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Előszó
Tisztelt Kollégák!
Az alábbi szakiskolai közismereti tankönyvcsalád minden egyes tagját az elmúlt években az ún. beválásvizsgálatok tapasztalatai alapján javították/tökéletesítették az egyes fejezetek szerzői. A vizsgálatok eredményei azt
mutatták, hogy a szerzők jó úton járnak. A kötetek fogadtatása kedvező volt, ennek ellenére szerzőként látjuk,
hogy a komplexitásra törekvő szemléletmód, az új, korábban nem alkalmazott tartalmi elemek megjelenése
sok helyütt az alkalmazás során számos problémát és nehézséget okozott. Ezért a kötetekhez tanmeneteket és
tanári módszertani kézikönyveket készítettünk, valamint digitális tananyagokat is, amelyek változatosabbá tehetik az egyes tartalmi elemek tanórai megjelenítését, és segítséget nyújthatnak a változatosabb módszertani
feldolgozáshoz is.
A sikeres munka érdekében nélkülözhetetlennek tartjuk a közismereti programban szerepet vállaló kollégák
aktív és intenzív szakmai együttműködését. Fontos, hogy ennek a programnak a sajátosságait a szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakat oktató szakemberek is megismerjék és megértsék, mert enélkül a tartalmi elemek
egymásra építése, a párhuzamosságok elkerülése – más szóval a hatékony időgazdálkodás megvalósítása –
nem oldható meg.
A kötet szerzői eredményes és hatékony együttműködést kívánnak a pedagógusok és a tanulók számára a
közismereti program feldolgozásához!
Kedves Tanulók!

PROJEKT

Ebben a tanévben sem változtattunk a közismereti tantárgyakat tartalmazó tankönyv szerkezetén. A heti 1 órában tanult tantárgyak anyagait ismét egy kötetben helyeztük el. A közismereti tantárgyak célja az, hogy az itt
elsajátított ismeretek, a megszerzett készségek és kompetenciák segítségével támogassa szakmátok eredményes elsajátítását, és – nem mellékes módon – általános műveltségetek bővülését, személyiségetek gazdagodását. Ez utóbbiak nélkülözhetetlenek egyrészt az eredményes munkaerő-piaci szerepvállaláshoz, másrészt pedig
– és ez a modern társadalmak sajátossága – a harmonikus társadalmi integrációhoz.
A kötet egyes fejezeteiben a szerzők – függetlenül attól, hogy azokban eltérő témák jelennek meg – arra
törekedtek, hogy a tantárgyi tartalmakat közvetítő szövegeket képek, rajzok és ábrák sokasága egészítse ki.
A fejezetekben számos kérdés és feladat segíti majd azt, hogy megfelelő eredménnyel tudjátok feldolgozni a
tananyagot. A tankönyv egyes fejezeteihez munkafüzetek kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy azokon a napokon, amikor közismereti tantárgyakat (is) tanultok, a tankönyv mellett a megfelelő munkafüzeteket is magatokkal kell vinni az iskolába. (Az idegen nyelvek tanulásához szükséges tankönyvek és munkafüzetek, valamint a
szakismereti elméleti és gyakorlati tantárgyakhoz készült taneszközök együttese alkotja azokat a csomagokat,
amelyeket a közismereti tantárgyak tankönyvével és munkafüzeteivel együttesen kell ahhoz elsajátítanotok,
hogy a tanult szakma szakembereivé válhassatok.)
Budapest, 2016. szeptember 1.

A leckék elején az adott tantárgy színével kiemelt bevezető
segít előzetes ismereteitek felelevenítésében, vagy éppen
kedvet csinál a téma tanulmányozásához.

1. Itt találhatod a tananyag feldolgozá-

V A projektfeladatokat kisebb csoportokban, általában a
tanórákon kívül, önálló feldolgozásra ajánljuk.

A törzsanyaghoz szorosan kapcsolódó kiegészítő szövegek segítik a tárgyalt téma jobb
megértését.

Összegzés

sát, megértését segítő kérdéseket és feladatokat.
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A lecke ismereteinek rendszerezését összegzés, kiegészítés, továbbgondolásra ajánlott gondolkodtató vagy
ráadás feladatok segítik. Itt találjátok azoknak a leckéknek a számát, amelyek kapcsolódnak a témához.
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Osz ályközösség- építő program

Tisztelt Kollégák!
Az Osztályközösség-építő program nem a hagyományos osztályfőnöki óra „újragondolt” változata. Sajátos céljai vannak, amelyeket a program számára készített kerettanterv tartalmaz. A fejezet szerzői azt gondolják, hogy
különösen nagy emberi és szakmai felelősséggel jár az, amikor valaki ennek a programnak az irányítására vállalkozik három tanéven keresztül. Feladatát akkor láthatja el eredményesen, ha egyrészt érdeklődéssel és nyitottsággal közelít azokhoz a tartalmi elemekhez, amelyeket közvetítenie kell a tanulók számára, másrészt vállalja
annak a nehézségeit is, hogy az adott osztályban tanító kollégáinak szakmai tevékenységét a siker érdekében
koordinálja és harmonizálja.
Kedves Tanulók!
Szakiskolai tanulmányaitok során mind a három tanévben találkoztok az Osztályközösség-építő program címet
viselő tantárggyal. A tantárgy célja kettős: elsősorban azt szeretné elérni a ti segítségetekkel, hogy a véletlenszerűen egy osztályba kerülő tanulók idővel valódi közösséggé formálódva fejezzék be ebben az iskolatípusban
tanulmányaikat, másodsorban pedig azt célozza meg, hogy a változatos témák megismerésével, megbeszélésével, sőt megvitatásával alaposan felkészülhessetek a munkaerő-piaci szerepvállalásra.
A program felépítése rendkívül sokrétű. Számos olyan fejezettel találkozhattok majd, amelyek abban segítenek, hogy hatékonyabban és eredményesebben tudjatok tanulni. De lesznek olyanok is, nem kevés számmal,
amelyek arra irányítják a figyelmeteket, hogy mit kell tennetek közvetlen és tágabb értelemben vett környezetetek védelmével. Szót ejtünk majd a családdal, gyermekvállalással összefüggő kérdések mellett az eltérő
nemek és generációk együttéléséből adódó kérdésekről is. Az egyes témák összekapcsolhatók a közismereti
tankönyvek egyéb tantárgyaival is. Ezért különösen fontos, hogy az itt tanultakat ne felejtsétek el hasznosítani
a többi tanórán.
A fejezet szerzői remélik, hogy az OKÉ-program óráin aktívan vesztek részt. Szóljatok hozzá az egyes kérdésekhez, vitatkozzatok mások nézeteivel, de ezt oly módon tegyétek, hogy tiszteletben tartjátok mások egyéniségét/személyiségét és természetesen a véleményét is.
A fejezet szerzői pedagógusoknak és tanulóknak együttműködésre épülő eredményes munkát kívánnak!
„Az, hogy milyen boldog az ember élete, gondolataink
milyenségén múlik: tehát ügyelj erre, és vigyázz, hogy ne
fogadj be olyan gondolatokat, melyek nem felelnek meg
az erkölcs és a tisztességes jellem szabályainak.”
Marcus Aurelius
(Fordította: Huszti József)

„Az ember élete egyszeri, ezért sohasem fogjuk tudni
megállapítani, melyik döntésünk volt jó és melyik rossz.
Az adott helyzetben csak egyszer dönthetünk, s nem adatott meg nekünk egy második, harmadik, negyedik élet,
hogy különféle döntéseinket összehasonlíthassuk…”
Milan Kundera:
A lét elviselhetetlen könnyűsége
(Fordította: Körtvélyessy Klára)
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1.10
1.1

Visszatekintés az elmúlt évre

Az elmúlt tanévben a tankönyv szerzői és az azt megjelentető intézet kíváncsi volt arra, hogyan fogadják
a pedagógusok és a tanulók a 9. évfolyamos kötetet. Ezért a kutatók több tucat iskolát megkerestek. Részben tanórák látogatásával, részben pedig interjúkkal, kérdőívekkel igyekeztek információkhoz jutni arról, hogy
a tankönyv felhasználóinak mi a véleménye a kötetről.
Számomra tanulságos volt az elmúlt tanév. Hogy miért? Azért, mert voltak tanulók és tanárok, akik támogatták az OKÉ filozófiáját, de arra is volt példa, hogy nem
foglalkoztak ezzel a programmal!
Persze a programban voltak „kényes” és „rázós” kérdéseket feszegető témák,
de ettől válhatott ez a tantárgy izgalmassá. A tanárokat is megértem…
Sokan kétkedve fogadták ezt az újdonságot. Nekünk, diákoknak viszont
fontos volt, hogy a hagyományos osztályfőnöki órák unalma helyett ezekről a
témákról is beszélhessünk!
Figyeltem a sajtóban megjelenő véleményeket is. Az építő jellegű megnyilvánulások mellett olvastam olyan véleményeket is, amelyek szerint a „bugyuta” figurákat
– minket! – kár volt megjeleníteni a könyvben.

1. Olvassátok el a következő véleményeRaktári szám: FI-511010902
ISBN 978-963-682-856-1

9 789636 828561

ket, amelyeket a tanárok fogalmaztak meg
az OKÉ-programmal kapcsolatban!

2. Vitassátok meg az álláspontokat! Melyik
véleménnyel tudtok azonosulni? Miért?
A teljes tankönyv interneten keresztül is megtekinthető az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (ofi.hu).
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3. Milyen okai lehetnek annak, ha valamelyik állásponttal nem tudtok azonosulni?
Ma

te

Szakiskolai
közismereti tankönyv
Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam

Az átdolgozás során megújult 9. évfolyamos szakiskolai tankönyv
továbbra is tartalmazza – az idegen nyelv kivételével – a közismereti tantárgyak tananyagát.
A tankönyvben a tantárgyi tartalmak az integratív szemlélet jegyében jelennek meg. A tantárgyak közötti tartalmi kapcsolatok
hasznosítását utalások rendszere támogatja. Az új típusú megoldás
célja az, hogy hatékonyan és eredményesen támogassa a tankönyv
használatában mind a tanulókat, mind pedig a pedagógusokat.
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„Örülök, hogy a hagyományos osztályfőnöki órát felváltotta az OKÉ-program. A tartalmi elemeit tekintve valóban voltak benne kritikus leckék, de ez a tanáron múlik, hogy mennyire takarja ki az adott
témát, vagy mennyire nem a tanulók előtt!”
„Közelebb kerültem a tanulókhoz, és ez már megérte!”
„Egész életemben szakiskolában dolgoztam, nagyon szeretem a diákokat! Sajnos már nyugdíjas vagyok, így nagyon sajnálom, hogy nem taníthatok ebből a könyvből. Nagy szükség lett volna régebben
is az ilyen jellegű témák megbeszélésére a fiatalokkal.”
„Azt gondolom, hogy a szakiskolai tanulók nagy részét nem érdekli az ilyen és hasonló témák megvitatása!”
„Ha érintőképernyős lenne a tankönyv, akkor lehet, hogy érdekelné őket egy darabig…”
„Szerintem nem kellett volna a leckékbe ennyi kép, lehetett volna benne több szöveget is elhelyezni.”
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Osztályközösség-építő program

A közösségek b első világa(i)

4. Olvassátok el a cédulákon található szö, ha m ajdn em
Ha össz etar tóak
és nem
él min denkivel,
min denki besz
k
ás t, sőt segítene
árulják be egym
egy jó
erintem ilyen
egym ásnak, sz
g.
osztályköz össé

Az osz tálytársak összet
artan ak, ha van is klik
kesedés, akkor sem utálják
, vagy nézik le egymá st.
A konflik tusokat – me
rt az van mindig, mind
enhol
– tudják kez elni, vagyis
jól kijönn ek egymá ssal.
Egy
jó osz tály csodákra kép
es. Megkönnyíti a tanulá
st, az
órákat és a szociális éle
tet is. Hogyha összetart
an ak a
diákok, nem fogsz parázn
i, ha ki kell menn ed fele
lni,
attól félvén, hogy ki fog
nak röhögni. Nem szoron
gva érkezel majd meg reg
gel a suliba, és a tan áro
k is
örömmel fog nak bejárn
i hoz zátok órát tar tan
i.

Ám mi van akkor, ha tel
e van klikkekkel
az osz tály, ha mindenk
i állandóan beszól a
má sik nak, a tan árok ped
ig szívük
szerint mindenkit kirúga
tnának, ha tehetnék? Isz onyatosan rossz
egy ilyen
„közösség” tag ján ak len
ni! De szeren csére
talán nin csen minden
veszve.…

vegeket! Az internetről gyűjtöttük számotokra ezt az anyagot. Ha megtettétek, vitatkozzatok az alábbi kérdésekről is! A vitát
követően ti is végezzetek a kérdés kapcsán
gyűjtőmunkát!

5. Mit gondoltok, ez a megoldás elősegíti
azt, hogy a tantárgyakat eredményesebben tudjátok megtanulni?
Tartsatok erről közvélemény-kutatást az
osztályban! Voltak-e olyan tanulók, akik a
tanulásnál igénybe vették ezt a lehetőséget? Kérdezzétek meg őket, biztosított-e
számukra előnyöket a tanulással kapcsolatban ez a megoldás!
6. Elevenítsétek fel, hogy mi volt az Osztályközösség-építő program célja!
Vitassátok meg, hogy az elmúlt tanévben
mi valósult meg a kitűzött célokból!
Támaszkodjatok az előző év utolsó óráján
megbeszéltekre!
7. Most megismételjük a júniusban feltett

kérdést: Mitől jó egy osztályközösség?
Az osztály tagjának vagy az osztályközösség részének tartod magad?
Olvassátok el a szövegeket! A ti osztályotokra mi a jellemző?
Milyen volt a vita hangulata? Számoljatok
be erről is!

8. Alkossatok kisebb csoportokat! A csoportok készítsenek a következő időszakra
alternatív projektterveket, amelyek alapján erősíthetik az osztályközösség fejlesztését!

Gondolkodtató
Fontos, hogy a tanárokat érdekelje a tanulók sorsa! Mi az ofővel megbeszélhettük
még azokat a problémákat is, amelyeket senki mással, még talán a szüleinknek sem
lehetett szóba hozni…
Nekem az is fontos, hogy jó hangulat legyen az iskolában és az osztályban.
Tavaly néhány osztálytársamat jobban megismertem, kiderült, hogy hasonlóan
gondolkodunk egyes kérdésekben. Persze akadtak olyanok is, akikhez még nem
sikerült közelebb kerülni. Ez így normális!
Egy jó kedélyű osztályközösséggé váltunk, ezért köszönet jár az ofőnek!
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1.2

Tanulni, de hogyan?

Tanulni persze nem csak az iskolában lehet. Az elmúlt évben több alkalommal is érintettük az élethosszig tartó
tanulás kérdését. Sokan megrettennek ettől, és azt gondolják, hogy még felnőttkorukban is az iskolapadban
kell ülniük. Ahhoz, hogy valóban felkészültekké válhassunk az élethosszig tartó tanulásra, már az általános és
középiskolában is törekednünk kell a tanulással összefüggő kompetenciáink fejlesztésére.
Ez a kérdés már az elmúlt tanévben is foglalkoztatott bennünket.
Igen, tavaly két dologról beszéltünk: egyrészt a számunkra megfelelő, sikerélményt
adó tanulási módszerekről, másrészt a felnőttkorban való tanulásról.

2. Olvassátok el a tanulási módszer egyes
fázisainak leírását! Próbáljátok meg a módszert alkalmazni, majd vitassátok meg a
tapasztalatokat!

A tanulók – legyenek akár gyerekek, akár felnőttek – kevésbé
éreznek késztetést a tanulásra, ha a tanítási módszerek nem
alkalmazkodnak egyéni adottságaikhoz, élethelyzetükből és
előzetes tanulmányaikból adódó különbözőségeikhez. Ezért
fontos, hogy a tanulási lehetőségek bővülése mellett az egyéni elvárásokat is vegyék figyelembe. Azonban a tanárok által
megválasztott módszereken sok esetben nem tudunk változtatni. Viszont saját tanulásunk eredményességét és hatékonyságát növelhetjük a számunkra megfelelő tanulási stratégia kidolgozásával!

3. Tanulmányozzátok az ábrát! Milyen ös�-

A tanulási módszer egyes fázisai

1. Idézzétek fel, hogy mit tanultatok a ta-

nulás módszereiről! Vitassátok meg, hogy
saját megítélésetek szerint előreléptetek-e
azokban a módszerekben, amelyek sikeresebbé tehetik tanulmányaitokat!

szefüggést tapasztaltok az életkor és az
egyes tanulási formák között?

Erősebben formalizált
keretek
Formális
oktatás
Fiatalabb
népesség

Nem formális
oktatás

Idősebb
népesség

Informális
oktatás
Kevésbé formalizált
keretek

A komplex tanulási tevékenység sémája
Forrás: Tanulás Magyarországon. Az Oktatáspolitikai Elemzések
Központja nyilvános közpolitikai elemzése, 2005.

4. Olvasd el a fejezethez tartozó szöveget
a szöveggyűjteményben!
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– Előzetes áttekintés: A szöveg (tananyag) bevezetőjének,
kiemelt részeinek, összefoglalásának rövid áttekintése, melynek során olyan támpontokat kereshetünk, melyekhez kapcsolódni tudunk majd a feldolgozás során.
– Kérdezés: A tananyag tartalmi elemeinek kérdésekké alakítása, ez elősegítheti, hogy a szöveg passzív befogadója helyett
aktív olvasóvá válhassunk.
– Elolvasás: Célja, hogy a korábban megfogalmazott kérdésekre
választ tudjunk adni, vagy a mástól kapott válaszokat be tudjuk
építeni a tanulás folyamatába.
– Átgondolás: Az olvasott információk összekapcsolása a
korábban szerzett ismereteinkkel, a szövegben szereplő
fogalmak, összefüggések feltárása. Másképpen: az anyag
megértése.
– Felidézés: Emlékezetből történő válaszadás a korábban megfogalmazott kérdésekre. Itt ellenőrizzük, hogy eredményes
volt-e a tanulás.
Olvassátok el a tanulási formák leírását a szemközti oldalon!

5. A felnőttkorban folytatott tanulás rendkívül fontos, ám
nem könnyű tevékenység. Készítsetek riportot olyan felnőttekkel, akik valamilyen formában éppen tanulási tevékenységet folytatnak! Kérdezzétek meg őket arról, hogy miért
tanulnak, valamint arról is, hogy milyen nehézségekkel kell
szembenézniük! Osszátok meg egymással a tapasztaltakat!

Mit és miér t tanultam az iskolában?
Tanulási formák:
A formális oktatásra/tanulásra az jellemző, hogy szervezett
formában zajlik a tanulók ismeretszerzése. Ez jellemző most rátok is. Amikor az iskolát befejezitek, valamilyen bizonyítványt
kaptok, amely igazolja az iskola elvégzését, másképpen a végzettségeteket. Ilyen formában tanulnak a köznevelési rendszerben, a főiskolákon és az egyetemeken, valamint az OKJ-s bizonyítvány megszerzését célzó szakmai tanfolyamokon is.
A nem formális oktatás/tanulás az oktatási rendszeren kívül (például egy vállalat által) szerveződik. Jellemzően ilyenek
a tanulók igényeihez jobban illeszkedő munkahelyi képzések
és tanfolyamok. Ezek legtöbbször nem zárulnak széles körben
elfogadott bizonyítvány megszerzésével, inkább tanúsítványt
adnak a részvételről.
Az informális tanulás részben tudatos tevékenység, amely
beépül a mindennapos tevékenységek sorába. Célja lehet
az is, hogy ismereteket gyűjtünk (pl. tudáscsatornát nézünk a
tévében), de az is jellemző erre a tanulási formára, hogy a nem
tanulási célú tevékenység során sok olyan ismeretet szerezhetünk, amelyek akár a munkaerő-piaci esélyeinket is javíthatják.
Ide tartozhatnak a barátainkkal, szüleinkkel, munkatársainkkal
folytatott szakmai témájú beszélgetéseink éppúgy, mint a televízióban látott filmek, vagy egy új számítógépes program
használatának a megtanulása.
A tanulás sikeressége nem csak a helyesen megválasztott
módszerektől függ. Ezen az ábrán a siker egyéb feltételeiről is
olvashattok.
Elemzési keret
Tanulás formája

A sikeres tanulás feltételei
Hozzáférés

Tanulás a
tankötelezettség
ideje alatt

Motiváció

Formális

Informális

Információ
A tanulás
megtérülése
Tanulási
kultúra

Tanulás a
tankötelezettség
ideje után

Nem formális

Elemzési keret
Forrás: Tanulás Magyarországon. Az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános
közpolitikai elemzése, 2005.

Mit és miért tanultam az iskolában?
A kép egy ún. gondolattérképet ábrázol.
A Balkán-félszigetről tanultak elsajátítását
könnyíti meg ez az ábra. Mi a módszer lényege?
-Bulgária
-Albánia
-Görögország
-Törökország
-Jugoszlávia

-Ortodox

Vallás -Katolikus

Országai

-Iszlám

Társadalom

-Szláv

Nyelv -Görög
-Albán

Balkán-félsziget

Horvátország
Bosznia-Hercegovina
Szlovénia
Szerbia
Montenegro
Macedónia

-Cirill

Írás -Latin

Határai

-Görög

Tengerek: -Adriai
-Jón
-Földközi
Folyók: -Száva
-Égei
-Duna
-Márvány
-Fekete

6. Készítsetek ti is gondolattérképet!
– Alkossatok csoportokat, és válasszatok ki
a munkához egy tananyagrészt!
– Mutassátok be a többiek számára az elkészített ábrát!
– Vitassátok meg a tapasztalatokat!
7. Milyen összefüggést tapasztaltok az

életkor és az egyes tanulási formák között?

8. Értelmezzétek az ábra fogalmait, majd
vitassátok meg a felmerült szempontokat!
9. Az ábra segítségével vitassátok meg azt
is, hogy melyek lehetnek azok a körülmények és feltételek, amelyek biztosan megakadályozhatják azt, hogy a tanulás sikeres
legyen!
10. Nézz utána annak, hogy miért fontos
az egyén életében a „tanulás megtérülése”!

Gondolkodtató

4.20, 4.21

5.26

Aki figyelmesen tanulmányozta a fejezetet, bizonyos szempontból megnyugodhat…
Igen, ha arra gondol, hogy különböző tanulási formák közül választhat, de ha az jár a
fejében, hogy „csak egyszer érjen már véget az iskola!” – akkor biztos, hogy nem.
Egy biztos, a tanulás így vagy úgy, de élethosszig tart…
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1.3

Beszéljük meg együtt!

Megkönnyíti tanulásunkat, ha osztálytársainkra és a tanulásunkat támogatni képes személyekre támaszkodunk.
Tudásuk és a tanulással kapcsolatos tapasztalataik erőforrásként szolgálnak számunkra. Ha képesek vagyunk
megtanulni, hogyan gazdálkodhatunk a körülöttünk lévő „erőforrásokkal”, sokkal hatékonyabban tudjuk ellátni
iskolai feladatainkat.
Arról már beszéltünk, hogy melyek a sikeres és hatékony tanulás sajátosságai!
Azonban ne felejtsük el, hogy miközben tanulunk, közösséget is építünk!
Vagyis ejtsünk szót azokról a tanulási formákról is, amelyekben nemcsak közösen
veszünk részt, hanem egyúttal az emberi és társadalmi kapcsolatok minőségére is
hatást tudunk gyakorolni! Ha nem csal az emlékezetem, ezt már elkezdtük!
Az élethosszig tartó tanulásra való hajlandóságot ezekben az években kell önmagunkban megerősíteni. Nyilvánvaló, hogy sikert
csak abban az esetben érhetünk el, ha a cél
elérésében partnerként számíthatunk azokra, akik valamilyen formában közreműködnek tanulásunkban – szüleinkre, pedagógusainkra, barátainkra.
A tanórákon is számos lehetőség nyílik arra,
hogy az egyéni tanulás és a hagyományos
csoportmunka mellett azok a tanulási formák
is helyet kaphassanak, amelyekben a tanulók
együttes tevékenységére, kooperációjára helyeződik a hangsúly.

1. Tanulmányozzátok az ábrát!
Adjatok magyarázatot a címre!
Mit gondoltok, miért tartjuk előnyösebbnek a tanulás számára az ábra által jelölt „tudáskörnyezetet”?
Vitassátok meg e kifejezés tartalmi elemeit! Vannak-e az ábrán olyan tanulási helyzetek, amelyeket már kipróbáltatok?
Osszátok meg tapasztalataitokat a többiekkel!
Elmozdulás a tanárközpontú oktatástól
a teljesítményközpontú oktatás felé
Tudáskörnyezet

Tanuló

2. Tanulmányozzátok az ábrát!
Mit gondolsz, miért használták az ábra címében a „forrás” kifejezést?
Tanulási tevékenységetek során hol találkozhattok azokkal a helyzetekkel, amelyek
felkészíthetnek az ábrán olvasható feladatokra?

Oktató Könyvtár

Tanuló
Tanuló

Tanuló

Iskolák és
szervezetek

Oktató
Tanuló

Tanuló
Tanuló

Szakértő
A tanuló,
pályázó
Internet

Osztály
Kihelyezett Tudásképzés portál

Tanuló

Forrás: Equal

3. Korábbi tanulmányaitok alapján keressetek magyarázatot
Az élethosszig tartó tanulás forrásai
-Vásárlás
-Pénzügyek
-Szórakozás
-Kikapcsolódás

-Online
együttműködés
-Támogatás
-Tapasztalatcsere
-Üzenetváltás
-Együttműködés

A tanuló és az
élet:
a szervezeten
kívüli általános
információk,
alapműveltség

A tanuló és a
szervezet:
általános, a szervezettel kapcsolatos információk,
eszközök

-Beosztáshoz
kapcsolódó
információk
-Munkakör
eszközei
-Értékelés
-Pénzügyek
-Ügyfél-információk

Tanuló és
tanuló:
más tanulókkal
való információmegosztás,
kommunikáció

Tanuló és karrier:
beosztáshoz
kapcsolódó
információk,
tudásbázisok,
képzések

-Konzultációk
-Megbeszélések,
tárgyalások
-Tantermi
képzések
-Távoktatás
-E-learning
-Karrierfejlesztés

Forrás: Hidvégi Péter: A képzés, fejlesztés módszertana,
avagy az IBM és az élethosszig tartó tanulás
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a kedvezőtlen hazai adatokra!

A felnőttkorú tanulók aránya
Európa
néhány
országában
A felnőttkorú tanulók
aránya
Európa
néhány országában
Svédország
Dánia
Finnország
Szlovénia
13,9
Írország
10,2
Horvátország
9,8
Franciaország
7,2
Olaszország
6,3
Portugália
5,3
Magyarország 3,1
Románia 1,5
Bulgária 1,4
0

5

10

32,4
30,2

23,1

(%)
15

20

25

30

35

Forrás: Állami Számvevőszék, 2012.

K aleidoszkóp

4. Vitassátok meg a táblázat állításait! Mit
„A hazai gyakorlatban a csoportmunkának gyakran kétes híre van. A tanár úgy érezheti, hogy
nincs teljes kontrollja afelett, hogy mi történik
az osztályban, fél, hogy nem egyenletes a diákok
munkája, és bizonytalan a közös munka értékelése is. Emiatt a csoportmunka vagy valamiféle
vörös farokként lifegett az egyébként frontális
órákon, vagy a játszást jelentette. Érdemes ezeket a fenntartásokat egy kicsit szemügyre vennünk. Mindenki tudja, hogy a csoportmunkából
nem azonos módon veszi ki a részét minden tag,
már a klasszikus fogatoknál is megvolt az egyes
lovak neve, a helyük szerint, volt nyerges, rudas,
lógós, gyeplős és ostorhegyes, a gazda pedig tudta, hogy melyik lónak melyik szerep való, esetleg
cserélgette őket. Ugyanezt a megoldást javasolja Spencer Kagan az általa kidolgozott kooperatív módszer esetében is. Ebben a rendszerben
a diákok csoportokban dolgoznak, de egyéni
szerepeik, feladataik vannak. Ahhoz, hogy az
együttműködés igazán hatékony legyen, szükségünk van arra is, hogy átértelmezzük a tanári
szerepet. Hosszú évek óta mondják már, hogy a
tanárnak nemcsak előadónak és a tudás forrásának kell lennie, hanem egyfajta tanulási edzőnek, tudásmenedzsernek is. Ha így tekintünk a
munkánkra, a diákok közös tevékenysége sokkal
hatékonyabbnak tűnik majd. Fontos megjegyezni, hogy a csoportmunka a differenciálásra is sok
lehetőséget ad, akár úgy, hogy képesség/érdeklődés szerinti csoportokat állítunk fel, akár úgy,
hogy kifejezetten heterogén (különböző összetételű) csoportokban adunk lehetőséget.”
(Forrás: tanárblog.hu )

gondoltok a felelősségvállalás kérdéséről?
Olvassátok el a blogbejegyzést! Gondoljátok végig, hogy milyen érvek és ellenérvek
szólnak a diákok tanórai szintű kooperációi
mellett és ellen! Beszélgessetek arról egymással és tanáraitokkal, hogyan tudnátok
ilyen tanórai munkaformákban szerepet
vállalni!
A hagyományos és a kooperatív csoportmunka közötti különbségek
Hagyományos csoportmunka
Nincs pozitív függés a csoporton belül.
Nincs egyéni felelősség.
A kiválasztott csoportvezető irányít.
A feladatmegoldás áll a középpontban.
A szociális kompetencia vagy előfeltétel, vagy
nem számít.
A tanár nem avatkozik bele a csoport munkájába.
A tanulási folyamat reflektálása és értékelése a
csoport feladata.
Kooperatív tanulási csoport
Pozitív függés a csoporton belül.
Egyéni felelősség.
Közös tanulásirányítás a csoporton belül.
A feladatmegoldás és a csoporttagok egymással való kapcsolata egyformán fontos.
Fontos a szociális kompetencia fejlesztése.
A tanár figyelemmel kíséri a csoport munkáját,
és szükség esetén segítően beavatkozik.
A tanulási folyamat reflektálása és értékelése a
csoport feladata.

Gondolkodtató

2.16, 2.17 4.19

5.26

És ehhez mit szóltok?
Emlékeztek még a tavalyi tankönyv által bemutatott jövő iskolájára?
Egy szakértő szerint három módja van annak, hogy a diákokban kialakuljon és megmaradjon az együttműködés vágya: közösségépítés (csoport-, osztályépítés);
kooperatív feladatok jelenléte; jutalmazási és értékelési rendszer alkalmazása.
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1.4

Döntések és következmények

Mindennapjaink során számos esetben kerülünk olyan helyzetbe, amelyben döntéseket kell hoznunk. Nem
könnyű a dolgunk, hiszen egyrészt aggaszthat minket, hogy jó vagy rossz döntéseket hozunk-e, másrészt
félünk döntéseink következményeitől. Az etika (erkölcstan) egyik alapkérdése, hogy mi is az a legfőbb erény,
amelyet az embernek birtokolnia kell annak érdekében, hogy cselekedetei helyesek legyenek.
Sokszor hallottam, hogy egy problémát salamoni döntéssel oldottak meg. Nem
értettem, hogy miről van szó, így utánanéztem. A bibliai történetet az Ószövetség
egyik könyvében jegyezték fel. Olvassátok el a szöveget!
Nekem az sem világos, mit értünk a gordiuszi csomó kifejezés alatt.
Nézzünk ennek is utána!

1. Azonosítsátok, majd elemezzétek a kép
szereplőinek viselkedését!

Nicolas Poussin 17. századi francia festő műve

A festmény a történet kulcsjelenetét ábrázolja.
A történet középpontjában a király döntése áll. A döntés lényegét a választás jelenti.
A döntés olyan következménnyel jár, amely
a döntés pillanatához képest a jövőben idéz
elő változást.
A király döntésének három mozzanata volt:
a helyzet megismerése, a döntési alternatívák
(lehetőségek) összehasonlítása, majd a döntés, vagyis az ítélet meghozatala, amellyel
a király döntött a gyermek (és a nők) sorsáról.
Figyelemreméltó azonban az is, ahogy a
történet két női szereplője döntött.

4. Vitassátok meg e két döntés okait!
5. Olvasd el a fejezethez tartozó szöveget
a szöveggyűjteményben!
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Akkortájt elment a királyhoz két szajha. Eléje járultak, s az
egyik asszony azt mondta: „Engedj meg, Uram! Én, és ez az as�szony itt ugyanabban a házban lakunk. Szültem a jelenlétében
a házban. Három nappal lebetegedésem után ez az asszony is
szült. Együtt voltunk, nem volt senki idegen a házban, csak mi
ketten voltunk a házban. Aztán éjszaka ennek az asszonynak
meghalt a fia, mert agyonnyomta. Erre éjnek idején fölkelt, s míg
szolgálód aludt, elvette mellőlem fiamat és saját keblére fektette,
az ő halott fiát meg az én keblemre tette. Amikor fölkeltem, hogy
megszoptassam, lám, halott volt a fiam. De virradatkor jobban
megnéztem, s kiderült, hogy nem az én fiam volt, akit szültem.”
A másik asszony azonban ellene vetette: „Nem igaz, a te fiad halott, s az enyém az élő.” Így vitatkoztak a király előtt. Erre a király azt mondta: „Ez azt állítja: Az az én fiam ott, mármint az
élő, s a te fiad a halott. Az meg kijelentette: Nem igaz, a te fiad
a halott, az enyém az élő.” Aztán megparancsolta a király: „Hozzatok ide egy kardot!” Odavittek hát a királynak egy kardot. S a
király így szólt: „Vágjátok ketté az élő gyermeket, s adjátok az
egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknak!” Akkor az az
asszony, akinek a gyerek a sajátja volt – mivel fölébredt benne
a fia iránti szeretet –, azt mondta a királynak: „Engedelmeddel,
uram, adjátok oda neki a gyermeket, ne öljétek meg!” A másik ellenben így kiabált: „Ne legyen se az enyém, se a tied, vágd ketté!”
Most a király vette át a szót, s azt mondta: „Annak adjátok oda a
gyereket, ne öljétek meg! Mert az az anyja.”
(Királyok I. könyve 3.28.)

2. Vitassátok meg a történetet!
Ti hogyan döntöttetek volna? Mit gondoltok, a „nem-döntés” is döntés?
Vajon a király így is cselekedhetett volna?
Beszéljétek meg, hogy a döntésekkel kinek kell (vagy kell-e
egyáltalán) a jót előidézni!
3. A történetben fontos mozzanat az is, hogy az egyik szereplő hazudott. Vitassátok meg, hogy lehetnek-e az életben
olyan helyzetek, amelyek előidézhetik az ún. „kegyes hazugságot”!

K aleidoszkóp

Arisztotelész Nikomakhoszi etika című művében a következőképpen fogalmazza meg az erkölcsi viselkedés alapjait:
„Minden mesterség és minden vizsgálódás, de éppúgy minden cselekvés és elhatározás is, nyilván valami jóra irányul: tehát helyes az
a megállapítás, hogy a »jó az, amire minden irányul«. (…) Mindenki
azokat a dolgokat ítéli meg helyesen, amelyeket ismer, és ezeknek
jó elbírálója; tehát az egyes kérdésekben a szakember, egyetemlegesen pedig az általános műveltségű ember ítél helyesen.”

Nagy Sándor (III. Alexandrosz) makedón uralkodó a legenda
szerint Gordion városában került az alábbi döntési helyzetbe.

6. Olvassátok el a forrásrészletet!
„Ezután meghódította azokat a piszidiaiakat, akik szembeszálltak
vele, és leigázta Phrügiát. Elfoglalta Gordion városát is, ahol a régi
monda szerint Midasz palotája állott. Megtekintette a sokat emlegetett szekeret, amely somfahánccsal volt megkötözve, és meghallgatta a barbárok által hitelesnek tartott mondát, mely szerint az
lesz a világ ura, aki ezt a csomót kioldja. A közhiedelem szerint a
köteleket egymás feletti bogokkal kötötték szorosan össze, de úgy,
hogy a kötelek végét nem lehetett látni, Alexandrosz ezért nem is
tudta kioldani, hanem végül kardjával vágta szét a csomót, s ekkor
azután a szétvágott kötélvégek láthatóvá váltak. Arisztobulosz
azonban azt állítja, hogy Alexandrosz egészen könnyen kioldotta
a csomót; kihúzta ugyanis a hesztórnak nevezett szeget, amely az
igát a rúdhoz erősítette, s így lekapcsolta a jármot.”
(Plutarkhosz)

7. Mi ennek a történetnek a lényege?

Hogyan ítélitek meg az uralkodó döntését?
Van-e ennek a döntésnek erkölcsi vonatkozása?

8. Film- vagy olvasmányélményeitekből válasszatok ki egy
történetet, ahol az egyik (vagy több) szereplőnek következményeiben is fontos döntést kell hozni! Meséljétek el a történetet, és fűzzétek hozzá saját véleményeteket, majd rendezzetek vitát a problémáról!

9. Döntéseink időtávja is fontos.
Nézzünk erre is egy példát!
Olvassátok el az ókori szöveget!
Hogyan vélekedtek a halász döntéséről?
Milyen okok állhattak döntése hátterében?
Beszéljétek meg, mit üzent ezzel az író!
„A halász kivetette a hálóját, de csak egy ajókát
fogott. A halacska könyörgött neki, hogy egyelőre engedje el, mert még kicsi, később pedig,
amikor már megnőtt, fogja ki újra, nagyobb
haszna lesz belőle. „Bolond lennék – felelte a
halász –, ha a kezemben lévő hasznot elereszteném, és a bizonytalan reményt hajszolnám.”
(Aiszóposz)

10. Egy tanuló nagyon sok órát mulasztott
az iskolában. A mulasztások miatt jelentősen elmaradt a tananyag elsajátításában. Az iskola vezetői és az osztályfőnök
döntési lehetőségei korlátozottak. A tanulónak meg kell ismételnie a tanévet.
Vitassátok meg, hogy milyen előnyei és
milyen hátrányai lehetnek annak, ha valakinek évet kell ismételnie!

Gondolkodtató

2.2

5.1

„A legfőbb jó nem igényel külső eszközöket, bensőnkben műveljük ki, teljesen önmagából
fejlődik.” (Seneca)
Ernest Hemingway Az öreg halász és a tenger című kisregényében izgalmas erkölcsi
problémát taglal. Olvassátok el vagy nézzétek meg filmen ezt a történetet!
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1.5

A bölcsesség szeretete

A következő fejezetnek – több más mellett – az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmeteket arra, hogy a mindennapok „rohanásában” is nagy jelentősége van annak, ha egy-egy komolyabb kérdés vagy probléma megválaszolására időt szánunk, alaposan átgondolva annak minden részletét, mielőtt elmondjuk véleményünket.
Sokszor hallani a kifejezést: „Mit filozofálgatsz annyit?”
Nézzünk utána, mit is jelent!
Én szeretek „filozofálgatni”. Számomra ez azt jelenti, hogy egy-egy problémán
huzamosabban, mélyebben elgondolkodom, esetleg utánanézek
a könyvtárban, interneten.
A filozófia szó jelentése a fejezetcímben
olvasható „bölcsesség szeretete”. A történelem során a filozófusok olyan kérdésekre
igyekeztek magyarázatot adni, mint a világ
keletkezése, a természet és az emberi élet
oka és célja, az emberi történelem értelme,
de foglalkoztak a tudás és a megismerés
problémájával is, csakúgy, mint a szépség,
a helyes viselkedés vagy éppen a jó és rossz
mibenlétével.
Az emberi viselkedést illetően a fő kérdés az,
hogy mi az a legfőbb erény, amelynek birtokában az ember helyesen tud és fog cselekedni. Fontos kérdés, hogyan tud az ember
megfelelni azoknak a szabályoknak, amelyek
szerint egy cselekedet akkor erkölcsös, ha az
előírt (vagy íratlan) normák szerint, kötelességtudatból hajtják végre.

2. Vitassátok meg az olvasottakat!
egfelelőnek, találónak értékelitek az
M
„erkölcsi iránytű” kifejezést?
Történt-e veletek is hasonló?
Mit tettetek, amikor lelkiismeret-furdalásotok volt?
Vajon éreztek-e ilyesmit, amikor nem készültök a tanórára, és ezért rossz osztályzatot kaptok?
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1. Olvassátok el a szöveget!
Mélyen munkájába merülve ül dolgozószobája íróasztalánál
egy férfi. Belép a szobába a felesége (természetesen fordítva is
lehetne), hogy megbeszéljen valamit férjével, aki, mivel éppen
egy nagyon kényes résznél tart, valamivel rövidebben és kevésbé
udvariasan válaszol, mint illenék.
Miután elkészült munkájával, jóval felszabadultabbnak érzi
magát. Oldottabb hangulatában döbben rá, hogy nem a megfelelő hangnemben beszélt feleségével. Nem volt barátságtalan vagy
ingerült, de sokkal kurtábban szólt, mint egyébként szokott.
Ez a gondolat nem hagyja nyugodni. Úgy érzi aztán egész nap,
hogy szeretetlenül viselkedett, hogy cserbenhagyta feleségét.
Amint mondani szoktuk, „bűntudata” volt, lelkiismeret-furdalás
gyötörte.
Mit értsünk ezen? Attól fél talán, hogy bíróság elé idézik és
megbüntetik? Aligha. Feltehetően nincs olyan ország a világon,
ahol büntetőeljárást indítanának ellene. Egyébként is van-e tanú,
aki helytelenítené viselkedését, és továbbmondaná? Az ügynek
nem volt tanúja, s ha lett volna is, minden bizonnyal teljesen normálisnak tartotta volna viselkedését.
Talán a feleségétől tart? Ezt a feltevést is mellőzhetjük. Felesége teljesen nyugodtan és tárgyilagosan válaszolva ment ki a
szobából. S később sem tért vissza az esetre.
Kívülről nézve tehát nem történt semmi, és nem is fog történni, amitől félnie kellene. De mégis nyugtalan, valami nyomja a
lelkét, szemrehányást tesz magának modoráért. Annak ellenére
is, hogy valóban megbocsátható a viselkedése: nagyon fontos és
nehéz feladaton dolgozott, munkaköri kötelességét végezte. Nem
volt szélsőséges: nem kiabált, nem ütött. Tekintve súlyos szellemi
megterhelését, talán még felettébb fegyelmezettnek is minősülne
viselkedése. És mégis mardossa valami: lelkiismeret-furdalása
van, amint mondtuk.
Anélkül, hogy különösebben ügyeltünk volna rá, elég hosszú
utat tettünk már meg az etika tárgyának megértése felé. Emberünk viselkedését nem ítéli el semmiféle büntető törvénykönyv
vagy konvenció. De ő mégis hibáztatja magát; működik benne
egy belső, lelkiismeretnek nevezett „erkölcsi iránytű”.
(Nyíri Tamás teológus, filozófus)

K aleidoszkóp

Kant az emberi cselekedettel kapcsolatban a következőképpen fogalmazott:
„Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényadás elveként érvényesülhessen.”
Felfogása szerint az embernek mindig a kötelességét kell
teljesítenie. Az erkölcs neveléssel alakul ki, amelynek végcélja
az önállóan, saját értékei alapján, helyesen döntő ember.
„Az erkölcs nem arra tanít, hogy boldogok, hanem hogy boldogságra érdemesek miként legyünk.” (I. Kant)

3. Vitassátok meg ezt az állítást!

„1. Mint szabad és racionális lény egyformán ismerj el minden
személyt.
2. Ismerj el minden emberi szükségletet, kivéve azokat, amelyek kielégítése elvileg másoknak puszta eszközként való felhasználásával jár.
3. Az embereket csakis (morális) érdemeik és erényeik miatt
tiszteld.
4. Minden cselekedeted során őrizd meg méltóságodat .”
(Heller Ágnes: Morálfilozófia)
Gyermektelen szülők örökbe fogadtak egy kisfiút, akivel eleinte nem volt semmi probléma. Az óvodában a kedvencek közé
tartozott. Az iskolában már voltak kisebb nehézségek, például
nehezebben illeszkedett be a közösségbe, mint társai. Pár év elteltével a szülőknek saját gyermekük született. A fiúval egyre több
probléma volt, ki-kimaradt az iskolából, igazolatlanul hiányzott,
sokat rontott a jegyein, és végül belekeveredett egy bandába, és
sokszor késő estig kimaradt. Előfordult, hogy kisebb bolti lopásokat követett el. A szüleivel megromlott a kapcsolata.
Miután többször hazugságon kapták, és kisebb-nagyobb értékek is egyre gyakrabban tűntek el otthonról, a szülők úgy döntöttek, mivel számukra kezelhetetlen és tarthatatlan állapot alakult
ki, a fiút beadják egy gyermekotthonba. A fiúnak azt ígérték, ha
jól viselkedik, akkor majd gyakran hazaviszik…

Gondolkodtató

Immanuel Kant
(1724–1804) német filozófus

4. Olvassátok el egy magyar filozófus sora-

it arról, hogyan vélekedik az emberi viselkedést szabályozó alapelvekről!
Egyetértetek-e ezekkel? Vitassátok meg az
olvasottakat!
A szövegek értelmezéséhez kérjetek segítséget tanáraitoktól! Vizsgáljátok meg erkölcsi szempontból a következő problémákat
is: gyermekmunka, rabszolgaság, prostitúció, uzsorakamat, faji megkülönböztetés,
munkavégzés a feketegazdaságban!
Támaszkodjatok korábbi tanulmányaitokra!

5. A téma lezárásaként olvassatok el egy
újabb „hétköznapi” történetet!
6. Ti hogyan oldottátok volna meg ezt a
kritikus helyzetet? Mit gondoltok, van-e
a történetnek olyan pontja, ahol – ha beavatkozás történik – más irányt vettek volna az események?
Hogyan ítélhető meg erkölcsileg a szereplők magatartása?

4.24, 4.27

5.29

Ez a lecke jó lehetőséget kínált a „filozofálgatásra”. Élnünk kell Kant tavalyi ajánlatával:
„Merj a magad értelmére támaszkodni!”
A normaszegésre több alkalommal is vissza kell térnünk.
Vitassátok meg, milyen következményei lehetnek a helyesírási normák megszegésének!
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1.6

A munkaerőpiac küszöbén

A szakiskolai képzés során – a gyakorlati oktatások alkalmával –„testközelből” is tapasztalatokat szerezhetünk
arról, hogy mi is az a „munkaerőpiac”. Fontos azonban, hogy emellett elméletileg is felkészüljünk arra az időszakra, amikor már teljes jogú munkavállalóként kell ott szerepet vállalnunk.
Hogyan tervezzük munkavállalásunkat? Elsősorban a realitásokkal számolva.
Számomra alapvetően az a kérdés, hogy milyen iskolai és szakmai végzettséggel
rendelkezem, rendelkezzem.
Igazad van, de szerintem fontos lehet a család támogatása is, különösen azokban
a hónapokban, amikor elkezdjük a munkaerőpiacra lépéssel a felnőtt életünket.

A fiatal európai munkavállalók és a pályakezdők esetében az elhelyezkedés és az állás
megtartása nem egyszerű feladat. Ezt jól tükrözi, hogy más, nagyobb munkatapasztalattal rendelkező korosztályokhoz képest ebben
a korcsoportban magasabb a munkanélküliség aránya, és rosszabbak a munkafeltételek.
Az Európai Unióban jelentős figyelem irányul azokra a pályakezdő fiatalokra, akiknek
a munkaerő-piaci beilleszkedésével problémák merülnek fel. A legnagyobb gondot a
pályakezdő munkanélküliek helyzete jelenti. Ezalatt azokat a fiatalokat értik, akik több
mint egy, de legfeljebb két éve nem tudtak
munkát vállalni.

1. Tanulmányozzátok az alábbi statisztikai kimutatásokat! Mit gondoltok, milyen
okok járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a fiatalok nehezebben tudnak elhelyezkedni a

munkaerőpiacon?
A fiatal munkavállalók, különösen a fiatal pályakezdők körében gyakoribbak a foglalkoztatás nem szokványos formái, így például a
munkaerő-kölcsönzés, a (nem önként választott) részmunkaidős munka és a szerződés
nélküli munkavégzés. Ezeket általában azért
fogadják el, mert az első állás megszerzésére
ez az egyetlen esélyük. Ugyancsak hajlamosabbak elfogadni a rendszertelen munkaidő-beosztást és az alacsonyabb fizetést is.

2. Vitassátok meg, hogy lehet-e összefüg-

gés az emberek iskolai végzettsége és a
munkaerő-piaci pozíciója között!

Fiatal munkanélküliek
Európában,
2012-ben
Fiatal munkanélküliek
aránya aránya
Európában,
2012-ben

Görögország
Spanyolország
Portugália
37,7%
Olaszország
35,3%
Szlovákia
34,0%
Írország
30,4%
Lettország
28,4%
Bulgária
28,1%
Magyarország
28,1%
Ciprus
27,8%
Lengyelország
26,5%
Litvánia
26,4%
Franciaország
24,3%
Svédország
23,7%
Euróövezet
23,0%
EU-27
22,8%
22,7%
Románia
21,0%
Egyesült királyság
Észtország
20,9%
20,6%
Szlovénia
19,8%
Belgium
19,5%
Csehország
19,0%
Finnország
18,1%
Luxemburg
Málta 14,2%
Dánia 14,1%
Hollandia 9,5%
Ausztria 8,7%
Németország 8,1%

55,3%
53,2%

Forrás: Eurostat

Munkanélküli nők száma korcsoportonként
Magyarországon, 2012.
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Forrás: KSH
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K aleidoszkóp

A munkába lépést megelőző adminisztrációs feladatok elvégzése sem egyszerű.
A papírok összegyűjtése azonban önmagában még nem jelent biztos belépőt a munkaerőpiacra. Fontos, hogy megfelelj
azoknak az elvárásoknak, amelyeket a munkáltatók támasztanak veled szemben (munkavállalási alapkészségek, viselkedésformák, motivációk kialakítása, erősítése, egészségügyi problémák feltárása, kezelése, társadalmilag elvárt, elfogadható
megjelenés közös kialakítása).
Az engedély nélküli, az adózási kötelezettséget kijátszó, törvénytelen módon végzett gazdasági és üzleti tevékenységet a
feketemunkával, a feketegazdasággal azonosítják.

3. Beszéljétek meg az ebből eredő problémákat!
Fekete-, szürke- vagy árnyékgazdasági tevékenységek
Pénzbeli tranzakciók

Nem pénzbeli tranzakciók

Feketegazdasági illegális tevékenységek
Lopott holmik kereskedelme.
Drogok gyártása és kereskedelme. Prostitúció. Szerencsejáték.
Csempészés. Csalás.

Cserekereskedelem (barter) a
lopott, csempészett holmikkal.
Lopás és drogok előállítása önfogyasztásra.

Fekete- vagy szürkegazdasági legális tevékenységek
Az adók elkerülése
Beszámolókban
nem szereplő,
önfoglalkoztatási
jövedelmek. Legális
termékgyártási és
szolgáltatási tevékenységek adóbevallásaiból kimaradt
bérek és jövedelmek,
valamint beszerzett
anyagok, eszközök és
szolgáltatások.

Adóelkerülés

Adókijátszás

Adóelkerülés

Alkalmazottaknak
árleszállítás
(diszkont).
Fizetésen
kívüli
juttatás.

Cserekereskedelem
(barter) legális
termékgyártás
és szolgáltatás
esetén.

Csináld
magad tevékenységek
és szomszédoknak való
segítés (kalákamunka).

Forrás: Friedrich Schneider – Dominik Enste: Hiding in the Shadows The Growth of the Underground Economy. © 2002 International Monetary Fund Pamphlet: March 2002.

Gondolkodtató

4. Olvassátok el, melyek azok az okmányok, amelyekkel rendelkeznetek kell annak érdekében, hogy legális munkát vállalhassatok!

A munkaszerződés hivatalos megkötéséhez
az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állniuk:
– Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya, bankszámlaszám, előző
munkahelyi kilépőpapírok (amennyiben
volt már előző munkahelyünk), TB-kiskönyv
eredeti példánya, munkáltatói igazolás a
munkaviszony megszűnésekor (eredeti
példány), jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához (eredeti
példány)
– Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott
tartási kötelezettségekről (eredeti példány
az utolsó munkahelyről, arról, hogy nincs
tartozásunk)
– Közvetítőlap a munkaügyi kirendeltségről
– Bizonyítványmásolatok (legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumok)

5. Milyen problémák merülnek fel, amikor
ezek az iratok hiányosak?
Fogalmazzátok meg, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a szükséges
iratok nélkül vállal valaki munkát!
6. Miért használják azt a kifejezést, hogy a
„gazdaság kifehérítése?”

2.10, 2.13

4.16, 4.17 5.25

Az első munkahelyre való belépés nagyon fontos, függetlenül attól, hogy mondjuk
diákmunka keretében valósult meg. Számos tapasztalatot fog hozni az életünkbe.
Ahogy én látom, a belépés a munka világába egyrészt azt jelenti, hogy aktív részese
vagyok a társadalomnak, másrészt azt, hogy fizetem a kötelező járulékokat, és ezért
jogosult vagyok a különböző típusú juttatásokra.
Aki részt vett már diákmunkában, mesélje el a társainak, hogy milyen tapasztalatokat
gyűjtött! Ismertesse az osztály tanulóival, hogy szerinte mire kell odafigyelni,
amikor munkavállaló szerepét tölti be valaki!
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1.7

Korai iskolaelhagyás

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is komoly problémát jelentett az, ha a tanulók – legyen szó általános
iskoláról vagy éppen egyetemről – a képzési idő befejezése előtt abbahagyták a tanulást. A szakemberek véleménye szerint az iskolázatlanság nemcsak a munkaerőpiacon, hanem az élet más területein is jelentős mértékben csökkenti az érvényesülési esélyeket.
Az elmúlt tanévben több osztályban is előfordult, hogy néhány tanuló abbahagyta a tanulmányait, kilépett az iskolából.
Ezt megtehetik, ha betöltötték a 16. életévüket, hiszen ezzel átlépik
a tankötelezettségi korhatárt. Ám ez mégsem jó döntés, mert hosszú távú
és nehezen orvosolható következményekkel jár.

1. Vitassátok meg, hogy miért fontos
új(abb) esélyt adni az iskolai kudarcot
szenvedett tanulóknak!

2. Mire utal ez a felhívás?
Nézzetek utána, mi a rövidítés jelentése!
A kutatók közül egyre többen tartják fontosnak azt, hogy minél több tanuló szerezze meg az érettségi bizonyítványt. Az egyik
legfontosabb érvük ezzel kapcsolatban az,
hogy az érettségizettek sikeresebbek lesznek a munkaerő-piaci elhelyezkedésben,
és kisebb az esélyük arra is, hogy elveszítik
a munkájukat.

3. Beszéljétek meg a táblázatban olvasha-

tó információk alapján, hogy milyen okok
vezethetnek el az iskola elhagyásához!
Milyen különbségeket és milyen hasonlóságokat tapasztaltok a fiúk és a lányok
esetében?

Az iskolából kimaradó tanulók helyzetének a javítására az Európai Unió 1995-ben határozatot hozott arról, hogy kísérleti
projektet indít Második esély iskolák címmel. A program első
intézményei 1997-ben jöttek létre, és a 2000. évi zárójelentés
jelentős sikerekről számolt be.
A programban iskolai végbizonyítvánnyal vagy szakképesítéssel nem rendelkező, az oktatási rendszerből kisodródott vagy
a kisodródás veszélyének közelében lévő 16–24 éves fiatalok
kaptak egy újabb lehetőséget arra, hogy akár az iskolarendszerben vagy akár az iskolarendszeren kívül újra elkezdhessenek tanulni. Az iskolából kimaradó fiatalok között megtalálhatók voltak tanulási és magatartási gondokkal küzdők, sajátos
nevelési igényűek, különféle kisebbségi csoportokhoz tartozók, bevándorlók és más, a marginalizálódás (a társadalom
peremére sodródás) veszélyével érintettek.
Különösen aggasztó a helyzet az úgynevezett NEET-fiatalok
(Not in Education, Employment, or Training) körében. A mozaikszó a nem foglalkoztatott, sem oktatásban, sem képzésben
nem részesülő 15–24 éves állampolgárokat takarja.
A tanulmányok abbahagyása életre szóló következményekkel
jár. Az iskolai lemorzsolódás növeli a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatát, kihatással
van az iskolaelhagyó által elérhető munkabérre, a jólétére és a
saját, illetve gyermekei egészségére, továbbá csökkenti gyermekei iskolai sikereinek esélyét is.
A fiúknál a lemorzsolódás
indítékai sorrendben
• nagyon unták az iskolát, a
tanulást;
• szórakozni akartak;
• megelégelték az iskolai
kudarcokat;
• tulajdonképpen tanulni is
utáltak.

A lányoknál a lemorzsolódás
indítékai sorrendben
• megelégelték az iskolai
kudarcokat;
• n
 agyon unták az iskolát, a
tanulást;
• személyes problémáik
voltak;
• szórakozni akartak.

Mihály Ildikó: A csendes járvány (Új Pedagógiai Szemle 2009. április)
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Mit és miér t tanultam az iskolában?
Egy másik kutatás is az iskolai lemorzsolódás okait rangsorolta.

25 év alattiak, akik nem foglalkoztatottak,
25 év alattiak,és
akik
nem foglalkoztatottak
és nincsenek az
nincsenek
az oktatási rendszerben
oktatási rendszerben
Hollandia
Dánia
Ausztria
Szlovénia
Németország
Svédország
Csehország
Finnország
Lengyelország
Észtország
Franciaország
Litvánia
Portugália
Magyarország
Szlovákia
UK
Lettország
Horvátország
Görögország
Románia
Írország
Spanyolország
Olaszország
Bulgária

1. A tanulók gyenge tanulási motivációja.
2. A sok hiányzás.
3. A tanulók gyenge felkészültsége.
4. A tanulók gyenge képességei.
5. A tanulók rossz szociális háttere.
6. Magatartási problémák.
7. A
 tanárok nem megfelelő módszertani
felkészültsége.
8. A tanárok nem megfelelő motivációja.
9. A
 tanárok nem megfelelő szakmai felkészültsége.

4. Vitassátok meg a kutatás során az iskola-

0 5 10 15 20
NEET munkanélküli <25 év
NEET inaktív <25 év

25 30 35 40 45 50 (%)
Tagállami munkanélküliségi ráta
Forrás: Eurostat, Portfolio.hu

25 év alatti
fiatalok körében
NEET ráta a 25NEET-ráta
év alattiafiatalok
körében
Magyarországon 2013-ban
Magyarországon 2013-ban

Magyarország
Dél-Alföld
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Alföld és É-Magyaro.
Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dunántúl
Közép-Magyarország

21,2
20,5
25,1
27,6
24,4
21,8
16,8
15,8
18,0
16,0
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vezetők és a pedagógusok által megjelölt
szempontokat is!
Vannak-e hasonlóságok/azonosságok a
tanulók és a pedagógusok véleménye
között? Miben látjátok a különbségeket?
Mit gondoltok, az iskolát elhagyó (volt)
osztálytársaitok esetében melyek voltak
a legmeghatározóbb szempontok?
Az ábra az európai NEET-fiatalok arányát
mutatja. Miért jelent nagy problémát ezeknek a fiataloknak a helyzete?
Melyek azok az országok, ahol különösen
súlyos helyzet alakult ki?
Nézzetek utána az okoknak!

30 (%)
Forrás: KSH

 fiatalok munkaerő-piaci helyzetében jelentős regionális küA
lönbségek mutatkoznak. A magyar fiataloknak jelenleg csupán
3,7 százaléka kezd önálló vállalkozásba. A fiatalokat alacsony
kockázatvállalási hajlandóság jellemzi. Háromnegyedüknek
nincs saját induló tőkéje.
Az alapkészségek alacsony szintje a szakiskolákban súlyos
korlátot állít a versenyképes tudás megszerzése, a folyamatosan tanulni képes szakmunkások kinevelése elé.

5. Gondoljátok végig, hogy milyen okok
állhatnak a háttérben!
Szerintetek melyek a leghatékonyabb megoldások e probléma visszaszorítására?
6. Vitassátok meg azt is, hogy a munkaerőpiacon milyen következményekkel járhat, ha
valakinek alacsony iskolai végzettsége van!

Gondolkodtató

5.10, 5.26

Most már biztosak lehetünk benne, hogy kulcsfontosságú az iskola befejezése.
Nem szeretnék NEET-fiatallá válni. Visszatérve a tankötelezettség kérdésére, 16 évesen
az iskolázottság szintje mindenképpen alacsony, a megtett tanulási út pedig rövid.
Ezért különösen nagy az iskolaelhagyás kockázata.
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1.8

Sportoljatok!

Nem kell hosszasan indokolni azt, hogy miért fontos a rendszeres sporttevékenység és a testmozgás. A kutatási
eredmények egybehangzóan állítják, hogy a sport jótékony hatást fejt ki az emberek közérzetére, egészségi
állapotára, és javítja a kapcsolatrendszerek minőségét is.
A magyarok kétharmada szinte soha nem sportol, 40 százalékuk pedig úgy
gondolja, hogy egy kis súlyfelesleg nem okozhat egészségi problémákat – derült ki
egy reprezentatív kutatásból.
Ez a tény engem nem lep meg. Régóta ismerem az ehhez hasonló adatokat.
Tartsatok bevezetésként egy gyors közvélemény-kutatást az osztályban!
Mennyire térnek el az adatok?
Remélem, hogy eltérnek, hiszen a heti öt testnevelésóra mellett nem is lehet
másképp!

Hetente hányszor sportol?

Hetente hányszor sportol?

20 %
12 %

hetente
többször

68 %

hetente
egyszer

szinte
soha
Forrás: Eurobarometer

Ennyien sportolnak a magyarok
18–29 évesek

1. Elemezzétek a diagram adatait!
 ilyen összefüggéseket találtok az életkor és az iskolai végM
zettség, valamint a sporttevékenység között?

2. Vessétek össze egyéni tapasztalataitokat ezekkel az adatokkal!
Vitassátok meg, hogy miért ellentmondásos helyzet az, amikor a szurkolók kocsmákban, pubokban szurkolnak kedvenceiknek!

38%
50–59 évesek

22%
alapfokú végzettségűek

26%
felsőfokú végzettségűek

37%
legalább hetente egyszer sportol
szinte egyáltalán nem sportol

Ennyien sportolnak a magyarok közül.
Forrás: MSD Pharma Hungary Kft.
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Az Európai Unió polgárainak mintegy 60%-a folytat a becslések és felmérések szerint rendszeres sporttevékenységet.
A sporttevékenység beépült a modern világ hétköznapjaiba.
A sportnak jelentős szervező ereje is van, hiszen az emberek,
akár professzionális versenyzők, akár amatőrök, egyesületekben, klubokban végzik ezt a tevékenységet. Magyarországon azonban aggasztó jelek mutatkoznak, mert egyre
több adat igazolja, hogy a lakosság egészségi állapota, életmódja kedvezőtlen jegyeket mutat. A sporttól történő elfordulásnak számos oka lehet. Közrejátszhat benne a pénzhiány mellett az egyéni ambíciók alacsony szintje és az ebből a
szempontból kedvezőtlen munkakörülmények is.

Osztályközösség-építő program

K aleidoszkóp

3. Tanulmányozzátok ezt a plakátot!

Ti milyen sportágakat választanátok? Milyen érvekkel igyekszik
meggyőzni az embereket ez a plakát?

Egy életmód-tanácsadóval készült interjú részletét olvashatjátok.
Szüleim támogatásával több sportot kipróbálhattam. Már kiskoromban megszoktam a rendszeres testmozgást: úsztam, fociztam.
Hamar életem részévé vált a sport, ez határozta meg mindennapjaim ritmusát. Nem tudnám az életemet elképzelni a mindennapi
mozgás nélkül. A sport megtanított nyerni és veszíteni, beosztani
az időmet. Általa eljutottam a világ különböző pontjaira, olyan emberekkel találkoztam, akikkel egyébként nem futottam volna össze.
A mai napig innen merítem az erőmet és az energiáimat, és próbálom átadni a tapasztalataimat, hogy a sport által az élet minden
területén sikeresebbek és lendületesebbek lehetünk.

4. Milyen érveket hoz fel a szakértő a napi sportolás mellett?
Sokan irigylésre méltónak találják az eredményeit.

5. Ti hogyan látjátok ezt a kérdést? Mire irányítják rá a figyelmet az alábbi képek?
Miért van nagy jelentősége a képen látható rendezvényeknek? Egyetértetek-e a szervezők célkitűzéseivel?

Én ide járok.
Én pedig ezt szeretem.
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1.9

A szavak és a tettek

Szavaink és tetteink minden esetben következménnyel járnak. Egy-egy közösség tagjainak a kapcsolatrendszerét messzemenő módon befolyásolja az, hogy mit mondanak és mit tesznek egymás érdekében (vagy esetleg
egymás ellen).
Ezt a témát több oldalról is meg kellene közelíteni! Sokszor figyelem az embereket,
amikor egymással beszélgetnek, és ahogy én látom, többször durva és tapintatlan
megjegyzésekkel egészítik ki egymásnak szánt üres mondataikat. Nem számolnak
a szavak hatásával.
Kimondott szavainknak és elkövetett tetteinknek súlya van,
és sok esetben ezek komoly következményekkel is járhatnak.
„A szavak motiválnak, a tettek dominálnak” – szokták mondani. Te hogyan látod ezt?

„Ne a szavaknak higgy, hanem a tetteknek!” Ezt írtam ki tegnap a facebook-oldalamra, de gondoltam, írok róla bővebben is. Sajnos a szavak szerintem sokkal jobban befolyásolnak minket, mintha
végiggondolnánk, hogy vajon van-e tartalom mögötte, lehet-e számítani arra, hogy a szavakból cselekedet lesz. Szeretjük azt hinni, amit hinni akarunk, és ezért engedékenyen, vagy mondjuk néha naivan,
esetleg elnézően „bedőlünk” a szavaknak. Nem is könnyű ellenállni, hiszen vannak, akik ezt tökélyre
fejlesztették, és levesznek minket a lábunkról. Van, aki körbehízeleg, van, aki szánalmat, részvétet
akar kelteni, és ezzel manipulál, van, aki a szeretetedre apellál, a skála nagyon sokszínű, de a lényeg ugyanaz: sajnos kevés esetben hihetünk ezeknek az embereknek. Volt, hogy 4 hónapot dolgoztam ingyen egy cégnek, mert hittem abban, hogy jó az, amit csinálok, és bíztam a munkáltatóban is
3 hónapig, hogy majd megkapom a pénzt. Aztán a 4. hónapot már azért dolgoztam végig, mert arra
gondoltam, hogy elveszítem az előző 3-at, ha most kilépek. Végül 4 hónap nem lett kifizetve, de ez is
egy tanulság. Aztán ismerek olyan embert is, aki állandóan ígérget, ez így lesz, úgy lesz, meglesz, amit
kértem, aztán jönnek a csúsztatások, simlizések, sunyizások. Rengeteg esetet tudnék említeni, de ti is
biztosan sok ilyennel találkoztatok, nem is szaporítanám a szót tovább példákkal. Nekem a szavaknak
komoly jelentése és súlya van, gondosan ügyelek is arra, hogy ne mondjak vagy ígérjek olyat, amit
később aztán nem tudok teljesíteni. A célom mindig az, hogy ne csak teljesítsem, hanem túlteljesítsem
az ígérteket. Tudom, hogy ma már sajnos nem ez a normális hozzáállás, de szerintem ennek kellene
lennie, és nem tetszik, hogy lassan az abnormális a normális, hogy mindent fenntartásokkal kell kezelnünk, hogy az ígéretekben nem hihetünk, hogy a másik szavát el kell osztanunk legalább kettővel.”

1. Készítsetek üzenőfalakat az osztályban! Írjatok rá olyan szavakat, mondatokat, amelyek elgondolkodtatók lehetnek
a többiek számára is! Néhány példát mi
is nyújtunk nektek, olyanokat, amelyeket
nem személyesen mondtak el egymásnak
az érintettek, hanem sms-ben kommunikálták.

2. Elemezzétek a szöveget! Miért került szerintetek kritikus

helyzetbe a szöveg szerzője? Ti hogyan cselekedtetek volna
a helyében? Vannak-e olyan kifejezéseitek, amelyeket csak
nagyon kritikus helyzetben használtok? És amikor használjátok, tudatában vagytok-e annak, hogy milyen következményekkel kell majd számolnotok?
Vitassatok meg olyan konkrét helyzeteket, amelyek veletek
fordultak elő!

d, mint egy

tőle
Olyan vagyok
droid!
20:40, máj 10

k egy
Nekem te csa
vagy!
Nekem
vagy! te csak egy törülköző
20:32, máj

Olyan vagyok
tőled, mint
droid!
egy
20:40, máj
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22:15, jún 12

3. Milyen emberi érzelmeket lehet kiolvasni az üzenetekből? Vitassátok meg az üzenetek tartalmát! Miért lehetnek
veszélyesek ezek az sms-ben küldött üzenetek? Mit gondoltok, miért nem élőszóban mondták el ezeket a mondatokat?
Mi a véleményetek ezekről a személyekről?

K aleidoszkóp

4. Játsszátok el a képeken látható szitu-

ációkat! Írjatok hozzájuk olyan forgatókönyveket, amelyekben bemutatjátok a
képeken látható helyzetek előzményeit és
következményeit is! Ügyeljetek a tettek és
a szavak „egységére”!

5. A feladat befejezését követően beszélgessetek arról, hogy mi határozhatja meg
azt, hogy egy-egy szituációban hogyan
cselekszik szóval és tettel az ember!


6. A következő történet egy metró mozgólépcsőjén játszódott le. Olvassátok el a szöveget!

Egy fiatalember sietett a lépcsőn. Egy idős férfi állt az egyik
lépcsőfokon.
„Elnézést… szabad?” – szólt a fiatalember.
Az idős ember szemmel láthatóan nem hallotta a kérdést, csak
a bevásárlókocsiját szorongatta, amelyet a mozgólépcső bal oldalán helyezett el.
„Szabad!” – emelte fel a hangját a fiatalember.
„Tessék?” – az idős ember felnézett, de már csak azt érezte,
hogy egy erős kéz a vállát megszorítja és megrántja, és ezért
megszűnik a kapaszkodási lehetősége.
„Tovább akarok menni! – harsogta most már a fiatalember. –
Nem tudja, hogy ez a gyors sáv a lépcsőn, és magának, ha nem
siet, a jobb oldalon kellene állnia?”
Az idős férfi nem válaszolt.
Amikor leért a fiatal férfi, visszakiabált az idős embernek, és
mutatta a jelzést: „Nem tud olvasni??? Magának ott a helye, olvassa el!!!”
Amikor az idős férfi elhagyta a mozgólépcsőt, láthatóvá vált a
kezében a fehér bot.

Gondolkodtató

7. Mire hívják fel a képek a figyelmet?
Gyűjtsetek hasonlókat, ahol a figyelemfelkeltő szöveg nyomán kell cselekednünk!
Vitassátok meg, hogy mi a közös e szövegek nyelvhasználatában! Mi lehet ennek
az oka?
8. Vitassátok meg a helyzetet! Kiknek és

milyen jellegű erkölcsi felelőssége merülhet fel ebben a hétköznapi szituációban?
Te hogyan viselkedtél volna ebben a helyzetben?

9. Átgondolva az órán tapasztaltakat, gondoljátok végig, hogy miért mondják azt,
hogy a szavainknak súlya van!
4.2, 4.3, 4.8

5.16

Nekem egy másik bölcs jut az eszembe: Lactantius azt mondta: „Mert beszélni könnyű,
de helytállni a szóért nehéz. Bárcsak annyian cselekednének helyesen, mint ahányan
helyesen beszélnek!” Hogyan vélekedtek erről a mondásról?
Nekem Seneca – vele már többször találkoztunk – gondolatai jutottak az eszembe,
ő ezt mondta: „Egyetlen helyes gondolat megfordíthatja a sorsot.” Mit gondoltok, van-e
összefüggés a helyes gondolat, a helyzethez illő kifejezés és tett között?
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1.10

Társadalmi szolidaritás

A társadalom tagjai számára – még abban az esetben is, ha nem rokonai, ismerősei, barátai egymásnak – fontos
kötelezettség adott helyzetekben az, hogy egy másik ember vagy közösség számára segítséget vagy támogatást nyújtsanak.
Sokszor azt tapasztalom, hogy kritikus helyzetekben az emberek a másiktól várják
a kezdő lépést, hogy mit kellene tenni az adott szituációban. Mindig is érdekelt, hogy
mi lehet a nem cselekvésnek, a tétovázásnak az oka.
Van erre egy jó szó, a szolidaritás, amely az emberek közötti közös, kölcsönös kötelesség- és segítségvállalásra utal. Érdekes, hogy e szónak a mellékjelentése utal az
összetartozásra és a közös érdekekre. De mi van akkor, ha ezek hiányoznak?
Pár évvel ezelőtt Budapesten a Blaha Lujza
térnél egy szálloda ablakából meztelenül kiugrott egy férfi. Az esetet a járókelők közül többen rögzítették a mobiltelefonjaikkal, mások
meredten bámulták a holttestet. A tömegből
csak egy fiatalember ment és mert segíteni
ebben a valóban nem mindennapi helyzetben.
Elmondása szerint felháborította a tömeg közönyössége: „Az emberek változtassanak magukon, hogy ilyen helyzetekben ne legyen szégyen segíteni, hanem szégyen legyen bámulni
és nem tenni semmit!”
A mindennapi forgatagban a 4-6-os villamos
elgázolt egy hajléktalan férfit. Többen elővették az okostelefonjaikat, és segítségnyújtás
helyett képeket, kisfilmeket készítettek a tragédiáról. Az emberek sokkos megdöbbenésük
után arra voltak kíváncsiak, hogy mikor jön
a következő villamos, vagy mikor állítják be a
villamospótló autóbuszokat.

A pszichológia (lélektan) szerint mindig van
magyarázat arra, hogy egy adott szituációban hogyan viselkednek és hogyan reagálnak
az emberek. Ez független attól, hogy tragédiát vagy kellemes helyzetet él át az ember.
Az emberek közötti együttműködés hiánya
sokszor vezethet olyan csapdahelyzetekhez,
amelyek megakadályozzák a cselekvést. Ha
valaki mégis a cselekvés mellett döntene, az
számos ember helyzetében idézhetne elő javulást. Ezeket a társadalmi szituációkat az ún.
játékelméletek* segítségével szokták bemutatni. Nézzünk ezekre példákat!

1. Olvassátok el a szöveget, majd vitassátok meg az eseteket! Ti hogyan viselkedtetek volna ezekben a helyzetekben?

2. Nézd meg a tragédiáról készült képet! Mi jellemzi az emberek viselkedését?

3. Olvassátok el az alábbi mondatokat!

Lehet, hogy a képen látható személyek közül többen is így
gondolkodtak. Vitassátok meg ezeket a kijelentéseket!
– Majd valaki segít.
– Nem szeretnék bajba kerülni!
– Kínos szituáció. Nem akarok bajt okozni.
– Inkább nem nézek oda, nem akarom magamat stresszelni.
– Mi hasznom lenne belőle, ha segítenék?
– Nekem is van elég problémám!
– Kínos lenne, ha azt látnám, hogy néznek, miközben segítek.

* A játékelmélet a matematika egyik ága, mely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi az ésszerű viselkedés olyan helyzetekben,
ahol minden résztvevő döntéseinek eredményét befolyásolja a többiek lehetséges választása.
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4. Olvassátok el a következő szövegeket!
A hiányzó hős csapdája
Vasárnap este autók ezrei haladnak egy keskeny, kétsávos úton hazafelé. Az egyikről leesik egy kempingágy az úttestre, ezután az autók csak úgy tudnak továbbjutni, ha megkerülik a kempingágyat, ám ez a szembejövő forgalom
miatt meglehetősen körülményes dolog. Percek alatt óriási torlódás lesz az úton. Az emberek türelmetlenek, bosszankodnak, mégsem segít a dolgon senki. Azok, akik már szerencsésen túljutottak a kempingágyon, örülnek, hogy ismét
gyorsabban haladhatnak, és sietnek haza. Akik még valahol hátul vannak a torlódásban, nem tudják, miért halad ilyen
lassan a sor, nem segíthetnek. De amikor odaérnek, ahelyett, hogy bárki kiszállna, és arrébb húzná az akadályt, a kön�nyebb utat választják: nem állnak meg, hanem sietnek haza.

5. Vitassátok meg az emberek reakcióját! Te mit tettél volna ebben a helyzetben?
Indokold a válaszodat! Magyarázzátok meg a leírt szituáció címét!

Két embert bankrablással gyanúsítanak. Elítélésükhöz azonban nincs elegendő tárgyi bizonyíték, szükség lenne legalább az egyikük beismerő vallomására. A vizsgálóbíró – hogy ezt elérje – külön-külön hívatja magához őket, és mindkettőnek felajánl három alternatívát:
a) Ha te bevallod a bankrablást, a társad viszont tagad, akkor téged szabadon bocsátalak, őrá pedig tíz év börtönbüntetést szabok ki.
b) Ha ő tesz vallomást, és te tagadsz, akkor őt bocsátom szabadon, és te kapsz tíz évet. Ha mind a ketten
vallomást tesztek, akkor 5-5 évet kaptok.
c) Ha egyikőtök sem vall, akkor a bankrablást megússzátok, de egy-egy évet rátok sózok valamilyen más, apróbb
ügyből kifolyólag.

6. Ti hogyan döntenétek ebben a helyzetben?
Olvassátok el egy szakértő elemzését erről a helyzetről! Vitassátok meg ezt a szöveget is!
„Mi a teendő ebben az esetben, ha a lehető legkisebb büntetéssel akarják megúszni a dolgot? A zéró összegű játszmákra
kidolgozott elmélet szerint ilyenkor domináns (a másik választásától függetlenül a legjobb) stratégiája van az embernek:
be kell vallani a tettet, mert így van esély a játszmán belül lehetséges legnagyobb haszonra. Ugyanis függetlenül attól,
hogy a másik vallomást tesz-e vagy sem, maximum öt évre ítélik el, sőt amennyiben a másik nem vall, rögtön szabadon
engedik. Ha viszont nem vall, akkor valószínűleg tíz évet kap, hiszen a társa is hasonlóképpen gondolkozik, és minden
bizonnyal vallomást tesz. Ha tehát mindkét fél arra törekszik, hogy a másik döntésétől függetlenül biztosítsa magának a
legnagyobb hasznot (tíz év helyett öt év börtön), akkor mindkettő vallomást tesz, következésképpen mindketten öt-öt évet
kapnak. De vajon valóban így járnak-e a legjobban? Nem. Ugyanis az említett két gyanúsított nem zéró összegű játszmában vesz részt. A domináns stratégia pedig csak a zéró összegű játszmákban biztosítja a legnagyobb hasznot. Ha a kooperatív (együttműködő) stratégiát követik, tehát egyikük sem tesz vallomást, akkor megúszhatják egy-egy év börtönnel is,
szemben a domináns stratégia által biztosított öt évvel. A kooperatív stratégiának két előfeltétele van:
1. mindkét fél megbízzon a másikban,
2. mindkettő tudja, hogy a másik megbízik őbenne.
Ha ez a két előfeltétel nem adott – nincs meg a kölcsönös bizalom –, akkor önvédelemből a domináns stratégiához
folyamodunk.
A bizalom hiányában megszülető döntés után már nincs visszaút, az események kikerülnek a résztvevők hatóköréből.
A társadalmi csapda bezárult.”

Gondolkodtató

2.6

4.2

5.12

SEG Í T S
RAJTUNK!

GAZDIT
KERESEK!

Zéró összegűnek azt a játszmát mondják, amelyben a játékosok csak egymás kárára növelhetik
nyereségüket. És a sportversenyek esetében mi a
helyzet? Vitassátok meg!
Ez és az ehhez hasonló plakátok jutnak eszembe.
Gyűjtsetek hasonló célú plakátokat, és vitassátok meg a felhívások tartalmát!
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1.11

Társadalmi szolidaritás a generációk között

Az idősebbek és fiatalok közötti kapcsolatrendszer működésének minősége, hatékonysága minden társadalom
számára kulcsfontosságú tényező. Egyrészt meghatározza azt a feltételrendszert, amelyben a gyermekek felnőnek, másrészt kihat azokra a tényezőkre, amelyek segítségével az időskorúakat gondozzák és ellátják a fiatalabb
nemzedékek.
Én együtt élek a nagyszüleimmel. Sokat tanulok tőlük, az élet minden területéhez
tudnak okos tanácsokat adni nekem. Ugyanakkor az együttélés számos nehezen
kezelhető problémát is felvet…
Mi ugyan külön élünk, de így is tudok nekik segíteni. Megtanítottam őket internetezni.
Azóta naponta beszélünk skype-on. Nemrég olvastam A Matuzsálem-összeesküvés
című könyvet, amely azt a témát boncolgatja, hogy Európában sok helyütt tehernek
tartják az időseket. Az idősek már nem tudnak termelni, felélik a tartalékokat a fiatalok
elől, tehát haszontalanok a társadalom számára, amely kirekeszti és ellenséggé teszi
őket. Így az időskorúak hátrányos megkülönböztetése általánossá válik.

1. Olvassátok el a könyvet, és rendezzetek
vitát az olvasottakról!

2. Tanulmányozzátok az alábbi ábrát! Melyek a korfáról leolvasható legfontosabb változások?
Nézzetek utána, milyen okokkal magyarázhatók!

Az elkövetkező évtizedekben minden uniós
országban megugrik az idősek népességen
belüli részaránya, míg a fiatalok és munkaképesek száma csökkenni fog. Az élettartam
meghosszabbodása a modern társadalmak
jelentős vívmánya, ugyanakkor kétségtelen,
hogy a népesség elöregedése komoly kihívásokat is jelent az egyes országok gazdaságai
és jóléti rendszerei számára. A legnagyobb
gondot az életkorral kapcsolatos (nyugdíjak,
a hosszú távú ápolás költségei mellett az oktatással és a munkanélküliséggel összefüggő) kiadások jelentik.

Az Európai 100+
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Forrás: The World Factbook 2012 CIA

Az európai népesség alakulásának prognózisa.

3. Vitassátok meg, hogy a ti jövőtök számára milyen üzenete lehet az adatoknak!
4. Olvassátok el kortársaitok megjegyzéseit a generációk együttélésével kapcsolatos problémákról! Ti is így látjátok ezt?

Forrás: Eurostat

„Nehezen tudom megértetni magam a nagyszüleimmel! Úgy érzem, hogy két világ vagyunk! Amiről beszélek, azt nem értik, amit mondanak, azt én nem értem!”
„Sokszor türelmetlen vagyok, mert az anyám nem érti, miért kell annyit a gép előtt ülni, ahelyett, hogy
kimennék a jó levegőre! Az ő idejükben nem fordulhatott elő, hogy tavasszal szobaszínük legyen!”
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A népesség alakulása szempontjából nagy
jelentősége van annak, hogy egy-egy országban hogyan alakul a csecsemőhalandóság.
A csecsemőhalandóság egy demográfiai mutató, az 1000 élve születésre jutó 1 éves kor
alatti halálozások éves száma. A Földön az átlag 44, vagyis 1000 csecsemő közül 44 gyermek hal meg 1 éves kora előtt.
100–181
50–100
10–50
5–10
2–5
nincs adat
Forrás: US Census Bureau adatai alapján szerk.: Pirisi G. 2009

Csecsemőhalandóság a Földön (ezrelék)

Egy hazai kutatás arról is beszámolt, hogy a rendszerváltás
óta megkétszereződött a „mamahotel” szolgáltatásait élvező,
20–39 éves fiatalok száma. 1990-ben tízből ketten éltek együtt
a szüleikkel, 2011-ben tízből már négyen laktak a szülői házban.
A szülőktől való elköltözést, és egy új otthon megteremtését
(tartós albérletet is számításba véve) és az új család alapítását
számos tényező akadályozhatja meg. A mai fiatalok jóval később
alakítanak ki tartós párkapcsolatot, és házasodnak meg, mint a
szüleik. Az otthonválasztás kényelmességét az is alátámasztja,
hogy sokan felsőfokú intézményben tanulnak. Többen külföldön
vállalnak munkát, és kitolódik a diploma megszerzése, vagy más
intézménybe iratkoznak be. Az „otthonmaradást” sok esetben
az is konzerválhatja, hogy ahhoz, hogy valaki albérletet tudjon
fizetni, jövedelemmel kell, hogy rendelkezzen. (Itt nem a szülők
anyagi támogatására gondolunk!)

7. Milyen üzenetei vannak a számodra a képeknek?

5. Vitassátok meg a térkép alapján, hogy
jelenleg a világ mely országaiban vannak
a legveszélyeztetettebb helyzetben az újszülöttek!
Nézzetek utána, hogy milyen okok lehetnek a korai halandóság előidézői!
6. Elemezzétek a diagram adatait! Vitassátok meg, milyen okok válthatják ki azt,
hogy a felnőtt fiatalok „gyerekstátuszban”
élnek a szüleikkel egy háztartásban! A vita
után olvassátok el, hogy mit gondolnak
erről a kérdésről a kutatók! Miben értetek
velük egyet, és miben nem?

Egyedülálló

Párjával élettársi
kapcsolatban él

Gyermekeit
egyedül neveli

Párjával
házasságban él

Párjával és
gyermekeivel él

Szüleivel él

Egyéb

Forrás: TÁRKI

Milyen családtípusban éltek a 20–39 év
közötti fiatalok?

8. Olvasd el a fejezethez tartozó szöveget
a szöveggyűjteményben!

Gondolkodtató

5.5, 5.9, 5.10

generation@school2013
Jó, hogy eszedbe jutott! Ez a kezdeményezés arra ösztönzi a tanárokat, hogy olyan
programokat szervezzenek a tanulók és közösségeik idősebb tagjai között, amelyek
elősegíthetik a jobb megértést és a generációk közötti párbeszédet.
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Testkultúra: mit üzenünk önmagunkról?

A következő fejezetekben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen módon közvetíthetünk önmagunkról üzeneteket a
bennünket körülvevő közösségek számára.
Mindenki foglalkozik a külsejével, akkor is, ha ezt tagadja. Mondd, ebbe a témakörbe
tartoznak a testékszerek is? Biztos vagyok benne, hogy ez sokakat érdekel. Tavaly már
foglalkoztunk hasonlókkal.
Ezt olvasom az interneten a testkultúráról: „Az egyetemes kultúra szerves alkotórésze.
Az ember egészségügyi és mozgáskultúráját foglalja magában.”

1. Olvassátok el egy kutatás megállapításait! Hogyan vélekedtek a szövegben felvetett kérdésekről?
A természetesség a megjelenés és a testkultúra szempontjából is fontos számukra.
Ennek azonban ellentmond, hogy a tetoválások, testékszerek és plasztikai műtétek egyre
elfogadottabbá válnak körükben. Alakjukkal
és testsúlyukkal sokan elégedetlenek: a lányok
közel fele tartozik ebbe a csoportba. Ezzel ös�szefüggésben széles körben elfogadottá váltak
a plasztikai beavatkozások. Így a vélt vagy
valós megoldást nyújtó mellműtétet a fiatalok több mint 40%-a tartja elfogadhatónak.
A női szőrtelenítés teljes elfogadottságára már
senki sem kapja fel a fejét. Új jelenség viszont
a fiúk szőrtelenítése, bár ennek természetességével kapcsolatban még jócskán megoszlanak
a vélemények. Bár nem általános jelenség, figyelemre méltó, hogy a fiatalokkal folytatott
beszélgetések során többször szóba került a
fiúk külsőségekben tetten érhető elnőiesedése.
(Fanta TrendRiport 2009)

2. Vitassátok meg, hogy a lecke címe kapcsán az itt megfogalmazottak jutottak-e eszetekbe, vagy valami más!
Testünk képét külső jegyek is meghatározhatják. A képeken látható személyek számára is fontos testképük alakítása.

3. Milyen megoldásokat választottak ennek érdekében?
Fűzzétek hozzá a képekhez saját tapasztalataitokat! Láttok-e
különbséget a fiúk és lányok törekvései között?

Napjainkban egyre elterjedtebbek a plasztikai jellegű beavatkozások.

4. Mit gondoltok ezeknek a céljairól? A szöveg segítséget
nyújthat a vitához!

A test nemcsak önmagában közvetít jelentést rólunk. Sokkal
többet árulunk el magunkról, ha testünkre különféle típusú
üzeneteket illesztünk. Ennek legősibb módjai a tetoválás és a
testékszerek alkalmazása. A testékszerek használata hazánkban az utóbbi húsz évben lett divatos. Számos ősi kultúrában
azonban hétköznapi használatuk a hagyományok részét képezte. Elsősorban nem a divat kedvéért kerültek viselőjük testére, hanem sokkal inkább a társadalomban/közösségekben
elfoglalt pozícióját, rangját, tekintélyét emelték ki.
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5. Olvassátok el a különleges törzsi szokásokról szóló tudósításokat! Fejtsétek ki ezekkel kapcsolatban a véleményeteket!

Egyes afrikai törzsekhez tartozó nők ajaktányért viselnek az alsó vagy a felső, esetleg
mindkét ajkukban. A lányoknak általában
a pubertáskor kezdetén helyezik be az első
tányért. A hagyomány a 18. századból ered,
amikor az asszonyok az agyagtányérok segítségével igyekeztek elcsúfítani magukat, hogy
ne legyenek vonzók a rabszolga-kereskedők
számára. Manapság azonban az ajaktányér
már a szépség szimbóluma. A tányér mérete
azt is mutatja, hogy hány marhát fizetett a vőlegény az arájáért. A tányérral az ajkukban nem tudnak sem beszélni, sem enni, de csak akkor
vehetik ki, ha férfi nincs jelen, és az asszonyok egymás között vannak.

A különféle típusú testékszerek (piercingek)
„beépítése” a testbe sok esetben fájdalommal jár. Érdekes, hogy a mai világban az emberek önként vetik alá magukat a nem éppen
kellemes beavatkozásoknak.

6. Mit gondoltok, mi lehet ennek a magyarázata? Kérjétek meg azokat az osztálytársaitokat, akik rendelkeznek testékszerekkel, hogy számoljanak be tapasztalataikról!
Miért vállalták ezeket a beavatkozásokat?

A lányoknak 5 éves koruktól kezdve minden évben újabb és újabb
sárgaréz karikát helyeznek a nyakukra. Egyes kutatók szerint azért
alakult ki ez a különös szokás, mert ezzel az asszonyok elvesztették
vonzerejüket más törzsek tagjainak szemében, és így megmenekültek attól, hogy azok elhurcolják őket. Más kutatók úgy vélik, a nyakgyűrűket azért kezdték el viselni, mert így akartak hasonlítani a helyi
folklórban (néphagyomány) rendkívüli módon tisztelt sárkányokhoz.

7. Nézzétek meg a következő képeket! Melyeket viselnétek
az ékszerek és tetoválások közül, és melyeket nem? Indokoljátok a válaszokat! Vitassátok meg azt is, hogy viselőik mit
szeretnének üzenni ezekkel!

Gondolkodtató

4.6, 4.8, 4.25

Tavaly már megszokhattuk a „rázós” témákat az OKÉ-órákon. Mit gondolsz, mi lehet
annak a magyarázata, hogy az intim testrészeken is megjelentek az ékszerek?
Lennének ötleteim, de ennek a megvitatását inkább az osztályra hagyom.
Bár lehet, hogy erre csak a szünetben kerülhet sor… Egyébként én nem törekszem
arra, hogy kockahasam legyen, de figyelek a jó kondíciómra! A lényeg az, hogy testi
adottságainkat figyelembe véve alakítsuk ki reális testképünket!
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1.13

Öltözködéskultúra: mit üzenünk önmagunkról?

Az előző fejezetben láttuk, hogy testünk „önmagában” képes üzeneteket közvetíteni a környezet számára.
Kérdés, hogy testünk üzeneteit hogyan tudjuk – vajon tudjuk-e? – harmonizálni öltözködésünkkel.
Visszatérő kérdés, hogy az iskola szabályozhatja-e a diákok külső megjelenését.
Számos iskola házirendje tartalmaz a frizurával, ékszerviseléssel és öltözködéssel
kapcsolatos tiltó rendelkezéseket, amelyek az iskola, a diákok és a családok között
számos vita forrását képezik.
„A divat nem csak ruházat kérdése. A divatnak a gondolatainkhoz van a legtöbb
köze” – mondta egy alkalommal Coco Chanel. Az iskolaköpeny vagy az egyenruha
viselésének kötelezővé tétele nem ezt sugallja.
Előnyei:
Az egyforma öltözet elfedi a társadalmi különbségeket.
A közösséghez való tartozást erősítheti. Egységes viselet, nem szólnak meg, hogy milyen
az ízlésed, hogy mennyi pénzt szánsz az öltözködésre. Védi a ruhádat, bármit is csinálsz.
Nem okoz problémát, hogy mit vegyél fel
reggel, így gyorsan elkészülsz.

A világ számos országában a diákoknak egyenruhában kell iskolába járniuk.

1. Nézzétek meg a képeket, és vitassátok meg a mellékelt
szempontok alapján az iskolai egyenruha kérdését!

Hátrányai:
Uniformizál – vagyis elfedi az egyedi öltözködési stílusodat. Külön pénzbe kerül és gyakran kell mosni. Nem biztos, hogy kiemeli egy
lány csinos alakját. Már így kell elindulni otthonról, és mindenki láthatja, hol tanulsz.

„Húsz-harminc évvel ezelőtt, főleg a középiskolákban, kevés gyűlöltebb felszerelés létezett
a köpenynél – mert kötelező volt. Persze az sem
volt mellékes, hogy a jellemzően sötétkék holmit
sem divatosnak, sem elegánsnak nem mondhattuk, továbbá különös fájdalmat okozott, hogy az
általános iskola „dedós” éveit idézte, azt, hogy továbbra is hülye gyereknek néznek minket.”

A Magyar Ifjúság 2012 elnevezésű kutatás kimutatta, hogy a fiatalok közel 60 százaléka
elégedett a külsejével, és szépnek tartja magát. A megkérdezett divatszakemberek szerint ez a megelégedettség azt is jelentheti,
hogy a trendi ruhadarabok már olcsón megvásárolhatók a különböző használtruha-üzletekben is. Manapság egyre divatosabbá válik
– nem csak a fiatalok körében – a retró stílus
és a „second hand” öltözködésre való törekvés. Mostanában éli aranykorát a „vintage”
stílus.
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2. Olvassátok el az újságcikk részletét!
Alakítsátok ki saját elképzeléseiteket erről a kérdésről a szöveg és a képek alapján!
3. Mit gondoltok a képeken látható boltokról?
Miért népszerűek az ilyen típusú üzletek? Mivel magyarázzátok ezt?

4. Nézzetek utána, mit jelentenek ezek a kifejezések!

K aleidoszkóp

5. Olvassátok el az öltözködés céljával és szerepével kapcsolatban megfogalmazott véleményeket! Van-e az állítások
között olyan, amelyikkel nem értetek egyet? Indokoljátok
meg az álláspontotokat!
Egy divatszakember szerint az öltözködésben négy szempontot kell
figyelembe venni:
– mindenki az egyéniségét fejezze ki az öltözködésével,
–	fel kell mérni az alkati adottságokat, és ennek megfelelően kell
öltözködni,
– legyen színharmónia az öltözködésben,
– és az mindig az alkalomhoz igazodjék.
Mindezek mellett a testi higiénia, a dezodorok és más kozmetikumok használata is elengedhetetlen.

Az öltözködés a kommunikáció része, üzenetek sorát tartalmazza és közvetíti a külvilág felé.
A divat és a divatozás sokak szerint az emberiséggel egyidős.
Mivel szorosan kapcsolódik a mindenkori szépségideálhoz,
ezért egyszerre jelent utánzást és elkülönülést.
Kérdés tehát, hogy amikor kialakítjátok ruhatáratokat, mire
törekedtek elsősorban.

„A divat egy szórakoztató ötlet, amely azonnal elégeti önmagát. A stílus azonban akkor
is megmarad, ha közben esetleg
megújul.”
Coco Chanel

6. Tartsatok erről a kérdésről közvélemény-kutatást az osztályban! Mit gondoltok, vannak-e az osztályban olyan tanulók,
akiknek önálló stílusa van? Stílusuknak melyek a jellemző vonásai?
Hogyan üzen rólatok az öltözködésetek?
Az öltözködés, a ruhák anyaga, színe is
egyéniséggé formálhatja a testet. Egyetértetek ezzel?

7. Alakítsatok csoportokat aszerint, hogy a fotókon látható stílusok közül melyikkel tudtok leginkább azonosulni! Indokoljátok döntéseiteket abban az esetben is, ha nem tudtatok választani!

Nekem egy ilyen tanár
bejönne! Lehet,
hogy ellesném a stílusát!

Én emellett szavaznék…
Erre mondják, hogy
„örök divat”, igaz?

31

1.14

Viselkedéskultúra: mit üzenünk önmagunkról?

Benyomásainkat egy másik személyről nemcsak fizikai megjelenése és nem verbális kommunikációja határozza
meg, hanem elsősorban az illető viselkedése. Valószínűleg sokszor előfordul veletek is, hogy megfigyelitek az
embereket, hogyan viselkednek az utcán, megállóban, kávézóban, étteremben, iskolában stb. Egy viselkedéskultúrával foglalkozó honlap szerkesztői azt állítják, hogy a viselkedés – bár nagyon bonyolult tudásegyüttes
– tanulható és fejleszthető.
A viselkedésünkből sok mindenre lehet következtetni, így például
jellemünkre, különféle tulajdonságainkra. Azonban vannak elemi
szabályok, amelyeket mindenkinek be kellene tartania! Ahogy én
tapasztalom, ez nem mindenkinek sikerül!
Nekem hirtelen ez jutott eszembe!
Olvassátok el ezt az osztályfőnöki beírást, és vitassátok meg,
hogy melyek lehetnek az iskolában a megengedhetetetlen
magatartásformák!

1. Olvassátok el a felsorolásban szereplő

kifejezéseket!
– Vitassátok meg, hogy valóban olyan tulajdonságokról van-e szó, amelyeknek
elsajátítása nélkülözhetetlen azok számára, akik meg szeretnének felelni az
illemszabályoknak!
–
Alkossatok csoportokat, és állítsátok
rangsorba ezeket a szempontokat, majd
hasonlítsátok össze az eredményeket!

2. Biztosan sokszor hallottátok már a következő kifejezéseket: „Nem tudsz viselkedni?”, „Hogyan viselkedtél?”, „Viselkedj!”
Mire utaltak ezekkel a kifejezésekkel a felnőttek? Vitassátok meg az ezzel kapcsolatos élményeiteket!
3. Alkossatok új piktogramokat, amelyek

az iskolai viselkedés szabályaira utalnak!
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– Kölcsönös tisztelet
– Előzékenység

– Fellépés
– Figyelmesség
– Illedelmesség

– Jó modor
– Udvariasság

– Tapintat
– Jellem

– Lelkiismeret
– Megjelenés
– Önuralom és türelem
– Pontosság

– Határozottság
– Mértéktartás
– Szerénység
– Tapasztalat

A hétköznapokban számos, cselekedeteinket korlátozó tiltótáblával találkozhatunk.

4. Értelmezzétek a piktogramokat!

Gyűjtsetek tapasztalatokat arról, vajon betartják-e az emberek ezeket az előírásokat!
Hogyan vélekedtek azokról, akik nem veszik figyelembe a
piktogramokon szereplő jelzéseket?

K aleidoszkóp

A társadalmi normák előírják azokat a magatartásformákat,
amelyeket az adott társadalom helyesnek és követendőnek
ítél. Az előírások be nem tartását – a normaszegés súlyosságától függően – büntetik. Az erkölcs szabályai – a történelemben
változó módon – az elfogadott normákra épülnek. A törvény
az iskolába járó tanulók számára is előír normákat, ezek a tanulói jogok és kötelességek. Az iskolai magatartásra vonatkozó
normákat a házirend tartalmazza.
A következő gondolatot Mark Zuckerbergtől, a Facebook alapítójától idézzük.
Az emberek ma már tényleg nyugodtabban
osztanak meg nemcsak egyre több és többféle
információt, hanem egyre nyíltabban és egyre
több emberrel.
Ez olyan új társadalmi norma, ami idővel elfogadottá vált.

5. Miért beszél a feltaláló új társadalmi normáról?
Vitassátok meg, hogy ezzel kapcsolatban mit tapasztaltok a
Facebookon!
6. Vizsgáljátok meg a szövegben leírt konkrét esetet!
A köpcös, erős testalkatú férfi sorban áll a pénztárnál egy liter
tejjel és pár darab zsemlével a kosarában. Előtte többen állnak,
de a sor nem halad, mert egy idős asszony fizetne, de nem találja
a pénztárcáját. Az emberek többsége közömbösen vár, de a férfi
hangosan gúnyolódó megjegyzéseket tesz az asszonyra.
Egyedül a pénztárban dolgozó férfi, aki szintén jó erőben van,
válaszol a férfinak. Arra kéri, hogy ne sértegesse a másik vásárlót.
A köpcös férfit többen látták már, hogy a közeli ligetben sétálgat
filigrán feleségével és hatéves lányukkal. Messziről idillikus családnak látszanak…

Gondolkodtató

7. Olvassátok el és értelmezzétek a tanulók

jogaira és kötelességeire vonatkozó törvényből idézett szöveget!
Beszéljétek meg, hogy vannak-e az iskolai
életben betartandó „íratlan” szabályok!
Nézzetek utána, hogy életünkben hol jelennek meg olyan íratlan szabályok, amelyeknek a be nem tartása kedvezőtlenné
teheti megítélésünket!
A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik
életévének betöltéséig tart.
A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen –
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.
A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság
tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és
oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről.

8. Vitassátok meg a szöveg alapján a szereplők viselkedését!
Elemezzétek ezt a helyzetet!
Mivel magyarázzátok a pénztáros és a sorban állók viselkedését?
Ti hogyan vélekedtek a köpcös férfiről?
A befejező mondatok alapján változott
a véleményetek erről a vásárlóról?

2.2

4.4, 4.5, 4.6, 4.8

Amit „otthonról hozunk” magunkkal, a viselkedés, amire megtanítottak a szüleink,
kihatással lehet későbbi életünkre. Nektek mi a véleményetek erről?
Erről egy Szophoklész-sor jut eszembe: „Az vagyok, aki vagyok.
Úgyse lehetek más: mért féljek hát fölfedezni, ki vagyok?”
Mit gondoltok, miért írta ezt az ókori tragédiaköltő?
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Visszatekintés (Számvetés és értékelés) I.

Idézzétek fel az OKÉ-program céljait! A szerzők egyik szándéka akkor az volt, hogy szembesítsen Benneteket olyan, a társadalom kisebb vagy nagyobb közösségeiben előforduló élethelyzetekkel, amelyek kapcsán a
felmerülő problémákról, jelenségekről aktívan, egymás véleményét tiszteletben tartva tudtok beszélgetni
és vitatkozni.
Tavaly év elején meglepődtem, mert ilyen nevet viselő tantárggyal –
OKÉ – még nem találkoztam.
Meglepődtem, hogy nem volt hagyományos osztályfőnöki óra.
Izgatottan vártam, hogy mi fog történni ezeken az órákon.
Félidőben vagyunk, hiszen ha nem jön közbe semmi, akkor –
ahogy mondani szokták – innentől már kifelé „megyünk az alagútból”.
Érdemes tehát magunkról és az osztályközösségről is számvetést készíteni.
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A közösséggé válás hosszú folyamat, melynek során biztos, hogy sokszor problémák,
konfliktusok merülnek fel. Az osztály tagjai
sok helyről, sokféle iskolából érkeztek, az iskolával, az osztállyal és tanulással kapcsolatban eltérő, sokszor egymásnak ellentmondó
elképzeléseket fogalmaztak meg, és különböző nézeteket képviseltek. Az órákon kulcsszerepet szántunk a tantárgyat tanító pedagógusnak. Idézzük fel az elmúlt évet lezáró
kérdéssort!

1. Tegyétek ezeket a kérdéseket jelen időbe, és válaszoljatok
rájuk!
– Emlékeztek még, hogy az elmúlt tanév végén milyen válaszokat adtatok ezekre a kérdésekre?
– Alkossatok csoportokat, és készítsetek táblázatot, amelyben összehasonlítjátok az év végén adott válaszokat
a most megfogalmazottakkal!
– Mutassátok be az eredményeket!
– Történt-e fejlődés a közösséggé válásban?
–
Ha úgy ítélitek meg, hogy nem, akkor miben látjátok
a probléma forrásait?

Az osztály belső világa nagyon fontos szerepet játszik a tanulók iskolai közérzetének
alakulásában. A közösségben elfoglalt hely
nemcsak az osztályban betöltött társas kapcsolatok formálódására gyakorol jelentős
hatást, hanem kihat a tanulmányi eredményekre is.

2. Gyűjtsétek össze az elmúlt időszak során a legnagyobb
vitákat kiváltó témákat!

Osztályközösség-építő program

Beszéljétek meg, hogy mi lehetett ennek az oka! Indokoljátok is a válaszaitokat!

Félidőb en

3. Olvassátok el erről egy szakértő véleményét, majd vitassátok meg a szövegrészletet! Tanulmányozzátok a halmazábrát! Rendeljétek az egyes kategóriákhoz az osztályból
odasorolható tanulók létszámát! Vessétek össze az egyéni
véleményeket, és elemezzétek az eredményt!
Vitassátok meg, hogy kik voltak azok, akik segítették az osztályközösség fejlődését, és kik voltak azok, akik hátráltatták!
Indokoljátok a véleményeket!
4. Az elemzés elkészítéséhez segítséget nyújthat a szöveg!

Olvassátok el és beszéljétek meg, hogy a leírtak mennyire
jellemzőek a ti osztályotokra!
Egy csoportban a rangsor élén álló diák még nem feltétlenül közkedvelt és népszerű, a népszerű pedig egyáltalán nem biztos, hogy
vezető szerepet tölt be. Ebben az esetben ugyanis különbség van az
elutasítás és az el nem ismerés között. Attól, hogy nem fogadunk el
valakit, mint vezetőt, még lehet általunk nagyon is kedvelt személy.
Ugyanígy azt is tudjuk, hogy a csoportban elfoglalt pozíció, tehát
a megszerzett rang nem feltétlenül határozza meg a tanuló társas
helyzetét. Vannak olyan, az adott osztályban alacsony státusú diákok, akiknek vannak barátai, sőt „legjobb barátja” is, amit nem
feltétlenül mondhat el magáról az osztály „vezére”. A hierarchia
csúcsán lenni, a „trónt bitorolni” nem tart örökké. Idővel a rangsor
változik, átalakul. Egy-egy ilyen átrendeződés a pozícióját vesztett
fiatalban nem feltétlenül okoz maradandó sérelmet, s az átalakulás során az is előfordulhat, hogy egy kevésbé elfogadott helyzetből
tesz szert valaki nagyobb elismerésre. A helyzet folyamatosan változik tehát, így állandóan ott vannak a háttérben a rangsorképző
kis vetélkedések, harcok is. Vannak azonban olyan pozíciók, amik
egyáltalán nem változnak könnyen… Viszont tudni kell, hogy a kirekesztés súlyos, traumatikus élmény lehet a tanulók számára, amely
kihat későbbi fejlődésükre is.
Irányító funkciót ellátó
szerepek
képviselők, szóvá tevők,
szervezők

Iskolai értékek mentén
szerveződő szerepek
elismert diákok, szorgalmasak, kitartók,
szakértők, műveltek

„Az iskola azért játszik fontos szerepet a
szocializációban, mert a felnőtt társadalomnak sokkal hűségesebb modellje, mint a család.
El kell fogadnia és fogadtatnia egy olyan értékrendszert, amelynek a teljesítmény áll a középpontjában. (…) A kortárscsoport a szocializáció folyamatának nélkülözhetetlen tényezője,
mivel olyan viselkedésformák gyakorlására ad
lehetőséget, amelyek rendkívül fontos tudnivalókkal gazdagítják a személyiséget.”
(Gyöngyösi Katalin Krisztina:
Serdülőkorú fiatalok társas beilleszkedése)
Beilleszkedési
problémákkal küzdő
tanulók

Tanulók

Átlagosnak
tartott tanulók

Tanulási nehézségekkel
küzdők
Tanulási
Kivételes
zavarral
képességűek
Tanulásban küzdők
akadályozottak
Magatartási
problémákkal
küzdők
Segítőkész tanulók

Tanulni egyáltalán
nem akaró tanulók

5. Ebben a táblázatban is tanulói szerepeket soroltunk fel.
Azonosíthatók-e ezekkel az osztályba járó
tanulók?
Készítsetek statisztikát arról, hogyan és
hányszor töltöttek be különféle szerepeket
az osztály tanulói!
Kortársi normák mentén
szerveződő szerepek
nevettetők, sportolók, művészetkedvelők, ügyes
kezűek, üzleti érzékkel bírók, kapcsolatépítők, kellemes partnerek, peremhelyzetűek, helykeresők

Gondolkodtató
Szokatlanul érzem itt magamat.
Ennek az oldalpárnak nincs is címe. Ez egy hosszú lecke, eltér a többitől.
Azt hiszem, ez nem véletlen. A könyv szerzői fontosnak tartják az elemzést. Mégiscsak túl vagyunk az „első félidőn”… Egy biztos, számot kell vetni azzal, mire jutottunk
eddig, és azzal is, hogy mit szeretnénk elérni a „második félidőben”!

35

1.16

Visszatekintés (Számvetés és értékelés) II.

Vegyétek elő a tavalyi könyvet, és válaszoljátok meg újra a 31. oldalon található kérdőív kérdéseit! Ha annak idején elkészült a kérdőívek feldolgozása, akkor azt össze lehet hasonlítani a
mostani eredményekkel.

A Barát–Haver–Span-térkép sem ismeretlen
a számotokra, 9. évfolyamon foglalkoztatok
már ezzel a témával is.

1. Készítse el mindenki újra a saját B–H–S
térképét! Milyen változások történtek a tavalyi évhez képest ezen a területen?
A diagram a 2012/2013. tanévben a köznevelési rendszerben megbukott tanulók számát
mutatja iskolatípusonként.

2. Tanulmányozzátok az ábrát! Mit gondoltok, milyen okok állhatnak a tanulói kudarcok hátterében?

3. Hogyan változott meg az osztály társaskapcsolat-rendszere? Figyeljetek arra is az elemzés során, hogyan változott
az osztály létszáma az elmúlt másfél évben: hányan mentek
el, és hányan érkeztek?
Az osztály megítélését az is befolyásolja, hogy tagjai milyen tanulmányi eredményeket érnek el.

4. Készítsetek erről kimutatást a táblázat szerint! Hasonlít-

sátok össze az eredményt az évfolyam többi osztályával!
Elemezzétek az adatokat! Milyen következtetéseket tudtok
ezekből levonni? Idézzétek fel a tavalyi tankönyv Érdemes-e
jól tanulni? című fejezetét! Hogyan látjátok most az akkor felvetett kérdéseket?
Problémák

2012/2013. tanévben a köznevelési rendszerben
megbukott tanulók száma iskolatípusonként
0

Óvoda

15973

Általános iskola

14171

Speciális szakiskola
767

Szakközépiskola

7764

Gimnázium

10392

SZKI
0

2

4

6

8

10 12 14 16 (ezer)

Forrás: Oktatási Évkönyv 2013.

2012/2013. tanévben a köznevelési rendszerben 
megbukott tanulók száma iskolatípusonként
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9. évfolyam
év vége

10. évfolyam
félév

Bukások száma
az osztályban (fő)

………………… …………………

A tantárgyi
bukások száma

………………… …………………

Jeles (5) osztályzattal
rendelkező tanulók száma

………………… …………………

Fegyelmi tárgyalások
száma

………………… …………………

Fegyelmi tárgyalásokban
érintett tanulók száma

………………… …………………

Tantárgyi/szakmai
dicséretben részesült
tanulók száma

………………… …………………

Félidőb en

A „félidő” arra is alkalmat kínál, hogy ne csak az osztály helyzetéről, hanem saját magunkról is számvetést készítsünk. Ideje elgondolkodni, hogyan képzeljük el jövőket, karrierünket.
Ehhez elsősorban önmagunkról kell pontos és reális képpel
rendelkeznünk.
1. lépés: Tedd fel magadnak a kérdést, vajon jól döntöttél-e,
amikor ezt az iskolát és ezt a szakmát választottad! Gondold
végig saját tanulmányaid történetét! Hogyan szerepeltél az
álta
lános iskolában, milyen volt a tanulmányi eredményed
alsó és felső tagozatban? Idézd fel, hogy érezted magad
a korábbi osztályközösség(eid)ben!
2. lépés: Gondold végig, miért fontos, hogy mind az elméleti,
mind pedig a gyakorlati tantárgyakból jól teljesítsél! Rendszerezd a tudásodat, mert az elméleti és a gyakorlati tudás nem
ugyanaz, viszont egyik a másik nélkül nem működik!
3. lépés: Vállalj felelősséget tetteidért! Döntsd el, hogy melyek azok a dolgok, amelyeken változtatnod kell annak érdekében, hogy sikeresebb lehessél! Mérlegeld, hogy mely körülményekre van ráhatásod, és melyekre nincs!
4. lépés: Ha mindezt átgondoltad, ne halogasd a cselekvést!
Ne halaszd holnapra azt, amit ma is megtanulhatsz vagy elvégezhetsz!
5. lépés: Fejleszd mind a szellemi, mind pedig a fizikai állóképességedet! Tudatosítsd magadban azt, hogy nincs kárba
veszett tudás, tanulás!
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nyitottság, kívá
mizmus,
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digitális kompe
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a
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,
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s hiány
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5. Amennyiben a lépéseket átgondoltad,
készítsd el saját GYELV-elemzésedet a következő táblázat segítségével! Ugyanezt
elkészíthetitek az osztályról is a képen látható módon.
Erősségeim
Azok a képességek,
tulajdonságok, erőforrások, viszonyok, amelyekkel már rendelkezel.

Gyengeségeim
Azok a jellemző tulajdonságaid, amelyek
miatt teljesítményed
elmarad osztálytársaidétól.

Lehetőségeim
Azok a külső körülmények, amelyekre ugyan
csekély ráhatásod van,
de ha kihasználod
ezeket, sikeresebb és
hatékonyabb lehetsz.

Veszélyek
Olyan külső korlátok
és negatív tényezők,
amelyeket kevésbé
tudsz befolyásolni, de
ha nem figyelsz ezekre,
csökkentik a siker esélyeit, és kockázatot is
jelentenek.

Veszélyek
verekedések
kialakulása,
kiközösítés,
lemorzsolódás

Lehetőségek
közös programok
szervezése,
projektmunkák
készítése

Gondolkodtató

2.3, 2.7

Ez a tantárgy lehetőséget adott arra, hogy a felmerült témák kapcsán alaposabban
elgondolkodjak önmagamról és a jövőmről.
Én ennek kapcsán jöttem rá, hogy érzékenyebb vagyok másoknál a társadalomban
előforduló problémákkal kapcsolatban.
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1.17

Munkáltatói és munkavállalói elvárások

Önmagunk megismerésével az elmúlt tanévben már mi is foglalkoztunk. Most másfelől közelítjük meg a
témát. Munkába állás esetén a legtöbbször előzetes beszélgetéseken, „állásinterjúkon” kell részt vennünk, ahol
a hivatalos adatok (végzettség, szakmai gyakorlat) mellett más jellegű információkra is kíváncsi lehet a jövendő
munkaadó. Fontos tehát, hogy alaposan felkészüljünk ezekre a beszélgetésekre.
A nővérem elment egy állásinterjúra, és azt kérdezték tőle, hogy kitöltötte-e már
a Johari-ablakot.
Fogalmam sincs róla, hogy miről beszélsz...
A Johari-ablak az önismeret egyik legszélesebb körben használt egyszerű modellje.
A munkáltatók előszeretettel használják jövendő munkatársaik megismerésére.
Az elnevezés a modellt megalkotó két pszichológus nevének kombinációjából
származik.
A képeken állásinterjús helyzeteket láthattok.

2. Olvassátok el a vezető tanácsadók által megfogalmazottakat!
Készítsetek önéletrajzokat az interneten található minták
alapján! http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=oneletrajz
„Az önéletrajz célja az, hogy bemutassuk magunkat a jövendő
munkaadóinknak. Ennek érdekében meg kell említeni minden
fontos – de valós – információt azokról a tulajdonságainkról,
képességeinkről, amelyek esélyt nyújthatnak számunkra az állás
elnyerésére. Amikor behívnak egy állásinterjúra, akkor összefüggő mondatokban, felkészülten szólaljunk meg! Tanácsolom, hogy
mindenképpen nézzenek utána a cégnek, ahová pályáznak. Tájékozódjanak arról, hogy mi a profilja, melyek a célkitűzései, milyen
hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik! Készüljünk fel
az olyan típusú kérdésekre is, mint pl. hogy „Milyen elvárásaink
vannak a bérezés terén?”
„Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mostanában a HR-esek (human resources=emberi erőforrás gazdálkodás, leegyszerűsítve a
munkaügyesek) az IQ (intelligencia-hányados) helyett az érzelmi
intelligenciát (EQ) mérik a felvételik során. Elsősorban azokat
válogatják ki, akikről feltételezhető, hogy jól tudnak másokkal
együtt dolgozni, kooperálni. Vagyis hogy egyáltalán beleillenek-e
az adott csapatba…”

1. Milyen tanulságot vontok le a képekből?
Vitassátok meg, hogy magatok számára
melyik helyzetet tartanátok a legkedvezőbbnek! Indokoljátok a válaszokat!
Voltatok-e már hasonló „vizsgahelyzetben” tanulmányaitok során? Számoljatok
be tapasztalataitokról! Vitassátok meg azt
is, hogyan lehet ezekre a helyzetekre felkészülni!
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3. Nemcsak a munkaerőpiacon, hanem jelenlegi iskolátokban is megfogalmazódtak veletek szemben „elvárások”.
Vitassátok meg, hogy mit várnak el tőletek tanáraitok!
4. Olvasd el a fejezethez tartozó szöveget a szöveggyűjteményben!

K aleidoszkóp
JOHARI-ABLAK

Tudják rólam

Mások

Tudom magamról

Én

Nem tudom magamról

2

„Nyilvános én”

„Vakfolt”

Nyitott terület

Nem tudják rólam

Aréna: Az egyén viselkedésének azon része, amely
mind számára, mind a vele
kapcsolatban állók számára ismert. Az „Aréna” többek
között olyan információkat
tartalmaz, mint a név, a fizikai
megjelenés, a családi, vállalati,
politikai vagy más jellegű nyílt
kötődések.

Vak terület

1

3

„Magán én”

„Ismeretlen én”

Rejtett terület

Zárt terület: A személy által tudott, de mások elől eltitkolt dolgokat foglalja magába. Jelentős hányadát teszik ki
például a másokkal való jó viszony megőrzése érdekében
elhallgatott dolgok.

Sötét terület: Ez a terület megközelíthetetlen mind a
vizsgált egyén, mind a vele kapcsolatban álló személyek számára.

Hippokratésztől, az ókori görög orvostól
maradt fenn az első – személyiségtípusokra
vonatkozó – tipológiai rendszer. Testalkat és
vérmérséklet alapján négy csoportba sorolta
az embereket.

Az ábrán a Johari-ablakot láthatjátok.

5. Készítsétek el a sajátotokat egy papírlapon, oly módon,
hogy az egyes területeknek megfelelően elemzitek magatokat, illetve megkéritek néhány osztálytársatokat, hogy jellemezzen benneteket!
– Tudtok-e tulajdonságokat rendelni minden területhez?
– Vitassátok meg, hogyan segíthet az önismeret a tanulás
eredményességében!
– (Kitölthetitek online is – http://kevan.org/johari – a Johari-ablakot. Az angol szavak megértéséhez használjátok a
Google fordítószolgáltatását!)

ségtípusok mellett azokat a tulajdonságokat olvashatod, amelyeket a ma embere
rendelt hozzájuk.) Hova sorolnátok önmagatokat? Kérdezzétek meg a többieket is,
hogy ők is ilyennek látnak-e titeket!

Flegmatikus típus – Gyenge fogékonyság és kisfokú impulzivitás (indulatosság). Érzelmei lassan
keletkeznek, nem túl erősek, a viselkedést nem
befolyásolják.
Szangvinikus típus – Gyenge fogékonyság, de nagyfokú impulzivitás. Lobbanékony, érzelmei gyorsan
keletkeznek, a viselkedésre intenzíven hatnak, de
nem tartósak.
Kolerikus típus – Erős fogékonyság és nagyfokú impulzivitás. Érzelmei erősek és tartósak, a személyiséget cselekvésre ösztönzik.
Melankolikus típus – Erős fogékonyság, de kisfokú
impulzivitás. Lassan keletkező, de erős érzelmek, a
cselekvésre azonban nincsenek ösztönző hatással.
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6. Tanulmányozzátok az ábrát! (A személyi

IKUS
IN

kiegyensúlyozott
bizonytalan
megfontolt
nyugodt
passzív
szelíd

Vakfolt: Ez a terület a személy
viselkedésének és stílusának
azon vonásait tartalmazza,
melyek mások számára ismertek, de önmaga számára nem.
Például ha valaki nincs tisztában azzal, hogy nagyképű,
kényeskedő vagy éppen modoros.

Forrás: Ranschburg Jenő: Személyiségtípusok

Gondolkodtató

4.16, 4.17

5.25

A szüleim gyakran mondják: Ne légy ilyen flegma!
Engem melyik típushoz sorolnátok?
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1.18

Felkészülés a munkahelyi beilleszkedésre

Egy-egy közösséghez történő kapcsolódás minden esetben kihat életünk következő szakaszára. Ezért nem
mindegy az, hogy a beilleszkedés hogyan, milyen módon (pl. harmonikusan vagy konfliktusokkal teli folyamatokon keresztül) valósul meg.
Az ember az élete során számtalanszor kerülhet olyan helyzetbe, amikor be kell illeszkednie
egy új közösségbe, legyen az egy új iskola, munkahely vagy csak egy baráti társaság.
Vannak, akiknek könnyebben, és vannak, akiknek nehezebben megy a beilleszkedés.
Túl vagyunk már egy-két éles helyzeten. Gondoljátok végig,
hogyan sikerült beilleszkednetek jelenlegi osztályközösségetekbe!
Mit tudtok a későbbiekben hasznosítani ezekből a tapasztalatokból?

1. érzelmi tudatosság
2.	önértékelés – az erősségeim és
a korlátaim ismerete
3. önbizalom
4. önkontroll
5. megbízhatóság
6. alkalmazkodásra való képesség
7.	folyamatos megújulásra való törekvés
8. elkötelezettség
9. erős empatikus hajlandóság
10. optimizmus
11. konfliktuskezelés

2. Vitassátok meg, hogy milyen tényezők
befolyásolták azt, hogyan tudtál (nem tudtál) beilleszkedni jelenlegi osztályközösségedbe!
3. Mit gondoltok, vannak közöttük olyanok, amelyeknek az iskolában is hasznát
vehetitek?

1. Melyek azok a kompetenciák (készségek, képességek),
amelyek különösen fontosak egy közösségbe való beilleszkedés során? Olvassátok el a szempontrendszert, majd válasszátok ki az általatok legfontosabbnak tartott öt szempontot! Indokoljátok választásotokat!
A következőkben néhány tanácsot olvashattok arról, hogyan
tudjátok elfogadtatni magatokat egy-egy új közösséggel.
Az első benyomás sok mindent eldönthet! Ha tudod, hogy
mikor kell első alkalommal megjelenned az új közösségben, munkahelyeden, készülj fel erre az alkalomra! Vedd számba azokat a
lehetőségeket (pl. bemutatkozások sora, az új feladatok fogadása
stb.), amelyekre majd reagálnod kell! Fontos a megfelelő stílus.
Legyél közvetlen és udvarias. Ne beszélj magadról túl sokat!
Ne ítéld meg munkatársaid az első benyomás alapján! Érdemes időt hagyni magadnak, és alaposan megfigyelni a közösség
tagjait. Érdemes tudomásul venned, hogy sosem lehet mindenkinek tetszeni. Fontos felismerned, hogy milyen típusú
közösség tagjává szeretnél válni. Különböző típusú közösségek léteznek, olyanok, amelyek demokratikusak, amelynek tagjai egyenrangúakként közösen döntenek arról (kimondva vagy
kimondatlanul), hogy befogadnak-e valakit, vagy sem. De vannak
olyan társaságok is, ahol már kezdettől fogva érezhető, hogy van
pár véleményvezér, akinek a szava meghatározóbb, mint másoké.

A beilleszkedés másik fontos elemét a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos elvárásai jelentik. A munkahelyi vezetők és a munkahelyi közösség számára egyaránt meghatározó
a beosztott munkatársak viselkedése. Az ezzel kapcsolatos
elvárásokat a munkahely írott és íratlan szabályai határozzák
meg.

4. Hogyan jellemeznéd a képen látható munkahelyi közösséget?
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K aleidoszkóp

A közösségbe történő beilleszkedés egyik kulcseleme, hogy
tudunk-e alkalmazkodni a vezető (főnök) vezetési stílusához.
A következőkben két rendszerezés alapján három, illetve
négy vezetői típust különböztetünk meg.

5. Olvassátok el ezek jellemző vonásait! Vessétek össze a két
rendszerezés típusait! Találtok átfedéseket? Vitassátok meg,
hogy ti milyen típusú vezető irányítása alatt dolgoznátok szívesen!

magas
alacsony

Kapcsolattartó viselkedés
TÁMOGATÁST BIZTOSÍT

Vezetési stílusok I.
(Paul Hersley és Ken Blanchard által kidolgozott
helyzetfüggő vezetés modellje alapján)

Magas szintű
kapcsolattartás és
alacsony szintű
feladatkiadás

Magas szintű
feladatkiadás és
magas szintű
kapcsolattartás

EGYÜTTMŰKÖDŐ
3

MEGGYŐZŐ
2

Alacsony szintű
kapcsolattartás és
alacsony szintű
feladatkiadás

Magas szintű
feladatkiadás és
alacsony szintű
kapcsolattartás

DELEGÁLÓ
4

RENDELKEZŐ
1

alacsony

Feladatkiadó viselkedés
UTASÍTÁSOKAT AD

magas

Vezetési stílusok II. (Kurt Lewin kutatásai alapján)
Az autokratikus vezető többnyire egyedül hozza döntéseit, a döntés-előkészítés folyamatába ritkán enged be más kollégákat. Vezetési
módszereire az utasítás és a parancsolás a jellemző.
A demokratikus vezető gyakran hoz konszenzuson alapuló döntést, már
a döntés-előkészítő folyamatba is bevonja a kollégákat. Jellemző módszere a kompromisszumkeresés igényével leírható vita, és a törekvés a
meggyőzésre.
Az anarchikus vezetés jellemzője, hogy a csoporton belüli informális,
azaz a hivatalosan nem kijelölt vezetők hozzák meg a döntéseket, így a
szervezet egésze szempontjából nézve lehetetlen stratégiailag fontos
és szakmailag megalapozott döntéseket hozni.

Gondolkodtató

6. Olvassátok el a következő szöveget!

Mit gondoltok, melyek azok az elvárások
a kiemelt kifejezések közül, amelyeknek a
teljesítése a legnagyobb nehézséget jelentené számotokra?

Egy munkatárs magatartásával kapcsolatos jogos elvárás, hogy mind a vezetővel, mind
kollégáival együttműködjön. Az utasításokat
pontosan, önállóan, lelkiismeretesen hajtsa végre, támogassa a vezető elgondolásainak megvalósítását. Minden munkakörben meghatározó tényező a minőség. A munkát jól kell végezni.
A munkavégzés során a kreativitás is alapvető követelmény. Az elvégzendő feladat, munka
nem mindig írható le szabatosan. Ezekben az
esetekben kreativitásra, ötletességre, önállóságra, szervezési, intézkedési képességekre van
szükség. Az alkalmazkodóképesség is nagyon
fontos. Ez természetesen nem jelenti az elvtelenséget, az egyéniség feladását. Magában foglalja viszont a tűrőképességet, s ezzel együtt
azt a szándékot, hogy hassunk a környezetre.
A fegyelem a legtöbb munkahelyen a szakmai,
a viselkedési, a munkahelyi, a magatartási és a
titoktartási fegyelmet jelenti. Az elkötelezett
dolgozó lojális főnöke és cége iránt. A vállalat
munkatársairól, a vállalat belső életéről szóló
információkat nem adja tovább, munkahelyén
kívül a cég munkájáról nem fecseg senkinek.
Nem vesz részt a pletykák gyártásában és terjesztésében. Munkájában törekszik a pontosságra: a határidőket betartja, pontosan jelenik
meg a munkahelyen stb. Sorozatos késéssel,
korai távozással, gyakori elkéredzkedéssel
nem rövidíti le munkaidejét. Saját munkáját
tervszerű időbeosztással végzi.

7. Nézzetek utána történelmi tanulmányaitokban, hogy kiket lehetne „autokratikus” uralkodóként jellemezni!

4.3, 4.4, 4.16, 4.17

5.10, 5.25

Nekem az lenne a javaslatom, hogy kisebb csoportokban készítsetek egy beilleszkedést támogató kompetenciatérképet, majd vitassátok meg egymás eredményeit!

Mit gondoltok, a családon belül is érvényesek lehetnek ezek a vezetői magatartások?
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1.19

Az önkéntesség és a közösségi munka szerepe

2011 volt az önkéntesség éve. Az ENSZ döntése nyomán világszerte az érdeklődés középpontjába került az önkéntesen végzett munkatevékenység.

Ezt olvastam az egyik iskola honlapján:
„Az önkéntesség azt jelenti, hogy külső nyomás nélkül, saját belső indíttatásból vállalunk
valamit. Nagyon fontos eleme az önkéntességnek a tudatos választás, azaz tudatosan
mellé állunk valamilyen számunkra is fontos ügynek. Az önkéntes tevékenység közvetlen
anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára.”
Azt is érdemes lenne megvitatni, hogy ki a „jó” önkéntes… Szerintem az, aki képes
önzetlenül segíteni másoknak. Aki másokért, nemcsak önmagáért és családjáért,
hanem egy kisebb-nagyobb közösségért cselekszik.

Az önkéntesség olyan érték, melynek hasznosságát, konstruktív (építő) jellegét és társadalmi
kohéziós (összetartó) szerepét nem lehet eléggé
hangsúlyozni. Az Európai Unió méltán gondolta
úgy, hogy a 2011-es „tematikus évet” az önkéntességnek szenteli, külön hangsúlyozva az aktív
állampolgárság fogalmát. A 2011-es dátum szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen 2001-et az ENSZ
az önkéntesség nemzetközi évének nyilvánította.
Az európai intézmények ismételten felhívták a
figyelmet erre az Európa-szerte milliókat megmozgató tevékenységre, ezért a Bizottság javaslatára a Tanács a 2011. évet „Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai
évének” nyilvánította.

1. Nézzetek utána, hol találkoztunk a történelemben olyan
kiemelkedő segítségnyújtással, amelynek célja a szegények
és az elesettek támogatása volt! Mit gondoltok, miért vált
fontos célkitűzéssé az Európai Unió számára az önkéntesség
gondolata?
A válaszadás előtt olvassátok el az Önkéntesség évéről szóló
szöveget!
2. Részt vett-e valamelyikőtök önkéntes munkában? Milyen
területen, és milyen célból? Osszátok meg a tapasztalataitokat! El tudjátok-e képzelni, hogy részt vegyetek azokban
a közösségi szolgálatokban, amelyeket a 2016-tól érettségi
bizonyítványt szerzők számára kötelezővé tettek? Az idézeteket középiskolások fogalmazták meg a közösségi szolgálattal kapcsolatban. Olvassátok el, és vitassátok meg a véleményeket!
„Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.”
(Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvényből)

„Már általános iskolában is érdekelt az, hogyan lehet rászorulókon segíteni. Ha az én segítségemmel
valaki jobban érzi magát, akkor már megérte felkelnem!”
„Kipróbálhattam magam idegen környezetben. Féltem ugyan, hogy nem tudok megfelelni, de a csapattól önbizalmat kaptam. Ez óriási erőt adott ahhoz, hogy a munkahelyemen magabiztos legyek!”
„Megismertem önmagam! Hivatásomnak érzem, hogy másokon segítsek! Ezt az érzést nem lehet leírni,
csak akkor tudod meg, ha benne vagy!”
„Könnyebben kezdeményezek beszélgetést ismeretlenekkel, mint korábban, hiszen nőtt az önbizalmam.
Már gyerekkorban el kellett volna kezdenem az önkéntességet. Mindenkinek jót tenne, ha szembesülne
a társadalmi problémákkal, és részt vállalna az enyhítésükben!”
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A közösségek b első világa(i)

Az önkéntesek tulajdonságai
A leggyakrabban említett képességek a következők: nyílt gondolkodás, érzékenység, együttműködési hajlam, profes�szionális hozzáállás, a fizetetlen munkára való hajlandóság,
tolerancia (a másság elfogadása), erős motiváció, érdekmentesség. Az önkénteseknek magas elvárásoknak kell megfelelniük, nagyon különleges, szinte ideális személyeknek kell lenniük. A valós életben azonban az önkéntesek nem valószínű,
hogy mindegyik kritériumnak megfelelnek, bár többnek igen.
Az összes fent felsorolt tulajdonság közül természetesen az a
legfontosabb, hogy az önkéntes hajlandó legyen ingyen, fizetés nélkül dolgozni.
Az önkéntes tevékenység nem egyoldalú. Nemcsak azok nyernek vele, akik a tevékenység kedvezményezettjei voltak, hanem azok is, akik részt vettek a tevékenységben.

Tenni
vagy
nem tenni?
Ez kérdés?

3. Mit üzennek a diákok pólóik feliratával?
(volunteer = önkéntes)
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4. Vitassátok meg az önkéntes munka során szerezhető egyéb előnyöket!

Gondolkodtató

2.13

5.21

Nézzétek meg a plakátot! Shakespeare Hamlet című drámájában a főhős ezt a kérdést
teszi fel: „Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés.” Vitassátok meg ebben az összefüggésben
a plakáton szereplő mondatok jelentését!
Az az egy biztos, ha önkéntesekkel dolgozol, jó emberekkel ismerkedhetsz meg, és
sokat tanulhattok egymástól! Egyetértetek ezzel a megállapítással?
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1.20

Vendégváró tájak

Magyarországról már az általános iskolában is, de a szakiskolai tanulmányaitok során is sok mindent megtanulhattatok. A következő leckékben az „országismerethez” igyekszünk új szempontokat nyújtani.
A nevezetes turisztikai látványosságok mellett egyre erőteljesebben irányítják a turisták figyelmét eddig kevéssé ismert tájakra, tájegységekre.

PROJEKT

Egyre népszerűbbek a gasztronómiai kirándulások és bortúrák, amelyek egyúttal
kulturális programokat is kínálnak. Nem könnyű ezeknek ellenállni…

T anulmányozzátok a térképet!
Alkossatok csoportokat, válasszatok tájegységeket/nép
raj
zi csoportokat, és végezzetek gyűjtőmunkát!
Dolgozzátok fel történetüket, mutassátok
be jellegzetességeiket!
Szervezzetek kiállítást a gyűjtemények bemutatására!

Forrás: Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz

Magyar néprajzi csoportok

ot t nyer s
: A meg tisztít
Göcseji prós za
, liszt tel
sz eljük, sózzuk
burgonyát lere
ozot t
keverjük. Kizsír
és aludttej jel el
sz tott
a massz át, olva
tepsibe öntjük
csoljuk.
tejföllel meglo
zsír ral elkevert
pirosforró sütőben
Előmelegítet t,
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szórhatjuk pi
ra sütjük. Meg
vágva
al is. Kockákra
hagymakockákk
tálaljuk.
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A középkorban még többé-kevésbé egységes arculatú magyar népi kultúra táji tagoltsága a 18-19. században teljesedett
ki. Ekkor a nyelvjárás, a viselet, a díszítőművészet, a lakáskultúra, az építkezés, a táplálkozás, a gazdálkodás, a népzene, a
néptánc, a népköltészet, a szokások, valamint a viselkedés és
a magatartás különböző változatai és formái alapján különféle regionális kultúrák váltak megkülönböztethetővé. E néprajzi csoportokat sajátos jegyeik alapján lehet azonosítani,
így például a palócokat és a szegedieket főként a nyelvjárásuk, míg a matyókat díszes, gazdag, színes viseletük alapján.
A néprajzi sajátosságok megismerése izgalmas kulturális élményt nyújt az odalátogatók számára.
A hazai települési térszerkezet átalakulása, az urbanizáció
folyamata, a modernizálódás és a 20. század második felének
gazdasági-társadalmi változásai átformálták és új elemekkel
egészítették ki az egyes vidékek hagyományos jellegzetességeit. A néprajzi csoportok életformája és szokásrendszere jelentős mértékben megváltozott.
A munkához kedvcsinálónak bemutatunk két tájegységet
néhány jellegzetességükkel együtt.
A Göcsej a legnagyobb kistáj Zala megye területén. A lakói
által évszázadokon át irtásgazdálkodással művelt terület tipikus települése a szeres település. Ez a szórványtelepülés-típus
öt-tíz ház laza szerkezetű együttesét jelenti, ahol a házsorok
és a művelés alatt álló kertek a dombok, magaslatok tetején
húzódnak. Egy-egy ilyen lakott magaslatot neveznek szernek.
A 19. századi népviseletének jellemző darabjai a széles fakeretre hajtogatott, fehér vászon főkötő (pacsa), a hosszú alsóruha
(alsóümög), a kékfestett ráncos szoknya (vászonpéntő), valamint a télen mellényként használt kengyeles (bundamelles).

„ It thon ot thon vagyok !”

Palócoknak a Mátra, a Bükktől északra fekvő medence jellegű
területek, illetve a Nógrádi-medence és az Ipoly-völgye magyar parasztságát nevezik. E vidék lakóit leginkább a folklór
(népi kultúra) közös sajátosságai, és a napjainkig is létező nagycsaládrendszer, az azt tükröző településszerkezet, a római katolikus vallás, valamint a kétféle „a” hangot használó nyelvjárás
jellemzi.
A tájegység különlegessége Hollókő, amely Magyarország
egyetlen, az UNESCO világörökség listáján szereplő faluja, tehát hungarikumnak tekinthető. A népi építészet jellegzetes
alkotásai a hármas tagolású palócházak (tisztaszoba vagy ház,
pitvar és kamra). Viseleteik jelentős részét – és az ágyneműt,
az asztalterítőt, a törülközőt és a tarisznyát is – kenderből szőtt
vászonból varrták.

1. Nézzetek utána, milyen hagyományokat ápolnak a busójárás, a dőrejárás és a sardózás felelevenítésével!

Palócleves: A zsiradékot fazékban felforrósítjuk, beletesszük az összevágott
vöröshagymát, és üvegesre pároljuk.
Hozz áadjuk a kock ára vágott birkahúst,
rövid ideig pirítjuk. Megszórjuk pirospaprikával, hozz áadjuk a fokhagym át,
sózz uk, borsozzuk, meg hintjük őrölt
köménnyel, és beletesszük a babérlevelet. Felöntjük vízzel, és lefedve
félpuhára főzzük. A félig megpuhult
húshoz hozz áadjuk a kock ára vágott
burgonyát, a feldarabolt zöldbabot,
ismét lefedjük, és puhára főzzük.
A tejfölt simára keverjük a liszttel,
behabarjuk vele a leves t, és néhány
percig forraljuk. Petrezselyemmel
megszór va, forrón tálaljuk.

2. Nézzetek körül „néprajzi szemüvegen”
keresztül azokon a településeken, ahol laktok vagy/és ahová iskolába jártok! Milyen
emlékeket vagy még meglévő szokásokat,
használatban lévő tárgyakat tudtok említeni e témával kapcsolatban?

Gondolkodtató

5.23

Kíváncsi vagyok, honnan ered, és mi a jelentése az Őrség, a Hetés, a Hanság kifejezéseknek. Javaslom, hogy végezzetek szógyűjtést is!
A tájnyelvi kifejezések is izgalmasak! Nem tudtam, hogy a kertkaput sok helyütt vetegető vagy lésza kifejezéssel illetik. Állítsatok össze ilyen jellegű gyűjteményt is!
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Amit látni kell

Egy-egy táj vagy nevezetesség meglátogatása, megismerése nem csak műveltségünket gazdagíthatja vagy
látókörünket szélesítheti. Élményt nyújt egyénnek és közösségnek egyaránt, amelyek tovább építhetik (vagy
éppen elmélyíthetik) a kapcsolatokat, kapcsolatrendszereket.
Mikor egy tanulmányi versenyen vettem részt, meglepve tapasztaltam, hogy sokan
nem ismerik hazánk történelmi nevezetességeit.

Tegyünk egy képzeletbeli – és idővel talán valóságos – sétát, és keressünk fel néhány látnivalót, amelyek ismerete műveltségünk részét képezi!
A középkori román stílusban épült templomok
közül néhányat szinte teljes épségükben megtekinthetünk.
Megadjuk – nem sorrendben – a településneveket: Csaroda, Ják, Lébény, Zsámbék, Ócsa,
Bélapátfalva

2. Mit láttok a képeken? Gyűjtsetek ezekről

is információkat! Készítsetek ehhez hasonló
tematikus (azonos témájú) összeállításokat!
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1. Alkossatok csoportokat, és mutassatok be egy-egy románkori templomot az interneten gyűjtött információk segítségével! A munka végén a gyűjtemény megtekintésével a
többi osztály is tehet egy románkori sétát Magyarországon!
Először is azonosítsátok, hol találhatók a képeken látható
építmények!

A következő képeken más korok különböző céllal készült építményeit látjátok, melyek közös sajátossága, hogy egyaránt
„égbenyúlóak”. (Szintén összekeverve: pécsi tv-torony, lakihegyi rádióadó, érdi minaret, Mátyás-templom)

„ It thon ot thon vagyok !”

Érdeklődésre tarthatnak számot a kuriózumok, a különleges,
ritkaságszámba menő látnivalók. A pécsi keresztény katakombák, a mátraverebélyi barátlakások és a tapolcai tavasbarlang
ebbe a kategóriába tartoznak.

A tájakhoz a múltban és a jelenben egyaránt hozzátartoztak
az emberek közlekedését megkönnyítő tereptárgyak. Építőik –
mérnökök és mesteremberek – túl a funkcionális megfelelésen,
esztétikai igényességre is törekedtek. Az utak, hidak, alagutak
figyelemreméltó látványosságok.

Római út maradványa Szombathelyen

A budai Váralagút

A képeken bemutatott természeti képződmények a magyarországi turisztikai látványosságok toplistájának élén állnak.

3. Nézzetek utána, majd vitassátok meg,
valóban különleges látnivalókra hívtuk-e
fel a figyelmeteket!

4. Vitassátok meg, miért!

A veszprémi Szent István-völgyhíd

5. Felismeritek ezeket a természeti látványosságokat?

2.27

Gondolkodtató

5.23

Látnivaló van bőven! Indulok is az iskolai könyvtárba újabb érdekességek után kutatni!
Ti is tegyetek így! Kutassatok könyvtárakban vagy az interneten!
Tavaly megígértük, hogy visszatérünk a műveltség kérdésére.
Megtettük, de a további munka már rátok vár!
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Családtervezés – magzatvédelem

A családtervezés az, amikor egy pár elgondolkodik arról, hogyan alakítsák közös életüket, vagyis megtervezik,
hogy mikor és hány gyermeket szeretnének. Modern világunkban a családtervezésben fontos szerepet játszanak az anyagi megfontolások is. A fejlett országokra jellemző, hogy – annak érdekében, hogy az anya is fel tudja
építeni saját karrierjét – a fiatal párok kitolják a gyermekvállalás időpontját. A nem kívánt terhesség elkerülésére számos megoldás áll mind a nők, mind a férfiak rendelkezésére.
Nemcsak a karrierrel, hanem a családtervezéssel is kell foglalkoznunk.
Én persze ezt a kérdést egyelőre elméleti problémaként kezelem.

Ebben igazad van! Azonban én már találkoztam olyan lánnyal,
aki azért hagyta abba az iskolát, mert 15 évesen teherbe esett…
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1. Vitassátok meg, milyen előnyei és hátrányai lehetnek a párkapcsolatokra a felsorolt megoldásoknak!
Az iskolák gyakorlata szerint a teherbe esett
lányoknak általában abba kellett hagyniuk a
tanulmányaikat vagy csak magántanulóként
tanulhattak tovább.
Igazságosnak találjátok ezt a megoldást?
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2. Nézzétek meg a plakátokat! Mit gondoltok, milyen céllal
készültek, és mire hívják fel a figyelmet?
A magzat elpusztítása, a magzatelhajtás vagy művi abortusz
egészségügyi szempontból kockázatos, etikai (erkölcsi) okokból pedig problematikus megoldási módszer. Ennek ellenére
még ma is sokan esnek át rajta, főként tanulatlanságuk vagy
társadalmi helyzetük miatt.

3. Milyen súlyos egészségügyi és lelki következményei lehetnek ezeknek az orvosi beavatkozásoknak az érintett nők
számára? Melyek lehetnek azok a súlyosabb tényezők, amelyek kihatással lehetnek az érintett párok jövőjére a gyermekvállalás szempontjából?

Globaliz áció – lok aliz áció
A terhességmegszakítás tartós károsodásokat, sokszor meddőséget okozhat. Azoknál a nőknél, akiknél több abortuszt is
végeztek, sokkal magasabb a spontán vetélések és a koraszülések aránya. Az abortusz súlyos kérdéseket vet föl. Az embrióban benne rejlik egy teljes emberi személyiség lehetősége,
amely normális esetben ki is fejlődik belőle. A művi abortusz
ennek a lehetőségét szünteti meg.
Magyarországon terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha
– azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok
indokolja;
– a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;
– a terhesség bűncselekmény következménye;
– az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén.
A családtervezésnek vannak mind társadalmi, mind pedig etikai szempontból is vitatható megoldásai.
Ilyennek tekinthető a jelenlegi magyar jogi környezetben az örökbefogadás,
amely sokszor az egyetlen
lehetőség a meddő párok
számára. Az örökbefogadás
célja az, hogy annak a gyermeknek, akinek nincsenek
vér szerinti szülei vagy a szülők a gyermeket nem tudják
vagy nem akarják nevelni,
megfelelő nevelésére alkalmas szülőket biztosítson, és
olyan helyzetet, mintha az
örökbefogadók vér szerinti
gyermeke lenne. Megkülönböztetünk nyílt és titkos
örökbefogadást: az első esetben a vér szerinti szülők számukra
ismert személy általi örökbefogadáshoz járulnak hozzá, a másik esetben sem a vér szerinti szülő(k) számára nem ismert az
örökbefogadó(k) személye, sem pedig fordítva.

Gondolkodtató

Az anya életének védelmében
Mint fent, és az anya testi
és mentális egészségének
védelmében
Mint fent, valamint anyagi
és szociális indokból
Kérésre
Tiltott (Málta)

Finnország

Svédország
Dánia

Észtország
Lettország
Litvánia

Írország
Lengyelország
Egyesült
Királyság Hollandia
Németország
Belgium
Csehország
Luxemburg
Szlovákia
Franciaország
Ausztria
Magyarország
Románia
Szlovénia

Portugália

Bulgária

Olaszország

Görögország

Spanyolország

Málta

Ciprus

Forrás: ENSZ, 2007

Abortusz-szabályozás Európában

4. Vitassátok meg a térkép alapján, hogy
Európában milyen gyakorlatok alakultak az
abortusszal kapcsolatban! Ti mit gondoltok erről?

5. Vitassátok meg a plakát üzenetét! Mit
gondoltok, milyen erkölcsi dilemmákkal kell
szembenézniük az örökbefogadó pároknak?
6. Vitassátok meg, hogy az örökbefogadott gyermekek és az örökbefogadó szülők esetében melyek lehetnek a kockázati
tényezők!
Vitassátok meg, hogy a titkos örökbefogadásnál joga van-e megtudni az örökbefogadottaknak „igazi” szüleik kilétét!
3.12, 3.13

5.5, 5.9

Azt olvasom egy szakértőtől, hogy „az örökbefogadás során az egyik legnagyobb félelem,
hogy az adoptált gyermek egyfajta »időzített bombaként« működhet, vagyis nem tudni,
mikor, milyen testi-lelki betegség alakul ki nála.”
Ugyanakkor komoly törekvés van arra, hogy az örökbefogadást összekapcsolják a
magzatvédelemmel! Ezzel a magzatnak esélye nyílik az életre, a gyermeknek a családban nevelkedésre, a meddő pároknak pedig a gyermeknevelésre.

49

1.23

A művelődés színterei

A tanulásra és a művelődésre – a köznevelési rendszer mellett – a közművelődési rendszer biztosít lehetőséget.
Ennek a rendszernek az intézményei képezik a művelődés színtereit, amelyek hozzájárulnak az egyéni törekvések támogatásához. A közművelődési tevékenység átfogja az iskolarendszeren kívüli művelődési, képzési, szórakozási, tájékoztatási, közösségi lehetőségeket, azokat szerves kapcsolatba építi a helyi társadalom életével.
A művelődés az egyén aktív tevékenysége, melynek konkrét célja a kulturális javak
elsajátítása.
Ezt tesszük a tanulás során is. Azonban amikor „művelődni” szeretnék, akkor ezt
önként és a szabadidőmben teszem. Meglátogatok olyan intézményeket vagy
közösségeket, amelyek közvetíthetik számomra a kultúra értékeit.

1. Vitassátok meg a két világháború közötti Bethlen-korszak kultuszminiszterének mondatait!
Ma is érvényesnek tartjátok ezeket a gondolatokat?
2. Vitassátok meg a következő kifejezések
jelentését:
a) művelődés
b) műveltség
c) tudás
d) ismeret

3. Vitassátok meg, milyen céllal hoznak lét-

re magángyűjteményeket!

4. Vannak-e olyan osztálytársaitok, akik
rendelkeznek valamilyen gyűjteménnyel?
5. Mi a gyűjtőköre a képen látható gyűjteménynek?
Keressetek az interneten hasonlóan érdekes és egyedi gyűjteményeket!

6. Számos településen található helytörté-

neti gyűjtemény, emlékház, tájház. Keressétek fel ezeket, és beszéljétek meg, hogy
a gyűjtemény megismerése során miért
bővült a tudásotok a településetek múltjáról!

7. Nézzetek utána annak is, hogy az ún.
„skanzenek” milyen módon járulnak hozzá
a múlt alaposabb megismeréséhez!
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„A művelődést minden egyes nemzedéknek verejtékes munkával kell újra és
újra kiküzdenie, s a nemzetnek is folyvást
dolgoznia kell, hogy a maga művelődési
szintjét fenntarthassa. Ha azt vizsgálom,
hogy melyek azok az eszközök, amelyekkel a nemzetek művelődésüket megtarthatják és továbbfejleszthetik, akkor én
erre főleg két nagy eszközt látok. Az első
a népműveltségnek, a tömegműveltségnek a fejlesztése, a második magának a
tudományosságnak az ápolása.”
(Klebelsberg Kuno, 1922)

Klebelsberg Kunó
(1875–1932)

A korábbi nemzedékek által felhalmozott kulturális értékek
védelméről Magyarországon törvény gondoskodik (2001. évi
LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről). A törvény a régészeti értékű területek, a régészeti emlékek és lelőhelyek, a
műemlékek, műemléki értékek és a műemléki területek, valamint a kulturális javak fenntartásáról gondoskodik.
Jelentős kulturális értéket képviselő gyűjteménnyel magánszemélyek is rendelkezhetnek.

Globaliz áció – lok aliz áció
Közművelődési feladatokat ellátó intézmények:
–
művelődési ház (típusai: klubkönyvtár, művelődési ház,
művelődési központ);
– könyvtár;
– múzeum és közgyűjtemény.

8. Alkossatok csoportokat! Elemezzétek
a két felsorolás alapján az egyes intézmények feladatait! Végezzetek gyűjtőmunkát,
és készítsetek közművelődési tablót!

A kulturális intézmények csoportjai:
– közművelődési intézmények (művelődési otthonok, népházak, közkönyvtárak, ifjúsági klubok);
– tudományos intézetek, intézmények (MTA, közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak);
– oktatási intézmények (alsófokú, középfokú, felsőfokú);
– művészeti, szórakoztatási intézmények (színházak, kiállítási
intézmények);
– tömegkommunikációs eszközök és intézmények (könyvkiadás és -terjesztés, mozgókép és sajtó).

9. Szervezzétek meg a településen található közgyűjtemény és/vagy közművelődési intézmény meglátogatását! Nézzetek utána, milyen területek tartoznak az
intézmény gyűjtő- és feladatellátási körébe! Ismerkedjetek meg a legjelentősebb
közgyűjteményekkel!

Az Országos Széchényi Könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern
(elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye.
A nemzeti könyvtár alapfeladatának megfelelően több millió magyar nyelvű és magyar vonatkozású dokumentumot
őriz. A gazdag állomány a magyar kulturális örökség széles
spektrumát (választékát) öleli fel a legkorábbi nyelvemlékektől
az elektronikus dokumentumokig. A könyvtár különgyűjteményében őrzik Kálti Márk Képes Krónikáját.
A Magyar Nemzeti Múzeum országos múzeum, amely
a magyar történelem tárgyi emlékeit gyűjti és mutatja be.
Itt tárolják a Magyarországon talált római kori kőemlékeket,
amelyek alapján megismerhetjük a rómaiak temetkezési szokásait és a korabeli viseletet, valamint az akkor élt emberek
mindennapjaiba is bepillanthatunk.
A közgyűjtemények speciális típusa a levéltár. A Magyar Nemzeti (régebben: Országos) Levéltárban az ország történetének
elmúlt ezer éve alatt készített alapvető oklevelek találhatók
meg a legnagyobb számban. Itt őrzik az 1222-ben kiadott
Aranybullát.

4.13, 4.14, 4.30

Gondolkodtató
Nem említettük az önművelés fontosságát.
Vitassátok meg, mit értetek e fogalom alatt!

Beszéljetek meg, hogyan kívánjátok gazdagítani műveltségeteket!
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Természet- és környezetvédelem

A középkor végéig az ember a művelt és gondozott tájat tartotta szépnek és értékesnek. A kertekben és
vadasparkokban nevelt növények és állatok az ember céljait szolgálták. A felvilágosodás után a gazdaság haszonélvezői egyre inkább nyersanyagnak, kimeríthetetlen „természeti erőforrásnak” fogták föl az (élő)világot.
A felelősen gondolkodók azonban fölismerték, hogy a rablógazdálkodás katasztrófákhoz vezet, ezért korlátozni
kell a természetből adódó nyereséget.
Emlékezzetek vissza a „Gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan!” jelszóra!
Hogyan érvényesíthetjük ezt az elvet közvetlen környezetünkben?
Pillantsunk csak vissza a történelemben! Vizsgáljuk meg, hogy az egyes korok
embere hogyan alakította át a tájat, lakóhelye közvetlen környezetét!
A bibliai szövegekben az „Édenkertről” olvashatunk.
„És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és
madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. (...)
És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba
helyezteté az embert, a kit formált vala.
És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest
és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz
tudásának fáját.
Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét
elágazik és négy főágra szakad vala.”

1. Miért az „Édenkert” kifejezést használták az ember előtti

A megművelt környezet ábrázolása látható Hieronymus Bosch A gyönyörök kertje
(1550 körül) című festményének részletén.

természet képére? Nézzétek meg a képet! Vitassátok meg
a látottakat! Használjátok fel a válaszadáshoz Károli Gáspár
Biblia-fordítását! Te is hasonlóan képzeled el ezt a kertet,
mint Bosch?

Olvasd el a székely falutörvény részletét!
„Első punctum a Tilalmas Erdőről. Ha valakit a Falu tilalmas Erdeiben
kaphatnak az Erdő őrzők, ha Falubeli ember, mind marhástól szekerestől,
vagy szánostol a Biró házához bé vigyék, és ha nem szolga, az marha magajé lészen, az jobb őkre meg űttessék, és a Husa Falu számára fel osztassék, a bőre az Erdő őrizőké légyen, vagy az ki ott talállja, és a mellett mind
lántz, kőtél, furu féjszi és egyéb eszköz mely nála vagyon ővék légyen.”

2. Mit fejez ki a kert „őrzése és művelése” kifejezés? Mit gondoltok, érvényes gondolat lehet ez a ma embere számára is?
Vitassátok meg, hogy mi volt a célja ennek a rendelkezésnek! Mit gondolsz, hasznos lenne-e ma is hasonló törvény
bevezetése?
3. Nézd meg Konrad Witz 1444-ben festett, bibliai jelenetet
ábrázoló festményét! Milyen táj látható a város körül? Vannak-e nyomai a képen az emberi beavatkozásnak?
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Globaliz áció – lok aliz áció
A felvilágosodás öröksége volt Rousseau és a romantikusok
természetimádata is. E gondolkodók és követőik a természetet
önmagában vett értéknek tekintették, és ellenszenvvel figyelték „leigázását”.
A művelés helyett a megértés és a megőrzés lett a céljuk.
A franciakertek a XVII. századtól váltak divatossá.
Hazánkban 1939-től indult meg egyes területek védetté nyilvánítása. Elsőként a debreceni Nagyerdő, majd többek közt a
magyar kikerics termőhelye, a Szársomlyó-hegy lett védett. Ma
már az ország területének több mint 20 százaléka élvez valamilyen szintű védettséget.
A természetvédelem egyik fő törekvése sokáig egyes fontosnak tartott fajok (bálnák, fókák, elefántok) megóvása volt.
A fajok hivatalos (állami szabályozású) védelmét szolgálhatja vadászatuk, illetve begyűjtésük korlátozása vagy tilalma,
a kereskedelem ellenőrzése. Ezt a célt helyi (önkormányzati),
országos és nemzetközi szintű szabályok és szervezetek is szolgálhatják.
A fajok védelme elképzelhetetlen élőhelyük védelme nélkül.
Ez a felismerés szülte a területvédelem gondolatát. A védelem
sokszor az emberi beavatkozás csökkentését vagy teljes kizárását jelenti, például egy olyan madárfaj költőhelyén, amely nem
tűri a zavarást.

6. Nézz utána, miről szól a Washingtoni Egyezmény!

A Loire-völgyi Villandry kastélyának franciakertje

4. Hogyan viszonyultak a természethez

a franciakertek tervezői? Fogalmazzátok
meg válaszaitokat a kép alapján!

5. Olvassátok el Bessenyei György költő
sorait, amelyeket az Esterházy-kastélyban
megrendezett ünnepekről írt! Miért említi
a versben a „mesterség” kifejezést?
„E napon délelőtt csak sétálást tettek;
Hogy magok szellőzzék, a kertbe kimentek.
Mesterség alkotta egybe itt a fákat,
Mellyek rendre szépen ölelték magokat.
Sűrű gallyaik közt hosszú utak nyúltak,
Hol a csendességek lappangva bujkáltak.”

A hivatalos egyezmények és intézkedések mellett a fajok védelmében fontos szerephez jutottak az állampolgári kezdeményezések is.
A Magyar Madártani Egyesület önkéntesei például hosszú ideje gondoskodnak a hazánkban fészkelő sólymok költésének zavartalanságáról.
Néhány szervezet látványos akciókkal hívja fel a figyelmet olyan problémákra, melyeknek állami vagy nemzetközi kezelésével nem elégedett.

7. Nézzetek utána a hazai civil szervezetek ilyen irányú törekvéseinek!

Gondolkodtató

3.27, 3.30

5.1, 5.2, 5.3

Úgy látom, hogy míg a 20. század első felében az egyes fajok vagy területek
megőrzése volt a cél, az 1970-es évektől egyre inkább az életközösségek egészének
megtartására törekednek.
A sokféleség mint lehetőség is érték: egy fajgazdag esőerdőben
például a jövőben találhatnak olyan növényeket, melyekből egy betegség
megelőzéséhez alkalmas anyagot nyernek. Fontosabb ennél a társulás egészének
működéséből eredő „szolgáltatás”.
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Szubkultúrák világa

A szubkultúra a társadalom egy csoportjára jellemző sajátos szokások, szabályok, meggyőződések rendszere.
Speciális értékrendhez kötődik, a többségi társadalomtól eltérő kulturális jegyeket is hordoz. A szubkultúrák
korosztályok, szexuális szokások, hivatások és akár lakóhelyek mentén is kialakulhatnak. A szubkultúrák egy
része átfedést mutat egyes devianciákhoz kötődő magatartásokkal (drogközösségek, bűnelkövetők).
A kultúra kifejezés általános értelemben egy embercsoport szokásainak és
hagyományainak összességét jelenti. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban,
hogy melyek a fontos értékek és normák az életünkben.
Izgalmas kérdés, hogy kik és milyen alapon utasítják el a társadalomra
jellemző norma- és szabályrendszert vagy legalábbis annak néhány elemét.
Hogyan reagál erre a többségi társadalom? Mit és milyen alapon minősít devianciának?
Elevenítsétek fel az erről tanultakat!

1. Olvassátok el az alábbi személyes vallomást!
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2. Vitassátok meg azt is, hogy miért fontos
az egyén és a közösség számára egyaránt
az értékek „cseréje” és/vagy „közvetítése”!
3. Mire hívja fel a figyelmet ez a fénykép?

A szubkultúrákra jellemző, hogy
– pszichikai szükségletet és közösségi igényeket elégítenek ki,
– valahova való tartozást/védelmet/státuszt biztosítanak,
– kialakulásuk döntően ízlés/probléma/ismeretség/bekerülés
lehetőségének kérdése,
– sok mindenkinek ez az egyetlen kapaszkodója az életben,
– mindig csoportosulás – kiscsoportokban alakul, és a tagok
között erős a kapcsolat,
– sajátos erkölcsi kódexszel rendelkezik, amelyben nagy jelentősége van a hűségnek/barátságnak és az emberi kapcsolatoknak,
– a tagok identitása (önazonossága) kifelé konfliktusos.

4. Vitassátok meg az olvasottakat!
Melyek e szubkultúra jellemző ismérvei?
„Mi, csövesek szakítunk a társadalom szokásaival, rendjével. Ez elsősorban az öltözködésünkben nyilvánul meg. Ez a dac jele mindennel
szemben. Van egy kedves tanárom, akinek már többször elmagyaráztam a csövesség lényegét, mert nem értette. Egyik alkalommal azt
mondta: – Jó, akkor én most kiveszem az ingem a nadrágból és leszakítom a zsebét. Ettől én már csöves vagyok? – Hát nem – feleltem –, mert
az embert nem csak a külsőből ítéljük meg. A lényeg a belső tulajdonságok, a gondolkodásmód. Ha a nyolcadikos kislány kimegy a nagypapa fehér ingében a koncertre, és azt gondolja, hogy igazi csöves, téved. Soha nem lesz igazi csöves, hacsak nem kerül olyan társaságba,
amely befogadja, és elmagyarázza neki a csövesség lényegét. Szóval,
az igazi csövesek eszméikben is csövesek maradnak.”

5. A különféle típusú „szubkultúrák” kialakítják sajátos nyelvhasználatukat is. Gyűjtsetek az általatok ismert szubkultúrákra jellemző kifejezéseket!
Állítsatok össze „szubkultúra” szótárat, és értelmezzétek
benne az egyes kifejezéseket!
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K aleidoszkóp

6. Állapítsátok meg, milyen stílust képviselnek a képeken látható fiatalok!
Milyen üzeneteket fogalmaznak meg a többségi társadalom számára?
Milyen különbségek és hasonlóságok jellemzik az egyes közösségeket?

Szerkesztés

A graffiti szó eredeti jelentése: feliratok. Legjellemzőbb előfordulási helyük a köztereken lévő falfelületek, amelyekre szövegeket és rajzokat festenek az „alkotók”. Szöveges formáik a halandzsaszerű, de sok esetben tömör, szellemes, akár versszerű
feliratok. Szórófestékkel készült válfajuk a tag.

Nézet

7. Hogyan vélekedtek a graffiti-jelenségről? Vitassátok meg a képeken látható alkotásokat! Milyen a graffitizők jogi, illetve
társadalmi megítélése?

4.6

Gondolkodtató
A graffiti nem újdonság! Falfirkák az ókor óta ismertek!
Keressetek erre példákat az interneten!

„Ne érd be kevéssel.
Nincs másod, csak saját magad! ”
(Janis Joplin)

A 60-as évek egyik lázadó énekese ezt üzente a fiataloknak.
Vitassátok meg az üzenet tartalmát!
Mit gondoltok, érvényes lehet-e a mai fiatalok számára is?
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Bűn és bűnhődés – A bűnelkövetés világa

A bűnözés világával azért kell foglalkozunk iskolai tanulmányaink során, mert az elmúlt években számos kutatás
arról számolt be, hogy a bíróságoknak sokszor már gyermek- és fiatalkorúak esetében is ítéletet kellett hozniuk.
Fontos időben felhívni a figyelmet a nem kívánatos cselekmények súlyos következményeire!
Biztosan te is tudod, hogy számos iskolásnak már akadt dolga a rendőrséggel.
Sokan nem is gondolják át, hogy pl. egy mobiltelefon ellopása milyen
következményekkel járhat!
Éppen ezért gondolom, hogy a fiatalkorú bűnelkövetésről
mindenképpen beszélnünk kell. Nem lesz könnyű feladat…

1. Tanulmányozzátok és értelmezzétek a
grafikont!

Az ismertté vált bűncselekmények számának
alakulása Magyarországon (1990–2012)
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2. Olvassátok el a szöveget! Vitassátok meg a bírónő szavait!
Egy bírónő elmondta, hogy a hozzájuk kerülő ügyek többsége
vagyon elleni bűncselekmény, kisebb hányada rablás és zsarolás.
Az okok között élen jár a szegénység, de ez nem csak a fiatalkorúakra
érvényes.
„Rendkívül meghatározó a család, illetve a szűk környezet. Vannak
olyan szerény körülmények között élő családok, ahol főben járó bűn
a lopás, sohasem vetemednének rá. Az erőszakos bűncselekmények
esetében a világ kinyílását (tévé, internet) emelném ki. A televíziót
azonban én önmagában nem okolnám. Ha a családban normális viszonyok uralkodnak, akkor a fiatal pontosan tudni fogja, hol vannak
a határok.”
A fiatalkori bűnözés szerves része a társadalomban tapasztalható
bűnözésnek. Jellemzője a csoportos elkövetés, a végrehajtásban tapasztalható felesleges erőszak, brutalitás. A fiatalok családi környezete és a kriminalitás gyakorisága között összefüggés mutatható ki,
akárcsak az iskolai végzettség és a kriminalitás gyakorisága között.

3. Tanulmányozzátok a térképet és a grafikont!

Vonjatok le következtetéseket az adatokból!
A válaszok megfogalmazásakor támaszkodjatok korábbi tanulmányaitokra!
A 100 000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények
területi megoszlása 2012-ben (megyék szerint)

A bűnelkövetők számának alakulása
Magyarországon, életkor szerint
– 18 000

140 000 –
felnőtt (bal tengely)
120 000 –
100 000 –
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– 12 000
– 10 000
– 8 000

0–

– 6 000
– 4 000
– 2 000
–0

1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011

Forrás: Tájékoztató a 2012. évi bűnözésről Belügyminisztérium

– 14 000

60 000 –

20 000 –

4500–7000 között (5)
7000 felett
(1)

– 16 000

80 000 –

40 000 –

3000 alatt
(1)
3000–4000 között (13)

fiatalkorú (jobb tengely)

Forrás: KSH

A közösségek b első világa(i)

A társadalmi bűnmegelőzés komplex rendszerében három fő területet különböztetünk meg: Az első terület magába foglalja a tradicionális bűnözés csökkentését célzó rendőrségi és a büntető igazságszolgáltatási feladatok ellátását.

4. Ti mit gondoltok erről? Vitassátok meg a táblázat adatait is!

Helyi önkormányzat.
Pl.: munkahelyPl.: gyermekjóléti,
teremtés
gyermekvédelmi
Pl.: munkahelyPl.: gyermekjóléti,
rendszer
A jelenlegi
teremtés és foglalkoztatás
gyermekvédelmi
és foglalkoztatás
rendszer
igazságszolgáltatási
A
jelenlegi
igazságszolgáltatási
rendszer:
Pl.: iskolai
Pl.: drogkezelés
rendszer:
Pl.: iskolai bűnmegelőzés
megelőzés, felderítés
Pl.: drogkezelés
felderítés
rendszere megelőzés,
bűnmegelőzés
jogalkalmazás,
és oktatási
rendszere
jogalkalmazás,
és oktatási
ítélkezési
gyakorlat,
programok
ítélkezési
gyakorlat,
programok
büntetés-végrehajtás,
Pl.:egészségügyi
egészségügyibüntetés-végrehajtás,
Pl.:
utógondozás
utógondozás
Pl.: sportolási
és és
szociális
Pl.: sportolási
szociális
lehetőségek
szolgáltatások
lehetőségek
szolgáltatások
Közösségi kezdeményezések.

Közösségi kezdeményezések.

rendőrségi és igazságszolgáltatási feladatok
rendőrségi
és igazságszolgáltatási feladatok
ágazati
együttműködés
közösségi
ágazati bűnmegelőzés
együttműködés

közösségi bűnmegelőzés

Forrás: A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája

A büntethetőség alsó korhatára néhány országban
Ország

Korhatár

Skócia

8 év (speciális eljárásrend)

Anglia, Wales, Észak-Írország

10 év
12 év (de emberölés, gyilkosság,
erőszakos közösülés esetén 10 év, ha
rendelkezett belátási képességgel)

Írország
Kanada, Hollandia, Franciaország

12 év

Ausztria, Németország, Románia,
Szlovénia, Ukrajna, Dánia, Kína

14 év

Svédország, Finnország,
Norvégia
Portugália
Lengyelország

15 év
16 év
17 év (de 12 éves kortól speciális
fiatalkorú felelősségi rendszer)
18 év (de itt is a büntetőjogtól
viszonylag elkülönült speciális
felelősségi rendszer fiatalkorúaknál)

Belgium

Az elmúlt években komoly vita zajlott a társadalomban és a szakemberek között arról,
hogy hány éves kortól válik egy gyerek büntethetővé. Magyarországon a büntethetőség
alsó korhatára 14 év.
Kivételesen, súlyos bűncselekmény elkövetésekor felelősségre vonható a 12. életévét betöltött gyermek.
A bűn és büntetés együtt jártak a történelem
folyamán. A modern világ törvényei tiltják
a középkori kegyetlen büntetési módszerek
(pl. kínvallatás) alkalmazását.

6. Nézzetek utána, hogy napjainkban mi-

lyen büntetési formákkal kell számolniuk a
fiatalkorú bűnelkövetőknek!

5.29

Gondolkodtató
Dosztojevszkij orosz író regényének az a címe, hogy Bűn és bűnhődés. Vitassátok meg,
milyen különbség van a büntetés és a bűnhődés szavak jelentése között!
Olvassátok el vagy nézzétek meg Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művét!
Vitassátok meg a történetet a bűn és a büntetések szempontjából!
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Helyi civil szervezetek.

Végül a társadalmi bűnmegelőzés rendszere akkor teljes, ha a helyi
és a tágabb közösség is részt vállal benne (az önkormányzatok, a civil
szervezetek, az egyházak, a gazdasági élet szereplői, a közösségek és
a magánszemélyek).
(Országgyűlési határozat a társadalmi
bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról)

A közösségi
bűnmegelőzés
A közösségi
bűnmegelőzésrendszere.
rendszere
Helyi önkormányzat.

Helyi civil szervezetek.

A második terület az állami szervek, hatóságok szoros ágazati
együttműködésére épül, amelynek a feladata a bűnokok hatásának,
a bűnalkalmak számának és az áldozattá válás kockázatának csökkentése.

5. Tanulmányozzátok az ábrát a szöveg
segítségével! Mit gondoltok, mit tehet az
iskola, és mit tehettek ti magatok a bűncselekmények visszaszorítása érdekében?
A közösségi bűnmegelőzés rendszere.

Üzleti élet
szereplői
.
Üzleti
élet
szereplői
.

A bűnözés visszaszorítása sehol sem könnyű feladat a világon.

1.27

A fenntartható életmód = felelősség környezetünkért

Közvetlen környezetéért mindenkinek felelősséget kell vállalnia. Ennek a felismerése ösztönözte a „Takarítsunk
össze Európában!” címet viselő, alulról jövő kezdeményezést. A cél az volt, hogy az emberek belássák, a környezet megtisztítása saját érdekük.
Beszéljük meg ennek a kérdésnek az erkölcsi vonatkozásait!

Ezt már tavaly is érintettük, hiszen láthattuk a fogyasztás
és a hulladékmennyiség összefüggéseit.

1. Elemezzétek a plakátok motívumait! Hatásosnak tartjátok őket? Tervezzetek saját környezetetek számára
hasonló célú plakátokat! Tegyétek ki őket az osztályterem falára!

World
Environment Day

Let’s CLEAN UP EUROPE!

2. Tanulmányozzátok az ábrát! Értelmezzétek az összefüggéseket! Beszéljétek
meg, ki mit tesz azért, hogy környezetünk
valóban szebbé és élhetőbbé váljon!
A fenntarthatósági pillérek kritériumai
és viszonyrendszere
Részleges
integráció

Gazdasági célok
• Hatékonyság
• Növekedés
• Stabilitás
• Méltányosság

Társadalmi célok
• A szegénység mérséklése
• Társadalmi szolgáltatások
• Diszkrimináció
visszaszorítása
• Politikai aktivitás

Környezeti célok
• Biodiverzitás
• Az ökoszisztéma
integritása
• Természeti erőforrások
• Környezetszennyezés
visszaszorítása

Osztályközösség-építő program

ÖNKÉNTESEN A TISZTA
M AG YA R O R S Z ÁG É R T

3. Részt vettél már ilyen karitatív (jótékonysági) mozgalomban? Ha igen, mondd el a tapasztalataidat! Mire hívnád fel
azok figyelmét, akik eddig még nem csatlakoztak hasonló
törekvésekhez?
4. Vitassátok meg a szöveget!

Teljes
integráció

Forrás: Munasinge (1993)
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TEis
SZEDD!

A fenntartható életmód olyan tudatos életvitelt jelent, amelynek jegyében a megújulás mértékében használjuk környezetünket. Erkölcsi
megfontolások állnak szemben az anyagiakkal. Tehát a technikai feltételrendszer csak az egyik dolog, ami a fenntartható életmódhoz szükséges. A másik a megfelelő tudatosság. Míg a technikai feltételrendszerhez
a megfelelő ismeretek, környezetbarát technológiák stb. szükségesek,
addig a tudatosság erkölcsi, etikai megfontolásokat foglal magában.
A technikai dimenzió mindenképpen az energiafelhasználás mennyiségével és összetevőivel áll összefüggésben. Mivel az élet szinte minden területén energiát fogyasztunk, ezért kell hangsúlyoznunk az összes energiafelhasználás csökkentésének szükségességét. Beláthatjuk azonban, hogy
mindennek a felismerése és megvalósítása az emberek viselkedésétől
függ, ami pedig az értékeken, erkölcsi normákon alapul.

Globaliz áció – lok aliz áció
Képzeljünk el egy olyan jövőt, amelyben mindenki harmóniában él közvetlen környezetével, nem okoz kárt sem lokálisan,
sem globálisan! A szakértők szerint a következő szempontokat
kellene mindenkinek betartani annak érdekében, hogy felelősen tudjon a jövőről gondolkodni.

5. Olvassátok el ezeket, és vitassátok meg! Mi tehettek azért,
hogy megfeleljetek ezeknek a „kihívásoknak”?

1. A különböző forrásokat hatékonyan használjuk, és a hulladékok
mennyiségét a lehető legkisebbre csökkentjük.
2. A környezetszennyezést olyan mértékre csökkentjük, hogy az
már nem káros az élő szervezetekre.
3. A természetet védjük, sokféleségét nagyra értékeljük.
4. Amennyire az csak lehetséges, a helyi igényeket helyi forrásokból
elégítjük ki.
5. Mindenkinek lehetősége van elfogadható életkörülmények között
élni, elérhető áron közlekedni, tiszta vízhez, megfelelő mennyiségű élelemhez és lakáshoz jutni.
6. Mindenkinek lehetősége van számára elfogadható munkához
jutni.
7. Az emberek egészségét elsősorban tiszta és nyugodt környezetük
biztosítja. Az egészségügyi ellátás feladata a megelőzés is, nem
csak a betegség kezelése.
8. Miközben az emberek hozzájutnak a szolgáltatásokhoz és a különböző javakhoz, nem okoznak kárt mások és környezetük számára.
9. Az emberek félelem nélkül élnek saját közösségükben, nem tartanak a bűnözéstől, a személyes agressziótól, egyenlőtlen versenyhelyzetektől, a nemi és származás szerinti megkülönböztetéstől.
10. Mindenki hozzájuthat a különböző információkhoz, tudáshoz,
szakmai ismeretekhez annak érdekében, hogy teljes értékű embernek érezze magát az adott társadalomban.
11. Valamilyen szinten mindenkinek lehetősége van arra, hogy részt
vegyen a döntéshozatalban.
12. Mindenkinek lehetősége van művelődésre, pihenésre, szórakozásra.
13. Az adott település, amelyben a közösség él, emberléptékű, ahol
a sokféleséget és változatosságot nagyra értékelik, és védik a
szürkeséggel, az egyhangúsággal szemben. A dolgok használati
és pénzben kifejezett értékén túl nagyra értékelik azok szépségét
és harmóniáját.

Gondolkodtató

A szakemberek úgy látják, hogy az emberiség
jövőjének biztosítása érdekében négy erőforrás fenntartására lesz szükség.
Szüksége lesz minden generációnak emberi erőforrásokra: megfelelő létszámban és jó egészségi
állapotban élő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Nem engedhető meg, hogy a társadalom egy része leszakadjon, s így képességeik
elvesszenek a társadalom számára.

A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes és az ember
által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen
hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel
összefüggő szolgáltatások (pl. élelem, takarmány,
nyersanyag), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klímaszabályozás, beporzás, árvízvédelem), a támogató
szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás, talajok
keletkezése) és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés, oktatás, művészeti inspiráció).

Az adott társadalom anyagi gyarapodásához pedig a gazdasági erőforrások jelentik az alapot:
a fizikai tőke, a pénztőke, mint értékőrző és köz
vetítő, a szellemi alkotásokban és know-how-ban
(üzleti fortélyban) testet öltő technológiai tudás,
valamint az épített környezet.

A takarékosság, a hosszú távra tervezés, az ésszerű kockázatvállalás, a fejlesztő- és újítóképesség
értékei a fenntarthatóság alapvető erőforrásai
közé tartoznak. A humán, természeti és gazdasági tőke fenntartása és bővítése gyakorlatilag mindig emberek együttműködését feltételezi. Mivel
együttműködés nincs bizalom nélkül, a bizalmat
támogató attitűdök (viselkedésformák), normák és
intézmények nélkül szintén nincs fenntarthatóság.

3.27, 3.28, 3.29, 3.30

5.2

Takarékoskodj a vízzel! Az ivóvízkészlet egyre kevesebb! Ha nem változnak
az emberiség fogyasztási szokásai, akkor a közeljövőben óriási problémával
kell szembenéznünk! Fogmosáskor, mosakodáskor ne folyasd a vizet!
Inkább zuhanyozz fürdés helyett!
Ne vásárolj fölösleges dolgokat! Ha már vásároltál, gondold meg,
hogy mihez kezdesz a termék csomagolóanyagával!
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1.28

Amire büszkék lehetünk… és amire nem

A nemzet múltjának ismerete és az akkori történések megértése, értelmezése nemcsak a jelen, hanem a jövő
szempontjából is nagyon fontos. A fejezet tanulmányozásakor elevenítsétek fel mindazt, amit az irodalomés történelemórákon tanultatok!
Heinrich Heine 1849 szeptemberében ezeket a sorokat vetette papírra:
„Ha e szót hallom, » magyarok «, szűknek érzem német zekémet, keblemben tenger kavarog és mintha trombiták köszöntenének!”
Mire célzol ezzel az idézettel? Azt sugallod, hogy van mire büszkének
lennünk nemzetünk múltjából? Ismerjük meg ezeket az eseményeket!
Később azonban vizsgáljuk meg más nézőpontból is ezt a témát!

1. Történelmi és irodalmi tanulmányaitok

alapján vitassátok meg, mire gondolt a költő, amikor e sorokat papírra vetette!

2. Állapítsd meg, mit ábrázolnak az alábbi
képek! Miért volt és van nagy jelentősége
ezeknek a tárgyaknak hazánk történetében?

A magyarsággal kapcsolatban Babits Mihály a következőket írta
1939-ben:
„A magyarság, melyet az életből és könyvekből ismerek s magamban is érzek, éppenséggel nem határozatlan s még kevésbé tartalmatlan. Tartalma maga a nemzeti hagyomány: azaz sorsemlékek s
szellemi és érzelmi élmények összessége.”

Magyarságtudatunkhoz nemcsak történelmünk jelentős eseményeinek, hanem azon tárgyaknak az ismerete is hozzátartozik, amelyek szimbolikus jelentőségre tettek szert nemzetünk
történetében.
Nemcsak a dicsőséges, hanem a kudarccal végződő események is beépülnek történelmi tudatunkba.

3. Mit gondoltok, képezhetik-e a nemzeti büszkeség forrásait a tragédiával végződő történelmi események is?
Adjatok válaszokat a képek alapján!
1. Nézzetek utána, mi volt IV. Béla szerepe a tatárjárás során!
Vonjátok meg uralkodása mérlegét!
2. Büszkék lehetünk-e az elvesztett mohácsi csata katonáira?
Indokoljátok a válaszokat!
3. Hogyan ítélitek meg Zrínyi Miklós cselekedetét, aki katonáival kitört a szigetvári várból, mert annak védelme reménytelenné vált?

1.
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2.

3.

A közösségek b első világa(i)

Egyszerűbb a helyzet azokban az esetekben, amikor egyértelmű sikerekről számolhatunk be.

4. Miért elválaszthatatlan Széchenyi István tevékenysége
a nemzet haladásától? Gyűjtsetek érveket és tényeket
amellett, hogy joggal nevezzük Széchenyit a „legnagyobb
magyarnak”! Miért válhatott a Lánchíd már a 19. században
a haza és haladás jelképévé? Értelmezzétek a következő –
Széchenyi Istvánnak tulajdonított – mondásokat!
W.H. Bartlett: Látkép a pesti Duna-part felől
a Lánchíddal és a budai várpalotával (metszet)
„A magyar szó még nem magyar érzés, az ember mert magyar, még nem
erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi.”
„Kiművelt emberfők sokasága teszi a nemzetet.”
„Jó magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen.”

5. Kit és mit ábrázolnak a képek?
Ők is nemzeti büszkeségeinkhez tartoznak.
Érveljetek!

6. Vajon mire utalnak ezek a képek? Fontosnak tartjátok-e, hogy ezekről a kérdésekről is beszélgessünk?
Miért?

7. Tartsatok közvélemény-kutatást azokról a kérdésekről, amelyeket ezen az órán felvetettünk! Kérdezzé-

tek meg ismerőseiteket, milyen eseményekre, tárgyakra büszkék a magyarság múltjából! A gyűjteményből
készítsetek posztereket!
Gondolkodtató

4.6, 4.22

5.2, 5.23

Én nemcsak hírességekre, hanem a szüleimre
is büszke vagyok.
A hétköznapokban is kereshetünk példákat…
Ebben teljesen igazad van. Az én szüleim építették azt a házat, amelyben most lakom.
Nagyon sokat dolgoztak ezért. Büszke vagyok rájuk! Ti hogy álltok ezzel?
Múltunkban és jelenünkben vannak olyan események,
amelyekre nem lehetünk büszkék. Ezekről is beszélnünk kell…
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1.29

Amiért érdemes szomszédolni…

Rendkívül fontos, hogy legyenek ismereteink (és szerencsés esetben tapasztalataink) azokról a népekről, népcsoportokról, akik a határaink mentén fekvő országokban élnek. Ez hozzásegíthet minket a határokon átnyúló
közösségek építéséhez vagy a meglévő kapcsolatok fejlesztéséhez.
A Szomszédok az 1990-es évek népszerű magyar televíziós sorozata volt.
Az egyik budapesti lakótelep családjainak és azok ismerőseinek mindennapjait
dolgozta fel.
Népszerűségének egyik oka az lehetett, hogy a szomszédok szinte mindent
tudtak egymásról, ez jó lehetőséget kínált egy lakóközösség életének
sokrétű bemutatására. Ez azonban nem mindenütt jellemző.
Van rá példa, hogy a közvetlen szomszédok szinte semmit sem tudnak egymásról…

1. Beszélgessetek arról, milyen kapcsolatban vagytok lakóhelyeteken a szomszé
daitokkal!
Tavaly már említettük, hogy miért fontos a
másik ember megismerése, különösen egy
másik nemzethez vagy nemzetiséghez vagy
akárcsak egy másik focicsapat szurkolótáborához tartozók esetében. A másik fél megismerése nem könnyű, ugyanis nemcsak a mi
szándékunkon múlik, vagyis, hogy men�nyire akarjuk valóban megismerni a másikat, hanem azon is, hogy a másik mennyire
engedi ezt.

2. Vitassátok meg, mi lehet az alapja an-

nak, hogy ilyen és ehhez hasonló képek
élnek bennünk más nemzetekről!
– Mit gondoltok, hogyan lehet ezeken a leegyszerűsített elképzeléseken változtatni?
– Vitassátok meg, hogy miért és milyen
alapon alakulhat ki ellenszenv a különféle futballcsapatok szurkolói között!

3. Mit gondolsz, mire hívja fel ez a plakát a
figyelmet?
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Az első világháborút Magyarország számára lezáró trianoni
békeszerződést követően kedvezőtlenül alakult a magyarság
és a szomszédos népek kapcsolata. A két világháború közötti
események, a második világháborút követő újabb katonai és
politikai rendezés (1945–1948), majd a szovjet nyomásra létrejött kommunista diktatúrák időszakában (1945–1989) sem változott alapvetően ez a helyzet.
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„ It thon ot thon vagyok !”

4. Nézzetek utána történelmi tanulmányaitok alapján an-

nak, hogyan alakult a középkor óta a magyarság és a közeli/
szomszéd népek (csehek, szlovákok, horvátok, szerbek, románok, rutének/ukránok, németek, szlovének) kapcsolata!
– Mit gondoltok, mivel magyarázható, hogy a magyar-lengyel kapcsolatokat nem, vagy csak csekély mértékben befolyásolták a történelem eseményei?
– Miért idézik mind a két országban gyakran azt a mondást,
hogy „Lengyel, magyar – két jó barát, együtt issza búját,
borát.”?
– Elevenítsétek fel, amit az elmúlt évben erről a témáról
tanultatok! Milyen ismereteket szereztetek a szomszédos
országokról az akkor elvégzett feladatok (pl. a tablókészítés) során?
– Beszéljétek meg, milyen lehetőségek kínálkozhatnak arra,
hogy jobban megismerhessük a szomszédos népeket, történelmüket és kultúrájukat!
– Nézzetek utána, hogy alkalmasak lehetnek-e erre a képen
látható nevezetességek!

5. Beszéljétek meg, hogy mit jelent számotokra egy vendéglőben az a kiírás, hogy
„magyaros ételekkel állunk vendégeink
rendelkezésére”!
Nézzetek utána annak, hogy miben különböznek egymástól az alábbi palacsinták:
a) hortobágyi palacsinta
b) Gundel-palacsinta
Nézzetek utána annak is, hogy az általunk
ismert „palacsintát” milyen módon készítik
el a világ más részein!
6. Nézzetek utána az internet segítségével,
hogy a külföldiek milyennek látnak minket,
magyarokat! Milyen kép él rólunk Európában?
Mit gondoltok, velünk szemben a külföldiek
milyen előítéleteket táplálhatnak? És miben
látják erényeinket? Adjunk néhány ötletet!

4.15

Gondolkodtató

5.13

Az utazások, a személyes ismeretség nagyon fontosak. Sokat segíthetnek a külföldi
iskolákkal kialakított kapcsolatok is. Néhány nap eltöltése egy idegen országban
nemcsak ismereteinket bővíti, hanem a szemléletünket is jelentősen formálhatja.

ok

Én a kalandozásokra és Hunyadi Jánosra
gondoltam, de lehet velem vitatkozni...
áv

zl
915
ti s
zág
ga
szors 938 933
N yu
Szá
aMerseburg
i
g
Fehér H
T h üri n
919
orv
902
áto
912 Frankföld
915
911
Svábföld Bajorország
906

909 Augsburg

901
955
a 926Karintia
Magyarok
ndiLombardia 904
924
rv
át
ok
961
S ze
rb e k
á
lg
Bo

935

Itá

lia

927

ág

913

B u rg u

Ho

G

tus
alifá
ai K
942
ob
rd
Co
Andalúzia

nia

hia

rsz

tá

ot

924

ro

Aq

ui

911

Galicia

k

954 Gallia

908 937

Lothari
ngi
a

934

947

943

934–970

922

63

1.30

Záróra

Készítsetek egy záró elemzést magatokról és az osztályról! A munka támogatásához adunk egy izgalmas
mintát.
A 11. évfolyam végére 90 OKÉ-órán vettünk részt.
Ideje újra feltenni a kérdést: A tanév végére az osztály tagjának vagy az
osztályközösség részének tartod magad?
Tudjuk, hogy a közösséget a közös célok erősítik.
Vajon voltak-e, vannak-e az osztálynak célkitűzései?

1. Olvassátok el a tanulói típusokat bemutató szöveget!

Ha ezek a típusok nem minden esetben jellemzőek az osztályotokra, akkor írjatok helyette másokat!
– Közvetlenül az ajtó mellett, a kijárathoz, a „menekülési úthoz” közel ülő tanulók a kívülállók. Gyakran kabátban,
táskával az ölükben ülnek. Ők azok, akik utoljára lépnek az osztályterembe, és az óra végén először mennek ki
onnan. Nem kötődnek az osztályhoz és az iskolához (a tanításhoz) sem.
– A tanári asztal előtt, az ablak felőli oldalon a tanárral, az iskola értékrendjével lojálisak (odaadók, megbízhatók)
ülnek. Ők a tanártól várják a támogatást. Kevésbé kötődnek az osztályhoz, lehet, hogy tartanak az osztálytársaktól.
– Az ajtó oldalán lévő legsötétebb sarokban ülnek a „lázadók”. Nekik a hivatalos értékekkel szembeni kortárs értékrendjük, titkaik vannak. Ők a mindenkori ellenzék.
– Az ablak felőli oldalon, hátul ül az autonómok (függetlenek, öntörvényűek) csoportja. Fölényesen viselkednek az
iskolával, kicsit le is nézhetik az iskolai tudást, bár jól tanulnak. Saját szakterületükhöz jól értenek. Konkrét tervekért, programokért lelkesednek.
– Egyik oldalon, középtájon ülnek a szorgalmasak. Még látják, hallják a tanárt, de nem ülnek nagyon közel hozzá.
Tanulásukat érdeklődés és kötelességtudat vezérli. Szociális érzékük mindig egy lépéssel intellektuális jelenlétük
és érzékük után halad.
– Az ablak melletti középső hely a fény világa. A tudás, értelem, tanulás fényéé. Itt ülnek a legjobb vagy a legtehetségesebb tanulók. Gyakran kitűnőek, és szociális érzékük is fejlett.
– Az osztályterem közepén ülnek azok, akik szeretnének sokakkal jóban lenni. Megszervezik az osztálykirándulásokat, a közös szórakozásokat. Az osztálytársakkal szolidárisak (közösséget vállalók) inkább, mint a tanárokkal, de
velük sem állnak szemben. Szociális érzékük fejlett.
(Fenyő D. György: Osztálytermek topográfiája)
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Mit és miért tanultam az iskolában?

2. Alkossatok csoportokat, és rajzoljátok meg egy nagy papírra saját osztálytermeteket az ábra alapján!
– Illesszétek bele az általatok is jóváhagyott tanulói típusokat!
– Helyezzétek el a munkákat az osztály falán, majd elemezzétek a többiek számára az eredményt!

A
J
T
Ó

Ellenzék – Kortárs értékrend

Fölény – Autonómia

„Úgysincs igazad!”
„Nekem beszélhetsz”
szakértők, sportolók
divatkövetők,
nevettetők, vezetők

„Majd meglátjuk, mit kapunk”
„Semmi közöm az egészhez”
szakértők, sportolók,
divatkövetők,
nevettetők

Szorgalom – Tanulás

Együttlét – Szórakozás

Teljesítmény – Tudás

„Elvégzem a feladatom”
ideális diákok,
szorgalmasok

„Legyünk sokat együtt”
szórakozó partnerek,
divatkövetők

„Gondolkozzunk”
„Tanuljunk”
ideális diákok,
szorgalmasok

A
B
L
A
K

Menekülés – Kívülállás

Lojalitás – Iskolai értékrend

„Nem tartozom ide”
visszafogottak,
talajtalanok,
arcnélküliek, kívülállók

„Figyelj rám”
visszafogottak
talajtalanok, arcnélküliek
szakértők, vezetők

TANÁRI ASZTAL

Forrás: Fenyő D. György: Osztálytermek topográfiája
(Mit üzen egy osztály ülésrendjével az iskolának?) Taní-tani, 1997

Gondolkodtató
A tanév lezárásaként kerestünk számotokra egy, a tanulás fontosságával kapcsolatos
bölcsességet. Olvassátok el, és vitassátok meg a tartalmát!
Ez nem lehet véletlen, hiszen az eltelt idő alatt több leckében is érveltünk
a tanulás fontossága mellett. A legfontosabb üzenetünk e témával kapcsolatban:
Tanulni, élethosszig!
Nem beszéltünk össze, erről a kérdésről mégis hasonlóan gondolkodunk!
„Hát van olyan idő, amikor nem kell tanulnunk? – kérdezed. S én azt válaszolom: nincs.
De amint tanulni minden korban tiszteletre méltó, úgy kioktatást kapni már nem mindegyikben az.
Szégyellni való, ha az öreg ember az ábécével vesződik: a fiatalnak tudást kell szereznie,
az öregnek pedig alkalmaznia kell ezt a tudást.
A szerzés sosem elegendő az élethez, tudnod kell bánni azzal,
amit megszereztél: igazából csak az a tiéd, amivel másoknak is a hasznára vagy.”
(Seneca)
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Matematik a

Kedves Kollégák!
A tankönyv megírásánál a legfontosabb célunk az volt, hogy a kerettantervhez szigorúan igazodva, a lehető
leggyakorlatiasabb módon adjuk át az elsajátítandó ismereteket. A matematika fejezet és a hozzá tartozó munkafüzet feladatai meghaladják a heti egy órában feldolgozható mennyiséget. Ezzel azt szeretnénk biztosítani,
hogy több megközelítés közül választhassanak minden téma feldolgozása során, az adott diákcsoport érdeklődési köréhez, előképzettségéhez igazodva.
A fejezetet a négy kerettantervi témakör alapján tagoltuk. A szokásostól eltérő módon a valószínűségszámítás nem a tankönyv végére került, mert olyan fontos gyakorlati kérdéseket vet fel, hogy nem szerencsés, ha a
tanév végén kap helyet. Két gyakorlati problémákra építő gyakorló geometria fejezettel zárjuk a tananyagot,
amely nem tartalmaz új ismereteket, biztosítva ezzel annak a lehetőségét, hogy eldöntsék, hogyan használják
ki a rendelkezésre álló időkeretet.
A gyakorlati feladatok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanári magyarázat fontosságára. Több közösen
megbeszélésre kitűzött feladat is van, illetve építünk a kilencedikes tananyagra is.
A tankönyvhöz készült módszertani útmutatót is ajánljuk figyelmükbe, ebben leckénként is segítséget, ötleteket adunk a tankönyvhöz és a munkafüzethez.
Reméljük, elnyeri tetszésüket a fejezet, jó munkát kívánunk!

a fejezet szerzői

Kedves Diákok!
A matematika fejezet összeállításánál kiemelt célunk az volt,
hogy a hagyományos megközelítéssel szemben minél inkább
gyakorlati példákon keresztül mutassuk be az elsajátítandó ismereteket. Ezért több olyan leckével is találkozhattok,
amelyek nem egy-egy adott matematikai fogalom, hanem
gyakorlati problémák köré épülnek. Emellett törekedtünk a
hagyományosabb leckék esetében is arra, hogy a mindennapi életben, a különböző szakmákban felmerülő kérdéseket
tárgyaljunk meg matematikafeladatok segítségével. A leckék
a tavalyihoz hasonlóan négy nagy témakörre oszlanak, ezt az
oldalak fejléce jelzi számotokra.
A leckék elején minden esetben elolvashatjátok, hogy mi a
célja az adott tananyagnak, illetve hogy milyen korábbi tananyaghoz kapcsolódik. Ezt sok feladat követi, mellettük külön kiemelve találjátok a feladatok megoldásához szükséges
fogalmakat. A szokásos tankönyveknél jóval kevesebb definíciót használunk az idei leckékben, ezzel is hangsúlyosabbá
téve a gyakorlatiasságot. Minden új ismeretet feldolgozó leckében találtok legalább egy kidolgozott mintapéldát. Ennek
segítségével akár otthon, önállóan is el tudjátok sajátítani
az anyag egy részét. Ugyanakkor a könyv nagyban épít az órai munkára, közös megbeszélésre. A matematikaórákat komolyan véve és a szakiskola 10. évfolyamának matematikaanyagát elsajátítva sikeresebben tudtok
döntéseket hozni a mindennapokban, önállóbbak, nehezebben befolyásolhatóak lesztek. Olyan tudást kaptok,
ami segít értelmezni a tévében látott, elektronikus és nyomtatott sajtóban olvasott híreket, segít benneteket a
tájékozódni az életben és a munka világában is.
Mindenképpen füzetben dolgozzatok! A konkrét számításokhoz használjatok számológépet, a becsléseket
természetesen fejszámolással végezzétek el!
Reméljük, elnyeri tetszéseteket a fejezet, sikerekben gazdag matematikaórákat kívánunk!

a fejezet szerzői
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2.1

Logika a mindennapokban

A matematika a logikus gondolkodás tudománya. A logika a gondolkodás általános szabályait vizsgálja, a gondolkodási formákkal, következtetésekkel foglalkozik, ezeket fordítja le a matematika nyelvére. A logika segíti a
helyes gondolkodásmód , a megfelelő következtetések kialakítását, a nyelvi kifejezések helyes használatát.
A logika olyan állításokat vizsgál, amelyekről egyértelműen eldönthető, hogy igazak-e
vagy hamisak. Ezeket hívjuk kijelentésnek.
Egy kijelentés nem lehet egyszerre igaz és
hamis. Ezt úgy mondjuk, hogy a kijelentés logikai értéke igaz vagy hamis.
EGY KIJELENTÉS LOGIKAI ÉRTÉKE

1. példa
Döntsd el az alábbi mondatokról, hogy kijelentések-e!
a) „Ma szerda van.”
Ez egy kijelentés, mert egyértelműen eldönthető, hogy
igaz vagy sem.
b) „Az angolt könnyű tanulni.”
Ez állítás, nem kijelentés, mert a könnyű szó relatív, így
nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy mikor
mondhatjuk azt, hogy igaz, és mikor azt, hogy hamis.

1. Döntsd el az alábbi mondatokról, hogy kijelentések-e!
IGAZ

HAMIS

A matematikai logikában egyszerű kijelentésekből újabbakat is összeállíthatunk, így ös�szetett kijelentéseket kapunk. Az alábbi logikai műveletekkel foglalkozunk:

LOGIKAI MŰVELETEK

TAGADÁS
(NEM)

ÉS

VAGY

Példa összetett állításra az „és” művelet alkalmazásával: „Ma szerda van, és süt a nap.”

Matematika

2. példa
Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
a) A prímszámok páratlanok.
	Ez a kijelentés hamis. Ugyan csak egy páros prímszám
van, a 2, de emiatt már nem mondhatjuk általában a prímszámokról, hogy páratlanok.
b) Van fehér csoki.
	Ez a kijelentés igaz, mert bár a csoki általában nem fehér,
de létezik fehér csoki is.

KÖVETKEZTETÉS

Az összetett állítás helyességét, mindig a
benne levő állítások igaz vagy hamis értéke
határozza meg.
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a) A tejbegríz finom.
b) Magyarországon jelenleg 10 024 023 ember tartózkodik.
c) Az új budapesti 1-es villamosok nagyobb végsebességre
képesek, mint az eddigiek.
d) Nem tudok semmi érdekeset mondani.
e) A Velencei-tó a világ legnagyobb tava.
f) A legfinomabb csokifagyi Szigligeten kapható.

2. 	Döntsd el az alábbi kijelentésekről, hogy igazak vagy hamisak! (Amelyiknél függ a körülményektől, ott írj példát arra,
amikor igaz, és arra, amikor hamis!)
a) A matematika mindenki kedvenc tantárgya.
b) Nincs olyan busz, amire 10000 ember felfér.
c) A házi feladat elkészítése segíti az órai munkát.
d) Minden iskolában vannak lányok.
e) Ez egy kijelentő mondat.
f) Ez egy alma.
g) A nitrogén minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen elem.

G ondolko dási mó dszerek

3. példa
a) Tagadd a következő állítást: „A hó fehér.”!
A helyes válasz a „nem igaz, hogy a hó fehér”, a „hó nem fehér”
vagy „van olyan eset, amikor a hó nem fehér”.
Nem helyes az a válasz, hogy „a hó fekete”, mert ha például
szürke havat látunk, akkor se „a hó fehér”, se a „a hó fekete” állítás nem lesz igaz, ezért nem teljesül a tagadás definíciója, hogy
minden lehetséges esetben ellentétes a két kijelentés igazsága.

Logikai műveletek
Először a tagadás műveletével ismerkedünk
meg.

3. Fogalmazd meg az állítások tagadásait!

a) Holnap szerda lesz.
b) Új ruhát veszek.
c) Ma az iskolában új könyveket kapunk.
d) A barátom nem vett észre.
e) A sporttábort kifizetik.
f) Nem veszek autót.
g) Elmegyek az erdőbe.

Az „és” logikai művelet: amikor két kijelentést „és”-sel kapcsolunk össze. Az így kapott
kijelentés csak akkor igaz, ha mindkét kijelentés egyszerre igaz. jele: ^

4. Írj a következő állításokra olyan körülményeket, amikor igazak és olyanokat amikor hamisak!
a) Tegnap kevesebb mint nyolc órát aludtam, és ma fáradt
vagyok.
b) A buli jó volt, vagy olcsó volt a belépő.
c) Nincs olyan hamburger, ami egészséges.

5. Egy vadász elindul délnek medvére vadászva, megy 200 mé-

tert, majd jobbra fordul, megy megint 200 métert, azután
újra jobbra fordul, újabb 200 métert megtéve visszaér a kiindulási pontra. Milyen színű medvére vadászik?

A „vagy” logikai művelet: amikor két kijelentést „vagy”-gyal
kapcsolunk össze. Az így kapott kijelentés akkor igaz, ha a két
kijelentés közül legalább az egyik igaz. jele: V

A „vagy” logikai művelet:

Jegyezd meg!
A matematikai nyelvhasználatban a „vagy”-gyal összekapcsolt állítások akkor is igazak, ha mind a kettő állítás igaz.
A hétköznapi nyelvben ugyanakkor van amikor a „vagy” állítást úgy használjuk, hogy választani kell az összekapcsolt
lehetőségek közül. Ezt a matematikában „kizáró vagy”-nak
hívjuk, de erre a logikai műveletre az idei tanévben nem térünk ki.

Összefoglalás
Mindennapi tapasztalatainkat többnyire nyelvi formában fogalmazzuk meg. Az általunk alkotott kijelentő mondatokat kijelentésnek hívjuk, ha bármilyen körülmény esetén eldönthető róluk, hogy igazak vagy hamisak. Kijelentéseket összekapcsolhatunk „és”-sel vagy „vagy”-gyal. A kijelentéseknek megfogalmazhatjuk a tagadását.
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2.2

Következtetés

Mindennapi beszélgetéseink során sokszor meg kell védenünk saját véleményünket másokéval szemben.
Ilyenkor következtetéssel, logikus érveléssel támasztjuk alá mondanivalónkat. Erről majd tanultok a kommunikáció-magyar anyagrészekben is.
A feltételhez kötött állításokat HA AKKOR
kapcsolattal fejezzük ki: Ha reggel esni fog,
akkor esernyőt viszek majd. A fenti állítás akkor nem igaz, ha eső lesz, de mégsem viszek
esernyőt. Ha nem lesz eső, arról az esetről a
mondat nem nyilatkozik. A táblázatban található példában csak akkor hamis az állítás, ha
fodrász leszek, és nem lesz saját üzletem.

feltétel

1. 
Nézzétek meg a bal oldalon található

táblázatot, és készítsetek hasonlót a füzetetekbe, más, általatok kitalált két kijelentéssel!

Ha vasárnap nem esik az eső, akkor kirándulni
mennek.
Két állításunk van:
A: „Vasárnap nem esik az eső.” Ez a feltétel.
B: „Kirándulni mennek.” Ez a következmény.
Akkor helyes egy következtetés, ha megfelel a következő két kritérium egyikének:
(1) 
Ha a feltétel igaz, akkor igaz a kö
vetkezmény is. „Ha nem esik az eső, biztosan elmennek kirándulni.”
(2) Ha a következmény nem történik meg, ak
kor az előzmény sem teljesült. „Nem mentek kirándulni, tehát biztosan esett az eső.”

a) Ha egy szám osztható 12-vel, akkor osztaható 2-vel és
6-tal is.
Ez a következtetés helyes, mert 12-nek osztója a 2 és a 6 is, és ha
egy szám osztható egy másik számmal, akkor annak minden
osztójával is osztható.
b) Ha egy szám osztható 2-vel és 6-tal, akkor osztható 12-vel is.
Ez a következtetés helytelen, mert tudunk mondani olyan esetet, amikor a feltétel teljesül, de a következmény nem. Például a
18 osztható 2-vel és 6-tal is, de 12-vel nem.

Egy következtetés megfordítása (nem összekeverendő a tagadásával!) az a következtetést, ahol a feltételt és a következményt megcseréljük. Matematikai példákat a következő
oldalon találsz erre.

2. Mely következtetések helyesek?

Tétel és bizonyítás

3. Vitassátok meg, hol van a hiba a következtetésben!

A bizonyítás az emberi megismerés nélkülözhetetlen és általános módszere. Egy matematikai bizonyítás abban különbözik a többi tudomány igazolási módszerétől (pl. kísérletek,
tesztek, statisztikai adatok gyűjtése), hogy az
igaz kijelentések kizárólag gondolati úton, logikai műveletekkel igazolhatók. A matematikai bizonyítással igazolt kijelentéseket nevezik tételeknek.
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Példa
Mely következtetések helyesek?

Matematika

a) Ha egy szám osztható 18-cal, akkor osztható 3-mal és 6-tal is.
b) Ha egy szám osztható 3-mal és 6-tal, akkor 18-cal is.
c) Ha egy szám osztható 15-tel, akkor osztható 3-mal és 5-tel is.
d) Ha egy szám osztható 3-mal és 5-tel, akkor 15-tel is.

Minél többet tanulunk, annál többet tudunk.
Minél többet tudunk, annál többet feledünk.
Minél többet feledünk, annál kevesebbet tudunk.
Minél kevesebbet tudunk, annál kevesebbet feledünk.
Minél kevesebbet feledünk, annál többet tudunk.
Minek akkor tanulni?

4. Hogyan bizonyítanád a következő állítást?

Aki egyszer már eltörte a lábát, annak is van esélye győzni a futóversenyen.

G ondolko dási mó dszerek

Tétel megfordítása
Egy tételben a következményt és a feltételt felcserélve a tétel megfordítását kapjuk.
Vigyázz, a tétel megfordítása nem minden esetben igaz, azaz a következmény és a feltétel sorrendje fontos!
e g f o r d í t ás a
Tétel és m

Pitagorasz-tétel: Egy derékszögű há
rom
szög befogóinak
négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével.

A tétel megfordítása: Ha egy háromszög oldalaira érvényes az
a2+ b2= c2 összefüggés, akkor a háromszög derékszögű. EZ IGAZ!

Tétel: Ha egy szám osztható 6-tal, akkor osztható 3-mal is.

A tétel megfordítása: Ha egy szám osztható 3-mal, akkor
osztható 6-tal is. EZ NEM IGAZ!

5. Olvassátok el a szövegeket, és keressétek meg azokat a mondatokat, amelyekben következtetéseket vonnak

le az alábbi versekben! Kölcsey epigrammája a cselekvés fontosságára hívja fel a figyelmet, utolsó két sora
szállóigévé vált. Burns skót költő szövege a paraszti élet világába kalauzol.

Kölcsey Ferenc: Huszt
Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

Robert Burns:
Falusi randevú (részlet)
Ha most kinyílna ez a zár –
Csak nyílna, mondta Findlay.
Nem alhatnék el újra már. –
Nem bizony, mondta Findlay.
Ha benn volnál, szobámban, itt –
Bár volnék, mondta Findlay.
Itt rostokolnál hajnalig. –
Hát hogyne, mondta Findlay.
Ha itt maradsz ma éjszaka –
Maradok, mondta Findlay.
Vigyázz, hogy épen juss haza!
– Vigyázok, mondta Findlay.
S bármi essék is idebenn –
Hadd essék, mondta Findlay.
Mindhalálig titok legyen! –
Titok lesz, mondta Findlay.
Szabó Lőrinc fordítása

Összefoglalás

1.4, 1.14
4.18
2.18
A logikai műveleteket gyakran használjuk a hétköznapokban. Most az egyszerűbbekkel foglalkoztunk, de ha szeretnétek többet tudni, olvassatok utána az interneten!

71

2.3

Problémamegoldási módszerek

Ebben a leckében a problémák megoldásának módszeréről fogtok tanulni. A lecke célja, hogy (akár matematikai, akár mindennapi életből vett) szöveges problémákat megtanuljatok elemezni és megoldani.

KOCK A H
A

Példa
Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor a
3 bérlet közül választunk?
S FITNES

S K LU B
„ A” bérle
t
2500 Ft h
av idíj +he
ti 500 Ft

K LU B
FITNESS
t
„B” bérle
nincs
ét, alapdíj
h
t/
F
0
0
10

AS
KOCK A H

KOCK A H A S FI

TNESS K LUB
„C ” bérlet
Eg yszeri éves
klubtagság i dí
j:
5000 Ft + heti
600 Ft

Mivel a bérletek megtérülése attól függ, hogy hányszor tudjuk
kihasználni a bérlet adta lehetőséget, ezért ezt kell figyelembe
venni.
1. szempont: Milyen hosszan akarjuk igénybe venni a szolgáltatást?
2. szempont: Az adott időszak alatt hányszor és milyen eloszlásban vennénk igénybe a szolgáltatást?
Mind a 3 bérlet tartalmaz heti díjat, ezért fontos, hogy összesen
hány héten vennénk igénybe a szolgáltatást.
Az „A” bérlet minden szempontból előnytelenebb, mint
a „B”, mert ha egy hónap minden hetében igénybe ves�szük a szolgáltatást, azaz 4 héten keresztül, akkor is 4500 Ft
(2500 + 4 · 500), szemben a 4000 Ft-tal (4 · 1000).
A „C” bérlet akkor éri meg, ha egy évben elég sokszor igénybe
vesszük a szolgáltatást. 5000 + 600 · x Ft-ba kerül, szemben az
„B” által biztosított 1000 · x Ft-tal, ahol x az igénybe vett hetek
számát jelöli. Ez legalább 13 hét esetén éri meg, mert ekkor a „C”
bérlet 12 800 Ft-ba kerül, szemben az „B” bérlet 13 000 Ft-jával.
Minden további hét esetén 400 Ft-ot „nyerünk” a „C” bérlettel.

Adatgyűjtés
Gábor autóval jár dolgozni, átlagosan 200 kilométert vezet he
tente. Szeretné megbecsülni, hogy autójának mennyi a havi
benzinköltsége. Ettől teszi majd függővé, hogy a jövőben autóval vagy közösségi közlekedéssel jár.

1. Gyűjtsétek össze, milyen adatokra van még szük
sé
ge
Gábornak ahhoz, hogy megbecsülje a havi benzinköltséget,
hogy dönteni tudjon az autó és a közösségi k özlekedés között! Milyen szempontokat érdemes még Gábornak figyelembe vennie döntésénél?
– Márti Egerből másodiknak érkezett.
– Az a barát, aki Pécsről érkezett, 15 perccel
előbb ért oda, mint az, aki Suzukival jött.
– Misi nem halas szendvicset rendelt.
– Szilvi nem Suzukival jött.
– Pisti Győrből érkezett.
– Szilvi nem Honda motorral jött.
– Aki hamburgert rendelt, a halas szendvicset
evő előtt érkezett.

72

Matematika

Adatok rendezése

2. Pisti nagy motorversenyző. Három barátjával egy versenyre

indultak, de mindenki más városból. Megbeszélték, hogy
a verseny kezdete előtt találkoznak egy közeli gyorsbüfében.
Elsőnek Pisti ért oda 13 órakor, majd 15 percenként sorban a
többiek is megérkeztek. Távozáskor a Hondáról leesett egy
csomag, amit a motorosok nem vettek észre. A rendelkezésre
álló információk alapján derítsd ki, kinek és hová küldje vissza
a büfé becsületes tulajdonosa a csomagot!

G ondolko dási mó dszerek

 itassátok meg az adatok rendezésének legcélravezetőbb
V
módszerét! Értékeljétek a rendelkezésre álló adatokat!
Végezzétek el a következtetéseket, és töltsétek ki a füzetben
a táblázatot!
Név

Szendvics

Honnan
jött?

Mikor
érkezett?

Motor
típusa

– Aki marhasültes szendvicset rendelt, Szegedről jött.
– Aki Harley-Davidson motorral jött, Egerből
indult útnak.
–
Misi 13:45-kor érkezett, és nem csirkés
szendvicset rendelt.
– Pisti nem szereti a marhasültet, Márti hamburgert rendelt.

Adatok összehasonlítása, következtetések levonása
„Csokimániás” országok
Angol élelmiszerkutatók eredményei alapján Svájcban fogy a leg
több csoki a világon. 2012-ben átlagosan 12 kg volt az egy főre
jutó fogyasztás. A legtöbb csokit fogyasztó országok listájának élén Svájcot Írország, az Egyesült Királyság, Ausztria és Bel
gium követi. Az Amerikai Egyesült Államok csak a 15. helyen áll.
Az egy főre jutó fogyasztás Indiában 70 g volt. Egy átlagos kínai
mindössze 100 g csokoládét eszik évente.
(Forrás: http://gourmetguides.hu)

3. A két adatsort összehasonlítva fogalmazzátok meg észrevételeiteket! Nézzetek a tények mögé! Gyűjtsetek szempontokat, tegyetek fel kérdéseket az adatok feldolgozásához!

Top 10 csokoládéfogyasztó ország 2002-ben
és 2012-ben az egy főre jutó fogyasztás alapján
2002

2012

Svájc

11,3 kg Svájc

Németország

10,4 kg Írország

11,9 kg
9,9 kg

Belgium

10,1 kg Egyesült Királyság

9,5 kg

Ausztria

9,8 kg Ausztria

8,8 kg

Norvégia

8,3 kg Belgium

8,3 kg

Franciaország

6,9 kg Németország

8,2 kg

USA

5,3 kg Norvégia

Hollandia

4,5 kg Dánia

7,5 kg

Olaszország

3,4 kg Kanada

6,4 kg

Spanyolország

3,4 kg Franciaország

6,3 kg

8 kg

Cukorfüggő gyerekek
A Yale Egyetem kutatásai szerint az édességek a gyerekkori kon
centrációs problémákért is felelősek lehetnek, és stresszes tüne
teket válthatnak ki a szervezetből. A sok cukor ugyanis tartósan
egyfajta túlpörgött állapotot idéz elő, amiből később agresszió,
dekoncentráltság, tanulási zavar alakulhat ki. Ráadásul függősé
get okozhat, ami később fogszuvasodást, a szervezet savasodását,
a csontok minőségének romlását és vitaminhiányt is okozhat.
(Forrás: http://www.life.hu)

4. Kampányoljatok a túlzott cukorfogyasztás ellen! Gyűjtsetek
adatokat az érveléshez!

5. Az ábra Ádám, Dani, Cili és Béla életkorát mutatja. Minden
nyíl a fiatalabbtól az idősebb gyerek felé mutat. Figyeld meg
a nyilak irányát! Állítsd életkoruk szerint csökkenő sorrendbe
a barátokat, és írd le a nevüket!

Összefoglalás

Ádám

Dani

Béla

Cili

1.16

5.19

Egy szöveges probléma megoldásához először értelmeznünk kell a feladatot. Ehhez ki kell gyűjtenünk és elemeznünk kell az adatokat. Ezt követően tudjuk összehasonlítani az adatokat és levonni a következtetéseket.
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2.4

Halmazok

A halmaz fogalmát nem definiáljuk, a halmaz fogalma a matematikában alapfogalom (hasonlóan pl. a ponthoz).
A halmazt alkotó személyek, tárgyak, fogalmak, stb. … a halmaz elemei. Egy halmaz akkor adott, ha egyértelműen eldönthető, hogy mik az elemei. (Pl.: szép versek halmaza – nem halmaz a matematikában, mert egyéntől
függ, kinek szép egy vers.)
Ismételjétek át a halmazokról eddig tanultakat! Elevenítsétek fel, mit jelentenek a következő kifejezések!
halmaz jelölése, halmaz megadása, üres halmaz, részhalmaz, alaphalmaz, halmazábra,
unió, metszet
A

B

Példa
Egy 24 fős osztályban felmérést végeztek. Halmazábrán ábrázoltuk a válaszadókat. Az alaphalmaz az osztály diákjainak
halmaza, és a részhalmazai a következők:
A: Azon tanulók halmaza, akik szeretik a túrógombócot.
B: Azon tanulók halmaza, akik tudják, mi az a narvál.
C: Azon tanulók halmaza, akik fent vannak valamilyen közösségi oldalon.
A felmérés eredményét a bal oldali halmazábra szemlélteti.
a)Töltsd ki az alábbi táblázatot!

C

Kérdés

Igennel
válaszolók száma

Nemmel
válaszolók száma

Szereted a túrógombócot?

15

9

Tudod-e, mi az a narvál?

8

16

Fent vagy-e valamilyen
közösségi oldalon?

22

2

b) Hány olyan diák van, aki szereti a túrógombócot, tudja,
mi az a narvál, és fent van valamilyen közösségi oldalon?
Megoldás: 3 diák. (Ennek meghatározásához a három halmaz
metszetében levő tanulókat kellett megszámolni.)
c) Hány olyan diák van, aki nem szereti a túrógombócot, de
tudja, mi az a narvál?
Megoldás: 4 diák. (Ennek a meghatározásához azt kell megszámolnunk, hogy hány elem van, ami benne van a B halmazban, de nincs benne az A-ban.)
d) Hány tanuló van az A ∪ C halmazban?

Narválok egy szovjet bélyegen.

Tudtad?
A narvál egy cetfaj, amely az északi szélesség
80. fokától északra él. A narválok 4-7 m hos�szúak. A „szarvuk” a bal oldali agyarrá nőtt
foguk, a nőstények „szarva” csökevényes.
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Megoldás: 23 tanuló. (Ennek megadásához azt kell összeszámolnunk, hogy hány olyan diák van, aki az A vagy a C halmazban benne van. Ez az 1. fejezetben tanultakkal összhangban
azokat is jelenti, akik mind a kettőben szerepelnek.)

G ondolko dási mó dszerek

1. Dolgozzatok ki egy három eldöntendő kérdésből álló kérdő-

A

ívet, majd mindenki válaszolja meg!
a) A példafeladathoz hasonlóan halmazábrán (mintát oldalt
találtok) ábrázoljátok a válaszokat, minden diák nevét a
megfelelő részbe írva!
Add meg a következő halmazokat! Fogalmazd meg, hogy
mely tanulók kerültek a megadott halmazba!
b) A ∪ B
c) A ∩ C
d) A ∩ (C ∪ B)
e) A ∪ (C ∩ B)

2. Melyik számhalmazt melyik betű jelöli az oldalsó halmazábrán?

B

C
A: az 1. kérdésre igennel válaszoló diákok
B: a 2. kérdésre igennel válaszoló diákok
C: a 3. kérdésre igennel válaszoló diákok

A

R, Q, Q*, Z, N

D

Add meg mindegyik itt felsorolt halmaz részhalmazait!
Segítség: Elevenítsd fel, hogy az egyes számhalmazokat a
fenti betűk melyike jelenti! (természetes számok, egész számok, racionális számok, irracionális számok, valós számok)

E
B

C

3. Egy műkörömépítő versenyen három kategóriában mérkőz-

nek meg a versenyzők: építő, díszítő és gél lakk kategóriában. Az egyes körmöket 10-es skálán minősíti a zsűri, sikeresnek az tekinthető, aki 8 pont felett teljesített. A következőket tudjuk a 43 indulóról.
– 12-en vannak, akik az építő és a díszítő kategóriában is
8 pont felett teljesítettek.
–1
 4-en teljesítettek 8 pont felett a díszítő és a gél lakk kategóriában.
–1
6-an teljesítettek az építő és a gél lakk kategóriában
8 pont felett.
–2
 8-an teljesítettek 8 pont felett az építő, 27-en a díszítő és
szintén 27-en a gél lakk kategóriában.
– a döntőbe az a 3 versenyző jutott, aki mind a 3 kategóriában 8 pont felett teljesített.

a) Ábrázold halmazábrával, hogy hányan teljesítettek sikeresen az egyes kategóriákban!
b) Hányan nem teljesítettek 8 pont felett egyik kategóriában
sem?

Összefoglalás
A halmazok ábrázolására halmazábrát használunk. A halmazábráról leolvashatók két vagy több halmaz metszetének elemei (vagy elemszáma), uniójának (egyesítésének) elemei (vagy elemszáma), illetve látható belőle, hogy
mely halmazoknak milyen részhalmazai vannak.
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2.5

Játékok és matematika

A játékokban majdnem mindig megjelenik valamilyen formában a matematika. A játékok szabályai maguk
is elemezhetőek matematikailag. Ebben a leckében játékokkal kapcsolatos matematikai kérdésekkel találkozhattok.
Példa
Egy kvízjátékban a játékosoknak 18 kérdésre kell választ adniuk. A játék szabályai szerint a játékosoknak minden kérdésre válaszolniuk kell. Minden helyes válaszért 1 pontot
kapnak, ugyanakkor minden hibás vagy kihagyott válaszért
1 pontot levonnak a már elért pontszámból.
Hány pontot ért el az a játékos, amelyik 13 kérdésre helyes
választ adott, a többi kérdést viszont elhibázta vagy pas�szolta?
Egy játék célja a győzelem, a minél nagyobb
nyeremény elérése. A játékos ezt a célt szem
előtt tartva választja meg lépéseit a játékszabályok figyelembevételével.
A játékelmélet a matematika egyik ága, amely
azt vizsgálja, hogy mi az ésszerű döntés azokban az esetekben, amikor a játékban résztvevők döntéseit befolyásolják a többiek döntései, választásai. Azt is mondhatjuk, hogy a
játékelmélet a stratégiák elmélete.
A játékelmélet alapjait Neumann János fektette le az
1930-as években. Neumann
nagyon szeretett pókerez
ni, és ez indította arra, hogy
matematikai úton vizsgálja
a nyeremény maximalizálása érdekében alkalma
zandó stratégiákat.
Neumann János
Elméletét fejlesztette tovább John Forbes
Nash amerikai matemat ikus, Harsányi János mag yar közgazdász és Reinhard Selten
német közgazdász, akik megosztva közgazda
sági Nobel-díjat kapt ak (1994) a játékelmélet
terén elért kiemelkedő eredményükért. A já
tékelmélet a mindennapi élethelyzetek leegy
szer űsített változat ainak megértéséhez kínál
egységes matemat ikai hátteret.

Mivel a helyes válaszokért 1 pont jár, ezért 13 pontot szerzett velük a játékos. Ugyanakkor mivel a többiért pontlevonás jár, így
18 – 13 = 5 nem helyes válaszért kapott mínuszpontot a játékos.
Így összesen 8 pontot szerzett.

1. Hány helyes választ adhatott a példában szereplő játékban
a résztvevő, ha
a) 0 pontot szerzett?
b) -8 pontot szerzett?
c) 12 pontot szerzett?

2. Bekeretezünk a négyzetrácsos füzetben egy 5x5-ös négyzetet. Két játékos felváltva foglalhat le egy vagy két szomszédos mezőt. Az nyer, aki az utolsó mezőt lefoglalja. Kinek
van nyerő stratégiája, a kezdőnek vagy a másodszorra lépő
játékosnak? Hogyan érdemes játszani?

Nyerő stratégiának nevezzük azt a módszert, amit követve
egy játékos mindenképpen nyer függetlenül attól, hogy a
másik mit lép. A nyerő stratégia ugyanakkor tartalmazhat
olyan elemeket, melyek a játék állásától függenek. (Ha az
ellenfél ezt lépte, akkor én azt lépem… és hasonlók)

3. Van három kupac kavicsunk, amelyekben 1, 2, 3 darab kavics

van. Két játékos felváltva vehet el néhány (1–3) kavicsot, de
egyszerre csak az egyik kupacból szabad elvenni. Az nyer, aki
az utolsó kavicsot veszi el. Mi a nyerő stratégia?

4. a) Hány lehetséges kezdőlépés van a sakkban?

b) Ha az első lépésünk a király előtt álló gyaloggal egy kettő
mezős előrelépés volt, akkor hány lehetséges második lépés van?

Harsányi János
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3. Egy kétkarú mérlegnek két serpenyője van, amelyek egyen-

súlyban vannak, ha azonos tömegű dolgokat helyezünk
rájuk, egyébként a mérleg a nehezebb felé billen. (A két serpenyőben levő tárgyak tömegének különbségét tehát nem
mutatja meg, csak azt, hogy melyik oldal a nehezebb.) Versenyezzetek, hogy ki tud kevesebb mérésből álló módszert
kidolgozni, ami megmutatja, hogy
a) 11 egyforma kinézetű súly közül melyik a kakukktojás, ha
tudjuk, hogy a 10 egyforma nehéz és a tizenegyedik tömege kisebb.
b) 11 egyforma kinézetű súly közül melyik a kakukktojás,
ha tudjuk, hogy a 10 egyforma nehéz és a tizenegyedik
tömege különböző. (Nem tudjuk, hogy könnyebb vagy
nehezebb a többinél.)
c) 11 egyforma kinézetű súly közül melyikek a kakukktojások, ha tudjuk, hogy a 9 egyforma nehéz, egy könnyebb,
egy pedig nehezebb a többinél.

4. Játsszátok el párotokkal papíron a HEX játékot! (A játékról

leírást oldalt találtok.) Először egy 3x3-as, majd egy 4x4-es
mezőben játsszatok! Keressétek meg mindkét játékos (kezdő
és második) esetében a kulcslépést!

6. A snóblit két vagy több játékos játszhatja. A játékosok a bal

kezükbe vesznek 3 pénzérmét, és a hátuk mögött átraknak
valamennyit a jobb kezükbe, úgy, hogy a többiek ne lássák.
(Akár 3-at is átrakhatnak vagy üresen is hagyhatják a jobb
kezüket.) Ezután a jobb kezüket (bezárva, hogy a többiek
ne tudják, hány érme van benne) előre teszik, a bal kezüket
(továbbra sem mutatva, hogy mennyi maradt benne) pedig
hátul hagyják. A feladat megtippelni, hogy összesen hány
érme van az előretett jobb kezekben. (A tippelést mindig
más játékos kezdi, mert nem lehet ugyanazt tippelni, amit
korábban már mondtak.) A tippek után összeszámolják az
érméket, és az kap egy pontot, aki eltalálta. (Ha senki nem
találta el, akkor senki nem kap pontot.)
a) Két játékos esetén milyen tippek hangozhatnak el?
b) Milyen tippet mondhatunk, attól függően, hogy hány
érme van a kezünkben? (2 játékos esetén.)
c) Hogyan módosul az a) és a b) kérdésre adott válasz 3 játékos esetén?
d) Két játékos esetén, ha mi kezdünk, melyik tippet érdemes
mondanunk, ha feltételezzük, hogy az ellenfél véletlenszerűen helyezett el valahány érmét? Miért?

A HEX játék
A HEX játékot általában 11x11-es méretű táblán játsszák, melynek mezői hatszög alakúak,
de jól játszható akár papíron két különböző
színű ceruzával is. A játék egyszerű: az induláskor üres táblára felváltva, egyenként egy-egy
bábut tetszőlegesen rak le sötét, illetve világos színnel játszó játékos. Az nyer, aki előbb
épít fel egy olyan folytonosan bejárható utat,
amely saját szemközti oldalait összeköti.

söt

ét

vil

ág
os

vil

ág
os

söt

ét

Nyert a világos!

Keress az interneten hasonló  páros játékokat!

Gondold végig, hogy található-e hozzájuk nyerő
stratégia!

Összefoglalás
A játékokat matematikai szemmel figyelve mindig sikeresebbek lehetünk, illetve jobban meg tudjuk becsülni
előre a nyerési esélyeinket.
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2.6

Versengés vagy kooperáció

Ebben a leckében azt vizsgáljuk meg, hogy a mindennapi élet egyes szituációiban mikor éri meg együttműködni, és mikor hasznos a versengés. Ezt a problémát úgy is le lehetne írni, hogy a közérdek vagy az önérdek
fontosabb-e az egyes szituációkban.

10 l
10 l

10 l
10 l

10 l
10 l

10 l

10 l

10 l
10 l

9l
9l

9l

9l
9l

9l

9l
9l

9l

9l

9l

1. A szultán 5 rabnak a következő ajánlatot
teszi. Leülteti őket körben, majd mindenkinek a fejére rak egy sapkát, ami piros vagy
kék. Mindenki látja a többiek sapkáját, de
a sajátját nem. Ezután mindenkinek egyszerre tippelnie kell a saját sapkája színére;
ha legalább egy ember eltalálja a sapkája
színét, akkor a szultán elenged mindenkit.
Mielőtt leülteti a rabokat, megbeszélhetik
a taktikát a tippelésre. Ki tudnak-e biztosan szabadulni? Már a legegyszerűbb élethelyzet tanulmányozása is mindannyiunk
számára hasznos lehet.
a) A következő feladatot csoportban próbáljátok megoldani!
b) Játsszátok el a szituációt, és találjatok ki
nyerő stratégiát!

Példa
A közlegelő 10 gazda 1-1 tehenét tudja eltartani, így mindegyik tehén 10 liter tejet ad. Az egyik gazda egyszer csak
gondol egyet, és kicsap még egy tehenet a legelőre. Ekkor
egy-egy tehénnek már kevesebb fű jut, ezért mindegyik
csupán 9 liter tejet ad naponta – de aki két tehenet legeltet,
10 helyett 18 liter tejhez jut. Ezt idővel észreveszi egy másik
gazda, és az is kicsap még egy tehenet a legelőre. Ekkor már
az elégtelen táplálék miatt minden tehén csak 8 liter tejet
ad, de akinek két tehene van, annak 16 liter teje lesz. És így
tovább, mivel minden egyes gazda jobban akar járni, sorra
még egy-egy tehenet hajtanak a legelőre.
Az egyéni érdek mindig azt diktálja, hogy érdemes még egy
újabb tehenet beszerezni, mivel ezzel az egyén nyeresége
minden esetben nő. A nyereség pedig teljes egészében az
egyéné, miközben a veszteségen a köz osztozik. Ez oda vezet, hogy a legelőt szükségszerűen túlhasználják.
(Forrás: Garrett Hardin nyomán, Science magazin, 1968)
a) Rendezzétek táblázatba az adatokat!
Tehenek száma (db)

10

11

12

13

14

15

16

19

20

Egy tehén által adott
tejmennyiség (liter)

10

9

8

7

6

5

4

1

0

b) Mikortól fog minden egyes gazda rosszabbul járni?
Ha 16 tehén van a legelőn (és ez úgy oszlik el, hogy 6 gazda
birtokol 2 tehenet, a többiek egyet), akkor már mindenki kevesebb tejet tud fejni az eredeti 10 liternél. Ha 20 vagy több
tehén van a legelőn, akkor függetlenül a tehenek eloszlásától
semelyik nem fog tudni tejet adni, azaz mindenki egyértelműen
rosszabbul jár.

2. Beszéljétek meg, hogy melyik gazda jár jól a példában emlí-

tett esetben 10-nél több, de 20-nál kevesebb tehén esetén,
függően a tehenek eloszlásától!

3. A tick-tack-toe (ejtsd: tiktektó) nevű játékot egy háromszor

hármas négyzetrácson játsszák. Két játékos felváltva rak x-et
és karikát. Az nyer, akinek összegyűlik a saját szimbólumából
3 egy sorban, egy oszlopban vagy átlósan. Ha betelik úgy az
összes mező, hogy nem gyűlt össze senkinek 3, akkor döntetlen lett a játék eredménye.
a) Játsszatok párban pár menetet! Van-e nyerő stratégiátok,
akár az első, akár a második játékos számára?
b) Van-e olyan stratégiátok, amivel biztosan el lehet kerülni a
vereséget?
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4. A nemek harca elnevezésű dilemma egy házaspár dönté-

si helyzetét modellezi. Az alaphelyzet szerint a házaspár
mindkét tagja szeretné az estét a párjával együtt tölteni, de
a feleség színházba menne szívesebben, a férj pedig inkább
focimeccsre. Napközben nincs módjuk egyeztetni az esti
programot, így döntésüket külön hozzák meg. Nem tudják,
hogy párjuk hová fog este menni. A feleség 4 pontot nyerhet, ha férje kooperál, és lemondva a meccsről, vele együtt
színházba megy, bár a férj így csak 2 pontot szerez. Ha a feleség kooperál, és férje kitart a focimeccs mellett, akkor a
feleség 2, míg a férj 4 pontot szerez. Ha a feleség színházba
és a férj meccsre megy, akkor ugyan ott töltik az estét, ahol
szeretnék, de egyedül. Ez csak 1 pontot ér mindkettőjüknek.
Ha mindketten kooperálnak, vagyis a feleség a meccsre, a
férj pedig színházba megy, az mindkettőjük számára a legrosszabb megoldás, ezért 0 pontot ér.
a) Mi okozza a problémát? Mi az, amiben egyetértenek?
Értelmezzétek, majd rendezzétek táblázatba a lehetséges
eseteket! A táblázat egyes celláihoz a felek mely stratégiája (versengés, kooperáció) tartozik? Mi a leginkább célra
vezető stratégia ebben a helyzetben a két fél számára?
b) Keressetek példákat hasonló problémahelyzetekre!

A feleség
színházba megy

A feleség
meccsre megy

A férj
színházba megy

A:
B:

pont
pont

A:
B:

pont
pont

A férj
meccsre megy

A:
B:

pont
pont

A:
B:

pont
pont

5. Tekintsétek át a következő ismert játékokat!

	
Póker, rulett, lottó, sakk, kő-papír-olló, amőba, ulti, go, Monopoly
a) Vizsgáljátok meg a játékokat néhány szempont szerint!
– Versengés vagy kooperáció az eredményes stratégia,
– egy-, kettő- vagy többszemélyes,
– stratégiai vagy szerencsejáték.
b) Fogalmazzatok meg további vizsgálati szempontokat!
c) Csoportosítsátok a játékokat a legmarkánsabb különbség
alapján!

6. Hányszorosa az amazonasi esőerdő területe (6,74 millió km2)

hazánk területének (93 030 km2)? Hány km2-re fog csökkenni
az esőerdő területe az előrejelzés szerint 2030-ra? Normálalakkal számolj!

7. Beszéljétek meg, hogy az 6. feladat miként kapcsolódik a lecke témájához!

Összefoglalás

Az Esőember című film emlékezetes kaszinójelene
tében Rain Man melyik játékban tudta bátyját nyeréshez segíteni, és melyik játékban nem nyert?

Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben
irtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az erdők kivágásával és fölégetésével
az utóbbi 10-15 év során átlagosan évente
1 milliárd tonnával több szén-dioxid kerül
a légkörbe. A jóslat szerint 2030-ra az ama
zonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat.

1.10

3.26

A versengés és a kooperáció közül úgy tudjuk eldönteni, hogy melyik a helyesebb, ha megvizsgáljuk, miképpen
módosul a helyzet a döntésünktől függően. Fontos, hogy amellett, hogy megvizsgáljuk a saját hasznunkat, figyelembe vegyük az egész közösség érdekei szerinti változásokat is.
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2.7

Gyakorlati problémák megoldása

Ebben a leckében azzal foglalkozunk, hogy az eddig tanult ismereteinket hogyan tudjuk gyakorlati problémák
megoldására alkalmazni. A most tanultak nagyon szorosan összefüggenek a 2.3 leckében tanultakkal. A leckét
egy projektfeladat zárja, amelyben egy összetett probléma megoldását tűzzük ki célul.
Ali
hadserege

6

Vali
pontjai

5

2

2

1

0

3

2

összesen:

9

hadserege

Taktika
pontjai

1

0

3

5

2

1

2

2

3

2

1

1

11

Mind a két játékos összesen 12 egységet
helyezett el. Az első sorban Ali nyer, mert 6
egysége van, ami több, mint Vali 1 egysége,
így Ali 5, Vali 0 pontot kap. A második és a negyedik sorban egyenlő számú egységük van
(2-2, illetve 3-3), ezért mind a ketten két pontot kapnak. A harmadik sorban Valinak van
több egysége, ezért ott ő kap 5 pontot, míg
Ali 0 pontot szerez. Az ötödik sortól kezdve
csak Valinak vannak egységei, ezért innentől
minden csatát ő nyer, de az ilyen csatákért a
szabályok szerint csak 1 pont jár.
Fontos:
– nem lehet üres sor, amíg a 12 egység el nem
fogy, mindegyik sorban legalább 1 katonának kell állnia;
– a döntetlenre mindenképpen 2-2 pontot
kapnak, függetlenül attól, hogy hány katonával állt elő a döntetlen;
–
a győzelemre a győzelem mértékétől
(mennyivel van több katonája a győztesnek) függetlenül 5 pont jár (illetve 0 ellenfél
esetén 1).
Bevonulási sorrend
1. pár ..........................
3. pár ..........................

2. pár ........................
4. pár ........................

A stratégia cselekvések hosszabb távú terve bizonyos cél elérése, a győzelem vagy a
probléma megoldása érdekében. A taktika
rövidebb időre szól, a közvetlen célokat és
feladatokat, módszereket és eszközöket foglalja magában.
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1. Két játékos, Ali és Vali pozitív egész számokból állít fel had-

sereget. Az egy hadseregben lévő katonák száma pontosan
12. Tetszés szerint választják meg, hogy hány sorba és hány
katonát állítanak.
	A két hadsereg küzdelme a következő szabályok szerint folyik: soronként összehasonlítjuk az ott álló katonák számát.
Akinek több van, az 5, akinek kevesebb, az nulla pontot kap.
Ha egyenlő, mindkét játékos 2-2 pontot kap. Ha az egyik
hadseregben már nincs katona, a másikban viszont igen,
akkor akinél még van katona, az 1 pontot kap. Ezután minden játékosnak összeadjuk a pontjait, és akinek több van, az
nyer. A példában Vali nyert. Ha több játékos van, mindegyik
serege megküzd mindegyik másik játékos seregével a fenti
szabályok szerint.

2. Keressetek játékospárt magatoknak! Játsszátok le a hadvezér játékot a párotokkal! Kinek sikerül nyerő stratégiát kialakítani?

3. Tervezés

	A végzősök szalagavatójának fontos pillanata a táncosok
bevonulása, melyet mindig nagy gonddal terveznek meg.
	Tervezzétek meg a bevonulási sorrendet a következő szempontok alapján! (A párok nagyság szerint követik egymást.)
	– Éva és párja a legalacsonyabbak, ezért legelöl szeretnének
állni.
– Balázs táncpartnerével az első három pár között szeretne
lenni.
– Judit és táncosa másodikként vonulna be.
– Ildikónak Máté a partnere.
– Viktor és párja a második legalacsonyabb táncospár.
– Tímea és Kristóf Mátéék előtt vonulna be.
– Összesen 4 pár vonul be ehhez a tánchoz.

Segítség: Először állapítsátok meg, hogy kik tartoznak egy párba! Ehhez elemezzétek gondosan a szöveget, gyűjtsétek ki az
adatokat! (Nem csak az fontos információ, hogy ki kivel van
párban, hanem az is lényeges lehet, hogy ki kivel nincs az információk alapján, hiszen kizárásos alapon is meg lehet állapítani
egy pár tagjait.)
A bevonulásnál vegyétek figyelembe az egyes párok igényeit! Érdemes azokkal kezdeni, akiknek konkrét igénye van. (Pl. az
első pár mindenképp Éva és párja kell hogy legyen.)
Ha találtatok egy mindenki számára megfelelő sorrendet,
vizsgáljátok meg, hogy más sorrend is megfelelő lehet-e! Keressétek meg az összes lehetséges megoldást, és bizonyítsátok
be, hogy több lehetőség nincsen!

G ondolko dási mó dszerek

4. Beszéljétek meg a problémamegoldás folyamatát!

a) Tekintsétek át az eddig megoldott feladatokat, a problé
ma megoldását segítő stratégiákat, az alkalmazott módszereket!
b) Tapasztalataitok alapján egészítsétek ki további szempontokkal az ábrát!

Problémamegértés

Cselekvéstervezés

Feladatmegoldás

Helyzetértékelés

Olvasd el és
A lényeges
Próbáld ki!
Visszatekintés
gondolkozz!
elemek
a problémára;
Mit tudunk? kiválasztása;
....................... ....................... ...................... ...........................
....................... ....................... ...................... ...........................

Amit érdemes figyelembe venni a
tervezés során:
Élményfürdő!
Kalandpark!
Barlangtúra!

Először is abban kell megállaNemzeti park!
podnotok, hogy mi lenne a célÁllatkert!
ja a kirándulásotoknak, ehhez
adunk néhány ötletet. Érdemes több
csoportban, más-más projektet kidolgoznotok.
A projekt címe az a helység vagy intézmény lesz,
ahová menni szeretnétek.
 Másodszorra a célhoz válasszátok ki a hozzátok
legközelebbi helyszínt, hiszen csak 1 napot for
díthattok a kirándulásra. A pénzügyi keretetek is
maximálva van, résztvevőnként 5 000 Ft-ban.
 Harmadszorra jöhet a részletes tervezés.
 Pontosan határozzátok meg, és rögzítsétek, hogy hová, mikor, mivel, mennyiért mentek, ott mennyit kölmilyen formátumban
tötök, kinek mi lesz a feladata a tervezésben, mikorra kell elkészülni a résztervekkel,

rögzítitek majd a teljes projekttervet!

PROJEKT

V Elérkeztünk ennek a témakörnek a végére. Tudásotokat egy kirándulás megtervezésében mutassátok
meg! Az elkészítendő projektterv a portfóliótok részét képezheti majd.

Projekt címe:
Úti cél:
Megvalósítás időpontja
Látnivalók
Étkezés
Megközelítés

Összefoglalás

Étkezési
lehetőségek

Közlekedési
lehetőségek

Időkeret

Költségvetés

Úti cél

Közlekedési
eszköz

Feladatok

1 nap

Max: 5.000 Ft/fő

Költségek

Nyitva tartás
Belépők

A kirándulás
célja

Árkategóriák

Felelősök

Menetrendek
Viteldíjak

1.16

Többféle problémamegoldási módszer létezik. Ezek közül néhány: egyszerű eset kipróbálása, szituáció lejátszása,
szabálykeresés, rendezett lista vagy táblázat készítése, próbálkozás, kísérletezés és tökéletesítés, kép vagy diagram
rajzolás, modellkészítés, logikai következtetés, visszafelé számolás.
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2.8

Kombináció, variáció, gráfok

A matematikának ezt a területét véges matematikának hívják, hiszen olyan problémákkal foglalkozik, melyek
véges dolgokról szólnak. A mindennapok során is gyakran találkozhatunk olyan kérdésekkel, hogy hányféleképpen rakhatunk sorba, választhatunk ki dolgokat. A gráfok segítenek szemléltetni azt, hogy milyen kapcsolatok állnak fenn egy adott csoporton belül. Ebben a fejezetben ezeknek az alapjairól tanulhattok példákon,
feladatokon keresztül.
A kombinatorika adott számú elem valamilyen szabály alapján történő csoportosításával, kiválasztásával, sorrendbe állításával
foglalkozik. A 20. század második felében a
matematika egyik leggyorsabban fejlődő,
szélesedő ága lett, melyet széles skálán alkalmaznak a természettudományokban (statisztikus fizika), közgazdaságtanban (folyamatok
modellezése), a mérnöki tudományokban és
(legfőképpen) a számítástudományban.

Lovász László (2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke) matemat ikus, világhírű eredménye egy húsz évig megoldatlan
gráfelméleti sejtés bizonyítása, továbbá az
információelmélet egyik legnevezetesebb
problémájának megoldása. A megoldásban
bevezetett számot azóta Lovász-számnak
hívják. Lovász László 1999-ben Wolf-díjat
kapott. Matematikából nincs Nobel-díj, ezért
a Wolf díjat szokták „matematikai Nobel-díjnak” is nevezni.

A gráf kapcsolatok szemléltetésére szolgál.
A gráfok csúcsokból és az őket összekötő
élekből állnak.

1. példa
Vizsgáljuk meg, hogy a kajak-kenu-világbajnokságon a legjobb nyolcba jutó csapatok között hányféleképpen alakulhat az első három helyezés,
a) ha a sorrendjük is számít!
b) ha csak a három dobogós csapatra vagyunk kíváncsiak!
a) Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hányféleképpen lehet a 8 csapatból kiválasztani hármat, ha számít a 3 csapat sorrendje, és
mindegyiket csak egyszer választhatjuk. Az 1. helyre 8 csapatból választhatunk, a 2. helyre 7-ből, míg a 3. helyre már csak
6-ból. Ez összesen 8 · 7 · 6 = 336 lehetőség.
b) Ebben a részben csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely
csapatok szerepelnek az 1-3. helyen, a sorrend nem lényeges
most. pl. Tegyük fel, hogy a három dobogós csapat: A, B, C, valamint az ABC az az eset amikor A csapat 1. helyezést, B csapat
2. helyezést, C csapat 3. helyezést ért el. Az a) részben külön számoltuk az alábbi eseteket: ABC, ACB; BAC;BCA;CAB; CBA, de a
b) részben ez egy esetnek számít, hiszen csak az a fontos mely
csapatok vannak az első három helyen. Tehát az a) feladatban
összeszámolt 336 lehetőségnél kevesebb az esetek száma, amikor csak a három dobogós csapatra vagyunk kíváncsiak. Az a
feladatunk tehát, hogy megnézzük, hogy az a) pontban leírt
sorrendek közül hányszor számoltuk azt az esetet, mikor az 1-3.
helyekre ugyanazok a csapatok kerültek, csak sorrendben térnek el. Láttuk, hogy ha az A; B; C csapatok kerültek dobogóra,
akkor ezek sorrendje hatféleképpen lehetséges: ABC; ACB; BAC;
BCA; CAB; CBA. Ez azt is jelenti, hogy három csapatot tekintve
az a) feladatban hat esetet jelent, még a b) esetben ez egy esetet jelent. Így b) feladatban az esetek száma 336 : 6 = 56.

2. példa
Egy 6 tagú társaságban mindenki mindenkivel kezet fog.
a) Számoljuk ki, hány kézfogás történik!
Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy egy társaságban hány
kézfogás történik, azt kell megszámolnunk, hogy hányféleképpen állíthatók párba az egymással kezet fogó emberek. Minden ember 5 másikkal fog kezet, így minden
kézfogást kétszer számoltunk.
6.5
= 15 kézfogás történik.
Tehát összesen
2
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b) Szemléltesd gráfon a kézfogásokat!

G ondolko dási mó dszerek

1. Minden focimeccs kezdetén a két csapat kezdő játékosai
kezet fognak egymással.
a) Hány kézfogásra kerül sor a játékosok között?
b) Hány kézfogást ejt a játékvezető?

2. Hányféle kifestése lehetséges ennek a csehországi Telčben

található, öt házból álló házsornak, ha hétféle színű festék
áll rendelkezésre, és minden háznak különböző színűnek
kell lennie? Egy házhoz csak egyféle színű festéket lehet
használni, a festékeket nem lehet keverni.
Telč, Csehország

3. a) Hány fős a társaság, ha 15 kézfogás történik, és mindenki

mindenkivel kezet fog?
b) A 10 tagú társaságot 5 házaspár alkotja, és a házaspárok
természetesen nem üdvözlik egymást megérkezéskor.
Most hány üdvözlésre kerül sor? (Egy üdvözlésnek számít,
amikor két ember köszön egymásnak.)
c) Játsszátok el a szituációkat, majd ábrázoljátok gráf segít
ségével a lehetséges kézfogásokat!

4. 
Írjátok fel, hány 5 jegyű szám készíthető az
hasz
ná
1 2 3 4 5 számjegyek egyszeri fel
lásával!
a) Hány páros szám lesz közöttük?
b) Hány 6-tal osztható szám lesz a felírt számok között?

5. A totószelvényen 13 + 1 mérkőzés található, és mindegyikre

háromféle tippünk lehet: 1, 2 vagy X.
a) Melyik feladattípusba tartozik a probléma?
b) Hogyan modelleznéd a problémát?
c) Mennyibe kerülne a maximális kombinációmegjátszás, ha
egy szelvény ára 70 forint?

6. Egy buliban a résztvevők kérhetnek számokat. A DJ azt kéri,

hogy mindenki, aki szeretné, hogy lejátsszanak egy általa
választott zenét, adjon meg 3 lehetőséget, amelyek közül
ő választ. Összesen 11-en jelezték ezek alapján a kérésüket a
lemezlovasnak.
	A kívánságokat a DJ egymás után teljesíti. Hányféle lehetséges lista alakulhat ki? (A zenéket a kérések leadásának sorrendjében, mindenkitől egy zenét választva játssza le.)

Az 1947. október 19-én indult TOTÓ játék korabeli
plakátja. A TOTÓ játékot az 1948. évi londoni olimpián való részvételünk támogatására vezették be.

7. Szemléltesd gráffal 6 ember közötti ismert-

ségi viszonyokat, ha tudjuk, hogy egyikük
3, ketten 2, hárman 1 embert ismernek a
társaságból. Az ismertségek kölcsönösek!

Összefoglalás
A véges matematikai feladatok megoldásánál mindig fontos, hogy végiggondoljuk, mi történik, és ehhez igazítva készítsünk matematikai modellt. Egy feladatot mindig több módon is meg lehet oldani, de ha két módszerrel különböző eredményt kaptunk, akkor legalább az egyik modellünk hibás volt. A kombinatorikai, gráfelméleti
problémáknál a helyes modellalkotás a legfontosabb, hiszen e nélkül nem tudunk képletekkel se megoldani egy
feladatot.

83

2.9

Valószínűség

Ebben a leckében ízelítőt kaphattok a valószínűségszámítás alapjaiból. Bizonyára hallodtad már a mindennapi
szóhasználatban: nagy a valószínűsége, hogy esni fog, 50% esélyed van stb. A valószínűségszámítás véletlen
eseményekkel foglalkozik. Ebben a leckében ebből mutatunk be néhány példát.
Segítség: Próbáljatok meg olyan állást előállítani a feladat szövege alapján, amely esetében az egyes állítások igazak, illetve olyanokat, ahol hamisak.
Például próbáljátok meg úgy felírni a kiesetteket, hogy egyikük se legyen egyetemista,
és úgy, hogy legyen közöttük egyetemista!
(Ha egy állítás tagadása igaz, akkor hamis.
Ismételjétek át az állítások tagadásáról tanultakat!)
A biztosan igaznak vagy biztosan hamisnak
tűnő állításoknál próbáljátok meg bebizonyítani, hogy tényleg nem fordulhat elő az ellenkezője!
A valószínűség a véletlen események bizonytalanságának mértéke. Minél kisebb
a valószínűség, annál bizonytalanabb az
esemény bekövetkezése.
A lehetetlen esemény valószínűsége: 0;
a biztos esemény valószínűsége: 1.
Elemi események: a valószínűségi kísérlet lehetséges kimenetelei.
Kedvező esemény: a vizsgált ese
mény
bekövetkezése.
Elemi események valószínűsége: a kedvező elemi események számának és az
összes elemi esemény számának a hányadosa.
Valószínűség jele: p
p=

Biztosan igaz, biztosan hamis, vagy lehetséges?

1. A Lehetetlen küldetés egy vidám ügyességi vetélkedő, melyben az a versenyző, aki végig tud menni egy óriás akadálypályán, nagy összegű készpénz boldog tulajdonosa lesz.
A „húsdaráló” nevű játékban 12 versenyző próbál talpon
maradni az oszlopon, miközben egyre gyorsabban jár körbe
egy keverőlapát. A versenyzők között most 4 egyetemista,
5 főiskolás és 3 középiskolás tanuló van. A résztvevők között
5 lány és 7 fiú küzd egymással.
Az első körben a versenyzők fele máris a vízbe esett.
Mit állíthatunk az első kör után a versenyzőkről?
Biztosan
igaz
A kiesettek egyike sem
egyetemista.
A kiesettek között van fiú.
Csak lányok jutottak tovább.
Csak fiúk jutottak tovább.
A talpon maradtak között
van főiskolás.
Legalább két iskolatípusba
járók maradtak talpon.
Csak azonos iskolatípusba
járók folytatják a versenyt.

Példa
Mi a valószínűsége, hogy ha kiválasztunk véletlenszerűen
egy versenyzőt, akkor
a) a választott versenyző fiú?
b) a választott versenyző középiskolás?

p=

Játékosok

6 5
— —
11 11
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5
—
12
1. kör

Biztosan
hamis

Megoldás:
a) Mivel összesen 12 versenyző van és ebből 7-en fiúk, így a valószínűség képletét alkalmazva a következő eredményre jutunk.

kedvező esetek száma
összes eset száma

7
—
12

Lehet, hogy
igaz, de nem
biztos

7 4
— —
11 11

7
kedvező esetek száma
=
12
összes eset száma

b) Az a) feladathoz hasonlóan válaszolhatjuk meg ezt a kérdést
is. Az összes kiválasztható versenyző száma nem változott, de
a kedvező esetek száma ezúttal 3.
Ez alapján:
p=

3
kedvező esetek száma
=
12
összes eset száma

G ondolko dási mó dszerek

2. Az iskolai Rubik-kocka-rendezvényen a versenyzők egy zsák-

ból vehették ki a kirakandó kockát. Így kívánták az egyenlő
esélyeket biztosítani a versenyzőknek. A zsákba 30 kocka
került, amelynek oldalait összekeverték. A 30 kocka között
véletlenül 4 olyan kocka is volt, amelyet már kiraktak.
a) Mekkora annak a valószínűsége, hogy a zsákból elsőnek
húzó versenyző már kirakott kockát húz ki?
b) Az első tíz versenyző összekevert oldalú kockát húzott.
Mekkora annak a valószínűsége, hogy a 11. versenyző kirakott kockát húz ki?

3. Mondj példát olyan kockadobással kapcsolatos eseményre,
amelynek valószínűsége:
a)

1
3

b)

2
3

c)

5
6

4. A 12 körcikkre osztott szerencsekerék páratlan számainak
kiforgatásával 10 000, a páros számaival 20 000 forintot lehet nyerni. Minden körcikk kiforgatásának ugyanakkora az
esélye.

Mennyi lesz annak a valószínűsége, hogy
		– a 12-es számot forgatom ki;
		– elsőre páratlan/páros számot forgatok ki;
		– 
három forgatással az elérhető legkisebb összeget
nyerem;
		– három forgatással az elérhető legmagasabb összeget
nyerem?

5. Rulettkeréken 36 szám található, amelyből 18 piros és 18 fe-

kete. Ezen felül található rajta egy zöld 0-s. A kereket megpörgetik és egy apró golyó a 37 számhoz tartozó egy-egy
rekesz valamelyikében áll meg véletlenszerűen.
	Mekkora a különböző tétek esélye a ruletten? Mekkora a valószínűsége
a) a piros színnek
b) a fekete színnek;
c) a páros számnak;
d) páratlanszámnak;
e) bármely számnak

6. a) A 32 lapos magyarkártya-csomagot összekeverve mekkora az esélye annak, hogy a felső lap ász?
b) Mekkora a valószínűsége annak, hogy piros a felső lap?

Rubik Ernő (magyar mérnök feltaláló) a
bűvös kockát eredetileg a térbeli mozgások
szemléltetésére tervezte. Szemléltetni akarta, hog yan foroghatnak a kis kock ák három
tengely körül, úgy, hogy az egész szerkezet
egyben maradjon. A kock a oldalait azért
színezte ki, hogy a mozgásokat, átrende
ződéseket jobban lehessen követni. Észre
vette, hogy az összekevert állapotból igen
nehéz az eredeti rendet visszaállítani.
Először egy hónap folyamatos tekerés kellett, hogy kirakja a megoldást: addig abban
sem volt biztos, hogy egyáltalán ez lehet
séges. Így támadt az az ötlete, hogy logikai
fejtörőként értékesíti találmányát. A világon hamar népszerűvé vált Rubik-kocka kirakásának világbajnokságát évente
19 versenyszámban rendezik meg. 2013-ban
Endrey Marcell a háromszor hármas sok
kocka vakon kirakásában lett világbajnok.
Nézzetek utána, hogy miből áll ez a verseny!

A 32 lapos magyar kártyában 8 különböző
lap van, mindegyik négy színben. Lapok érték szerint: hetes, nyolcas, kilences, tizes, alsó,
felső, király, ász. Színek: piros, tök, zöld, makk.

Összefoglalás
Egy adott esemény valószínűsége abban az esetben, ha a lehetséges kimenetelek száma véges, a következőképpen számítható ki: p= kedvező elemi események száma/összes elemi esemény száma.
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2.10

Statisztika a hétköznapokban

A statisztika célja, hogy a valóságot különböző számszerű adatokkal írja le. A statisztikák készítésekor épp ezért
nagyon fontos, hogy az adatok összhangban legyenek a levont következtetésekkel. Kezdésként ismételjétek át
a 9. osztályban statisztikáról tanultakat, különösen azt, hogy egyes adathalmazokból milyen következtetéseket
lehet és milyeneket nem lehet levonni.
A férfi vízilabda érmesei a nyári olimpiai játékokon
Olimpia

Arany

Bronz

Nagy-Britannia

Belgium

Franciaország

1908, London

Nagy-Britannia

Belgium

Svédország

1912, Stockholm

Nagy-Britannia

Svédország

Belgium

1920, Antwerpen

Nagy-Britannia

Belgium

Svédország

1924, Párizs

Franciaország

Belgium

Egyesült Államok

1928, Amszterdam

Németország

Magyarország

Franciaország

1932, Los Angeles

Magyarország

Németország

Egyesült Államok

1936, Berlin

Magyarország

Németország

Belgium

1948, London

Olaszország

Magyarország

Hollandia

1952, Helsinki

Magyarország

Jugoszlávia

Olaszország

1956, Melbourne

Magyarország

Jugoszlávia

Szovjetunió

1960, Róma

Olaszország

Szovjetunió

Magyarország

1964, Tokió

Magyarország

Jugoszlávia

Szovjetunió

1968, Mexikóváros

Jugoszlávia

Szovjetunió

Magyarország

1972, München

Szovjetunió

Magyarország

Egyesült Államok

1976, Montreal

Magyarország

Olaszország

Hollandia

1980, Moszkva

Szovjetunió

Jugoszlávia

Magyarország

1984, Los Angeles

Jugoszlávia

Egyesült Államok

NSZK

1988, Szöul

Jugoszlávia

Egyesült Államok

Szovjetunió

1992, Barcelona

Olaszország

Spanyolország

Egyesült csapat

1996, Atlanta

Spanyolország

Horvátország

Olaszország

2000, Sydney

Magyarország

Oroszország

Jugoszlávia

2004, Athén

Magyarország

Szerbia és Montenegró

Oroszország

2008, Peking

Magyarország

Egyesült Államok

Szerbia

2012, London

Horvátország

Olaszország

Szerbia

Ahogy láthatjátok a példa a) és b) feladatának összehasonlításából, a statisztika valóban nagyban függ attól, hogy milyen módon
készítjük el. Mind a két számítási módszer a
valóságot tükrözi, ugyanakkor más nézőpontból. Ezért nagyon fontos, hogy egyetlen
statisztikai adat alapján ne nyilvánítsunk véleményt.
Hasonlóan önkényes, hogy az éremtáblázatban a felbomló vagy egyesülő országokat
miként szerepeltetjük. Beszéljétek meg, hogy
egyetértetek-e a példában szereplő beosztással!

86

Ezüst

1900, Párizs
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Példa
Az újkori olimpiák vízilabdaversenyeinek éremtáblázata
alapján készítsétek el az országok vízilabda TOP listáját!
a) Állítsátok sorba az aranyérmek száma szerint a csapatokat!
(Döntetlen esetén a több ezüstéremmel rendelkező kerüljön előrébb, ha így is döntetlen az állás, akkor a bronzérmek döntsenek!) A feladat könnyen megoldható, ha az
adatokat beírjátok egy Excel-táblázatba, majd a szűrő funkciót használva rákerestek az egyes országokra.
b) Modellezzétek számokkal a táblázat adatait!
Rendeljétek hozzá az egyes országokhoz a helyezések
alapján kiszámított pontszámukat! A helyezés kiszámítása
a következő: aranyérem = 3, ezüstérem = 2, bronzérem =
1 pont. Jugoszlávia és a Szovjetunió esetében a pontokat

G ondolko dási mó dszerek

az utódállamokkal (Szerbia, Szerbia és Montenegró, illetve
Oroszország, Egyesített csapat) együtt számoljátok!
A pontszámok alapján rendezzétek csökkenő sorrendbe
az adatokat!
Arany
Magyarország
9
Nagy-Britannia
4
Jugoszlávia (Szerbia-Montenegró, Szerbia) 3
Olaszország
3
Szovjetunió (Egyesített Csapat, Oroszország) 2
Németország (NSZK)
1
Spanyolország
1
Horvátország
1
Belgium
0
Amerikai Egyesült Államok
0
Svédország
0
1. a) példa megoldása
1. Beírjuk az adatokat úgy, hogy minden adat külön oszlopba és sorba
kerüljön.
OLIMPIA
Év

Helyszín

ÉREM
Arany
Nagy-Britannia

Ezüst

Ezüst
3
0
5
2
3
2
1
1
4
3
1

Bronz
3
0
3
2
5
1
0
0
2
3
2

Pontszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Magyarország
Jugoszlávia
(Szerbia-Montenegró, Szerbia)
Szovjetunió
(Egyesített Csapat, Oroszország)
Olaszország
Nagy-Britannia
Belgium
Amerikai Egyesült Államok
Németország (NSZK)
Spanyolország
Horvátország
Franciaország
Svédország
Hollandia
1. b) példa megoldása

36
22
17
15
12
10
9
8
5
5
5
4
2

3. A menüsorban a Rendezés és
szűrés funkcióra kattintunk.

2. A bal egérgombot lenyomva tartva kijelöljük azokat a cellákat,
amelyek szerint szűrni kívánjuk az adatokat.

Bronz

1900

Párizs

Belgium

Franciaország

1908

London

Nagy-Britannia

Belgium

Svédország

1912
1924

Stockholm
Párizs

Nagy-Britannia
Franciaország

Svédország
Belgium

Belgium
Egyesült Államok

1928

Amszterdam

Németország

Magyarország

Franciaország

1932

Los Angeles

Magyarország

Németország

Egyesült Államok

1936

Berlin

Magyarország

Németország

Németország

1948

London

Olaszország

Magyarország

Hollandia

4. Ezt követően megjelennek a
cellákon a választógombok.

OLIMPIA
Év

ÉREM

Helyszín

Arany

Ezüst

Bronz

1932

Los A ngeles

Magyarország

Németország

Egyesült Á llamok

1936

Berlin

Magyarország

Németország

Németország

5. Az Arany melletti választógombbal legördítjük a menüt, és
kiválasztjuk az országot.

6. Eredményül megjelenik az adott ország olimpiai győzelmeinek listája.

1. Az újkori nyári olimpiák történetének érmeit tartalmazza az
oldalsó táblázat 1896-tól 2014-ig.
a) Beszéljétek meg, hogy milyen szempont alapján vannak
sorba rendezve a táblázatban szereplő országok!
b) Keressetek más sorbarendezési szempontot! Készítsétek
el más szempont(ok) alapján is a rangsort!
c) Ellenőrizzétek le, hogy igaz-e a megállapítás, hogy harmadikok vagyunk az egy főre jutó olimpiai érmek tekintetében a megadott 10 ország közül! (Az interneten nézzetek
utána az országok lakónépességszámának!) Beszéljétek
meg, hogy ezek alapján biztosan állítható-e, hogy Magyarország a harmadik helyen áll ebben a rangsorban!
Összefoglalás

Olimpiai
éremtáblázat
1. Egyesült
Államok
2. Szovjetunió
(FÁK)
3. Nagy-Britannia
4. Németoszág
5. Olaszország
6. Franciaország
7. Kína
8. Magyarország

1.6

Arany Ezüst Bronz

Σ

915

712

617

2244

440

357

325

1122

202
196
194
183
163
160

254
222
165
194
117
142

246
241
176
220
106
161

702
659
535
597
386
463

5.9, 5.10, 5.12, 5.19

A statisztikák készítése során először szempontokat kell összeszednünk, amelyek alapján a valóságot számszerűsíteni tudjuk. Ezek alapján a számadatok alapján tudunk következtetéseket levonni.
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2.11

Algebrai kifejezések

Ismételjük át, mit tanultunk az algebrai kifejezésekről, hogyan dolgozzunk a képletekkel, hogyan oldjunk meg
egyenleteket!
egy szám
kétszerese

két szám
összege
2 e+ f

2x

a²
c
–
3

y–z
két szám
összegének
a kétszerese

téglalap
területe
vízmolekula

téglalap
kerülete

A= 6 . a²

K= 2 . r . π

G= m . g
H2SO4

H2O

a+b
2(u + v)

két szám
különbsége

V= a . b . c

W
P= —
t

s= v . t
egyenes
vonalú
egyenletes
mozgás

egy szám
harmadrésze

T= a . b

K= 2(a+b)

egy szám
második
hatványa

kör
kerülete
elektromos
teljesítmény
testek
súlya
kocka
felszíne
téglatest
térfogata

1. Beszéljétek meg!

a) Mit nevezünk algebrai kifejezésnek? Milyen részekből tevődik össze? Milyen elnevezéseket használunk ezekre?
b) A felsorolt példákban melyik algebrai kifejezés melyik
művelet általános alakja? Soroljátok fel a változókat és az
együtthatókat!
c) Párosítsátok a képletet a szöveges utasítással!
d) Számítsátok ki az algebrai kifejezések helyettesítési értékét, ha a = 0,5, b = –3, c = kétharmad, x = 0,01, y = –11,
z = –9, u = 3x, v = a2!
d) Írd le algebrai kifejezések segítségével a következőket:
– két szám hányadosa;
– két szám összegének a négyzete;
– két szám négyzetének az összege!

2. Képletek

a) Párosítsátok a képletet az elnevezéssel! Értelmezzétek a
képleteket, beszéljétek meg, melyik betű mit jelent!
b) Számoljátok ki egy mólnyi mennyiségű kénsav (H2SO4)
tömegét! (H = 1 g, S = 32 g, O = 16 g)
c) Mekkora a térfogata annak a téglatestnek, amelynek élei
2 cm, 5 cm és 10 cm hosszúak?
d) Mekkora a súlya egy 60 kg tömegű embernek Budapesten?
e) Mekkora utat tesz meg 8 óra alatt a 120 km/h átlagsebességgel haladó autó?

3. A 2004-es Formula-1 magyar nagydíjon Michael Schumacher 1 óra 19 perc, Baumgartner Zsolt 1 óra 24 perc alatt tette meg a 70 kört. A Hungaroring pályahossza 4,381 km.
a) Mekkora volt a két versenyző átlagsebessége közötti különbség?
s
képletet!
Használd a v =

t

b) Milyen kapcsolat van a sebesség és az út megtételéhez
szükséges idő között?
1. példa
Edit vett egy lámpát, és hozzá három darab egyforma energiatakarékos izzót, melyekért összesen 13 680 Ft-ot fizetett.
A három izzó pont annyiba került, mint amennyibe a lámpa.
Mennyibe került egy darab energiatakarékos izzó? Modellezd egyenlettel a vásárlást!
Megoldás: Legyen x egy izzó árra.
A három izzó ára ekkor 3x. A lámpa ára szintén 3x, hiszen
egyenlő az izzók árával.
Ez alapján felírható a következő egyenlet: 3x + 3x = 13680
Ebből: 6x = 13680, azaz x = 2280.
Válasz: 2280 Ft-ba került egy darab izzó.
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4. Utazásiköltség-kalkulátor

Az utazásiköltség-kalkulátor használatával kiszámolhatjuk
azt, hogy egy adott út mennyi pénzbe fog kerülni. Ehhez az
út hosszát, a gépjármű átlagos fogyasztását és az üzemanyag
literenkénti árát kell megadni. Esetleg beszámíthatunk autópályadíjat, illetve egyéb költségeket is (biztosítás, súlyadó).
Megadva az utazásban részt vevő személyek számát, kiszámítható az egy főre jutó költség. (2014. I. negyedéves autópályadíjak: 10 napos 2 975 Ft; havi 4 780 Ft; éves matrica
42 980 Ft.)
a) Beszéljétek meg és írjátok le, milyen képlet alapján számol
a költségkalkulátor!
b) Gábor hetente 200 kilométert autózik a munkahelyére.
Végül úgy döntött, hogy továbbra is gépkocsival jár munkába, mivel két kollégája is betársul hozzá, és így megosztoznak majd a költségeken. Gábor autópályán megy, így
autója 6,5 litert fogyaszt átlagosan 100 kilométerenként.
Mennyibe kerül majd Gábornak autóval a munkába járás
négy hétre, ha a munkáltatója kilométerenként 9 Ft támogatást ad? (Használjátok a felírt képletet!)
c) Ha Gábor a közösségi közlekedést venné igénybe, akkor
a helyközi buszbérletre havonta 14 400 Ft-ot költene,
amelynek munkáltatója kifizeti a 80%-át, a helyi bérletre
pedig 9 500 Ft-ot. Autóval vagy közösségi közlekedéssel
olcsóbb Gábornak a munkába járás?

Utazásiköltség-kalkulátor
A távolság: (s)
Az átlagos fogyasztás: (f)
Az üzemanyag ára: (ü)

200

km

7

l/100km

405

Ft/liter

Egyéb opciók:
Autópályadíj (m)

D1 10 napos

Egyéb költségek: (e)

0

Ft

Az utazásban részt vevők
száma: (sz)

1

Fő
Számolás

A 200 km-es út 7 l/100 km-es átlagos fogyasztás és
405 Ft-os üzemanyagár mellett D1 kategóriás
10 napos autópályadíjjal (2 975 Ft) 8 645 Ft-ba kerül.

Tervezz meg egy magyarországi autós utazást az
internet segítségével! Nézz utána, hogy a kitűzött út hány km hosszú, majd keress utazásiköltség-kalkulátort, amellyel kiszámolod az utazás
költségét!
Az út hosszának kiszámolásához használhatod a
maps.google.com oldal útvonaltervezőjét. Ügyelj
arra, hogy a tervezéskor autós útvonalat állíts be.

5. Egyenletek megoldása
2. példa
Oldjuk meg az egyenletet!
5(x + 3) – 2(x + 1) = 5(x – 3),	bontsuk fel a zárójeleket: azaz a
zárójel előtt lévő számmal szorozzuk be a zárójelben lévő tagokat
5x + 15 – 2x – 2 = 5x – 15,	végezzük el az egynemű kifejezések összevonását
3x + 13 = 5x – 15,	rendezzük az egyenletet: vegyünk
el mindkét oldalból 3x-et
13 = 2x – 15,	
adjunk hozzá mindkét oldalhoz
15-öt
28 = 2x ,
mindkét oldalt osszuk el kettővel
14 = x
Ellenőrizzük a megoldást!
bal oldal: 5(14 + 3) – 2(14 + 1) = 85 – 30 = 55
jobb oldal: 5(14 – 3) = 55
Összefoglalás

Oldd meg a következő egyenleteket a füzetedben! Az egyenletek megoldásait ellenőrizd!
a) 2(x + 3) + 5 = 4(x – 1) + 13
b) 5(x + 2) + 3(x – 2) = 28
c) 4(x + 3) – 2(x + 1) = 6x + 2
d) 3(x – 3) – 2(x – 1) = 4(x – 1)
e) 5(x – 3) – 3(x – 4) = 2(x – 5)

6. A mentalista megkéri a közönség egy tag-

ját, hogy gondoljon egy számot, majd adjon hozzá 5-öt, az összeget szorozza meg
4-gyel, az eredményt pedig ossza el 3-mal.
Végül kéri, hogy mondja meg az így kapott
eredményt. A műveletsor eredménye 28 lett,
mire a mentalista rávágta a gondolt számot.
a) Mi volt a gondolt szám?
b) Mi volt a mentalista trükkje?
c) 
Ábrázoljátok folyamatábrával, hogyan
gondolkodott a mentalista!
3.6

Algebrai kifejezés: amikor betűket és számokat műveleti jelekkel kapcsolunk össze. A betűket változónak, a szorzójukat együtthatónak nevezzük. A képletek algebrai kifejezések segítségével általánosan fogalmaznak meg adatok közötti összefüggéseket, bizonyított törvényszerűségeket. Egyenletet kapunk, ha bármely két algebrai kifejezést egyenlőségjellel kapcsolunk össze.
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2.12

Kalkulálj, becsülj, számolj!

Nézzünk körül egy kicsit a háztartásban! A hétköznapi életben gyakran találkozunk a következő problémákkal:
Hol érdemes vásárolni? Miből mennyit vásároljunk? Mennyibe kerül? Megéri-e? Ezekkel kérdésekkel foglalkozunk ebben a leckében.
Emlékeztető

Egy szám vagy mennyiség egy századrészét egy százaléknak nevezzük.
1
= 0,01 = 1%
100
PIROS ABC

Füstölt kolbász
0, 25 kg-os csomagban kapható!

95 Ft

700 Ft

/db

/csomag

mo 20%
most
engedménnyel!

95 Ft

1. példa
Számítsuk, ki hogy 1200 Ft-nak mennyi a 13%-a!
1. megoldás következtetéssel:
Az 1200 Ft a 100%. Az 1% = 1200 : 100 = 12.
A 13% = 13 . 12 = 156 Ft
2. megoldás százalékszámításról tanultakkal:
1200 · (13 : 100) = 1200 · 0,13 = 156
3. megoldás arányokkal:
x
13
1200 Ft . 13
=
→x=
= 156 Ft
1200 Ft 100
100

/db

2 liter

300 Ft
/750 g-os
csomagban

45 Ft

/darab

550 Ft
/2 kg-os
csomagban

KÉK ABC
Hentespultban kimérve
kapható!

2000 Ft

85 Ft
/pohár

/kg

480 Ft
1,5 l

/kg

Pultban
kimérve
kapható!

75 Ft
/palack
400 Ft
/doboz

10 db-os dobozban kapható!

300 Ft
/kg

2. példa
Nézzük meg két üzlet reklámújságját! Válaszoljunk a következő kérdésekre!
a) Mennyibe kerül a KÉK ABC-ben 30 dkg kolbász?
Megoldás: Ha 1 kg = 100 dkg 2000 Ft-ba kerül, akkor 1 dkg
2000 : 100 = 20 Ft, 30 dkg pedig 30-szor 20 Ft, ami 600 Ft.
Úgy is számolhattunk volna, hogy a kilogrammra megadott
egységárat megszorozzuk a kérdezett mennyiség kilogrammban megadott tömegével: 2000 · 0,3 = 600 Ft.
b) Mennyibe kerül a PIROS ABC-ben a tejföl?
1. megoldás: A tejföl eredeti ára 95 Ft, ami a 100%, akkor a 20%
ennek ötödrésze, azaz 19 Ft. Ennyivel olcsóbb a tejföl, azaz jelenleg 95 Ft – 19 Ft = 76 Ft.
2. megoldás: Ha a tejföl árából 20% kedvezményt adnak, akkor csak a 100% – 20% = 80%-ot kell kifizetni: 95 Ft 80%-a:
95 · 0,80= 76 (Ft)

3. példa
Sándornak 8300 tallérja van. Szeretne megvásárolni egy sílécet, amelynek az ára a szezon előtt 8500 tallér
volt. Novemberben a síléc árát felemelik 20%-kal. Mivel nem sikerül eladni a lécet, ezért márciusban leárazzák 20%-kal. Sándor szerint így újra 8500 tallér a síléc ára, tehát nem tudja megvenni. Igaza van-e Sándornak?
Megoldás: Áremelés: A 8500-nak a 20%-a 1700 tallér, ennyivel emelik az árat, tehát 8500 + 1700 = 10200 tallérba
fog kerülni.
Leárazás: 10200-nak a 20%-a 2040, ennyivel csökkentik az árát, tehát 10200 – 2040 = 8160 tallérba fog kerülni.
Tehát Sándor meg tudja venni a sílécet 8300 tallérból.
2. megoldás:
A 20%-os emelés esetén 120%-ot fizetünk, így emelés után 8500 · 1,2=10200 Ft a léc ára, illetve 20%-kal való csökkentés esetén 80%-ot fizetünk, így csökkentés után 10200 · 0,8 = 8160 (Ft). Tehát Sándor megvásárolhatja a sílécet
8300 tallérból.
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Sz ámtan, algebra

1. a) Becslés alapján döntsétek el, mikor járnak jobban a fia-

talok, ha a példában szereplő PIROS ABC-ben vagy a KÉK
ABC- ben vásárolnak?
b) Melyik üzletben olcsóbb a kenyér és hány százalékkal olcsóbb?
c) Hány forintot tudnak megtakarítani, ha jól választják meg
az üzletet? A megtakarításba belefér még 2 db Csíkos Rudi
vásárlása?

2. Megnézed, hogy mit eszel?

 elyik felvágott tartalmaz több pulykahúst? Melyik termék
M
az olcsóbb?
Baromfisonka
Baromfisonka

240FtFt
240
/15 dkg
/15 dkg

25 dkg füstölt kolbász
2 doboz tejföl
6 liter ásvány víz
0,75 kg kenyér
10 tojás
1 kg burgonya

95 Ft

Pulykamell-sonka
Pulykamell-sonka
zöldséges
aszpikban
zöldséges
aszpikban

/db

2100Ft/kg
Ft/kg
2100

Összetevők 100 g termékben

Összetevők 100 g termékben

víz, 60% baromfihús (70% pulykahús, 30% csirkehús), 10% egyéb
összetevő (szójafehérje, sűrítő
anyagok E412, E407a, emulgeálószer E450, ízfokozó E62, étkezési
só, antioxidánsok E316, E330, aromák, fűszerkivonatok, színezék
E120, fűszerek, burgonyakeményítő, tartósítószer E250)

ivóvíz, 43% pulykamellsonka, 27%
zöldségkeverék, 10% egyéb össze
tevő (burgonyakeményítő, emul
geálószerek E451, E452, sűrítőanyag
E407a, aroma, cukor, étkezési só,
antioxidáns E316, étkezési zselatin,
savanyúságot szabályozó anyag
E262, étkezési sav E330, tartósítószer
E250)

3. A közeli Lakj jól! kifőzdében egy adag rakott krumpli
850 Ft-ba kerül.
a) Számolj utána! Mennyibe kerül a rakott krumpli egy 4 fős
család részére rendelés esetén, illetve ha saját magatok
készítitek el? (A recept és a reklámújság adataival dol
gozzatok!)
b) Hány százalékkal kell többet fizetni a drágább módnál?
c) Milyen egyéb költségekkel számolhatunk az otthoni főzésnél, mennyire számottevőek ezek?
d) Számold ki a rakott krumpli hozzávalóit 6 személyre!
e) Keress recepteket, és készíts tervet egy vasárnapi ebéd elkészítéséhez!

4. Levente hétfőn elköltötte a zsebpénze felét, kedden a maradék harmadát, szerdán a megmaradt pénze negyedét, és
így 300 Ft-ja maradt. Mennyi pénze volt eredetileg?

Összefoglalás

Bevásárlólista

Emlékeztető
1 kg = 100 dkg = 1000 g
1 t = 1000 kg
1 q = 100 kg

Rakott krumpli
Hozzávalók 4 fő részére:
2 kg burgonya, 8 db tojás, 25 dkg füstölt
kolbász, 2 kis doboz tejföl, 1 evőkanál
olaj, só

5. Kati és Péter közösen megspórolt 1500 Ftot. Kati 150 Ft-tal többet, mint Péter pénzének a fele.
Hány forintot spórolt Kati?
Hányad része Kati pénze Péter pénzének?

3.24

5.27

Vásárlás előtt nem árt felmérni, hogy mire van szükségünk, előzetesen tájákozódni a lehetőségekről, a megvásárolandó termékről. A vásárlás során módunkban áll egy-egy termék összetevőit megvizsgálni a csomagoláson,
az alapján dönteni, hogy valóban szeretnénk-e a terméket. Figyelj jobban ezekre a tényezőkre, számolj utána,
gondolkodj!
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2.13

Geometria a gyakorlatban

Tavaly már tanultatok geometriát, foglalkoztatok a Pitagorasz-tétellel és a szögfüggvényekkel. Nézzétek meg,
ismételjétek át ezt a tankönyvi leckét, és nézzétek meg a munkafüzet ehhez a leckéhez tartozó oldalát, különösen
a szögfüggvényekre vonatkozó kiegészítő feladatokat. Ebben a leckében tovább mélyíthetitek ismereteiteket.
A földmérők teodolitot használnak a területek pontos méréséhez. A földméréshez a tavaly tanult Pitagorasz-tételt, és a derékszögű
háromszög szögeinek és oldalainak összefüggéseit kell megismernünk.

sin α =
cos α =

a
c
b
c

a
tg α =
b

ctg α =

b
a

1. példa
Karcsi és Marci földmérők. 5000 Ft-ért elvállalták az épülő
játszótér feltérképezését.
Karcsi 3 órát, Marci 5 órát dolgozott. Mennyi pénz jár egyegy fiúnak, ha a munkavégzés idejének arányában osztoznak a kereseten?
Megoldás: A Karcsi és Marci által végzett munka idejének aránya 3 : 5, ami azt jelenti, hogy Karcsinak 3 egységnyi, Marcinak
5 egységnyi pénz jár. Egy egységet x-szel jelölve: Karcsié: 3x,
Marcié: 5x. Összesen 5000 Ft-ot kaptak, vagyis 3x + 5x = 5000.
Tehát 8x = 5000, vagyis x = 625. Karcsi pénze: 3 · 625 = 1875 Ft,
Marci pénze: 3125 Ft.

Hegyesszögek szögfüggvényei
α hegyesszög szinusza: Egy derékszögű háromszögben a
hegyesszöggel (α) szemközti befogó és az átfogó hányadosa
a hegyesszög szinusza. Jelölése: sin α.
a
c

Az ábra jelöléseivel: sin α =

α hegyesszög koszinusza: Egy derékszögű háromszögben
a hegyesszög (α) melletti befogó és az átfogó hányadosa a hegyesszög koszinusza. Jelölése cos α.
Az ábra jelöléseivel: cos α =

b
c

α hegyesszög tangense: Egy derékszögű háromszögben a
hegyesszöggel (α) szemközti befogó és a szög melletti befogó
hányadosa a hegyesszög tangense. Jelölése: tg α.
Az ábra jelöléseivel: tg α =

A hegyesszögek szögfüggvényeit zsebszámológéppel, számítógéppel megkaphatjuk nagy pontossággal.
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a
b

α hegyesszög kotangense: Egy derékszögű háromszögben
a hegyesszög melletti és a szemközti befogó hányadosa a hegyesszög kotangense. Jelölése: ctg α.
Az ábra jelöléseivel: ctg α =

b
a

Sz ámtan, algebra, geometria

2. példa
Adott a derékszögű háromszög két oldala (cm-ben). Határozd meg a harmadik oldalt és az α szög megfelelő
szögfüggvényeit!
b)
a
b
c
a) a = 6; b = 8; A c oldalt, az átfogót a tavaly tanult Pitagorasz24
7
25
tétel segítségével tudjuk kiszámítani:
sin α cos α
tg α ctg α
c2 = a2 + b2 = 36 + 64 = 100; c = 10
24
7
24
7
a
b
23
25
7
24
= 0,6; 		
cos α =
= 0,8;
sin α =
c
c
a
b
4
= 0,75;
ctg α =
=
tg α =
b
c
3

1. Egy derékszögű háromszögben adott az átfogó, és az egyik
hegyesszög. Számítsd ki a szöggel szemközti befogót!
átfogó: 87 m;
hegyesszög: 17,5°;
szöggel szemközti befogó = ?

2. Egy derékszögű háromszögben adott az átfogó, és az egyik
hegyesszög. Számítsd ki a szög melletti befogót!
átfogó: 16,2 m;
hegyesszög: 82,5°;
szög melletti befogó = ?

3. Egy derékszögű háromszögben adott valamelyik befogó, és
az egyik hegyesszög. Számítsd ki az átfogót!
szöggel szemközti befogó 20 cm
hegyesszög: 63,7°
átfogó: ?

4. 
Egy derékszögű háromszögben adott

az egyik hegyesszög és a szög melletti
befogó. Számítsd ki a szöggel szemközti
befogót!
hegyesszög: 30°
szög melletti befogó: 34 cm
szöggel szemközti befogó: ?

5. 
Egy derékszögű háromszögben adott

az egyik hegyesszög és a szöggel szemközti befogó. Számítsd ki a szög melletti
befogót!
hegyesszög: 78,9°
szöggel szemközti befogó: 20 cm
szög melletti befogó: ?

Nevezetes szögek szögfüggvényértékei:
α

sin α

cos α
tg α

ctg α

30°
1
2
—
√3
2

45°
—
√2
2
—
√2
2

60°
—
√3
2
1
2

—
√3
3

1

—
√3

—
√3

1

—
√3
3

Összefoglalás

4.16 5.25
1.6, 1.19
2.18
Gondoljátok végig, hogy hétköznapi tevékenységeitek során, illetve a szakmai órákon hogyan használtátok fel
a matematika tantárgy ismereteit! Beszélgessetek arról, hogy az órákon tanultak hogyan segíthetnek benneteket
a szakmátokban, illetve egyéb hétköznapi tevékenységeitekben!
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2.14

Kamatszámítás, banki ügyletek

Akár diákként is, de felnőttként egészen biztosan szükséged lesz pénzügyi ismeretekre, arra, hogy eligazodj a
bankok világában. Ezek közül nézzünk meg néhány példát!
A valutaárfolyam valamely meghatározott
valutának egy más ország (jelen esetben
Magyarország) pénznemében kifejezett ára.
A vételi árfolyam az, amelyen a bank tőled
veszi a valutát, az eladási pedig az, amelyen
neked eladja.
Ismételjétek át a kerekítés szabályait! Hogyan
kerekítenek a vásárlás során a boltban, ha készpénzzel fizetünk, illetve ha bankkártyával?

Beszéljétek meg!

– Mi a vételi és mi az eladási árfolyam közti
különbség?
– Miért hangsúlyozzuk ki, hogy angol fontról
van szó, miért nem elég annyit mondani,
hogy font?
– Hogy lehet az, hogy különböző árfolyamon
váltják a valutát a bankok?
–
Hasonlítsátok össze valutanemenként az
egyes bankok vételi és eladási árfolyamait!
–
Milyen egyéb költségek merülhetnek fel
pénzváltáskor?
– Mi a különbség a valuta és a deviza között?

Bízz bennünk!

Valuta / árfolyam
Euró (EUR)
USA dollár (USD)
Svájci frank (CHF)
Angol font (GBP)

Vételi
304,3
216,38
245,54
366,36

Eladási
318,25
226,46
258,27
381,38

Spórolj!

Vételi
302,9
215,19
244,65
362,02

Eladási
318,34
226,43
257,94
382,6

Kamatozó!

Vételi
303,15
217,64
246,64
363,9

Eladási
320,65
229,86
260,4
386,06

1 . példa
a) 
Kati Londonban bébiszitterként dolgozva 1350 angol
fontot spórolt meg. Most a spórolt pénzéből beváltana
350 fontot. Melyik bankba menjen? Hány forintot kap?
Megoldás: Ha angol fontot szeretnénk forintra váltani, akkor
járunk a legjobban, ha a bankok ajánlatából kiválasztjuk azt,
amelyik legtöbbért veszi meg tőlünk. Ez a Bízz bennünk! bank,
itt 366,36 Ft-ot adnak 1 angol fontért, akkor 350 angol fontért:
350 · 366,36 = 128 226 Ft-ot kapunk.
b) Karcsi a nyaraláshoz zsebpénzként 50 000 Ft-ot szeretne
svájci frankra váltani. Melyik bankba menjen? Hány eurót
kap?
Megoldás: Ha svájci frankra van szükségünk, akkor járunk
a legjobban, ha azt a bankot választjuk, amelyik a legolcsóbban adja el nekünk. Ez a Spórolj! bank, itt 257,94 forintba kerül
1 svájci frank. Vagyis 50 000 : 257,94 = 193,84. Tehát 190 frankot
kapunk.

1. a) Hány százalékkal fizet többet egy angol fontért a Bízz ben
.............. GBP
szorozva
eladási
árfolyam

.............. HU
osztva
vételi
árfolyam

.............. CHF

.............. HU

.............. GBP
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osztva
vételi
árfolyam

szorozva
eladási
árfolyam

nünk! bank, mint a Spórolj! bank?
b) Kata azon gondolkodik, hogy a maradék angol fontot át
váltja forintra, majd ebből svájci frankot vesz, mert az mos
tanság csak erősödik a forinttal szemben. Most melyik bankokat válassza? Keressétek meg a legjobb és a legros�szabb lehetőséget! Hány forintot veszítene, ha a rosszabbik lehetőséget választaná? Segít a számításban a folya
matábra.
c) Kata szeretne ismét kiutazni Angliába, ezért visszaváltja a
svájci frankot forintra, majd azt angol fontra. Melyik bank
ban váltsa be a svájci frankot, és hol vegyen angol fontot?
Mennyit nyer vagy veszít ezen a tranzakción?
d) A bankok közvetlenül váltanak a különböző valutanemek
között, ez a keresztárfolyam. Nézzetek utána az angol
font és a svájci frank keresztárfolyamának!

Függvények , soroz atok

Bízz bennünk!

Spórolj!

A kamat mindig egy évre vonatkozik. 3 hónapra
1
az éves kamat
részének a háromszorosát
12
fizetik.

Kamatozó!

Lekötési
idő

Már
10 000 Ft-tól

Már
20 000 Ft-tól

Már
50 000 Ft-tól

3 hónap
6 hónap
12 hónap

6%
6, 5%
7%

......
7%
7,5%

6,3%
......
7,4%

A 3 és 6 hónapos lekötések automatikusan
hosszabbíthatók a kamatt al növelt összeggel.

A bankok különböző megtakarítási konstrukciókat kínálnak, a valóságban a 3, 6 és 12 hónapos kamatszámítástól eltérő befektetések
is vannak.

A táblázat az éves kamatokat tartalmazza.
2. példa

Melyik lekötési lehetőséggel jár a legjobban Dani, ha 150 000 Ft-ot akar befekteni a Bízz bennünk bankba?
3
6% éves kamat 3 hónapra eső része ( -e) 1,5%. Azaz 3 havonta az előző összeg 101,5%-a (vagyis 1,015-szerese)
12
lesz a bankszámálán. Egy év alatt így négyszer kamatozik a 3 hónapos lekötés.
Év végén a pénzösszeg: (((150 000 · 1,015) · 1,015) · 1,015) · 1,015 = 159 205 Ft (egészre kerekítve)
6,5%-os éves kamat 6 hónapra eső része 3,25%. Az előzőhöz hasonlóan számolva (egy év alatt két kamatozással)
év végén a pénzösszeg: (150 000 · 1,0325) · 1,0325 = 159 908 Ft (egészre kerekítve)
7%-os 12 hónapos kamatnál az év végi összeg: 150 000 · 1,07 = 160 500
Azaz a Bízz bennünk bank esetén az éves lekötéssel jár a legjobban.

2. Számold ki, hogy mennyi pénzt spórol Dani a másik két bank
ajánlataival!

3. Daniéknál tönkrement a gázkazán. A család úgy számolta,
hogy 500 ezer forint kölcsönre lenne szükségük egy új készülék vásárlására és beszereltetésére. Dani összegyűjtötte a
közeli bankok kínálatát.
a) Vizsgáljátok meg és értelmezzétek a három bank aján
latát!
b) Beszéljétek meg, hogyan lehet összehasonlítani az aján
latokat!
c) Melyik banktól érdemes felvenni a kölcsönt? Segít, ha kitöltitek a táblázatot!

Kölcsönt szeretne?

Gyors és megbízható forint alapú hitelek!

Ingatlan- és gépjárműfedezet nélkül is megoldjuk!

Bízz bennünk!

500 000 Ft
36 hónapra!
Visszafizetendő:
655 000 Ft

Spórolj!

Kamatozó!

500 000 Ft
500 000 Ft 36hónapra!
24 hónapra!
Törlesztőrészlet:
Törlesztőrészlet:
18 800 Ft/hó
26 042 Ft/hó

BANK

Max. felvehető hitel

Futamidő (hónap)

Havi törlesztőrészlet

Visszafizetendő

Bízz bennünk!

500 000 Ft

36

.......... Ft

655 000 Ft

Spórolj!

500 000 Ft

36

18 800 Ft

............. Ft

Kamatozó!

500 000 Ft

24

26 042 Ft

............ Ft

Összefoglalás

5.27, 5.29, 5.30

Valuta, árfolyam, lekötési idő, kamat, hitel, futamidő, törlesztőrészlet.
Ugye most már mindegyik ismerős?
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Számítások gyakorlati problémákban

Te tudod, hogy mi a rezsi? A rezsi más néven üzemeltetési költség, vagyis az elfogyasztott energia, illetve
igénybe vett szolgáltatás ellenértéke. Ide tartoznak az úgynevezett közüzemi számlák: villany, víz, gáz, távfűtés,
szemétszállítás díja.
Példa
Egy család vízfogyasztása havonta 18 m3. A vízszolgáltatónál 1 m3 víz díja 172,40 Ft, a lakásmellékmérő ügyviteli díja 198 Ft/db, az áfa értéke 27%. Számítsd ki, hogy mennyi vízdíjat fizet a család havonta!
Megoldás: 18 · 172,40 = 3103,2 kerekítve 3103 Ft, amihez hozzáadjuk az ügyviteli díjat: 3103 + 198 = 3301 Ft. Ez a
nettó érték. A bruttó értéket úgy kapjuk, hogy a nettó érték 27%-ával növeljük a 3301 Ft-ot. 3301-nek az 1%-a 33,01,
a 27%-a: 27 · 33,01 = 891,27, kerekítve 891 Ft. Így összesen 4192 Ft a vízdíj.

1. Vizsgáljátok meg a család egyik téli hónapra vonatkozó gázszámláját!

a) Keressétek ki a következő adatokat: melyik időszakra szól a számla, hány m3 gázt fogyasztott a család,
mennyi a nettó és bruttó számlaérték!
b) Hány forint lesz összesen a gázszámla – az októbertől márciusig terjedő hat hónapra –, ha a téli hóna
pokban a számlával megegyező összeget, a többi hónapban ennek 80%-át fizetik?
c) Mennyi bruttó összeget fizetünk 1 m3-nyi gázfogyasztásért? Írjatok fel egy képletet, mellyel kiszámítható a
fizetendő összeg!
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2. 2014-ben a havi villanyszámla egy háztartás esetében három részből állt.
– Lakossági energiadíj 16,2 Ft/kWh;
– Elosztói díj 128 Ft/háztartás, 1 db;
– Fogyasztásalapú rendszerhasználati díj 14,1 Ft/kWh.
A számla teljes összegét 27% áfa (általános forgalmi adó)
terheli.

a) Mennyit fizetett forintra kerekítve a család abban a hó
napban, amikor a fogyasztás 180 kWh volt?
b) Modellezd képlettel vagy folyamatábrával a befizetendő
számla összegének kiszámítását!
c) Hány kWh elektromos áramot fogyasztott a család abban
a hónapban, amikor 7 620 Ft volt a számla végösszege?
(Az eredményt egészekre kerekítve add meg!)

3. Nézz utána, hogy a családod mennyit költ a rezsire! Mennyi

A villanyórák utolsó számjegyét általában
külön megjelölik (ábránkon fehér keret). Ez
a számjegy a tized kWh-ákat mutatja. Tehát
ezen a villanyórán eddig 49221,4 és 49221,5
közötti kWh-át emeltek le.

a villany, víz, gáz, távfűtés, szemétszállítás díja? Ezek közül
a számlák közül válassz ki egyet, és részletesen is vizsgáld
meg, hogy miből adódik össze a számla értéke!

1 kilowattóra (kWh) az egy kilowatt (kW)
állandó teljesítménnyel 1 óra (h) alatt el
végzett energia vagy munka mennyisége.

Összefoglalás

3.6, 3.30
2.18
Az utóbbi fejezetekben olyan témákkal foglalkoztunk, amelyekkel a mindennapokban kapcsolatba kerülhettek.
Ilyen például a tudatos vásárlói magatartás, a diákmunka, a hitelfelvétel és a pénzbefektetés, vagy a közüzemi
számlák kifizetése. Közben megtapasztalhattátok, hogy a napi életvitel során milyen matematikai ismeretekre
van szükség: gyakorolhattátok az algebrai kifejezésekkel való műveleteket, adott képlet alapján való számolást, az
egyenletrendezést, matematikai modellalkotást, százalék- és kamatszámítást. A fejezet végén ismét egy projektfeladat keretében kell számot adni a tanultakról. Csoportban dolgozva vá1 millió forint
Családi rezsi
lasszatok kidolgozandó témát, amely
1 millió forint 5 éves
hitel felvétekiszámítása
egy
majd a portfóliótokat gazdagíthatja!
futamidőre való
lének kalkuhónapra
és
egy
évre.
lekötésekor várható
lálása 5 éves
Amit érdemes figyelembe venni a
hozam kalkulálása.
futamidőre.
tervezés során:
Családi kiadások
 Válasszátok ki a projekt témáját!
tervezése havi és
Munkavállalás tervezése
 
Gondoljátok végig, gyűjtsétek össze,
éves szinten.
100 ezer forint bevételre.
mi minden tartozik a témához!
Készítsetek erről listát vagy ábrát!

A részletes tervezéskor pontosan határozzátok meg és rögzítsétek, kinek mi lesz a feladata, mikorra kell elkészülnie, milyen
formában fogjátok beadni a projektet!
Néhány oldal, amelyet érdemes felkeresnetek a tervezéskor:

http://www.csaladikassza.com, tervezőprogramok, családiköltségvetés-kalkulátor
 http://office.microsoft.com, havi családi költségvetéssablon
 http://www.hitelkalkulator.com, összehasonlító hitel kalkulátor
 http://www.bankmonitor.hu, összehasonlító befektetési kalkulátor
 http://www.iskolaszovetkezetek.hu, iskolaszövetkezetek lapja
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Grafikonok, diagramok I.

A mindennapi életben egy-egy felmérés eredményének szemléltetésére, az adatok közötti kapcsolatok megjelenítésére, az adatok változásának nyomon követésére diagramokat használunk.
B.A.

25

K.J.

65

S.Á.

110

B.K.

35

L.B.

95

Sz.T.

15

D.E.

40

N.M.

30

T.I.

45

F.G.

20

N.B.

10

T.É.

60

J.D.

40

O.T.

45

U.P.

80

H.H.

15

P.B.

50

V.Z.

75

K.B.

115

P.V.

60

V.G.

55

K.V.

75

R.G.

20

Z.T.

45

A betűk a tanulók monogramját, azaz a nevük kezdőbetűit jelölik.
Az adatok rendszerezése, táblázatba foglalása megkönnyíti az adatok áttekinthetőségét.

Példa
Egy osztály tanulói felmérést végeznek. Minden tanulótól
megkérdezik, hogy naponta hány percet tölt az iskolába
történő utazással. A tanulók által adott válaszokat a táblázatban látjuk.
a) Képezzünk nagyobb csoportokat az utazás időtartamát
figyelembe véve!
Megoldás: Legyenek a csoportok fél órás időközönként beosztva: 0–30 perc, 30–60 perc, 60–90 perc, 90–120 perc. A határon
lévő számok esetében a 30 perc a második, a 60 perc a harmadik, a 90 perc a negyedik csoportba tartozzon bele!
b) Foglaljuk táblázatba az adatokat!
Megoldás:
Utazás időtartama
Tanulók száma

0–30
perc

30–60
perc

60–90
perc

90–120
perc

6

9

6

3

c) Készítsünk kördiagramot az adatok szemléltetésére!
Megoldás: A kördiagram elkészítéséhez szükségünk van az
egyes körcikkekhez tartozó középponti szögek kiszámítására.
Az osztály 24 tanulóból áll, ez felel meg a 360°-nak.
Egy tanulóhoz tartozó középponti szög 360° : 24 = 15°.
Hat tanulóhoz: 6 · 15° = 45°, kilenc tanulóhoz: 9 · 15° = 135° ,
három tanulóhoz: 3 · 15° = 45° tartozik.
0–30 perc

60–90 perc

30–60 perc

90–120 perc

A 0–30 perces időtartam középértéke:
(0 + 30) : 2 = 15.
Ha az adatokat összeadjuk, és az összeget elosztjuk az adatok számával, akkor megkapjuk az adatok átlagát (számtani közepét).
Nézzetek utána, hogy a számítógép segítségével
hogyan tudnátok ábrázolni a felmérésetek adatait!
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Rajzoljunk egy kört, és szögmérő segítségével mérjük ki a
kiszámolt szögeket, a különböző körcikkeket jelöljük különböző színnel!
d) Számítsuk ki, hogy átlagosan hány percet tölt iskolába
utazással naponta ez a 24 tanuló! Az egyes időtartamok esetében a középértékkel (15, 45, 75, 105) számoljunk!
Megoldás: 6 · 15 + 9 · 45 + 6 · 75+ 3 · 105 = 52,5
24
Tehát a tanulók átlagosan 52,5 percet töltenek az iskolába
utazással naponta.

1. Készítsetek felméréseket az osztályban! A felmérésekhez alkossatok kisebb csoportokat, és közösen oldjátok meg a feladatokat a füzetetekben! A felmérés eredményéről, az elkészített diagramokról számoljatok be az osztálytársaitoknak!
Válasszatok a témák közül!
a) Ki mennyi időt tölt naponta internetezéssel?
b) Ki mennyi időt tölt hetente sportolással?
c) Általatok kitalált téma, kérdés.

Függvények , soroz atok

2. Az 1960 és 2011 közötti házasságkötések számát szemlélteti

a mellékelt diagram.
a) Elemezzétek a diagramot!
		 – Melyik évben volt a legtöbb, illetve melyik évben volt a
legkevesebb a házasságkötések száma?
		 – Mennyi volt a házasságkötések száma 2011-ben?
b) Milyen változás következett be a diagram szerint az említett időszakban? Mi lehet ennek az oka?
c) Számítsd ki, hogy hány %-kal nőtt a házasságkötések száma az 1960-as és az 1970-es évek adatait figyelembe véve!
d) Számítsd ki, hogy a legnagyobb értéknek hány százaléka
a legkisebb érték!

3. Magyarországon ötszáz 15 és 25 év közötti fiatalt kérdeztek
meg az olvasási szokásairól 2013-ban. A felmérés eredményét a kördiagram szemlélteti.
a) Elemezzétek a diagramot!
b) Fogalmazzatok meg állításokat a diagram alapján!
c) Mit gondoltok, változtak-e az olvasási szokások az elmúlt
húsz évben? Hogyan és miért?
d) Számítsátok ki, hány fiatal tartozik az egyes körcikkekhez!
Az adatokat foglaljátok táblázatba a füzetetekben!
e) Beszéljétek meg, az osztályban ki hogyan válaszolna a felmérés kérdésére! Hasonlítsátok össze az osztály eredményét a megkérdezett fiatalok eredményével!

4. Az utóbbi időben egyre gyakrabban használják többek kö-

zött statisztikai adatok megjelenítésére is az infografikát.
a) Keressetek az internet segítségével infografikákat!
b) Elemezzétek a talált képeket!
c) Vitassátok meg ábrák alapján, hogy milyen előnyei vannak
az infografikának!

5. Vitassátok meg, hogy jól értelmezte-e a polgármester a két
népszavazás eredményét! Véleményeteket konkrét számokkal támasszátok alá!
A népszavazás éve

2000

2001

„Igen” szavazatok aránya

44%

55%

„Nem” szavazatok aránya

56%

45%

A népszavazáson részt vevők száma

7 925

10 500

Összefoglalás

Az infografika az információ grafikus
megjelenítése. Az adatok vizuálisan jelennek meg, így a megjelenített információk
bárki számára könnyen érthetővé válik.

Sikerült meggyőznöm a korábbi ellenzők jó ré
szét! Örömmel látom, hogy az újabb népszava
záson kevesebben utasították el az építkezést,
vagyis az elmúlt évben sikerült meggyőznöm a ko
rábbi ellenzők jó részét arról, hogy az építkezés
hasznos, és ezért szavazzon igennel.
Most már megindulhat az üzem építése – nyi
latkozta a kisváros polgármestere az akku
mulátor-feldolgozó üzem megépítéséről tar
tott második népszavazás után.

1.11, 1.26

3.11

4.9

5.9, 5.12, 5.14

Soroljátok fel egy statisztikai felmérés elkészítésének lépéseit! Hogyan közvetíthetitek a felmérés eredményét mások számára?
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Grafikonok, diagramok II.

Folytassuk a grafikonokkal és diagramokkal kapcsolatos ismereteink bővítését!
Adatközlés diagrammal, táblázattal

1. A magyarországi 5 328 000 Facebook-felhasználó nemek és kor szerinti megoszlása a Social Daily adat
gyűjtése alapján.
a) Elemezzétek a két diagramot a felhasználók neme, korosztálya szerint!
b) Vizsgáljátok meg a diagramokat az adatközlés pontosságát illetően!
c) Milyen hiányosságokat, hibákat fedeztek fel?
Nemek
és életkor
szerinti eloszlás
Nemek és életkor
szerinti
eloszlás

Életkor
szerinti eloszlás
Életkor szerinti
eloszlás

(millió)
(millió)
1

6%

0,5

Életkor

13–18

13%

13-18

19–25

19-25

11%

26–35
23%

0

0,5
1

11%

0,5

0

Életkor

6% 3%3% 13%

1

23%
20% 20%

0,5

Férfiak Férfiak

65+
65+

24%

1

Nők

46–55
46-55
56–65
56-65

13–18 13–18
19–25 19–25
26–35 26–35
36–45 36–45
46–55 46–55
56–6556–65
65+ (év)
65+ (év)
Nők

26-35

36–45
36-45

24%

(Forrás: www. socialdaily.com)

(Forrás: www.socialdaily.com)

2. Másoljátok le és egészítsétek ki a táblázatot a korcsoportok arányával!
Év

13–18

19–25

26–35

36–45

46–55

56–65

65+

Összesen

Nők (ezer fő)

360

600

640

560

320

300

80

2 860

Férfiak (ezer fő)

332

615

640

500

240

50

91

2 468

Arányuk az összes felhasz
nálóhoz viszonyítva (%)

5 328

3. Egy 40 fős osztályban háromféle idegen nyelvet tanulnak a
diákok. Franciául a tanulók 25%-a, angolul 19 tanuló tanul.
Öten mindhárom idegen nyelvet tanulják. Négyen franciául
és németül, egy tanuló pedig angolul és németül is tanul.
a) Ábrázold halmazábra segítségével az adatokat!
b) Hányan tanulják a német nyelvet?
c) Készíts táblázatot az egyes idegen nyelvet tanuló diákokról
és százalékos arányukról.

4. E gy kétemeletes házban a földszinten lakók felett összesen

90-en laknak. A második emeleten ugyanannyian laknak,
mint az első emeleten. A második emeleten lakók alatt pontosan 78-an laknak.
a) Hány ember lakik összesen a házban? Hányan laknak az
egyes szinteken?
b) Készíts az adatok alapján diagramot!
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5. Egy tömegmérésre használatos mérleg kijelzője úgy működik, hogy ha a mutató teljesen körbefordult, akkor a számláló ugrik egyet, és ilyenkor a mutatott értékhez hozzá kell
adni annyiszor 300 kg-ot, amennyi a mutatott érték.
a) Mennyi a mérlegre tett láda tömege a kijelző szerint?
b) Rajzoljátok le a füzetbe, hogy mit mutat a kijelző, ha egy
1 tonnás acéltömböt tesznek a mérlegre!
c) Írjátok le általánosan a mérleg kijelzőjének működését
a számláló, mutató, mért mennyiség kifejezésekkel!

Híres magyar tudósok:
Asbóth Oszkár, a helikopter feltalálója (Pankota 1891–
1960 Budapest) 18 éves korában építette meg első vi
torlázógépét, melyet a saját motorkerékpárjával emelt a
levegőbe.
Bíró László újságíró, a golyóstoll megalkotója Buenos
Airesben halt meg 1985-ben, 86 éves korában.
A háromdimenziós információtárolást, vagyis a holográfiát Gábor Dénes (Budapest 1900–1979 London), egy
brit állampolgárságú magyar találta fel 1947-ben, me
lyért fizikai Nobel-díjjal jutalmazták 1971-ben.
Irinyi János kémikus (Nagyléta 1817–1895 Vértes),
a gyufa feltalálója, öccsével együtt részt vett 1848-ban a
híres 12 pont megfogalmazásában.
Jedlik Ányos (Szimő 1800–1895 Győr) fizikus találmá
nyai: dinamó, villanymotor, optikai rács, galvánelem,
csengő.

6. Adatok rendezése. A füzetbe dolgozz!

0
250
200

50
kilogramm
0 0 1

100

150

Teller Edét (Budapest 1908–2003 Stanford) az egész
világ a hidrogénbomba atyjának tekinti. Munkásságáért
George W. Bush amerikai elnök a legmagasabb amerikai
polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet
adományozta neki.
Neumann János (Budapest 1903–1957 Washington) a
számítógép feltalálója, a játékelmélet megalapozója.
Érdemeinek elismeréseképpen az Amerikai Egyesült Álla
mok elnöke kinevezte az USA Atomenergetikai Bizottsá
gának elnökévé.
„A vitamin olyan anyag, ami csak akkor okoz betegséget,
ha nem esszük meg.” – mondta Szent-Györgyi Albert
(Budapest 1893–1986 Woods Hole), aki élettani-orvosi No
bel-díjat kapott a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásaiért.
Szilárd Leó (Budapest 1898–1964 La Jolla) a chicagói
atommáglyában megvalósította az 1,0006 sokszorozású
szabályozott, önfenntartó nukleáris láncreakciót, ezzel
lefektette az atomreaktor működési elvét.

a) Rendezzétek az adatokat táblázatba!
b) Ábrázoljátok halmazokkal a magyar származású Nobel-díjasokat és a magyar tudósokat!
c) Keressetek további szempotokat halmaz-részhalmaz, halmazok metszete elrendezéshez!
d) Helyezzétek el időegyenesen a tudósokat aszerint, hogy
mikor éltek!

Tudós neve Ekkor élt

Találmánya

Elismerés

Teller Ede
1850

1800

Összefoglalás

1900

1950

2000

3.24

4.9

Adatokat rendezhetünk listába, táblázatba, halmazba. Az adatok közötti összefüggéseket ábrázolhatjuk különböző típusú diagrammal, grafikonnal, fagráffal, halmazzal, ábrával.
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Ami az adatokból kiolvasható

Eddig is számos szöveges feladattal találkoztatok matematika tanulmányaitok során. Ezúttal azt ismételjük és
rendszerezzük, hogyan kell szöveges feladatokat megoldani. Az első és legfontosabb lépés mindig a feladat
megértése és az adatok helyes értelmezése.
Adatok közti kapcsolatok megjelenítése
A facebookos információgyűjtés során
egy családról a következő adatok derültek ki.
•
•
•
•
•
•
•

Pál fia László.
László lánya Kata.
László nővére Margit.
Margit fia Dani.
Kata testvére Boglárka.
Gergő apja László.
Eszter Dani húga.

1. Rajzoljátok le az ábrát a füzetbe!

a) Írjátok be az ábrába a neveket, ha a
neki gyereke ő.
és a
nyíl?
b) Mit jelent a

 jelentése:

 

2. 
A második világháborúban Budapest összes hídját lerombolták a harcok alatt. Ez az ideiglenes dunai cölöphíd volt Buda és Pest között az első kapocs 1945 tavaszán. A cölöpökre épített híd egyik 16 méter hosszú
1
része a meder talajában, 37,5%-a a vízben, a
cölöpének
4
fennmaradó rész pedig a víz felett volt.

Ábrázoljuk a cölöpöt egy téglalappal, és írjuk be az adatokat!
A cölöp hossza (h): 16 m
Ideiglenes cölöphíd a Dunán Buda és Pest között.

?
16 m

37, 5%
1/4 rész

1
(25%) része?
4
b) Hány méter hosszú a vízben lévő rész?
c) A talajban és a vízben lévő rész együtt hány százaléka a
cölöpnek?
d) Milyen hosszú a víz feletti rész?
e) Írd fel egyenlettel a cölöp hosszát és az egyes részek arányát!
a)Hány méter a 16 méter

3. Számold ki, bolygónk hány km2-ét borítja szárazföld, illetve
hó és jég!

4. Hogyan ábrázoltuk az adatok közti összefüggést ebben a
Ica

István

96 kg
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Éva

leckében? Miben segít az ábrázolás?

5. 
Ábrázold a szalagdiagrammal adott összefüg
gést kör
diagramon! Hány kg egy-egy gyermek tömege?

Függvények , soroz atok

6. Értelmezzétek a diagramokat, majd egészítsétek ki a fenti
szöveget a diagram alapján!
Földünk felszínének 71%-át borítja víz. A hatalmas men�nyiségű víznek csupán
%-a édesvíz. Ennek a kevés
édesvíznek a többsége,
%-a a pólusoknál jégként
vagy más egyéb hozzáférhetetlen formában létezik. A felszíni
vizek
%-a található a tavakban, folyókban. Számunkra
a Föld édesvízkészletének csak a 0,3%-a használható fel ivóvízként. Ennek ellenére még mindig nagymértékben szen�nyezzük és pazaroljuk a vízkészletet.

A Föld vízkészlete

A Föld vízkészlete
édesvíz 3%

sós víz
97%

édesvíz
talajvíz
20%

7. Rajzoljátok le az ábrát a füzetbe, és írjátok be a címkék
nevét a diagram alapján! (A Föld felszíne 510 072 000 km²).
Föld felszíne

hó és jég
79%

Szárazföld
területe

felszíni
vizek 1%

felszíni vizek

egyéb
47%

tavak
52%

folyók
1%

8. Másoljátok le az ábrát a füzetbe, majd írjátok be a szövegből az országokat az ökológiai lábnyomuk nagysága szerint!
A nyíl a nagyobb „ökolábnyomú” ország felé mutat. A két
irányú nyíl azonos nagyságot jelent.

ÖKOLÁBNYOM
tavak
A Földönegyéb
jelenleg kb.
11,2 folyók
47%biológiailag
52%
1%
milliárd hektár
felszíni
aktív
földés
tengerfelület
van,
hó és jég
édesvíz
sósvíz
talajvíz
amelynek kb. 7 milliárd embert kell vizek
3%
97%
20%
1%
79%
eltartania. A nemzetközi emissziós (szennyezé
si) sorrend szerint az USA a legnagyobb szen�
nyező, lakosonként 12 ha földterületet hasz
nálnak fel, míg Indiában mindössze 1 hektár
földterület jut egy emberre. Ausztráliában 9,
Kanadában 8, Nagy-Britanniában és hazánk
ban egyaránt 5 hektár ez a mennyiség. Francia
ország, Kína és Japán lakosainak ökolábnyoma
4 hektár.
(Forrás: ÖKO Extra 2010,
HVG Online Szakmai Kiadványa)

Összefoglalás
Különböző jellegű szöveges feladatokat oldottunk meg ebben a leckében. Mindegyik esetben a szövegek értelmezésére kellett a hangsúlyt fektetni, ez általában is igaz a szöveges feladatok esetében.
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Függvények

Két halmaz elemeinek kapcsolatát többféleképpen is megadhatjuk. Már a 9. évfolyamon is tanultál a függvényekről, ebben a leckében bővítheted ismereteidet függvényekről, a függvényeket ábrázoló grafikonokról.
Egyértelmű a hozzárendelés, ha a kiindu
lási halmaz minden eleméhez csak egyetlen
másik halmazbeli elemet rendelünk hozzá.
Az ilyen hozzárendelést függvénynek nevezzük.
Függvény: Legyen A és B két tetszőleges
nem üres halmaz. Az f függvény, ha az A halmaz minden eleméhez egyértelműen hozzárendeli a B halmaznak pontosan egy elemét.
A
a

A
B

B
Hozzárendelés szabálya

1

b

2

c

13

d

4

2

számpárokkal

Képlettel

Halmazokkal

Függvények
megadása
l és
értelmezési
tartománnyal

Halmazokkal

x

1

–1

0

0,5

–1,5

3x

3

–3

0

1,5

–4,5

5

5

6,5

0,5

x

8
7
6
5
4
3
2
1

Szöveggel

Graﬁkonnal
Két egyenessel

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1
–1
–2

1 2 3 4 5 6 7 8

Folyamatábrával

x

utasítás
+5

3x

bemenő adat
Értelmezési tartomány

Matematika

2
6,5
0,5

Grafikonnal

utasítás
·3
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5
8

3
0
–3
–4,5
1,5

Táblázattal

Szöveggel
(utasítással)

y

3x

0
–1
–1,5
1
0,5

(x) megadása
Képhalmaz
EgyAlaphalmaz
függvény
sokféle(y)módon törRendezett
Értelmezési
Értékkészlet
számpárokkal
ténhet, ennek lehetséges formáitGra
mutatja
be
konnal
tartomány
az alábbi ábra.
Függvények
megadása
Rend

Értéktáblázattal (néhány példán bemutatva):

Halmazzal (néhány példán bemutatva):

4

D

Szöveggel:
Úgy kapjuk meg y értékét, hogy x-et megszorozzuk hárommal,
majd az így kapott eredményhez hozzáadunk ötöt.

f(x) = 3x +5 8

3
Képhalmaz
(y)
Értékkészlet

Alaphalmaz
(x)
C
értelmezési
tartomány

1. példa
Írd le a folyamatábrával megadott hozzárendelést többféle
módon: szöveggel, értéktáblázattal, halmazzal, grafikonnal,
folyamatábrával!

y = 3x + 5
kimenő adat
Értékkészlet

Függvények , soroz atok

2. példa
A mellékelt grafikon két jármű mozgását mutatja be. A grafikon segítségével válaszoljunk az alábbi kérdésekre!
a) Mennyi a két jármű átlagsebessége?

út (km)160 y

Megoldás: A grafikonról leolvasható, hogy a sebességük egyenletes. Ezért a grafikon bármely része alapján megállapíthatjuk az átlagsebességet. Látszik, hogy 1 óra alatt az első jármű
40 km-t tesz meg, a második 60 km-t. Az átlagsebbeségük tehát 40 km/h és 60 km/h.

140
120
100
80
60
40
20

b) Mikor éri utol a második jármű, az elsőt?

x
1 2 3 4 5 6 7 8

idő (h)

Megoldás: A grafikonról látszik, hogy ugyanonnan indulnak,
csak az egyik 1 órával később. Abban az időpillanatban, amikor az indulástól számítva ugyanannyi a megtett útjuk megtörténik az előzés. (Feltéve, hogy ugyanazon az úton haladnak.)
Ezt a kép függvénygrafikon metszéspontja jelzi. Ez alapján az
első jármű indulása után 3 órával, 120 km megtétele után éri
utol a második jármű az elsőt.

1. Beszéljétek meg és rendezzétek táblázatba, hogy az összefüggések különböző ábrázolási módjaiban hogyan
jelenik meg a hozzárendelés egyértelműsége! Rajzoljátok le a táblázatot, és egészítsétek ki!

Venn-diagram

Egyértelmű

Nem egyértelmű

egy nyíl indul ki az alaphalmaz elemeiből

több nyíl is kiindulhat

Nyíl-diagram
Táblázat

több nyíl is kiindulhat
az első sorban szereplő értékek alatt egyetlen érték
van (a táblázat kétsoros)

Koordináta-rendszer

2. Egy autó üzemanyag-fogyasztása és a megtett útja közötti

Üzemanyag-fogyasztás

összefüggést ábrázolja a függvény.
a) Értelmezzétek a következő függvényt! Beszéljétek meg,
milyen kapcsolat van az egyenletes sebességgel haladó
autó fogyasztása és a megtett út hossza között!
b) Adjátok meg a függvényt szöveggel, képlettel, értéktáb
lázattal!

Megtett út (km)

Összefoglalás
Függvénynek az egyértelmű hozzárendeléseket nevezzük. Egy függvény többféleképpen megadható, például
képlettel, grafikonnal és halmazábrával.
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Függvények a mindennapokban

A függvényeket a mindennapokban is számos helyen használjuk. Találkozhatunk velük különböző hírekben,
elemzésekben, de még a meteorológiai előrejelzésben is.
Üzemanyagok éves átlagára és
fogyasztása Magyarországon
Ft/liter

Millió liter

Példa
Hét év üzemanyagárait és üzemanyag-fogyasztását összeg
zi a diagram.
a) Értelmezzétek a diagramot! Milyen összefüggés figyel
hető meg a benzin ára és az eladott benzin mennyisége
között?

A példához tartozó ábra rendhagyó annyiban, hogy különböző mennyiségeket ábrázol egy koordináta-rendszerben. Olvassátok
el figyelmesen a képaláírást, és nézzétek
meg alaposan, hogy melyik grafikonhoz tartozik a jobb oldali y tengely és melyikhez a
bal oldali. Az így kapott adatábrázolást vonaldiagramnak nevezzük, jól mutatja, hogy
valamely mennyiség hogyan változik az idő
függvényében.

Megoldás: A benzin átlagárát folytonos piros vonal jelzi, az eladott benzin mennyiségét pedig a szagatott piros vonal. Ezeket figyelmesen szemlélve látható, hogy a benzin árának növekedése együtt jár a benzinfogyasztás csökkenésével. (A két
mennyiség nem tökéletesen változik együtt, hiszen a benzinfogyasztás más tényezőktől is függ.)
b) 
Függvénykapcsolatot fejeznek-e ki az egyes görbék?
Indokoljátok meg válaszotokat!
Megoldás: Igen. A függvény definíciója szerint két mennyiség
között akkor áll fenn függvénykapcsolat, ha a hozzárendelés
egyértelmű. Mivel minden egyes görbe olyan hozzárendelés
grafikonja, ahol egy adott évhez pontosan egy mennyiséget
rendelünk hozzá, ezért az egyértelműség biztosított.

1. Elemezzétek a 2001–2010 közötti időszak országos csapadék

Országos csapadékösszegek 2001–2010

összegeit tartalmazó diagramot!
a) Függvénykapcsolatot mutat be ez a grafikon?
b) Melyik év volt a legcsapadékosabb, és melyik a legszárazabb?
c) A grafikon alapján sorold fel azokat az éveket, amikor
1971–2000-es átlagnál kevesebb csapadék esett!
d) Tapasztalható-e valamilyen szabályszerűség a csapadékos évek bekövetkezésében?

1000 mm –
900 mm –
800 mm –
700 mm –
600 mm –
500 mm –
400 mm –
300 mm –
200 mm –
100 mm –
0 mm –

2001

2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010

homogenizált, interpolált adatok alapján
Éves csapadékösszegek

1971–2000-es átlag
Forrás: www.met.hu
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Fő

1

10

20

30

40

50

Szükséges
vízmennyiség
(2 liter/fő/nap)

2

20

40

60

80

100

Matematika

2. A táblázat az ellátásra szoruló emberek napi vízszükségletét
mutatja emberenként (2 liter/fő /nap).
a) Írjátok fel a táblázat értékei közötti hozzárendelés szabályát!
b) 
Ábrázoljátok koordináta-rendszerben a táblázat össze
tartozó adatait! A függőleges (y) tengelyen a víz mennyiségét, a vízszintes (x) tengelyen az emberek számát jelöljétek! Kössétek össze a pontokat! Mit tapasztaltatok?
c) Olvassátok le a függvénygörbéről, hány liter víz kell 25
embernek egy napra! Hány ember egy napi ellátására elég
70 liter egészséges víz?
d) S zámoljátok ki, 340 ezer ember napi ellátásához hány liter
egészséges vízre van szükség!

Függvények , soroz atok

3. Értelmezzétek a grafikonokat!

a) Miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól?
b) Fogalmazzátok meg szöveggel a függvények szabályát!
c) Készítsetek értéktáblázatot! Határozzátok meg, milyen hozzárendelési szabály írja le a függvényeket!

4. Értelmezzétek a diagramot!

3% 2%

a) Beszéljétek meg közösen, hogy mit ábrázol a diagram!
b) Számoljátok ki, hány kg műanyaghulladékot jelent ez 50,
100, 150 nap alatt! Ábrázoljátok grafikonon az értékeket!
c) Készítsetek táblázatot, és ábrázoljátok, mennyi fémhulladék keletkezik családonként az eltelt idő függvényében!
d) Az adatok alapján számoljátok ki, hogy éves szinten hány
kg papírhulladék termelődik egy családnál! Hány forintot
kapnak érte, ha 50 kg feletti mennyiség esetén 18 Ft/kg
áron veszik át a vegyes papírhulladékot?

5. B eszéljétek meg az ábra és a diagram alapján, miért hasznos,
ha szelektíven gyűjtjük a háztartási hulladékot!
papír
tejesdoboz
nejlonzacskó
pelenka
konzervdoboz
sörösdoboz
zöld üveg
műanyag flakon

2–5 hónap
5 év
10–100 év
50–100 év
50–100 év
450 év
1 millió év
soha!

Különféle hulladékfajták lebomlási ideje

15%

35%

15%

kevert
anyag
biológiailag
lebomló
szerves anyagok
műanyag
papír
üveg

30%

fém

A háztartási hulladék összetétele
Minden szemét hulladék,
de nem minden hulladék szemét!
Egy hazai felmérés szerint egy átlagos család
ban naponta 1,7 kg hulladék képződik. Ennek
hulladéktípusonkénti megoszlását szemlélteti a
kördiagram. A napi hulladék 15%-át különböző
műanyag hulladékok (flakonok, pet palackok
stb.) teszik ki.

(Forrás: www.zoldkoznapok.hu)

Összefoglalás
A függvényábrázolás lépései:
Megadott szövegből, ábráról adatok táblázatba
rendezése. Egyik oszlopban
az x tengelyen ábrázolandó
mennyiség, a másikban a
hozzá tartozó érték.

Összefüggés megvizsgálása. Van-e olyan
képlet, amiből az egyik
mennyiségből a másikat megkapjuk?

Koordináta-rendszer felvétele. Tengelyeken az ábrázolt
mennyiség és mértékegység feltüntetése.

Táblázat vagy táblázat során megállapított összefüggés segítségével az adatok
ábrázolása.
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Lineáris és nemlineáris függvények

A linea (latin) szó egyenest jelent. Azokat a függvényeket nevezzük lineárisnak, amelyek grafikonjának pontjai
egy egyenesre esnek.
Lineáris függvények

f(x)

• Vegyél egy x értéket!

Példa

• Végy el belőle hármat!

Értelmezzétek az f(x) folyamatábrát!
a) Készítsetek táblázatot, és töltsétek ki a folyamatábrák
segítségével! A táblázat alsó sorába írjátok be a számítás
szabályát!

• Szorozd meg kettővel!
• Írd le az eredményt!

g(x)

• Vegyél egy x értéket!

1. lépés

x

2. lépés

x–3

3. lépés

(x – 3) · 2

szabály

f(x) = (x – 3) · 2 = 2x – 6

b) Készítsetek értéktáblázatot!
• Szorozd meg kettővel!
• Végy el belőle hármat!

x

–4

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

f(x)|

–14

–12

–10

–8

–6

–4

–2

0

2

1. a) Értelmezzétek a g(x) folyamatábrát!

• Írd le az eredményt!

b) A példában bemutatott módon készítsetek a füzetben táblázatot és töltsétek ki a folyamatábra segítségével.
c) Készíts értéktáblázatot!

2. A folyamatábrákkal megadott függvények összetartozó érté-

8
7
6
5
4
3
2
1
–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1
–1

keit koordináta-rendszerben ábrázoltuk.
a) Állapítsátok meg, melyik az f(x) és melyik a g(x) függvény
grafikonja.
b) Határozzátok meg az A(–1; …); B(4; …); C(…; –6) pontok
hiányzó koordinátáit, ha a pontok
		 • az f(x) függvény grafikonján vannak
		 • a g(x) függvény grafikonján vannak!
c) Ábrázold az f(x) és g(x) függvény grafikonját a füzetedbe is!
d) R
 ajzoljátok meg a füzetbe annak a függvénynek a grafikonját, amely (0; 3) pontban metszi az y tengelyt és meredeksége –1. Olvassátok le, hogy a megrajzolt egyenes
mely pontokban metszi az f(x), illetve g(x) függvény grafikonját!

y

x
1 2 3 4 5 6 7 8

konstans függvény
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A lineáris függvény általános alakja: f(x) = a . x + b, grafikonjának egyenlete: y = a . x + b (vagy y = m . x + b) (m a függvény
grafikonjának meredekségét jelöli. ) Az egyenes arányosságot megadó f(x)=a . x lineáris függvény grafikonja átmegy
az origón. Ha minden x értékhez ugyanazt a számot rendeljük, akkor konstans függvényt kapunk, amelynek grafikonja
olyan egyenes, amely párhuzamos az x tengellyel.

Függvények , soroz atok

Nem lineáris függvények

3. Vizsgáljátok meg a grafikonokat, majd párosítsátok össze

a függvénygörbéket a szöveggel megadott szabályokkal és
a képletekkel!
Szöveggel adott szabályok
a) Minden x értékhez hozzárendeljük a négyzetét.
b) Minden x értékhez hozzárendeljük az abszolút értékét.
c) Minden x értékhez hatot rendelünk.
Képlettel adott szabályok
x2
B) x
|x|
A) x

C) x

6

Segítség: Ha nem ismeritek fel a grafikonról a
hozzárendelési szabályt, akkor a megfelelő
szabály hozzárendelését néhány érték behelyettesítésével is kitalálhatjátok.

4. Füzetedbe készíts értéktáblázatot a függvényekhez, majd áb-

rázold közös koordináta-rendszerben a következő hozzárendeléseket!
a) f(x) = x2
b) g(x) = x2 – 1
c) h(x) = (x – 1)2
d) i(x) = (x-1)2 – 1
Mit tapasztalsz?

5. Két gépünk van, az első a bedobott szám abszolút értékét

A halmazokkal ábrázolt hozzárendelést megadhatjuk képlettel: f(x) = x2. Ezt a függvényt
másodfokú függvénynek nevezzük, melynek
grafikonja parabola. Ezt felírhatjuk a függvény grafikonjának egyenletével: y = x2.

adja ki, a második a bedobott számnál eggyel kevesebbet.
Összekapcsoljuk a két gépet.
a) Hogyan változtatja a függvény elhelyezkedését a két gép
összekapcsolási sorrendje? Készítsetek mindkét összekapcsoláshoz értéktáblázatot, majd közös koordináta-rendszerben ábrázoljátok az így kapott abszolútérték-függvényeket!
b) Hasonlítsátok össze az előző feladatból megismert másodfokú függvény és az abszolútérték-függvény görbéjét!
Keressetek hasonlóságot és különbözőséget!
x

–4

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

–4

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

|x|
|x| – 1
x
|x|
|x – 1|

Egy szám abszolút értéke megadja, hogy
a szám hány egységnyire van a nullától.
Pl. |3| = 3; |–3| = 3

Összefoglalás
A lineáris függvények lehetnek elsőfokú függvények és konstansfüggvények. Az elsőfokú függvények egy speciális fajtája az egyenes arányosság, amely az előzőekből következően szintén lineáris függvény.
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Csak arányosan!

Különböző mennyiségek közötti arányosságokról már korábban is tanultatok. Ebben a leckében az egyenes és
a fordított arányosság fogalmát eleveníthetitek fel, különböző gyakorlati példákon keresztül.
Két mennyiség egyenesen arányos, ha
az egyik valahányszorosára nő (csökken),
akkor a másik is ugyanannyiszorosára nő
(csökken). Az egyenesen arányos mennyi
ségek hányadosa állandó: x1 : x2 = y1 : y2.
Két mennyiség fordítottan arányos, ha
az egyik valahányszorosára nő (csökken),
akkor a másik ugyanannyiad részére csökken (nő). A fordítottan arányos mennyiségek szorzata állandó: x1 · x2 = y1 · y2

Példa
Az oldalsó grafikon azt mutatja meg, hogy 18 kg kutyatáp
hány napra elegendő különböző számú kistermetű kutya
esetén.
a) Olvassátok le, majd foglaljátok táblázatba, hogy adott
számú kutya esetében hány napra elegendő a 18 kg kutyatáp!
kutyák száma (x)

1

3

4

5

6

napok száma (y)

60 30 20

15

12

10 7,5

2

8

10
6

b) Vitassátok meg, hogy milyen összefüggés van a kutyák és
a napok száma között!
Fordított arányosság áll fenn a kutyák és a napok száma
között. (Ahányszorosra növeljük a kutyák számát, annyiad
részére változik a napok száma.)
c) Vizsgáljátok meg mindkét értéktáblázat esetében x és
y szorzatát, valamint x és y hányadosát! Fogalmazzátok
meg tapasztalataitokat!
x · y = 60,
x : y változik, nem egyenletes

napok száma

1. Egy felnőtt, középtermetű kutya napi szárazeledel-szük-

70

séglete a HAMI kutyatápból 35 dkg.
a) Készítsetek a füzetetekbe kimutatást az alábbi táblázat
alapján a BÁTOR KUTYAMENHELY részére a szárazkutyatáp-szükségletről! A menhely 20 kutyát fogadott be.

60
50
40
30

Napok száma (x)

20
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9 10 11 12 13

kutyák száma

Fontos: Az egyes pontokat nem lehet összekötni, hiszen nincs értelme törtszámú kutyáról állításokat tenni.

10

15

20

25

b) Ábrázoljátok az adatokat! Az x tengelyen a napok számát
jelöljétek, az y tengelyen a kutyatáp mennyiségét kilogrammban. Mit tudtok elmondani a kapott függvénygörbéről?
c) Milyen összefüggés van a napok száma és a kutyatáp
mennyisége között? Írjátok fel képlettel is az összefüggést!

2. Számítsd ki a hiányzó értékeket:
a) 20 : x1 = 3 : 6
b) 20 · x2 = 3 · 6
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kutyatáp mennyisége (kg) (y)

10
0

1
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Függvények , soroz atok

3. Beszéljétek meg, milyen kapcsolat van a következő mennyi-

ségek között!
a) Egy jobb minőségű kutyatáp 40-50% húst tartalmaz. Hány
kg lehet a hústartalma 18 kg ilyen tápnak? Milyen kap
csolat van a kutyatáp mennyisége és hústartalma között?
b) A BÁTOR kutyamenhelyen 4 önkéntes napi 4 órában tudja
ellátni (etetni, sétáltatni, ketrecet tisztítani) az összes állatot. Nyolc önkéntes hány órában tudná ugyanezt a munkát elvégezni? Milyen kapcsolat van az önkéntesek száma
és a munkaidő között?
c) Bővítik a kutyamenhelyet, ezért további kenneleket építe
nek, melyek alapterülete 4 m2. Mekkorák lehetnek az oldalai (a, b) a téglalap alakú kennelnek? Rendezd táblázatba
az adatokat, majd ábrázold koordináta-rendszerben! Milyen összefüggés van az oldalak nagysága között, ha az
alapterület nem változik?
d) A 18 kg-os kiszerelésű HAMI kutyatáp 14 400 Ft-ba kerül.
Hány forintba kerül 1 kg HAMI táp?
Milyen kapcsolat van a kutyatáp mennyisége és az ára
között?
e) Hány kg HAMI kutyatápot vehetünk 7200 Ft-ért?
Készíts táblázatot a különböző kiszerelésű tápok áráról, majd ábrázold az adatokat koordináta-rendszerben!
Milyen függvénygörbét kaptál?

B

A

Számolás aránypárral

4. 
Sanyi és Norbi településük polgárőrségénél végeznek

önkéntes mun
kát. Feladatuk abból áll, hogy járőröznek.
A játszótereket ellenőrzik, hogy ne rongálják a játékokat, ne
szemeteljenek, ne lopjanak el semmit. Állandó sebességgel
3,5 kilométert tesznek meg óránként, így 3 óra alatt járják
körül a területüket.
a) Számoljátok ki aránypárral, hogy mennyi ideig tartana
egy körút, ha csak 2 km/óra sebességgel haladnának!
A körút hossza mindig ugyanakkora. Írjátok le a füzetbe,
majd egészítsétek ki az aránypárt!
3,5 km/h : 2 km/ h = ………h : ………h
b) Hány km/h sebességgel haladnak, ha 4 óráig tart az út?

5. Egy 240 cm hosszú deszkát kettévágunk úgy, hogy az egyik
darab 60 cm-rel hosszabb a másiknál.
a) Hány cm-es darabokat kapunk?
b) Írd fel a két darab arányát!

x

x + 60 cm

Összefoglalás
Azon mennyiségek állnak egymással egyenes arányosságban, amelyek közül az egyiket valahányszorosára változtatva a másik is ugyanannyiszorosára változik, azaz a két mennyiség hányadosa állandó.
Azon mennyiségek állnak egymással fordított arányosságban, amelyek közül az egyiket valahányszorosára változtatva a másik ugyanannyiad részére változik, azaz a két mennyiség szorzata állandó.
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Sorozatok

A sorozatokról már a tavalyi évben is tanultunk. Beszéljétek meg, hogy mi jut eszetekbe erről a témáról, milyen
sorozatokról hallottatok, milyen összefüggésekre emlékeztek!
A számtani sorozat olyan számsorozat,
amelyben a második tagtól kezdve bármelyik tag és az őt megelőző tag különbsége (differenciája) állandó. Bármely elem
az előtte és utána következő számtani
közepe.
A sorozat n-edik tagja: an = a1 + (n – 1)d,
ahol an a sorozat n-edik eleme, a1 pedig
a sorozat első eleme, d a differenciálja (kü
lönbsége).
Első n tag összege: Sn = n ·

a1 + an
2

2. példa
Jancsi havi fizetése 12 000 tallér. Jó munkájáért a következő ajánlatot kapja: minden
hónapban emelik a fizetését 100 tallérral
vagy év végén egy összegben kap 4% jutalmat. Melyik ajánlattal jár jobban? Men�nyi lesz így az éves jövedelme?
1. eset: 12 000 + 12 100 + 12 200 + 12 300 +
12 400 + 12 500 + 12 600 + 12 700 + 12 800 +
12 900 + 13 000 + 13 100 = 150 600 tallér.
2. eset: 144 000-nek a 4%-a: 5 760. Összesen
144 000 + 5 760 = 149 760 tallér.
Tehát Jancsi az első ajánlattal jár jobban.

A mértani sorozat olyan számsorozat,
amelyben a második tagtól kezdve bármelyik tag és az őt megelőző tag hányadosa (kvóciense) állandó. A kvóciens nem
lehet nulla.
A mértani sorozat n-edik tagja:
an = a1 · qn – 1, ahol an a sorozat n-edik eleme, a1 pedig a sorozat első eleme, q az
egymást követő két elem hányadosa.
qn – 1
Első n tag összege: Sn = a1 ·
q–1
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1. példa
Egy számtani sorozat első három tagja : 12; 15; 18.
a) Mennyi a sorozat differenciája?
Megoldás: d = 3.
b) Számítsd ki a sorozat tizedik tagját!
Megoldás: a1 = 12 és d = 3, akkor a10 = a1 + 9d = 12 + 9 ∙ 3 = 39
c) Számítsd ki a sorozat első tizenöt tagjának összegét!
Megoldás: Az első tizenöt tag összegéhez ismernünk kell a
tizenötödik tagot: a15 = a1 + 14d = 12 + 14 ∙ 3 = 54
S15 = 15 ∙

a1 + a15
12 + 54
= 15 ∙
= 495
2
2

1. Egy számtani sorozat első három tagja: 7; 3; –1.

a) Mennyi a sorozat differenciája?
b) Számítsd ki a sorozat tizenkettedik tagját!
c) Számítsd ki a sorozat első húsz tagjának összegét!

2. E gy kör alakú tér kövezésének koncentrikus mintáját látod a
képen. A legbelső kört 8 térkő alkotja, majd minden további
körben 6-tal több követ raknak le, mint az előtte lévőben.
Összesen 20 kör alkotja a mintát.
a) Írjátok fel az egyes körökbe lerakott kövek sorozatát! Milyen számsorozatot alkot a körönként elhelyezett térkövek száma?
b) Számold ki, hány kő került a 10. sorba!
c) A számtani sorozat összegképletével határozzátok meg a
20 sorba lerakott összes kő számát!
d) Hány négyzetméter területet fedtek le, ha a legkülső kör
sugara 10 m?
e) A burkoláshoz használt térkő négyzetméterenkénti ára
2200 Ft, a szállítás 1950 Ft/raklap (10 m2/raklap). Hány forintot fizettek a tér befedéséhez szükséges térkőért szállítással együtt, ha az árak az áfat is tartalmazzák?

3. példa
Egy mértani sorozat első tagja 32, a második tagja 48.
a) Mennyi a sorozat hányadosa (kvóciense)?
48
= 1,5
Megoldás: q =
32
b) Számítsd ki a sorozat ötödik tagját!
Megoldás: a5 = a1 ∙ q4 = 32 ∙ 1,54 = 162
c) Számítsd ki a sorozat első hat tagjának összegét!
1,55 – 1
Megoldás: S6 = 3 ∙
= 422
1,5 – 1

Függvények , soroz atok

3. Egy mértani sorozat első tagja 3, a második tagja 12.
a) Mennyi a sorozat hányadosa (kvóciense)?
b) Számítsd ki a sorozat hetedik tagját!
c) Számítsd ki a sorozat első öt tagjának összegét!

4. A
 z állatkert japánkertjében gyönyörű tavirózsák nyílnak.

Egy ilyen tavirózsa mindennap a kétszeresére képes nőni,
így 30 nap alatt benövi az egész tavat.
a) Hány nap alatt növi be a tó felét?
b) Ha telepítéskor 1 dm2 területet foglal el egy ilyen tavirózsa,
akkor 10 nap alatt hány m2 vízfelületet fog beborítani?

5. A
 legnagyobb szabványos nyomdai papírméret az A0-ás.

Ennek a területe kerekítve 1 m2. Ebből a méretből az A1-es
lapot az A0-ás félbehajtásával kapjuk, így az oldalak aránya
megmarad. A többi méretet is a hosszabb oldal felezésével
kapjuk meg.
a) Rajzoljátok le az ábrát a füzetbe a méretező nyilakkal
együtt! Centiméterre kerekítve adjátok meg a méreteket!
b) Készítsetek táblázatot! Beszéljétek meg, milyen szabály fi
gyelhető meg az oldalak, a kerületek, illetve a területek
között!
Milyen sorozatot alkotnak a területek mérőszámai?
Ábrázoljátok a területeket koordináta-rendszerben!

Szabvány papírméretek

6. Izabella felkutatta az őseit, és készített egy családfát, amelyen feltüntette a szüleit, a nagyszüleit, a dédszüleit, az ükszüleit és a szépszüleit.
a) Készíts rajzot a családfáról!
b) Hány tagból áll ez a családfa? Mi itt a szabály?

7. Áginak van 200 000 Ft-ja. Egy bank 12 hónapos kamatozás-

sal, évi 5% kamatot fizet, ha leköti. Mennyi pénze lesz Áginak
5 év múlva, ha a befektetés mellett dönt?

Egy bizonyos (t) összeget 1 évre kötünk le
valamilyen (p%) kamatra.
p
)
Pénzünk az első év végén: t · (1 +
100
p 2
)
forint, a második év végén: t · (1 +
100
forint lesz.

Összefoglalás
Végére értünk a függvények, sorozatok témakörnek. Átismételtük mindazt, amit az elmúlt években a témával kapcsolatban tanultatok. Rendszereztük, gyakoroltuk, elmélyítettük az ismereteket. A témakör összegzését
most ti végezzétek el egy projekt keretében! A tanultak átgondolásához, feldolgozásához segítségül adunk néhány szempontot.
Az ajánlott témakörök feldolgozásának módszerei:
 Gondolattérkép, melyet készíthettek az interneten található ingyenes programmal is (http://smart.lsk.hu).
 Prezentáció ppt (prezi) programmal elkészítve.
 Tabló
További feldolgozható témák:
 Szakmunkástanulók körében az önkéntesség / az állatvédelem fontosságát népszerűsítő kampány tervezése.
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Erről már tanultunk

Korábban már sokat tanultunk a háromszögekről, négyszögekről, sokszögekről. Idézzük fel ezeket az
ismereteket!

1. Csoportosítsátok a háromszögeket oldalaik és szögeik sze-

Emlékeztető

rint is! Készítsetek róluk összefoglaló táblázatot, ábrát!
Hogy hívják azt a háromszöget, amelynek
a) minden szöge hegyesszög,
b) két egyenlő oldala van,
c) minden szöge egyenlő,
d) oldalaira igaz az a2 + b2 = c2 összefüggés?

Háromszög:
K=a+b+c
c . mc
a . ma b . mb
=
=
T=
2
2
2
Derékszögű háromszögekre igaz a Pitagorasz-tétel, amely a következő:
a2 + b2 = c2, ahol a és b a derékszögű háromszög befogói c pedig az átfogója.
Az alábbi ábrán ti is ellenőrizhetitek, hogy a
kék és a piros négyzet területének összege
megegyezik a zöld négyzet területével.
c

c

b
c

c
a

b

a
a

	

b
b

a

45%

90°	
  

45°	
  

16°	
  
5°	
  
alacsony	
  hajlású	
  tető	
  

c = 15 cm

b = 15 cm

ma = 9 cm
x

y
a
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ket! Beszéljétek meg, hogy a következő állítások közül melyek igazak!
a) Nincs olyan sokszög, amely ne lenne felbontható háromszögekre.
b) A háromszög belső szögeinek összege a síkon 360°.
c) Van olyan háromszög, amelynek két derékszöge van.
d) Az egyenlő oldalú háromszög szimmetriatengelyei felezik
a szögeket.
e) Egyenlő oldalakkal szemben egyenlő szögek vannak.
f) A háromszögben hosszabb oldallal szemben mindig kisebb szög van, mint a rövidebb oldallal szemben.
g) A háromszög bármely két oldalának összege nagyobb a
harmadik oldalnál.

3. A
 képen látható padláshomlokzat alakja egyenlő szárú há-

talpszelemen
középszelemen
szarufa
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2. Elevenítsétek fel a háromszögekkel kapcsolatos ismereteite-

31%

romszög. Méretei: a szarufa hossza 3,6 m, a talpszelemen
hossza 6,3 m.
a) Szerkeszd meg a homlokzat 1:100 arányban kicsinyített
rajzát!
b) Mérd meg a háromszög magasságát! Hány méter hosszú
ez a valóságban?
c) Hány méter hosszú deszkára van szükség a középszelemenhez?
d) Számítsd ki a tető hajlásszögét (a szarufa és a talpszelemen
által bezárt szög), ha a szarufák 120°-os szöget zárnak be!
Az ábra a tetők besorolását mutatja a hajlásszög alapján.
Milyen besorolású ennek a háznak a tetőszerkezete?

1. példa
Egy háromszög két oldala 12 cm és 15 cm hosszú, a harmadik
oldalhoz tartozó magasság 9 cm. Számítsd ki a háromszög
harmadik oldalának hosszát! Az eredményt két tizedesjegy
pontossággal add meg!
Megoldás: A harmadik oldal meghatározásához a Pitagorasz-tételt használjuk:
x2 + ma2 = c2
y2 + ma2 = b2
2
2
2
x + 9 = 12
y2 + 92 = 152
2
x = 63
y2 = 144
x = √63 ≈ 7,94
y = √144 ≈ 12
a = x + y = 19,74 (cm)

G eometria alapjai

4. Csoportosítsátok a négyszögeket a következő szempontok
szerint:
a) Tengelyesen szimmetrikus.
b) Minden szöge hegyesszög.
c) Szemközti szögei egyenlők.
d) Szemközti oldalai párhuzamosak.
e) Két párhuzamos oldalpárja van.
f) Középpontosan szimmetrikus.
g) konvex négyszög;
h) konkáv négyszög

2

3

1
7

5

8

4
6

J

9

5. Gyűjtsétek össze a füzetbe az alábbi négyszögek tulajdonságait: trapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet,
deltoid. Írjátok fel, hogyan számoljuk ki a kerületüket és területüket!

6. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis a kijelentés!

Gyűjtsétek össze a különböző négyszögek kerületének és területének képleteit!

a) Minden négyzet téglalap.
b) Minden deltoid rombusz.
c) Van olyan trapéz, amelynek egyenlők a szögei.
d) Létezik olyan deltoid, amely paralelogramma.
e) Van olyan téglalap, amely tengelyesen és középpontosan
is szimmetrikus.

2. példa
Egy rombusz átlói 18 cm és 26 cm hosszúak.
a) Számítsd ki, hogy mekkora a kerülete és területe!
Megoldás: Készítsünk vázlatot! K = 4a, tehát a rombusz oldalának hosszát kell kiszámítani.
A rombusz átlói merőlegesen felezik egymást, az így kapott derékszögű háromszög befogói 9 cm és 13 cm. Pitagorasz tétele
szerint: 92 + 132 = a2 , vagyis 250 = a2, tehát a = √250 ≈ 15,81
(cm); K = 4 ∙ a ≈ 63,24 (cm)
A rombusz területe a két átló szorzatának a fele. Ez alapján:

e = 18 cm

·

a

f = 26 cm

a
Az ábrán a minatpéldához készített vázlatot
láthatjátok. A b) feladat megoldásához készítsetek
ehhez hasonló vázlatot a füzetbe!

C

T = 18 ∙ 26 = 234 (cm2)
2
A

B

7. Számítsd ki annak a rombusznak a kerületét, amelynek átlói
24 cm és 30 cm hosszúak!!

8. Rajzoljatok egy kört a füzetbe körzővel, majd rajzoljátok be

az egyik átmérőjét! Az átmérő két végpontját kössétek össze
a körvonal különböző pontjaival! Vizsgáljátok meg a keletkezett háromszöget!

Thalész-tétel: Egy kör átmérőjét összekötve a
körvonal bármelyik (az átmérő két végpontján kívüli) pontjával derékszögű háromszöget
kapunk, melynek átfogója az átmérő.

Összefoglalás
Ebben a leckében áttekintettük a háromszögek és négyszögek csoportosításának lehetőségeit, legfontosabb
tulajdonságait, a Pitagorasz-tételt, a sokszögek átlójával és szögeivel kapcsolatos ismereteinket.
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2.25

Geometriai transzformációk és vektorok

Ebben a leckében a korábban tanult geometriai transzformációkat rendszerezzük. Beszéljétek meg közösen,
hogy milyen geometriai transzformációkról tanultatok az általános iskolában és a tavalyi évben!
A geometriai transzformáció olyan függvény (egyértelmű hozzárendelés), amely
ponthoz pontot rendel (pont – pont függvény)

1. Beszéljétek meg, milyen tanult geometriai transzformációk
figyelhetők meg a képeken!

2. Vizsgálódjatok! A geometriai transzformációk közül me
lyeket alkalmazhatta Escher egyik követője az octopusokat
mintázó képének elkészítésekor?

3. Készíts szabályos síkidom(ok) felhasználásával tesszalációt!
4. Rendszerezzetek!

a) Rajzoljatok hasonló táblázatot a füzetbe, és rendszerezzétek az egybevágósági transzformációkkal kapcsolatos
ismereteiteket!
b) Válasszátok ki a közös és az egyedi tulajdonságokat!
c) Mit kell megadnunk az egyes transzformációk megszerkesztéséhez?
Tulajdonság

tengelyes középpontos
forgatás
tükrözés
tükrözés

eltolás

távolságtartó

Az olyan képalkotást, amikor geometriai
mintával átfedés és rések nélkül töltik ki a
síkot, tesszalációnak nevezik.
Nézz utána Maurits Cornelis Escher munkásságának!

Készíts szimmetrikus képet!
Hajtogass össze egy papírlapot, és ollóval vágj ki
belőle különböző mintákat úgy, hogy a hajtásvonalak megmaradjanak! Hajtsd szét a lapot!
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szögtartó
egyenestartó
párhuzamosságtartó
körüljárási irányt
tartó

5. Ábrázold koordináta-rendszerben az A (–3; –1), B (1; 3) és

C (–2; 4) pontokkal adott háromszöget! Tükrözd a háromszöget először az y tengelyre, majd az x tengelyre! Melyik egybevágósági transzformáció viszi át az eredeti háromszöget
a harmadikba?

a
b

a+b

a
d

a

b

G eometria alapjai

Két vegyenlő hosszú, de ellentétes

a+b

a

Vektorok: A csak nagysággal bíró mennyiségeket skalármennyiségnek, a nagysággal és iránnyal is rendelkező men�nyiségeket vektormennyiségnek nevezzük.

a
b

a = – d.

A vektormennyiséget irányított szakasszal
ábrázoljuk.
vektor hossza

A vektorokat aláhúzott kis betűkkel jelöljük. A vektor hosszt a
vektor abszolútértékenek nevezzük. A nulla hosszúságú vektort nullvektornak hívjuk, a nullvektor iránya tetszőleges.

kezdőpont

vektor iránya
végpont

Példa
Egy szabályos hatszöget ábrázoltunk a koordináta-rendszerben az ábrán látható módon.
a) Az ábrán jelölt vektorok közül válasszuk ki az egyenlőket!
Megoldás: b = e
b) Az ábrán jelölt vektorok közül válasszunk olyanokat,
amelyek egymás ellentettjei!
Megoldás: például a és d .
a = b.
Keress további ellentett párokat!

Két vektor összege

a
b
c) Melyik vektor adja meg az a és b vektor összegét,
d és e
d
vektor különbségét?
Megoldás: a + b = g
d – e = i.

a

a+b

Két vektor
különbsége
a–b

a

b

b

Két vegyenlő hosszú, de ellentétes

6. Keressetek további vektorokat, amelyek felírhatók
két veka = – d.

a

a+b
b

tor összegeként vagy különbségeként!

b–a

a
b

vektor hossza
Jegesmedvék veszélyben
vektor iránya
Ha a jégtakaró olvadása ilyen mértékben foly
tatódik, 2030kezdőpontA Földön élővégpont
ra már csak emlék lesz az északi-sarki jégtakaró.
22 000 jegesmedvét veszélyeztető tényezőket vizsgálva megál
lapították, hogy a legnagyobb veszélyt a globális felmelegedés
jelenti. A jegesmedvék kiváló úszók, azonban élőhelyüket nem a
tenger, hanem a sarki jégtáblák jelentik. A jégtakaró csökkenése
miatt egyre nagyobb távokat kell megtenniük úszva két jégtáb
la között. A 3,5 méter távolságra lévő jégtáblára átlendíteni egy
300-400 kg-os testtömeget nem könnyű feladat még akkor sem,
ha 40 km/óra sebességre képes felgyorsulni a jegesmedve.
(Forrás: http://www.erdekesvilag.hu)

7. Mondjatok példákat a cikk alapján skalár- és vektormennyiségre!

Összefoglalás

Nézz utána, hogy mely tényezők okozzák a felmelegedést!

4.24

Ebben a leckében a geometriai transzformációk közül azokkal foglalkoztunk, amelyek az egybevágósági transzformációk körébe tartoznak. Ide soroljuk a tengelyes tükrözést, a középpontos tükrözést, az elforgatást és az eltolást.
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2.26

Hasonlóság és alkalmazásai

Az előző leckétől eltérően ebben a leckében egy olyan geometriai transzformációval foglalkozunk, amelyik
nem tartozik az egybevágósági transzformációk közé. A hétköznapi életben gyakran találkozunk vele például
térképek, szakrajzok használata során, modellek elkészítésénél. Nézzük meg, hogyan!

Példa
Határozzuk meg egy épület magasságát egy derékszögű
háromszög, egy mérőszalag és számológép segítségével!
Az eredményt egészre kerekítve add meg, majd az így kapott eredményt add meg méterben!
Megoldás: Tartsuk a vonalzót a szemünk előtt, és távolodjunk
az épülettől addig, amíg a háromszög átfogója és a tölgyfa teteje egy egyenesbe esik! Ekkor az ábrán látható módon hasonló
háromszögeket kapunk, amelyekben a megfelelő oldalak hos�szának aránya egyenlő.
BC
ED
=
Vagyis:
AC
AC
Mérjük le a távolságokat centiméterben, és helyettesítsünk be:
14,3
DE
=
.
24,8 4500
Tehát DE = 2595 cm. Az épület 2595 cm + 175 cm = 2770 cm =
= 27,7 m magas.

Emlékeztető
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
1 km = 1000 m

a
b

1. Határozd meg a környezetedben lévő magas tárgy, épület,
fa magasságát az előbb ismertetett módszerrel!

2. A
 geometriai transzformációk egyik fajtája a hasonlósá-

a térkép b térkép
(cm)

Csorna–Győr

(cm)

Valóságban
(km)

6 cm

Győr–Pápa

41 km

Pápa–Csorna

2,2 cm

Méretarány
Centrális vetítés
ké

ps

ík

b

z
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tár
gy

ké

p(

ve
tü

gi transzformáció, amely használatára példa a térképek
készítése. A térkép a felszíni formákat és a felszínen levő
tárgyakat kisebbítve, felülnézetből és síkban ábrázolja.
Térképkészítéskor a Föld gömbsüvegét kell síkban ábrázolni
lehetőleg úgy, hogy megmaradjanak a távolságok arányai,
a szögek nagysága.
	
Az útvonaltervezőben különböző nagyításban nézhetjük
meg a választott úti célt.
	A Csorna–Győr–Pápa–Csorna útvonalat két különböző nagyítású térképen néztük meg. Az a térképen 1 cm 15 kmnek felel meg. A b térképen 1 cm 5 km-nek felel meg.
a) B
 eszéljétek meg, mit jelent a mé
retarány, és írjátok fel
mindkét térkép esetében!
b) Melyik térkép ábrázolja nagyobb felbontásban a bejárandó útvonalat?

3. D
 iavetítéskor egy fényforrással világítjuk meg a filmet, amely

let

)

kinagyítva jelenik meg a vetítővásznon.
	Az eredeti filmkocka és a vásznon látható kép középpon
tosan hasonló egymáshoz. A középpont ebben az esetben a
fényforrás, amivel megvilágítottuk a filmet. A vetített kép és
az eredeti tárgy aránya adja a hasonlóság arányát: k = b : a

G eometria alapjai

mozivásznával rendelkező filmszínháza.
	A hagyományos 35 mm-es mozifilmek is tökéletes élményt
nyújtanak a 24×18 méteres vásznon.
Beszéljétek meg, számoljátok ki!
a) Hányszoros nagyítású képet láthatunk ezen a mozivász
non?
b) Mennyi a filmen és a mozivásznon lévő kép hasonlóságának aránya?
c) Mekkora egy filmkocka és a mozivászon felületének nagy
sága? Mekkora a két terület nagyságának aránya?

5. Rajzolj egy ABCD téglalapot, melynek oldalai 2 és 3 cm hos�-

szúak! Rajzold meg a téglalapot háromszoros nagyításban!
Írd fel a megfelelő oldalak, a kerületek és területek arányát!

6. Koordináta-rendszerben ábrázolj egységnyi oldalú ötszöget! Origó középponttal kicsinyítsd (az origó a tárgy és a kép
között legyen) a felére! Nagyítsd a kétszeresére! (A tárgy és
a kép az origó azonos oldalán legyen!) Hányszorosára változik a kicsinyítés, illetve a nagyítás során az ötszög területe és
kerülete?

7. Az Athénban található Stoa Attalos ókori agora oszlopso

24 mm

4. B udapesten található Közép-Kelet-Európa legnagyobb 3D

35 mm

Két hasonló alakzat területének aránya
megegyezik a hasonlósági arányuk négyzetével.
A hasonlósággal kapcsolatban további érdekes
feladatokat találsz a munkafüzetben.

C

rainak képén jól megfigyelhető ez az összefüggés.
Keressetek a képen hasonló háromszögeket!
	Beszéljétek meg, milyen feltételei vannak két háromszög
hasonlóságának!
a) Írjátok fel a hasonló oldalak arányát! Pl. AB : BC, mint
DE : EF, továbbá OA : OB, mint AD : BE.
Keressétek meg a szakaszokat a képen!
b) Másoljátok le a táblázatot, és számoljátok ki a hiányzó
adatokat!
OA

AD

OD

OC

OF

CF

4

2

5

10

12,5

5

12

50

14
10

9

B
A

O

Hasonlóság aránya
D
E

60
45

80

F

Összefoglalás
2.18
A középpontos hasonlóság egy középponttal és egy arányszámmal megadható hasonlósági transzformáció.
Az arányszám megmutatja, hogy a képtávolságok a megfelelő tárgytávolságoknak hányszorosai. Ha a hasonlóság
aránya nagyobb egynél, akkor nagyítás, ha kisebb egynél, akkor kicsinyítés, ha 1, akkor egybevágóság a transzformáció.
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2.27

Egyszerű testek

Ebben a leckében a körülöttünk lévő világból, a világűrből kiindulva jutunk el a térrészekig, a matematikában
gyakran használt a testekig.
A térelemek: a pontok, az egyenesek és a
síkok a geometria alapfogalmai.

A tér
A Hubble-űrtávcső közeli infravörös, látható fény és ultraibolya
tartományban végez észleléseket. A földfelszíntől 593 km magasságban földkörüli pályára állított csillagászati műhold keringési ideje 96 perc, sebessége 28 000 km/h.

1. a) S zámoljátok ki a Hubble-űrtávcső keringési pályájának

Az M100 spirálgalaxis egyike azon 18 galaxisnak,
amelyeket a Hubble-űrtávcsővel figyeltek meg.
A mérések és számítások eredményeként a galaxis
Földtől való távolságát 16,1 ± 1,3 Mpc-ben határozták meg. (1 megaparszek [Mpc] = 3 260 000 fényév)
Azt is megállapították, hogy a galaxis 1571 km/sec
sebességgel távolodik tőlünk.

A világegyetem (latinosan univerzum) csillagászati fogalom, minden létező összességét
jelenti, vagyis azt a teret, amelyben a Föld
nevű bolygó is található, s melyen mi is élünk.
A dimenzió annak a mérőszáma, hogy legalább hány adat (koordináta) szükséges egy
pont meghatározásához. A síkra ezek alapján
azt mondjuk, hogy kétdimenziós, míg a tér
háromdimenziós.

hosszát!
b) Mit jelent a fényév kifejezés?
c) Számítsd ki, hogy egy fényév hány km! Az eredményt normálalakban is add meg!
d) Hány fényévre volt tőlünk a kép készítésekor (2009) az
M100 galaxis?
e) Hány fényévre volt tőlünk az M100 galaxis a születésedkor,
ha feltesszük, hogy a leírásban szereplő távolság a 2009-es
születésnapodra vonatkozik?

2. J ellemezd a térelemeket, sorold fel tulajdonságaikat!

a) Hány pont határoz meg egy egyenest?
b) Hányféleképpen helyezkedhet el két egyenes a síkon és
a térben?
c) Mire bontja az egyenest egy/két pontja? Mire bontja a
síkot egy egyenes, a teret egy sík?
d) Hogyan helyezkedhet el két sík
e) Mit értünk pont és egyenes távolságán?
f) Mi tértünk két egyenes távolságán?
g) Mit értünk pont és sík távolságán?
h) Mit értünk egyenes és sík távolságán?

Példa
Adott egy egyenes körkúp, amelynek a magassága 10 cm,
alapkörének sugara 3 cm. Számítsd ki a felületét és a térfogatát! A választ két tizedesjegy pontossággal add meg!
Megoldás:
r2 . π . m
A kúp térfogatát a következő képlettel számolhatjuk ki:
3

a

a
m

r

.

r

Egyesen körkúp keresztmetszeti képe
m: körkúp magassága,
r: alapkör sugara, a: körkúp alkotója
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A képletben az r az alapkör sugarát, az m a kúp magasságát
jelöli.
32 . π . 10
≈ 94,25 (cm3)
Ez alapján
3
A kúp felszínét a következő képlettel számíthatjuk ki:
A = π . r2 + π . r . a
A képletben az „a” az alkotót jelöli, ami a csúcsot és az alapkört
összekötő szakasz. Ennek hosszát Pitagorasz-tétellel számíthatjuk ki.
a2 = r2 + m2 = 32 + 102 = 109, ebből a ≈ 10,44 (cm)
Helyettesítsük be a felszín képletébe az adatokat!
A = π . 32 + π . 3 . 10,44 ≈ 126,67 (cm2)

G eometria alapjai

Testek

3. Az ábrán tíz különböző testet láthattok.

a) Beszéljétek meg, hogy melyik testnek mi a neve!
b) Hol találkozhattok ezekkel a formákkal a hétköznapi életben, a természetben? Keressetek ilyen alakú testeket környezetetekben!
c) Készítsetek táblázatot a testek csoportosításához!
		A táblázatba kerüljön bele
		 – a test neve,
		 – a hálózata (ha van),
		 – a felszín kiszámításának módja,
		 – a térfogat kiszámításának módja!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

J

Szabályos testek
Szabályos testeknek nevezzük azokat a konvex sokszöglappal határolt testeket (poliédereket), amelyeknek élei,
élszögei és lapszögei is egyenlők.

Név

Tetraéder

Hexaéder
(kocka)

Oktaéder

Dodekaéder

Izokaéder

Kép

Háló

A szabályos testeket platóni testeknek is szokták hívni.
Platón (ókori görög filozófus) már Kr. e. 360 táján négy szabályos testről írt, melyeknek az őselemeket feleltette meg.
A földet a kockának, a levegőt az oktaédernek, a vizet az ikozaédernek és a tüzet a tetraédernek. A dodekaédert később Arisztotelész azonosította azzal az anyaggal, ami szerinte az égi szférákat
alkotja. Eukleidész görög matematikus Elemek című munkájában
részletesen összefoglalta a szabályos testek tulajdonságait, szerkesztésüket.

Összefoglalás

A szabályos testekkel kapcsolatos további
feladatot a munkafüzetben találsz.

A szabályos testek Wikipédia oldala tartalmaz
egy kiváló összefoglaló táblázatot a különböző tulajdonságaikról. Keressétek meg a http://
hu.wikipedia.org/wiki/Szabályos_test oldalon.

1.21

Ebben a leckében a természetben, környezetünkben található formák, alakzatok leegyszerűsített modelljeivel,
a testekkel foglalkoztunk. Felidéztük a testekről korábban tanult ismereteket, elnevezéseket, csoportosítottuk a
testeket különböző szempontok szerint.
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2.28

Vetületi ábrázolás, nézetek

A testek síkban való ábrázolására gyakran szükségünk van egy matematikafeladat megoldása során is.
Az ábrázolásra többféle lehetőségünk van, ezek közül nézünk meg néhányat ebben a leckében.
4

3

2

3

2

1

2

1

1

1

1. Alaprajz
	Testekről készíthetünk alaprajzokat. Ez a fajta alaprajz a test
alakját egységenként tükrözi. A test magasságát az alaprajz
egységeibe írt számokkal jelöljük. Az építészeti alaprajz ettől eltérő ábrázolás.
2. K észíts alaprajzot az egységkockákból készült építményekről! Határozd meg az építmények térfogatát és felszínét!

Testháló
Egy test lapjait kiterítve kapjuk a testhálót. A testháló megadja a testek felszínét, amely a testet határoló felület területe.
Egy testnek több testhálója is lehet. A testhálóból egyértelműen
elkészíthető a test.

3. Rajzoljátok meg a képen látható testek hálóját!

a) Mindegyik testhez rajzolható olyan háló, amelyből össze
hajtogatható az eredeti test?
b) Figyeljétek meg, mely testek esetében készíthető több
féle háló!

4. Számoljátok ki az elkészített háló alapján a test felszínét, ha

a) kocka élei 5 cm hosszúak;
b) a hasáb élei 5 cm, 5 cm és 10 cm hosszúak;
c) a henger alapkörének sugara 2 cm, magassága pedig
10 cm hosszú!

5. Határozzátok meg a képletgyűjtemény segítségével a test
térfogatát és űrtartalmát, ha
a) a kúp alapja és magassága megegyezik a hengerével;
b) a gúla alapja és magassága megegyezik a kockáéval;
c) a gömb sugara 2 cm hosszú!

Oldanézet jobbról

Oldalnézet jobbról KS3
Felülnézet

Elölnézet
KS2
x 1,2

Elölnézet
x 1,2

Felülnézet KS1
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Oldanézet
jobbról

Felülnézet

Elölnézet

Vetületi ábrázolás
Építészeti tervek, műszaki rajzok készítésekor általában vetületi
ábrázolást használnak. Vetületi ábrázoláskor három, egymásra
merőleges képsíkra vetítjük a testet párhuzamos vetítősuga
rakkal, amelyek merőlegesek a kép síkjára. Ha egy testet síkra
vetítünk, akkor a vetület síkidom lesz. A három nézet alapján
tudjuk a testet megépíteni.

G eometria alapjai

Térbeli ábrázolás

1a

2b

4 cm

A térbeli ábrázolás a valósághoz közel álló megjelenítést tesz
lehetővé. A térbeli ábrázolás módjai az axonometrikus és a
perspektivikus ábrázolás.

4 cm
10 cm

10 cm

10 cm
5 cm

6. Az építkezésen kétféle betonelemet készítenek. Először

10 cm

elkészítik fából a mintát, majd kiöntik betonból. Az ábra
1 : 10 kicsinyítésben mutatja az elmeket.
a) Készítsétek el mindkét betonelem elöl-, oldal- és felül
nézeti képét a füzetbe!
b) Számoljátok ki mindkét test esetében, hány m2 faanyagra
van szükség a kiöntőforma elkészítéséhez!
c) Hány m3 betonból önthetők ki az egyes minták?

Az axonometrikus (koordináták szerinti) ábrázolás során a tárgyak különböző megjelenése a három tengely
haj
lásszögének változtatásával, illetve a tengelyekre
felmért távolságok arányának módosításával érhető el.
Ebben az esetben az axonometrikus képen az azonos
hosszúságú szakaszok nem azonosak.

Perspektíva: távlati ábrázolás, amely a valóságoshoz
legközelebb álló képet adja a tárgyakról. A perspektivikus képen az azonos hosszúságú szakaszok nem
azonosak, a hozzánk közelebb lévő élek hosszabbak,
a távolabbiak rövidebbek. A perspektivikus ábrázolás
lehet egy iránypontos, két iránypontos, illetve három
iránypontos perspektíva.
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120°
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y

y

y

y
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3 cm
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Betonelemek műszaki rajza

Méret z : y : z = 0,5 : 1 : 1

Méret
0,5:: 1
1 :: 1
1
Méret
x :zy: y: z: z==0,5

a+b

120°

10 cm
13 cm

zz

z z

120°

5 cm

A

6
5 6

3 2

Két iránypontos perspektivikus ábrázolás

7. Készítsd el a következő tárgy elöl-, felül- és oldalnézeti rajzát!
8. Rajzold meg egy szabályos dobókocka hálóját a pöttyökkel
együtt!

9. Készíts egy tetszőleges tárgyról képet axonometrikus, illetve
vetületi ábrázolással!

Összefoglalás

3.30

4.9

Ebben a leckében a testek síkbeli ábrázolásának többféle módjával ismerkedtünk meg: alaprajz, testháló, vetületi
ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, perspektivikus ábrázolás. Attól függően, hogy mit szeretnénk az ábrázolás
során hangsúlyozni, választhatunk a különböző ábrázolások közül. Matematikaórán leggyakrabban a testhálót és
az axonometrikus ábrázolást használjuk.
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Geometria a mindennapokban I.

Ebben az utolsó két leckében megpróbálunk olyan gyakorlati jellegű feladatokat mutatni, amelyek megoldása
során hasznosíthatjátok a korábban megtanult geometriai ismereteiteket. A feladatok megoldásához használjátok a képlettárat!
Példa
Jó tanácsok

A 10.a osztály szeretné szebbé tenni az osztálytermét, ezért

 feladatok megoldása során használd a
-A
képletgyűjteményt!
- Nem mindegy, melyik képletet mire
használod!
- A képlet csak akkor érvényes, ha pontosan úgy jelölted és pontosan azokat az
adatokat ismered.
- A számolásnál ügyelj a mértékegységekre! Ha különbözőek a mértékegységek, akkor egyeztetni kell!

elhatározták, hogy közösen kifestik azt. Megmérték a terem
méreteit: a magassága 3,8 m, szélessége 5 m, hosszúsága
8 m. A teremnek három 120 cm × 150 cm-es ablaka és egy
1,5 m × 2,5 m-es ajtaja van.
Hány m2 a lefestendő falfelület?
Megoldás:
Számítsuk ki a határoló lapok területét!
Mennyezet: 5 · 8 = 40 m2
falak: 3,8 · 5 = 19 m2, 2 db: 38 m2,
3,8 · 8 = 30,4 m2, 2 db: 60,8 m2. Összesen: Összesen: 40 + 38 +
60,8 = 138,8 (m2); Az ajtó területe 1,5 · 2,5 =3,75 (m2); a három
ablak területe: 3 · 1,2 · 1,5 = 5,4 (m2). Végül: 138,8 – 3,75 – 5,4 =
129,65 (m2), vagyis kb. 130 m2 a lefestendő falfelület.

 igyelj, hogy a számológépbe pontosan
-F
azt írd be, amit ki szeretn él számolni!

1. Mérjétek le az osztálytermetek adatait! Mérjétek le a szélességét, a hosszúságát, a magasságát, az ablakok méreteit, az
ajtó méretét! Számítsátok ki, hogy hány m2 felületet kellene
lefesteni a terem újrafestésekor!

3m

2. A
 fürdőszoba alaprajzát a vázlat mutatja. A padlóra a tu-

lajdonosok csúszásmentes járólapot, az oldalfalakra teljes
magasságban csempét szeretnének rakatni. A fürdőszoba
belmagassága 3 m, a fürdőszoba ajtajának területe 1,9 m2.
A járólapot és a csempét már kiválasztották.
	A mesterember egységesen 3500 Ft/m2 áron vállalja a csempe és a járólap lerakását, és ebben benne van már az anyag
szállítása is.
a) Készítsetek költségvetést!
b) Határozzátok meg a hiányzó méreteket, és számoljátok ki
a szükséges alapterületeket!
c) K
 alkuláljátok ki a csempe és a járólap mennyiségét úgy,
hogy plusz 5%-ot ráterveztek az esetleges törésekre, vágásokra!

2,5 m

Méret: 20 x 50 cm
Ár: 3 790 Ft/m2
10 db/doboz

Méret: 30 x 30 cm
Ár: 1 750 Ft/m2
15 db/doboz

Csempe
terület (m2)

db

db 5%
rátartással

doboz

Alap
Falak
Költségek összesen (csempeár + járólapár + munkadíj
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Járólap
ár (Ft)

db

db 5%
rátartással

doboz

Munkadíj
ár (Ft)

(Ft)
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3. A
 fürdőszoba mennyezetét saját maguk fogják lefes-

teni. Kétféle festékből akarják az elképzelt színt kikeverni.
A pasztelsárgát és a kivizöldet 2:1 arányban kell összeönteni
a kívánt árnyalat eléréséhez. Mindkét festék esetében 1 liter
10 négyzetméter egyszeri lekenésére elegendő.
a) Melyik festékből mennyit vegyenek, ha kétszer kívánják
átkenni a mennyezetet?
b) Hány forint plusz költséget jelent a festés, ha 5000 forintot
költenek még festőhengerre és hígítóra?

3 200 Ft/ 5 liter

3 500 Ft/5 liter

5. K észíts méretarányos alaprajzot a lakásotokról!
	Ehhez először mérd meg a lakás helyiségeinek méretét,
majd annak segítségével készítsd el a rajzodat a füzetedben!
Ami a valóságban 1 m, az a rajzodon 2 cm legyen!
Számítsd ki a lakáson belüli helyiségek alapterületét!

Szoba

Előszoba

2m

Fürdő

1,5 m

let alapján azonban annak átépítésére készül. A mellékelt két
rajz a lakás eredeti, illetve átépítés utáni alaprajzát mutatja.
a) Mekkora a lakás alapterülete?
 z átépítés során falakat kell lebontani, illetve megépíteni.
b) A
Számítsd ki, hogy hány méter hosszú falat kell elbontani,
illetve építeni! (A bontásba és az építésbe az ajtók hosszát
is számítsd bele!)
 falak átrendezése után a szobába, a konyhába és a napc) A
paliba új parketta kerül.
Számítsd ki, hogy hány m2 a parkettázandó rész!
d) E gy csomag parkettából 2,22 m2 területet lehet lefedni.
Hány csomagra van szükség, ha 5% hulladékkal számolunk?
 ennyit kell fizetni a parkettáért, ha egy csomag parketta
e) M
ára 3700 Ft?
f) A fűtés is korszerűsítésre szorul. Ennek első lépése, hogy
meg kell határozni a fűtendő térfogatot a különböző helyiségekben.
Számítsd ki, hogy mekkora az egyes helyiségek légtérfogata!

2,5 m

4. Ildikó vásárolt egy kis lakást. Egy lakberendezőtől kapott öt-

Konyha

1,5 m

2,5 m

Étkező

2m

Lakás eredeti állapota

2,5 m

Fürdő

Konyha

Szoba

Nappali

Lakás átépített állapota

Összefoglalás
Ebben a leckében hétköznapi életből vett példák segítségével a méréssel, az alakzatok, testek méreteivel, alaprajzok értelmezésével, készítésével, területszámítással, kalkulációval, százalékszámítással foglalkoztunk.
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Geometria a mindennapokban II.

A geometria az élet számos területén előfordul, legyen szó hétköznapokról vagy szakmai kérdésekről.
Ebben a fejezetben néhány gyakorlati feladatot állítottunk öszze, melyek megoldásához az eddig geometriában
tanultak nyújtanak segítséget. Amely feladatnál az eredmény nem egész szám, ott két tizedesjegy pontosságal
add meg a válaszod!

1. A képen látható 3 különböző fazékban összesen hány liter le20 cm
30 cm

20 cm

40 cm

25 cm

vest lehet főzni, ha minden edényt a magasságának a 90%áig lehet főzéskor megtölteni, hogy ne fusson ki?

50 cm

2. Az ábrán egy talicska sematikus rajzát láthatod, az élek hos�-

szának jelölésével. A talicska pakolásra használható részének mélysége 30 cm.
a) Az alsó élek segítségével adj becslést arra, hogy mekkora
az a térfogat, aminél biztosan több fér a talicskába!
b) A felső élek segítségével adj becslést arra, hogy mekkora
az a térfogat, aminél biztosan kevesebb a talicska térfogata!
c) Becsüld meg, hogy földből mekkora térfogatot lehet egyszerre a talicskán vinni, figyelembe véve, hogy a földet a
talicska peremén túl is fel lehet pakolni! Hány fordulóval
lehet elvinni 1 m3 földet ez alapján?

120 cm

50 cm
40 cm

30 cm
110 cm

3. Egy pékségben sajtos rolókat készítenek, naponta 80 darabot. A megsült rolók belsejében töltik a krémet. A belső
rész átmérője 4 cm, egy roló 15 cm hosszú. Hány liter sajtkrémet kell készíteni, ha az összes rolót megtöltik sajtkrémmel?
(A sajtkrém teljesen betölti a belső részt.)

4. Jóska szeretné járólappal borítani új lakása padlóját. A já33 cm

33 cm
7 mm

rólap méreteit a képen láthatod, és 30 db-ot tartalmazó
dobozokban lehet kapni. A lefedni kívánt terület 100 m2.
(A járólapok vékonyabb csíkokra vághatóak a pontos lefedés érdekében.)
a) Hány doboz járólapot kell vennie?
b) Elfér-e ennyi járólap a kocsija csomagtartójában, ha annak
raktere 250 dm3?

5. Egy pingponglabda átmérője 40 mm.

a) Mekkorák annak a legkisebb téglalap alakú doboznak az
oldalai, amibe belefér 3 db pingponglabda?
b) Mennyi kihasználatlan hely lesz a dobozban?

6. Egy ember 1 m2 helyen fér el. Ha megolvadnának a jégsapkák, és elárasztaná a szárazföldeket a víz, akkor minimum
mekkora lenne annak a négyzet alakú szigetnek az oldala,
ahova Magyarország összes lakosa elférne?

7. 1 liter fagyiból hány 5 cm átmérőjű gombóc fagylalt készíthető?
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8. Számold meg az oldalsó billentyűzeten a gombokat. Határozd meg, hogy a nem normálméretű gombok hányszorosai a normál gomboknak. (Fél gomb pontossággal számolj!)
Egy gomb 1,5 cm . 1,5 cm nagyságú. Mekkora felületű fröccsöntött műanyagra van szükség egy billentyűzet gombjainak
elkészítéséhez, ha az anyag 10%-a kerül veszteségként eldobásra?

Díszdoboz

Díszdoboz
Új illatot dob piacra az egyik parfümkészítő cég. Az enyhén édeskés,
inkább ta
va
szi illattal a tinédzser lányokat kí
vánják meghódítani.
Nevezd el a kollekciót, és tervezz hozzá díszdobozt, amely még von
zóbbá teszi! A cég az anyagtakarékos megoldásokat részesíti előnyben. Ezért minél több doboz hálója férjen el egy A0-ás nyomdai íven!

Graffiti

Ábrázolás

Minták
Tervrajz

PROJEKT

V A geometria témakör végére értünk. Az egyes leckék lehetőséget adtak, hogy felelevenítsétek, átismételjétek és rendszerezzétek geometriai ismereteiteket. Új témákkal is foglalkoztunk, mint a hasonlóság, a vektorok vagy az ábrázolás.
A most következő projektfeladatok további lehetőséget adnak a tanultak elmélyítésére. Az elkészült projektekből rendezzetek kiállítást!

8 cm

3 cm

Graffiti
A most nyíló STANGLI PÉKSÉG szeretné magára felhívni a figyel
met, ezért szeretne egy hatalmas graffitit festetni a ház oldalfalára 10 m hosszúságban. A tulaj kikötése, hogy a minta szerinti
arányokat tartsák meg. (Mérjétek meg az ábra méreteit!)
Ábrázolás
Az iskola épületének vetületi/axonometrikus/perspektivikus ábrázolása.
Tervrajz
Méretarányos tervrajz készítése az iskoláról.

lift lift

Nagyterem

Informatika 1. terem

Női WC Férfi
WC

Raktár

Grafikus terem

Informatika
2. terem

4. terem

7. terem

5. terem

Igazgatói

Lépcsőház

Stúdió

Tanári

Minták
Szőnyegminta tervezése, melyben mind a négy egybevágósági transz
formáció alkalmazásra kerül.
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Természetismeret

Hogyan tanuld a Természetismeret fejezetet?
Természetből csak egy van: a természet egységes. A róla nyert tudásunkat azonban több tudományág tartalmazza. Ilyen a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz (geológia), a lélektan (pszichológia) vagy a csillagászat.
Ezek a tudományok nem véletlenül különültek el egymástól. Mindegyik a természet más részletét vizsgálja, és
más módon teszi. Mindegyik megbízható tudást ad, de csak arról a részletről, amit vizsgál. Ahhoz, hogy megértsük a természet egészét, össze kell kapcsolnunk tudásunk részleteit. Ezt segíti ez a fejezet. Benne nem különálló
tantárgyakat találsz, hanem azok kapcsolatait bemutató fejezeteket olvashatsz.
A következő rajz azt mutatja meg, hogy a természet mely részével, melyik szintjével foglalkoznak az egyes
tudományágak, és ezekkel a könyv melyik fejezeteiben találkozhatsz.

15–16.
csillagászat
atomfizika

Univerzum
galaxisok
Tejút

17–18.
földtudomány
geológia

Naprendszer
Gaia

19–23.
ökológia

életközösség
populáció

24–30.
szervezettan

szervezet
egyed

13–14.

szervek

7–12.
kémia
genetika

szövetek
sejtek
molekulák

1–6.
atomfizika

atomok
elemi részek
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Részecske és hullám

Az előző tanévben megtárgyaltuk, hogy a fény – a látható fény – az úgynevezett elektromágneses hullám egy
fajtája. Ebben a fejezetben egy megdöbbentő feltételezéssel találkozol, és képes leszel annak bizonyítására.

1. Vizsgáljátok meg a jobb oldali ábrát a hul

lámhossz és a frekvencia összefüggésének
szempontjából!
Kísérlet vízzel, fénnyel és elektronnal

Ezek közé a hullámok közé tartozik még például a mikrohullám, az infravörös, az ultraibolya hullám, a röntgensugárzás és
a – később tárgyalandó – gammasugárzás is.
igen

Átengedi a Föld
légköre
Hullámtartomány
Hullámhossz (m)

nem

igen

nem

rádióhullám mikrohullám infravörös fény
ultraibolya röntgen- gamma103
10-2
10-5
0,5 x 10-6
10-8
10-10
10-12

Hullámhossz
nagyságrendje
épületek

ember

pillangó

tűhegy

egysejtű molekula

atom atommag

Frekvencia (Hz)
104

A tartománybean
maximális
intenzitással
sugárzó testek
hőmérséklete

108

1012

1K
–272 °C

100 K
–173 °C

1015

10 000 K
9 727 °C

1016

1018

1020

10 000 000 K
~10 000 000 °C

Az elektromágneses sugárzás spektruma
A hullám terjedési jellemzőinek kapcsolata. A három
kép közös tulajdonságra utal. A résen áthaladó víz
(bal), fény és elektronnyaláb (jobb) esetén hasonló
jelenséget tapasztalunk. Mindhárom esetben a rések
között egy különös csíkozat, az ún. interferenciamintázat jelenik meg.
terjedési sebesség = hullámhossz · frekvencia
c=l·f

Emlékeztető: Minden olyan elrendezést,
amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztón
(R) keresztül tartósan elektromos áram
folyjék, elektromos áramkörnek nevezzük.
).
Ehhez szükséges: feszültségforrás (
) mutatja,
Az ábrán az árammérő (
hogy mérni tudjuk, folyik-e áram a körben.
A fotocella működésének alapja, hogy
fény hatására a fotokatódból elektron
lép ki – így záródik az áramkör –, amit az
áramerősségmérő (felső kör) jelez, és az R
jelű ellenálláson (vagy fogyasztón) áram
folyik. Ha nem éri fény a fotocellát, akkor
az áram megszűnik.
anód

fény

A fény nyomása – ugyanúgy, mint a gázoké – a falnak adott
lendületből származik. A fény nyomását földi körülmények
között Pjotr Nyikolajevics Lebegyev bizonyította 1901-ben,
azonban sokkal szemléletesebben látszik a Naprendszerben.
Az üstökös csóvájának a Nappal ellentétes irányba fordulása
ennek a bizonyítéka.
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Fénynyomás

fotokatód
mA
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Mindenki tudja, hogy vörösen izzó fémhez nem ajánlatos hozzáérni. A tárgyak hőmérséklete és az általuk hőmérsékletükből
adódó kibocsátott sugárzás „színe” – ami a frekvenciájától
függ –, vagyis frekvenciája között kapcsolat van. Minél magasabb a hőmérséklete a testnek, annál nagyobb a hőmérsékleti
sugárzás frekvenciája (lásd a fenti ábra alsó felét). Azt is megtárgyaltuk, hogy a részecskék és a hullámok egyik alapvető kü
lönbsége, hogy terjedésük közben a hullámok képesek elhajlásra, interferenciára, míg a részecskék mozgásuk közben nem.
Az interferencia jelenségének megfigyeléséhez szükséges,
hogy a rések távolsága a hullámhossz nagyságrendjébe essen. Fényhullámok esetében például csak legfeljebb néhány
mikrométer (1 μm = 10 –6 m) nagyságrendű távolságra lehet
egymástól a két rés, mivel a fényhullámok hullámhossza λ =
0,4–0,7 mikron. A fény – és minden elektromágneses hullám –
képes nyomást gyakorolni egy felületre.

-

Üstököscsóva

3
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Fényelektromos jelenség
Kísérlet: Egy fémlapot fénnyel (elektromágneses hullámmal) világítunk meg. Tapasztalható, hogy elektronok léphetnek ki a fémlapról. Vizsgálhatjuk, hogy mitől függ a kilépő
elektronok sebessége, energiája, száma.
Azt tapasztaljuk, hogy a kilépő elektronok energiája nem
a fény erősségétől, hanem színétől, vagyis frekvenciájától
függ. A fény erősségétől a kilépő elektronok száma függ.
Azt is tapasztaljuk, hogy csak meghatározott frekvenciánál na
gyobb frekvenciájú fény hatására lépnek ki az elektronok. Ezt
küszöbfrekvenciának nevezzük. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a fény energiája adagokban „csomagolt”, és egy
ilyen adag energiája a fény színétől függ. Az elektron akkor
léphet ki, ha a kilépéshez szükséges energiát – kilépési munkát
– eléri az energiacsomag energiája. Azt is jelzi a kísérlet, hogy
az elektron nem folyamatosan veszi fel a fény energiáját.
A fény csomagját fotonnak, a csomag energiáját pedig energiakvantumnak nevezzük.
Mi ebben a meglepő?
Meglepetés (1): A fény energiája nem folytonos, hanem adagolt, egy ilyen adag neve: foton, és az adag mérete a fény frekvenciájától függ.
Energia = Planck-állandó · frekvencia
Jelekkel: E = h . f (h = 6,6 · 10 –34 Js)
Meglepetés (2): A fény, amikor kiüt egy elektront, nem úgy viselkedik, mint egy hullám, hanem mint egy golyó, egy részecske.
Meglepetés (3): Az elektron nem tudja a becsapódó fotonok
energiáját összegyűjteni, hanem vagy felhasználja a „neki kínáltat”, vagy nem törődik vele.
Magától értetődő kérdés: Ha a fény hullám, miközben terjed,
és részecske, amikor becsapódik, akkor lehet, hogy az elektron
is olyan részecske, amely hullámként is tud viselkedni – mondjuk, amikor terjed?
A válasz: igen. Az elektron hullámhosszának nagyságrendje
10 -10 m-nél is nagyaságrendekkel kisebb lehet.
Ennek gyakorlati felhasználhatóságú bizonyítéka az elektronmikroszkóp működése. Az elektron
mikroszkópot olyan nagyításig tudjuk használni, amelynél 10 -8–10 -9 méter távolságú
pontok elkülöníthetőek. Vagyis az elektron is képes terjedés
közben egy résen elhajlani, illetve ahogy ezt az előző oldali
képen láttad.

2. Gondolkozz el azon, hogy miért nem látjuk általában ezt a fényadagot! Hogy nézne
ki a világunk, ha mindig adagokban látnánk
a fényt?!
3. Mekkora vajon ennek a résnek a mérete?
Engedjük szabadon a fantáziánkat!
Ha az elektron hullámként terjed, akkor a
proton is képes erre?
Ha az elektron és a proton is, akkor megfelelő körülmények között az atom is? Ha az
atom igen, akkor a molekulák is? Ha a molekulák, akkor a nagyobb méretű testek is?
Milyen hullámhossz rendelhető egy részecskéhez, testhez?
De Broglie-hullám
Louis de Broglie francia tudós által leírt
alapelv, amely az objektumok hullám- és
részecskejellegének kapcsolatát írja le: a
hullámhossz = Planck-állandó/lendület.
Mivel a Planck-állandó nagyon kicsi, azért
a tömegekhez rendelt hullámhossz is kicsi, és a mindennapi életünkben észlelt
tömeg annak nagyságrendjéhez képest
nagyon nagy.

4. Számold ki, mekkora a te De Broglie-

hullámhosszod, ha 3,6 km/h sebességgel
igyekszel az iskolába!
Milyen méretű az az akadály, amit hullámként tapasztalnál? Miért nem látjuk egymást hullámként?

Összegzés
Most már látjuk, hogy a fotocella, aminek alkalmazásával például az ajtók érintés nélkül nyílnak, milyen kapcsolatban van a fizikai világunk ettől távol eső részével.
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3.2

Vonzás és taszítás

Ebben a fejezetben példát találsz arra, hogy a szemmel láthatatlan dolgokkal kapcsolatos kísérletek és következtetések alapján tulajdonságaik megjósolhatóak, és a jóslat bizonyítható lehet később.
Nyilvánvaló, hogy ha az atom önmagában
semleges, és mondjuk van benne három
elektron, akkor ugyanakkora pozitív töltésnek is kell benne lennie. Hogyan helyezkednek el ezek egymáshoz képest, ha
az egyforma töltések taszítják, a különbözőek pedig vonzzák egymást? És ha bárhogy is helyezkednek el, miért nem oltják
ki azonnal egymást?

Vajon tudunk valamely anyag atom
jaiból aranyatomokat csinálni?
Ha igen, akkor miért nem sikerült év
századokig, ha nem, miért nem?
Ha nyitott szemmel vizsgálódunk a vi
lágban, és jó kérdéseket teszünk fel, ak
kor a válaszok bizony újabb kérdésekre
sarkallnak.

alfa-részek

aranyatomok

„Mint az atom!” – mondjuk néha. De valójában mi az atom?
Az „a-tomosz” görög szó és „oszthatatlan”-t jelent. Démokritosz (i. e. 400 körül) szerint az atomok szilárd részecskék. Nem
tartalmaznak magukban semmiféle ürességet. Van súlyuk, kiterjedésük. Az atomok különböző alakúak: homorúak, domborúak, horgokkal ellátottak és még sok másféle. Az atomok nem
keletkeztek és nem is pusztulnak el soha: örök létezők.
Az azóta eltelt évszázadokban az anyag szerkezetéről sokkal
részletesebb képet kaptunk, de az atom „oszthatóságát” csak
a 19–20. század fordulója körül fedezték fel, vagyis több mint
2000 évvel később. A vizsgálódást az elektromos jelenségek
megfigyelése és leírása váltotta ki. Az a természetes kíván
csiság is szerepet játszott benne, amely a gyereket vezeti a „mi
miből áll, és szét lehet-e még jobban szedni” kérdéshez.
Azt már korábban megértettük, hogy az anyag leg
ki
sebb
olyan egysége, amely meghatározza kémiai tulaj
don
ságát,
vagyis azonosíthatóvá teszi, az az atom.
Az atom részekre osztásához vezető első kérdés az volt, hogy
ha az anyag általában elektromosan semleges, akkor honnan
származik a töltés és van-e legkisebb hordozója.
Van ilyen részecske, amely a negatív töltés hordozója. Elnevezték elektronnak (a görög borostyán szóból, ahogy arról
már tavaly volt szó, talán emlékszel).
Megmérték a töltését. Az e töltése: −1,602 176 487·10 –19 C
(coulomb)
A pozitív töltés hordozóját később tárgyaljuk.
Egy kísérletben pozitív töltésű a (alfa) részecskékkel vékony
aranylemezt bombáztak.
Az ábrán látható képet kapták.
A pozitív részecskék útját vizsgálva válaszolj a bal oldalon olvasható kérdésekre!

1. Mit jeleznek az egyenesen áthaladó

részecskék és azok aránya az összeshez
viszonyítva?
Mit jeleznek a kissé eltérülők?
Mire lehet következtetni abból, hogy van,
amelyik irányváltása nagymértékű?

A mag: nukleusz.
Ezért az azt alkotó rész elnevezése: nukleon
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Ha mindet megválaszoltad, akkor megtaláltad a Rutherfordféle atommodellt. (Ernest Rutherfordot a levont következetése
után három évvel lovaggá ütötték, és később Nobel-díjat is kapott.) Rutherford később több tudóstársával együtt vizsgálta
a kérdést, az atommag alkotórészeire vonatkozóan felfedezte a protont, majd megsejtette a neutron létezését. Rutherford-modell: Az atom közepén nagyon kicsi, az atom térfogata
tízezred részének megfelelő térben pozitív töltésű rész van. Ezt
nevezzük atommagnak. A következő leckében megismerjük
ennek alkotórészeit. Körülötte helyezkednek el az elektronok.
A modellel magyarázható a szórási kísérlet.
Az új fő kérdés, hogy miért nem esnek bele az elektronok az
őket vonzó atommagba.
A fizikusok kerestek egy hasonló jelenséget.

3
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Két egymást vonzó anyag annak ellenére sem kerül közelebb egymáshoz, hogy annak semmilyen fizikai akadálya nincs.
A jelenség hasonló ahhoz, ahogy a Hold kering a Föld körül.
Egymást vonzzák, és a Hold mégsem esik bele a Földbe, a köztük levő gravitáció körpályán tartja.

Kiegészített Rutherford-atommodell:
Középen a kis méretű, pozitív töltésű atommag. Körülötte
keringenek az elektronok. A semleges atomban ugyanannyi
elektron van, ahány proton.
A modellel fizikai szempontból két súlyos probléma van:
– a keringő elektronok a fizika törvényei szerint sugároznak, ezért energiájuk csökken, ezért bele kellene esniük a
magba,
– nem magyarázza meg a vonalas színképet (tavaly tanultál
róla).
Miután a pályák válogatása nem következik az ismert természettörvényekből, ezért ez nem elmélet, csak modell, amely
magyarázatra várt.
Itt jött a tudósok segítségére a de Broglie-hullám létének
feltételezése. Csak olyan pályán lehet az elektron, ahol a pálya
kerülete az elektron hullámhosszának egészszámszorosa. Ez
sem adott teljes magyarázatot a jelenségekre. Az atom elektronburkolatának vizsgálata még sok munkát ad a tudósoknak.
Niels Bohr átvágta a gordiuszi csomót. Modellje:
– Ha nem sugározhatnak az elektronok, nehogy belees
senek a magba, akkor nem sugároznak bizonyos meghatározott pályákon mozogva.
–
A lehetséges „bolygópályák” sugara egyetlen po
zitív
egész számmal jel
le
mezhető számsoroza
tot alkot. Az
atom akkor nyel el fotonnal érkező energiacsomagot,
ha az éppen egyezik az elektron két megengedett pá
lyájának energiakülönbségével. A gerjesztett elektron
visszatérve alapállapotába az energiakülönbségnek
megfelelő frekvenciájú fényt bocsát ki, ezért az elektron
nem vehet fel és nem adhat le akármekkora energiát.
– Mindezek megmagyarázzák az atom stabilitását, a vonalas színképet (lásd a Naprendszer felfedezése fejezetben),
és azt, hogy az elektron miért csak adagokban képes felvenni és leadni energiát.

A mai napig általában
így rajzolunk atomot

Niels Bohr

Összegzés
Nagyon lényeges és a mindennapi életben is használható tudásra tehetsz szert, ha a jelenségek megfigyelésével,
a korábbi tudásod felhasználásával következtetsz még nem ismert dolgok tulajdonságaira. Kezdd el még ma!
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3.3

Az atommag összetétele

Az előző fejezetben képet kaptál az atomról. Ebben az anyagban még mélyebbre nézünk a szabad szemmel
nem látható kicsinységű világba, és ízekre szedjük. Ugyanazt a vizsgálati módszert alkalmazzuk, csak még nagyobb mértékben kiegészítjük az azon alapuló képzelőerővel.
Azt tudjuk, hogy a pozitív töltések taszítják egymást (Coulomb-erő). Azt is tudjuk,
hogy a tömegvonzás húsz nagyságrenddel kisebb az elektromos hatásnál, azaz –
az atommag töltésének és tömegének ismeretében – nem maradhatna egyben az
atommag, az elektromos taszítás azonnal
szétvetné. Mégis egyben van.
A neutronok egy része protonok között
helyezkedik el, ezzel csökkentve a két pro
ton közötti taszító Coulomb-erőt.

1. Vajon hogyan maradhat egyben mégis
az atommag?

Az atommag, avagy
hogyan maradnak együtt azok a részecskék, amelyek nem maradhatnának?
Azt már korábbi ismereteink alapján tudjuk, hogy az atomok
magjában (a hidrogén kivételével) protonok és neutronok vannak. A protonok száma az atom rendszáma, amely meghatározza helyét a periódusos rendszerben, a tömegszáma pedig
az atom tömege, amely lényegében a protonok és neutronok
számának összege.
A neutron létezését a 20. század elején jósolták meg, de létét
csak 1932-ben bizonyították.
A protonnak pozitív elektromos töltése van, a neutron
elektromosan semleges. Tömegük közel azonos.
Méréssel megállapítható az atommag mérete, tömege és
ezáltal sűrűsége is.
Az atommag sűrűsége 2,3 · 1017 kg/m3, lényegében független
az atommagot alkotó nukleonok számától, azaz a kis atommag
ugyanolyan sűrű, mint a nagy. Ez elképzelhetetlenül nagy sűrűség. Ekkora sűrűség mellett a Föld tömege elférne egy 183 m sugarú gömbben, vagyis a Budapest–London távolság 41 m lenne.
Magerő

Atommag

2. A periódusos rendszer lenti részlete
alapján vizsgáld meg az egyes atommagokban a protonok és a neutronok számát!
Mit állapíthatsz meg a kis rendszámú
atommagok és a nagy rendszámú atommagok összehasonlításával?

Az atommagot összetartó erő – elnevezése: magerő – hatására kis térfogaton maradnak a pozitív elektromos töltésű
protonok. Ezzel egy időben nem vonzza közel egymáshoz az
anyagban a szomszédos atommagokat. A magerő hatására
az atommagok sűrűsége – az alkotórészek (nukleonok) menynyiségétől függetlenül – állandó.
Ebből következtethetünk arra, hogy a magerő:
– nagysága nagyságrendekkel meghaladja az elektromos taszító erőt, és vonzó hatású;
– az atommagon belüli nagyon kis távolság esetén taszító. Ha nem így lenne, akkor szinte ponttá húzná össze az
atommagot;
– hatótávolsága kisebb, mint két atommag távolsága – ha
nem így lenne, akkor az egész világon egy atommag lenne;
– proton-proton, neutron-neutron és proton-neutron között
egyaránt hat, a részecskék töltésétől függetlenül;
A protonok számának növekedésével az atommag mérete is
növekszik. A magerő kis hatótávolsága miatt nem tud vonzást
kialakítani két „távoli” proton között. A taszítás – a magerőnél nagyobb hatótávolságú Coulomb-erő – meghatározott protonszámot meghaladó atommagok esetén legyőzi a magerő hatását.
Ezért nem lehetséges sok protont tartalmazó stabil atommagot létrehozni. Ez azt jelenti, hogy a különböző stabil atomfajták száma véges.

134

Természetismeret

3

A z anyag szerkezete

Tömeghiány, avagy:
lehetséges-e, hogy 1 kg + 1 kg kevesebb, mint 2 kg?
Bizony lehetséges, ha nem is ilyen nagy méretekben.
Ha például megnézzük a periódusos rendszerben egy lítiumatom és egy szénatom tömegét, majd az összesen ugyanannyi
protonból és neutronból álló fluoratommag tömegét, akkor azt
látjuk, hogy külön nagyobb az össztömegük, mint együtt.
Az atommag kötési energiája az az energia (Ebe), amely ahhoz
szükséges, hogy az atommagot szabad neutronokra és protonokra szedjük szét.
Felvetődik a kérdés: Hová tűnt a tömeg?
A tömeg és energia kapcsolatára érvényes az E = m . c2 összefüggés. A tömeg energiává alakult.
A magot alkotó részecskék annál stabilabb magot alkotnak,
minél kisebb az egy nukleonra jutó energia.
Ez az energia szabadulna fel, ha a nukleonok atommagot
alakítanának. Ha a kötési energiát elosztjuk a nukleonok számával, akkor megkapjuk az egy nukleonra jutó kötési energiát.
A grafikon ezt mutatja. Látható, hogy megfelelő körülmények
között a nagy rendszámú (protonszámú) atommagok bom
lással kerülhetnek alacsonyabb energiaszintre. Vagyis, bomlá
suknál hasadási energia szabadul fel.
A kis atommagok egyesülésnél alacsonyabb energiaszintre
kerülhetnek az egyes alkotóelemek, vagyis egyesülésükkel
energia szabadul fel.
A grafikon alja a vas (Fe) körüli protonszámú atomoknál van.
Ezért nevezik ezt a területet vastónak a fúziós energiafelszabadulás itt megáll. Ezeknek a tényeknek még nagy jelentősége lesz.
Radioaktivitás

szabad nukleon rendszer
E be
E fel
kötött nukleon E be= E fel = ∆m · c2
rendszer

Tömeghiány

Az atommagok tömege mindig kisebb, mint
az azt alkotó ugyanannyi különálló („szabad”)
proton és neutron, azaz az atommagot alkotó
nukleonok össztömege.
EMLÉKEZTETŐ: a fény sebessége:
300 000 000 (3 · 108) m/s
A fénysebesség négyzete: 90 000 000
000 000 000 (9 · 1016) m2/s2
Ha 1 kg tömeg teljes egészében energiává tudna alakulni, az 90 000 000 000 000
000 (9 · 1016) J energia felszabadulását jelentené, ami 25 000 000 000 (2,5 · 1010)
kWh
0,3
0,6
0,9
1,2

Egy konkrét protonszámú (rendszámú) atom energiája lényegében a protonok és neutronok arányától függ. Az atommag
– mint sokszor Te is – az energiaminimumra törekszik.
Amennyiben az egy nukleonra jutó kötési energia minimális
az adott protonszám mellett, akkor az atommag stabil, amen�nyiben nem ez áll fenn, akkor megváltozik az atommag ös�szetétele. Ez a jelenség a radioaktivitás. A radioaktivitás lehet
természetes és mesterséges. A radioaktivitás fajtái az alfa-,
a béta- és a gamma-bomlás.
Az alfa-bomlás esetén két protonból és két neutronból álló
csoport (tulajdonképpen egy héliumatommag) lép ki az atommag kötéséből és hagyja el az atomot. A kirepülő alfa-rész sebessége rendkívül nagy.
A béta-bomlás esetén egy proton neutronná alakul és
egy elektron lesz. Az elektron kilép az atommagból. A gamma-bomlásnál az atommag nagy frekvenciájú fotont bocsát ki.
Összegzés
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26

90
36 Kr

143 Ba
56

238 U
92
radioaktív
bomlás

Egy nukleonra jutó energia különböző
protonszámú atomokban

Radioaktivitás

2.11

Ebben a fejezetben eljutottunk az atomtól, az atommagok összetevőinek következetes vizsgálata útján a radioaktivitás magyarázatáig. Nem kis út volt. És még nagyobb tér vár felfedezésre ebben a birodalomban. Különösen a
felszabadítható energiák, valamint az elemi részecskék ügyében.
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3.4

Atommagok kettéválása, egyesülése

Ebben a fejezetben az – előzőekben szerzett – ismereteink alapján megjósoljuk a láncreakciót, és képet kapunk
annak ellenőrzött és ellenőrizetlen felhasználásáról.
Maghasadás

Uránatommag hasadásakor
3 szabad neutron keletkezik

1. Beszéljétek meg, hogy protont vagy
neutront próbálnátok-e bejuttatni az
atommagba! Indokoljátok meg dönté
seteket!
2. Nézd meg, hogy mennyi a báriumatom

magban és a kriptonban a protonok és a
neutronok száma!
A Ba megjelenése után miért épp kriptont
kezdtek keresni a tudósok?
Vizsgáld meg a folyamatban a neutronok
számát! Mit fedezel fel?
56

56 0,9

0,9 36

137,0 137,0
bárium
bárium

36

83,8 83,8
kripton
kripton

A maghasadás láncreakciója neutronokkal
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Az előzőekben tárgyaltuk és elemeztük, hogy az atommag lehetőség szerint olyan állapotváltozásokon megy át, amelyek
energiáját csökkentik. Azt is láttuk, hogy ez az energia alapvetően a protonok és a neutronok arányától függ. A folyamatban
vagy kis stabil héliumatommag lép ki a nagy atommagból,
vagy egy proton (pozitív béta-bomlás esetén), vagy neutron
(negatív béta-bomlás esetén) alakul át. Ez volt a radioaktivitás
alfa-, illetve béta-bomlásnak elnevezett módja.
Adódik a kérdés, hogy mi történne, ha egy stabil atommagot
mesterségesen „megráznánk”, azaz mesterségesen megváltoztatnánk a protonok és neutronok arányát. A kétfajta nukleon (atommagalkotó részecske) új aránya miatt az atommag
kikerül egyensúlyi állapotából. Instabillá válik.
A tudósok a kísérletben nagy atomokat ütköztettek. Az ütkö
zésből keletkező neutronok hatásával kapcsolatban azt várták,
hogy az uránmagok elnyelik azokat, és 92 protonból és 144 neutronból álló sugárzó uránmagokat kapnak. Ezzel szemben ott
nem levő báriumot (85 neutronnal) és kriptont (56 neutronnal)
találtak. Vagyis hasadt az atommag, és közben neutronok szabadultak fel. Érdemes megfontolni azt, hogy ha a felszabaduló
neutron túl lassú, akkor el sem éri az atommagot, ha pedig túl
gyors, akkor egyszerűen átrohan rajta, miközben kicsit lelassul.
Ebben az esetben mozgási energiájából valamennyit átad az
atommagnak.
Neutront juttatva az atommagba, arra lehetett számítani,
hogy a besugárzott atommag radioaktívvá válik és sugározni kezd. De nem ez történt. A tudósok sem tudnak előre mindent, ezért különösen megfontoltnak kell lenni az új
kísérletek tervezésénél és annak eldöntésénél, hogy belekezdjenek-e a kísérletbe. Nem is könnyű a döntés általában.
Magfizikai láncreakció:
avagy miért rémült meg sok tudós az atommaghasadás fent
vázolt létrehozásának lehetősége miatt?
A magfizikai láncreakció lényege, hogy a hasítási folya
matot neutron váltja ki, és a folyamatban egynél több neutron szabadul fel, amely meghatározott körülmények között újabb hasadásokat indít. Ekkor – megfelelő körülmények
között – olyan önfenntartó folyamat zajlik, amelynek mértéke
addig növekszik, amíg a feltételek nem változnak.
A maghasadás esetén a láncreakcióhoz szükséges minimális
mennyiségű hasadó anyag tömegét szokás megadni. Ez a kritikus tömeg (angolul: critical mass). Ennél kisebb tömeg esetén
nem jön létre a folyamat, a nagyobb tömeg együttléte esetén
a láncreakció elindul, szabályozhatatlanná válik, és esetünkben
robbanáshoz vezet. A kritikus tömegnél kisebb tömegű anyagból túl sok neutron szabadulhat ki, vagyis nem indul meg, vagy
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megszakad a láncreakció. A kritikus tömegnél nagyobb anyagmennyiség esetén véletlenszerűen ( spontán) is elindulhat a
láncreakció, és robbanás következik be. A tudósok azért sápadtak el, mert olyan eszköz került az emberiség kezébe, amely –
az előzőekből láthatod – hatalmas energiák felszabadulásával
járó folyamat beindítását eredményezheti.
Ha ezt az energiát ellenőrzött körülmények között szabadít
hatjuk fel, akkor az emberiség egy addig nem remélt nagyságú energiaforráshoz juthat. Ellenőrizetlen folyamatban viszont
olyan fegyverré válik, amelynek hatását el sem lehetett kép
zelni. Mind a szabályozott, mind a szabályozatlan láncreakciót
alkalmazó eszköz elkészült.
Az atombombánál láttuk a hatást. A láncreakció szabályo
zásának lényege, hogy a folyamat ne gyorsuljon, azaz átlagosan ne kettő-három, hanem csak egy neutron hasítson a következő lépésben.
A korábban írtak alapján ez azt jelenti, hogy a hasadásnál
felszabaduló neutronok sebességét és az elnyelt neutronok
számát kell szabályozni. Atomerőműben a neutronelnyelő szabályozó anyagot moderátornak nevezik.
Egy neutron hasít egy atommagot, és a hasadás után átlagosan 2-3 új neutron válik szabaddá. Ezek a neutronok
újabb atommagokat hasíthatnak.
Ha három felszabaduló neutronnal számolunk, akkor 3 „új”
neutron is hasít összesen egy-egy atommagot. A következő
lépésnél 3, az azt követőnél 9 mag hasad 27 neutront fel
szabadítva.
A harmincadik lépésben 340, azaz 1,2157665 · 1019 hasadás
lép fel.
Magfúzió
Korábban láttuk, hogy a kis rendszámú (könnyű) atommagok részecskéi úgy tudnak erősebb kötést létrehozni, és ezáltal
energiát leadni, hogy egyesülnek (fuzionálnak). A folyamat beindításához az szükséges, hogy a pozitív töltésű atommagok
– amelyek elektromosan taszítják egymást – olyan közel tudjanak kerülni egymáshoz, hogy a nukleonok közti magerő érvényesülhessen, és összekösse azokat egy atommaggá. Ezt
elegendő számú atommag hatalmas sebességgel való ütköztetésével érjük el. A magok egyesülésénél felszabaduló energia
a folyamat fenntarthatóságában részt vevő atommagok gyorsítását eredményezi. Az önfenntartó folyamat lényege, hogy
a hatalmas hőmérsékletű anyaghalmaz egyben tartásával
az atommagok ütközésével újabb és újabb fúziók történnek,
újabb energiafelszabadulást és újabb fúziót előidézve.
A csillagok energiáját ilyen atommag-egyesülések adják.
A Nap is ettől ad – többek közt – fényt és élteti bolygónkat.

A hirosimai atombomba gombafelhője
és a bomba hatása

Az ellenőrzött folyamatot lehetővé tevő
energiatermelő eszközt atomerőműnek,
az ellenőrizetlen energ iafelszabadítót
atombombának hívjuk.

Atomreaktor

Proton
Neutron
Pozitron
Neutrino
Gamma sugár

Magfúzió

Összegzés
A fejezetben képet kaphattunk arról, hogy az atomfizikai kritikus tömeg mit jelent, és milyen veszélyei vannak, ha
valaki radioaktív anyagokkal dolgozik, és nem ügyel eléggé.
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3.5

Atomi fizika a mindennapokban

A következő fejezet részletes képet ad a radioaktivitással kapcsolatos valódi veszélyekről, és megtanít azokra a
fogalmakra, amelyek pontos alkalmazásával eligazodhatsz a radioaktivitás világában.
A radioaktív anyagok alkalmazása

Ólom
Alumínium
Papír

Alfa-részecske
Béta-részecske
Gamma-sugár

A radioaktivitás oka és forrása a nem stabil atommag, vagyis
az az állapot, amelyben a protonok és neutronok aránya nem
felel meg az energiaminimum elvének. Az ilyen atommagok
alfa-, béta- vagy gamma-bomlással csökkentik energiájukat.
Alfa-bomlás esetén két protonból és két neutronból álló stabil atommagot, béta-bomlás esetén elektront vagy pozitront,
gamma-bomlás esetén fotont bocsátanak ki.
A méretükből adódóan az alfa-részecskéket már egy papírlap
is megállítja, a béta-bomlás „termékének” meg
állí
tásához,
elnyeléséhez már ólomfal szükséges, a gamma-bomlás áthatoló képessége a legnagyobb.
A radioaktivitás ott befolyásolja legjobban a környezetét,
ahol energiáját leadja, vagy ott, ahol mole
kulák, atomok
szerkezetét megváltoztatja. Ezért az egyes radioaktív sugár
zásoknak más és más a hatásuk az élő szervezetre.

A radioaktivitás jellemzői
– Felezési idő: Azt az időt, amely alatt egy radioaktív anyagban a radioaktív magok száma a kezdeti érték felére
csökken, felezési időnek nevezzük, ami jellemző az adott izotópra.
A különböző radioaktív anyagok felezési ideje a technikailag – a bomlási folyamat megfigyelései alapján –
100 millió év nagyságrendtől a másodperc milliárdod részéig terjedhet. Általában stabil magoknak tekintik
azokat, melyek felezési ideje a technikai felezésiidő-maximumnál nagyobb, és instabil radioaktív magoknak
azokat, melyek felezési ideje ennél kisebb.
– Aktivitás: Egy adott radioaktív anyag aktivitásán az időegység alatt bekövetkező bomlások számát értjük.
Mértékegysége: Bq (becquerel; 1/s). 1 Bq az aktivitása annak az anyaghalmaznak, amelyben másodpercenként egy atommag bomlik szét.
– Dózis: A sugárzásból 1 kg anyag által elnyelt energia mennyisége. A biológiai szövetben elnyelődött sugárzás
mértékegysége Sievert, jele Sv.
– Élettani hatások: Az ionizáló sugárzás hatására képződött ionok reakcióképesek, és meg tudnak változtatni
olyan biológiailag fontos molekulákat, mint a nukleinsavak és az enzimek. A sejtek mindenkori érzékenysége
változó. Az élő szervezetek fiatal korban nagy sejtosztódási aktivitásuk miatt általában érzékenyebbek, mint
a felnőtt szervezetek.
A vérképzés a nagy dózisú sugárzástól megszűnhet. Dózistól függően a regeneráció 5–6 nap múlva kezdődik
meg. A nyiroksejtek eltűnnek, 5 nap múlva jelennek meg ismét. A pajzsmirigy is igen sugárérzékeny, rákos
szövetburjánzása indul meg. A tüdőből a radioaktív por köhögéssel nem képes kiürülni – tüdőrák kialakulása
lehetséges. A mellben – elsősorban a nőknél – a tejmirigyekben felhalmozódó cézium és ruténium 10–20
éven belül rákot okoz. Az ivarmirigyek is jelentősen károsodhatnak: nemzőképtelenség következik be, mivel
a herék csírasejttermelése megszűnik. A petefészek tömege csökken, a tüszők zsugorodnak, roncsolódnak az
öröklődési anyagok. Így torzszülöttek jöhetnek világra, akár több nemzedéken keresztül is. A csontok rend
kívüli sugárérzékenysége a vérkép megváltozásával magyarázható. A bőrön okozott elváltozások: gyulladás,
pigmentáció, szőrzet kihullása.
Az egyszerre elszenvedett nagyobb dózis biológiai hatása mindig nagyobb, a szervezet teljes mértékben
soha nem épül újjá. Egyes kismértékű sugáradagok hatásai sem állíthatók helyre: ilyenek pl. a genetikai káro
sodások vagy a rosszindulatú daganatok. A sugáradag mértékétől függően különítjük el a sugárbetegség
fokozatait.
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CT vizsgáló gép

Pajzsmirigyrák gyógykezelése

Radioaktivitás alkalmazása
– Egészségügy: A radioaktivitás az egészségügyben is jelen van. Az orvosi vizsgálatok nagy részénél (mint
például a rendkívül elterjedt CT- és röntgendiagnosztikai vizsgálatok esetében) egy-egy alkalommal akkora
aktivitást használnak fel, mint amennyi öt, kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékot tartalmazó hordóban van összesen.
Radioaktív izotópok alkalmazási területei a következők:
– a kivizsgálás elején, szűrővizsgálatnál;
– a betegség lefolyásának követésére, ismert diagnózis esetén;
– a terápiás beavatkozások eredményességének lemérésére;
– a betegség gyógykezelésére, amely főleg a daganatok, a kóros pajzsmirigyműködés és vörösvértest-megszaporodás esetén kerül alkalmazásra. Így a pajzsmirigy kóros túlműködése jódizotóppal gyógyítható.
A szájon át bejuttatott vagy az érbe befecskendezett foszforizotóp béta-sugárzása a daganatok ellen hatásos, illetve csökkenti a kórosan megszaporodott vörösvértesteket.
– Kormeghatározás: A módszer lényege a következő: ha a kozmikus sugárzás hatására létrejövő neutronok a
földi atmoszférán áthaladva beleütköznek a nitrogén atommagjába, akkor a nitrogénatom 14-es tömegszámú szénizotóppá alakul át. Ez a szénatom instabil, radioaktív: béta-bomlással, 5 730 éves felezési idővel bomlik. A tápláléklánccal a szén bejut az élő szervezetbe, s az élő szervezetek szénizotóp-tartalma állandó értékű.
A stabil 12C izotóp aránya a radioaktív 14C izotóphoz viszonyítva 1012:1. A halál beállta után a szervezet már
nem vesz fel több szenet, ezért a 14C részaránya állandóan csökken. A két szénizotóp arányának radiometrikus
meghatározása adja meg a vizsgált anyag korát.
A légkörben a 12C/14C arány nem mindig állandó a kozmikus sugárzás intenzitásának ingadozása, a fosszilis
tüzelőanyagok elégetése, illetve nukleáris fegyverkísérletek következtében. A koncentráció ingadozásai miatt
az egész Földre kiterjedően szisztematikus eltérés mutatkozik a radiokarbon kor és a valóságos naptári korok
között, ezért dolgozták ki a borostásfenyő évgyűrűszámlálásait segítségül hívó kalibrációt. A 14C-módszerrel
mérhető maximális kor 50–70 ezer év, a hibahatár általában ±100 év, az analitikai módszerek és kalibrálások
pontosításával egyre kisebb. Elvileg minden biológiai eredetű szenet tartalmazó anyag kora mérhető ezzel a
módszerrel.

1. Nézz utána, hogy mi okozhat pajzsmirigyrákot, hogyan lehet megelőzni, és ha kialakult, akkor hogyan
lehet gyógyítani.
Összegzés
Ebben a fejezetben megtanultad a radioaktív anyagok felhasználásának módjait, az általuk okozott veszélyeket és
azok elkerülésének lehetőségeit. Érdemes fejben tartani ezeket a dolgokat.
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3.6

Az elektronok a mindennapokban

A fejezetben több ismerős dologgal találkozol. Ezeket az ismeretek rendszerbe helyezzük, hogy könnyebben
elsajátíthasd s a mindennapokban könnyebben használhasd fel.

1. Mennyi az áram erőssége abban a ve

zetőben, amelyen egy óra alatt 100 C töltés
áramlik át?

2. Egy telefon I = 10 mA erősségű árammal működik. Mennyi töltés halad át a ve
zetékén egy 10 perces beszélgetés alatt?

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

vezetékes telefon: 10 mA
izzólámpa: 0,1-0,6 A
mikrohullámú sütő: 5-10 A
vasaló: 2 A
villanybojler: 10 A
autók önindítója: 200-400 A
villanymozdony: 2000 A
villám: 5000-300 000 A

3. Nézd meg, hogy az általad használt elekt-

romos eszközök mekkora erősségű áramot és mekkora feszültséget viselnek el!

Az elektromos áram
Tavaly már tanultuk, hogy elektromos mezőbe helyezett töltésre erő hat. Amennyiben ezen erő hatására a töltések elmozdulnak, „áramlani” kezdenek, akkor – akár a folyó esetén – áramról
beszélünk.
Töltések egyirányú áramlását elektromos áramnak nevezzük.
Az elektromos áramot az áramerősség jellemzi.
Az áramerősség a vezető keresztmetszetén egy
ségnyi idő
alatt áthaladó töltésmennyiséget jellemző fizikai mennyiség.
Mértékegysége az amper (A).
töltés , coulomb )
Jele: I. Képlete: I = Q (
másodperc
idő
t
1
C
1A=
(egy amper egyenlő egy coulomb töltés egy má
1s
sodperc alatt)
Abban az esetben, ha az áramerősség értéke időben állandó,
akkor egyenáramról beszélünk.
Elektromos ellenállás
A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen ará
nyos, tehát hányadosuk állandó. Az elektromos ellenállás azt
mutatja meg, hogy egy adott vezetőben az elektronok „megmozdításához” szükséges feszültség mekkora. Elektromos el
lenállás szempontjából az anyagokat vezető, szigetelő és fél
vezető kategóriákra osztjuk.
Az ellenállás jele: R, mértékegysége: ohm

Georg Ohm

Nagyfeszültségű
vezeték

140

Természetismeret

Többmagos
CPU processzor

– Vezetők: Jó elektromos vezetők azok az anyagok, amelyek
ben a töltéshordozók könnyen tudnak vándorolni. Jó vezetők például a fémek, az emberi test, a grafit, a hígított savak,
a sóoldatok, a tengervíz.
Fémes vezetés: Atomi állapotban az elektronok az atom körül
lokalizáltak és diszkrét energiaértékekkel rendelkező héjakon
helyezkednek el. Fémek esetén az elektronok leszakadnak az
atomokról, ionokat hátrahagyva elektrongázt alkotnak.
– Szigetelők: A jó szigetelőkben a töltéshordozók csak nagy
feszültség hatására képesek elmozdulni, pl. kréta, porcelán,
szárított növények, száraz papír, üveg, desztillált víz.
– Félvezetők: Olyan anyagok (elem, vegyület), amelyek ellenállása a fémeké és a szigetelőké között van (kb. 10-3–107
ohm/cm), és amelyekben a szabad töltéshordozók sűrűsége
bizonyos hőmérsékleti határok között a hőmérséklet emel
kedésével növekedik, vagyis az ellenállásuk ebben a hőmérsékleti tartományban a hőmérséklet növekedésével csökken.
Félvezetők nélkül nincs számítástechnika. A számítástech
nika ma teljes egészében a félvezetőkre épül.
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Az elektromos áram hatásai
–H
 őhatás: Az elektronok ütköznek a vezető részecskéivel.
A vezető részecskéi élénkebben rezegnek.
Nő a vezető belső energiája.
Nő a vezető hőmérséklete.
Az izzólámpa wolframszála a rajta átfolyó áram hatására felforrósodik és izzani kezd.
Világítótestek energiafogyasztása és élettartama
Lámpatípus

Melegítésre
felhasznált
energia (%)

Világításra
felhasznált
energia (%)

4. Mit gondolsz, miért nem csapja agyon
magát az elektromos angolna?

Élettartam
(óra)

Normál izzó

95

5

1 000

Halogénlámpa

93

7

2 000

IRC-halogénlámpa

91

9

4 000

Kompakt fénycső

75

25

6 000–12 000

Fénycső

71

29

12 000–42 000

LED égő

5–15

85–95

20 000

Bimetál kapcsoló: A bimetál két egymásra ragasztott, különböző hőtágulású fémszalag. Az áram hatására a bimetál felmelegszik és meggörbül. Ekkor megszakad az áramkör, a bimetál
lehűl és kiegyenesedik, ezáltal zárja az áramkört.
– Vegyi hatás: Áram vezetése közben az elektrolitokban vegyi változás megy végbe. Ennek alkalmazásai pl. vízbontás,
akkumulátorok töltése, galvanizálás.
– Mágneses hatás: Erről a 9.-es tankönyvben már részletesen
olvashattatok.
– Élettani hatás: Az emberi test vezeti az áramot. A testen áthaladó áram hatására égési sérülések keletkezhetnek, a test
nedveiben vegyi változás mehet végbe, izom-összehúzódás,
görcs, idegbénulás, légzészavar, szívbénulás léphet fel.
Az elektromos áram olykor életet is menthet. A szívkamra-fibrilláció, hirtelen szívmegállás esetén a defibrillátor alkalmazásával lehet életet menteni. Lehet, hogy egyszer te is megmenthetsz valakit.

Hagyományos izzó

Energiatakarékos izzó

Defibrillátor
A galvanizálás menete
Elektromos feszültségforrás
Az áram hatására
a bevonó fém ionjai
a bevonandó fémtárgyra vándorolnak
Fémtárgy
A bevonandó tárgyat
a bevonó fém sóját
tartalmazó oldatba
merítik

A bevonó fém
darabja

Segítségnyújtás áramütés esetén

– Segítségkérés
– Kiszabadítás az áramkörből, áramtalanítás, biztosíték lekapcsolása, vagy valamilyen
szigetelő anyaggal elhúzni vagy eltolni a sérültet.
– Elsősegélynyújtás. Ha eszméleténél van, feküdjön vagy üljön. Ha eszméletlen, de lélegzik, stabil oldalfektetés. Ha nem lélegzik, de pulzusa van, lélegeztetés. Ha nincs pulzusa, szívmasszázs és lélegeztetés.
– A mentők a 104, vagy az általános segélyhívó értesítése a 112-es telefonszámon.

Összegzés

2.15

4.5

A fejezet leírta az elektromos áram lényegét, hatásait. Javasoljuk, hogy különösen a hatásait és az áramütés esetén
szükséges teendőket ne felejtsd el. Életet menthetsz vele. A sajátodat is.
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3.7

A rejtett terv

Minden élőlény: szervezet. Formájuk, viselkedésük nem a véletlen műve. Milyen tervrajz alapján jön létre rendjük, milyen program és hogyan valósítja meg? Mi módon adódik át a program egyik élőlényről a másikra? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a genetika.
Minden sejt sejtből lesz
Sokáig vélték azt, hogy élőlény „magától”, élőlény közreműködése nélkül is keletkezhet. Ez az elképzelés az ősnemzés.

Ősnemzés vagy nemzés?
Az ősnemzés elképzelése szerint iszapból féreg vagy akár béka is keletkezhet.
Louis Pasteur szobra a párizsi Pasteur Intézet előtt
Pasteur bizonyította, hogy az ősnemzés tana téves: az
életet mindig az egyik élőlény adja át
a másiknak.

1. Beszéljétek meg! Miért veszélyesek az
élelmiszerekben elszaporodó baktériumok
vagy penészgombák? Hogyan védekezhetünk ellenük? Milyen előnyei és hátrányai
vannak az egyes módszereknek?

Az ősnemzés elképzelését már a 18. századtól kísérletekkel
cáfolták. A mikroszkóp felfedezése után azonban egyetlen
csepp romlott húslevesben is apró, sejtmag nélküli lények tömegét pillantották meg. Baktériumok voltak. Talán ezek valóban ősnemzéssel keletkeznek? A híres francia kutató, Pasteur
(ejtsd: pasztőr) alaposan felforralta a húslevest, ezzel elpusztította benne a baktériumokat. Ha ezután biztosította, hogy ne
jussanak be a levegőből újabbak, a húsleves nem romlott meg,
nem keletkeztek benne baktériumok. Világossá vált, hogy
a legegyszerűbb élő sejt is csak egy korábbi élő sejtből keletkezhet.
Ivaros és ivartalan szaporodás
A 18. századra bizonyították, hogy a legtöbb élőlény ivarosan, szexuális úton szaporodik. Életük kezdete: két ivarsejt –
a petesejt és a hímivarsejt – egyesülése egyetlen sejtté (zigótává).

2. Becsüld meg a rajz alapján, hogy kb. hányszor nagyobb

egy petesejt átmérője, mint a hímivarsejt feji részének hos�sza! Hányszor nagyobb a térfogata?

Mai tudásunkat tükröző rajz
az emberi petesejtről és a hímivarsejtekről
(közülük egy kinagyítva jobbra)
A petesejtben sötét folt jelzi a sejtmagot.
A hímivarsejt feji részében van a sejtmag
(az örökítőanyaggal), nyaki része az energiatermelést,
a farokrész a mozgást szolgálja.

3. Beszéljétek meg! Mi az előnye annak,

hogy a klónozott egyedek öröklött tulajdonságai azonosak? Milyen hátránya lehet
ennek? Miért tilos az ember klónozása?
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Sok élőlény ivartalanul is képes szaporodni. Ekkor testi sejtekből jönnek létre az új egyedek. A jelenséget azonos öröklött
tulajdonságú egyedek tömegének előállítására használják
(sejtklónozás). Sok növényt ősidőktől csak így szaporítanak
(burgonya), másoknál a fajta fenntartásának eszköze (szőlő,
nemesnyárak, gyümölcsfajták).
Baktériumok és vírusok
A baktériumok nem hoznak létre ivarsejteket, mégis képesek
örökítőanyaguk átadására. Sejtjeik néha rövid időre összeolvadnak egymással, és a keletkező hídon át az örökítőanyag
(DNS) egy része átjut a „hím jellegű” baktériumból a „női jel-

3

„ A z érem két oldala”

legűbe”. Az örökítőanyag néha értékes információt rejt, például egy gyógyszer (antibiotikum) elleni védettséget biztosít
hordozójának. Így gyorsan elter
jed
het
nek gyógyszerekkel
szemben védett (rezisztens) kórokozók.
A baktériumok vírusok útján is cserélhetnek információt.
A vírusok az örökítőanyag fehérjeburokba csomagolt részletei.
Nincs önálló anyagcseréjük, szaporodni is csak élő szervezetbe kerülve tudnak. Sejtről sejtre terjedve másoltatják magukat.
Eközben sokszor elpusztítják a gazdasejtet, néha azonban nem
okoznak benne kárt, sőt, az átvitt információ a gazdasejt számára hasznos is lehet.

4. Nézz utána! A felsorolt betegségek közül melyeket okozzák baktériumok, melyeket vírusok? Melyik ellen kapunk
védőoltásokat?
AIDS, diftéria (torokgyík), tetanusz, rubeola (rózsahimlő), pestis, TBC (tüdőgümőkór), influenza

5. Beszéljétek meg! Milyen hasonlóságok vannak a biológiai
és a számítógépes vírusok között?

Génmódosított élőlények?
A vírusokat újabban felhasználják élőlények tulajdonságainak szándékos módosítására. Kiválasztanak egy kívánatos tulajdonságot, és kihasítják az örökítőanyagból azt a szakaszt
(gént), ami ezért felelős. Ezt a DNS-darabot (amit transzgénnek
neveznek) vírusba csomagolják, és így juttatják be a fogadó
sejtbe. Ha a befogadó életben marad, és az átvitt gén működni
kezd benne, genetikailag módosított élőlény (angolul
GMO = genetically modified organism) jön létre. GMO-bak
tériumokat ma már kiterjedten használnak a gyógyászatban,
például inzulinhormon termelésére cukorbetegek számára.
Erősen vitatott mezőgazdasági alkalmazásuk. A tá
mogatók
szerint az új, előnyösebb tulajdonságú fajták hasznosak.
Az egyik GMO-kukoricát például nem kell permetezni a rovarkártevők ellen, mert a bevitt DNS-molekula hatására saját maga
termeli a rovarölő méreganyagot. Az ellenzők viszont úgy érvelnek, hogy ez az eljárás természetellenes és beláthatatlan
kockázatokkal jár.

7. Gondold végig! Milyen következményekkel járna, ha a
GMO-kukorica transzgénje átkerülne a saját belünkben élő
baktériumokba?

A DNS örökítő szerepének kísérleti
bizonyítása vírusok segítségével
(a „fágok” a vírusok egyik csoportja)
A kutatók radioaktív foszforral (32P) jelölték meg a
vírus DNS-ét, és radioaktív kénnel (35S) a fehérjéit.
A fertőzést a sejtbe bekerült foszfortartalmú DNS, és
nem a kint maradt fehérjeburok okozta.

6. A védőoltásokról többet olvashatsz az
Eduvital honlapon, a Gyűjtemény/Biológiai háttéranyag/Vírusok, prionok fejezetben!

Génmódosított akváriumi halak
Ezekbe az eredetileg csíkos zebradániókba
medúzatranszgént juttattak. A halak
a kezelés hatására fluoreszkálni kezdtek.

8. Vitassátok meg! Fogyasztanál-e GMO-

burgonyát vagy kukoricát? Visszautasíta
nád-e a GMO-élőlények által termelt gyógy
szert? Hozzá
járulnál-e, hogy öröklő
dő
tulajdonságaidat genetikai beavatkozással
megváltoztassák (ha ez lehetséges lenne)?
Látsz-e különbséget az eljárások között?

Összegzés
Minden élőlény sejtekből áll. Sejt csak sejtből lesz. A sejtek tulajdonságait megszabó információt az örökítőanyag
(többnyire DNS) hordozza. Ha ezt egyetlen sejt adja át utódjának: a szaporodás ivartalan. Ha két ivarsejt egyesülése előzi meg: a folyamat ivaros. Genetikai információt vírusfertőzés vagy szándékos emberi beavatkozás is átvihet
egyik élőlényből a másikba (GMO, genetikailag módosított lények).
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3.8

Állandóság és változékonyság (az öröklődés)

„Nem esik messze az alma a fájától” – tartja a mondás. Valójában mely tulajdonságaink öröklődnek és milyen
mértékben? A válaszadáshoz olyan jellegeket kerestek, amelyeket nem vagy alig befolyásol a környezet változása. Tegyük fel, hogy sajátságaink mindegyikét az örökítőanyag egy darabja, egy-egy gén okozza! Ekkor
a tulajdonságok eloszlásából következtethetünk a gének eloszlására. A látható forma alapján fölismerhetjük
a láthatatlan terv egy-egy részletét (3.7).
Amit öröklünk: belső lehetőségeink

Három nemzedék
Tulajdonságaink egy része különös módon öröklődik:
a nagyszülők néhány jellegzetessége látszólag eltűnik
a gyermekekben, ám újra megjelenhet az unokákban.
A jelenség magyarázatát Mendel találta meg a
19. században.

1. Beszéljétek meg! Örökölhető-e? Ha igen,
milyen mértékben? Vagy csak a hajlama?

Cukorbetegség, influenza, intelligencia, bőrszín, testmagasság, vércsoport, műveltség,
depresszió, tejcukor-érzékenység, nyelvérzék

Tulajdonságaink egy része erősen függ kör
nye
zetünktől,
életmódunktól. Ilyen például az izomerő, a mesterségbeli tudás. Más jellemzőink öröklöttek, ezeket nem vagy alig befolyá
solja a környezet. Ilyen például a szemszín vagy a vércsoport.
Legtöbb tulajdonságunk úgy jön létre, hogy öröklött lehetősé
geinkből több-kevesebb megvalósul. Így például egy öröklötten jó térlátású emberből kiváló mérnök lehet – de csak akkor,
ha megfelelő képzésben részesül.
Rendellenességek, hibák is öröklődhetnek, például a vérzékenység (a véralvadás zavara). Sok betegségnek csak a hajlama
öröklődik: ekkor a betegség megjelenésének valószínűsége
nagyobb az átlagosnál, de nem biztos, hogy be is következik.
Genetika
Az öröklődés szabályait kutató tudományág a genetika (a görög
genao jelentése: szülök, létrehozok, okozok). Az elnevezés gróf
Festetics Imre 18. századi magyar természetkutatótól származik. Azt az elképzelést tükrözi, hogy a sejtjeinkben rejtőző gének okozzák az öröklött jellegeket. Az öröklés szabályait Gregor
Mendel természettudós írta le először a 19. században. Ekkor
már tudták, hogy minden ivarosan szaporodó élőlény két ivarsejt egyesüléséből jön létre. Ezért tulajdonságainkat két gén (egy
apai és egy anyai eredetű) kölcsönhatása szabja meg. Testi sejtjeink kétszeres génállományt hordoznak (diploidok). Az állati vagy
emberi ivarsejtek keletkezésekor a gének száma megfeleződik, és
egyszeres génállományú, más néven haploid sejtek jönnek létre.
Bármelyik génnek létezhet többféle változata. Ezek ugyanazon jelleg eltérő változatait hozzák létre (például barna, kék,
zöld, szürke szemszínt). Ha egy élőlény mindkét szülőtől azonos típusú génváltozatot kap, homozigóta lesz. Az is lehet,
hogy az apai és az anyai eredetű génváltozat különböző, ekkor
(erre a jellegre nézve) heterozigóta az egyed.
Öröklésmenetek

Gregor Mendel
Ágoston-rendi szerzetes arcképe
Mendel írta le a genetika alaptörvényeit.
A védőoltásokról többet olvashatsz az Eduvital honlapon, a Gyűjtemény/Biológiai háttéranyag/Vírusok,
prionok fejezetben!
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Mendel megfigyelése szerint homozigóta szülők utódai (az
első utódnemzedék) a vizsgált jelleg szempontjából mindig
azonosak. Az utódok utódai (a második utódnemzedék tagjai)
között viszont meghatározott arányban megjelennek a nagyszülők tulajdonságai. Az egyes nemzedékeket hagyományosan így jelölik: P (latinul parens), szülői nemzedék, F1,2,3 …=
első, második, harmadik utódnemzedék.
Az öröklésmenetek közül a köztes öröklésmenetben a he
terozigóták jellemzői mindkét homozigótától megkülönböz
tethetők. Így öröklődik például a csodatölcsér nevű virág színe.

3

„ A z érem két oldala”

A domináns-recesszív öröklésmenetben a heterozigótákban
az egyik génváltozat hatása elnyomja a másikét, „uralkodik fölötte” (dominus latinul: úr). Ilyen például a borsószemek színe:
a sárga domináns a zölddel szemben.
A tulajdonságok többsége bonyolultabban öröklődik. Sokszor mindkét génváltozat hatása megnyilvánul, de nem azonos
mértékben. Gyakori az is, hogy egy tulajdonságot nem egy, hanem több gén is befolyásol (például a bőr színét).

homozigóta sárga

x
AA

F1
heterozigóta
sárga

F2

Aa

AA

Aa

Aa

Aa

Aa

AA

Aa

a a

AA

Aa

aa

A

a

A AA

Aa

a

aa

Aa

Borsószemek színét meghatározó genotípusok
Egy gén változatait mindig ugyanazon jellel jelölik, a
domináns génváltozatokat általában nagy-,
a recesszíveket kisbetűvel. A homozigóta (AA) és a heterozigóta (Aa) sárga borsószemek megjelenésükben
azonosak, mert ha a sárga színt meghatározó
„A” génváltozat jelen van, a szem színe sárga lesz.

aa

F1

A a

ivarsejtek

F2

P

aa

AA

aa

Öröklésmenet köztes öröklés esetén
Piros (AA genotípusú) és fehér (aa genotípusú) homozigóta
csodatölcsérek keresztezéséből csupa rózsaszín virágú csodatölcsér lesz
(F1 nemzedék, Aa genotípus). Rózsaszín virágúak utódai közt viszont
1:2:1 arányban jelennek meg piros, rózsaszín és fehér virágúak.

Mellette: a tulajdonságok eloszlásának valószínűségét legegyszerűbben táblázatos formában
adhatjuk meg (jelen esetben 3:1 az arány).

2. Gondold végig! Az unokákban néha nem a szülők, hanem

a nagyszülők tulajdonságai jelennek meg. Mi a legegyszerűbb magyarázat?

3. Mi történik, ha heterozigóta sárga magvú borsót zölddel

keresztezünk? Különbséget lehet-e tenni ezen a módon a
„külsőre” azonos, de genetikailag különböző sárga borsók
között?

4. Mi az esélye annak, hogy két rózsaszín virágú csodatölcsér magjaiból rózsaszín virágú csodatölcsér hajt ki?
5. Lapozz előre a következő fejezethez! Miből ismerhető fel,
hogy az Rh-vércsoport domináns-recesszív módon öröklődik? Lehet-e két Rh-pozitív szülőnek Rh-negatív gyermeke?
6. A legtöbb genetikailag öröklődő rendellenességet a re-

cesszív génváltozat okozza. Ennek ismeretében magyarázd
meg, miért előnyös, hogy diploid sejtekből állunk!

Az egypetéjű ikrek nemcsak testi tulajdonságaikban
hasonlítanak egymásra, hanem gyakran érdeklődésük, gondolkodásmódjuk is hasonló. Vizsgálatuk a
genetikusokat segíti annak megállapításában, hogy
öröklöttek vagy szerzettek tulajdonságaink.

7. Vitassátok meg! Hogyan dönthető el,
hogy mennyi a szerepe a jó zenei érzékben (pl. az abszolút hallásban) a géneknek
és mennyi a tanulásnak?

Összegzés
Az élőlények tulajdonságai részben öröklöttek: belső lehetőségeikből annyi valósul meg, amennyit környezetük
megenged. Az ivarosan szaporodó élőlények öröklött tulajdonságait az őket létrehozó ivarsejtek szabják meg.
A testi sejtek génjeinek fele a hím-, fele a női ivarsejtből származik. Ezek génjei sokszor azonosak, de lehetnek
különböző génváltozatok is (heterozigóták). A heterozigóta utódokban a két génváltozat kölcsönhatása dönti el,
hogy melyik milyen mértékben nyilvánul meg.
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3.9

Mennyiség és minőség

Az emberrel nem kísérletezhetünk. Hogyan ismerhetjük meg mégis öröklött tulajdonságainkat? Az egyik lehetőség a családfakutatás. Ha ezt a módszert sok család öröklésére kiterjesztjük, minőségi és mennyiségi jellegek
eloszlását is vizsgálhatjuk. A jellegek többsége mennyiségi: ekkor több gén és a környezet kölcsönhatását is
figyelembe kell vennünk.
Családfaelemzés

Johann Sebastian Bach (balra), a barokk kor legnagyobb zeneszerzője gyermekeivel. A Bach-családból
sok nemzedéken át számos kiváló muzsikus került ki.
Nézzetek utána, hogy az Eötvös családban kik voltak
írók, politikusok, tudósok!
Milyen rokonsági kapcsolat fűzte őket össze?
Gyűjtsetek további példákat olyan családokra,
melyekből neves művészek, tudósok kerültek ki!

Az emberi tulajdonságok öröklésmenete nem tér el a többi
élőlényétől. Vizsgálatuk mégis más módszert igényel, hiszen
az emberek párválasztását nem a tudósok kíváncsisága irányítja. Megfelelő módszer a családfaelemzés. Ha a vizsgált tulajdonság előfordulását egy családon belül, több nemzedéken át
követjük nyomon, következtetni tudunk az öröklésmenetre is.
Az Rh-vércsoportrendszer esetében ismert, hogy Rh-negatív
apának és Rh-negatív anyának csak Rh-negatív gyermeke lehet
(kivéve, ha mutáció következik be). Ha valamelyik szülő Rh-pozitív, a gyermek lehet Rh-pozitív is, Rh-negatív is. A magyarázat
az, hogy az Rh-negatív jelleg recesszív, az Rh-pozitív pedig domináns. Az Rh-pozitív vércsoportú szülők tehát homo- vagy heterozigóták is lehetnek. Hogy gyermekük milyen lesz, az attól függ,
melyik génváltozatukat adták tovább (lásd a példa elemzését!).

1. Rajzold fel saját családod családfáját! Hány nemzedékig
tudod nyomon követni? Ha van valamilyen jellegzetesség,
amit ismersz, tüntesd fel! Vajon öröklődő jelleg-e? Figyelem!
A tulajdonságok egy része – például a betegségek – bizalmas információ, személyiségi jogokat érinthet. Ezeket csak
az illető személy (vagy ha kiskorú: a szülő) beleegyezésével
hozd nyilvánosságra!

Példa
Egy házaspár férfitagja Rh-pozitív, a nő Rh-negatív vércsoportú. A férfi apja Rh-pozitív, édesanyja Rh-negatív
vércsoportú. Milyen géneket kaphatott tőlük? Milyen gyermekek milyen eséllyel születhetnek e házasságból?
Megoldás
Rajzoljuk fel a családfát (ábra)! Az anya biztosan homozigóta recesszív (rr). Az apa édesanyja Rh-negatív volt
(rr), így tőle biztosan kapott egy r génváltozatot.
A táblázat mutatja, hogy ebből a házasságból 50-50%-os eséllyel születhet Rh-pozitív vagy Rh-negatív vér
csoportú gyermek.
nagyszülők

Rr vagy RR

rr

az apa ivarsejtjei
az anya
ivarsejtjei
r

R

r

Rr
Rh-pozitív

rr
Rh-negatív

2. Születhet-e két egészséges szülő házasságából albínó gyermek?
Mekkor eséllyel születhet egészséges gyermek, ha az egyik szülő egészséges, a másik
albínó?
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szülők

rr

Rr
gyerekek: ?

Sok génváltozat hátrányos hatású. Többségük recesszív. Ilyen
például a teljes bőrfestékhiány, az albinizmus. (Az albínók nagyon érzékenyek az erős napsütésre.)
Az albínók tehát csak homozigóták lehetnek, viszont a többi
ember között is lehetnek heterozigóták, akik hordozzák a recesszív génváltozatot.
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Miért jó a sokféleség?
A sokféle öröklődő rendellenesség ellenére szerencsére kevés
az öröklötten beteg ember. Kicsi az esélye annak, hogy két
olyan ember kössön házasságot, akik ugyanazt a hibás reces�szív génváltozatot hordozzák. A genetikai betegség megjelenésének valószínűsége csak akkor nő meg, ha közeli rokonok
kötnek házasságot. A rokonok génváltozatai ugyanis részben
azonosak (a testvéreké például 50%-ban). A rokonházasságok
tilalmának éppen az lehet az oka, hogy megfigyelték: az ilyen
házasságból született gyerekeket sokszor a „sors sújtja” a legkülönbözőbb betegségekkel.
Az állattartók beltenyésztés néven ismerik a rokon egyedek
szaporítását. Ezek az élőlények tulajdonságaikban egységesek. A recesszíven öröklődő hibák megjelenése miatt azonban
gyakran megindul az állomány genetikai romlása.
Mennyiségi jellegek
Az élőlények sok tulajdonsága mennyiségi jelleg. Ilyen például az emberek testmagassága vagy a búza termésmennyisége.
E jellegek eloszlása gyakran szabályos „haranggörbét” mutat.
Ezek sok gén által meghatározott (poligénes) jellegek.
A mennyiségi jellegek erősen függnek a környezettől. A jó
termőföld növeli a búza termésátlagát, a rossz pedig csök
kenti. A környezet befolyásának mértéke két módon dönthető
el. Vagy azonos körülmények között kell vizsgálni a különbö
ző génállományú egyedeket, vagy különböző körülmények
között az azonosakat. Francis Galton az utóbbi utat követte
az egypetéjű ikrekről írott tanulmányában. Míg a kétpetéjű
ikrek génjei 50%-ban hasonlítanak, az egypetéjűek geneti
kailag azonosak, így tulajdonságaik különbsége az eltérő körülményekre, életutakra vezethető vissza.

3. Beszéljétek meg! Milyen előnye lehet a
beltenyésztett, azonos genotípusú egyedek tenyésztésének? Mi a hátránya?

Az emberi testmagasság eloszlási görbéje
Egy kollégium lány hallgatói (fehérben) és fiú hallgatói (sötét öltözékben) magasság szerinti sorokba
állítva. A táblákon a sorok magassága lábban van
megadva (1 angol láb = 0,3048 m).
A legkisebb érték 5 láb, a legnagyobb 6 láb 5 hüvelyk.
(1 láb: 12 hüvelyk)

4. Számold át! Hány centiméteresek a legmagasabb fiúk ebben a kollégiumban?
Vajon genetikai vagy környezeti különbségek okozzák a fiúk és a lányok eltérő magasságát? Hogyan lehetne eldönteni?
5. Tanulmányozd a táblázatok adatait! Mire
kereste a választ az első vizsgálat? Mire
jutottak? Minek alapján következtettek a
második vizsgálatban arra, hogy az adott
betegségnek van-e öröklött háttere (hajlama)?

Ikervizsgálatok eredményei (A hasonlóság %-os mértéke az eredményekben)
vizsgálati módszer

egypetéjű ikrek

kétpetéjű ikrek

külön nevelve

együtt nevelve

együtt nevelve

62%

98%

83%

egypetéjű ikrek

kétpetéjű ikrek

örökletesség

cukorbetegség

0,47

0,10

van

magas vérnyomás

0,25

0,09

van

rák

0,16

0,13

nincs

iskolai eredmények
vizsgált betegségek együttes
előfordulása*

(* Az érték 1, ha a betegség mindkét testvérben előfordult, 0, ha csak az egyikben.)

Összegzés
Az ember öröklődő tulajdonságaira a családfák elemzése alapján következtethetünk. Az öröklődő rendellenességek többnyire rejtőzködők (recesszívek). Ezek megjelenése ellen véd a genetikai sokféleség. A jellegek többsége
mennyiségi: sok gén és a környezet kölcsönhatása szabja meg.
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3.10

Az öröklődés molekulái

Mendel a gének hatásaival foglalkozott (3.8.). Az őt követő kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy miből vannak,
hol találhatók, és hogyan működnek a gének. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a molekuláris genetika.
A keresett és megtalált molekula: a DNS

M. C. Escher: Önmagukat rajzoló kezek

1. Az örökítőanyag melyik tulajdonságát
jeleníti meg a holland művész alkotása?

Hol találhatók a gének? A kutatók megfigyelték, hogy ha finom
eszközökkel kiemelik a magot a sejtből, a sejt elveszti osztódóképességét, és hamarosan el is pusztul. Ha viszont egy mag
nélküli sejtplazmába másik sejtmagot juttattak, akkor a sejtek
az új magra jellemző sajátságokat mutatták. Az örökítőanyag
tehát a sejtmagban található.
A kutatók nem vaktában keresgéltek. Olyan molekulára számítottak, melyet többféle alkotórész hoz létre (ezek a „betűk”,
amik az információt hordozzák), amely óriási (hogy sok információt tudjon tárolni), és amely (segítséggel) képes önmagát
megkettőzni. Csak így képzelhető el, hogy az információ megmarad a kiindulási sejtben is, és átkerül annak utódaiba is.
A 20. század második felében igazolták, hogy a keresett örökítőanyag a sejtmagban található DNS (dezoxiribonukleinsav)
molekula. (Az elnevezésben a „nuklein” szó a sejtmagra utal,
nucleus = mag, latinul.) A DNS négyféle szerves bázist (molekularészletet) tartalmaz. A DNS-ben két párhuzamosan futó
molekulaszálhoz kapcsolódik a négyféle bázis. Ezek: adenin, timin, guanin, citozin, rövidítve: A, T, G, C. A bázisok „kiegészítik”
egymást, úgy, hogy adeninnel szemben mindig timin, citozinnal szemben pedig guanin álljon. A párhuzamos szálak közül
csak az egyik hordoz jelentést, a másik ennek „negatívja”, ami a
pontos másolás szolgálatában áll.
A DNS úgy kettőződik meg, hogy egy enzim a cipzárhoz
hasonlóan szétválasztja a két fonalat, egy másik enzim pedig
a régi szálak mellé egy-egy új szálat hoz létre. Így két, azonos
felépítésű molekula jön létre.

2. Folytasd a láncot! Melyik a következő 3 nukleotid, ami be
fog épülni a keletkező új láncba?

3. A rejtjeles üzenet
Egy képzeletbeli ország, Ipafa lakói négybetűs nyelvet beszélnek. ABC-jük I,P,F és A betűkből áll. Egyik hadvezérük
rejtjeles üzenetet küldött, melyben az I-k helyére A-t, az F
betűk helyére P-t írtak. Az üzenet így szólt: AFI PIA FIF PAI FIF.
Fejtsd meg az üzenetet! Miben hasonlít Ipafa lakóinak
nyelve a DNS-éhez? Melyik biológiai folyamatot jelképezi
a titkosítás és a megfejtés?

A DNS megkettőződése
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4. Ha valakit lefényképezünk vagy ha egy magyar mondatot
angolra fordítunk, szintén másolatot készítünk. Mi a különbség e folyamatok és a DNS megkettőződése között?

3
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A rejtjeles szöveg jelentése
A DNS szerkezetének földerítői, Watson és Crick már tudták,
hogy a négyféle bázisból álló szöveget a fehérjék „nyelvére”
fordítja le a szervezet. A gén olyan DNS-szakasz, amely egy fehérjét (annak aminosavsorrendjét) határoz meg.
Néhány tulajdonságunkat az aminosavsorrend közvetlenül
megszabja. A kollagénfehérje szerkezete pél
dául biztosítja
inaink nagy szakítószilárdságát. Gyakoribb, hogy a létrejövő
fehérje enzim. Ekkor az enzim által létrehozott anyag tulajdonságát észleljük. Így például a szem színét az szabja meg, hogy
a szivárványhártyában levő enzimek kék, barna vagy másféle
színanyagokat állítanak-e elő. Néhány gént „karmesternek” neveznek: ezek sok másik gént irányítanak, kapcsolnak be vagy
ki, „vezényelnek” egyidejűleg.
Mutációk
A vizsgálatok szerint a DNS megkettőződése igen pontosan
zajlik. Akár egymillió helyes lépés is végbemegy, mire egyetlen
hiba bekövetkezik. A DNS öröklődő megváltozásait mutációknak nevezik (a szó latinul változást jelent). A mutáció vonatkozhat egyetlen bázisra („betűcsere”, „betűkiesés”), de hosszabb
DNS-szakaszokra is. Hatása a sajtóhibákéra emlékeztet: több
nyire negatív (kiesik egy életműködés) vagy semleges (pl. a kék
szemszín kialakulása).
Mivel a mutációk hatása többnyire káros, a mutációk gya
koriságát fokozó (mutagén) hatások veszélyesek, kerülendők
– gyakran egyúttal rákkeltők is. Ilyenek a nagyenergiájú (ultraibolya és röntgen, vagy radioaktív) sugárzások és sokféle vegyület (például nikotin, rovarirtószerek).
Ami az egyén számára kockázat, a faj szempontjából lehet
előny. Új környezetben esetleg éppen a megváltozott tulaj
donságú mutánsok lesznek életképesebbek.

6. Beszéljétek meg! Miért valószínűbb, hogy egy betűelírás
sajtóhiba lesz, mint az, hogy javít az eredeti szövegen?
Miért valószínűbb, hogy egy mutáció káros lesz, mint az,
hogy hasznos?

7. Soroljatok fel foglalkozásokat, melyek végzői fokozott

mutációveszélynek vannak kitéve! Milyen munkavédelmi
szabályokkal csökkenthető a kockázat?

8. A létrejövő mutációknak csak kis része jut át az utódokba.
Miért?

„A” génváltozat
„A” enzimfehérje
barna anyag
előanyag
kék színanyag
„B” enzimfehérje
„B” génváltozat
A génváltozatok és a tulajdonságok kapcsolata
Egy mai vizsgálat szerint a kék szeműek
a barna szeműektől származnak, úgy, hogy szemükben egy mutáns génváltozat hatására nem jön létre
a barna pigment (színanyag).

5. Keressetek további öröklődő jellegzetességeket, me
lyek semleges hatásúak,
azaz sem előnyt, sem hátrányt nem jelentenek hordozóik számára!

Mutáns nyúl képe
Ez az állat Japánban, a fukusimai atomerőmű
közelében jött a világra a reaktorbaleset után.

9. Beszéljétek meg!
Bizonyos-e, hogy a képen látható rendellenesség az örökítőanyagban bekövetkezett változás (mutáció) miatt lépett fel?
Biztos-e, hogy a reaktorbaleset az ok? Hogyan lehetne eldönteni? Miért fontos ezt
tudni?

Összegzés
Az öröklődő tulajdonságokat megszabó információt egy óriásmolekula, a DNS (dezoxiribonukleinsav) tartalmazza. Ez szabja meg fehérjéink tulajdonságait, ezzel testi jellemzőinket is. A DNS párhuzamosan futó két szála képes
a megkettőződésre, így a teljes információ továbbadódhat az utódsejtekre. Mutációkor a DNS szerkezete megváltozik, és az új szerkezet átkerülhet az utódsejtekbe is.
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3.11

Lehetőség és elköteleződés

Egyetlen gén önmagában csak egyetlen fehérje szerkezetét szabja meg (3.10). Szervezetünkben azonban sok
ezer fehérje működik egyidejűleg. Mi teremti meg együttműködésüket? Lennie kell olyan információnak is,
mely arra vonatkozik, hogy hol, mikor, meddig és mennyi fehérje jöjjön létre. Az újabb kutatások szerint a DNSnek csak kis részét teszik ki a „valódi” gének. A többi szabályozó szakasz: a gének ki- és bekapcsolását irányítja.
A genetikai program

Sejtjeink munkamegosztása (séma)
Bár testi sejtjeink azonos genetikai információt hordoznak, a gének többségének működését tartósan
gátolja a szervezet (a gátlást az ábrán sötét csíkkal
jelöltük). A hajhagymákban – többek között –
a hajszálakat alkotó keratinfehérjét (K)
meghatározó gén működik. A könnymirigyben
lizozim (L) keletkezik. Az izomrostokban az aktin (A)
és a miozin (M) génje aktív.

Az egyedfejlődés visszafordíthatatlan folyamat. A hernyóból
báb, majd lepke lesz, a gyermekből serdülő, felnőtt, majd öreg.
Az egyedfejlődést belső program vezérli. Ez szabja meg a génműködések egymásutánját, ez biztosítja azt, hogy sokféle sejt
szoros szövetsége, szervezet jöhessen létre. A megtermékenyített petesejtből kialakuló sejtek különböző működésekre
„szakosodnak”: specializálódnak (species latin = faj, fajta, jelleg). Így például az izomfehérjéket (aktint és miozint) az izomrostok termelik.

1. Nézz utána!
Mely sejtjeink specializálódtak az alábbi fehérjék termelésére? Inzulin, pepszin, amiláz
Engedelmes sejtek
Az egyedfejlődés során a sejtek lehetőségei fokozatosan szűkülnek. E folyamat szélső esete a fölösleges sejtek pusztulása:
a programozott sejthalál. A „programozott” jelző utal arra,
hogy ezt a folyamatot genetikailag rögzített lépések sora vezérli, és a normális egyedfejlődés része. Ilyen programozott
módon pusztulnak el például az emberi magzat ujjait elválasztó sejtek a kéz ujjainak különválása során. Ha a programozott
sejthalál és a sejtosztódások üteme azonos, a szervezet egyensúlyban van. Az ellenőrzés alól elszabadult sejtpusztulás vagy
sejtosztódás ellenben súlyos veszélyek, melyek minden soksejtű lényt fenyegetnek.

A nők és a férfiak testének arányai.
A különbségek fő oka az, hogy a nemi érés idején
más gének lépnek működésbe a férfiakban,
mint a nőkben.

2. Gondold végig!

Az emberek szakmát választanak, a sejtek specializálódnak. Mi a hasonlóság és
a különbség a két folyamat között? Miben
különbözik a hivatás szó jelentése a szakmáétól? Melyik hasonlít inkább sejtjeink
„életútjához”?

3. Nézz utána!

Néhány sejtünk – az őssejtek – nem specializálódik. Milyen lehetőséget jelenthetnek
ezek az orvostudomány számára?
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Kóros pusztulás – kóros burjánzás
A kóros sejtpusztulás sérülés, fertőzés vagy oxigénhiány miatt
következhet be. Ha a szervezet nem tud gátat szabni a pusztulásnak, végzetessé is válhat (infarktus, elfertőződött sebek üszkösödése). Ugyanilyen veszedelmes a sejtpusztulás ellentéte,
a sejtburjánzás (rák, daganat) is. Ekkor a sejtek egy csoportjának osztódása válik szabályozatlanná. Bármely sejt válhat rákos
góccá. Ha a szervezet fölismeri és elszigeteli e gócot, jóindulatú daganatról beszélünk. Ezek keletkezési helyükön maradnak.
A rosszindulatú ráktípusok ellenben leszakadó sejtjeik révén
a véráramba kerülve messzire juthatnak, s a szervezet távoli
pontjain képezhetnek újabb gócokat. Ezek az áttétek.
A daganatos betegségek a nyugati világ fő halálokai, ezért
sok kutató dolgozik okaik kiderítésén és gyógyításukon. Vizsgálták a rákkeltő és a mutációfokozó (mutagén) hatásokat,
s úgy találták, hogy ezek sokszor azonosak. Ez nem véletlen,
ha föltesszük, hogy a daganat megjelenését a sejtosztódást
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szabályozó génszakaszok mutációja okozza. Bizonyított az
összefüggés a kockázati tényezők – például a dohányzás,
az erős ultraibolya sugárzás – és a légúti rákok gyakorisága között. A megelőzés tehát szükséges is, lehetséges is.
Jelek és módszerek
A rák sok típusa korai szakaszban fölismerhető, ekkor a gyógyulás esélye sokkal nagyobb. Gyanús a szokatlan duzzanat
(például az em
lőn), a bőrön terjeszkedő, határozatlan körvonalú folt, vagy a gyógyulni nem akaró seb. Ilyet észlelve
azonnal orvoshoz kell fordulni! A rendszeres orvosi szűrővizsgálatok (bőr, tüdő, nőgyógyászati) sokszor lehetővé teszik a korai felismerést, ami életmentő lehet. A további lehetőségek közül a sejtosztódást gátló szerek (citosztatikumok)
bénítják a sejtanyagcserét. Ez ugyan lassítja a daganatok burjánzását, de tönkreteszi az ép, osztódó sejteket is. A gyógyulás kulcsát sokan az immunrendszer megerősítésében látják.
Az immunrendszer ugyanis a rákos gócokat is képes elpusztítani, ha azokat a megváltozott felszíni fehérjék miatt felismeri.
Sajnos sokszor éppen azok a mutációk rákkeltők, amelyek védelmi rendszerünk valamelyik tagját tették tönkre.
10 000 emberre eső tüdőrákos esetek száma

4. Vitassátok meg! Miben hasonlít egymáshoz az önző emberi viselkedés és a rákos
sejtek működése? Gyakran hallható érv,
hogy „Öregapám is nagy dohányos volt,
mégis kilencven éves koráig élt.” Meggyőző-e ez az érvelés? Miért?

Melanoma, rossszindulatú ráktípus
Megváltozott alakú, terjedő anyajegy észlelésekor
azonnal orvoshoz kell fordulni!
Ha időben eltávolítják, nem képez áttéteket,
és lehetséges a gyógyulás.

5. Gondold végig!
esetszám

Mit jelent az a kifejezés, hogy a daganat
sejtjei „örökifjú” sejtek? Miért lenne jó, ha
a szervezet egészéhez hasonlóan ezek is
„öregednének”?

6. Milyen következtetés vonható le a grafikonon ábrázolt adatokból?
A tüdőrák és az életmód kapcsolata
A grafikon azbeszttel dolgozó dohányzó és nem dohányzó
személyek körében mutatja a tüdőrák gyakoriságát.

9. A génműködés szabályozásáról többet olvashatsz az Edu-

vital honlapján, a Gyűjtemény/Biológiai háttéranyag fejezetben, a Genetika címszó alatt.

Összegzés

7. A rendszeres orvosi szűrővizsgálat növeli a rákos betegségek gyógyításának esélyét. Miért?
8. A rákos daganat súlyos betegség, de

nem örök
lődik. Miért nem? Öröklődhet
viszont bizonyos rákfajtákra való hajlam.
Mit jelent ez?

1.8 5.22 2.16

Életműködéseink összhangja és iránya génjeink szabályozott ki- és bekapcsolásán alapul. Legtöbb sejtünk szakosodik: ezekben csak az adott feladathoz szükséges gének működnek. Vannak sejtek, melyek pusztulásukkal
szolgálják a szervezet érdekét. A szabályozott működés alól kiszabadult, hibás génműködésű sejtek csoportja
burjánzó rákos góccá válhat.

151

3.12

Én és te

Az öröklődés szabályait az ivaros szaporodást tanulmányozva ismerte fel Mendel (3.8). De mitől függ a nemünk?
Hogyan jönnek létre az ivarsejtek és miben különböznek a testi sejtjeinktől? Mi az alapja egyediségünknek és az
emberi faj változatosságának? Ezek a kérdések kapcsolják össze a genetikát a szexualitással.
A kromoszómák

Megfestett emberi kromoszómák nagyság
szerint rendezett sora
Külön jelölve az X és Y ivari kromoszómák.

Férfi vagy nő kromoszómáit látjuk?

1. Számold ki!

Újabb eredmények szerint kb. 30 000 génünk van. Átlagosan hány gén van egy
kromoszómánkon?

A számfelező osztódás (meiózis) szemléltetése
Bal oldalt a négy kromoszómapár tagjai a meiózis
megkezdődése előtt. Kékkel és nagybetűkkel
(A, B, D, E) jelöltük az apai, sárgával és kisbetűkkel
(a, b, d, e) az anyai eredetű kromoszómákat.
Jobbra: A véletlenszerű megoszlásban összetapadt
kromoszómapárok a sejt egyenlítői síkjába
rendeződnek. A sejtközpontok (sötét körök)
húzófonalaikkal már kapcsolódtak
a kromoszómákhoz. Ezen osztódás
eredményeként haploid sejtek jönnek létre,
melyekbe aBde vagy AbDE kromoszómák kerülnek.
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A 19. század végén több kutató jól festődő testeket fedezett
fel a sejtekben, amelyeket kromoszómáknak neveztek el
(kromosz gör. = színes; szóma g. = test). Számuk a fajra jellemző. Ez azt jelenti, hogy egy faj minden egyedében és annak minden testi sejtjében ugyanannyi kromoszóma van.
A kromoszómák alakja és nagysága eltér egymástól, megfelelő
festési technikával (sávozás) azonosíthatók.
A DNS és benne a gének a kromoszómák részei. Az állatok
testi sejtjei (általában) páros számú kromoszómát tartalmaznak; az ivarsejtek ennek csak a felét. A testi sejtek kromoszómái
párokba rendezhetők. Ezek a homológ kromoszómapárok
azonos alakúak és nagyságúak (a homológ görög szó azo
nos formájút jelent). Ennek oka az, hogy megfelelő helyeiken
egyazon gén apai és anyai eredetű változatait hordozzák. Kivétel az ivari kromoszómapár. Ez nőkben két azonos kromo
szómából áll. Jelük: XX. Férfiakban viszont egy nagyobb és egy
kisebb kromoszóma alkotja. Jelük: X és Y.
Számtartó és számfelező osztódás
A testi sejteket létrehozó úgynevezett számtartó osztódások
(mitózisok) során nem változik meg sem a sejtek kromoszómáinak száma, sem minősége. A testi gyarapodás, a szervek
kifejlődése közben sejtjeink pontosan lemásolják a genetikai
információt, és azt átadják utódsejtjeiknek.
Az állati és emberi ivarsejtek képződésekor számfelező osztódás (meiózis) megy végbe. Ekkor a homológ kromoszómapárok a sejt középvonalába állnak be, úgy, hogy az apai és anyai
eredetű kromoszómapárok tagjai összetapadnak. A hozzájuk
tapadó húzófonalak szétválasztják őket, így egyszeres kromoszómaszámú (haploid) sejtek jönnek létre.
Jelen tudásunk szerint semmi nem irányítja, hogy a homológ
kromoszómapár melyik tagja melyik új sejtbe kerüljön. A véletlen dönt. Mivel ez minden kromoszómapárra igaz, a kromoszómák minden lehetséges kombinációja megjelenhet az utód
(ivar)sejtekben. Igaz ez a nemi kromoszómákra is. Férfiakban
ezért a hímivarsejtek fele X, fele Y kromoszómát hordoz. Ha az
X-tartalmú termékenyít, leány, ha az Y-tartalmú, akkor fiú magzat jön létre.

2. Beszéljétek meg!
VIII. Henrik, a hírhedt angol király feleségeit vádolta azzal,
hogy az ő hibájukból nem szültek „neki” fiúgyermeket. Igaza
lehetett-e a királynak?
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Ez a táblázat a mitózist és a meiózist hasonlítja össze az emberi
szervezetben.
Mitózis
(számtartó osztódás)

Meiózis
(számfelező osztódás)

hol?

minden szervben

csak az ivarszervekben

mikor?

az első perctől kezdve

a nemi éréstől kezdve
férfiakban: _________
nőkben: _________ fejeződik be.

eredménye

genetikailag _________
sejtek

genetikailag _________ sejtek
férfiakban: _________
nőkben: _________

szerepe

növekedés

szaporodás

3. Írd be a hiányzó helyekre az alábbi szavak közül a megfelelőket:
petesejt, hímivarsejt, havonta, folyamatosan, különböző, azonos

4. „Kromoszóma” kártyajáték

Ebben a játékban 23 különböző alakot ábrázoló kártyával
játszunk, mindegyik alakból tetszőleges számú színváltozat
létezik. (Pl. piros, fekete, zöld stb.) Az azonos alakot ábrázoló
kártyákat 23 csomagba rendezzük. Mindegyik játékos húz
egy-egy lapot mindegyik csomagból. A játékosok közül ketten párba állnak, és összeadják, majd felfedik kártyáikat.
Mit jelképeznek a kártyalapok, az alakok, a színek?
Mit jelképez együtt a 23 kártya és együtt a 46 kártya?
Melyik folyamatnak felel meg a két csomag egyesítése?
Mit jelent, ha egy formából két azonos színű lap került a közös csomagba?
Az alábbi kifejezések közül válassz: gének, kromoszómák, ho
mozigóta, heterozigóta, megtermékenyítés, génváltozat, ivar
sejt, testi sejt

Az ivarsejtek sokfélesége miatt lesznek genetikailag is sokfélék
az élőlények. Mivel különböző fajok kromoszómái általában
nem képesek párba állni, termékeny ivaros szaporodás többnyire csak azonos fajú élőlények között jöhet létre. A szexualitás
genetikai feladata ezek szerint a genetikai sokféleség fenntartása, egyúttal a fajok különbségeinek megőrzése.

5. Gondold végig!

Mekkora az esélye annak (az egypetéjű ikreket leszámítva),
hogy két genetikailag azonos testvér szülessen?

Példa
Hányféle ivarsejt jöhet létre két kromoszóma esetén? Három kromoszóma esetén?
Hányféle ivarsejtet hozhat létre egy ember?
Megoldás
2 kromoszóma négyféleképpen rendeződhet (AB, Ab, aB és ab). 3 kromoszóma nyolcféleképpen (ABC, ABc, AbC, aBC, Abc, abC,
aBc, abc). Az ember kromoszómaszáma 46,
így az ember 223-féle ivarsejtet hozhat létre.
(A lehetőségek száma valójában még nagyobb, mert a kromoszómák meiózis során
átrendeződhetnek.)

Összegzés
DNS-ünk 46 darabban, kromoszómáink belsejében vándorol az utódsejtekbe az osztódások során.
Testi sejtjeink képződésekor ezek száma és információtartalma nem változik. Ivarsejtjeink azonban számfelező
osztódással jönnek létre: beléjük mindegyik kromoszómapárnak csak egyik tagja kerül (vagy az apai, vagy az anyai
eredetű). Egy különleges pár, az ivari kromoszómapár dönt az utód neméről: ha ezek azonosak (XX), akkor leány,
ha különbözőek (XY), akkor fiú lesz a magzat.
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3.13

Nők és férfiak

Mi a kapcsolat kromoszómáink (3.12), nemi szerveink és nőies vagy férfias viselkedésünk között (1.13)? A válaszadáshoz nemcsak genetikai, hanem anatómiai tudásra, sőt a társadalmi elvárások ismeretére is szükség van.

1. Gyűjtsetek példákat olyan öltözködési

és viselkedési szokásokra, melyek kiemelik, és olyanokra, melyek elfedni igyekeznek a (másodlagos) nemi különbségeket!
Hogyan függ az adott országtól, éghajlattól, vallástól, foglalkozástól, történelmi
kortól vagy ünnepi időszaktól, hogy melyiket hangsúlyozzák az emberek?

Mitől függ a nemünk?
A kromoszomális nem különbsége természetes körülmények
között egyértelműen megszabja az ember elsődleges nemi
jellegét: ivarszervei különbségét. Az X kromoszómák önmagukban női, az X és Y kromoszómák (a többi kromoszómával
együtt) pedig férfi szerveket hoznak létre. Minden magzatban
azonos ivarszerv-kezdemények jelennek meg. Ezekből a hím
nemi hormon hatására férfi nemi szervek, annak hiányában
pedig női nemi szervek fejlődnek ki. Fiú magzatokban a folyamatot az Y kromoszómán levő „karmestergén” hangolja össze,
mely a megtermékenyítés utáni harmadik hónapban egy sor
más gént „kapcsol be”, elindítva ezzel a magzatot a férfi fejlődési pályán.
Az ivarszervek (és más mirigyek) által termelt hormonok testi
jellegekre is hatnak. Ezek nemtől függő különbségeit másodlagos nemi jellegeknek nevezik. Ilyen például a csípő és a váll
szélessége, a zsírszövet lerakódásának helye, a gége szélessége. A másodlagos nemi jellegeket kiemelheti az öltözet is, máskor – ha a cél ezzel ellentétes – elfedi azokat.
Öröklődés és nevelés

Várandós divat, stílusos férfi, bírónő és csador

2. Vitassátok meg!

Léteznek-e ma férfi- és női ideálok?
Ki testesíti meg a férfias és a nőies magatartást vagy öltözéket például a filmekben?
Hogyan érik el hatásukat a reklámok?
Szerinted befolyásolja-e viselkedésedet
vagy öltözködésedet az, amit a reklámokban látsz?

3. Különbözik-e a szülők és a nagyszülők
szerepe a családon belül? Mit tanulhatnak
egymástól a testvérek?

154

Természetismeret

A két nem érzelmeiben, világlátásában, gondolkodásmódjában is eltér egymástól. E különbségeket harmadlagos nemi
jellegeknek is nevezik. A harmadlagos jellegek egy része feltehetően öröklött. A fiúk például a térlátást igénylő és elemző-rendszerező feladatokban általában jobbak, mint a lányok,
a más helyzetébe való beleélést (empátiát) igénylő helyzetekben viszont a lányok sikeresebbek. A férfiak elemző (analitikus)
gondolkodásúak, a nők gyakrabban hagyatkoznak megérzéseikre (intuíciójukra). A viselkedési normák és készségek nagyobb
része tanult, tehát megjelenési formájuk és gyakoriságuk a család és a társadalom elvárásait is tükrözi. Ezek az elvárások öntudatlanul viselkedési normákká válnak a felnőtt emberekben.
Néprajzi vizsgálatok is megerősítik a nevelés alapvető szere
pét. A dél-amerikai yanomamo indiánok vadak és kegyetlenek,
a dél-afrikai busmanok viszont – nemtől függetlenül – segítőkészek és békülékenyek. A kutatók megfigyelték, hogy a yanomamo családban arra biztatják a gyerekeket, hogy sérelmeiket azonnal torolják meg. A busmanok viszont szétválasztják
a verekedő gyerekeket, és békülésre, együttműködésre késztetik őket. Eltérő elvárások hatására tehát eltérő viselkedési minták alakulhatnak ki.
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A férfi nemi szervek és működésük

vastagbél

A hímivarsejtek (spermiumok) férfiakban a
ondóhólyag
herékben termelődnek, ahol a hőmérséklet
dülmirigy
számukra kedvező, alacsonyabb (34–35 oC).
(prosztata)
barlangos test
A here a hímivarsejteken kívül hím nemi horbarlangos test
mont is termel.
húgycső
ondóvezeték
A here fölött fekvő mellékhere egy ideig
fityma
raktározza a hímivarsejteket. Az innen kiin
mellékhere
makk
duló páros ondóvezeték a hasüregbe fut. Itt
here
kapcsolódik hozzá az ondóhólyag és a dülherezacskó
mirigy (prosztata). Ezek váladéka alakítja ki az
ondót, melyben a tápanyag, vitaminok és lúA férfi nemi szervek
gos közeg biztosítja az ivarsejteknek kedvező
közeget. Az ondóvezetékek a húgycső felső szakaszába torkollnak. A húgycső a hímvesszőben halad végig. A hím
vessző szerepe kettős: a vizeletet és az ondót juttatja a külvilágba.
Szexuális izgalom hatására a hímvessző merevedik (erekció). Ekkor a benne levő üregek, a barlangos testek telítődnek vérrel. Az ondót reflexes simaizom-összehúzódási hullám préseli ki (ejakuláció). Mind az erekció, mind
az ejakuláció gerincvelői reflex következménye, kiváltásukban azonban az agy különböző területei is részt vesznek. Emiatt befolyásolja a tanulás a szexuális késztetést és irányultságot is.
hímvessző

húgyhólyag

A női nemi szervek
A női ivarsejteket, a petesejteket a páros petefészkek termelik. E hasüregben elhelyezkedő
szervben a nemi érés időszakától kezdve szabá- petefészek
méhtest
lyosan visszatérő változások figyelhetők meg. petevezeték
ürege
Emberben átlagosan 28 naponként egy petesejt
külső
elkezd növekedni, érni. Kialakul egy folyadékkal méhszáj
méhnyak
telt üreg, benne a petesejttel: a tüsző. Az érett
hüvely
tüsző kb. a fejlődés 14. napján fölreped, és a pete- hüvely(vagina)
sejtet kilöki a hasüregbe. Ez a folyamat a tüszőre- bemenet
pedés vagy ovuláció („ovulum” latinul „kis tojás”,
pete). Az egykori tüsző maradványa szabálytalan
alakú sárgatestté alakul, ami a 28. nap végére elA női nemi szervek
sorvad.
A külső nemi szervek teszik lehetővé a hímivarsejtek eljutását a belső nemi szervekhez, védik is azokat a fertőzésektől. A hüvelyt kívülről a szeméremajkak védik. A csikló a hímvesszőhöz hasonló felépítésű test a kisajkak
találkozásánál. A hüvelybemenetet vékony bőrkettőzet, a szűzhártya védi. Első közösüléskor ezen kisebb beszakadások keletkeznek, ami vérzéssel járhat. A hüvely izmos falú, rugalmas szerv, benne tejsavtermelő bakté
riumok élnek. Ezek váladéka gátolja más baktériumok szaporodását, így szintén védő szerepük van.
A méh 10 cm hosszú, körte alakú, izmos falú szerv. A hüvellyel a méhszájon át érintkezik, ahol általában nyákcsap zárja, ami elállja a baktériumok útját. A méhnyálkahártya fölépítése is változik. A ciklus elején vastagodni
kezd, az ovuláció után alkalmassá válik a fejlődő embrió befogadására. Ha ez nem következik be, a ciklus végén
vérzés kíséretében lelökődik. Ez a menstruáció (menses) vagy havi vérzés.

Összegzés
A hím- és női ivarsejtek különbségét a bennük levő ivari kromoszómák (X vagy Y) okozzák. Az ivarszervek különbségét részben az ivarsejtek eltérő igénye, részben – nőkben – a magzat védelme, táplálása magyarázza. A férfiak és
a nők egyéb, testi és lelki különbségei nemcsak a kromoszómáktól függenek, hanem azokat a társas kapcsolatok,
a közösség elvárásai is formálják.
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3.14

Az életút kezdete és vége

Életünk egyirányú út a kezdettől (1.22) – a megtermékenyített petesejttől (3.13) – a végpontjáig. Bár életútja
mindenkinek egyedi, vannak az egyes életszakaszokra jellemző közös vonásaink is. A háttérben egy genetikai program áll (3.11), mely a bennünk rejlő lehetőségek sorát tartalmazza.
A kezdet

Magzat (Lenart Nilsson felvétele)
Bár szemhéja csak 7 hónapos korában nyílik ki, lát,
hall és kóstolgatja is a magzatvizet. A háttérben
a magzatburok látszik.

1. Mit tanulhat meg a magzat az anyaméhben töltött idő alatt?

2. Mi lesz a sorsa a magzatban keletkező
szén-dioxidnak? Hová kerül a magzat sejtjeiben keletkező karbamid? Miért kell sok
kalcium- és vastartalmú élelmiszert fo
gyasztania a kismamának?
3. Az alkohol, a drogok, sok gyógyszer és
néhány vírus is képes átjutni a méhlepényen. Mire kell vigyáznia a várandós állapotban levő nőnek?

A tüszőből kiszabadult petesejt a petevezeték tölcséres nyí
lásába kerül. A petevezeték összehúzódásaival és a falát borító
csillók csapkodásával egyaránt a méh felé sodró áramlást kelt.
A petesejt az ovulációt követő napon termékenyíthető meg.
A hímivarsejtek mozgását az áramlás és a petesejt kémiai vonzása irányítja. Ha a megtermékenyítés bekövetkezik, a zigóta már
útközben osztódni kezd. Miután a keletkező csíra beágyazódik
a méh nyálkahártyájába, megkezdődik a várandós állapot.
A várandós állapotra utaló legfontosabb jel a havi vérzés elmaradása. A mellek érzékennyé válnak, megnőnek. Az úgynevezett terhességi teszt egy, a méhnyálkahártya által termelt
hormon jelenlétét mutatja ki, mely a beágyazódást követően
jelenik meg a vérben és a vizeletben is.
A magzat élete
Az emberi embriót 8 hetes kora után magzatnak nevezik.
A magzat önálló lény, de sajátos helyzetben van. Szíve ver,
megindul a vérképzése, idegsejtjei osztódnak, hormonokat
termel, és immunrendszere segítségével megtanulja fölismerni saját sejtjeit. Több fontos életműködést azonban az
anyai szervezet végez el helyette. Az oxigén és a tápanyagok a méhlepényen keresztül az anya véréből érkeznek,
a bomlástermékek oda távoznak. A tüdő, a bélcsatorna az oda
nyíló mirigyekkel és a vese ezért magzati korban nem vagy alig
működnek, de készen kell állniuk arra, hogy a születés percétől
kezdve ellássák feladatukat.
A méhlepény szűrő: megakadályozza az anya immunrendszerének fellépését a magzattal szemben. A vér alakos elemeit
(a vérsejteket) és a vérplazma nagyobb fehérjéit (a legtöbb
antigént) ugyanis nem engedi át, így általában sem a magzat,
sem az anya szervezetén belül nem jön létre immunválasz.
Bölcsek a bölcsőben

Egy hónapos csecsemő figyelmének tartóssága
különböző formájú képek esetén
A függőleges tengelyen a csecsemő figyelmének
átlagos tartamát ábrázolták, másodpercekben.
A figyelmet a szemmozgások videofelvételével vagy
a cumiba beépített „szopogatásmérővel” lehet mérni.
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Sokáig úgy vélték, hogy az újszülött idegrendszere „üres lap”
(tabula rasa), amelyre az élet során a környezet „ír”, azaz tölt
meg információkkal. A 20. század második felében kísérleti
úton igazolták, hogy ez nincs így. Érzékelésünk öröklött szabályokat követ. Kiderült például, hogy az emberi arc jobban
fölkelti a csecsemő érdeklődését, mint az azonos nagyságú
elvont ábra. A figyelem tehát már újszülött korban is főként
személyekre irányul. A csecsemők szívesen utánozzák anyjuk
arcjátékát. Ez csak úgy lehetséges, ha tudják, hogy saját mimikájuk anyjukéhoz hasonló, így egyik a másikra válaszolhat.
A környezeti hatások közül legfontosabb a szülők jelenléte.
Az egyéves gyermek szülei apró jelzéseiből tanulja meg, hogy
egy ismeretlen tárgyat vagy élőlényt kedvesnek, undorítónak

3

„ A z érem két oldala”

vagy veszélyesnek tartson-e. A csecsemők „világképének” legfontosabb vonása az azonosság: én és a többi ember hasonlók,
lényegileg azonosak vagyunk. Másfél-két éves kora körül aztán
új és meglepő tényt ismer föl: az emberek nemcsak hasonlók,
hanem különböznek is egymástól. Eltérő célokat követnek és
másképpen vélekedhetnek ugyanarról a dologról. A szándékok
és vélekedések föltérképezésének az utánzás mellett hatékony
módszere a szembeszegülés is (dackorszak). A gyermek ennek
során is főként az emberi reakciókra figyel, adott esetben célja
annak kiderítése, miként reagál törekvéseire a szülő. Személyiségünk tehát más személyekkel való kölcsönhatásban bontakozik ki.

4. Keresd fel az Eduvital honlapját (eduvital.net)!

Keresd meg a magyar fiúk és lányok testmagasságának nö
vekedését összehasonlító rajzot! Mi a különbség a két nem
között?

Fejlődés és öregedés
A szervezet fejlődését belső genetikai program és a környezet
kölcsönhatása irányítja. Belső program vezérli például a mozgást, járást segítő idegpályák érését vagy a csontok növekedését. A serdülőkor (pubertás) kezdetét a nemi érettséghez
kötik. Biológiai jele lányoknál az első havi vérzés, fiúknál az első
magömlés. Gyors ütemű növekedéssel, sokszor viharos lelki
változásokkal járó fejlődési szakasz. A hosszanti növekedés a
felnőttkor elérésekor áll le. Az öregedés okait ma is kutatják.
Az öregedő szervezetben nemcsak a növekedés üteme lassul, hanem – növekvő eséllyel – működészavarok is föllépnek.
A rendellenességek típusa és megjelenésük időpontja kiszámíthatatlan, de valószínűségüket befo
lyá
sol
hatjuk életmódunkkal. A hibafelhalmozódás elmélete szerint az öregedés
az életfolyamatok során véletlenszerűen keletkező és fölhalmozódó károsodások következménye. Hibákat okozhatnak
például a biológiai oxidáció során keletkező reakcióképes molekulatöredékek, a szabad gyökök. A szabad gyökök keletkezését bizonyos hatások gyorsítják (ultraibolya sugárzás), mások
viszont csökkentik, ezek élethossznövelő és egészségmegőrző
hatásúak (antioxidánsok, A-, C- és E-vitamin, kalóriaszegény
táplálkozás). Az idősödő szervezet immunrendszerének aktivitása csökken, ami a fertőzésekkel szembeni nagyobb érzékeny
séget okozza. Az idegrendszerben a sejtek és kapcsolataik száma is csökken, ez azonban nem feltétlenül jelenti az értelmi
vagy érzelmi működések zavarát. Lényeglátáshoz is vezethet.

Összegzés

5. Beszéljétek meg! Mit tanulhat a kisgyer-

mek, majd a serdülő a két szülőtől? Mit
érthet meg játék közben a kortárs csoport
tagjaival együtt? Mit tanulhat a tanároktól
(a tananyagon kívül)? Mit ismerhet föl a
társkap
csolat keresése és megtalálása
során?

6. Beszéljétek meg! A felsorolt tényezők

közül melyek óv
hatják egészségünket,
és melyek fokozzák a hibafelhalmozódás
(leromlás) veszélyét?
Rendszeres testmozgás, dohányzás, erős ultraibolya sugárzás, sok szén
hid
rát rendszeres
fogyasztása, alkoholizmus, napi fél dl vörösbor, magas rosttartalmú ételek, tartós stressz.

Az idős Konrad
Lorenz, az állati
viselkedés Nobeldíjas kutatója
lúdjai társaságában
Az időskor lényeglátáshoz, a gondolatok
letisztulásához is
vezethet.

5.10

Az ember élete másokkal való kölcsönhatásban bontakozik ki. A méhen belül az anya táplálja, születése után
közvetlen környezete reakcióit utánozza (vagy azokkal szegül szembe), gyermek- és serdülőkorban a csoportos
viselkedés szabályait tanulja, felnőttkorban a párkapcsolat és gyermeknevelés alakítja személyiségét, időskorban
pedig tapasztalatai átadásával gazdagítja környezetét és önmagát.
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A Naprendszer fölfedezése

A bolygók és a csillagok különbségét már az ókorban felismerték (9. oszt. könyv 3.14). Ez a fejezet a kutatás
mai módszereiből ad ízelítőt. Hogyan jött létre a Naprendszer? Ha választ találunk erre a kérdésre, saját
eredetünket is tisztábban látjuk.
Tudásunk forrásai

A Vénusz látszó mozgása és alakváltozásai,
ahogyan azt távcsövén Galileo Galilei megfigyelte.
(Az arányváltozások erősen túlzottak.)

1. Jobb távcsövön magunk is megfigyelhetjük a „vénuszsarlót”, és azt, hogy a
bolygó látszó átmérője változik. Mi magyarázza a sarló alakot, a látszólag változó átmérőt, és azt, hogy a Vénusz mindig
a lenyugvó vagy a kelő Nap környékén
figyelhető meg? Miért biztos, hogy az
„Esthajnalcsillag” nem csillag?

A görög természettudósok geometriai módszerekkel láttak
hozzá a lakott világ föltérképezéséhez, és ugyanezt alkalmazták a bolygók távolságának és helyzetének meghatározására
is. Kopernikusz, Kepler, Galilei, majd Newton a 17. században
fölismerték az égi és földi fizika közös törvényeit (Kepler-törvények, általános tömegvonzás). Ezeket fölhasználva a 20. szá
zadban elemezték a bolygókat megközelítő mesterséges holdak pályáját: így tudták meghatározni a bolygók tömegét.
A bolygók által kisugárzott fény elemzése segített a bolygók
felszíni hőmérsékletének, a színképvonalak azonosítása pedig
légkörük anyagi összetételének meghatározásában. A vonalas
színkép jellemző a kibocsátó anyagára, illetve hőmérsékletére.
(Ugye emlékszel a Bohr-atommodellre?) Sőt fizikai tudásunk
szerint még sebességére is lehet következtetni belőle. A bolygók földi vizsgálatának azonban határokat szab a távcsövek
korlátozott felbontóképessége és a légkör zavaró hatása. A kutatásnak a mesterséges égitestek, szondák adtak új lendületet.
Bolygótestvéreink
A Naprendszer bolygóit két csoportba sorolják. Egyikbe a Földtípusú bolygók tartoznak, melyek méretre, sűrűségre, összetételre hasonlítanak a Földhöz. Ezek a Naptól kifelé a Merkúr,
a Vénusz, a Mars. Ezek az égitestek a Nap közelében keringenek,
a többi bolygóhoz képest kicsik, viszont sokkal sűrűbbek, lassabban forognak. A Naprendszer bolygóinak másik csoportját
az óriásbolygók alkotják: a Jupiter, a Szaturnusz, a Neptunusz
és az Uránusz. Ezek sűrűsége kicsi, összetételük inkább a Napéra emlékeztet. Noha a Naptól távolabb keringenek, mélyükben
rengeteg hő termelődik, így nagyobb energiamennyiséget sugároznak ki az űrbe, mint amennyi rájuk esik. Hőtermelésüket
a gravitáció, illetve radioaktív sugárzás okozza, nem atommagfúzió, mint a csillagokét. (Erről később tanulsz majd.)
Földünk és holdja

A héliumot napfogyatkozás vizsgálatánál
fedezték fel vonalas színképe alapján.

2. Lapozz vissza a 3.2. fejezethez! Hogyan

magyarázhatók a fekete csíkok a hélium
színképében?

3. Miben különbözhet a többi elem színképe a héliumétól?
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A Hold a Naprendszerben a főbolygóhoz viszonyítva egye
dülállóan nagy: átmérője a Föld átmérőjének egynegyede.
A holdkőzetek sűrűsége a Föld óceáni kérgével azonos. Nincs
légköre, de kőzetei tartalmaznak vizet. Felszínén olyan formákat figyelhetünk meg, amelyek földi folyóvölgyekre emlékeztetnek. Az, hogy volt-e egykor víz és légkör a Holdon,
összefügg keletkezésének kérdésével. Talán egy, az Ősfölddel
ütköző nagyméretű égitest szakította ki a földkéregből akkor, amikor az Ősföld anyagában már végbement a kéreg és
a mag elkülönülése. A Hold által keltett árapály a Földre is
nagy hatást gyakorolt: a változó tengerszint miatt befolyásolta az élővilág evolúcióját és foko
zatosan csökkentette
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a földi tengelyforgás sebességét is. Mivel a Föld olvadt fémes
magjának sebessége nem csökkent ugyanilyen mértékben,
fennmaradt az erős mágneses tér, ami többek közt az ózonréteget, így a földi élővilágot is óvja. A Hold maga is védőpajzs,
hiszen a felszínét ért számtalan meteor- és aszteroidabecsapódás a Hold nélkül a Földön okozhatott volna katasztrófákat.
A 14 napos holdi nappalon 100 oC-ra emelkedik a hőmérséklet, míg hajnalonként a −150 oC sem ritka. Felszínét elsősorban
a becsapódó meteorok özöne és a kőzetek aprózódása alakítja.
A Naprendszer keletkezése

4. Vitassátok meg!

– Mi a magyarázata annak, hogy a Holdon
nem fújnak szelek?
– Láthat-e „hullócsillagot” (felizzó meteort)
az űrhajós a Holdon? Hallhatja-e a becsa
pódás robaját?
– Miért jelentősebb a hőingadozás a Holdon, mint a Földön?
– A Holdon a kőzetek részben más módon
pusztulnak, mint a Földön. Mi a különbség oka?

A Naprendszer keletkezésének első közismert elméletét a filo
zófus Immanuel Kant és tőle függetlenül Pierre-Simon de
Laplace (ejtsd: láplász) francia matematikus dolgozta ki. A 18.
század végén már jól ismerték a bolygók és holdjaik pályáinak
jellemző adatait (Laplace összesen negyvenhárom tagú együttesről ír). Ezek összevetése egyértelművé tette, hogy mozgásuk
hasonlósága nem lehet véletlen.
„Bámulatos módon azt találjuk, hogy minden bolygó nyugatról
kelet felé kering a Nap körül közel azonos síkban. Bolygóik körül
ugyanilyen irányban és csaknem ugyanebben a síkban mozognak
a holdak is. Végül a Nap, a bolygók és holdjaik – már amelyek ten
gelyforgását ismerjük – a pályasíkra csaknem merőleges tengely
körül és a keringéssel azonos irányban forognak önmaguk körül.* …
Négymillió az egyhez az esélye, hogy ez az elrendezés nem véletlen.
Emiatt biztosan kell hinnünk egy ősokban, amely ezeket a mozgásokat létrehozta.”
Laplace: A világ rendje (1796)
(*Mai tudásunk alapján a Vénusz és Uránusz kivételével, melyek
tengelyét vélhetőleg egy korai kozmikus katasztrófa billentette át.)

A magyarázó elmélethez Laplace fölhasználta William Herschel angol csillagász megfigyeléseit. Herschel a kor legjobb
távcsövével több ködfoltot fedezett föl az éjszakai égen,
és ezeket születőben levő csillag vagy csillagrendszerként
értelmezte. Laplace ősköd (nebuláris) elmélete szerint „kezdetben” a Naprendszer teljes anyagát egy forgó ősköd (latinul:
nebula) foglalta magába, ebből alakultak ki az ábrán látható
módon a bolygók. Laplace elmélete – és annak későbbi változatai – azt sugallják, hogy a bolygók keletkezése a gázfelhők
természetes, belső fejlődésének eredménye. Az egyidejű keletkezést a mai izotópos kormeghatározások is alátámasztják:
a Föld legősibb kőzetei, a holdkőzetek és a meteoritok anyaga
egyaránt kb. 4,6 milliárd éves. Az elmélet ugyanakkor nem tudta indokolni a sebességek és tömegek tapasztalt eloszlását és
a Nap fényét sem.

A Naprendszer keletkezésének „ősköd”
(nebuláris) elméletét szemléltető rajz
A: az összehúzódó és forgó köd- (vagy) porfelhő,
B: a gravitáció hatására összehúzódó porfelhő közép
pontjából keletkezik az Ősnap, amiről egy irányba
mozgó porgyűrűk szakadnak le,
C: a megszilárduló törmelékek a gravitáció hatására
ütköznek és „bolygócsírákká” egyesülnek,
D: a kialakuló bolygók keringési iránya és síkja
nagyjából megegyezik.

William Herschel
(1738–1822)
angol csillagász

Pierre-Simon Laplace
(1749–1827)
francia matematikus
és csillagász

5. Miért nem lehet magyarázni pusztán a
tömegvonzással a Nap fényét? A válaszhoz
segít a 3.5 fejezet!

Összegzés
A Naprendszer vizsgálata során felismerték, hogy a Nap, a Föld és a bolygók eredete közös. A Föld különleges
helyzetét részben a Hold hatása magyarázza.
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A Világegyetem

A fejezetben képet kapsz a téged körülvevő világról, az óriási távolságokról, arról, hogy az űr nem üres, és arról,
hogy mik a csillagok, miért világítanak, mi történhet velük fejlődésük során, és hogyan csoportosulnak.
Ha éjjel felnézünk az égre, különösen, ha környezetünkben
nincsenek világítótestek, fények, akkor a Hold mellett milliárdnyi fényes pontot látunk szabad szemmel, csillagászati távcsővel ennek többszörösét is.
A csillagok
A Napról az előző leckében már olvastál. A Világegyetemben
milliárdszor milliárdnyi ilyen égitest van. A csillagok saját fényét a belsejükben végbemenő atommag-egyesülések – fúzió – folyamata okozza.

A legközelebbi csillag, a Nap szerkezete

Az északi félgömb két csillagképe:
Kisgöncöl, Nagygöncöl

Hertzsprung–Russel-diagram

1. A 3.3 fejezetben levő – egy nukleonra
jutó kötési energia – grafikonból állapítsd
meg, hogy melyik az a legutolsó anyag,
ameddig a folyamat tarthat! Válaszodat
indokold meg!
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Hogyan jöhet létre csillag?
A csillagok, mint a Napunk, hatalmas por- és gázfelhők gravitációs összehúzódásával alakulhatnak ki. Ha az eredeti felhő elég
nagy, vagyis elegendő anyag van benne, akkor az összehúzódás alatt a hőmérséklete olyan nagy értéket érhet el, amely elegendő a magfúzió beindítására. (Ugye emlékszel arra, hogy ha
a gázt összenyomjuk, akkor a hőmérséklete növekszik?) Amíg a
magfúzióból származó nagy nyomás és a gravitációs összehúzódás egyensúlyt tart, addig a csillag állapota stabil.
A csillagfejlődés jellemző esetei
A Nap tömegéhez hasonló tömegű csillagok esetén a benne
levő hidrogén héliummá alakul.
Ilyen fúziós folyamatban: 1H + 1H → 2H
1
H + 2H → 3He
3
He + 3He → 4He + 1H
A csillag további sorsa is alapvetően a tömegétől függ. Ha a
fúzióval keletkezett anyag aránya az azt létrehozó anyaghoz
viszonyítva egy bizonyos mértéket elér, akkor a fúzió leáll, és
ezért a csillag anyagának gravitációja – mivel vonzó hatása
erősebb lesz a fúzióból adódó tágító hatásnál – összehúzza
a csillagot.
Ha a térfogatcsökkenés mértéke, és gyorsasága – ez nyilván
az anyagmennyiségtől függ – olyan, hogy a csillag növekvő
hőmérséklete eléri a következő atommag-egyesüléshez szükséges értéket, akkor ez beindul, ha nem, akkor a fúziós folyamat leáll.
A csillag tömegétől függ az is, hogy az utolsó fúziós folyamat után mi lesz vele. A kihűlő csillag össze
zsugorodik.
Az összeomlás sebessége a gravitációtól – a csillag tömegétől
– függ. Ha ez nem túl gyors, akkor a csillag lassan kihűl, és úgynevezett fehér törpe lesz, és ebben az állapotában megmarad.
Nagy tömegű csillag esetén az összezsugorodás olyan gyors,
és olyan mértékű, hogy ennek során a csillagban az elektronok és a protonok neutronná alakulnak. Ez a neutroncsillag.
Megfigyelheted, hogy ez éppen a radioaktivitásnál leírt egyik
folyamat (béta-bomlás) fordítottja.
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Adott esetben a csillag külső gázrétege a zsugorodás közben
nem válik a neutroncsillag részévé, hanem a már kialakult hatalmas sűrűségű anyagról visszapattan. A folyamat robbanásszerűen megy végbe. Ez a szupernova-robbanás, amely hirtelen
megjelenő nagy fényességű fénypontként látszik a Földről
nézve. Itt alakulnak ki a vasnál nagyobb rendszámú anyagok.
Amennyiben a csillag tömege szupernagy, akkor olyan kis
méretűre zuhan össze, hogy a kis méretből és a hatalmas tömegből adódó gravitáció erőssége nem engedi, hogy a fény
elhagyja. Ezért ezt az égitestet fekete lyuknak nevezzük.
A csillagfejlődésből látható, hogy az az oxigén, amit belélegzel, már egyszer lehetett egy csillag belsejében. Azok az
atomok, amelyeknek segítségével ezt a szöveget olvasod és
megérted, szintén.

A Galaktika

Távolságok, csoportosulások

Androméda, a legközelebbi galaxis

A Napból a fény a Földre 8 perc alatt ér el. Ezért mondhatjuk,
hogy a Föld-Nap távolság 8 fényperc. A Földhöz legközelebbi
csillag a Proxima Centauri, távolsága 4,22 fényév. Azaz onnan
4,22 év alatt ér el a fény hozzánk, vagyis a Földtől 2 177 280szor messzebb van, mint a Nap. Az eddig tárgyalt égitestek,
csillagok, bolygók, ködök, egyéb anyagok hatalmas méretű
csoportosulásokat alkothatnak. Az, amelyikben Naprendszerünk van, a Tejútrendszer nevet viselő galaxis.

Tejút

A Tejútrendszer középpontjától naprendszerünk 26 000 fény
évre van. A Tejútrendszer átmérője hozzávetőleg 100 000 fény
év. A Világegyetemben természetesen nem csak a mi galaxi
sunk létezik. Egy-egy galaxisban több százmillió csillag lehet.
Kisebbek, nagyobbak. A legközelebbi galaxis neve: Andromé
da, távolsága: 2,5 millió fényév. Vagyis, amit most látunk, az a
2,5 millió évvel ezelőtt indult fény. Érdemes egy pillanatra megállni, és elmélázni azon, hogy akkor az, amit látunk, most van,
vagy 2,5 millió évvel ezelőtti időbe látunk vissza. A mi mostunk
az ottani 2,5 millió évvel ezelőtti történés. Hm?
Az eddigi ismert legtávolabbi galaxis 13,3 milliárd fényévre
van tőlünk. Amit észlelünk, az olyan esemény, ami az ember
megjelenése előtt, sőt a Föld kialakulása, sőt a Naprendszer
kialakulása előtt több milliárd évvel történt.

Big Bang
Méréseink szerint a Világegyetem napjaink
ban tágul. Ez a tágulás olyan, hogy minden
galaxis minden galaxistól távolodik. A Világegyetem tágul.
Hogyan lehetséges ez? A luftballon felfújása
közben annak minden pontja távolodik min
den pontjától. Ugyanez történik, csak nem egy
felületen két dimenzióban, hanem a térben.
Az emberiség egyik legkülönösebb gondolatsora az, hogy ha tágul a világegyetem,
mégpedig gyorsulva tágul – ami Nobel-díjat
érő eredmény –, akkor meddig tágul? Lassul,
és megáll-e a tágulás következményeképpen,
és úgy marad egyensúlyban a tágulást okozó
hatás és a gravitáció együttes hatására, vagy
újra összezsugorodik a gravitáció hatására? Ha
igen, akkor a folyamat megismétlődik-e, vagy
nem? Mi az oka a tágulásnak? (Esetleg egy
nagy robbanás – ősrobbanás –, és ha igen , akkor mi és miért kezdett tágulni?) Milyen volt és
miből állt, amikor legkisebb volt? A legmeglepőbb pedig az, hogy ezekre a kérdésekre itt a
Földön a legparányibb részecskék vizsgálatával kereshetjük a fizikai választ.

Galaxisok ütközése

Összegzés
Most már tudod, hogy mi a csillag, mi a neutroncsillag, hogyan lehet elnevezni azt az égitestet, amit nem hagy el
fény. Most már azt is tudod, hogy világunk tágul, és hogy lehet az, hogy minden pont minden ponttól távolodik,
valamint azt is, hogy a nagy dolgok megismeréséhez az út néha a legparányibb dolgok vizsgálatán keresztül vezet.
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3.17

A geológia kibontakozása

A bányászok, földmérők, alkimisták, utazók tapasztalatából sokféle ismeret gyűlt össze évezredek alatt
a földkéregről. A geológia (földtan) mégis fiatal tudomány. A természettudományok módszerével, ásványok, kőzetek gyűjtésével, mérésekkel, térképezéssel egyre pontosabb tudásunk van a hegységek fel
építéséről, keletkezéséről, a földrengések okairól, tűzhányók várható kitöréséről.
Összeillő körvonalak

Egy 17. századi gondolkodó elképzelése a Földről
A Föld belsejében szerinte egy központi tűz van, és ezzel hálózatszerűen tűzkamrák vannak kapcsolatban.
Ezek a felszínen tűzhányókat táplálnak, a mélyben levő vízkamrák forrásként törnek elő, és a folyókat táplálják. A tűzkamrák a vizet helyenként fölmelegítik: itt
melegvizű források fakadnak. A központi tűz ereje tartja mozgásban a Föld mélyén az anyagok áramlását.

1. Jelen tudásunk szerint lángolhatnak-e
valójában tüzek a Föld „kamráiban”?

2. A leírt hasonlat alapján a vulkánokat
apró szelepeknek tekinthetjük, melyek levezetik a Föld belső feszültségét. Mi a véleményed erről?

Egy földrajzi atlasz lapozgatásakor szembeötlő, hogy Dél-Ame
rika és Afrika partvonalai, mint egy kirakós játék darabajai, öszszeilleszthetők. Lehet, hogy valaha egyetlen földrészt alkottak? Ezt a merész elgondolást több tapasztalat is alátámasztja.
A ma egymástól távol fekvő partok kőzetei és ősi élővilága is
hasonlítanak. Ez érthető, ha egy időben, együtt keletkeztek.
Sarkvidéki területeken olyan őslények maradványaira bukkantak, melyek valaha trópusi vidéken tenyésztek. A szárazföldek
és óceánok helyzete eszerint a földtörténet során változott.
Fölmerülhet bennünk a kérdés: milyen erő (volt) képes e vál
tozásokat előidézni? A régiekkel együtt mi is tapasztalhatjuk
a külső erők hatását (szél, víz, jég). A tájak arculatát rövid idő
alatt képes átformálni a tomboló szélvész, vagy erdőirtás helyén egy hegycsuszamlás. De nehéz elképzelni azt az erőt, mely
egész hegyláncokat tud kiemelni vagy kontinenseket – ha lassan is – nagy távolságba elvonszolni.
Alfred Wegener volt az első, aki a kontinensek és óceánok ki
alakulását több tudományterület (élet- és a földtudományok)
eredményeinek összevetése alapján magyarázta. A kontinen
sek mozgásának okára azonban nem tudott meggyőző érvet
hozni a vitában.
Egy angol kutatócsoport matematikai úton összeillesztette
Afrikát és Dél-Amerikát a 900 méter mély talapzatuk mentén.
Eredményük meglepően egyezett Wegener térképen ábrázolt
feltételezésével. Az Atlanti-óceán északi medencéjében az ös�szeillesztés nem volt ilyen sikeres.
Hogyan lehetséges ez?

Vándorló kontinensek – Wegener elmélete
A. Wegener A kontinensek és az óceánok eredete című könyvét 1915-ben jelentette meg. Több ízben vett részt grönlandi expedíciókon. Itt időjárási adatok
gyűjtésén túl a jégtakaró vastagságát rengéshullámokkal határozta meg. Az expedíció hazavezető útján társaival együtt halt meg.

Alfred Wegener
(1880–1930) német tudós
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Wegener úgy vélte, hogy az óidő végéig a földkéreg egységes tömbből állt (bal
oldali rajz). Ezt az Ősföldet az Ősóceán vette körül, mely később repedések mentén
feldarabolódott. A szárazulatok szétúszása szülte az Atlanti- és az Indiai-óceánt
(jobb oldali rajz a szárazföldek mai helyzetével).
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A mélység körvonalai

Kövesligethy Radó
szobra az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
Az elsők között használta
fel a rengéshullámokat
a Föld belső szerkezetének vizsgálatára.
Foglalkozott a csillagok
színképelemzésével:
ennek alapján határozta
meg hőmérsékletüket.

A 20. században a csillagászat és a földtudományok a Föld belsejének felépítését a felszínén észlelhető rengéshullámokkal
kezdték kutatni. A földrengésekkel foglalkozó tudomány a szeizmológia. (A görög szóösszetétel előtagja föld alatti lökést jelent.) E szaktudomány mérőhálózatának kutatásai alapozták
meg tudásunkat a Föld belsejéről, a hegységek keletkezéséről.
Komoly szerepük van bizonyos természeti katasztrófák (földrengés, vulkánkitörés, cunami) előrejelzésében például Japánban,
Dél- Amerikában.
A Föld belső övei
A grafikon a hőmérséklet és a sűrűség változását mutatja a fel
színtől a Föld középpontja felé haladva. A hőmérsékletet ezer
fokokban adtuk meg. A köpeny és a mag határán az anyagi
összetétel is megváltozik. A köpenyben a szilikátok (szilícium
ásványok) uralkodnak, a mag fő alkotóeleme a vas és a nikkel.
A külső magban zajló anyagáramlásoknak köszönhető a Föld
mágneses tere. A Föld külső 100 km vastag övét, ahol a kőzetek
ridegek, merevek, egyetlen egységnek tekintve kőzetburoknak (litoszférának) nevezték el. Ez Földünk külső szilárd gömbhéja, mely meghatározott összetételű ásványokból, kőzetekből áll, a szárazföldek alatt vastagabb (120 km), az óceánok
alatt vékonyabb (80 km).
A földköpeny vagy asztenoszféra (a görög „tűz” szóból ered)
legfelső merev része egyben a litoszféra alsó rétege is, alatta
a lágy köpeny, majd egy átmeneti öv (390–700 km) és 2650 km
mélységig a merev köpeny foglal helyet. A lágy köpenyben föltételezett magmaáramlásoknak meghatározó szerepük van a
földfelszín nagy földtani folyamataiban.
A földmag sem egységes, a folyékony külső mag és a szilárd
belső mag felületén a hullámok egy része törést szenved, és
lelassul a belső magon áthaladókhoz képest. Föltételezik, hogy
a földmag vasból és vas-nikkel ötvözetekből áll.

6. Keresd fel a Kövesligethy Radó nevét viselő szeizmológiai
intézet honlapját (seismology.hu)! Hol pattantak ki leggyakrabban földrengések a Kárpát-medencében?
7. Keresd fel a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet honlapját (mfgi.hu)! Mit igazolnak az ősmaradványok a talpunk
alatt?

3. Olvasd el Kosztolányi Dezső beszélge
tését Kövesligethy Radóval! (mek.oszk.hu)
Milyen emberi tulajdonságait ismerted
meg az írásból?

4. Lovas népek ősi tapasztalata, hogy a távoli lovasok mozgását a felszín rezgései elárulják az „értő fülnek”. A kőzetek hullámvezetését használták föl Gárdonyi hősei,
az egri védők, amikor a törökök alagutat
ástak. Mit tettek?
5. Olvasd le a rajzról! Milyen jellemzője változik meg a Föld anyagának a köpeny és
a mag határán? Mi befolyásolhatta a rengéshullámok lefutását?
Sûrûség (g/cm³)
kõzetburok
0 – 100 km lágy köpeny

2 4 6 8 10 12 14

700 km
merev
köpeny
2650 km
külsõ mag

5156 km

belsõ mag
2 4 6 8000 (°C)
Hõmérséklet

Összegzés
A XX. század elején Wegener kontinensvándorlás-elmélete új távlatokat nyitott. A század közepén a földrengéshullámok segítségével igazolták a Föld belső (gömbhéjas) szerkezetét. A földkéreg a legfelső szilárd burok, az
emberi élet színtere. A bányászat során ebből nyerjük a gazdaság számára hasznosítható ásványokat, kőzeteket.
A földrengéshullámok észlelése a természeti katasztrófák előrejelzésében is elengedhetetlen.
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3.18

A lemeztektonika

Régóta foglalkoztatja az emberek képzeletét a kontinensek, az óceánok, a hegyláncok keletkezése, a földrengések eredete és a tűzhányók működése. A lemeztektonika elmélete ezeket a folyamatokat értelmezi, magyarázza. A gazdálkodó ember a levegő, a vízburok, a kőzetburok és az élők kölcsönhatását is befolyásolja, ezek
vizsgálata környezetvédelmi kutatások előterébe került.
Az óceáni kéreg születése

Izland a geológusok paradicsoma
Az Atlanti-óceánban húzódó hátságrendszer egyik
tengerszint fölé emelkedett területe Izland. Közvetlenül megfigyelhető az 1-2 km széles hasadékvölgy,
működő vulkánok egész sorával. A fiatal vulkáni kőzeteken leszivárgó csapadékvíz fölforrósodva hévforrásként tör elő. A gejzír az időszakos hévforrás izlandi
neve. A képen geotermikus hőerőmű és gőzfelhője
látható.
Miért nyerhető itt „tiszta” energia?
Óceáni szigetív

Óceáni lemez

Szárazföldi
lemez

Óceáni lemez
Óceáni hátság

Mélytengeri
árok

Mélytengeri
árok

Kőzetlemez
Alábukás

Alábukás
Magma feláramlás

1. Magyarázd meg a térkép segítségével
az Andok hegység kialakulását! Miért jellemzőek ott a pusztító földcsuszamlások?
2. A rajz alapján magyarázd el, hogy az
óceáni árkok mentén miért gyakoriak a
földrengések! Mi a neve a tenger alatt kipattant földrengés által előidézett, a szárazfölre „kirontó” tengerhullámzásnak?
Miért veszélyesek ezek különösen a Japánszigeteken?
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Az óceáni medencék domborzatának és felépítésének vizsgálatát a második világháború után kezdték meg. A földrengéskutatások, a tengeri mélyfúrások, a mágneses mérések új világot tártak föl. Megállapították, hogy az óceáni kéreg bazaltos,
vastagsága mindössze 6-7 km, és csak vékony üledéktakaró
fedi, és az óceáni hátságok rendszere teszi változatossá.
Az óceáni hátságok a földköpenyben zajló magmaáramlások fölszálló ágánál keletkeznek. A föltörő bazaltos magma az
óceáni kérget széthasítja, gyarapítja és a kialakult hasadékot
tágítja. A hátságoknál születő kéreg mélytengeri árkokban kerül vissza a földköpenybe. Üledékanyagának egy része a szá
razföldek peremét gyarapítja, másik része a magmával keveredve heves vulkánkitöréseket táplál. A mélytengeri árkokkal
párhuzamosan az így létrejött hegyláncok magasodnak.
Az 1960-as években született a lemeztektonika (földi tektonika) elmélete. (Az építészetben használt kifejezés a görög
tektonra vezethető vissza, ami tetőkészítő mesterembert jelentett.)
Mozgó lemezek
A Föld felső szilárd rétege, a kőzetburok 8 nagyobb és több
kisebb kőzetlemezre (óceáni és szárazföldi) tagolódik. Ezeket a kéreg és a fölső köpeny egy része építi, alatta több száz
kilométer vastagságban a lágy köpeny húzódik. Az itt zajló
anyagáramlás tartja mozgásban a kőzetlemezeket, melyek
egymáshoz képest néhány cm/év sebességgel mozognak (távolodnak, alábuknak vagy elcsúsznak egymáshoz viszonyítva).
A lemezek belső területei általában földrengésektől mentesek,
nyugodtak, a lemezhatárokat viszont földrengések, élénk tűzhányó-tevékenység és hegységképző folyamatok jel
lemzik.
A lemezszegélyek általában óceáni hátságok és mélytengeri
árkok mentén húzódnak.
A kőzetlemezeket az óceáni hátságok és a mélytengeri árkok
választják el egymástól. A szárazföldi lemezzel párhuzamos
mélytengeri árok alatt az alábukó lemez szegélye beolvad a
földköpenybe. A folyamatot vulkáni tevékenység és földrengé
sek kísérik.
A világóceán legmélyebb pontja a Mariana-árok – 11 034 m.
Két összeütköző kőzetlemez határán alakult ki, melynek vonalát az óceáni szigetívek rajzolják ki.

3

K ib ontakoz ás

Hegységek születése
Földünk felszínének nagysága közel állandó. Az óceáni hátságok
mentén gyarapodó lemezek szükségszerűen más lemezek felé
közelednek és azokkal ütköznek. Ez nemcsak földrengéseket
indít, de a vékonyabb, meghajló lemez beolvadását is jelenti.
Az alátolódó lemez a mélytengeri árokban föltorlódott üle
dékréteget összezúzza, elnyírja, és a másik lemez homlokzatához préseli. A mélybe vonszolt üledékanyag magas víztartalma
okozza a heves vulkánkitöréseket. Ha két óceáni lemez ütközésénél történik az alábukás, akkor vulkanikus szigetívek születnek. Ha a lemez kontinens alá bukik, a fölgyűrt üledékes kőzet
vonulattal párhuzamosan riolitos, andezites vulkán is épül.
Ha két olyan szárazföldi lemez közeledik egymáshoz, amelyek között óceáni medence helyezkedik el, idővel az óceáni
medence bezárul, és az óceáni kéreg fölemésztődik. A két szárazföldi lemez között fekvő óceán üledéke lesz a hegységképződés fő nyersanyaga. Ezek a hegyláncok zömében üledékes
és a mélyben rekedt magmás kőzetekből épülnek, gyűrődéses
formákban gazdagok. Így jött létre a hazánk területét övező
Alpok, Kárpátok és a Dinári-hegyvidék.

c
b

d

e

a
Egy elképzelt tűzhányó fölépítése
A magmakamrából (a) a magma a lávacsatornán,
kürtőn (b) és a kráteren (c) keresztül, vagy a parazita vulkánon (d) át jut a felszínre. A felszínre ömlő
magmát lávának nevezzük, mely kiömlési kőzetté
szilárdulva vulkáni törmelékkel rétegesen települve
építi a tűzhányó kúpját (e).

A változó Föld
Amikor egy hegyvonulat kiemelkedik, a szél, a víz, a jég és a növényzet pusztítani kezdi kőzeteit. Ezek a „külső erők” közvetve
a Napból nyerik energiájukat. A Föld felszíne két energiaforrás,
a Nap és a Föld belső hője közti állandó küzdelem színtere.
A Föld legkülső burka a légkör, a vízburok magában foglalja az óceánokat, a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a
hó- és jégtömegeket is. Az élővilág (bioszféra) e két burokban
és a kőzetburok legfelső termékeny rétegében, a talajban helyezkedik el. A kőzetburok felszínén a külső és belső földövek
kölcsönhatásai érvényesülnek, melyek a gazdálkodó ember tevékenységét is meghatározzák.
A Föld olyan rendszer, melyben a földövek között anyag- és
energiaáramlási ciklusok zajlanak, ilyen például a víz és a kőzetek körforgása.
A természetben olyan körfolyamatok (ciklusok) zajlanak, melyek a földtörténet során biztosították az élet feltételeit, például a légkör kedvező és állandó összetételét.
A gazdálkodó ember hatással van e körfolyamatokra (pl. a
légkör szén-dioxid-koncentrációjára), mégis tudomásul kell
vennie, hogy a földi nyersanyag- és energiakészletek behatároltak. Az egyre növekvő mennyiségű hulladék a földi rendszeren belül marad, veszélytelenítése komoly kihívás.
Összegzés

Szolfatára Vulcano szigetén
(Lipari-szigetek, Olaszország)
A szolfatára a vulkáni kísérőjelenségek egyik fajtája,
90–300 oC hőmérsékletű, kén-dioxid, kén-monoxid
és kén-hidrogén tartalmú kigőzölgés, melyből a kőzetek felszínén terméskén válhat ki. Nevét a Nápoly
melletti Solfatara vulkáni mezőről kapta.

3. Keressetek a térképen további nevezetes olasz vulkánokat!
Egyikük híres városokat temetett maga
alá. Melyeket?
4. Melyek a Kárpát-medence vulkanikus

eredetű hegységei? Melyik a legidősebb
és melyik a legfiatalabb?
5.1, 5.2

A kontinensvándorlás elmélete után fél évszázaddal új „mozgóföldfelszín-modell” született. Ennek föltétele volt
a kőzetburok lemezeinek fölismerése és a mozgásukhoz kapcsolódó földtani folyamatok, jelenségek megértése,
magyarázata. Ebben a földrengéshullámok tanulmányozása játszotta a fő szerepet. A lemeztektonika-elmélet ös�szefüggéseiben értelmezi a szárazulatok, óceánok, hegyláncok kialakulását, a földrengéseket és a vulkáni jelenségeket, a kőzetek földi léptékű egymásba alakulását, ciklusait.
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3.19

Biológiai evolúció

Az élőlények szervei összhangban állnak egymással is, környezetükkel is. A genetika megmutatta, hogy az élő
szervezet „tervrajzát” a genetikai információ tartalmazza (3.7,11). De hogyan keletkezett maga a tervrajz? A biológiai evolúció tanítása szerint folyamatosan módosul, mindig alkalmazkodva a környezet változásaihoz.
A szó eredete és hirdetői

Csökevényes szárnyú kivi madár
Rajz Darwin könyvéből.
Jobbra a kivi szárnyának maradványa.

A 18. században sokan úgy vélték, hogy az élőlények fajai állandóak. Az evolúció (evolutio latinul: kigöngyölés) tana szerint
viszont a fajok változékonyak, és változásaik folyamata visszafordíthatatlan. Ezt a gondolatot a biológiában a francia Jean
Lamarck tette ismertté, aki fölismerte, hogy sok élőlényben
csökevényes szervek találhatók. Magyarázata szerint ezek egykor működő szervek maradványai. A kivi ősei például jól repülő
madarak lehettek, azonban új környezetükben nem fenyegették őket ragadozók, ezért a feleslegessé vált szárny elcsökevényesedett. A fajok változásának hatóereje Lamarck szerint a
változó környezethez való alkalmazkodás (adaptáció).

1. Csökevényes szervek az emberben is találhatók. Melyek?
Mi a magyarázat?

Charles Darwin szobra

Az angol Charles Darwin fiatalon, Föld körüli útján ismerte fel,
hogy egyes szigetek bennszülött (csak az adott szigeten élő)
élőlényei nagyon hasonlítanak a közeli kontinensek fajaihoz.
Ebből arra következtetett, hogy a szigetek egykor a szárazföld
felől népesültek be, majd az egymástól elszakadt populációk
az önálló fejlődés útjára léptek. A ma látott fajoknak tehát közös őseik voltak.
Hogyan változnak a fajok?

Pézsmatulkok. Az északi sarkvidéken élő állatok szőre
az elmélet szerint lépésről lépésre vastagodott.
gyakoriság
eredeti állapot

szelekció után

jelleg mértéke
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Darwin abból indult ki, hogy minden faj szaporodási közösségekből, populációkból áll. A populáción belül sokféle egyed él,
melyek tulajdonságaikat örökítik is utódaikra. Ha a környezet
megváltozik, azok az egyedek hoznak létre több utódot, melyek szervezete alkalmasabb az új környezetben. Így a populáción belül lassan elterjednek az alkalmasabb egyedek. A folyamatot Darwin természetes kiválogatódásnak, szelekciónak
nevezte (selectio latinul válogatás). A szelekció eredményeként
az egész populáció megváltozik. Darwin szerint tehát nem
az egyedek alkalmazkodnak (ahogyan Lamarck vélte), hanem
a populációk egésze.

2. Labdarúgó körmérkőzésen a szövetségi kapitány figyeli
a játékosok teljesítményét. Ennek ismeretében változtatja
a csapat összetételét a következő mérkőzésen, vagy akár
cserével egy mérkőzésen belül is. Miben hasonlít ez a folyamat a Darwin által leírt evolúcióra? Miben látod a fő különbségeket?
A populációk alkalmazkodásának módja Darwin szerint
A két grafikon azt szemlélteti, hogy a környezet tartós lehűlésekor
a hosszabb szőrzetűek aránya nő.

3

K ib ontakoz ás

Eltorzított elmélet
Darwin elméletét sokan arra használták, hogy segítségével igazolják a társadalmi egyenlőtlenségeket. Eszerint az öröklött tulajdonságaik miatt alkalmatlanabb csoportok vagy országok
kizsákmányolása törvényszerű, hiszen ők alulmaradtak a létért
folyó küzdelemben (rasszizmus). Darwin valóban használta a „létért folyó küzdelem” kifejezést, ám ennek eszköze éppúgy lehet
az együttműködés, mint a küzdelem. Másrészt az „alkalmasság”
(fitness) Darwin elméletében csak az egyedek utódszámától függ,
nem pedig egy csoport gazdasági vagy politikai befolyásától.

3. Vitassátok meg!
Mit jelent a hétköznapokban a „fitness” fogalma? Azo
nos-e ez Darwin értel
me
zé
sével? Van-e összefüggés egy ország gaz
dagsága, katonai ereje és az ott élők átlagos gyermekszáma között?

Bizonyítékok
Az evolúciót közvetlenül bizonyítja számos, mára kihalt faj maradványa (fosszíliája). Közvetett bizonyíték minden olyan tény,
mely jól magyarázható az evolúció segítségével. A gerincesek
közös eredetét például alátámasztja végtagjaik azonos alapfelépítése. Noha a denevér szárnya, a cet uszonya és az ember
keze különböző életmódokat tesznek lehetővé, a bennük levő
csontok száma és kapcsolódásuk sorrendje azonos. Közös ere
detre utal a minden élőlényben azonos genetikai kód is.
Irányzatok
Az evolúciós gondolatot sok új irányzat, modell gazdagította. A 19. században a francia Georges Cuvier (ejtsd: küvié) az
élőlények szervezetének összhangjából, a szervek kölcsönös
kapcsolatából indult ki. Például a növényevő emlősök patás
lába, redős zápfoga és terjedelmes vakbele összefügg (a vakbél
a cellulózbontó baktériumok tárolója). Nem változtatható meg
egyik vagy másik külön-külön, csak együtt életképesek. Ebből
Cuvier szerint az következik, hogy a fajok keletkezése vagy kihalása nem mehet végbe kis lépésekben (ahogyan Darwin leírta), hanem csak ugrásszerűen.
Más kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy a kiválogatódás
(szelekció) önmagában nem hozhat létre bonyolult, összetett
formákat, csak azok között válogathat, amelyek már létrejöttek.
Kell tehát lennie valamilyen belső hatóerőnek, mely az élőlények
fejlődését irányítja. A vallásos gondolkodók egy része szembefordult az evolúció tanításával, mert úgy vélték, hogy erkölcsromboló hatású. Más tudósok, például a jezsuita Teilhard de Chardin
(ejtsd: sárden) szerint az emberi történelem is a kozmikus evolúció része. Ő a fejlődés kezdő- és végpontját a teremtő és személyes Istennel azonosította. Szerinte az evolúció folyamatában
a véletlenek sorozata – egy vak ember tájékozódásához hason
lóan – irányított, végső soron egy cél irányába tart.

Gerincesek mellső végtagjainak csontjai
Konrad Lorenz könyvéből

4. Nézz utána!

Melyik csontokat jelölte a rajzoló feketével?
Melyik csontokat jelölik a latin nevek?
Melyik szám melyik élőlényt jelentheti az
alábbiak közül?
Ember, repülő őshüllő, cet, denevér, vakond,
kutya, oroszlánfóka, medve, elefánt.

5. Nézz utána!
Cuvier szerint az őslények hirtelen, kozmikus
katasztrófák következtében haltak ki. Alátámasztja-e valamilyen tény ezt az elgondolást? Képzeld el! Lamarck és Cuvier azonos egyetemen tanított, de igencsak másként gondolkodtak. Írj le egy képzeletbeli vitát a két tudós között! Te kinek adnál igazat?

Összegzés
Az evolúció (kibontakozás) tana szerint az élőlények változásai egy egyirányú, visszafordíthatatlan folyamat részletei. A szelekció (természetes kiválogatódás) következtében az öröklötten előnyösebb változatok elszaporodnak.
Ezzel a szaporodási közösségek (populációk) egésze válik alkalmasabbá. Az evolúciót valószínűleg más erők is
befolyásolják, irányt szabva a folyamatoknak.
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3.20

A Föld fejlődése

A tapasztalatok szerint életet csak élőlény hozhat létre, minden sejt másik sejtből lesz. (3.7) Hogyan, milyen
körülmények között jöhetett létre az első sejt? És ha már létrejöttek az élőlények, hogy befolyásolták egymás
fejlődését? Az élet története egyúttal a Föld története is, hiszen az élőlények nemcsak alkalmazkodtak, hanem
alakították is környezetüket.
Ősvíz, őslégkör – ősi élet?
B

A

C

D
Stanley Miller kísérleti berendezése (1953)
Az alsó lombikban (A) forralt víz az ősóceánt utánozza,
az elektródák kisülései (B) a gyakori villámlásokat, a
hűtés (C) a lezúduló esőket. A kiindulási gázösszetétel
hidrogén, metán, víz és ammónia volt. Két hét után
a metán 15%-a vízben oldható szerves molekulákká
alakult (hangyasav, aminosavak), jelentős része pedig
bonyolult szerkezetű kátrányként vált ki az edény falán.

1. Miben volt újszerű Miller kísérlete?

Ellentétben áll-e Miller eredménye az ősnemzést cáfoló kísérletekkel (3.7. fejezet)?

2. Bár a vírusok jóval egyszerűbbek a leg-

Áll
ato
k

Gom
bák
Nö
vén
yek

kisebb élőlénynél is, a kutatók mégsem
gondolják, hogy vírusokhoz hasonlókból
alakultak volna ki az első élőlények. Mi szól
ez ellen a feltevés ellen?

egysejtű
sejtmagvasok

Az ősi Föld légkörének összetételére mai csillagközi porfelhők
színképelemzéséből és az ősi földi kőzetekbe zárt levegőzárványok vizsgálatából következtetnek. Az adatok arra utalnak,
hogy a főként H2O, N2 és CO2 tartalmú őslégkörben nem, vagy
igen kevés elemi oxigén volt. A 20. század közepén kísérleti
úton igazolták, hogy ilyen körülmények között élőlények közreműködése nélkül sokféle szerves molekula keletkezhetett.
Az élő sejt létrejöttéhez azonban nemcsak anyag és energia
szükséges, hanem információ is. Ezek a kísérletek nem magyarázzák a belső rend eredetét, ezért önmagukban nem adnak
választ az élet keletkezésének kérdésére.
Az élővilág nagy csoportjainak (országainak)
összehasonlítása
prokarióták
(baktériumok)
sejthártya
sejtmag
színtest
sejtfal
aktív helyváltoztató
mozgás
szerves táp
anyagigény
szaporodás
ivarsejtekkel

van
nincs
nincs
(de színanyag
lehet)
nincs
(de tok lehet)

sejtmagvasok (eukarióták)
egysejtűek gombák
van
van
van
van

növények
van
van

állatok
van
van

lehet

nincs

van
(a levélben)

nincs

lehet

van (kitin)

van
(cellulóz)

nincs

lehet (csilló)

jellemző

nincs

nincs

jellemző

lehet

lehet

van

nincs

van

nincs

nincs

nem
jellemző

igen

igen

3. Olvasd ki a táblázatból!
Mik azok a tulajdonságok, amelyek minden élőlényre jellemzőek?
Mi a közös az állatokban és a gombákban? Mi a közös a növényekben és a gombákban?
Öt világ

Baktériumok

Az élővilág öt birodalma (regnuma)
Dorion Sagan rajza alapján
A kéz metaforája jelzi a múltat, de azt is, hogy az ujjak
(az öt regnum) a jelenben csak együtt működőképesek, egymásra utaltak.
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Lynn Margulis elképzelése szerint különböző típusú szimbiózisok (kölcsönös haszonnal járó szoros együttműködések)
hozták létre az élővilág öt nagy csoportját (regnumát), melyek
mára benépesítették a Földet. Ezek: a baktériumok (sejtmag
nélküliek, prokarióták), az egysejtű sejtmagvasok, a növények,
a gombák és az állatok (biológiailag ide értve az embert is).
Kapcsolataikat az ábra mutatja.

3

K ib ontakoz ás

Az élővilág hatása a Földre
Az élőlények nem csak alkalmazkodtak a körülményekhez, alakították is azokat. A zöld növények és fotoszintetizáló baktériumok elemi oxigéngázt termeltek. Ez először az óceánok vizében oldódott és oxidálta a fémeket: ércek keletkeztek. Később
a légkörbe kerülve részben ózonná (O3) alakult, ami hatékonyan szűrte ki az ultraibolya sugárzás nagy részét. Ezzel lehetővé vált, hogy az élőlények kimerészkedjenek a víz védelméből
és benépesítsék a szárazföldeket is. A mocsarakban tenyésző
óriásfák maradványai oxigéntől elzárt helyeken elszenesedtek, ezek alkotják a mai kőszéntelepek egy részét. Eközben
a tengerekben elterjedtek a mésztartalmú vázakat kiválasztó
korallok és puhatestűek (kagylók, csigák). Elpusztult vázaikból
a Föld belső mozgásai mészkőhegységeket formáltak. Testük
szerves anyagai viszont oxigéntől elzárt helyre kerülve kőolajés földgáztelepekké alakultak.

4. Figyeld meg a jobb oldali képet! Miben különbözik egy
mai csiga házától? Ammonitesz-vázak részleteit (ha nem
is ilyen nagyokat) sokszor megfigyelhetünk középületeink
vagy a metró falaiban is, de csak akkor, ha az mészkő. Miért
nem fordulnak elő ilyen maradványok például bazaltban?

Óriási kihalt tengeri puhatestű
(Ammonitesz) mészvázának maradványa

5. Beszéljétek meg! Hová került az ősi Föld légköréből a sok
szén-dioxid? Miből keletkezett a mai légkör 21%-át alkotó oxigén? Milyen következményekkel jár a fosszilis energiahordozók
(szén, földgáz, benzin) napjainkban fokozódó ütemű égetése?
Kölcsönös alkalmazkodás
Az élőlények evolúciójuk során környezetük és egymás fejlődését is befolyásolták. Így például a szárazföldi élet szempontjából fontos talaj a növények, a lebontó gombák, baktériumok
és sokféle ízeltlábú közös munkálkodása révén jött létre – aprózódással, mállással és több más fizikai és vegyi folyamattal kísérve. A rovarok színlátása és a színes virágszirmok kialakulása
is egyidejűleg, egymást erősítve alakult ki.

6. Keressetek más példát is a kölcsönös alkalmazkodásra!
7. Mi az összefüggés a füvek és a legelő állatok, az antilopok

és a gepárd, a fák és az ágak közt élő orchideák, a szarvasmarhák és a ganajtúró bogarak életmódja között?

Trópusi orchidea és egy ízeltlábú szeme közelről
A rovarporozta virágok szirma és a színlátó rovarok szeme, pödörnyelve közös evolúció (koevolúció)
eredményeként alakult ki.

Összegzés
Az élet kialakulása minden bizonnyal a maitól erősen eltérő környezetben ment végbe. Ettől kezdve az élőlények
egymáshoz is alkalmazkodtak (koevolúció), és a környezetüket is átalakították. Így jöttek létre a légköri oxigén, az
ózonpajzs, a nitrogén, a talaj, a kőszén- és kőolajtelepek és a mészkőhegységek. A Föld és az élet története elválaszthatatlan egymástól.
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3.21

Kihalások és újrakezdések

Ha a környezet lassan változik, a fajoknak van idejük a vándorlásra vagy alkalmazkodásra. De mi történik, ha
váratlan és hirtelen katasztrófa következik be? Az őslénytani leletek és a mai fajok földrajzi elterjedése egyaránt
jelzi a múlt sokszor viharos eseményeit. A nagy korszakok néhány fontos eseményét a könyv belső borítóján
látható földtörténeti óra szemlélteti.
Kihalási hullámok
A fajok megjelennek és kihalnak. Ugyanez igaz nagyobb egységeikre: nemzetségekre, családokra is. A grafikon mutatja,
hogy a fajkeletkezés és -pusztulás sebessége nem egyenletes.
A földtörténet során az állandóság szakaszait időnként kihalási
hullámok szakították meg. Legjelentősebb a perm végi, leghíresebb pedig a kréta végi (a középidőt lezáró) kihalási hullám.
Katasztrófák

Tyrannosaurus koponyája
Más dinoszauruszokkal együtt halt ki
a krétakor végén.
A tengeri élőlénycsaládok számának
változása az elmúlt 600 millió év során

családok száma

A jégkorszakok

Földtörténeti idő (millió év)

A nyilak jelzik az öt nagy kihalási hullámot.
A hatodikat – az ember hatására ma zajlót –
a grafikon léptéke miatt nem lehet ábrázolni.

1. Olvasd le az ábráról! Az ábrázolt csa-

ládok hány százaléka pusztult ki a kréta
végén (kr) és a perm végén (p)? Hogyan
állapítható meg izotópos módszerrel egy
lelet kora?

2. Beszéljétek meg! Milyen következmén�nyel járna ma egy kisbolygó becsapódása?
El tudnánk-e hárítani? Milyen élőlények
vagy életközösségek vészelnék át legkön�nyebben a bekövetkező katasztrófát?
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Az egyidejű kihalások magyarázatára sok elmélet született. Ezek
vagy geológiai eseményekkel (vulkanizmus, jégkorszakok)
vagy kozmikus hatásokkal (meteoritbecsapódás) magyarázzák
a kihalásokat. Több bizonyíték – nehézfémek hirtelen feldúsulási
tartománya, hatalmas tengeri szökőárakra utaló nyomok – szól
amellett, hogy a kréta időszak végén csakugyan bekövetkezett
egy ilyen ütközés. A hőhatás, a Földet tartósan sötétbe borító
porfelhő, a vízben oldódó mérgező anyagok hihetővé teszik az
egyidejű pusztulás mértékét. A kérdés inkább az, hogy hogyan
maradhatott életben mégis sok faj. Az eltérő érzékenységet ma
még nem tudjuk jól magyarázni.

Jelen ismereteink szerint a földtörténeti idő 90%-ában a sarkvidékek környéke jégmentes volt, a szárazulatokat erdők borították. Minden olyan időt jégkorszaknak mondhatunk, melyekben a sarkvidékeket és magashegységeket tartósan jég fedi.
Erre utaló nyomok a földtörténet több korszakából is ismertek.
Az éghajlatváltozások (és a kisebb mértékű átalakulások, az
éghajlatingadozások is) hullámtermészetűek, ciklikusan követik egymást. A negyedidőszak utolsó harmadában, az elmúlt
800 ezer év során például a jégtakaró időnként hatalmas területekre nyomult előre: ezek a szűkebb értelemben vett jégkorszakok. Az ezeket fölváltó jégmentes szakaszokban a jégtakaró
a sarkvidékek közelébe és a magas hegyekbe húzódott vissza.
Jelenleg is egy ilyen szakaszban élünk.
A jégkorszakok okai között különösen jelentősek a csil
lagászati jelenségek (a Föld pályaelemeinek ritmikus vál
tozásai). A szárazföldek megváltozott helyzete befolyásolhatta
az óceánok áramlási rendszerét és ezzel az éghajlatot is. Az élővilág is alakítja a légkör összetételét, ezzel a felmelegedést is.

3. Olvasd le a belső borítón látható földtörténeti óráról,

hogy kb. „hány órakor” találjuk az első életnyomokat, az
első szárazföldi gerinceseket, a dinoszauruszokat, az ember
megjelenését!

3
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A jégtakaró európai kiterjedése és kontinensünk akkori
partvonalai a pleisztocén kor végén
Szaggatott vonal jelzi az összefüggő jégtakaró határát.
Szaggatott vonal mutatja a szárazföld peremét.
1. Tundra; 2. Sztyepp; 3. Tűlevelű erdő; 4. Lomberdő. A fekete körök
a pézsmatulok jégkorszaki maradványainak lelőhelyei. Ez a nagytestű emlős jelenleg Észak-Európa és Kanada hideg, sarkvidéki területein él.

4. Figyeld meg! Mely (mai) országok területére terjedt ki
a jégtakaró az utolsó jégkorszakban? Milyen növényzet volt
a mai Magyarország területén?
Maradványfajok
A jégkorszakok és a köztes melegebb időszakok váltakozása
átalakulásra vagy vándorlásra késztette az élőlényeket. A melegkedvelő fajok a hideg időszakokban délre húzódtak, ám
néhány meleg mikroklímájú déli hegyoldalon fennmaradtak.
Ezek az elszigetelt populációk sokszor önálló alfajjá vagy ma
radványfajjá (reliktum fajjá) alakultak. A melegedő időszakokban fordított irányban indult meg a folyamat (lásd az ábrán).
A változatos felszínű hegységek sok fajnak nyújtottak menedéket. Ezek ma becses természetvédelmi értékeink. Magyarországon a folyamatot Borbás Vince írta le és „hegyről füve
sedés”-elméletnek nevezte el.
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5. Gondold végig! Milyen hatást gyakorol-

hatott az éghajlatra a mészkőhegységek
képződése, a szerves üledékek létrejötte?
Mit okozhatott az óceánok vízszintjének
csökkenésekor a szárazra került, szerves
üledéket tartalmazó parti iszap bomlása,
a szén-dioxid légkörbe kerülése?

A hegyről füvesedés elméletének szemléltetése három növényfaj példáján
I.
A

III.

II.
A

C

C1

B’
B

C

C2

B’

A

A

I. Az eljegesedés idején a déli lejtőkön két melegkedvelő faj (A és B) talált menedéket. A hidegkedvelő C faj uralja a síkvidéket.
II. A felmelegedés időszakában az A faj kezdi újra benépesíteni a síkságot („hegyről füvesedés”), a C faj lassan visszaszorul a hűvös
mikroklímájú völgyekbe. Az elszigetelt B faj lassan átalakul B’-vé. III. A mai állapotban az A faj közös a déli lejtőkön és a síkvidéken,
a B’ melegkedvelő reliktum bennszülött növényként, a C1 és C2 pedig két hidegkedvelő reliktum populációkként maradtak fenn.

6. Gondold végig! Kosztolányi Dezső A magyar nyelv helye a

földgolyón című írásában a pilisi lenhez hasonlította a magyar
nyelv helyzetét. Milyen szempontból találó ez a hasonlat?
Gondold végig! A növények nem képesek helyváltoztató
mozgásra, generációk során át mégis vándorolnak. Hogyan
lehetséges ez?

A pilisi len
Csak a Pilis hegység egy
kis területén maradt fenn,
kiemelten védett. Hasonló,
rokon lenfajok élnek
a bulgáriai Pirin hegységben
és a görögországi Olimposzon.

Összegzés
Az evolúciós változások gyakran hirtelen következnek be (katasztrófák). Máskor a lassú változások időt hagynak
a fajoknak a vándorlásra (jégkorszakok, hegyről füvesedés), és az alkalmazkodásra is. A változó élővilág maga is
alakítja környezetét, ezzel befolyásolja saját evolúcióját is.
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3.22

Megjelenik az ember

Vajon saját fajunk kivételes helyzetű, vagy ránk is ugyanazok a törvények vonatkoznak, mint az állatvilágra?
Miben hasonlít az állatcsoportokra az emberi társadalom, az állati kommunikációra az emberi nyelv, az állati
szexualitásra az emberi kötődés? Ezekre a kérdésekre sokféle tudományág keresi a választ, így a biológia is.
Az ember származása

Az emberszabásúak származásának lehetséges
törzsfa-ábrázolása
A keresztek a kihalt oldalágakat jelentik.
A fekete pontok a megtalált őslénytani leletek.

1. Gyakran hallani, hogy „Darwin szerint
az ember a majomtól származik”. A törzsfa
alapján: mit állított valójában Darwin?
2. Vitassátok meg! Helyesen határozta-e
meg Linné az ember lényegét, amikor a
Homo sapiens (bölcs ember) nevet adta
neki? Mit fejezhet ki biológiai értelemben
a „bölcsesség”? Van-e olyan jelző, ami jobban illene a mai kor emberére?
3. A neandervölgyi ember 20–30 ezer

évvel ezelőtt tűnt el. Agytérfogata 1200–
1700 cm3 volt, a mai emberé 1300–1500 cm3.
Mire következtethetünk ebből?
Észreveszel-e az ábra alapján egyéb különbséget?

Linné „sapiens”-nek, „bölcs”-nek nevezte el az embert. Sajátos
ságaink közül sokan a tudatot tartják a legjellemzőbbnek,
mások az eszközkészítést, ismét mások a nyelvet, a vallásos,
értelmet kereső világlátást vagy a játékokat. Valószínű, hogy
e sajátságok egymást erősítik. Az emberré válás az evolúció
legvitatottabb eseménysora. A viták egy részét a szempontok
keveredése okozza. Akik az ember kiemelt helyzetéből vagy
teremtettségéből indulnak ki, gyakran csak az ember és az élővilág közti különbséget, szakadékot látják. Azok pedig, akik az
embert is csupán biológiai lénynek tartják, azzal próbálkoznak,
hogy minden jellegzetességünket – a társadalmi, nyelvi, vallási,
művészi életet – a biológiai evolúcióra vezessék vissza.
Az ember megjelenésével új evolúciós szintek jelentek
meg. A biológiai evolúció mellett a kultúra, a nyelv, a technika is saját fejlődési útját kezdi járni. Az egyes szintek hatnak
egymásra, de egyik a másikból nem érthető meg teljesen.
A népesség növekedése például társadalmi kérdés, ám korlátait
(az adott terület eltartóképességét) biológiai és fizikai törvények szabják meg.
Az emberi csoportot összetartó erők
Az ősi csoporttársadalmak kialakulásakor 100-150 fő élhetett
közös területen, s ezen belül 30-50 fős csapatok különültek
el. Ennek tagjai együtt tevékenykedtek és személyesen is jól
ismerték egymást. Ezért az emberi tulajdonságok közül kulcsfontosságúak a csoportot belülről összetartó és egységesítő
hajlamok. Ilyen a csoporton belüli csökkent agresszivitás, a kölcsönös figyelem, az utánzás. Az anya és a csecsemő például felváltva jelzik érzelmeiket, a mama játékosan utánozza a csecsemő arckifejezését, ő pedig az anyáét. Így már egyéves korunkra
megtanuljuk beleélni magunkat a másik helyzetébe (empátia).

4. Vajon képes lenne-e elboldogulni egy

neandervölgyi ember a mai civilizációban?
És fordítva? Miért?

5. Vajon mire akarták fölhívni a figyelmet
ennek az átbillenő ábrának a készítői?
Gondolkodó neandervölgyi és mai ember
– átbillenő ábra a Fővárosi Állatkertben
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A kötődést szolgálja a szexualitás is. A szülők személyes kötődése tartja fenn a családot. Ez teszi lehetővé a gyermek normális beilleszkedését a közösségbe.
Az emberi csoportot összetartó erő jele sokféle érzelem.
Ezek csoportnormák létén alapulnak. Aki például szégyelli
magát, az jelzi: tudja, hogy áthágta a közösség valamelyik szabályát. Ez a csoport többi tagjának is fontos információ, mert
másképpen viszonyulnak ahhoz, aki bánja hibáit, mint ahhoz,
aki nem. Különösen heves érzelmeket váltanak ki a csalások.
A csalók önző módon viselkednek, megtűrésük szétbomlasztaná a csoportot. Ezért váltanak ki még azokban is felháborodást, akiket közvetlenül nem károsítottak. A csoport fenntartását, egységét segíti az erkölcs (morál). Aki elfogadja, belső
erőként, elkötelezettségként éli meg. Rombolói mindig egy
közösséggel fordulnak szembe.

6. Vitassátok meg! Milyen helyzetben
érezhet valaki büszkeséget, megvetést,
szánalmat, szorongást vagy honvágyat?
Melyik függ össze az egyén és a közösség
kapcsolatával? Vajon öröklöttek vagy tanultak ezek kifejezési módjai?

Elkülönülés és együttműködés
A csoportok létének feltétele belső egységükön kívül elkülönülésük is. Az ember csoportképző hajlama olyan erős, hogy
ha bármilyen tevékenységbe fognak, ismeretlen emberek közt
is kialakulnak az egymástól elhatárolódó közösségek. Ezt az
öröklött viselkedési hajlamot könnyű szándékosan fölgerjeszteni, nemes vagy pusztító célokra fölhasználni (például szabályszerű versengés a sportban a csapatok között, de idegenekkel szembeni gyűlöletkeltés a politikában).
Társadalmak az elkülönült csoportok együttműködésével
alakulhattak ki. Ennek biológiai alapja, hogy egy ember egyszerre több csoportba is képes beilleszkedni, s e csoportok
gyakran átfedik egymást. Így például valaki tartozhat egy faluközösségbe, ezzel egyidejűleg lehet vallási közösség tagja,
nyelvileg nemzetével azonosul, foglalkozása pedig valamely
szakmához köti. A sokféle csoport egyidejű létezése szükségessé teszi a sokféle csoportnorma elfogadását és azok ös�szehangolását. Egyúttal sokféle lehetőséget is jelent az egyéni
képességek kibontakoztatására. Valaki például lehet egy sportágban a legjobb, egy másik kitűnően énekel, a harmadik ügyes
mesterember. Ha csak egyetlen rangsor létezne – mint a társas
állatoknál –, ilyen gazdag tagoltság nem jöhetne létre.
8. Ki miben jó? Beszéljétek meg, hogy a közösségen (például
osztályon) belül ki miben jó vagy a legjobb! Lehetőleg mindenkinek keressétek meg a jó tulajdonságait, akkor is, ha azok nem
feltűnőek! Hányféle szempontot találtatok? Lehet-e, érdemes-e
mindegyiket rangsorolni? Számítanak-e ezek a tulajdonságok
abban, hogy milyen csoportok alakultak ki a közösségen belül?

Csoportok összetartozásának jelei

7. Mi köti össze a képen látható csoportok

tagjait? Változtatott-e az ember csoportképző hajlamán a modern informatika, az
sms-ek, a közösségi oldalak elterjedése?
Ugyanaz-e a döntő egy csoporthoz tartozásban, mint személyes ismeretség esetén?

Szurkoló fiatalok

Összegzés
Az ember társas lény. Csoportjainak fejlődését nemcsak biológiai, hanem a technikai, a nyelvi, a kulturális evolúció
is jellemzi. A sokféle, egymástól részben elkülönülő, részben együttműködő csoport egyidejű jelenléte sokféle
szabály, norma megtanulását és elfogadását igényli. Ez változatos képességek kibontakoztatását teszi lehetővé,
egyúttal azonban sokféle ellentét, konfliktus forrása is.
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3.23

A Föld átformálása

Az élővilág öntudatlanul alakítja környezetét. Az ember tudatosan és egyre hatékonyabban teszi ezt. Vajon
látták-e elődeink tetteik rövid és hosszú távú következményeit? (1.24) Mely társadalmak tudtak tartósan fennmaradni egy táj természeti környezetében? Mit tanulhatunk a történelem emberi kísérleteinek sikereiből és
kudarcaiból?

1. Gondold végig!
Miben hasonlít egymásra a darwini természetes kiválogatódás (szelekció) és a
nemesítők mesterséges kiválasztása? Mi
a fő különbség? Vajon a gyógyszereknek
ellenálló baktériumtörzsek (l. 3.7 fejezet)
természetes vagy mesterséges szelekció
hatására terjednek?
2. Nézz utána!
Az alábbi országok közül melyeknek alakította át a gyarmatosítás az etnikai össze
tételét is? USA, Kongó, Argentína, Haiti, Peru,
Ausztrália.
3. Nézz utána!
A középkor rettegett betegsége volt a pestis. Hogyan terjedt? Miért nem volt eredményes az ellene való védekezés?
Melyek a ma pusztító legveszélyesebb járványok? Mi a védekezés mai módja?

Nemesítés, tenyésztés
Az újkőkorban a Föld egyes vidékein a vadász-halász népesség
egy része áttért a rendszeres élelmiszertermelésre: az állattenyésztésre és növénytermesztésre. A termesztés mindig együtt
járt a nemesítéssel. Ezt a „vad” (természetben élő) fajok változatainak mesterséges kiválogatásával és keresztezésekkel
érték el. A nemesített fajok tulajdonságaiban emberi szándék
tükröződik. Általában nagyobb termetűek, de igényesebbek,
kényesebbek, mint vad elődjeik. Legtöbbjük az ember segítsége nélkül hamar kipusztulna.
Járványok
Sok kórokozó a vadon élő állatokban és háziállatokban vagy
ház körül élő állatokban is előfordul. Az emberre ártalmatlan
kórokozók sokszor már széles körben elterjedtek, amikor egy
véletlen mutáció révén kialakult az emberre veszélyes változat.
Ez aztán viharos gyorsasággal terjedhetett: járványok alakultak ki. A pestis a vándorpatkányról, a tuberkulózis (TBC) és a
himlő valószínűleg a szarvasmarháról került át az emberre.
A járványok a történelmi időkben népek sorsát formálták és
döntötték el. A kelet-nyugati irányban nyitott Eurázsiában időről időre hatalmas pusztításokat okoztak, majd visszavonultak,
de nem tűntek el teljesen. Az európai népesség ezért ezekkel
a kórokozókkal szemben többé-kevésbé védett lett. Mivel
Amerika vagy Ausztrália őslakóinak nem kellett szembenézniük ilyen veszélyekkel, a gyarmatosítók betegségeivel szemben
védtelenek voltak. A feketehimlőt például egyetlen spanyol
vitte Mexikóba 1520-ban. A járvány hatására az eredetileg
20 milliós azték indián népesség száma 1,6 millióra zuhant.
A gazdálkodó ember

Delphi romjai, háttérben
a csupasz Parnasszosz hegységgel
Ezt a hegyvidéket eredetileg erdőség borította.
Mi az összefüggés a kopár felszín és az emberi
civilizáció elterjedése között?
Milyen fényképpel szemléltethetnénk a mai civilizáció
és a környezet kapcsolatát? Ha van ötleted, készíts
saját fényképet, ami ezt mutatja be!
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A halász-vadász népek szertartásai bizonyítják az elejtett állat
tiszteletét. Az észak-amerikai indiánok fő tápláléka a bölényhús volt, ennek ellenére (éppen ezért) nem ők sodorták a pusztulás szélére ezt a fajt. Az élőlények többsége alkalmazkodott
az új ragadozóhoz, az emberhez.
A pásztorkodó, földművelő család vagy falu hosszú távú
fennmaradását csak az biztosíthatta, ha gondoskodtak erőforrásaik megújulásáról. Trágyázással kell visszaadni a növénytermesztés során a földtől elvett termőerőt, gondoskodni kell az
ivóvizet szolgáltató források és a tüzelőanyagot biztosító erdők
védelméről. Ez az életforma néhol évezredeken át működött a
többé-kevésbé önellátó és autonóm (saját törvénykezésű) faluközösségek formájában.
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Az állam létrejötte méretnövekedéssel és fokozódó munkamegosztással járt. Ezzel nőtt a hatékonyság, ám a legtöbb
egyén számára átláthatatlanná vált munkája következménye.
Így például a folyammenti kultúrák csatornarendszerei hosszú
időn át magas termésátlagokat tettek lehetővé, ugyanakkor a
túlöntözés következtében több helyen szikesedés, sivatagosodás indult meg. Ez az adott civilizációk számára katasztrofális
következményekkel járt (Mezopotámia).
A görög-római, majd a velencei államok hajóhadaihoz rengeteg fát irtottak ki, az intenzív legeltetés pedig megakadályozta
az újulat megerősödését. A talajpusztulás (erózió) miatt az eredetileg erdős táj arculata tartósan megváltozott.
Az államok terjeszkedésével a természetes élőhelyek mind nagyobb részét vonták művelés alá. Legelők, kaszálók, szántóföldek keletkeztek, melyeket nemesített állat- és növényfajokkal
népesítettek be. A települések néhol óriási városokká duzzadtak. A folyók ártereit gátak közé szorították, a mocsarakat lecsapolták, felszíni bányákat nyitottak. Mindezek a vadon élő állat- és
növényfajok visszaszorulását okozták: megcsappant élőhelyük,
csökkent táplálékforrásuk. A korábban nagy kiterjedésű fajok
több kis populációra szakadtak, ezek egy része kihalt.
A gyarmati rendszer fokozta a pusztítást. A gyarmatok lakói
kénytelenek voltak bekapcsolódni a világméretű árutermelésbe. A gyarmatosító – majd később a „fogyasztói” – országok
igényeit óriási monokultúrákkal (egyetlen növényfaj termesztése óriási, összefüggő területeken) lehetett kielégíteni (kávé,
tea, banán, fűszertermelés). A fölégetett erdők talaján néhány
évig jó a termés, utána a vékony, kimerült talajt lemossa az eső.
Ennek következtében évente hatalmas területek válnak terméketlenné. Az ültetvények védelmében alkalmazott vegyszerek
(rovar- és gyomirtók) fokozzák a pusztítást, a táplálékláncba
kerülve a kiszórási helytől távol is hatnak. A megmaradt természetes élőhelyek élővilágát illegális gyűjtések gyérítik.
A fajpusztítást fokozza a népesség növekedése a szegény
országokban. A hagyományos gazdálkodás összeomlása miatt
elszegényedő emberek egy része a városokba áramlik, mások
új termőhelyeket szakítanak ki a természetből, ismét mások
a gazdagabb országokba vándorolva próbálnak szerencsét.
A szerteágazó gazdasági és politikai összefüggések következménye a kultúrák, nyelvek változatosságának csökkenése mellett a természet fajgazdagságának szegényedése is. A védelem lehetőségeiről az 1.24 fejezet szól.

5. Vitassátok meg! A régi és mai népvándorlásoknak nemcsak politikai és gazdasági, hanem éghajlati okai is lehettek.
Mi kényszerítheti szülőföldje elhagyására emberek tömegeit?
Összegzés

K ÍN

A

INDIAIÓCEÁN

A
B

A tigris alfajainak elterjedési területe száz évvel
ezelőtt (szürke háttér, A) és jelenleg (sötét területek, B) 1. amuri; 2. kaspi (kihalt); 3. kínai; 4. indiai;
5. indokínai; 6. szumátrai; 7. jávai; 8. Bali-szigeti

4. Olvasd el!

Arany János Rege a csodaszarvasról című
költeményében tigrisüvöltésről olvashatunk. Melyik alfaj lehetett ez?

6. Nézz utána, gondold végig!
Magyarország mely tájai viselik leginkább
magukon az emberi tevékenység nyomait?
Mi volt a célja és mi lett az eredménye a táj
átalakításának? Jelent-e az átalakítás természetvédelmi problémát? Ha igen, mi a
megoldás?
5.1

Az ember szándékosan (nemesítés) és szándékán kívül is (járványok) alakította környezetét. Volt példa a gazdálkodás természettel összhangban álló és önpusztító módjára is. Tartós megoldást csak olyan gazdálkodás jelenthet,
amely nem szegényíti el a természet erőforrásait.
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3.24

Ökológia: együttéléstan

„Az ökológia az evolúció színpada” – állította egy neves biológus (3.19). A genetika pedig – tehetnénk
hozzá – a darabot játszó színészekről gondoskodik. Mit jelent ez a hasonlat? Nem elég ismernünk egyegy élőlény belső lehetőségeit (genetika). Azt is tudnunk kell, hogy környezete mennyire támogatja vagy
gátolja ezek megvalósulását (ökológia). Így érthetjük meg azt, hogy mi történik – úgy az élőlénnyel, mint
környezetével (evolúció).
A természetben fajok milliói élnek az élőhelyhez és egymáshoz
alkalmazkodva. A 18. századtól kezdve e kapcsolatok leírására a gazdaságtan (ökonómia) adott mintát. (Az oikosz görögül
házat, ház körüli gazdaságot jelent.) A gazdasághoz hasonlóan
az élőlények közösségében is minden fajnak megvan a maga
szerepe. A „természet ökonómiája” metaforát a 19. században váltották fel az ökológia szóval. Jelentését legjobban az
„együttéléstan” szó tükrözi. Az ökológia az élőlények együttlétezésének módjait és feltételeit kutató tudomány.
A növekedés üteme
A növekedés üteme

A

B

+

K -ion-koncentráció

Justus von Liebig német vegyész egyik kísérletsorozatával
arra keresett választ, hogy mely tápelemek (ionok) játszanak
szerepet a növények táplálkozásában. Arra az eredményre
jutott, hogy a növények növekedésének ütemét mindig az a
tápanyag határozza meg, amelyik a növény szükségletéhez képest a legkisebb mennyiségben van jelen. Ez a korlátozó környezeti tényező. Mivel ebből kevesebb van, mint amennyit a
növény hasznosítani tudna, az összes többiből is csak ennek
arányában részesülhet.

1. Gondold végig! Mi lesz a következménye

annak, ha egy foszfátokban elszegényített,
de egyébként tápanyagban gazdag talajra
kálisó műtrágyát (KNO3) szórnak? Milyen
szabályt fogalmazhatunk meg a trágyázással kapcsolatban a Liebig-elv alapján?

vül még milyen más módon lehetne mérni
azt, hogy egy növény az adott környezetben mennyire érzi jól (vagy rosszul) magát? „Jóból is megárt a sok!” – Hozz példát
az élővilág köréből a mondás érvényességére!

A hordót csak a legrövidebb donga magasságáig lehet feltölteni. A dongák hosszúsága az egyes ionok koncentrációját, a folyadék magassága a növekedés ütemét jelképezi.
Mi történne, ha növelnénk a kék donga magasságát? Egyre több bor férne bele, de csak addig, amíg el nem érjük
a barna donga magasságát.
A grafikonon az A jelű szakaszban a káliumion koncentrációja a legalacsonyabb, ezért ezzel arányos a növény növekedésének üteme. A B jelű szakaszban egy másik ion,
a foszfátion (a hordó ábráján a PO43– a foszfátion) koncentrációja válik meghatározóvá. A káliumion koncentrációjának
további növelése ekkor már hatástalan.

3. Számold ki! Hány palacsintát lehet sütni abban a konyhában, ahol a következő
alapanyagok állnak a rendelkezésre: 30 dkg
liszt, 3 tojás, 2 dl tej, étolaj, só? Tegyük fel,
hogy pontosan betartjuk az alábbi receptben szereplő arányokat: 12 palacsintához
kell 20 dkg liszt, 1 tojás, 1 evőkanál étolaj,
4 dl tej és csipetnyi só. Mennyiben hasonlít
ez a példa a Liebig-szabályhoz?

A Liebig-elvet később pontosították. Kiderült, hogy nemcsak
a legkisebb koncentráció szabhatja meg a növekedés ütemét,
hanem a túlságosan nagy is (ez gyakran mérgezési tüneteket
okoz). A szabály érvénye kiterjeszthető minden környezeti hatásra. A túl alacsony hőmérséklet például éppúgy veszélyes,
mint a tűrhetetlen hőség. Általánosságban igaz, hogy mindig
az optimálistól leginkább eltérő környezeti tényező az, amely
az összes többi fölhasználhatóságát korlátozza. Ez az általános
Liebig-elv.

2. Gondold végig! A növekedés ütemén kí-
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K ib ontakoz ás

A tűrőképesség
Egyetlen környezeti tényező adott élőlényre gyakorolt hatását
a tűrőképességi görbe ábrázolja. A görbe által lefedett terület szélessége alapján beszélünk szűk- és tágtűrésű fajokról.
Az élőlények pusztán létükkel vagy hiányukkal is jelezhetik,
hogy az adott helyen megfelelő-e számukra a környezet.

A növekedés üteme

B
C

A

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

A környezeti tényező mértéke

8,0 talaj-pH

Három faj (A, B és C)
tűrőképességi görbéje
a talaj kémhatásának
függvényében.
A kémhatást számszerűen
a pH-értékkel jellemezhetjük:
7,0 alatt savas, 7,0 fölött
bázikus (lúgos) a kémhatás.

Zuzmótelepek egy üvegablakon
A kén-dioxidra érzékeny zuzmók
jelenléte a tartósan tiszta levegő jele.
Hõmérséklet (°C)

4. Melyik a legtágabb, és melyik a legszűkebb tűrőképességű

40

faj? Mi az optimális az A, B és C faj számára?
Melyik faj ragaszkodik az enyhén savas, és melyik az enyhén
bázikus kémhatású talajhoz?
Van-e olyan talaj, ahol a három közül csak az egyik faj fordulhat elő?
Van-e olyan, ahol mindhárom megjelenése elképzelhető?

30

20

10

Az ökológiai fülke (niche)

5. Olvasd le a grafikonokról! Melyik hőmérséklet-, illetve pá-

ratartalom-tartomány optimális a fenyőszövő lepke számára?
Milyen időjárás esetén nem kell tartani a szövőlepkék tömeges elszaporodásától? Ábrázold a jobb oldali ábra grafikonjához hasonlóan a faj tűrőképességét 20 °C-on és 30 °C-on is!
Összegzés
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Relatív páratartalom (%)

A fenyőszövő lepke élettani igényei
Ez a kétdimenziós ökológiai tér (niche) azt mutatja,
hogy a fenyőszövő lepke bábjainak hány százalékából
bújik ki az adott körülmények közt a kifejlett lepke.
A bábokból kibújó lepkék aránya (%)

Az ökológiai fülke (szakszóval niche, ejtsd: nis); eredeti jelentése „fülke”) szóval kezdetben azt fejezték ki, hogy minden fajnak megvan a maga szerepe, feladatköre a társuláson belül. Az
ökológiai fülke és a környezet fogalmát az angol Hutchinson
(ejtsd: hácsinzon) kapcsolta össze. Abból indult ki, hogy sok
környezeti tényező van. Így például egy növény számára a napfény erőssége, a csapadék mennyisége, a talaj humusztartalma
is lényeges. Hutchinson javaslatára ökológiai fülkének nevezzük a környezeti tényezők bizonyos tartományát, amelyet a faj
tűrőképességének megfelelően betölt. (Egyszerre ábrázolni
legfeljebb 3 tényezőt lehet, de nincs akadálya tetszőleges számú dimenzió elemzésének.)
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A levegő növekvő relatív páratartalma (%)

A fenyőszövő lepke tűrőképessége 15 °C-on,
a páratartalom függvényében

2.12, 2.17

Az ökológia az élőlények együttlétezésének módjait és feltételeit kutatja. Egy élőlény csak akkor maradhat fenn,
ha belső igényei (tűrőképessége) és környezetének lehetőségei összhangban állnak egymással. Az élőlények ezért
már puszta jelenlétükkel vagy hiányukkal is jelzik, hogy ez az összhang hol valósul meg, és hol hiányzik (indikáció).
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3.25

Kölcsönhatások

Az élőlények egymás életfeltételei (3.24.). Ezért eloszlásuk nem véletlenszerű: életközösségeket, társulásokat
alkotnak. Hogyan segíthetik vagy gátolhatják egymást a fajok egy-egy élőhely benépesítésében? Mi biztosítja
a társulások egységét, stabilitását? Miért van olyan sokféle élőlény? Az ökológia talált választ ezekre a kérdésekre.
Ökológiai kapcsolatok
Az azonos helyen élő, összehangolt életműködésű fajok kölcsönhatásai életközösségeket, élőlénytársulásokat tartanak
fenn. Egy társulásban gyakori, hogy két vagy több faj igényei –
legalább részben – azonosak. Az ilyen fajok versengenek a kö
zös és véges erőforrásokért. A következmény gyakran az, hogy
alkalmazkodnak egymáshoz: felosztják egymás közt az erőforrásokat. Például az azonos területen élő két növényfaj közül
az egyik faj magas fává, a másik árnyéktűrő cserjévé alakul.
Erdő mélyén

1. A fényért folyó küzdelem fontos kölcsönhatás az erdőt alkotó fafajok között.
A küzdelem mellett azonban együttműködés is jellemzi az erdő fáit. Miben nyilvánul
meg a kölcsönös segítség?
2. Gondold végig!
Hazánkban is sok behurcolt, gyorsan terjedő élőlénnyel találkozhatunk. Ilyen pél
dául a parlagfű. Miért veszélyes ez a nö
vény? Hol terjedhet el? Mi lehet az oka
a gyors terjedésének? Mit tehetünk a megfékezésére? Ismersz-e más behurcolt fa
jokat?

A fajok nemcsak vetélytársak: szükségük is van egymásra.
Ha az előny kölcsönös, a kapcsolatot szimbiózisnak (vagy mutualizmusnak) nevezik. Néha a szimbiózis olyan szoros, hogy
a partnerek egymás nélkül életképtelenek lennének (például
a növényevő emlősök a belükben élő cellulózbontó baktériumok nélkül). Máskor a kapcsolat hasznos, de nem létfontosságú. (A közösen legelésző zebrák és gnúk figyelmeztetik egymást a veszélyre.) Előfordulhat az is, hogy a kapcsolat csak az
egyik fajnak hasznos, a másiknak közömbös, mint az oroszlánok által elejtett zebra maradékából élő keselyűk esetében.
Gyakori, hogy az egyik faj a másik táplálékforrása (ragadozók, növényevők), vagy pedig szerves anyagot nyer belőle, miközben nem (feltétlenül) pusztítja el (élősködés, parazitizmus).
A kölcsönhatások elnevezéseit a táblázat foglalja össze.
A különböző fajok populációi közti kölcsönhatások
0

+

0

Semlegesség

+

„Asztalközösség”
Kommenzalizmus

Szimbiózis
(mutualizmus)

–

Antibiózis

Zsákmányolás –
legelés
élősködés

–

Versengés
(kompetíció)

A jelek magyarázata: 0 = közömbös; + = kedvező
− = kedvezőtlen (mindkettő a közömbös helyzethez képest).

.

3. Melyik ökológiai kölcsönhatás a krokodil és a trokhilosz
Krokodil szájában táplálkozó krokodilusmadár
Már az ókori szerző, Hérodotosz is megfigyelte, hogy
a krokodil sohasem bántja a trokhilosz madarat, ami
kor az a fogak közti ételmaradékot szedi össze a nyitott
szájában
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madár kapcsolata? Mit gondoltok, hogyan alakulhatott ki?

4. Melyik típusba sorolnád az ember és az általa tenyésztett
háziállatok kapcsolatát?

3

K ib ontakoz ás

A populációk létszáma
A parlagfű gyors terjedése vagy a világméretű járványok jelzik,
hogy a populációk létszáma változhat. Mi dönti el, hogy egyegy faj elterjed, fennmarad vagy visszaszorul? A kérdésről a
18. század végén egy angol közgazdász, Robert Malthus
írt tanulmányt. Malthus szerint minden élőlény szaporodóké
pessége gyorsuló ütemű növekedést tenne lehetővé. A környezet lehetőségei azonban korlátozottak, ezért az utódok egy
része szükségképpen anélkül pusztul el, hogy további utódokat hozna létre. Malthus eredeti magyarázata szerint az időről
időre szükségképp fellépő éhínségek, járványok a létszámfölösleget szüntetik meg.
Kölcsönös korlátozás
Egy életközösség fajai befolyásolják egymás létszámát. Ha a
zsákmányállat elszaporodik, megnő a ragadozók létszáma is,
ami csökkenti a zsákmányállatlétszámot, ez ismét csökkenti
a ragadozóét, ami újból a zsákmány szaporodásához vezet.
Ideális „matematikai” esetben a két populáció létszáma egyegy átlagérték körül fog ingadozni.

„A növényeket és az oktalan állatokat (…) hatalmas ösztön űzi fajuk szaporítására, ám ezt
korlátozza az ivadékok kétséges életlehetősége. Vagyis amíg mód van rá, a szaporodási ösztön érvényesül, majd a felesleget a tér és élelem
hiánya elpusztítja.
E korlátok hatásai azonban, mihelyt emberekről van szó, igen bonyolultakká válnak. Az embert is ugyanaz a hatalmas ösztön hajtja fajának szaporítására, de érvényesülésének határt
szab az ész…”
Malthus: Tanulmány a népesedés törvényéről
(1798)

5. Vitassátok meg! Malthus érvelése szerint
a háborúk és járványok fellépésének oka
az emberi népesség túlzott növekedése
egy-egy területen. Valóban ez váltotta ki a
történelem háborúit és járványait? „Határt
szab az ész” – Mit érthetett ezen Malthus?

Sokféleség és stabilitás
Egy olyan elképzelt életközösség, mely csak két fajból (egy
ragadozóból és egy zsákmányállatból) áll, nem lenne tartós
(stabil). Ha valamilyen külső hatásra a zsákmánypopuláció
megritkul, a ragadozó könnyen kipusztíthatja, amivel saját
vesztét is előidézi. A többelemű életközösség jóval stabilabb,
mint a kételemű. Így például a róka nemcsak nyúlra, hanem
pocokra is vadászhat. Ha a nyulak száma megfogyatkozik,
a rókák átállhatnak a pocokra, amivel időt adnak a nyulaknak
az újbóli elszaporodásra. A pockok „nyúlhiányos” időszakban
is képesek eltartani annyi rókát, amennyi aztán sikerrel gátolja
meg a nyulak robbanásszerű elszaporodását. A kihalás és a túlzott elszaporodás veszélye ezzel csökken. A külső-belső zavaró
hatásokat tehát – egy határon belül – könnyebben ellensúlyozza egy összetettebb rendszer, mint egy túl egyszerű. A kellő
fajgazdagság (idegen szóval: biodiverzitás) ezért az életközösségek fennmaradásának feltétele.

7. Keresd fel a Budapesti Állat- és Növénykert honlapját
(zoobudapest.hu)!
Milyen élőhelyeket és életközösségeket mutat be a Varázshegy? Melyek a jelenben is létező, és melyek a múltbeli élőlények?

Bölényt támadó farkasok
(Keszthely, Georgikon Múzeum)

6. Gondold végig! Ha egy élőhelyen
egyensúlyban van a ragadozók és a zsákmányállatok létszáma, általában nem törnek ki nagy járványok. Mi az összefüggés?
8. A korszerű természetvédelem fő célja

nem egy-egy faj (például a tigris) védelme,
hanem egész életközösségeké, és azok
fajgazdagságáé. Miért hatékonyabb ez a
módszer?

Összegzés
Az egy társulásban élő lények populációit változatos kölcsönhatások kapcsolják össze. Együttműködés, versengés,
élősködés és táplálkozás hálózatai szabják meg elterjedésüket. Az életközösség egészének fennmaradását ezért
csak sokféle, összehangolt életmódú faj együttese biztosíthatja: a sokféleség a tartós egység feltétele.
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Társas viselkedések

Az élőlényekre nemcsak testfelépítésük és táplálkozásuk, hanem viselkedésük is jellemző. Mi dönti el, hogy
segítőkészek legyenek vagy agresszívek? Miért és hogyan „beszélgetnek” egymással? Miben hasonlít viselkedésükhöz az ember társas élete (2.5)? Ezeket a kérdéseket a viselkedéstan (etológia) és az ökológia
közösen kutatja.
Az r- és a K-típusú fajok összehasonlítása

Szaporodási típusok

TÉNYEZŐK

r-típusú

K-típusú

szülői gondos- alig
kodás
agresszivitás
alig

jellemző

Az élőlények társas viselkedése, környezete és szaporodási
módja összefügg. Az élőlények különböző stratégiákat követhetnek. A rövid életű fajokat „r”, a hosszú életűeket „K” típusúaknak nevezték el. (A betűk a létszámváltozást leíró matematikai egyenletből származnak.) Az r-típusú fajok sok utódot
hoznak világra, rövid életűek, és többnyire kiszámíthatatlanul
változó környezetben élnek. Ha a körülmények kedvezőek,
gyorsan elszaporodnak, ezt követően viszont az egyedek nagy
része elpusztul (szúnyogok az ártéren). A K-típusú fajok kiszámítható környezethez alkalmazkodtak. Lassabban szaporodnak, és az egyedek túlélési esélye erősen függ egyéni különbségeiktől (például az ügyesebb gepárdnak több zsákmánya és
utódja lesz).

jellemző

Agresszió és segítőkészség az állatvilágban

társas visel
kedés

fejlett
(pl. családok)

a környezeti
erőforrások
elérhetősége
halandóság

kiszámíthatatlan

biztos

magas

alacsony

szaporodás

sok utód

kevés utód

létszám

változó

közel
állandó

élettartam /
testméret

rövid / kicsi

hosszú / nagy

az egyedek nem
ismerik egymást

kommunikáció alig

fejlett

A természetben az átmenetek széles skálájával
találkozhatunk.

Tartósan egyetlen élőlény sem képes túllépni a környezet eltartóképességét. Az r-típusú fajok gyors szaporodási időszakukban messze túllépik ezt a határt, ezt követően a táplálékhiány
és más fajok – élősködők, ragadozók – hatására létszámuk hirtelen visszaesik, és gyakran hosszú ideig igen alacsony marad.
A K-típusú fajok egyedei érzékelik a populáció sűrűségét,
és viselkedésük ehhez igazodik. E célt szolgálja a territórium,
a párzás és ivadéknevelés idején elfoglalt terület. Ha egy hím
széncinege vagy oroszlánfóka nem tud territóriumot foglalni,
úgy abban az évben kimarad a szaporodásból. Ez a viselkedés
egyszerre vezet agresszióhoz és ivadékgondozáshoz is. A fajtársak ellen irányuló agresszió szerepe a túlszaporodás megakadályozása. Az ivadékgondozás a viszonylag kisszámú utód
következménye. A kevesebb utód mindegyikének nagyobb
esélyt kell adni az életben maradásra, mint az r-típusúak esetében, ahol a nagyszámú utód nagyobb hányada pusztul el.

egyedszám

egyedszám

Az r- és a K-típusú fajok jellemző növekedési görbéi
balra: r-típusú, jobbra: K-típusú fajok

idő

Afrikai sügérpár ivadékaikkal
A halak többségétől eltérően ezek a sügérek
gondozzák és harciasan védik utódaikat.
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idő

A szaggatott barna vonal a környezet eltartóképességét jelzi.
A kiindulópont egy új élőhely – például sziget – benépesítésének kezdete.

3
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A bal oldali két térkép egy széncinke-populáció egyedeinek eloszlását ábrázolja télen és tavasszal.
télen

tavasszal

A hím széncinke énekével is
jelzi a területhatárokat.

kezdés

1. nap

2. nap

síphang

cinegehang

cinege

1. Kísérlet: Egy kutató nyolc szomszédos territóriumról befogta a hímeket. A gazdátlanul maradt területek közül háromban cinkehangot sugárzó hangszórókat helyezett el,
kettőben a hangszórók sípon játszott hasonló dallamot közvetítettek, három territóriumban csönd volt. Az ábrák mutatják, hogy a területre újonnan betelepülő hímek milyen sorrendben foglalták el a territóriumokat. Mi volt a kutató célja
a kísérlettel? Milyen következtetéseket lehet levonni a kísérlet eredményéből?
Öröklött szabályok és szabad döntések
Az állatok viselkedésének kutatója, Konrad Lorenz megfigyelte, hogy az olyan fajok hímjeinek küzdelmei, melyeknek ve
szedelmes fegyvereik vannak, szinte soha nem vezetnek pusz
tuláshoz. Farkasok párviadala során a vesztes fél „behódoló
pózt” vesz föl: legsebezhetőbb pontját, a nyakát „kínálja föl”
a győztesnek. Lorenz sportmérkőzésekhez hasonlítja e fajok
hímjeinek küzdelmeit. Mindegyik szabályokat követ, és a cél
nem az ellenfél megsemmisítése, hanem a győzelem. Az állatvilág rítusai öröklöttek, az emberi viselkedés viszont (részben)
szabad döntéseken alapul.

3. Milyen szándékot fejeznek ki a képen látható mozdulatok?

Miből eredhetnek? Tanult vagy öröklött viselkedés lehet ez?
Őszinték-e ezek a jelzések? Gyűjtsünk példákat további emberi rítusokra és ezek jelentésére!
Összegzés

3. nap

2. Egészítsd ki a magyarázat hiányzó mondatait a következő szavak közül az odaillőkkel: páros, csoportos, agresszió, segítően,
tavaszi, őszi, hideggel, támadókkal
A cinkékre jellemző eloszlás télen ……,
nyáron viszont …… A hímek közötti ……
biztosítja a terület optimális kihasználását
a …… hónapokban. A cinkepárok fiókáikkal szemben …… viselkednek, ez biztosítja
felnevelésüket. A téli hónapokban a cinkecsoportok minden tagja védettebb a ……
szemben, mint ha magányosan mozogna.
Mit gondolsz? Mitől függ a költőterület
(territórium) nagysága?

Rituális jelzések az emberi kapcsolatokban
Ez az 1967-ben készült fénykép Koszigin és Johnson,
a két nagyhatalom – a Szovjetunió és az Egyesült
Államok – vezetőjének találkozását mutatja.

5.22

2.18
2.6

4.2, 4.6

Az élőlények viselkedése alkalmazkodik élettelen környezetük feltételeihez és a többi élőlény viselkedéséhez is.
A kiszámítható erőforrások olyan viselkedésnek kedveznek, mely a környezet eltartóképességéhez igazodik
(K-stratégia). Ha az erőforrások hirtelen, kiszámíthatatlanul változnak, az élőlények gyors szaporodási és pusztulási
hullámokban követik a változást (r-stratégia). A kommunikáció a társas viselkedések összehangolását szolgálja.
Állatok esetében ez nagyrészt öröklött, az emberi kommunikációban és viselkedésben azonban mindig vannak
tanult és szabad döntésen alapuló elemek is.
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3.27

Gaia, az élő bolygó

A táplálkozás során az anyag és energia egyik élőlényből a másikba vándorol (3.25). Pusztulásuk után az energia
hőként szóródik szét, az anyag pedig az élettelen természetbe kerül. De mi lesz az anyag további sorsa? Mivel
egy nagy körforgás része, előbb-utóbb ismét bekerülhet az élőlényekbe. Képes-e az élővilág szabályozni ezt
a körforgást? Ha igen, akkor élő és élettelen nem különül el egymástól élesen, hanem egy magasabb egység
részei. Ezt az egységet el is nevezhetjük, és – mivel csak egy van belőle – nevét joggal kezdhetjük nagybetűvel.

1. Keress rá magyarázatot! Miért keskenye-

dik az ökológiai piramis? Mi lesz a lebontók
által létrehozott anyag további sorsa?

1 Termelők: a szerves anyag előállítói, a zöld
növények.
2 Elsődleges fogyasztók: növényevők.
3 Másodlagos fogyasztók: ragadozók, rovarevők.
4 Harmadlagos fogyasztók: csúcsragadozók.
5, 6 Lebontók: az elpusztult élőlények maradványait juttatják vissza a körforgásba.
A trapézok nagysága a tömeggel arányos.
A fekete nyilak azt jelzik, hogy a biomassza
anyaga minden szintről a lebontók tápláléka
lesz.

Az ökológiai piramis
Az életközösségeket az anyag és az energia folytonos áramlása
tartja fenn. Az élőlényeket az anyag- és energiaforgalomban
betöltött szerepük alapján az ábrán látható módon csoportosíthatjuk.
Ökológiai energiapiramis
lebontás
hővesztés

6
5

napenergia

4
3

ás
oz
k
l
lá
t áp

2

bomlás

1

A nyilak az energiaáramlás útját mutatják.

A ciklikus anyagforgalom jellemzői

A szén, a hidrogén és az oxigén körforgása
a természetben (egyszerűsítve)
Piros vonallal az oxigén, barnával a szerves anyagok,
kékkel a szervetlen anyagok útját jelöltük. SZ jelöli
a biológiai ciklusokban részt vevő szerves anyagot.
A H2CO3 a vízben oldott karbonátokat is jelenti,
a „humusz” az összes talajba került szerves vegyületet,
a „kőolaj” minden szénhidrogént,
a „mészkő” minden karbonátos kőzetet magába foglal.
A számok az egyes anyagok Földön becsült teljes
tömegét mutatják százezer megatonnában (mT).

2. Keress rá magyarázatot! A levegőben
levő szén-dioxid kis mennyisége ellenére
kulcsfontosságú. Miért?
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Az energia egy irányba áramlik: a szerves molekulákból végül hő keletkezik. Az anyag mozgása viszont körfolyamatokat
alkot. A biológiai ciklusokban az egyik élőlény által termelt
anyagok táplálékul szolgálnak egy másik csoportnak, az egy
harmadiknak, míg a rendszer körré nem zárul. Bizonyos anyagok, melyeket élőlények hoztak létre – például a mészkő egy
része, a kőszén, a kőolaj – hosszú időre kilépnek a biológiai
körforgásból. Ezek az anyagok is részt vesznek egy ciklusban,
amely azonban nagyságrendekkel lassúbb. Ez a geokémiai
ciklus. Az élő és az élettelen folyamatok kapcsolataik miatt
egyetlen rendszert alkotnak a Földön.
Az élő bolygó
Élő és élettelen a globális (egész Földre kiterjedő) folyamatokban
nem választható el élesen. Ami az alacsonyabb szint felől nézve
külső, élettelen hatás, az egy magasabb szint részeként maga is
életfolyamat. Ezen ősi elképzelés biológiai következményeit Jim
Lovelock angol légkörkutató gondolta végig, aki a Gaia – a földi
élet egy új nézőpontból című könyvével vált ismertté (1979).

3. Gondold végig! Az ábrán jelölt nyilak közül melyeket befolyásolnak a következők? Erdőirtás, sivatagosodás; a benzinmotoros autók terjedése; talajerózió; a tengervíz melegedése
(a melegebb víz kevesebb gázt képes oldani, mint a hideg).

3
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Jim Lovelock és „Gaia istennő” szobra
Lovelock a NASA űrkutatási programjának keretében olyan
módszer kidolgozására kapott megbízást, amely jelezné, ha egy
másik bolygón élet lenne. Ez irányította figyelmét a földi élet új
szempontú megközelítésére. Elméletében a Föld egyetlen ön
szabályozó rendszert alkot, amit a Föld görög istennőjének neve
után Gaiának hív. „A légköri metán feladatát kutatni éppolyan
logikus, mint rákérdezni a vérben keringő cukor vagy inzulin
feladatára. A kérdésnek azonban csak Gaia szempontjából van
célja és értelme”– írta.

A valóságos Föld kémiai összetétele összehasonlítható egy
olyan számított elméleti értékkel, ami egy minden szempontból hasonló, de élettelen Föld esetében lenne igaz. Lovelock
szerint a különbség az élet következménye, és életet védő
szerepe van. Legfontosabb ezek közül az éghajlat ingadozásainak kiegyenlítése. Az elmélet szerint Gaia rendelkezik olyan
érzékelőkkel és visszacsatolásokkal, amik biztosítják fennmaradását, egészségét. Például a légkörbe került nagyobb
mennyiségű szén-dioxidot a növények fotoszintézise és az óceánok vize elnyeli, csökkentve ezzel a klímaváltozás mértékét.
A Gaia-elmélet alapján egyértelműen megválaszolható, hogy
mely tetteket ítélhetünk a környezet szempontjából helyesnek.
Ezek azok a cselekedetek, melyek összhangban állnak Gaia normális önfenntartó szabályozóköreivel, támogatják, „védik” azt.

LEVEGŐ

ÓCEÁN

A
JELENLEGI
FÖLD %

FÖLD ÉLET
NÉLKÜL
(SZÁMÍTOTT) %

VÉNUSZ %

CO2

0,03

99,0

96,5

N2

78,0

0

3,5

O2

21,0

nyomokban

nyomokban

Ar

1,0

1,0

0,007

H20

96

85

-

sók

3,5

13

-

nitrátok

nyomokban

1,7

-

7. Beszéljétek meg! A szén körforgásának ábráján melyik fo-

lyamatot gyorsította vagy lassította az ember tevékenysége?
Mit kellene elérnünk a klímaváltozás fenyegető következményeinek elhárítására?
Összegzés

Jim Lovelock és „Gaia istennő” szobra

4. Gaia egészségét védik-e vagy éppen

megbetegítéséhez vezethetnek az alábbi
folyamatok?
– A le nem bomló műanyag pillepalackok
néhol szemétrétegként borítják a Csendes-óceánt.
– Minél nagyobb a levegő szén-dioxid-tartalma, annál élénkebb a fotoszintézis.
– Ha nő a vizek szervesanyag-terhelése, elszaporodnak a lebontó baktériumok.
– A jégkorszakok idején a csökkenő tengerszint miatt a szárazra kerülő parti föveny
bomlani kezd, ami sok üvegházhatású
szén-dioxidot juttat a levegőbe.
– A légszennyezés miatt az eső és az óceánok vize savasabbá válik. Minél savasabb
a víz, annál kevesebb szén-dioxidot tud
elnyelni.

5. Vitassátok meg! Néhányan Gaia „idegrendszerének”, mások Gaia élősködőjének,
betegségének tekintik az emberiséget. Hogyan érvelhetnek? Melyik nézetnek adnál
igazat?

6. Látogass el a Gaia Alapítvány honlapjára!
(Gaiaalapitvany.hu)
Milyen tanácsokat fogadnál meg az életmódra, táplálkozásra, kertészkedésre vonatkozóan?
1.24, 1.27

A Földön az anyag áramlása körkörös, amit az energia egyirányú áramlása tart fenn (a Nap energiája változatos
mozgásokká, végül hővé alakul). Az élőlények fontos szerepet töltenek be ebben az áramlásban: a megkötött
napfényenergia a termelőkbe, a fogyasztókba, majd a lebontókba kerül (ökológiai piramis). A Gaia-elmélet szerint
az anyagok körforgása a Földön szabályozott, eredményeként az élet fennmaradásához alkalmas körülményeket
tart fenn. A „környezet védelme” eszerint Gaia szabályozó köreinek védelmét, és ezzel az élet védelmét jelenti.
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3.28

Energiaforrásaink

Az előző fejezet az anyagok körforgását tekintette át. Nem létezhetne azonban ez a körforgás, ha óriási lendkerékként nem hajtaná a különböző típusú energiák egymásba alakulása. Hogyan részesülhet az ember ebből az
áramlásból? Milyen következményekkel jár, ha a megújuló, és milyennel, ha a nem megújuló energiaforrásokat
csapoljuk meg?
Energiakrízis
A középkor tartós munkaerőhiánnyal küzdött, ami ösztönözte
a leleményes találmányok fejlesztését. Európa-szerte vízimalmok és szélkerekek működtek, a tengert vitorlás hajók szelték.
A helyzet a 19. század közepétől megváltozott. A technikai forradalmat és a modern fogyasztói társadalmat a nem megújuló
(fosszilis) energiahordozók fokozódó felhasználása hozta létre
és tartja fenn.
Szélkerekek. Mire használták a szél energiáját régen,
és hogyan használják ma?

A fosszilis energiahordozók (benzin) megjelenése
gyökeresen alakította át a mezőgazdaságot.

1. Fenntartható-e tartósan a fosszilis olajat
felhasználó gazdálkodási forma?
Hogyan lehetne mérsékelni a várható
krízis mértékét?

2. Hogyan tudta megőrizni a talaj termőerejét a hagyományos gazdálkodás?

Gépi mezőgazdaság
Egy 2004-ben megjelent Fosszilis olajat eszünk című tanul
mány az USA mezőgazdaságát elemzi. Eszerint egy átlagos
amerikai egy évi táplálékában 1512 liter kőolajat „eszik meg”,
azaz ennyit kell fölhasználni táplálékának előállításához a kö
vetkező megoszlásban: 31% a műtrág ya előállításához, 19%
a mezőgazdasági gépek működtetéséhez, 16% anyagmozga
táshoz, 13% öntözéshez, 8% az állatok fölneveléséhez, 5%
a termények szárításához és 5% a növényvédő szerek előál
lításához (3% egyéb) szükséges.

Az ember által hasznosítható energiaforrások aszerint cso
portosíthatók, hogy megújulnak-e vagy készleteik végesek.
A megújuló energiaforrások a természetben folyamatosan
keletkeznek. Ilyen a nap, a szél, az árapály és az élőlények
szolgáltatta energia is. A 19. század végéig a magyar hagyo
mányos paraszti gazdálkodás ezen alapult. A nem megújuló
energiaforrások – a szénfajták, a szénhidrogének és a hasadóanyag-készletek (urán) – korlátozott mennyiségben állnak
rendelkezésre. Ezek a földtörténet korábbi időszakaiban keletkeztek. Fogyasztói világunk roppant sebességgel éli fel ezeket
a készleteket. Ezenkívül jelentős környezeti károkat is okoznak,
így ma fontos cél felhasználásuk csökkentése.

3. Beszéljétek meg!
A nem megújuló energiaforrások közül
melyekhez köthetők az alábbi problémák?
Az üvegházhatás fokozása (szén-dioxid-kibocsátás), szmogveszély, vízszennyezés,
balesetek esetén sugárzásveszély, felszíni
bányászat miatti tájrombolás.
Az élőlények a legrégebben fölhasznált
energiaforrások, részben az állati és emberi
erő (igavonás, őrlés), részben anyagaik fogyasztása vagy elégetése révén.
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Szántás ökrökkel
Dombormű az Országos Takarékpénztár falán

3
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Megújuló energiaforrások
A fölhasználható energiának forrása lehet a Nap sugárzása,
a Föld belső hője, a Hold mozgása és a hasadóanyagok energiája.
A napsugárzásból származik a szélenergia, a folyóvizek és
tengerek áramlása, az élőlények energiája és a vízből napfény
segítségével előállított hidrogéngáz kémiai energiája is.
A bioenergiát használja ki a fafűtés éppúgy, mint a cukorrépából előállított bioetanol égetése. Ezek az eljárások hosszú
távon is fenntarthatók lennének, ha gondoskodnánk a men�nyiségi utánpótlásról, az élővilág és az emberi közösségek
fennmaradó gazdagságáról. E feltételek jelenleg nem mindig
teljesülnek. A növények energiacélú termesztése az emberek
táplálása elől vonja el a termőföldet. A közlekedés energiaigényén ez a módszer legfeljebb enyhíthet: ha az összes jelenlegi
termőterületen bioetanolt állítanánk elő, az is csak a jelenlegi
üzemanyag-szükséglet 10-20%-át fedezné.
A megoldás keresése
Az energiakrízis megoldásának leghatékonyabb módja a
takarékoskodás, például hatékony hőszigetelési technikákkal. A légkondicionálást sok helyen pótolhatja a fák lombja,
a redőny és a ház ésszerűen kialakított szellőzési rendszere.
A közlekedés jelenlegi gyakorlata is fenntarthatatlan: a közösségi közlekedés ésszerű fejlesztése, életmódunk megváltoztatása nem kerülhető el.

Parkolj és utazz tovább!
Autóparkoló és kerékpártároló a verőcei vasútállomásnál.

A környezet terhelését jelentősen csökkenti a közösségi közlekedés használata, a személyi közlekedés eszközei ekkor csak a
helyi igényeket szolgálják.
Összegzés

A Nap sugárzó hőjét közvetlenül meleg víz
formájában hasznosítják. A napkollektorokat kiterjedten használják olyan országokban is, ahol a napfényes órák száma viszonylag csekély.

Napmelegtárolók (napkollektorok)
Vác belvárosában

A napelemek (szolárcellák) a napfényt
elektromos energiává alakítják át. Magas ára
miatt a napfényből nyert elektromos áram
többnyire még nem versenytársa más energiaforrásoknak. Az is probléma, hogy a szükséges igen tiszta szilícium előállítása maga is
energiaigényes.
A szélkerekekkel vagy vízikerekekkel a
szél mechanikai energiáját vagy közvetlenül
hasznosítják (például őrlésre), vagy elektromos áramot termelnek a segítségével. A mai
szélkerekek néhány országban már jelentős
mennyiségű áramot termelnek, ám működésük a széljárás változékonysága miatt eléggé
kiszámíthatatlan.
A Föld belső tartalékaiból ered a földhő
(geotermikus energia), a vulkáni működések és kísérőjelenségek energiája (termálvíz).
Az egyedi lakóházak és háztömbök fűtésére
használt hőszivattyús berendezések ma
már terjedőben vannak.

4. Az ökológiai piramis (1.27.) melyik szintjének élőlényeiből nyerhető a legtöbb
energia?
1.27

5.1, 5.2

A megújuló energiaforrásokat (nap, szél, földhő) keletkezésük ütemében és mértékében használhatjuk fel. A nem
megújulók (szén, kőolaj) hosszú időszak alatt keletkeztek, felhasználásuk üteme ennél sokkal gyorsabb. Hosszú
távon fenntartható gazdálkodás csak a megújuló energiaforrások mértékét figyelembe véve képzelhető el.
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A fogyasztói létformától az egészségesig

Az emberiség legnagyobb része már régen nem természetes környezetében él. Hogyan érezzük magunkat abban a környezetben, amit saját magunk hoztunk létre? Melyek az előnyei és mik a veszélyei annak a
létformának, ami a termelés és a fogyasztás kettősségén alapul? Min kellene és lehetne változtatni? Ezeket
a kérdéseket veti fel ez a fejezet.

1. Az ember szó helyett sokszor használják a fogyasztó, az állampolgár, a paciens, a
kliens vagy az ügyfél kifejezést is. Melyikkel
mit fejeznek ki?
2. Beszéljétek meg! Mi a véleményetek e
négy „alapelvről”? Igazak-e gazdasági, természettudományos és lelki szempontból?
Ha nem, milyen alapelveket állítanátok a
helyükbe?
3. Az újság és a televízió visszaszorulásával mind nagyobb szerepet kapnak az
internetes közösségi oldalak. Változtat-e
ez a fogyasztói szemléleten és az emberek közti kapcsolatokon? Beszéljétek meg,
hasonlítsátok össze! Te egy nap átlagosan
mennyi időt töltesz barátaid társaságában,
vagy épp a TV előtt? Mennyi időt töltesz a
mobil vagy a számítógép társaságában?
Honnan származnak információid?

Fogyasztói társadalom
A fogyasztói szemlélet Földünk szinte minden országában
terjedő kulturális minta. Hatására átalakult az emberek értékrendje. A középpontba termékek és szolgáltatások előállítása
és megvásárlása került.
A reklámok által is sugallt fogyasztói szemlélet négy alapelve:
1. Minél több pénzem van, annál több dolog elérhető számomra, és ezek boldoggá tesznek.
2. A folyamatos növekedés jó.
3. Az ember független a természettől.
4. A természet erőforrásai (például az energiahordozók, az
élőlények) arra valók, hogy az ember szükségleteit kielégítsék.
A diagram egy Székesfehérvárott végzett
felmérés eredményét mutatja.
Te is ehhez hasonlóan osztod be szabadidődet?
minden nap

szórkozni jársz

Superman: a tökéletesség modern mítosza

havonta

82

internetezel
számítógépezel
tévézel, videózol
sportolsz
házimunkát végzel
újságot olvasol
könyvet olvasol
művészeti tevékenységet végzel
hobbiklubba vagy hobbikörbe jársz

hetente
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16 2 2
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44

26

33
18
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16

9

60

19

8

59

32

7

23
44

15
10

33
18

11
18

14

pénzkereső munka iskolai szünidőkben 9
10
önkéntes munkát végzel 3 6 10
pénzkereső munka tanítási időszakban 2 5 5

soha

30

9

28
72

81
88
százalékos megoszlás

A média fontos hajtóereje a fogyasztás ösztönzésének. A szórakoztatóipar a szabadidő eltöltésének uralkodó eszköze lett.
Felmérések szerint az emberek ébren töltött idejének harmadát, felét a számítógép, tévé vagy okostelefon társaságában
töltik – a közvetlen személyes kapcsolatok helyett. Ezen az
úton befolyásolhatók a közszájon forgó témák és ezek értelmezései is.
Játékautomata
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A fogyasztás bűvöletében élő ember nem ismeri a helyes
mértéket önértékelésében sem. Ezt jeleníti meg a „szuperember” mítosza, aki mindig fitt, mindig „működik”, akinek nincsenek gyenge pontjai. Szélsőséges esetben a fogyasztói világot kontroll nélkül éltető egyén gyakran csak gyengeségének
állandó letagadásával, drogokkal vagy gyógyszerekkel képes
élni. Csak így tudja elviselni az ellentmondást a hamis eszmények és személyes adottságai között.
Civilizációs ártalmak
A civilizáció sokat javított életkörülményeinken. Sok pusztító
járvány visszaszorult, az átlagéletkor nőtt. Ugyanakkor olyan
új kihívásokat is jelent, melyeknek az emberek nem mindig
tudnak megfelelni. A modern társadalmakban új típusú betegségek léptek fel. Táplálkozásunk megváltozott: sok szénhidrátot, sós ételt, tartósítószerekkel kezelt élelmiszert fogyasztunk,
életmódunk mozgásszegény. Ezek növelik a szív- és érrendszeri
betegségek kockázatát.
A tartós stressz egészségromboló hatását csak részben va
gyunk képesek kivédeni. A feszültségoldás módjai gyakran
függőségekhez vezetnek (alkohol, dohányzás, drogok, játékszenvedély, lelki függés).
Immunrendszerünket tovább gyengíti a szennyezett környe
zet, mely a rákos betegségek egyik kiváltója. A 21. században
a – WHO előrejelzése szerint – a fogyasztói társadalmakban a
legsúlyosabb egészségügyi feladatot a lelki eredetű betegségek (pl. depresszió) kezelése jelenti majd.

4. Beszéljétek meg! Ki milyen módon csök-

kenti a stresszhelyzetek feszültségét? Hos�szú távon eredményes-e a módszer? Károsítja-e az egészséget?

5. A pszichológusok ma már több száz kü-

lönféle függőséget ismernek. Mi a közös
jellemzőjük? Igaz-e, hogy csak úgy lehet
megszabadulni az egyiktől, ha egy másik
függőségbe kerülünk? Függőség-e a haza,
a gyermek vagy a család szeretete? Mit jelent az, hogy egy ember nem függő?

Segítő kezek

Egészség és betegség: tünet és feladat
Akkor vagyunk egészségesek, ha hosszú távon képesek va
gyunk összhangba hozni távlati céljainkat és napi életvitelün
ket. Az egészség olyan érték, melynek megőrzése mindenkinek egyéni felelőssége és napi feladata. A mértékletesség és
rendszeresség a test és a lélek egészségét is őrzi. Sokunknak
azonban meg kell tapasztalnia saját vagy mások függőségét, betegségét, fogyatékosságát. Például az asztma, a test
képzavar, magas vérnyomás figyelmeztethet arra, hogy nézzünk szembe belső konfliktusainkkal. A betegségek gyakran
szervezetünk jelzései.
Okaik megértése az önismeret forrásává válhat. A gyó
gyuláshoz vezető belső úton segítőink is vannak (orvos, lelkész,
pszichológus). Az egészség azonban nem végcél. Egészségesen vagy tartós betegséggel, fogyatékossággal is élhetünk
teljes életet. Önkéntes segítőként másokat is támogathatunk
ebben.
Összegzés

Kerekesszékesek

6. Mindig segíti-e a sport az egészség fenn
tartását? Mikor nem?
7. Ismersz-e olyan eseteket, melyekben
a betegség útján valamit jelzett a szervezet? Ha igen: mit?

8. Betegség esetén mit jelent az okok, és
mit a tünetek kezelése? Hozz rá példát saját
tapasztalataidból!
1.27

A nyugati civilizáció védelmet és kényelmet ad (orvoslás, kommunikáció).
Ugyanakkor kihívásokat is jelent a közösségi értékek és saját egészségünk szempontjából (civilizációs ártalmak,
függőségek).
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A túlélés lehetőségei

A Föld a mitikus világlátásban női istenség, az élet nevelője és pusztítója. A Gaia-elmélet szerint önfejlesztő és
önszabályozó rendszer, mely kiveti magából mindazt, ami egészségét és fejlődését veszélyeztetné. A fogyasztói társdalom igyekszik megszabadulni ezektől a kötöttségektől. Vajon a technika képes-e a környezetet terhelő
hatások helyett a megvalósítható és fenntartható gazdaság eszközévé válni?

1. Lapozz vissza! Hogyan függ össze a
környezet terhelése az ökológiai lábnyom
fogalmával? Hogyan csökkenthető egy
mai városi vagy falun élő ember ökológiai
lábnyoma? Jelenti-e ez életminőségének
romlását?
2. Saját ökológiai lábnyomod nagyságának kiszámítására többféle program is
elérhető. Töltsd ki pl. a www.kothalo.hu/
labnyom elektronikus kérdőívét! Hasonlítsd össze a Föld országainak átlagaival!
Fenntartható módon élsz-e?

A válsághelyzet (krízis) lényege, hogy az
ember környezetet terhelő hatása ma sokszorosan meghaladja a környezet eltartó
képességét. Jelenleg a Föld tartalékait zsákmányoljuk ki, ezek azonban gyorsan fogynak. Ezért nyugati (fogyasztói) létformánk
hosszú távon nem tartható fenn.

3. Keresd fel az Élő építészet honlapot

(eloepiteszet.hu)! Szívesen laknál-e a bemutatott házakban? Lapozz bele az Országépítő folyóirat számaiba! Milyen megfontolandó ötleteket adott?

4. Vitassátok meg!

Mi biztosítja a következő oldalon látható
autonóm ház energiaellátását? Mit tesznek
az itt lakók a hulladékkal? Hogyan kezelik
a szennyvizet? Vajon megtérül egy ilyen
ház magasabb költsége a megtakarítások
révén?

Összegzés

A környezeti krízis
A Föld a modern természettudomány szemszögéből egy bolygó. Nyílt rendszer, melyen az életet a Napból érkező rendezett energia folyamatos áramlása tartja fenn. Az ember kivételes helyzetét az magyarázza, hogy tudása révén hatékonyan
változtatja saját környezetét. Lehetőségeink határait azonban
megszabják Gaia szabályozó körei. A környezet terhelésével
ezen szabályozó köröket károsítjuk.
Autonóm ház és autonóm közösségek
Úgy látszott, a modern és globalizált világban befejeződött a
társadalmak egyénekre szakadása (atomizálódása). Európa lakói sokszor a legszűkebb környezetükben is függővé váltak a
globális energia-, vízellátó, elektromos, közlekedési, hulladékszállító, élelmiszeripari és gyógyszeripari rendszertől. Ezzel
egyidejűleg azonban megindult az ellentétes irányú törekvés is. Az egyének és a helyi kisközösségek igyekeztek kivívni
részleges autonómiájukat. A táj adottságaihoz illeszkedő gaz
dálkodási mód természetes módon vezethet közösségek szerveződéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához, a javuló
közbiztonsághoz, a testi és lelki egészség állapotához, azaz
a fenntarthatósághoz. Ezeket a jelenségeket jól mutatja az
autonóm ház megvalósításának módja.
Az autonómia összefügg a szelíd technológia alkalmazásával. Ennek célja, hogy a technika erejét arra a szintre korlátozza, ameddig az általa okozott környezetterhelést a természet
megújuló képessége ellensúlyozni tudja.
A szelíd technikák helyiek (decentralizáltak) és kis léptékben valósulnak meg, de nagyobb méretben is alkalmasak az
együttműködésre. A helyi szerveződések (például energiatermelés) megjelenésével a monopóliumok hatalma visszaszorul,
az önigazgatás erősödik. A következmények szellemi szinten
is megmutatkoznak.

2.18
1.24, 1.27 5.22 2.28

5.1

A szelíd technológia összhangban áll a természeti körforgásokkal. Alkalmazása lehetőséget ad a környezeti terhelés, az ökológiai lábnyom csökkentésére.
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Autonóm ház működési sémája (Ertsey Attila nyomán, kiegészítve)
1. jó hőszigetelésű épületburok
2. hőszigetelő üveggel ellátott napcsapda (U=0,85 W/m2K)
3. napkollektor
4. fűtési és használati melegvíztároló
5. napelem (szolárcella)
6. szélkerék
7. a termelt áram hálózatra visszatáplálása (kétirányú árammérő)
8. energiatakarékos világítás
9. fafűtésű / faelgázosító kazán

10. esővízgyűjtő tartály (öntözésre)
11. esővízciszterna (WC-hez, mosáshoz)
12. víztakarékos WC
13. komposztáló toalett (víz nélkül)
14. szennyvízoldó medence
15. nádgyökérzónás szennyvíztisztítás
16. szerveshulladék-komposztáló
17. szelektív hulladékgyűjtés
18. biogazdálkodás

1. Jó hőszigetelésű épületburok. A hagyományos (20. századi) házak évente és négyzetméterenként
300-400 kWh energiát használnak fel. Ez az érték 70 kWh/m2/év, az úgynevezett passzívházak esetében
15 kWh/m2/év alá csökkenthető.
2–9. Az autonóm ház fenntartói nemcsak az alacsony energiafogyasztásra ügyelnek, hanem az áramellátást, a vízháztartást, a szennyvízkezelést és a hulladékgazdálkodást is összhangba hozzák a környező
természet lehetőségeivel. A Nap az éves melegvízigény háromnegyedét fedezi, a fafűtés a további
egynegyedét. Az áramellátást a tetőn lévő napelemek és szélmotor biztosítják. Az áramfelesleget
a rendszer visszatáplálja a hálózatba, ahonnan szélcsendben és napfénymentes időben az áramigény
fedezhető akkumulátor nélkül. Az egyenleget a kétirányú mérőóra számítja ki. Autonóm ház esetében
az egyenleg nulla, pluszenergia-ház esetén árbevétel keletkezik. A bevételből származhat a minimális,
de szükséges tüzelő ára.
10–13. Víztakarékos technikai megoldásokkal (3 liter vízzel öblítő WC, vagy a vízöblítést teljesen nélkülöző
komposztáló toalett, a mosógép használt vizének WC-öblítésre való újrahasznosítása, esővízgyűjtés)
elérhető, hogy az ivóvízfogyasztás felére csökkenjen. Valójában csak ivásra, ételkészítéshez, mosogatáshoz és a fürdéshez van szükség ivóvízre, mosásra az esővíz, WC-öblítésre az enyhén szennyezett
szürkevíz alkalmas, mely a fürdésből és a mosógépből távozik.
14–15. A kibocsátott szennyvíz nádgyökérzónás helyi tisztítóba jut. A nád ellátja a szennyvíztisztító telepek
levegőztető berendezéseinek szerepét: szárán át oxigént visz a gyökerei közé.
16–17. Az autonóm ház lakói kevés szemetet termelnek. A szelektív hulladékgyűjtő konténerek egyikében
gyűlik a szerves hulladék, ami rögtön a komposztálóba vagy komposzt-toalettbe kerül. Az éghető
hulladék a kályhában végzi. A műanyag csomagolás mennyisége alacsony, mert nagyrészt helyi termékekből élnek.

189

Forrás- és képjegyzék
139. oldal: Forrás: Radioaktivitás jellemzői. Dózisteljesítmény meghatá
rozása az Ásványtár különböző pontjain. http://atomfizika.elte.hu
141. oldal: Világító testek energiaforrása és élettartama http://haztar
tasigepszerviz.co.hu
147. oldal: Az emberi testmagasság eloszlási görbéje. Forrás: http://3.bp.
blogspot.com
147. oldal: Ikervizsgálatok eredményei. Forrás: Czeizel Endre: Az emberi
öröklődés Gondolat, Bp, 1983
151. oldal: 10 000 emberre eső tüdőrákos esetek száma Forrás: Tompa
Anna: Lázadó sejtek, Gondolat zsebkönyvek, Bp, 1985
152. oldal: Http sg.hucikkek44734elkeszult-az-elet-konyve
160. oldal: Hertzsrpung-Russel-diagram http://www.gothard.hu/astro
nomy
163. oldal: A Föld szerkezete. Dr. Horváth József: Megújuló energia http://
www.tankonyvtar.hu nyomán.
164 SH; Hartai Éva: A változó Föld, Miskolci Egyetem-Well Press 2003 alapján
166. oldal: A populációk alkalmazkodásának módja Darwin szerint. Sulinet tudásbázis: Irányított szelekció http://tudasbazis.sulinet.hu
170. oldal: A tengeri élőlénycsaládok számának változása az elmúlt
600 millió év során. http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/biologia5 nyomán.
177. oldal: A fenyőszövő lepke tűrőképessége 15 °C-on, a páratartalom
függvényében. Forrás: Both Mária-Csorba F. László: Ökológiai példatár I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999
180. oldal: Az r- és a K-típusú fajok összehasonlítása. Forrás: David Barash:
Szociobiológia és viselkedés Natura, 1980
183. oldal Anyagkoncentrációk a Földön és a Vénuszon, összevetve egy
feltételezett, élet nélküli Földdel. Forrás: James Lovelock: Gaia Göncöl, Bp,
1987
184. oldal: Fosszilis olajat eszünk. Prof. Dr. Dinya László: A fenntartható
energiagazdálkodás hatékonysága és megtérülése Magyarországon ppt.
www.mail.piac-profit.hu
187. oldal: Domokos Tamás: A székesfehérvári középiskolások szabadidős
szokásai. (Frühjarskonferenz des Kooperationsnetzwerks der Europäischer
Mittelstädte am 24. 04. 2002 in Nagykanizsa) http://www.echosurvey.hu
188. oldal: Autonóm ház működési sémája. Forrás: Ertsey Attila: Az Auto
nóm Ház http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu nyomán.

190

Természetismeret

Grafikák:
Schulteisz Hermina: 0/1; 130/4; 131/1; 132/1; 138/1; 135/1, 2, 3; 139/1; 140/2;
141/4; 155/1, 2; 160/1; 163/2; 164/1; 166/3; 168/2; 176/1; 177/1, 2, 3; 182/1;
187/3;
Csorba László: 142/1, 2; 143/1; 145/1, 2; 150/1; 153/1, 2; 157/1; 158/1; 159/1;
162/1, 2; 165/1, 2, 3; 166/1, 2, 3, 4; 167/1; 168/1; 169/1,2; 170/1,2; 171/1,2;
172/1, 2; 174/1; 175/1; 178/1; 179/1; 180/1,2; 181/1; 182/2; 184/2; 185/1,2;
186/2;
Képek:
123rf: 129/1, 130/3; 133/1,3,4; 134/1; 136/2; 137/3; 140/1; 141/1, 2, 3; 142/
alnyomat; 144/alnyomat; 145/3; 149/1, 2; 150; 151/1; 161/1, 2, 3, 4; 173/1, 2;
Cultiris kulturális képügynökség: 137/1,2; 171/3
Csorba F. László fényképei: 129; 142;143; 163; 164; 165; 166; 169 1-2; 170;
172 1-1; 173; 174; 175; 176; 178; 179; 185.
Wikimedia commons:
143/2 (glofish.com); 148/2 (feltöltő: Madprime); 162/3, 4 (feltöltő: Quadell)
183/1: (feltöltő: Bruno Comby); 184/1: (feltöltő: ŠJů)
Egyéb forrás:
130/2a http://www.vilaglex.hu, 2b http://genesismission.4t.com, 2c http://
fizipedia.bme.hu
133/1: http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA01967 (feliratozva)
133/5: http://www.counterbalance.org/media/bohr-lg.jpg;
136/1: http://ensiklopediaonline.files.wordpress.com/2011/05/uraniumfis
sion1.png
141/5: http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Kepek/Galvaniz.jpg
145/3: http://www.thomasmore.edu
146/1: Forrás: Foxnews. http://www.webbeteg.hu
148/1: wikiart.org/images/m-c-escher/drawing-hands.jpg
156/1: Lenart Nilsson felvétele http://shutterstock.com
158/2: Vonalas színkép. astro1.panet.utoledo.edu /~ljc/naabs1.jpg
169/3: http://www.zonacharrua.com
178/2: http://media-cache-ec0.pinimg.com
181/2: Világtörténet képekben Gondolat, 1975

Kommunik áció – magyar

Kedves Kollégák!
A szakiskolai közismereti tankönyv kommunikáció-magyar (KOMA) fejezete szerkezetében hasonlít a kilencedikes tankönyvhöz: 30 fejezetből áll, és két projektfeladat köré szerveződik. Négy területet foglal magában:
kommunikáció; nyelvtan; szövegértés-szövegalkotás; irodalom, média és művészet.
A tankönyv fejezeteiben a nyelvi és kommunikációs készségek fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap az
irodalmi, művészeti nevelés. A tankönyv és a szöveggyűjtemény szövegeinek válogatásakor nem törekedtünk
az irodalomtanításban megszokott kánon követésére, sem teljes körű irodalomtörténeti áttekintésre. A kis óraszám miatt a megszokotthoz képest szűkebb a szövegválogatás. Ugyanakkor a program nagy figyelmet fordít
az irodalmi hagyomány, a nemzeti hagyomány és a kultúra kapcsolatára.
A szokásosnál hangsúlyosabban jelenítjük meg a kortárs szerzőket, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mai
szerzők, szövegek megszólítsák a diákokat. Célunk az, hogy egy-egy szöveg elolvasása élményt adjon, örömet
nyújtson a diákoknak, így neveljen olvasóvá. Fontosnak tartjuk a diákok saját kulturális élményeit, tapasztalatait
is beépíteni, a hétköznapokban használt kommunikációs eszközeiket is felhasználni a tanításban, azt megmutatni, hogy ezeken át is vezet út a magaskultúra felé.
A program épít az egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és vizuális kultúrára (fotó, film, digitális tartalmak
stb.), illetve a média (pozitív és negatív) jelenségeinek értelmezésére is.
A projektfeladatok a szövegértési, szövegalkotási készségeket fejlesztik, illetve felkészítenek a munkába lépésre. Mindegyik projektfeladat lényege, hogy együtt dolgoznak a diákok, mindenki olyan részfeladatot vállalhat, amelyhez kedvet érez. Azonban mindenki felelős az egészért, mindenki munkája kell a sikerhez. A tankönyvet oldalpáronként kíséri a munkafüzet, illetve segítenek az oldalakhoz kapcsolódó digitális feladatok is.
Kedves Diákok!

Részlet József Attila A Dunánál
című versének kéziratából
(Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)

Az idei tanévben is folytatjuk az ismerkedést az irodalom, a művészetek, a nyelvtan és a kommunikáció világával. A tankönyv hasonlít szerkezetében és használatában a kilencedikes tankönyvre:
gondolkodásra, beszédtevékenységre sarkall, kérdéseket, problémákat vet fel, egy-egy témán (fejezeten) belül nagyon sokféle
szempontot, irányt megmutat. Rajtatok is áll, hogy milyen irányokba indultok, merre kalandoztok. A sok és sokféle feladat lehetőséget ad a korszerű kommunikációs eszközök használatához, a
digitális ismeretszerzés gyakorlásához. Minden tankönyvi oldalhoz
találtok a munkafüzetben is feladatokat, illetve digitális feladatok is
segítenek.
A témák között nyelvtani, irodalmi, művészeti és kommunikációs
témák egyaránt vannak, a hétköznapi ismeretektől, mint például
egy önéletrajz megírása a magaskultúra minden eleme felé vezetnek utak. A projektfeladatok pedig támogatást adnak ebben.
A tankönyv leckéi és az egyes témák úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy nagyon sok irányba engedjenek tájékozódni, kalandozni, ugyanakkor segítsék a munkába állást, felkészítsenek
a munkahelyen, illetve az iskola utáni életben való tájékozódásra, a
könnyebb eligazodásra, a továbbtanulásra. Jó munkát, eredményes
és izgalmas tanulást kívánunk!
Eredményes tanulást, sikeres munkát kívánnak
a Kommunikáció – magyar műveltségterület szerzői
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4.1

Készítsetek képregényt!

Ebben a félévben képregény készítésére biztatunk benneteket. Képregényt készíteni nagyon sokrétű feladat,
de ha jól tervezitek meg, akkor rendkívül érdekes szórakozássá is válhat. Dolgozzatok együtt, használjátok a
fantáziátokat!

1. A 9. évfolyamon már szó esett a képregé-

nyekről. Idézzétek fel a tanultakat! Olvassátok el az előző tankönyvetek 4.28. fejezetét!
Milyen képregényeket olvastatok, szeretitek-e? Miért izgalmas műfaj a filmek, klipek,
internet világában? Szerintetek miért népszerű műfaj a fiatalok körében? Mit gondoltok, lehet-e művészi értéke? Indokoljátok
válaszotokat, hozzatok rá példákat!

A halivud.hu oldalon (Utolsó letöltés: 2014. 04.
06.) szemléletesen mutatják be a képkivágások különböző típusait: szu
perközeli, nagyközeli, közeli, félközeli, kistávol, távol, nagytávol. Határozzátok meg, hogy az oldalpáron
látható képkockák melyik képkivágás-típust
illusztrálják! Ha kedvetek van, illesszétek össze
képregénnyé, meséljetek róla egy történetet!
Fontos, hogy ezek nem képregényekből kivett
képkockák. Miért, honnan tudjátok?

A képregény elkészítéséhez alkossatok csoportokat, beszéljétek meg, hogy ki milyen feladatot tud legjobban ellátni! Legyen minden
csoportban rajzolni tudó, szövegeket írni szerető, olyan, aki a képeket jól tudja szerkeszteni,
akár papíralapon, füzetben, akár elektronikus
formában! Szükség van forgatókönyvíróra,
rendezőre stb., akár egy film készítésekor.

2. Először döntse el minden csoport, hogy
milyen történetet akar képregényben bemutatni! Használjátok fel az előző évben írt
történeteket! Válasszátok ki, hogy melyikből készítitek el a forgatókönyvet! (Persze
választhattok új történetet is, ha a csoport
abban egyezik meg.) Dönthettek amellett,
hogy minden csoport azonos történetet
dolgoz fel, így a végén össze tudjátok hasonlítani az elkészült képregényeket, de
választhattok más történeteket is.
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Ez a projektfeladat közös munkát és szórakozást ígér. Azonban jóval többről van szó benne, mint játékról. A közös tevékenység közben megtanultok bánni a szöveggel, szövegeket
alkottok, szövegeket szedtek elemeire, párbeszédekké alakítotok szövegeket, képeket és szövegeket kapcsoltok össze, megismeritek a nyelvi és a vizuális kommunikáció néhány fontos
jellemzőjét. Megtanultok lényeget kiemelni, tömören fogalmazni, cselekményt egy-két elemből összeállítani, figurákat
néhány rájuk jellemző gesztussal és szóhasználattal jellemezni.
Vagyis a feladatok megoldása komoly kommunikációs, nyelvi,
nyelvhasználati és gondolkodási készségeket fejleszt, megtanultok közösen dolgozni, egymás segítségét, véleményét kérni
és elfogadni. Ezért fontos, hogy a játékot vegyétek komolyan!
Néhány fontos jellemzőt felelevenítünk a képregényről (használjátok az oldalpárhoz tartozó digitális feladatot, amely egy
animációban megmutatja a képregény készítését):
– Kép és szöveg kombinációjának együttes értelmezése, a köztük lévő kapcsolatok teszik követhetővé a történetet.
– A képek közötti kapcsolatot átmenetek segítségével értjük
meg (pillanatról pillanatra, cselekménymozzanatról cselekménymozzanatra, jelenetről jelenetre stb.).
– A szöveg több funkcióban jelenik meg: szereplők szavai, szituáció körülményei (helyszín, idő) – mennyisége korlátozott
(szövegbuborékok).
– A képek a szereplőket, a helyszíneket mutatják be, hasonlóan, mint a filmekben, különböző nézőpontokból.
– A képkivágások (plánok) is a filmekben látottakhoz hasonlítanak: közelkép (pl. arc), félközeli (mellkép), távoli (teljes alak
környezetével együtt).

Készítenetek kell egy részletes munkatervet, amelyben szerepelnek a részfeladatok, a felelősök és a határidők is (hiszen a
tanórán csak megbeszélitek a teendőket, ott és akkor nincs idő
mindent elvégezni). Ebben segít, ha kitöltitek, illetve folytatjátok a következő táblázatot. Természetesen változtathattok is
rajta, ha más részfeladatokat határoztok meg, esetleg másként
tervezitek a munkát. Használjátok ezt a segédeszközt kreatívan! Ötleteitekre egyébként is szükség lesz a képregény létrehozásában.

Projek tb evezető

Produktum

Felelősök–határidők

A képregény alapjául szolgáló
történet kiválasztása

A történet újraolvasott,
javított változata

Diákok, tanár, külső segítő
2. óra
Határidő:

A történet képregényre adaptált
változatának elkészítése (hosszának
meghatározása, fölösleges, nehezen
megrajzolható elemek kiszűrése stb.)

A forgatókönyv alapjául szolgáló
történet meghatározása: felvezetés
(expozíció), szereplők, helyszínek
bemutatása, cselekmény kibontása,
konfliktus, lezárás

Diákok, tanár
Határidő:

Forgatókönyv elkészítése I.
Rajzos és szöveges elemek
meghatározása (Fontos, hogy a kép
és a szöveg arányban legyen! Mivel
képregényről van szó, a szöveges elemeket kell jobban csökkenteni.)

A képkockák számának hozzávetőleges meghatározása, a történet
felosztása, nagyon vázlatos elképzelé- Diákok, segítők
se, a szöveges elemek meghatározása, Határidő:
egyes panelek (képkockák) tartalmának leírása

Forgatókönyv elkészítése II.
(Főbb szereplők, helyszínek megrajzolása, karakterek
kialakítása, kiválasztása)

Előkészítő rajzok, különböző változatok elkészítése

Részletes forgatókönyv elkészítése

Rajzos vázlat elkészítése

8-9. óra

Képregény megrajzolása, végleges
szövegek (párbeszédelemek,
átvezető szövegek stb.) megírása,
szövegbuborékok elkészítése,
színezés, összeállítás, fűzés stb.

Elkészült képregény

10-14. óra

3. óra

4-5. óra

Diákok
Határidő:

6-7. óra

ó

J

Képregény bemutatása, megvitatása, élmények megbeszélése: sikerek,
kudarcok

PROJEKT

Javasolt
ütemezés

Részfeladat

mu

nkát

!

15. óra

A részfeladatok, a határidők és a felelősök meghatározása nagyon fontos, minél gondosabban terveztek, annál könnyebb
lesz a későbbi munka. Külső segítséget is igénybe vehettek, ha
van rá lehetőségetek, és találtok megfelelő személyt.

3. Határozzatok meg néhány tanulási célt, amelyeknek az elérésére törekedni fogtok a félév során!
Hogyan ítélitek meg a félév során fejlesztendő képességeiteket?
Jelezzétek a megfelelő ikonnal! (A második oszlopba a munkafolyamat végén tegyetek majd
jelet aszerint, hogy hogyan fejlődtetek!)
Szóbeli kommunikáció (szituációnak megfelelő verbális és nonverbális viselkedés)
Kulturált véleménynyilvánítás, közös vélemény kialakítása, közös munka
Írásbeli kommunikáció (fogalmazás) különböző műfajokban
Kreativitás: kreatív szövegalkotás
Szöveges elemek képpé alakítása és képek szöveggé alakítása
Tanulási képességek, tudásvágy
Információszerző technikák, az információ megbízhatóságának megítélése, ellenőrzése
Együttműködés, közös munka, egymás motiválása
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4.2

Társalgási stílus, a verbális viselkedés változásai

Már sokat tudtok a kommunikációról, a kommunikációs aktus tényezőiről. Most egy nagyon fontos elemével, a
beszédhelyzettel fogtok bővebben megismerkedni. Ismételjétek át mindazt, amit az elmúlt tanévben tanultatok a kommunikációról!

1. Alkossatok párokat, válasszatok ki és

beszéljetek meg egy-egy élethelyzetet
bemutató szituációt! Rövid felkészülés
után mutassatok be a többieknek egy párbeszédet úgy, hogy beleélitek magatokat
a választott helyzetbe! Ha van idő, kétszer
is játsszátok el a jelenetet szerepcserével!
Figyeljétek meg a többiek szerepjátékát és a szerepcsere utáni változásokat!
Figyeljétek a szereplők magabiztosságát,
szereptartását, a meggyőző erőt, a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi eszközeit!
A szereplők is meséljék el, hogy mire
ügyeltek a játék során! Készítsetek egy táblázatot a füzetetekben, melyben feltüntetitek a választott szereplőket, a helyszínt,
a szituációt, a megfigyelési szempontokat!
A következő képek segítenek szituációkat
kitalálni:

A verbális viselkedés sajátosságai
A nyelv egy közösség, nemzet sajátja, történetileg kapcsolódik
az adott közösséghez, ahogy Széchenyi István mondta: „nyelvében él a nemzet”. A kisgyerekek képesek arra, hogy nagyon
korán (1,5–2 éves korban) elsajátítsák és használják anyanyelvüket, a kétnyelvű környezetben élők egyszerre mindkét nyelvet is megtanulhatják (kétnyelvűség).
Ugyanakkor anyanyelvünk szókincséből (és sokszor szabályaiból is) csak bizonyos részt használunk aktívan, a nyelvtani
szabályok és a szókincs egy részét egyáltalán nem mozgósítjuk (passzív nyelvtudás). Saját nyelvhasználatunk (idiolektus)
meghatároz, jellemez bennünket. Ugyanakkor egy-egy történeti korszakot is jellemez a nyelvhasználata. Ebből a szempontból a magyar nyelv története különleges. Ahogyan ezt
tanultátok történelemből, sokáig a latin, illetve a német volt
a hivatalos nyelv, a tudomány, az oktatás és a művészet nyelve.
A nyelvek alakulásának történetében viszonylag későn alakult
ki az egységes köznyelv és az irodalmi nyelv, általában sokáig területi nyelvváltozatok éltek egymás mellett. A latin és a
német jelenléte pedig akadályozta a magyar nyelv fejlődését
bizonyos területeken. A műveltség és az ügyintézés nyelve
nem a magyar volt, így az ehhez szükséges szókincs is nehezen
alakult ki. A nemzeti nyelv a beszélt és az írott nyelvváltoza
tok összessége.
A nyelv és a beszéd
A nyelv a gondolkodás, a gondolatok, az érzelmek kifejezésének eszköze, az emberi kommunikáció legfontosabb eleme.
A nyelv az alapja az egyes ember beszédtevékenységének.
A beszéd képessége és a nyelv birtoklása minden embercsoport jellemzője. Nem találtak olyan népcsoportot, melynek
ne lett volna nyelve. A nyelvtudás nem más, mint kellő nagyságú szókészlet birtokában a nyelv szabályrendszerének működtetése. Idegen nyelvek tanulásakor az anyanyelv tudására
építünk. Figyeljetek erre, amikor az általatok választott nyelvet
tanuljátok!
A nyelvhasználatot a nyelvi szabályokon kívül kulturális,
kommunikációs szabályok is meghatározzák. Annak érdekében, hogy kommunikációnk sikeres legyen, fontos kulturális
és viselkedési normákat is alkalmaznunk/érvényesítenünk kell.
Mással, más helyzetben, más témában eltérően használjuk a
nyelvet, azaz másként beszélünk. Ezt az is befolyásolja, hogy
milyen korban élünk. A különböző történelmi korszakokban
eltérő viselkedési és beszédnormák léteztek.
A következő feladatok azt mutatják meg, hogy egy-egy megszólalás, beszélgetés hogyan jellemzi a megszólalót, a kort és
a szituációt.

anya−fia

főnök−beosztott

orvos−beteg
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tanár−diák

Kommunik áció

Különleges beszéd – az irodalom
Az előző tanévben Örkény István kapcsán már tanultatok az
abszurdról. Most is egy ilyen szöveggel ismerkedhettek meg,
amelynek az egyik jellemzője, hogy leleplezi a beszélgetések
bizonyos sémáit, jellemzőit. Először ismerkedjetek meg azzal
a körülménnyel, amely a szerzőt darabja megírására késztette:
Visszaemlékezéseinek tanúsága szerint Ionescót a színház inkább taszította, mint vonzotta, és első színműve megírására is
egy olyan prózai esemény indította, amelynek semmi köze nem
volt sem színházhoz, sem irodalomhoz. Meg akart tanulni angolul. Egy Assimil nevű nyelvkönyv példamondatait olvasgatta,
amikor felfedezte, hogy a tankönyvben szereplő Smith nevű házaspár szájába adott mondatok lényegében ugyanazokat a közhelyeket,
tartalmatlan kliséket, semmitmondó
banalitásokat ismételgetik, amelyek a
valóságban is alkotóelemei a kispolgári házaspárok otthoni társalgásának.
(Forrás: www.literatura.hu/irok/
xxszazad/euproza/ionesco.htm)

Ionesco szavai és a szöveggyűjteményben található dráma
részlete egyaránt azt mutatják meg, hogy a hétköznapi társalgás menete sok udvariassági formulát, sok kapcsolatfenntartó funkciót kielégítő elemet tartalmaz. Ezek használata pedig
jellemez bennünket, illetve jellemez egy-egy közösséget, de
éppen így egy-egy történelmi korszakot is.

4. Olvassátok el Eugène Ionesco (1909–1994)
[Joneszko] A kopasz
énekesnő c. darabjának
egy részletét a szöveggyűjteményből!
Beszélgessetek a szövegről, fogalmazzátok
meg
élményeiteket,
kérdéseiteket! Értettétek, hogy miről van
szó a szövegben?
5. Mi ennek a szövegnek a legérdekesebb

jellemzője? Tetszett? Írjátok le a füzetbe
5 mondatban, hogy miről szól a szöveg,
azaz alakítsátok történetté! Idézzétek fel,
mit tanultatok tavaly az abszurdról! Os�szátok ki a szerepeket, olvassátok fel, majd
játsszátok el! Ne feledjétek, egy dráma
részletét olvassátok! Játsszátok el úgy is,
mintha veletek most, itt az osztályban történne! Elevenítsétek fel a kommunikáció
modelljéről tavaly tanultakat!

2. Írjatok olyan, rátok jellemző rövid párbeszédeket, amelyeket gyakran folytattok egymással!

Nyelvkönyvek és társalgás (a verbalitás története)

3. Nézzétek meg a századfordulós Budapest képét! Figyeljé

tek meg a képen látható alakokat! Kik lehetnek? Milyen jelekből tudod? Sorold fel ezeket! Miről beszélgethetnek? Írjatok egy 4-6 soros párbeszédet, majd adjátok is elő, egy-egy
tárggyal, gesztussal meg is idézve a kort!
Segítségül olvassátok el a szöveggyűjteményből a Szabó G.
Zoltán által idézett szöveget, aki a Ne sajnálja a száját kinyitni. Társadalmi szokások a nyelvkönyvek tükrében című könyvében összegyűjtötte, hogy az elmúlt korok nyelvkönyvei
szerint hogyan beszéltek az emberek. „Fordítsátok le” a jobb
oldalon található szöveget, azonosítsátok a beszélőket!

Jegyezd meg!

„Alázatos szolgája a kisasszonyoknak, az
uraknak köteles szolgája.
Nagyra böcsülöm, hogy báró uram magát
hozzánk megalázta.
Kérem, ne ceremóniázzon az úr.”
„Igen is, és reménylem, meg lesznek elégedve
uraságtok. Széles (kettős) ágy tetszik?
Nem, adjon az úr egy szobát két ágyra.”
(Részlet Szabó G. Zoltán
Ne sajnálja a száját kinyitni című könyvéből)

1.9, 1.10

5.10

A nyelvhasználat koronként változik. De meghatározza a szituáció is, illetve a társalgás résztvevőinek kora, társadalmi
helyzete, műveltsége is. A beszédhelyzet tehát magában is kiszab bizonyos kommunikációs és kulturális normákat,
amelyek be nem tartása minden esetben negatívan jellemzi a megszólalót.
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4.3

Kommunikációs alapelvek – a sikeresség feltételei

Idézzétek fel, mit tanultatok az elmúlt tanévben a kommunikáció eredményességéről! Beszélgessetek arról, mit
neveztek kommunikációs sikernek! Meséljetek el és beszéljetek meg olyan szituációkat, amikor sikerült/nem
sikerült elérnetek azt, amit szerettetek volna!

1. Nézzétek meg a következő képeket! Ír-

jatok hozzájuk párbeszédet! Elemezzétek
azokat a metakommunikációs/testnyelvi
jeleket, amelyek alapján megértettétek a
szituációt! Írjatok történetet egy-egy képről vagy együtt a képekről!

A sikeresség feltételei
Minden kommunikációs aktus célja a megértés. A kölcsönös
megértés kialakulását a kommunikációban nagyon sok tényező
szolgálja. Csak akkor lehetünk sikeresek, ha képesek vagyunk
üzeneteinket úgy célba juttatni, hogy elérjük vele azt, amit szeretnénk, megvalósíthassuk szándékainkat, és szerencsés esetben
a másik fél is hasonlóan érez a kommunikációs aktus lezárultával.
Vagyis nagyon fontos, hogy tudatosan próbáljuk kontrollálni viselkedésünket. Erről már sokat tanultatok, például az előző leckében is. Nagyon fontos tudnotok azt, hogy a kommunikációs partner milyen, hogyan viszonyul hozzátok, ti hogyan viszonyultok
hozzá. Mit gondol arról a témáról, amiről beszélni szeretnétek.
Minden esetben van valamilyen előzetes kép erről a fejetekben,
ez határozza meg a kommunikációtokat. Döntő azonban, hogy
ez a kép a kommunikáció során folyamatosan módosul, s ehhez
kell újra és újra átterveznetek a kommunikációs stratégiátokat.
Csak akkor lehettek sikeresek, ha alkalmazkodni tudtok a másikhoz, a szituációhoz, és az ahhoz való viszonyuláshoz.
Hogyan lehet sikeres a kommunikációnk?

2. Alakítsatok csoportokat! Feladatotok

egy sikeres vagy sikertelen kommunikációs helyzet bemutatása javarészt szavak
nélkül: a csapatból egyvalaki a tanár, a többiek diákok. A diákok nem beszélhetnek,
csak nonverbális eszközökkel fejezhetik ki
magukat. Mindnyájuknak van valamilyen
problémája, kérdése, és a tanártól kérnek
segítséget. A tanár – az egyetlen, aki beszélhet – feladata, hogy kitalálja, mit kívánnak tőle. Időnként váltogassátok a szerepeket! Majd fordítva: minimalizáljátok a
metakommunikációt! Mi történik?
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Ideális esetben a kommunikációban részt vevő felek (adó és
vevő) számára már előre világos a kommunikációs aktus célja.
Azaz valamilyen előre tudott, megfontolt céllal lépnek kapcsolatba (interakcióba) egymással. Pl. kérni, kérdezni valamit,
meggyőzni a másikat valamiről, biztosítani szimpátiánkról stb.
Ugyanakkor e cél kialakítása vagy az eredeti cél módosítása lehetséges a kommunikáció folyamán is: pl. békülni szeretnél, de a
barátod olyasmit mond, ami kommunikáció közben megváltoztatja a szándékodat, és már később inkább meg akarod bántani.
Ez alapvetően változtatja meg a kommunikációban alkalmazott
stratégiádat. A cél határozza meg, hogy a kommunikációban
tanúsított verbális (nyelvi) és nonverbális (testnyelvi) viselkedésünk helyes vagy helytelen lesz, célhoz vezet vagy annak éppen
ellentmond. Mindig arra törekszünk, hogy elérjük kommunikációs célunkat, hiszen ettől lesz a kommunikáció sikeres.
Sikerességi szabályok
Eddig olyan elemekkel ismerkedtetek meg, amelyek működése nehezen meghatározható. Ugyanakkor létezik néhány olyan
szabály is, amely segít abban, hogy saját, szituációhoz kötött
viselkedéseteket könnyebben tudjátok tervezni.
Paul Grice [Grájsz] (1913–1988), brit nyelvész-filozófus meghatározta a sikeres
kommunikációs viselkedés négy alapelvét
(maximáját).

Kommunik áció

A négy alapelv:
– A mennyiség elve: Légy informatív! Annyi információt adj,
amennyire a célod eléréséhez szükséged van, de annyit adj
mindenképpen! Vagyis többet nem kell mondanod, a túlzott
bőbeszédűség vagy túljátszott kedvesség a metakommunikációban nem vezet sikerhez, de ha kevesebbet mondasz, az
is sikertelenné tesz, hiszen a másiknak szüksége van bizonyos
információmennyiségre.
– A minőség elve: Mondj igazat! Ne mondj olyat, amit hamisnak gondolsz, és olyat sem, amit nem tudsz igazolni, indokolni!
– A relevancia elve: Beszélj a témáról! Fontos, hogy kommunikációnk során igazodjunk a beszélgetés témájához, járuljunk
hozzá a szituáció, a probléma megoldásához.
– A mód elve: Légy világos és érthető! Ez az alapelv arra vonatkozik, hogy hogyan mondjuk, amit mondunk. „Kerüld a
kifejezés homályosságát, a kétértelműséget!”, „Légy tömör
és rendezett!”, „Beszélj érthetően!” Azaz, ha a kommunikációban sikeres akarsz lenni, fontos a megfelelő fogalmazás és
viselkedés.
Ezek nagyon általánosan írják le a kommunikációs viselkedést,
azonban mégis nagyon meghatározóak.
Grice négy alapelvét a későbbiekben továbbiakkal is kiegészítették: pl. Légy tapintatos, nagylelkű, szerény, törekedj a megegyezésre, a rokonszenv elnyerésére. Ezek inkább már erkölcsi,
illetve udvariassági szabályok, de a grice-i elvek részben már
tartalmazzák is őket, gondoljatok a 3. és 4. alapelvre!
Mi történik, ha megsértjük a szabályt/szabályokat?
Egy-egy társalgás résztvevői ezt sokféleképpen megtehetik, és
gyakran meg is teszik. Ilyenkor felmerül a gyanú, hogy hazudnak, félre akarnak vezetni, manipulálni akarnak. De világossá
is tehetik, hogy nem áll szándékukban együttműködni. Ezek a
kommunikációs aktusok általában sikertelenek, vagy valamilyen másik szándéknak (sértés, megbántás, összeveszés) felelnek meg.
Amikor a szabályszegés nem szándékos, akkor beszélhetünk
kommunikációs hibáról, valamelyik fél tévedéséről. Ez minden
esetben félreértéshez, sikertelen kommunikációhoz vezet. Ha
valaki például megsérti a mód elvét – Légy világos és érthető!,
biztosan nem éri el a célját, hiszen a másik fél egyszerűen nem
érti meg, hogy mit akart mondani. Ha ezt szándékosan teszi,
akkor az volt a cél, hogy összezavarja a másikat, de ezt már a
szándékos szabályszegés kategóriájába soroljuk.
Emlékezz rá!

3. Soroljatok fel olyan szituációkat, ahol a
túl sok vagy a túl kevés információ okozta a sikertelenséget, és nem tudtátok a
célotokat elérni! Mit jelent a szószátyár
kifejezés? Keressetek szinonimákat hozzá!
Jellemezzétek azt az embert, akit szűkszavúnak mondunk!

4. Mi a pletyka? Mit gondolsz, mégis mi-

ért szeretnek pletykálni az emberek? Mit
gondolsz, mi a kapcsolat a bulvárhír és a
pletyka között? Mi a különbség a beszélgetés, társalgás, csevegés, pletykálás, dumálás
között?
Olvassátok el Weöres Sándor Pletykázó as�szonyok című versét a szöveggyűjteményből!

5. Beszélgessetek arról, hogy mennyire

szoktátok betartani kommunikációtok során ezeket a szabályokat! Mutassatok be
különböző párbeszédeket, ahol valamelyik szabályt megsértitek, a többiek pedig
találják ki, hogy melyik szabályról van szó!
Olvassátok el a szöveggyűjteményből
Csiky Gergely (1842−1891) Buborékok című
vígjátékának részletét!
Próbáljátok értelmezni a szituációt! Kik a
szereplők? Milyen kommunikációs alapelvek sérülnek a beszélgetésben? Melyik sérülése okozza a meg nem értést? Jellemezzétek mindkét szereplőt és az egymáshoz
való viszonyukat! Melyik szereplő mit szeretne, mit tud, mit nem tud?

6. Gondoljatok mindarra, amit a médiáról
és a manipulációról tanultatok tavaly!
Elemezzétek a reklámokat a kommunikációs alapelvek alapján! Írjatok olyan párbeszédeket, ahol az egyik fél célja a félrevezetés, a másik rászedése!
Olvassátok fel, majd keressétek meg a félrevezetés eszközeit!
1.9

A társadalmi sikeresség, érvényesülés egyik legfontosabb eszköze a kommunikáció. Nagyon fontos, hogy megtanuljatok ügyesen kommunikálni, és megtanuljátok azt is, hogyan lehet érvényesíteni szándékaitokat. De ugyanilyen
fontos, hogy a kommunikáció során figyelemmel legyetek a másikra, megértsétek, meghalljátok az ő szándékait is.
A kommunikáció sikere a kölcsönösségben is áll.
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4.4

Kommunikációs zavarok – a félreértés csapdái

Az előző tanévben már tanultatok a kommunikációs zavarokról, különös tekintettel az előítéletek miatt kialakuló kommunikációs problémákra. Idézzétek fel a tanultakat! Ebben a leckében a téma más, a hétköznapi és
párkapcsolati kommunikáció vonatkozásaival ismerkedtek meg.

1. Keressétek meg a vicc forrását a rajzon!
Hazaviszlek vacsorára!

Fogyózom!

A kommunikáció univerzális jellege
A sikeres kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanulásban, munkában, a társadalomban érvényesülni tudjunk, de
a magánéletben, barátságban, szerelemben is nagyon fontos
szerepe van. Életünk folyamatos kommunikáció, erről az elmúlt tanévben sokat tanultatok. (Idézzétek fel!) Ha ebben a
folyamatban valamilyen probléma támad, márpedig gyakran
támad, akkor beszélünk kommunikációs zavarról.
A kommunikációs zavarok forrásai

2. Olvassátok el a következő szöveget, és
válaszoljatok a kérdésekre!

R.D. Laing: Gubancok (részlet)
Valami biztosan nem stimmel vele
különben nem viselkedne úgy ahogy viselkedik
tehát azért viselkedik úgy ahogy viselkedik
mert valami nem stimmel vele
Nem hiszi, hogy valami nem stimmel vele
mert
többek közt pont az
nem stimmel vele
hogy nem hiszi hogy valami
nem stimmel vele
tehát
segítenünk kell neki hogy megértse:
az hogy nem hiszi hogy valami
nem stimmel vele
szintén olyasvalami
ami nem stimmel vele
			
(Fordította: Tasnády Attila)

Miért nincsenek írásjelek a szövegben? Ha
az segít, tegyétek ki az írásjeleket, azután
olvassátok fel újra! Próbáljátok megérteni! Először miért tűnik értelmetlennek a
szöveg? Miről szól valójában? Ki a szöveg
beszélője, és kiről szól a szöveg? Írjátok le
saját szavaitokkal a szituációt!
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A közös nyelv (kód) a megértés egyik legfontosabb tényezője.
A kommunikációs modell bármelyik elemének torzulása félreértéshez vezet. A félreértés azt jelenti, hogy valódi megértés
nem jön létre, valamilyen téves információt dekódol a vevő.
Ilyen esetben pedig a visszajelzésből sokszor nem derül ki az
adó számára sem, hogy mi történt. Amikor kommunikálunk,
saját magunkat is értelmezzük egy adott szituációban, saját korábbi ismereteink, elvárásaink, értékeink, normáink, tapasztalataink is működnek a kölcsönös megértés érdekében. Ilyenkor
használjuk, sokszor nagyon károsan, előítéleteinket, az ismert
sztereotípiákat (jellemzőnek gondolt, általánosan ismertnek
vélt tulajdonságok), s ezek sokszor vezetnek félreértéshez.
Olyan szándékokat tulajdonítunk a másiknak (rossz megértési minták alapján), amelyek hamisak az adott kommunikációs
helyzetben.
Kommunikációs zavar
A kommunikációs zavar a félreértett információtól, a félreértett
szándékon vagy a másik személyiségének téves értelmezésén át
egészen a kapcsolat létesítésére való képtelenségig húzódhat.
Az okok keletkezhetnek:
– A beszélőnél (pl. túl sok beszéd vagy túl kevés, rossz fogalmazás, szándékos elhallgatás, félrevezetés, a hallgató ismereteinek, érzéseinek helytelen felmérése – gondoljatok Grice
maximáira).
– A kommunikációs szituációban (nincs közös kód, nagy a csatorna zaja).
– A hallgatónál (szelektív figyelem, a beszélő szándékainak félreértése, rossz értelmezése, az empátia hiánya).
Ronald David Laing (1927−1989) pszichiáter verse a félreértésről szól. Arról, hogyan tulajdonítunk, keresünk szándékot,
értelmet a másik viselkedésében, és hogyan próbáljuk megérteni a másikat.
Olvassátok el, és válaszoljatok a 2. feladat kérdéseire!

Kommunik áció

3. Mit gondolsz, mit jelent kommunikációs értelemben a „si-

mogatás” szó? Sikeres lehet-e a kommunikáció, ha a másikat
nem tudod elfogadni? Hogyan fejezed ki az elfogadást? Szerinted mi a kommunikációs siker? Próbáld megfogalmazni!
Beszélgessetek olyan élményeitekről, amelyek félreértésen
alapultak! (Sok vígjáték is erre épül.) Keressetek megoldásokat arra, hogyan lehet segíteni a problémákon! Találjatok ki
a fényképpel ábrázolt jelenetekre kommunikációs félreértésen alapuló történeteket!

A félreértések elkerüléséhez figyelj mindig a következőkre
(e szabályok Grice elveinek hétköznapi kommunikációs megvalósításai)! Próbáld minél tömörebben, jól formáltan megfogalmazni azt, amit mondani szeretnél! Vesd össze a megfogalmazandó tartalmat és az elérni kívánt hatást, hogy illeszkedjenek
egymáshoz, de illeszkedjenek a megszólítotthoz is! Fordulj teljes
figyelmeddel a másik felé, tartsd a szemkontaktust, jelezd bólintással, mosollyal, hogy figyelsz rá is, követed az ő válaszait! Vissza
is kérdezhetsz, esetleg röviden összefoglalva azt, amit mondott.
Ilyenkor még könnyebb tisztázni, ha félreértés történt. Egyetértésedet vagy ellenvéleményedet is a helyzetnek és a másik fél elvárásainak megfelelően fogalmazd meg! Figyelj, hogy a verbális
kommunikációd és a metakommunikációd összhangban legyenek, de ezt figyeld kommunikációs partnerednél is! Ha ezek összhangja nem teljes, akkor tudhatod, hogy valami probléma van.
József Attila az egyik leghíresebb magyar költő. Édesapja József
Áron bánáti szappanfőző munkás volt, édesanyja Pőcze Borbála parasztlányból lett mosónő. József Attila Budapest egyik szegény kerületében, a Ferencvárosban született. Két idősebb nővére volt, Etel és
Jolán. József Attila hároméves volt, mikor édesapja elhagyta a családot. Hihetetlen nyomorban éltek, édesanyja nagyon nehezen tudta
fizetni a lakbért, és eltartani a három gyereket. Végül 1910-ben a
két kisebbet, Attilát és Etelt a Gyermekvédő Liga gondjaira bízta,
amely nevelőszülőkhöz adta őket
Öcsödre, egy parasztgazdához.
Az ötéves József Attilának dolgoznia kellett az ellátásért. Nevelőszülei Pistának hívták, mondván,
hogy az Attila név nem is létezik.
1912-ben a gyerekek hazaszöktek Budapestre édesanyjukhoz,
ahol, bár együtt voltak, továbbra
is nagy szegénység vette őket körül. (A fotón József Attila, József
Jolán, József Áronné, elöl József
Etel látható. Készítette: Rasem
Viktor, 1908-1909 k.)

Emlékezz rá!

Játék: Alkossatok négyen egy csoportot!
Olvassa el valaki közületek hangosan a bal
oldali szöveget a társának, úgy, hogy a másik
két ember ezt nem hallja! A társ már emlékezetből felidézve továbbadja a következő
embernek, aztán ő is tovább a negyedik embernek. Mindenki csak egyszer hallhatja a
szöveget. Az utolsónak már az egész csoport
előtt kell elmondania, mit jegyzett meg a hallottakból. Miben változott meg a történet, elhangzottak-e az aláhúzott szavak? (Biztosan
láttatok már ilyen játékot a televízióban.)
Figyeljétek meg, hogyan változik a történet,
mit értenek félre, felejtenek el a játékosok!
Miért alakul ki ez a sok torzulás, a szövegrom
lás? Gondoljatok arra is, amit a szájhagyomány útján terjedő műfa
jokról tanultatok!
Segít megérteni az írás és nyomtatás jelentőségét!

1.14

5.5, 5.12, 5.23

A kommunikációs készségek elsajátítása, a jó kommunikációs stratégiák alkalmazása nagyon fontos az élet minden
területén. Igyekezzetek mindig tudatosan, a célotoknak megfelelően kommunikálni, és a kommunikációs partneretekre odafigyelni!
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4.5

Jelek, jeltípusok – az értelmezés lehetőségei

Elevenítsétek fel, mit tanultatok a jelekről az előző tanévben! Soroljátok fel azokat az érzékszerveinket, amelyekkel felfogjuk a jeleket! Gondolkodjatok el azon, hogy egy-egy jel észlelése és megértése hogyan történhet!

1. Keressetek olyan helyzeteket, amikor
jeleket használunk, használtok! Tudtok-e
olyan szituációt mondani, amikor nincsenek jelek körülöttetek?
Olvastatok Sherlock Holmes-történeteket?
Mit tesz a híres detektív? Hogyan olvassa
a nyomokat? Ma divatos Sherlock Holmes
története, sok filmes feldolgozása készül.
Nézzétek meg a képeket! Melyik változatot
láttátok? Az eltérő feldolgozások hogyan
teszik maivá a nyomozó és társa figuráját?
Hallottatok az indián nyomkeresőkről? Ők
is jeleket fejtenek meg.
Olvassátok el a szöveggyűjteményből a regényrészletet, megfigyelhetitek, ahogyan
„megszólalnak” a jelek.
A www.ekonyv.hu oldalon megtaláljátok
A sátán kutyája című regényből készült
képregényt. Ez segítheti a projektmunkátokat is.

Kommunikáció → Jelhasználat
Életünk minden pillanatában jelek vesznek körül bennünket,
melyeket értelmezünk, így tájékozódunk a világban. A jelek
lehetnek tudatosak és szándékosak (pl. a köszönés, intés, kacsintás, mondat), véletlenek (nyomot hagyunk valahol), önkéntelenek (ásítás, görnyedt járás: fáradtság vagy fájdalom),
természetiek (felhősödés, hőmérséklet esése) stb. A jelek
értelmezése révén tudjuk, hogyan bánjunk a másik emberrel, hogyan viszonyuljunk a környezetünkhöz. A jelhasználat
tulajdonképpen kommunikáció: a jelek, jelzések szándékos,
tudatos (olykor akaratlan és önkéntelen) és általában kölcsönös alkalmazása. A jelekkel a jeltudomány, azaz a szemiotika
foglalkozik. A jel három összetevőjével (jelölt, jelölő és jelentés)
már tavaly foglalkoztatok, most a fajtáival/típusaival ismerkedtek meg.

2. Mit érthet Szentkuthy a „csak-nyelvta-

nilag élő” emberen? Mit jelenthet a „szófogság” kifejezés?

„Az értelmezés hatalma”

Szentkuthy Miklós (1908–1988)

3. Ha megértettétek a Szentkuthy-szöve-

get, hogy a jelek és azok értelmezése az
emberi élet állandó tevékenysége, gondolkozzatok el a következő kérdéseken is!
Hogyan jelez a testünk? Mit „jelent” a láz,
a fájdalom, a hízás, a fogyás stb.? Értelmezzétek ezeket a testi (szomatikus) tüneteket (=jeleket), keressetek hasonlókat!
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Világhoz való viszonyulásunk, a világ megértése jelek adásával
és vételével/értelmezésével történik. Tehát a világhoz jeleken,
azaz értelmezéseken keresztül viszonyulunk, vagyis tudatunk,
értelmet tulajdonító tevékenységünk áll a jelek/világ és közöttünk. A jeleket minden esetben először észleljük valamelyik
érzékszervünkkel, aztán tudatunk segítségével megértjük azt.
Vagyis a világ jelei számunkra saját értelmező tevékenységünk
nyomán „szólalnak meg”. Ezért kell tisztában lenni a jelekkel,
a jelek természetével, a nyelv szimbólumtermészetével. Szent
kuthy Miklós (1908–1988) író, a posztmodern magyar irodalom
előfutára – nagyon szépen – így ír erről: „Tény és illúzió, tévedés
és valóság, hisztéria és józanság mind csak nyelvtani ellentétek
(…) A relativizmus mint világnézet: a csak-nyelvtanilag élő ember
beleegyezése az örök szófogságba.” 

(Részlet a Prae című regényből)
Szentkuthy Miklós nevével az utolsó leckében még találkoztok.
Lapozzatok oda, és keressétek meg az említést!

Kommunik áció

Jeltípusok
A jeleket csoportokba soroljuk annak alapján, hogy milyen a
kapcsolat a jelölő (jeltest) és a jelölt között. Három jeltípust
szoktunk megkülönböztetni:
– Ikon: amikor a jelölő hasonlít a jelöltre. Ilyen pl. egy fénykép,
ahol a kép hasonlít arra, akiről készült, vagy a számítógép
nyomtatás ikonja. Ebben az esetben a kapcsolatot a hason
lóság adja.
– Index: a jelölt és a jelölő között valamilyen valódi viszony van:
pl. ok-okozati, érintkezésen alapuló stb. (pl. tűz-füst, vagyis
ha füstöt látunk, akkor tudjuk, hogy tűznek is kell lennie, mert
összetartoznak, ember-lábnyom) – tehát itt a kapcsolatot
az összetartozás adja.
– Szimbólum: jelölt és jelölő között nincs valódi kapcsolat,
a kapcsolat megegyezésen alapul (pl. zászlók színei, szavak,
azaz a nyelvi jelek, békegalamb). Az egyik legbonyolultabb,
szimbólumokból álló jelrendszer a nyelv. Nézzétek meg a képeket, segítenek a jeltípusok megértésében!

Jelek és értelmezések

A jelek értelmezésében nagyon nagy az értelmező szerepe,
illetve a kontextus (környezet) is minden esetben meghatározza, módosítja a jelentést. Nagyon fontos az értelmező előzetes
tudása is. Ugyanakkor a kontextus is megváltoztatja a jel működését. Ilyen például a Magritte-kép. A képen egy pipa látható, ugyanakkor nem egyszerűen csak egy pipa képe, hanem
műalkotás, amely hangsúlyozottan azt „állítja”: ez nem pipa.
Vagyis az egyszerű ikonikus jel (pipa képe) szimbólumként,
művészi alkotásként kezd működni.
Nem minden jel esetében választhatunk az értelmezések
közül! Itt műalkotásokról és viccről/humorforrásról beszélünk!
A kérdés jobb megértéséhez válaszoljátok meg az 5. és a 6.
feladat kérdéseit!
Emlékezz rá!

4. Gondolkozzatok és beszélgessetek ar-

ról, hogyan tudjuk a fennmaradt leletekből
rekonstruálni (elképzelni, hogyan nézhetett ki eredeti állapotában) a régi korokat!
Mennyire fontos ebben a jeleket észlelő,
értékelő, megértő tudat? Vagyis mennyire
fontos és milyen mértékben van benne az
értelmező: történész, archeológus (régész),
paleontológus (őslénykutató)? Gondoljatok a mondák, regék, mítoszok világára is,
a kollektív (társadalmi) emlékezetre!
Olvassátok el a szöveggyűjteményben található szemelvényt a 800 ezer éves lábnyomokról! Beszélgessetek a témáról!
Nézzétek meg a szöveggyűjteményben található fényképet! Mondjátok el szavakkal,
hogy mit láttak a kutatók! Hogyan tudták
azonosítani a látottakat? Készítsetek egy fogalmazást a leletek felfedezésének pillanatáról! Képzeljétek el, hogyan történhetett!

5. Nézzük meg, hogy milyen szerepe van
az értelmezőnek, illetve az értelmezés keretének, környezetének!
Nézzétek meg a bal oldalon található képeket! Egy barlangrajz, egy vicces „közlekedési” tábla és René Magritte Ez nem pipa
című képe. Válaszoljatok a kérdésekre,
majd beszélgessetek a tanulságokról!
Próbáljátok meghatározni, hogyan változik a jelek értelmezése, ha ikonként, indexként vagy szimbólumként tekintünk rájuk!
Mi változik meg, ha más jeltípusként értelmezed a jelet?
6. Döntsétek el, hogy a jelek melyik típu-

sába tartozik a három kép mindegyike!
A barlangrajz valójában mindhárom jeltípusként értelmezhető. Próbáljátok megfejteni,
hogy mit jelez (jelent) ikonként, indexként
és szimbólumként! Mi a humor forrása a vicces közlekedési táblán? Beszélgessetek René
Magritte képéről! Próbáljátok értelmezni a
címét! Igaz a képen olvasható állítás? Milyen
kapcsolatban van ez a cím a jelekkel?

1.14

3.6

A jelek az élet minden területén nagy szerepet kapnak. Ezek segítségével kommunikálunk, értelmezzük a környezetünket, a világot. Ennek megértése nagyon fontos, mert tudatos „jelhasználóként” könnyebben boldogulunk a
világban.
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4.6

Kulturális jelek

Már sokat foglalkoztatok a jelekkel, idézzétek fel, hogy mit tanultatok róluk! A kulturális jelek azért különösen
érdekesek, mert segítenek bennünket az identitásunk kialakításában és kifejezésében, a csoporthoz tartozás
megjelenítésében.

1. Olvassátok el Buda Béla meghatáro-

zását a kulturális jelekről (szignálokról)!
Beszéljétek meg, hogy miről szól a szöveg!
Kulturális szignál: „különböző tárgyak és
testi állapotok vagy díszítések kulturális jelentőséget kapnak, a kulturális konszenzus
[egyetértés] elfogadja, hogy ezeket ki lehet
nyilvánítani, meg lehet mutatni, és valamilyen kifejező értékük van. […] Ezek nagyobb része tudatosan vállalt, gondozott jelzés, csak kisebb része spontán, öntudatlan.
Az ember például ruhájára, hajviseletére, testének díszítő tárgyaira nagy gondot fordít.
Különösen a női szerep tartozéka a gondos
törődés ilyen szignálokkal. A tudatos szignálhasználatban benne van az interaktív viszony
valamiféle átgondolása, a személyiség számításba veszi, hogy ez a szignál hogyan fog
hatni interakciós partnereire, esetleg igyekszik a szignálokon úgy változtatni, hogy azok
jobban elérjék a kívánt hatást. Minden olyan
tárgy, amely ilyen hatás céljait is szolgálja,
szignálszerű lehet. […] Szignál jellege van a
„státuszszimbólumnak”, az autómárkának,
a fajkutyának, amely együtt sétál valakivel az
utcán, és még sok más egyéb tényezőnek. E jelzéseknek konszenzuális [közös megegyezésen
alapuló] értéke van, az interakcióban ezeket a
partner megfelelően értelmezi.”
(Buda Béla: A közvetlen emberi
kommunikáció szabályszerűségei,
http://vmek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm)

2. Soroljatok fel olyan kulturális jeleket,

amelyek alapján valakit negatívan vagy
nagyon pozitívan ítéltek meg! Mit gondoltok, ez mennyire befolyásolja a barát- vagy
párválasztást?
Nézzétek meg a jobb oldali képeket: sportautó, okosóra stb.!

3. Soroljatok fel általatok is használt vagy

vágyott státuszszimbólumokat! Próbáld
meghatározni, hogy a 20. század melyik
évtizedeinek divatját látod a jobb oldali
képeken! Milyen stílusjegyek (kulturális
szignálok) alapján döntöttél?
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Kulturális jelek
Szerinted milyen jelentősége van a kommunikációban a ruházatnak, ékszereknek, testékszereknek, arc- vagy testfestésnek,
tetoválásnak? Beszélgessetek erről! Mi alapján, és milyen meghatározott céllal vagy szándékkal választasz magadnak ruhát,
ékszert vagy testékszert (pl. randevú, vizsga vagy buli stb. alkalmával)? Mit árulnak el rólad ezek a tárgyak, vagy éppen milyen jelentést akarsz közvetíteni velük? Mit nézel meg először
egy idegen ruházatán, ékszerein? Mit olvasol le a külsejéről?
Beszélgessetek ezekről a kérdésekről, gondolkozzatok el saját
és társaitok „jelhasználatáról”, és arról, milyen elvárásaitok vagy
éppen előítéleteitek vannak bizonyos ruházattal, ékszerekkel,
tárgyakkal kapcsolatban!

A kulturális jelek/jelzések jelentősége egyre nagyobb, a társadalom egyre több külsőséget ruház fel ilyen funkcióval. A kul
turális szignálok használata komoly segítség a társadalmi
kommunikációban, az eligazodásban. Sokszor azonban meg
tévesztő is lehet, előítéleteink rabjaiként nem is adunk lehető
séget egy-egy személynek, hogy jobban megismerjük, mert
jel
zett csoporthoz tartozása alapján alacsonyra értékeljük,
megbélyegezzük vagy éppen fordítva.
Így alakulnak ki az ún. státuszszimbólumok is. Ezek olyan
tárgyak, amelyekkel a tulajdonosuk kiemelkedő vagyoni vagy
társadalmi helyzetét igyekszik demonstrálni.

Kommunik áció

A tetoválás kulturális jelentősége
Nagyon sok kultúrában a tetoválásnak rendkívül fontos szerepe, jelentése van. A történelem során és persze kultúránként ez
mindig változott, nagyon érdekes megvizsgálni, hogy ma a mi
kultúránkban, illetve a saját szubkultúrátokban milyen jelentésekkel telítődik a tetoválás. Beszélgessetek arról, hogy van-e
tetoválásotok, milyen, miért készült!
Hogy a történelemben milyen fontos volt, arról árulkodik a
következő idézet.
Joann Fletcher, a Yorki Egyetem
régészeti tanszékének kutatója a
teto
válás történetéről, kulturális
jelentőségéről beszél: „Sokáig a
legkorábbi példának az i.e. 2000-ből
származó egyiptomi női mú
miák
testén talált tetoválásokat tartották.
Ám 1991-ben egy szenzációs lelet, az osztrák-olasz határon előkerült Ötzi felülírta ismereteinket. A vizsgálatok bebizonyították,
hogy a jégember körülbelül 5300 éves, tehát az ő tetovált teste
a legkorábbi ilyen jellegű lelet.” (Forrás: smithsonianmag.com,
Utolsó letöltés: 2014. 04. 06.)

4. Mondjatok olyan tárgyakat, jeleket,

amelyek azt üzenik, hogy valamilyen csoporthoz tartoztok (például egy-egy csapat
drukkerei, valamelyik együttes vagy énekes rajongói stb.)! A következő képeken
látható emberek milyen csoporthoz tartozhatnak? Milyen jelek árulkodnak erről?

Egy fotó és a történelem
Egy fotó egy korszak lenyomata, jelképe is lehet.
A National Geographic eddigi
128 éves történetének legismertebb fényképe: a rejtélyes
„afgán lány”, kinek riadt, zöld
szemű képe bejárta az egész
világot. A lányról készült fotó
a szovjet-afgán háború szimbólumává vált. Az Amnesty
International is arcának választotta: feltűnt posztereken, naptárakon. A fénykép a National
Geographic 100 legjobb fotóját bemutató számnak is borítóképe lett.
Két évtizeddel azután, hogy a National Geographic címoldalán feltűnt ez a tekintet, ismét a lány nyomára bukkant az eredeti képet
készítő fotós. 2002 januárjában Steve McCurry és csapata visszatért Nasir Bagh-ba, a pakisztáni menekülttáborba, ahol az eredeti fotót készítette, hogy rátaláljon egykori modelljére. Sok embert
megkérdezett, mire bármit is megt udott a zöldszemű lányról. Végül
kiderítette, hogy Sharbat Gula már férjhez ment, és Afganisztán egy
távoli részén él családjával.
(A Világbiztonság weboldal alapján,
utolsó letöltés: 2014. 04.06.)

Szeretnél többet tudni?

5. Mi a különbség szerinted

a természeti népek tetoválásai és testfestése, és
a mai tetoválások között?
Mit jelent az, hogy egy
tetoválást amulettként is
Tatárlakai amulett,
viseltek?
Kr.e. 5500

6. Nézd meg a bal oldalon található két

képet, és olvasd el a történetüket! Az első
kép a National Geographic magazin 1985.
júniusi címlapján volt látható. Beszélgessetek: Milyen kultúra képviselője a lány,
honnan tudjátok? Nevezzétek meg azokat
a kulturális szignálokat, amelyek alapján
azonosítani tudtátok! (A kép egyedisége,
hogy az afgán lányoknak legtöbbször alig
látszik valami az arcukból, itt viszont fedetlen a lány arca.)

1.12, 1.13, 1.25

5.6, 5.12, 5.23

Nézzetek utána, hogy milyen szervezet az Amnesty International! Mi a fő tevékenysége? Beszélgessetek arról, hogy
miért nagyon fontos ez a tevékenység! Beszélgessetek arról, hogy egy-egy kulturális jel hogyan segíti vagy akadályozza a beilleszkedést egy-egy társadalmi csoportba!
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4.7

Nyelvek és nyelvtanok

Az elmúlt tanévben már foglalkoztatok a nyelvtan kérdéseivel. Idézzétek fel a tanultakat, például azt, hogy egy
halandzsaszöveggel milyen sok mindent tudtatok kezdeni! Emlékezzetek arra is, hogy milyen viszony van a
nyelv és a kommunikáció között, illetve a nyelv és a nyelv használója között! Már a jeltípusokat is tanultátok,
elevenítsétek fel azokat!

1. Olvasd el a következő idézetet a Nyelvészeti kisszótárból!

„A legszélesebb értelemben a ’nyelvtan� terminus a nyelvben található szabályosságokról és
szabálytalanságokról tett általános megállapításokat jelent. A görögök számára a nyelvtan
a filozófia egyik ága volt, amely a ’betűvetés
mesterségével’ foglalkozott. A középkorban
a nyelvtant olyan szabályrendszernek tekintették, amely legtöbbször tankönyvek formájában, a ’helyes’ nyelvhasználatot diktálja.
A hagyományos nyelvtan tehát előíró volt, azaz
általánosan érvényes szabályokat próbált adni
arra nézve, hogyan kell egy nyelvet beszélni
vagy írni.
Manapság a legtöbb nyelvész egyetért abban,
hogy a nyelvtannak leírónak kell lennie, azaz
a valóságos nyelvhasználatot kell rögzíteni, s
meg kell fogalmaznia a szabályokat, amelyek
révén a mondatokat létrehozzuk és megértjük;
ily módon a nyelvtan értékes eszköze lesz annak, hogy a nyelvtanuló akár anyanyelvi, akár
idegen nyelvi tudását fejlessze. […]
A nyelvtanok lehetnek szinkronikusak, vagyis
a nyelvet egy bizonyos időpontban leírók, vagy
diakronikusak, azaz egy nyelv fejlődését vizsgálók, továbbá […] két vagy több nyelvet összehasonlítók, illetve összevetők.
Az univerzális (vagy általános) nyelvtan azt
próbálja megragadni, ami minden nyelvben
közös.” (Forrás: Nyelvészeti kisszótár, szerk.:
Siptár Péter)

2. Milyen nyelvtanokat említ a szerző?

Mi a különbség a normatív (előíró) és a
leíró nyelvtanok között a szöveg szerint?
Mit vizsgál a szinkronikus és mit a diakronikus nyelvtan?
Mit tudtok a nyelvművelésről? Mit gondoltok, ez a terület a felsorolt nyelvtanok melyikébe illeszkedik?
Nevezzetek meg ismert magyar nyelvművelőket!
Használjátok segítségül a válaszok megfogalmazásához és a szöveg megértéséhez a
munkafüzetet!
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Mi a nyelvtan? Milyen nyelvtanokat ismerünk?
A nyelv szavai, mint már tanultátok, szimbólumok, azaz a
hangalakjuk (jelölő) és az általa felidézett dolog (jelölt) között
a kapcsolat a nyelvhasználók megállapodásán alapul. Például
a „szék” vagy a „füzet” hangsorok és jelöltjük (szék, illetve füzet fogalma) között semmilyen valóságos kapcsolat nincs, a
nyelvet használók megegyezése kapcsolja egymáshoz őket.
Ez a nyelv egyik leglényegesebb jellemzője. Tehát az, hogy mely
szavaink jelölnek egy-egy dolgot, az teljesen véletlenszerű, lényegében bármely más hangsor megfelelne helyettük. (Kivéve
a hangutánzó és a hangulatfestő szavakat.) Gondolkodjatok
el ezen egy kicsit! A másik ilyen lényeges jellemző, hogy a
nyelv elemei (szótövek, ragok, jelek, képzők stb.) rendszert alkotnak. Ezt a rendszert és az elemeket vizsgálja a nyelvtudomány. Tavaly a rendszerről, annak egyes szintjeiről már sokat
tanultatok.
Mi a nyelvtudás? Hogyan működik?
Figyeld meg magadat, amikor beszélsz! Hogyan fogalmazod a
mondatokat? Hogyan érted meg azokat?
Minden nyelven végtelen sok mondatot lehet alkotni.
A nyelvtudás tehát annak a tudása, hogyan tudunk szavakat és
toldalékokat egymáshoz kapcsolni, azaz szószerkezeteket és
mondatokat létrehozni. Megtanuljuk a szavakat, a toldalékokat
és az összekapcsolási szabályokat, ezek segítségével végtelen
számú mondatot tudunk alkotni. Még akkor is, ha erről a tudásunkról nem tudunk számot adni. Tudósok régen keresik erre
a választ, megpróbálják modellezni, hogy mi történik ilyenkor a fejünkben. Már sok részismeretünk van róla, de a pontos
választ nem tudjuk.

3. Nézzétek meg Piet Mondrian (1872–1944) képeit! Próbáljatok (összekapcsolási) szabályokat megfogalmazni a
képekhez! A szabályok mellett milyen elemekből építi fel
a képeit a festőművész?

Nyelv tan

4. Nézzétek meg Mondrian következő képeit! Miben különböznek az előzőektől? Miben hasonlítanak?

Ha a két képsort összehasonlítjátok, látjátok, hogy az első sorozat geometrikus, a második figurális. Azonban mindkettő
azonos eszközökkel dolgozik: vonalakkal, színekkel, foltokkal,
és hoz létre a szabályok szerint egy-egy képet, mint a nyelv elemei és szabályai a mondatokat.
Mi egy nyelvtan feladata?
Noam Chomsky nyelvész szerint a nyelvtannak meg kell tudni
magyarázni mindazon mondatokat, amelyeket egy nyelvben
mondani tudunk, s amelyeket az anyanyelvi beszélők nyelvtudása „helyesnek” fogad el, és meg kell tudnia mondani azt is, hogy
hogyan jönnek/jöhetnek létre. (Forrás: Nyelvészeti kisszótár)
A nyelv használata – nyelvművelés kérdései
Szerinted mit árul el rólad az, ahogyan beszélsz? Miért fontos a
helyes, igényes nyelvhasználat, a jó helyesírás? Gondold végig,
mi történik, ha valaki sok nyelvhelyességi hibát ejt a beszédben!
A nyelvművelés, nyelvápolás nagyon fontos, a magyar kultúrában nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik. Legnagyobb íróink, költőink, történelmi személyiségeink jelentős része tartozik a nyelvet féltő nyelvművelők közé. (A munkafüzet
feladataiban erről bővebb információkat is találtok.) A nyelvművelés célja a nyelvi műveltség terjesztése, ezzel a nyelv állapotának megóvása. Természetesen a nyelv és a nyelvhasználat
állandóan változik, ugyanakkor a kulturált nyelvi viselkedés, a
helyes nyelvhasználat a kulturált viselkedés része.

5. Soroljatok fel olyan foglalkozásokat, ahol különlegesen

fontos a nyelvi viselkedés! Beszélgessetek arról, hogy nektek miért fontos!

6. Ha megfigyelitek magatokat, számtalan
mondatot tudtok mondani és megérteni, olyanokat, amelyeket még soha nem
mondtatok és nem is hallottatok. Ez vajon
hogyan lehetséges? Hogyan működik a
fejünkben a nyelvtudás? Mit jelent az,
hogy tudjuk a nyelvünket vagy egy idegen
nyelvet? Beszélgessetek erről!
7. Válaszoljatok a következő kérdésekre!

–
Elhangzott-e az órán olyan mondat,
amelyet még nem hallottál soha?
– Hogyan értetted meg? Hogyan tudtad
mondatként azonosítani, vagyis honnan
tudtad, hogy egy mondatot hallottál?
Emlékezz a tavalyi tankönyv halandzsaszövegeire!
– Hogyan tudsz olyan mondatokat fogalmazni, amelyeket még soha nem mondtál?
– Mi történik a fejedben, amikor mondatokat fogalmazol?

8. Próbáljátok leírni, hogy mit tudtok az
anyanyelvetekről, hogyan tanítanátok azt
meg egy idegennek! Ha végiggondoljátok, rájöttök, mennyire bonyolult, és hogy
milyen sok tudásotok van a nyelvről, nyelvhasználatról, aminek nem is vagytok tudatában.

Emlékezz rá!
Emlékezzetek arra, hogy mit tanultatok az elmúlt tanévben a kortárs irodalom nyelvhasználatáról!
Beszélgessetek arról, hogy képes-e romlani a nyelv! Romlás-e vagy normális dolog a változás, bizonyos szavak, szerkezetek eltűnése, újak keletkezése, esetleges egyszerűsödése? A szókincs változása összefügg-e az életmód változásával? Hogyan hatnak egymásra a közel élő, érintkező nyelvek? Gyűjtsetek példákat is az érveitekhez!
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4.8

Nyelv és társadalom

Miről árulkodik nyelvhasználatunk? Beszélgessetek arról, hogy mit tudtok megállapítani valakiről beszéde alapján! Mire figyeltek ilyenkor? Figyeljétek meg magatokat: mindenkivel egyformán beszéltek?

1. Mi jellemző a fiatalok nyelvhasználatára?
Tartsatok erről egy kerekasztal-beszélgetést! Szóljatok hozzá a vitához, érveljetek,
vitatkozzatok!
Vegyétek fel a vitát mobiltelefonnal vagy
diktafonnal!
2. Dolgozzatok csoportokban! Válasszatok ki magatoknak egy csoportnyelvet
(pl. diáknyelv, egy mesterség nyelve, horgászok nyelve)! Készítsetek szótárt a csoportnyelvetek jellemző szavaihoz! Mutassátok be egymásnak is!
Jó, ha tudjátok, manapság már léteznek
szlengszótárak is. Keressetek ilyen weboldalakat!
Kapcsoljátok össze az elmúlt tanévben készített szaknyelvi szótárral és az elmúlt órákon készített nyelvleírással! Komoly lépést
tettetek ezzel a nyelvtan művelése felé.

A nyelv társadalmi jellege
A nyelvhasználatunk sokat elárul arról, hogy a társadalom melyik
rétegéhez, csoportjához tartozunk, hol élünk, milyen az életkorunk. Ez azért van így, mert ha egy csoporthoz tartozunk, akkor
általában e csoport normái, értékei, szabályai szerint viselkedünk.
Ezek a normák szabják meg a verbális, kommunikációs viselkedésünket is. Tehát nyelvhasználatunkat nem kizárólag nyelvi, hanem társadalmi és kulturális szabályok is meghatározzák.
A magyar nyelv, mint általában minden nyelv, több egymástól eltérő nyelvváltozatot tartalmaz. Ezek az eltérések lehetnek szókincsbeli, hangtani, ritkán nyelvtani különbségek.
Legigényesebb formája az irodalmi nyelv és a művelt köznyelv.
Ez utóbbinak van írott és beszélt formája. Ezt használják a közéletben, médiában, iskolában.
A nyelven belül megkülönböztethetjük egymástól a csoportnyelveket (szleng) is. Ilyen csoportnyelve lehet például az azonos szakmában dolgozóknak és azonos életkorúaknak. A csoportnyelvek általában szókincsükben térnek el a köznyelvtől.
A csoportnyelvek jellemző típusai az alábbiak:
– rétegnyelv: különböző életkorban használt nyelvváltozatok
(gyermeknyelv, diáknyelv, ifjúsági nyelv, katonai nyelv),
– szaknyelv: az egyes szakmák, mesterségek nyelve,
– hobbinyelv: szabadidős tevékenységek nyelve.
Szleng az irodalomban

Varró Dániel

Petőfi Sándor

3. Olvassátok el Varró Dániel Verses levél

Mihályffy Zsuzsannának című versét, illetve
Petőfi Sándor István öcsémhez című episztoláját a szöveggyűjteményből! Hasonlítsátok össze a két szöveget! Miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól?
Nézzétek meg a két költő arcképét, néhány
fontos tulajdonságban határozzátok meg
a közöttük lévő időbeli (eltérő korszak) és
és életkori különbséget!

4. Varró versében a szleng és a hétköznapi

beszédmód keveredik a költői, emelkedett
stílussal. Keressétek meg a versben ezeket
az ellentétes elemeket!
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Az irodalmi nyelvről már tanultatok az elmúlt tanévben.
Azt is megtanultátok, hogy koronként változó, és így jellemző
is egy-egy korszakra vagy alkotóra a nyelvhasználata. A kortárs
irodalom nyelve jobban közelít a köznyelvhez, mint a korábbi századok költői nyelve, ezért érdekes Petőfi Sándor István
öcsémhez és Varró Dániel Verses levél Mihályffy Zsuzsannának
című verseinek összehasonlítása. Mindkettő episztola.
Episztola: Rendszerint verses formájú költői levél. Klas�szikus változata emelkedett hangnemű, tanító szándékú.
Általában erkölcsi, világnézeti elvek kifejtésére használták,
de a 19. századtól a személyes hangnem is teret kap benne.

(Forrás: sulinet.hu)

5. Írjatok ti is episztolát, a téma valamilyen iskolai élményetek legyen, a címzett pedig valamelyik nagyszülőtök! Figyeljetek a generációs nyelvhasználati különbségekre is!

Nyelv tan

A szubkultúra fogalma
A szubkultúra a társadalom egy csoportjára jellemző sajátos szokások, szabályok, meggyőződések rendszere, speciális értékrenddel, a többségi társadalomtól eltérő kulturális
jegyekkel. Ilyenek a jellegzetes nyelvhasználat, viselkedési
formák, öltözködés stb. Több típusát is ismerjük, pl.:
– korosztályok alapján kialakuló szubkultúrák (pl. ifjúsági);
– életvitel alapján kialakuló szubkultúrák (pl. szingli életmód);
– hivatáshoz kötődő szubkultúrák (pl. művészek, értelmiségiek);
– lakóhely alapján kialakuló szubkultúrák (pl. fővárosi,
vidéki).
Rendszerint valamennyi szubkultúra tagjai elfogadják a
társadalom domináns kultúráját, ám mellette létrehozzák
saját szubkultúrájuk jellemző elemeit is. Ezek gyakran viselkedési normák, értékek és kulturális kódok. Jó példa erre a
szleng, ami nagy változatosságot mutat az egyes szubkultúrákban. A szubkultúrák tehát a társadalom egészén belül
léteznek, nem pedig attól elkülönülten.
(Forrás: Wikipédia alapján)

6. Kik láthatók a képeken? Határozd meg
a képek segítségével az ábrázolt szubkultúrák jellemzőit! Milyen viselkedési normáik vannak, milyen kulturális kódokat
(pl. öltözködés, nyelv) használnak?

Nyelvjárások (a nyelv területi tagolódása)
A nyelvekben az egységes köznyelv és irodalmi nyelv kialakulása
előtt egymástól különböző nyelvjárási változatok éltek. Ezt gyűjtik, rögzítik, vizsgálják a dialektológusok (nyelvjáráskutatók).
A nyelvjárások a különféle tájegységek eltérő nyelvhasználata által alakultak ki. Eltérő lehet a szókincs, a szavak kiejtése, de bizonyos mértékig a nyelvtani szabályok használata is.
Biztosan hallottatok pl. a Szeged környéki „ö-zésről”: Szöged.
A helyiek így mondják, illetve sajnos csak mondták, mert a média hatására gyorsan szegényednek és el is tűnnek a nyelvjárási
jellemzők.

Falusi iskola, Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Szentendre

Emlékezz rá!

Illyés Gyula

7. Ismertek-e olyan embereket (család,
barátok), akik még használnak nyelvjárási
szavakat? Gyűjtsetek ilyeneket, keressétek
meg melléjük a köznyelvi megfelelőjüket!
Idézzétek fel, hogy a tavalyi évben milyen
nyelvjárásokról tanultatok!
8. Olvasd el a szöveggyűjteményből Illyés

Gyula Puszták népe című művének részletét, nézd meg a korabeli falusi iskola képét,
majd válaszolj a kérdésekre!
Milyen külső és nyelvi jegyek alapján lesz
„más” a főhős? Keresd meg, és húzd alá
azokat a jellemzőket, amelyek alapján a
pusztaiak felismerték egymást! Az ismeretlen szavakat keresd ki az értelmező szótárból! Írjál fogalmazást egy olyan emlékedről,
amikor téged is rosszul ítéltek meg! Olvassátok fel egymásnak a fogalmazásaitokat!

1.9, 1.12

5.4

Jegyezzétek meg, hogy nyelvhasználatunk nagyon sok mindent elárul rólunk! Mindig figyeljetek arra, hogyan fejezitek ki magatokat, mert mások ez alapján ítélnek meg benneteket! Legyetek mindig tudatában annak, hogy nem csupán a nyelvhelyesség, de a társadalmi, kulturális szabályok is meghatározzák mondanivalónk nyelvi megformálását!
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4.9

Szövegalkotási gyakorlatok: képből szöveg

Ebben a félévben az a projektfeladatotok, hogy képregényt készítsetek. Munkátok nagyon fontos eleme, hogy
egy megírt szövegből képeket, képsorozatot készítsetek. Az elmúlt évben már foglalkoztatok azzal, hogy a különböző típusú szövegek eltérő mértékben engedik meg azt, hogy lerajzoljátok, képi formában elgondoljátok.
Idézzétek fel a tanultakat!
Egy történetet ábrázoló kép az adott eseménysor csupán egy
pillanatát mutatja be. Történelmi képek esetében az adott eseménnyel kapcsolatos háttértudásunk egészíti ki a látottakat,
ennek segítségével tudjuk felidézni a történetet.
A képregények esetében fordított lesz a feladatotok; történetből kell képeket alkotnotok. Az adott – általatok megírt –
történetet sok eseménypillanatra tudjátok felosztani, s ezek
egymásutánisága teremti meg a képregényt. Persze több
szöveges elemet meg kell őriznetek: pl. a helyszínek, körülmények megadását, a múló idő jelzését és a párbeszédeket,
rövid, lényegre törő formában. Ezért kell jól megírni a képregény forgatókönyvét, mely a képek sorrendjét, témáját és
a hozzá kapcsolódó szöveges elemeket is tartalmazza. Ne
túl hosszú történetben gondolkodjatok, hiszen meg is kell
valósítani a forgatókönyvet!
Nehezebb feladat képből szöveget készíteni, ha a kép egy
hangulatot, egy érzést jelenít meg. Itt már nem tudjátok háttér-informá
ciók segítségével kiegészíteni a látványt, a kép
szín- és motívumvilága a leginkább meghatározó.
Székely Bertalan: Egri nők

2. Nézzétek meg Egry József (1883–1951) Aranykapu című
festményét, amely szintén a Magyar Nemzeti Galériában látható! Írjatok le egy olyan rövid történetet, ami ennek a képnek a látványa alapján jut eszetekbe! Akár egy élmény, akár
egy emlék is lehet. Milyen eszközökkel tudjátok a szövegben
a kép hangulatát visszaadni?

Egry József: Aranykapu

Martyn Ferenc: Spanyol emlék II.
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3. Martyn Ferenc pécsi művész (1899–1986) 1943-ban festette Spanyol emlék II. című képét. Mennyiben befolyásolja a
képről való gondolatainkat a kép címe? Mást gondolunk róla,
ha más címet ad a művész? Mennyire fontos itt a címadás?
Csoportokban találjatok ki a képnek más-más címet, s annak
alapján röviden írjatok róla! Miért nehéz itt már a dolgotok?
Ahhoz, hogy egy képből szöveget alkothassatok, bátran kell
a saját értelmezésetekre, intuíciótokra hallgatni. Ezt néha nagyon nehéz szavakba önteni, sokszor nagyon sok szó kell ahhoz, hogy egy kép üzenetét megfogalmazhassátok.
Nézzétek meg a Magyar Nemzeti Galéria (www.mng.hu) és
a Szépművészeti Múzeum (www.szepmuveszeti.hu) honlapját, ahol meg tudjátok nézni a különböző kiállítások anyagát
is! Miben különbözik egymástól a két honlap? Nézzétek meg
a Literatura.hu oldalt is, ahol számos, főleg impresszionista festő virtuális galériája is megtalálható!

PROJEKT

1. Nézzétek meg Székely Bertalan Egri nők
című képét, s írjatok róla egy rövid történetet! Fogalmazásotok jelezze az ábrázolt
történelmi esemény helyszínét, idejét, de a
szöveg főleg a képről, az ott ábrázolt történésekről szóljon! A munkafüzet feladatai
segítenek ebben. (A festményt a Magyar
Nemzeti Galériában nézhetitek meg.)

Művészetek

A képek (vizualitás) a hétköznapjainkat is átszövik, nemcsak
műalkotásként találkozunk velük. Az élet sok területén nagyon
fontos, hogy értelmezni tudjuk a képi információkat is.

4. A képen az egri vár alaprajza látható 1552-ből. Készítsetek

rövid leírást a vár szerkezetéről a kép alapján! Milyen fő részekből áll? Az égtájakat és a távolságokat is vegyétek figyelembe a leíráskor! Segítségül nézzétek meg a vár történetét
3D animáció segítségével az egri vár honlapján!
Használjátok a Wikimapiát (wikimapia.org) is a feladat megoldásához! Megnézhetitek azt is, hogyan helyezkedik el a vár
a mai városban, mely részei állnak még ma is.

Biztosan más tantárgyaknál is találkoztatok
már grafikonokkal, infografikákkal, diagramokkal. Ugyanakkor ezek megértése a mindennapi életben is szükséges képesség. Egy
kis segítség az értelmezésükhöz: minden
esetben bizonyos adatokat és a közöttük lévő
összefüggéseket mutatják be valamilyen
rendszer szerint. Ahhoz, hogy értelmezni
tudjátok őket, nagyon figyelmesen meg kell
nézni az adatokat és a közöttük lévő viszonyt.
Soroljatok fel olyan élethelyzeteket, amikor
vizuális információk értelmezésére van szükségetek!
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5. Elemezzétek a bal oldali ábrákat, melyek
az UNICEF infografikája alapján készültek! Határozzatok meg öt olyan általatok
fontosnak tartott összefüggést, amely a
magyar gyerekeket 2012-ben jellemezte!
Csoportokban dolgozzatok! Írjátok le, hasonlítsátok össze, hogy melyik csoport mit
tartott fontosnak!
Az infografika egyik legfontosabb jellemzője,
hogy rendkívül szemléletesen, izgalmasan,
könnyen értelmezhetően mutatja be az ábrázolni kívánt információt.
Nézzetek utána, hogy mi az infografika!
Miben hasonlít és miben különbözik a diagramtól? Melyiknek mi a célja?

2.16, 2.17, 2.28

Manapság a vizuális kultúra szerepe jelentősen megnőtt. A képi nyelv azért kaphat egyre komolyabb szerepet, mert
univerzális, a nyelvi korlátok nem érvényesek rá. Egy-egy kép, piktogram stb. mindenki által érthető, értelmezhető.
Ugyanakkor a digitális világba is remekül illeszkedik. Ezzel pedig meg is változtatja kicsit a szöveg szerepét, jellegét is.
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4.10

Szöveg és kép egységben: a képversek

Az előző tanévben már beszéltetek a képversekről! Idézzétek fel a tanultakat! Beszélgessetek arról, hogy hogyan
lehet értelmezni egy képet és egy szöveget! Mit gondoltok, a képvers mennyiben kép és mennyiben szöveg?

1. Magyarázzátok meg a filozófus szavait!

Nézzétek meg az alábbi két képverset, segítségül használjátok a munkafüzetet!

A képversek a költészet sajátos ágát jelentik, hiszen a szavak
mellett a képi megjelenés, vizuális hatás is a szöveg részévé válik, a kettő egymásra hat, így alkotnak egységet. A képversek
klasszikus darabjának számít Apollinaire [Apoliner] egyik verse,
mely 1918-ban jelent meg Kalligram című verseskötetében.
A kötet címe a képversek egyik megnevezése is lett. Michael
Foucault [Fukó], 20. századi francia filozófus a következőket
mondta a képversekről:
„A kalligram sohasem mond és ábrázol ugyanabban a pillanatban. A dolog, ami nézhető és olvasható, a ránézésben
elhallgat, a kiolvasáskor elrejti magát.”
(Forrás: mmi.elte.hu)
Vagyis a képvers olyan alkotás, amely az irodalom és a vizualitás eszközeivel egyaránt él: nem vers, a szó hagyományos
értelmében, hiszen képként jelenik meg, de nem is kép, mert
betűkből, azaz szövegből épül fel. Egyszerre több is, kevesebb
is mindkettőnél. Vagyis a befogadásakor mindkét szempontot
egyszerre kell érvényesíteni.
Kereszt alakú képversek

Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút (1918)
(Radnóti Miklós fordítása)

A képversek egy jelentős csoportját alkotják a kereszt alakú
képversek. Ez azért is gyakori, mert a vízszintes sorokban haladó írás a kereszt alakú formában teszi a legkönnyebbé a szöveg
és a kép összekapcsolását.

2. Milyen két vizuális elemet kapcsol össze Illyés Gyula a versében? A második vers szerzője Utassy József. Mire utal az
írás és a kereszt összekapcsolásával (ÍRNI – INRI)?

Nagy László: Árvácska sírverse

3. Készítsetek ti is képverseket kereszt formában!
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Iro dalom

Avantgárd képversek
A képvers létezése a magyar irodalomban néhány ponton ös�szekapcsolódik az avantgárddal. (Hamarosan részletesen tanultok a témáról.) Ilyen például Kassák életműve, aki képzőművész
is volt. Kassák Lajos (1887–1967) a magyar avantgárd jelentős
képviselője. Költőként és képzőművészként gyakran választotta
a képverset kifejezési formaként. Két folyóiratot is szerkesztett,
először A Tett (1915−16), majd a Ma (1916−25) című folyóiratot.
A képzőművészetben a geometrikus formák, a képek szerkezeti
elvei érdekelték (Képarchitektúra V. című képét, illetve a folyóirat
egy számának címoldalát jobbra láthatjátok). Itt látható képversei 1920−21-ben készültek.
Nézzétek meg a 17. számú képverset! Próbáljátok összeolvasni a szavakat: „Este várlak a
kapuban”, majd ismétli, de kiegészítve: „este
biztosan várlak a kapuban téged”, majd újra
indulna(?): „este”. Ehhez kapcsolódik a teremtés szó. Mit gondoltok, miért? Illetve a legvastagabban szedett szó: „virágok”. Próbáljátok
megfejteni a jelentést, de használjátok a vizuális elemeket is: vonalak, vonalvastagság,
vonalak iránya, rajz.
Próbáljátok megfogalmazni, hogy „miről
szól” a képvers, és hogy mit ad hozzá a képiség! Írjatok belőle szöveget! Készítsetek mellé illusztrációt! Nézzétek meg, hogy mennyiben lesz más, mint a képvers! Beszélgessetek
Kép. Vers? A képversen túl
arról, hogy miért!
Tandori Dezső (a tavalyi tanévben már tanultatok róla) is szívesen használja költészetében a vizualitást mint közvetítő elemet.
Köteteiben gyakran jelennek meg szöveges rajzok, képversek.

4. Miben különböznek ezek az alkotások

a képversektől? Miben hasonlítanak rájuk? Próbáljátok értelmezni Tandori két
alkotását! Hogyan kapcsolódnak össze a
nyelvi és a képi elemek az értelmezés során? Gondoljatok Foucault szavaira! Az irodalmi szövegekhez gyakran készülnek
illusztrációk. Mit nevezünk illusztrációnak?
Miben különbözik az illusztráció mindattól, amit eddig megfigyeltetek? Van-e köze
az illusztrációnak az irodalomhoz, persze a
témaválasztáson kívül? Hogyan, miben?
Nevezzetek meg híres magyar illusztrátorokat! Készítsetek ti is olyan rajzos, szöveges alkotásokat, ahol a két összetevő egymásra épül: a kép értelme összetettebb
lesz a szövegtől, és a szöveg is árnyaltabb
lesz a képi elemtől! Rendezzetek kiállítást!

Emlékezz rá!
A művészetek kifejezőeszközei koronként változnak, változhatnak. De megváltozik az is, hogy mit értünk művészet
alatt, illetve mit tekintünk műalkotásnak. A képvers olyan műalkotás, amely a vizualitás és a költészet elemeit ötvözi.
Megértése nem mindig egyszerű, de megéri a fáradságot.
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Új időknek új dalai – Ady Endre (1877–1919)

Az előző tanévben röviden már tanultatok Ady Endréről, néhány versét elolvastátok, illetve megismerkedtetek
a korszak irodalmi életével, a Nyugat című folyóirattal. Idézzétek fel ezeket az ismereteket! Most részletesebben
is foglalkozhattok Ady életével és néhány művével. Ady olyan jelentős alakja a magyar kultúrának és költészetnek, hogy érdemes további alkotásait is megismernetek.

Ady élete és művészeti elvei
Nézzetek utána, kiket, miket láttok a fenti képeken! Írjátok le a
füzetetekbe a megfejtéseket! Rendeljétek a képeket Ady életének jelentős eseményeihez! Csoportban dolgozzatok, majd
osszátok meg egymással a szerzett tudást! Készíthettek prezit/
ppt-s előadást vagy tablót a képek segítségével!
Készítsetek áttekintő fogalmazást Ady Endre életéről és pályájáról az összegyűjtött adatok, ismeretek alapján önállóan,
a füzetetekbe! Legyenek benne a legfontosabb események,
nevek, helyszínek, dátumok! Vigyázzatok a nyelvhelyességre
és a helyesírásra is! Ha lehet, használjatok szövegszerkesztő
programot, és vegyétek igénybe a helyesírás-ellenőrző funkciót is! Úgy írjátok meg, hogy egy Adyt nem ismerő barátotok
számára is érdekes legyen! Akár blogot is írhattok Ady nevében, kiválasztva életének egy szakaszát!

1. Mit gondoltok, könnyű és kellemes dolog az alkotás folyamata? Milyen lehetett
Ady számára a versírás az idézetek alapján? Hogyan illeszkedik ez a jellemzés
azokhoz a szövegekhez, amelyeket Ady
önmagáról írt? Írjátok le azokat a jellemzőket, amelyekben saját személyiségét és
költészetét megfogalmazza! Mi jellemzi
szerinte a kortársakat?
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Ady verseit megtalálhatjátok a Magyar Elektronikus Könyvtárban (mek.oszk.hu). Használjátok, olvassatok minél több szöveget! Ismerkedjetek Ady költői világával!

2. A duk-duk affér. Olvassátok el a szöveggyűjteményből

az Ady Endre által írott szövegeket, illetve azt, amelyet róla
írtak (részlet A duk-duk afférból, az Új versek kötet ajánlása,
illetve részlet Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái című írásából)!

Iro dalom

Ady költészete
A fekete zongora. Ady szimbolista költő. A szimbolizmus költészete szimbólumokkal/jelképekkel él. Olvassátok el a verset a
szöveggyűjteményben!
Alkossatok párokat, beszélgessetek a szövegről, majd osszátok meg egymással, hogy mire jutottatok! Próbáljátok megfejteni a szimbólumot! Mit gondoltok, egyértelműen megfeleltethető-e valaminek a fekete zongora? Miért nem? Gondoljatok
Ady saját művészi tevékenységére, attitűdjére (magatartására,
beállítottságára) vonatkozó verseire!
Őrizem a szemed. Ady méltán leghíresebb versei közé tartozik, Csinszkához írta. Olvassátok el a szöveggyűjteményben!
Nem jellemzik a nagy szimbólumok, a nagy létharc jegyei, személyes hangú, varázslatos szöveg.
Sem utódja, sem boldog őse… Ez Ady egyik legismertebb és
leginkább jellemző verse.
Olvassátok el a szöveget, és próbáljátok meg elszavalni is!
Hallgassátok meg a verset Latinovits Zoltán előadásában! Keressetek az interneten híres színészek előadásában elhangzó
Ady-verseket! A költemények értelmezésében sokat segíthet
a jó előadás! Rendezzetek szavalóversenyt! Milyen alapvető
ellentétet találtok a szövegben? Mit gondoltok arról, hogyan
tarthatja magát valaki egyszerre mindenkitől különbözőnek,
miközben mégis vágyik a közösségre? Beszélgessetek erről,
próbáljátok feloldani az ellentmondásokat! Használjátok hozzá
a versszöveget! Milyen képekkel, szavakkal jellemzi az egyediséget, a magányt? Honnan tudjátok, hogy ez érték a számára?
Keressétek meg a jellemzőit! Hogyan jellemzi saját magatartását, sorsát? Feleljetek egy szöveghellyel, magyarázzátok is
meg azt! Keressetek olyan szavakat, amelyek erős érzelmeket,
indulatokat fejeznek ki! Keressetek ismétléseket, ellentéteket,
párhuzamosságokat!
Góg és Magóg fia vagyok én… Ez a vers az Új versek (1906)
kötet nyitóverse. Olvassátok el a szöveggyűjteményben!
Magány, önálló út, „Új időknek új dalai” – ezek a vers legfontosabb hívószavai.
Keressetek ezekhez kapcsolódó szöveghelyeket! A szöveg
megértéséhez nézzetek utána a következő utalásoknak: Góg,
Magóg, Verecke, Vazul! Gondoljátok végig, mit jelentett Ady
számára magyarnak lenni, hogyan viszonyult magyarságához!
Olvassátok el a Föl-földobott kő és az Új vizeken járok című versét is! Hogyan jellemzi e sorokban Ady saját költői sorsát és
magyarságát?
Jegyezd meg!

Ignotus, a korszak meghatározó kritikusa így ír A fekete
zongora című, a költő talán
egyik legizgalmasabb költeményéről:
„Ady Endrének sokféle a mondanivalója – körülbelül minden, ami egy embert nyugtalaIgnotus
nít, egy férfit felver, egy művelt
lelket megkap, s egy mai magyart megkínoz,
megráz vagy lesújt. Sokféleképp is mondja el,
csak abban egyforma, hogy értelmedhez inkább
a füleden át beszél, mint az eszeden át. Hogy
igaza van-e, hogy joga van-e hozzá? Bolond kérdés; meg tudja csinálni, tehát igaza van és joga
van hozzá. […] Akasszanak fel, ha értem. De
akasszanak fel, ha hat-hét irodalomban, melyet
nyelvtudással megközelíthetni: sok vers akad
ilyen egész értelmű, ilyen mellet és elmét betöltően teljes kicsengésű.” (Forrás: epa.oszk.hu)

3. Mit gondoltok A fekete zongora című
versről? Írjatok rövid fogalmazást arról,
mit „jelent” a szövegben a fekete zongora!
Készítsetek illusztrációkat hozzá!
4. Olvassátok el a Héja-nász az avaron című

szöveget is! Telefonotokkal készítsetek fotókat vagy rövidfilmet valamelyik vershez,
esetleg keressetek hozzá illő zenét!

5. Olvassátok el a szöveggyűjteményből
Kemény István Kishit c. versének részletét!
Keressetek kapcsolatot a szöveg és Ady Új
vizeken járok című verse között!

Kemény István

5.8, 5.16

Ady szerelmi lírája nagyon izgalmas, nagyon újszerű. Az Őrizem a szemedet című vers az egyik szélső értéket képviseli.
De vannak szenvedélyes, harcos szerelmes szövegei is, amelyekben megjelenik a szerelem fájdalma, érzelmi hullámzások és a testi szerelem képei. Ezek többségét Lédához írta.
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Tiszta szívvel – József Attila (1905–1937)

József Attila a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet
napját. Nézzetek utána, mi ez a jeles nap, és milyen események zajlanak ilyenkor! Próbáljátok megfogalmazni,
mit jelent nektek a költészet!

1. Curriculum vitae. Olvassátok el a szö-

veggyűjteményből 1937-ben írt önéletrajzát, és válaszoljatok a következő kérdésekre!
Foglaljátok össze gyerek- és ifjúkorának
legfontosabb eseményeit! Mi volt számára
megdöbbentő és egész életére meghatározó élmény Öcsödön? Milyen szerepet
játszott életében Horger Antal profes�szor? Mit gondoltok erről a konfliktusról?
Beszélgessetek erről, tartsatok tárgyalást,
mondjatok védőbeszédet a költő mellett!
Hogyan alakult költői pályája, milyen állomásait említi meg? Hol folytatott külföldi
tanulmányokat? Hogyan értékeli saját magát önéletrajzában a költő?

József Attila élete és jelentősége
2014-ben a Litera.hu (az elmúlt tanévben tanultatok a portálról) izgalmas játékkal ünnepelt: tizenhárom költő írt közösen
szonettet József Attila Légy ostoba című versének kezdősorára. A részleteket és az eredményt itt olvashatjátok: http://www.
litera.hu/hirek/legy-ostoba-14 (Utolsó letöltés ideje: 2014. 04.
06.).
A következő idézetben önmagáról vall József Attila:
„Foglalat: Az a szerencsétlen, aki ezeket irta, mérhetetlenül áhitozik szeretetre, hogy a szeretet vissza tartsa őt
oly dolgok elkövetésétől, melyeket fél
megtenni. Őt olyasmiért verték, amit
soha nem tett volna. Ő az a gyermek,
akit nem szerettek s akit ezen kívűl
azért vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy nem szeretik. Igy kivánja
ő a szeretetet azért, hogy ne bántsák.”
(Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben)

A szöveg nem feltétlenül irodalmi szöveg, nem a költői életmű
része. Az 1936 májusában írt vallomása önmagáról, kétségeiről,
betegségéről szól. Kiadása, nyilvánossá tétele nagy vitát váltott ki a szakemberek, irodalmárok, kritikusok körében. Sorait
olvasva azonban nagyon közel kerülhetünk a költőhöz, kön�nyebben érthetőek lesznek verseinek bizonyos elemei.
József Attila versei
Testvérével, Etelkával, 1923

2. Olvassátok el a szöveggyűjteményből a
Tiszta szívvel című verset! Milyen indulatok
feszülnek a fiatal (20 éves) költőben? Olvassátok el a Születésnapomra című verset is!
Keressetek azonos életrajzi elemeket a két
versben!
3. Olvassátok el a szöveggyűjteményből

az Ars poetica című verset, majd válaszoljatok a kérdésekre!
Határozzátok meg azokat a feladatokat,
amelyeket József Attila költőként maga elé
tűz! Írjátok le a füzetbe azokat a sorokat,
amelyek ezekre a faladatokra vonatkoznak!
Mit jelent számára a tanítás? Kiket akar tanítani, segíteni? Kik iránt érez felelősséget?
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A Tiszta szívvel című vers szélsőségesen keserű sorait, a benne
rejlő mélységes ellentmondásokat a fájdalom, elkeseredés és a
kiszolgáltatottság feszültsége szülte. Nem felelőtlen, törvénytelen tettekre biztat, hanem épp a méltó élet lehetőségének
hiánya készteti ilyen kétségbeesett szavakra a beszélőt. Erre
utal a vers utolsó sora: „gyönyörűszép szívemen”. A megértésben segít a Szabad-ötletek jegyzékéből már idézett részlet.
Ars poetica. A költői hitvallást ars poeticának hívjuk. A költők
sokszor műveikben is megpróbálják megfogalmazni, hogy
miért írnak verset, mit gondolnak a művész feladatáról. Különböző korok költői másképp vélekedtek minderről. József Attila
több költeményében is megjelenik a költészettel kapcsolatos
hitvallása.
Az elmúlt órán megismerkedtetek Ady hitvallásával is. Keressetek azonosságokat és különbségeket a két költői felfogás és
célkitűzés között! Hozzátok melyik áll közelebb? Válaszotokat
indokoljátok is meg!

Iro dalom

Mit gondoltok József Attila hitvallásáról? Szerintetek mi egy
művész, költő feladata? Próbáljátok megfogalmazni! (Gondoljatok Petőfire, Adyra is!)
A Dunánál. Olvassátok el a szöveggyűjteményben a verset!
Hogyan jelképezi a hatalmas folyó az állandóságot és a mozgást, az időtlenséget és a történelmet? Keressetek erre szöveghelyeket, képeket!
Külvárosi éj. József Attila költészetének az az egyik legjellemzőbb, legcsodálatosabb vonása, hogy a hétköznapi élet apróságait a versek világába emeli. Olyan tárgyak, dolgok, mint a
kosz, a penész, a lehulló vakolat vagy éppen a dinnyehéj. Ezeket a tárgyakat képes olyan költői szövegbe építeni, amely sorok a legszebbek közül valók a magyar irodalomban. Például:
„Csönd, – lomhán szinte lábrakap / s mászik a súrolókefe; / fölötte egy kis faldarab / azon tűnődik, hulljon-e.” A költői világa
apró pici képekből építkezik, és teremt belőlük egy nagyon sajátos univerzumot, sajátosan teljes és fájdalmas világot.
Kész a leltár. Olvassátok el a verset a szöveggyűjteményben!
„Éltem – és ebbe más is belehalt már.” Ezzel a gyönyörű, s
egyben talányos sorral zárja a költő a nem sokkal a halála előtt
írt, létösszegző verset. Az élet József Attila számára nem az
öröm forrása, a lehetőségek sora, hanem az a létezési forma,
amely a halálig vezet.
Keressétek meg a versben az önéletrajzi elemeket, beszélgessetek arról, hogyan idézi fel ezeket a költő! Hasonlítsátok
össze hangvételét a Karóval jöttél… című, szintén létösszegző
verssel! Keressetek a magány fájdalmára utaló sorokat!
A társakra, közösségre való egész életen át tartó, végtelen, hiábavaló sóvárgást fogalmazza meg az Íme, hát megleltem ha
zámat… című − valószínűleg utolsó − költeményben is.
Olvassátok el a söveggyűjteményben! Hasonlítsátok össze
Ady Endre és József Attila magányát, viszonyát a társakhoz, a
közösséghez!
A versek befelé forduló, a költő saját sorsával foglalkozó, drámai erejű szövegek, ugyanakkor nem mentesek az öniróniától
sem. Rendkívüli tömörségűek, szinte önmagával folytatott
megrázó erejű dialógusok. 1937. december 3-án este bekövetkezett halála a balatonszárszói vasútállomáson feltehetően
öngyilkosság volt, de ezt még a mai napig is vitatják néhányan.
Olvassatok utána!
Érdekesség

4. Keressétek ki a Dunára vonatkozó ké-

peket! Gyűjtsétek össze a saját életére, feladatára vonatkozó képeket! Keressétek ki
a hétköznapi élet apróságaira vonatkozó
képeket! (A jobb oldali képen Marton László
1980-ban készült szobrát láthatjátok a költőről, amely 2014-ben került új helyre, közelebb
a Dunához, a bal oldalin pedig fotót arról,
ahogyan a költő a Duna partján üldögél.)

5. Olvassátok el a Külvárosi éj című vers
részletét a szöveggyűjteményből!
Keressetek példákat arra, ahogyan a hétköznapi tárgyak átlényegülnek! Készítsetek
illusztrációt hozzá (esetleg filmet, fotót)!
Gondolkodjatok el azon, hogyan lehetne
képi nyelvre átfordítani a költői képeket!
Miért tudnak nagyon sok jelentést hordozni a költői képek? idézzétek fel mindazt,
amit erről az elmúlt tanévben tanultatok!
Kései sirató. Olvassátok el
a szöveggyűjteményben a
verset! A költő édesanyja
halálakor írta ezt a költeményt. Olvassátok el többször a szöveget magatokban, majd hangosan is!
Ügyeljetek a hangsúlyoBorbála,
zásra, a szép kiejtésre, az aPőcze
költő édesanyja
érzelmek kifejezésére! Saját szavaitokkal foglaljátok össze, hogy miről
szól a vers! Hogyan juttatja kifejezésre a költő
a veszteség és a fájdalom érzését?

5.8

József Attila nagyon sok versét zenésítették meg. Keressetek rá a YouTube-on! Beszélgessetek arról, melyik tetszett,
melyik nem! Indokoljátok is a véleményeteket! Mit gondoltok, miért pont József Attila verseiből zenésítettek meg
ilyen sokat? Mit tesz hozzá a zene vagy éppen az előadó személyisége a versekhez? Hallgassátok meg Cseh Tamás
József Attila című számát! Hogyan foglalja össze a költő életét, gondolatait? Keressetek a kortárs lírából olyan szövegeket, amelyek József Attilára, sorsára, költői magatartására vagy szövegeire reflektálnak!
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4.13

Dráma és színház – William Shakespeare

Idézzétek fel, hogy mit tanultatok tavaly a drámáról mint műnemről! Milyen drámákat ismertek? Beszélgessetek
arról, hogy mi a különbség és mi a kapcsolat dráma és színház között! Elevenítsétek fel színházi élményeteket,
akkor is, ha tévében láttatok színházi közvetítést!
Shakespeare élete és jelentősége

1. Nézzetek utána, és készítsetek prezen-

tációt arról, ki volt, és hogyan élt Shakespeare!
Mit tudunk az életéről, mit nem? Érdekes,
hogy miként a másik nagy zseni, Homérosz személyazonosságát sem ismerjük,
úgy Shakespeare életének számos pontját
és a művek szerzőségét is némi homály
fedi. Nézzetek utána, hogy kiknek tulajdonítottak Shakespeare-szövegeket! Ki volt
pl. Christopher Marlowe? Mit gondoltok,
számít ez valamit a zseniális művek megítélésében?

William Shakespeare (1564−1616) [Sékszpír] a világirodalom egyik legjelentősebb alakja, drámái a drámairodalom kiemelkedő, ikonikus alkotásai. Olyan történeteket írt, amelyek
megtermékenyítették a színházművészetet, és olyan figurákat
teremtett, akik szinte önálló életre keltek, nevüket mindenki ismeri, még azok is, akik esetleg nem olvasták a drámáit. Ilyenek
Romeo és Júlia, Hamlet, Othello, Macbeth, Lear király. Drámái
izgalmasak, tele fordulatokkal, drámai, tragikus vagy komikus
szituációkkal, remek párbeszédekkel. A magyar olvasóknak pedig csodálatos fordítások állnak rendelkezésre: fordított Shakespeare-drámákat például Arany János, Kosztolányi Dezső, Mészöly Dezső, Weöres Sándor, Radnóti Miklós. Ha megfigyelitek,
sok költő van a fordítók között. Ennek oka a Shakespeare-szövegek költői szépsége és természetesen a formája. Shakespeare nevéhez nem csak a drámák kötődnek, de a színház is,
az első állandó kőszínház, a Globe. Shakespeare neve összefonódik a Globe Színház nevével. A világhírű londoni színházat
Shakespeare és társulata, a Lord Chamberlain’s Men építette
1599-ben. Ez volt Angliában az első színház, amelyet színészek
építettek színészek számára. Az elsőként bemutatott darabok
közt kiemelt helyen szerepelt a Julius Caesar, amely Shakespeare életében kiadatlan tragédiái közé tartozik. A drámaíró
legismertebb színdarabjait (Hamlet, Othello, Lear király) a Globe
számára írta.
A színház kialakítása nem kifejezetten a nézők kényelmét szolgálta.
Bár ülőhelyek is voltak, a közönség jelentős részének állva kellett
végignéznie a szünet nélküli, több órán át tartó előadásokat. Általában délután 2 és 5 óra között játszották a darabokat, mert a kör
alakú színházépület egyik jellegzetessége, hogy kizárólag az épület tetején beáramló természetes fény világította meg a színpadot.
A tetőt mennyországnak, a színpad közepén elhelyezkedő süllyesztőt pedig pokolnak nevezték. Az előadás a menny és a pokol közt,
a földgolyón, tehát a „Globe”-on játszódott.
(A Kultúrpart weboldal alapján, utolsó letöltés: 2014. 04. 06.)

Shakespeare rendkívül termékeny szerző volt, műveivel pedig
egészen a mai napig termékenyítően hat az irodalomra.
Gyűjtsétek össze, milyen drámákat írt! Csoportosítsátok
ezeket a következő kategóriák szerint: tragédiák, komédiák, királydrámák!
Shakespeare drámáinak egyik érdekes jellemzője a sok vicces, komikus mellékszereplő. Izgal
mas, élet
vidám, vérbő,
szókimondó figurák. Szerepeltetésüknek egyik egyszerű oka
az volt, hogy míg ők a színen voltak, addig a főszereplők pihenhettek vagy átöltözhettek a hosszú előadások alatt.
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Iro dalom

„A színházban ráadásul nem zavarnak a felszolgálók és a lovászok, valamint az utcai árusok és balladaénekesek lármája,
meg az utca általános zaja. Csupán ennek a változásnak köszönhetően a színészeknek nem kell többé rendszeresen vicceket
elsütniük, bohóckodniuk vagy verekedniük a színpadon ahhoz, hogy a közönség figyelmét megragadják, hanem – a színpadról uralva a teret – ehhez elég a hangjuk, amellyel a legszebb szövegeket recitálják [fennhangon mondják]. Emellett az
állandó színház lehetővé teszi, hogy a benne játszó társulatnak többek között hatalmas ruhatára, páncéljai, szövegkönyvei,
hangszerei legyenek, hiszen ezeket nem kell többé egy kézikocsin húzniuk maguk után. A színházban a színpad közelében
lévő állóhelyek egy pennybe kerülnek. Ha fedél alá szeretnénk kerülni, az még egy penny, ha le is akarunk ülni, az még egy,
és ha párnát is kérünk, az egy újabb pennybe kerül. Összességében akár két-háromezer ember is összezsúfolódhat a színházban, amiből a tulajdonosoknak átlagban nyolc font bevétele származik – egy író hat fontra számíthat egy új darabért.
Az előadások megérik a pénzüket, mivel a darabok előtt és után a színészek esetenként énekelnek, táncolnak, zsonglőrködnek és akrobatamutatványokkal szórakoztatnak minket. Három pennyért vehetünk egy adag dohányt, de kaphatunk sört,
bort, pitét, narancsot és almát.”

Shakespeare művei
Shakespeare egyik legismertebb műve a Romeo és Júlia (1597).
Olvassátok el a szöveggyűjteményből a darab részletét! Nézzétek meg a szereplők listáját, a helyszíneket, beszélgessetek
a történetről!
Biztosan ismeritek, hiszen rengeteg formában találkozhattatok vele. Ez a történet a szerelmes történetek közül is az első,
talán Romeo és Júlia a világ egyik leghíresebb szerelmes párja.
A történet Veronában játszódik, s a város őrzi is a kitalált figurák emlékeit.
A Veronában található Casa di Giulietta (Júlia háza) a sohasem élt Júlia – hiszen a történet csak kitalált – tárgyi emlékeit
őrzi. A Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán el is olvashatjátok
a dráma szövegét. 1968-ban Franco Zeffirelli nagy sikerű filmet
is készített belőle.
Musicalfeldolgozása is született, a West Side Story (1957,
Broadway). Romeo és Júlia történetének modernizált változata az
1950-es években játszódik a New York-i bandaháborúk világában.

2. Mit gondoltok, miért ilyen elképesztően népszerű ez a
tragikus szerelmi történet? Osszátok ki a szerepeket, és játs�szátok el, adjátok elő a történetet! Tervezzetek díszleteket,
jelmezeket hozzá! Vegyétek videóra, nézzétek vissza! Ügyeljetek a szép, kifejező beszédre, az érzelmek kifejezésére, a
mozgásra, a tér/a színpad betöltésére!
A drámák élvezetéhez nagyban hozzájárul a fordítás. Nézzetek
utána a leghíresebb magyar Shakespeare-fordítóknak Arany
Jánostól Nádasdy Ádámig!
Tudjátok-e, hogy Shakespeare összes műveiből, S.Ö.R. (Shakespeare Összes Rövidítve) címmel készült egyetlen „színdarab”?
Ezt nálunk is nagy sikerrel játszották. Hogyan képzelitek ezt el?

3. Olvassátok el a korabeli előadásokról Richard Tames Shakespeare Londonja napi öt
garasból című könyvének részletét (Jutai
Péter fordításában), s utána válaszoljatok
a kérdésekre! Mi jellemezte a vándorszínészek életét? Miben változott ez meg az
állandó színház megjelenésével? Milyen
lehetőségek nyíltak így meg az előadások
számára? Milyen szórakozási lehetőségekkel egészítették ki a színházi élményt? Hasonlítsd össze a mai színházzal!

4. Hallgassátok meg a YouTube-on Cseh

Tamás Műcsarnok című lemezéről (1981) a
Dal a ravaszdi Shakespeare Williamról című
számot! Mely drámákra utal a dal szövege? Foglaljátok ti is össze röviden a Romeo
és Júlia tartalmát egy négysoros versszakban! Igazodjatok a dal hangulatához,
hangvételéhez!
A munkafüzetben is találtok Cseh Tamás
számából idézeteket, olvassátok el azokat is!

Érdekesség

1.23

Shakespeare gyönyörű szerelmes szonetteket is írt!
Olvassátok el a szöveggyűjteményben a LXXV. szonettet! Készítsetek hozzá illusztrációt, esetleg filmet, fotókat!
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4.14

Dráma és történelem: Bánk bán

Idézzétek fel, hogy mit tanultatok az elmúlt tanévben az irodalmi hagyományról! Beszélgessetek arról, hogy
mit jelent egy nemzet életében a kultúra, művészet! Kik a magyar irodalom ikonikus szerzői, mik az ikonikus
szövegek? Most egy ilyen szöveggel fogtok megismerkedni.
Katona József művének első változatát egy pályázatra írta,
amelyet az Erdélyi Múzeum című folyóirat írt ki 1814-ben, „Eredetiség és jutalomtétel” címmel. A Bánk bán első teljes kiadása 1821-ben jelent meg Trattner János Tamás nyomdájában.

3. Nézzetek utána a magyar lapok megjelenésének, történetének, a korabeli kulturális, művészeti életre gyakorolt
hatásuknak!

A Pesti Napló 1899-es
díszkiadása

1. Beszélgessetek arról, miért más, ha csak
a mű történetét olvassátok el a mű szövege
helyett! Miben különbözik az olvasás élményétől a színházi előadás?
2. Beszélgessetek arról, hogy mi a kapcsolat a dráma (írott szöveg) és az előadás
(színház) között! Hogyan lehetséges az,
hogy egy drámát sokféle előadásban is
meg lehet jeleníteni? Mit tudtok a korról,
amelyben a darab játszódik? Beszélgessetek erről történelemórán is! Képzeljétek el
a figurákat, próbáljátok lerajzolni őket! Tervezzetek korhű jelmezeket!
Használjátok segítségül a fotót, amely egy
régi előadás emlékét idézi!

A darabot csak 1833-ban mutatták be, mert a cenzúra (írások
hatósági ellenőrzése megjelenés előtt) nem engedélyezte:
„Bánk nagysága elhomályosítja a királyi házét”.
A tragédia története a következő:
A történet 1213-ban játszódik, II. András
(Endre) király udvarában. A király távol
lé
tében felesége, Gertrudis kormányoz.
Idegen főurakat hív be az országba, akik
a nép nyakán élősködnek. A magyar nemesek összeesküvést szőnek a királyné ellen.
Meg akarják nyerni Bánk bán személyét
is, aki nádori tisztséget visel, azaz a király
helyettese, tehát a király távollétében ő
képviseli a királyi hatalmat. Bánk azonban
inkább a törvényes formához ragaszkodik.
Országjáró körútjáról hazatérve azonban
Jászai Mari színésznő
megváltozik a véleménye, mert látja, hogy
Gertrudis szerepében
a nép szenved az elnyomástól. Találkozik
Tiborccal, aki elpanaszolja, hogy amíg a parasztok éheznek, addig
a gazdagok bármit megengedhetnek maguknak. Bánk bánt egyéni
sérelem is éri, amikor feleségét, Melindát, hírbe hozzák az udvarban. Bár a felelős Ottó, a királynő is joggal hibáztatható. Bánk ezért
felelősségre vonja Gertrudist. A bán a saját és a nép sérelmeit egyaránt felsorolja. Gertrudis nem ismeri el a hibákat, szemtelenül beszél Bánkkal. A vita egyre élesebbé válik, és a királynő orvul le akarja
szúrni a bánt, aki kicsavarja a kezéből a tőrt, és leszúrja Gertrudist.
A királynőt az utolsó percben is csak az foglalkoztatja, hogy nem a
trónon hal meg. Közben kitör a nemesi zendülés. Gertrudis halála
után Petúr bán és társai megtagadják Bánk bánt, aki ebben a nehéz
helyzetben egyedül marad. Endre király hazatér külföldről, szembesül a kialakult helyzettel. Petúr bánra terelődik a gyanú, de Bánk bán
megvallja a királynak tettét. Azonban feltárja az okokat is. Tiborc
szörnyű hírt hoz, Melindát, Bánk bán feleségét meggyilkolták. A király megkegyelmez Bánk bánnak, mert már úgyis megtört ember.

(Az Érettségi.com alapján)

4. A dráma sokszor idézett része Tiborc panasza.
Tiborc (Horváth József) és Bánk bán (Kállai Ferenc)
látható a Nemzeti Színház
1962. október 12-i előadásából
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Olvassátok el a szöveggyűjteményben, és válaszoljatok a
következő kérdésekre: Kicsoda Tiborc? Kinek panaszkodik?
Miről szól a panasza? Sorold fel az általa említett sérelmeket!

Iro dalom

Katona drámája öt felvonásból áll, igazodik a klasszikus dráma
szerkezetéhez. A drámák szerkezeti felépítése általában a következő:
Az első szerkezeti elem, az expozíció bemutatja a szereplőket,
a helyet és az időt, tájékoztat az előzményekről, a szereplők kapcsolatáról, korábbi eseményekről. A bonyodalom a cselekmény kifejlődése, a szereplők kapcsolatrendszerének részletes kibontása,
a konfliktus lényegének megmutatkozása. A konfliktus a hősök
összeütközése egymással és önmagukkal. A bonyodalom a dráma
legterjedelmesebb része, a cselekmény menetét a tetőfokig viszi el,
előkészíti a válságot. A válság (krízis) a bonyodalomban kibontakozott cselekmény csúcspontja. A konfliktus kiélezetten mutatkozik
meg, a hősöknek szembesülniük kell tetteikkel, eszméikkel. Itt kapcsolódnak össze a cselekményszálak, zárul a bonyodalom, s innen
vezet az út a lezárás felé.
(Forrás: enciklopedia.fazekas.hu)

Merániai János esztergomi érsek eredetileg latin nyelven írott
üzenete a következő volt a Gertrudis királyné ellen lázadó magyar nagyuraknak:
„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért
én nem ellenzem.”

Értelmezzétek ezt a mondatot! Hányféle értelmet adhattok
neki, ha eltérő helyekre teszitek ki a vesszőket? Tegyétek ki úgy
az írásjeleket, hogy az érsek egyetértsen a tervvel, illetve úgy
is, hogy ellenezze! Próbáljatok meg ti is olyan mondatokat alkotni, melyek többféleképpen értelmezhetők!
Katona József drámájából operaváltozat is készült. Erkel Ferenc
(1810–1893) szerezte a zenéjét, és Egressy Béni (1814–1851) írta
meg a szövegkönyvet. A darab ősbemutatója 1861. március
9-én volt a Nemzeti Színházban. (A képen Káel Csaba rendezésében 2002-ben készült operafilmből látható részlet.)
Hallgassatok meg egy részletet az
operából, pl. Bánk bán és Tiborc kettősét vagy Bánk bán „Hazám, hazám”
című áriáját! Beszélgessetek el a darab legfontosabb erkölcsi kérdéseiről: a hűségről, becsületről, árulásról, hazaszeretetről, szerelemről! Mit
gondoltok, miért lett ez a dráma a
magyar irodalom egyik legfontosabb drámai szövege, a magyar kultúra egyik legnevezetesebb darabja?
Érdekesség

5. Nagyon szép a dráma nyelvezete, de sok
ma már nem használatos kifejezést, szót,
nyelvtani formát is
tartalmaz. Keressetek
erre példákat a szövegből: például ilyeneket: „Csak szúnyogok – csak szőnyeget nekik” – mondja
Gertrudis a 4. szakasz 1. jelenetében!
(A képen Déryné Széppataki Róza, aki először játszotta Melinda szerepét. Kohlmann
Károly színezett acélmetszete.)
6. A történet rövid leírása alapján határozzátok meg, hogy a drámai szerkezet
elemei a történet mely elemeinek felelnek
meg! Figyeljetek a politikai és a szerelmi
szál kapcsolódási pontjaira is!
A dráma teljes szövegét a Magyar Elektronikus Könyvtárban is elolvashatjátok.
7. A Bánk bán cselekményének vázára

több csoportban találjatok ki röviden egyegy mai történetet! Figyeljetek arra, hogy
a szerelmi vagy a politikai szál mentén
haladtok! Hasonló legyen az alaphelyzet,
a bonyodalom, konfliktus és a lezárás is!
Határozzátok meg a szereplőket, a történet helyszínét, idejét! Mondjátok el egymásnak a mai történeteket! Játsszátok is
el! Rögtönözhettek is a történet alapján,
de megírhatjátok előre is a dialógusokat.

8. Keressetek szerzői utasításokat a dráma szövegében! Mire szolgálnak ezek az
instrukciók? Írjátok át ezeket mai beszédmódra!
Magyarázzátok meg a következőket: „székekhez ballagnak, leülnek, s az asz
talra békételenül könyökölnek”, vagy: „Fejét
a földhöz nyomva görgeti.” Mit gondoltok
ezekről az instrukciókról? Valódi színpadi
cselekvést írnak le, vagy inkább lelkiállapotot jeleznek? Miért van erre szükség?
1.23

Katona József drámája és a belőle készült opera a mai napig szerepel a színházak műsorán, zenéjét sokan ismerik.
Olyan műalkotások, amelyek a magyar kultúra meghatározójává váltak.
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4.15

Határon túli magyar irodalom

Beszélgessetek arról, mi a nyelv, a művészet, a kultúra szerepe egy nemzet önmeghatározásában! Mit jelent a
haza fogalma? Beletartoznak a szülők, barátok, kapcsolatok is? Olvassátok el a szöveggyűjteményből Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét, mert ebben gyönyörűen fogalmazódnak meg ezek a kérdések, a vers a
hazaszeretetről szól. Ki volt az a szerzője a magyar irodalomnak, aki nem magyarul írt? Hogyan lehetséges ez?
Minden olyan irodalmi alkotás, melyet magyar nyelven írtak, a magyar irodalom része, attól függetlenül, hogy
hol és mikor írták. Mégis, az első világháborút követő békeszerződés, az Osztrák–Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország feldarabolása olyan helyzetet teremtett, hogy a magyar irodalom művelőinek egy része
Magyarország határain kívül tudott tovább alkotni. Ezáltal a magyar irodalomnak több központja is lett, kialakult
a határon túli magyar irodalom kifejezés. Megkülönböztetünk erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, nyugati
és emigráns magyar irodalmat is. A kisebbségi, nemzetiségi, emigráns lét, a szülőföld és haza fogalmához való
viszony alapvetően befolyásolta a határon túli magyar irodalom témaválasztását. A kisebbségi sors az irodalom
felelősségét is megnövelte a magyar nyelv megtartásában. Az 1989-től zajló közép-európai politikai változások
új korszakot nyitottak, lehetővé tették a határon túli irodalom intézményeinek megújulását. A határon túli magyar irodalom a magyarországi irodalommal szoros együttműködést alakított ki, a korábban élesen elválasztó
határok jelentősége megszűnt. A következőkben néhány jelentős, határon túli szerzővel ismerkedhettek meg.

1. Olvassátok el a szöveggyűjteményből Tamási Áron Ábel a rengetegben című
regényéből (1932) vett részletet!
Nézzetek utána az interneten, hogy miről
szól a trilógia másik két kötete!
Gyűjtsetek információkat, akár csoportokban, majd osszátok meg egymással az ismereteiteket!
2. Készítsetek egy rövid bemutató előadást Sütő Andrásról! (Pl. ppt vagy prezi
formában.) Életén, sorsán keresztül mutassatok rá azokra a társadalmi, történelmi
problémákra, amelyek miatt abban a korban nagyon nehéz volt Erdélyben magyarnak lenni!
3. Olvassátok el Sütő regényének első né-

hány sorát! Mi a könyv célja a szerző szerint? Miről kell szólnia az irodalomnak? Mit
jelent az: „Igaz legyen”? Hogyan és miről
tud egy irodalmi szöveg „tanúskodni”? Miért nem lehet célja, hogy „vigasztalónak”
íródjon?

Használjátok a munkafüzet feladatait! Sütő
szövegét vizsgálják a feladatok, újabb szövegrésszel is megismerkedhettek a regényből.
Ha a feladatokat sikeresen megoldottátok,
beszélgessetek az irodalmi nyelvhasználat
kérdéseiről. Válaszoljatok arra kérdésre is,
hogy vajon a határon túli szerzők nyelvhasználatát hogyan tudnátok jellemezni!
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Tamási Áron (1897–1966) Farkaslakán, egy kis
székelyföldi faluban született. Jogot tanult,
majd elvégezte a kereskedelmi akadémiát.
1923-ban kivándorolt az Egyesült Államokba,
ahol három évig élt, és már ott elindult az írói
pályán. Hazatérése után Kolozsváron telepedett le. Folyamatosan jelentek meg novelláskötetei, regényei. A székely népballadák nagy hatással voltak
írásaira. Jelentős műve az Ábel-trilógia, mely nagyon sok életrajzi elemet is tartalmaz. 1944 őszén Budapestre költözött, ahol
haláláig élt.
Az erdélyi irodalom másik nagy hatású írója
Sütő András (1927–2006). Sütő egyik legismertebb műve az Anyám könnyű álmot ígér
(1970), melynek műfaja nehezen meghatározható, szociográfia, emlékirat, regény, lírai
naplójegyzet egyszerre.
Egy napon így szólt anyám:
– Írhatnál rólunk is valami könyvet.
– Nocsak! – néztem a szavai után, majd tréfára fogván a dolgot, azt
kérdeztem boltos módra: milyen könyv legyen az, vidám-e vagy szomorúságos?
– Igaz legyen – mondta.
Láthattam tehát, hogy kérdésemmel az irányt elhibáztam. Anyám
nem egyezkedésre gondolt, hanem – a kézmozdulatáról is ítélve – a
fájdalomra a halántéka táján. Egy láthatatlan, szorító abroncsra,
amely álmából is gyakorta felriasztja. Ilyenkor arra gondol, hogy
mindannyiunk háta mögött felgyűlt az idő; szép csendesen ereszkedünk alá, mint a harangóra súlya. Mind közelebb a földhöz, azután
kopp! – megérkeztünk, s nincs kéz, amely az órát még egyszer fölhúzná. De lenne bár egy könyvecske, ó, nem vigasztalónak, hanem
tanúskodásképpen egyről és másról, ami megesett velünk.
– Ez nekem is gondom – adtam meg magam.
– Hallgass arra a gondra, s az álmod könnyebb lesz!
(Forrás: http://www.dia.pool.pim.hu/html/muvek/SUTO/
suto00009a_kv.html, utolsó letöltés: 2014. 04. 06.)

Iro dalom

Kányádi Sándor erdélyi magyar költő
1929-ben született a Hargita megyei
Nagygalambfalván. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett
magyartanári diplomát. Jelenleg Budapesten él, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. A mai magyar irodalom
egyik legnagyobb alakja. Számos verseskötete jelent meg, de sok mesekönyv szerzője is.
Tolnai Ottó (Magyarkanizsa, 1940) író, költő, műfordító, a vajdasági magyar irodalom kiemelkedő alakja. A Szabadka melletti Palicson él. Számos verseskötet, elbeszéléskötet és regény
szerzője.

4. Olvassátok el Kányádi Sándor szöveggyűjteményben található verseit!

5. Beszélgessetek a versekről! Sütő András
és Kányádi Sándor is a Digitális Irodalmi
Akadémia alapító tagjai közé tartoznak.
Erről a virtuális intézményről még tanulni
fogtok a tanév során. Keressétek meg a
neten, olvassatok el további Kányádi-szövegeket onnan is! Ha van kedvetek, csináljatok kis szöveggyűjteményt is!

Olvassátok el a szöveggyűjteményben található versét!
Érdekes eleme életművének, hogy műveiben egy képzeletbeli
lexikon szócikkeit is írja. „Jóllehet már több mint fél évszázada
felvállaltam volt a Tolnai Világlexikonát, mint családunk könyvét, majd pedig egyenesen és orcátlanul, mint saját könyvemet,
csupáncsak az Új szócskát biggyesztve eléje, már mint, hogy Új
Tolnai Világlexikona.” A névazonosságon alapul a művészi játék,
ugyanakkor Tolnai Ottó „lexikonának” csak a neve és formája
lexikon. Ami létrejön, az irodalmi szöveg. Íme, egy példa:
Lídia bélés
Nem tudom, mit neveznek Lídia bélésnek. Talán csak nem éppen a
pufajkát?! De hát mi is pontosan a pufajka? Felénk mi nem éltünk
ezzel a kifejezéssel. Magyarországon a pufajkának immár sokkal
szélesebb a jelentése, mint egy szimpla, steppelt vattakabátnak. Mi
például gyerekkorunkban focikapusaink gatyáját tapacírozottnak
mondtuk volt… Máris tudtam, nagy kutatások előtt állok, sőt azt
is sejtettem már, meg kell majd írnom az Új Tolnai Világlexikona
részére a Pufajka, valamint a Lídia bélés címszót is.
(Forrás: www.jelenkor.net)

A most megismert szerzők mellett még nagyon sok kiemelkedő alakja van a határon túli magyar irodalomnak.
Ismerkedjetek meg a következő határon túli magyar írókkal
is: Kovács András Ferenc (neve már ismerős lehet számotokra az elmúlt tanévből), Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, Bodor
Ádám, Grendel Lajos! Kutassatok az interneten! Kik a nyugati
és az emigráns magyar irodalom képviselői? Olvassatok az ő
szövegeikből is!
Érdekesség

6. Nézzetek utána a 20. század elején
megjelent Tolnai Világlexikonának! Milyen irodalmi játékot játszik Tolnai Ottó?
Min alapul ez a játék? Lehet-e olyan lexikon, amelyben minden fikció, vagy az már
műalkotás – beszélgessetek erről!
7. Milyen régi lexikonokat ismertek? Írja-

tok ti is kitalált szócikkeket egy elképzelt
lexikonba! Lehet kitalált tárgy, személy,
fogalom. Próbáljátok követni a lexikonszócikkek felépítését! Alakítsatok csoportokat,
állítsátok össze az osztály rövid lexikonát!
Adjatok neki nevet is! Keressetek hozzá képeket!

8. Írjátok fel a táblára a határon túli magyar

irodalom kifejezést! A füzetébe mindenki írjon olyan szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat, amelyek eszébe jutnak a témáról!
Néhány perc önálló munka után beszéljétek meg, hogy ki miket írt a füzetébe, és
miért éppen azt!
A legjellemzőbbeket írjátok fel a táblára is!

1.29

5.13, 5.14

Keressetek és gyűjtsetek olyan fotókat, amelyek azokról a vidékekről valók, ahol a most megismert szerzők élnek!
Készítsetek belőle tablót!

221

4.16

Felkészülés a munka világára

Hamarosan nagy változás következik be az életetekben: az iskola, a tanulás világa helyett a munka világában,
a munkaerőpiacon találjátok magatokat. Ezen a piacon az embernek a munkaerejét kell eladnia, olyan állást
kell találnia, amelyből megélhet. A munkaerőpiacon általában többen kínálják munkaerejüket, mint amennyi
álláshely van. Ezért nem mindegy, hogy hogyan tudjuk bemutatni képességeinket, meg tudjuk-e győzni a munkaadót arról, hogy éppen minket kell alkalmaznia. Tankönyved következő tíz fejezete segít abban, hogy sikeres
legyél. De mit is kívánnak a munkaadók? Olyan tudást és képességeket, amelyeket a gyakorlatban is tudtok
alkalmazni, vagyis bizonyos kompetenciákat.

1. Nézzétek meg a következő, munkaerő-piaci szempontból összeállított kompetencialistát!
Értelmezzétek, hogy eszerint mire is van szükség a munkavállaláshoz!
Te milyen mértékben rendelkezel ezekkel a kompetenciákkal? Melyiket kell leginkább fejlesztened? Egyáltalán mi az a „kompetencia”?

A kompetencia

A kompetencia magyarázata

Kritikus gondolkodás

A problémák, helyzetek több szempontú vizsgálata; beavatkozási terv készítése; a beavatkozás eredményeinek értékelése

Kreativitás

Új ötletek, elképzelések létrehozása

Csapatmunka

Másokkal való együttműködés a közös cél érdekében

Más kultúrák megértése

Azoknak a helyzeteknek a felismerése, amelyekben a kulturális
különbségek félreértést szülhetnének; megfelelő reagálás

Kommunikáció

Az információk és elképzelések cseréje

Technika

Számos technikai eszköz használata információk előállítására,
tárolására, elemzésére és továbbítására

Önirányítás

Kezdeményező munkavállalói magatartás

Kritikus gondolkodás
A kritikus gondolkodás nem egyenlő a kritizálással. Azt jelenti,
hogy mindennek keressük az okát és magyarázatát, megvizsgáljuk, miért van úgy, ahogyan van, és lehetne-e jobban. A KOMA
tantárgyban általában, a következő 10 fejezet feldolgozása
során pedig kifejezetten törekedjetek erre! Keressetek választ
4.18. Retorika – a nyilvános
sok-sok „miért” kérdésre!
beszéd művészete; 4.19. A vitázás és a disputa.

Kreativitás
Új ötletek, szokatlan gondolatok nélkül nincs fejlődés. Hogy
lehet valamit megoldani? Mit tegyünk, ha a szokásos megoldáshoz hiányzik valami? Törekedjetek új dolgok kitalálására,
Minden leckében találtok
használjátok a fantáziátokat!
olyan feladatokat, amelyek teret adnak a kreatív gondolkodásnak. Használjátok ki ezeket a játékos lehetőségeket!
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Projek tb evezető

Más kultúrák megértése

Csapatmunka

Mi is az a „más kultúra”? A mienktől eltérő életmód, szokásrend,
gondolkodás. Hogyan lehet más kultúrákat megismerni? Először nézzetek szét a környezetetekben! Egy kicsit minden ember és minden család eltér a többitől. Más szokásaik vannak,
más értékeket vallanak. Ez még nem jelent igazán eltérő kultúrát, hiszen azonos a környezet és a történelmi múlt is. Különbözik a fiatalok és az idősek, a falusiak és a városiak életmódja is,
ez már nagyobb csoportokat érintő, általánosabb eltérés. A környező országok magyar lakosságának beszédmódja és szokásai
kisebb-nagyobb mértékben eltérnek az anyaországban lakókétól. Más társadalmi közegben élnek, történelmi múltjuk is csak
részben azonos. Eltérő kultúrákat ismerhetünk meg külföldön
járva, de az irodalmi művekből és a filmekből is. Amikor más
kultúrák megismeréséről és elfogadásáról beszélünk, általában
az etnikai és a nemzeti kultúrákra gondolunk. Figyeljetek erre!
Ne az elutasítás, hanem a megismerés igénye mozgassa gon4.22. Nyelvtörténet, a szódolkodásotokat, tetteiteket!
kincs változásai; 4.23. Avantgárd – lázadó művészeti irányzatok.

Dolgozzatok együtt a leckék feldolgozása, a
feladatok megoldása során! Mindenki tegye
hozzá a közös munkához azt, amiben jó! Tanuljatok egymástól! Legyen közös munkátok
eredménye jobb, mintha egyedül végeztétek
volna! Segítsétek egymást hasznos tanácsokkal! Figyeld meg, mennyire vagy jó csapattag,
hogyan járulsz hozzá a közös munka sikeréhez!

Technika

Kommunikáció

Használjátok a modern technikai eszközöket információszerzésre és tanulásra, feladataitok megoldására is! Igyekezzetek
hátrányaitok leküzdésére, fejlődésre is használni az internetet!
4.20. Internetes információk keresése és felhasználása;
4. 21. Olvasás és tanulás az interneten

Törekedjetek arra, hogy
gondolataitokat írásban
és szóban is pontosan
meg tudjátok értetni másokkal! Figyeljétek meg,
hogy mások mit szeretnének közölni veletek! Tartsátok
észben, hogy írásban a külalak és a helyesírás, szóban pedig a testbeszéd és a beszédmód
is információt hordoz az íróról és a beszélő4.17. Önéletrajz, motivációs levél;
ről!
4.18. Retorika – a nyilvános beszéd művészete; 4.19. A vitázás és a disputa; 4.22. Nyelvtörténet, a szókincs változásai

Önirányítás
Jó, ha te magad is tudod, mit kell tenned azért, hogy valamit
megoldj, valamiben fejlődj vagy mások hasznára légy. Ha ezt
felismered, és megteszed a megfelelő lépéseket, kevesebbet
Járj utána azoknak
fogod hallani másoktól, mit tegyél.
a témáknak, amelyekről többet szeretnél tudni! Figyeld meg,
mik a gyengéid, és tudatosan fejleszd magadat!
Projektfeladat – Személyes portfólió készítése

1.17, 1.18

2.13

PROJEKT

A következő tizenöt fejezetben keletkező munkáid közül a legjobbakat gyűjtsd össze
egy digitális mappában és kinyomtatva is! Ez lesz a te személyes portfóliód, amellyel
bemutatod, hogy mit is tanultál, hogyan fejlesztetted kiválasztott kompetenciáidat e
tizenöt lecke során. Igyekezz jó képet kialakítani magadról: a választott produktumok
tükrözzék legjobb képességeidet! Az önéletrajz és a kísérőlevél a portfólió kötelező
elemei. Ezenkívül rakj bele olyan produktumokat, amelyek a fejlesztésre választott
kompetenciákkal kapcsolatos tevékenységeidet mutatják be! Ezek lehetnek például
készített szövegek, hanganyagok, videofelvételek és képek, vagy olyan hanganyag és
film, amely téged mutat be feladatvégzés, például állásinterjú közben.

IÓ

PORTFÓL

5.14, 5.23, 5.25
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4.17

Önéletrajz, motivációs levél

Ahhoz, hogy valaki beléphessen a munka világába, állást kell találnia. Az álláskeresés első lépése a hirdetések
tanulmányozása. Erről már tanultatok korábban, gyakoroltátok, hogy hogyan kell kivédeni a hamis hirdetések
ígéreteit.
Belépés a munka világába
A második lépés, ha már találtatok érdekesnek, kívánatosnak tűnő állást, akkor saját magatokat is érdekesnek,
alkalmasnak kell mutatnotok a leendő munkáltatónak. Ennek írásban két alapvető eszköze van, az egyik a jó
önéletrajz, a másik a motivációs levél. Olvassatok el két olyan vicces példát, amelyek az álláskeresés nehézségeit mutatják be. Mindkettő az állásinterjúba enged betekintést. Az állásinterjú már akkor következik, amikor az
életrajz és a motivációs levél felkeltette a munkáltató figyelmét.
Örkény István: Szakmai önérzet
Ez az egyperces novella is egy állásinterjút
mutat be.

1. Olvassátok el, majd játsszátok is el! Igyekezzetek kifejezni, hogy szerintetek is uralkodott-e magán az állatművész!
Engem kemény fából faragtak! Tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi,
pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán.
– Állatművész vagyok – mondtam.
– Mit tud? – kérdezte az igazgató.
– Madárhangokat utánzok.
– Sajnos – legyintett –, ez kiment a divatból.
– Hogyhogy? A gerle búgása? A nádiveréb cserregése? A fürj pitypalattyolása? A sirály vijjogása? A pacsirta éneke?
– Passzé – mondta unottan az igazgató.
Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi.
– A viszontlátásra – mondtam udvariasan, és
kirepültem a nyitott ablakon.

2. Beszélgessetek arról, mi jelenti a humor
forrását a két szövegben!
3. Alkossatok párokat, és beszéljétek meg,

hogy mik a legfontosabb szempontok egy
állásinterjún és milyen buktatói vannak!
Utána beszéljétek meg, hogy mire jutottatok, ismertessétek saját szempontjaitokat!
A legfontosabb megállapításokat írjátok
fel a táblára is! A következő szempontok
szerint gondolkodjatok:
Hogyan kell kinéznem? Hogyan kell viselkednem? Mit kell mondanom? Hogyan kell
beszélnem/kommunikálnom?
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Háry János állásinterjún

4. Olvassátok el magatokban, majd padtársatokkal, szerep-

játékként az alábbi tréfát! Egy-két vállalkozó páros adja elő
az osztály előtt is!
Egy nagy cég vezetője asszisztenst keres. Épp egy fiatalembert hallgat meg, aki állásra jelentkezett.
– Háry úr? – kérdezi az asztalán heverő pályázatot nézegetve.
– Igen uram, jó reggelt!
– Mi a teljes neve?
– Háry János.
– Milyen nemzetiségű?
– Született magyar vagyok.
– Azt írja, hét nyelven beszél. Hogyan jellemezné nyelvtudását?
– Folyékonyan, majdnem anyanyelvi szinten beszélek, írok és olvasok franciául, németül, oroszul, olaszul, spanyolul. Arab és japán
nyelvtudásomra ráfér egy kis felfrissítés.
– Kezeli a számítógépet? Jól gépel? Tud gyorsírni?
– Természetesen. Bár gyorsírni csak az európai nyelveken tudok,
gépelésből azonban nyertem néhány európai díjat.
– Milyen szakképzettséggel, iskolai végzettséggel rendelkezik? Járt
egyetemre?
– Három diplomám van.
– Mit tud még? – kérdezi a vezető egyre jobban csodálkozva.
– Tudok autót, motort, repülőgépet és helikoptert vezetni…
– Rendben, elég lesz, elég lesz… – szakítja félbe a vezető. – Árulja
el nekem, hogy lehet egy ilyen sokoldalú és fantasztikusan képzett
fiatalember állás nélkül?
– Tudja, – válaszol a fiatalember pirulva – van egy apró hibám.
– Nos, én biztos vagyok benne, hogy hibája eltörpül kiváló tulajdonságai mellett. Mi az?
– Hát… nem mindig mondok igazat.

Háry János eredetileg Garay János (1812–
1853) Az obsitos című elbeszélő költeményének nagyotmondó főhőse, alakját többek között Kodály Zoltán (1882–1967) Háry
János című daljátéka és Richly Zsolt 1983as egész estés rajzfilmje őrzi. Mindkettőt
megtaláljátok az interneten.
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Önéletrajz
Mi előzi meg az állásinterjút? Ahhoz adunk most segítséget,
hogy hogyan tudtok egy olyan állást megkapni, amilyet szeretnétek. Majdnem minden állást írásban kell megpályázni.
Az írásbeli pályázat két részből áll, egy önéletrajzból és egy
motivációs levélből. Az önéletrajz csak a tényeket tartalmazza, a motivációs levélbe írhatjátok bele, hogy miért éppen az
adott állásra pályáztok, és miért járnának jól, ha felvennének
benneteket. Minden álláspályázathoz más motivációs levél illik: a hirdetéshez kell igazítani. Az önéletrajzban is változhatnak a hangsúlyok, de a tények nem! Semmiképp ne kövessétek
sem Háry Jánost, sem Münchhausen bárót, mert úgyis kiderül
az igazság!
Olyan önéletrajzot, amely meseszerűen elmondja, mikor születtünk, kik a szüleink, milyen iskolába jártunk, már nem használnak. A két újfajta önéletrajz a szikár tények felsorolására szorítkozik: az amerikai CV (curriculum vitae, latinul önéletrajz) kicsit
kötetlenebb, az egyre elterjedtebb Europass pedig kötött sablon.
Az Europass.hu honlapon két mintát találtok, és a sablont is
kitölthetitek. Nyolc pontból áll, ezt szükség szerint bővíthetitek
vagy szűkíthetitek. Először beszéljétek meg, vajon milyen információk tartozhatnak a következő pontokhoz! Ellenőrizzétek
a mintákon, hogy helyesen gondoltátok-e!
Személyes adatok; Betölteni kívánt munkakör, foglalkozási terület; Szakmai tapasztalat; Tanulmányok; Nyelvtudás; Egyéni
készségek és kompetenciák; További információk (pl.: referenciák/
ajánlások); Mellékletek
Mindezekhez a munkafüzetben is találtok segítséget, mintát.
Motivációs levél
A nagy álláskereső portálok erre is adnak mintákat. Kezdőknek
is kínálnak álláshirdetés mintákat, ezekhez pedig önéletrajz és
kísérőlevél mintákat. Nézzetek meg egy-egy mintát, és írjátok
meg az álláshirdetéshez igazodó motivációs levelet! Tartsátok
be a hivatalos levél írásának alapszabályait!
– Csakis tiszta és sima A4-es lapra írhatunk.
– Számítógéppel írj, hacsak nem kérik kifejezetten kézírással!
– Vigyázz, hogy a levél szövegének elosztása arányos és tagolt legyen!
– Ne maradjon a levélben helyesírási hiba, inkább nézesd át
valakivel!
– A levélnek tartalmaznia kell a címzett cég (és esetleg a személy) nevét és címét; a megpályázott állás megnevezését,
az olvasott hirdetés helyét; azt, hogy miért szeretnéd betölteni az állást, és miért járnának jól alkalmazásoddal, valamint a dátumot; teljes nevedet és aláírásodat.
Szeretnél többet tudni?

5. Keressetek egy megfelelőnek tűnő, valóságos álláshirdetést! Jelentkezzetek az
állásra úgy, hogy kitöltitek az Europass
önéletrajzsablont, és elmentitek az eredményt! Így később már csak módosítanotok kell, ha valóban használni szeretnétek!
6. Alkossatok csoportokat! Terítsetek ki az
asztalra egy nagy lapot, írjátok fel a közepére: milyen elvárásaim vannak egy jó álláshirdetéssel szemben! Minden csoport a
lap egy bizonyos részére írja a saját listáját!
Aztán közösen olvassátok el a listákat, beszéljétek meg az elvárásokat, készítsetek
egy közös listát, ezt írjátok le a füzetetekbe!
7. Nézzétek meg, milyen sajátosságai vannak

az önéletrajzmintákon közölt szövegnek!
Kövessétek a fogalmazást, töltsétek ki a
sablont!
Segítsetek egymásnak, hogy önéletrajzotok hibátlan legyen, és kövesse a minta stílusát!

8. Régebben egészen más önéletrajzokat

írtak, bár József Attila Curriculum vitae-je
a korabeli szokásoktól is eltér, inkább személyes vallomás vagy irodalmi mű, mint
egy álláspályázat melléklete.
Olvasd el a szöveggyűjteményben!

9. Válaszolj a következő kérdésekre:
– Milyen tematikai egységeket tartalmaz a
szöveggyűjteményben található idézet?
– Melyek azok a témák, amelyeket nem írnál bele egy önéletrajzba? Sorold fel ezeket!
– Mondhatjuk-e, hogy ez a szöveg tartalmazza a motivációs levél bizonyos elemeit is? Ha igen, keresd meg ezeket!
– Foglald össze a saját szavaiddal, hogyan
jellemzi magát József Attila!
1.17, 1.18

2.13

5.14, 5.25

Szeretnél többet tudni? Hallgasd meg Kodály Zoltán Háry János című daljátékát, vagy nézd meg Richly Zsolt Háry
Jánosról készült rajzfilmjét!
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4.18

Retorika – a nyilvános beszéd művészete

Már az ókori görögök is felismerték, milyen hatalma van a kimondott szónak. Képes meggyőzni, cselekvésre
ösztönözni. Már a tavalyi tankönyvedben is találkoztál azzal a gondolattal, hogy a beszéd valójában maga is
cselekvés, tett. Idéztük az Illés együttes dalszövegét is, amely szerint „a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen”. A magánéletben és a közéletben is könnyebben boldogul, aki világosan el tudja mondani a gondolatait. A beszédkészség sok elemből tevődik össze hangunk kezelésének képességétől szókincsünk nagyságán át
egészen a logikus gondolkodásig. A beszédkészség is fejleszthető.

1. A nyelvtörők is fejlesztik a beszédkészséget. Próbáljatok ki néhányat párban úgy,
hogy követitek a feladatot! Gyűjtsetek és
próbáljatok ki több nyelvtörőt is!
Ne gyors, hanem értelmező legyen az előadásotok!
Azt mondták a hatalmasok: akinek a hat
alma sok, az már hatalmas ok, hogy ne legyen hatalma sok!

Mondjátok hiba nélkül, sokszor, gyorsan!
Fekete bikapata kopog a patika pepita kövén.
Sárga bögre, görbe körbe.

2. Adjatok szavakat a vőlegény és a meny-

asszony szájába is! Írjatok rövid, humoros
párbeszédet, ahol a megformált mondatok
jól jellemzik a figurákat! Ha visszaemlékeztek, ezt kellett tennetek a képregényes feladatoknál is.

A beszédkészség fejlesztése
Démoszthenész híres görög szónok volt, Nagy
Sándor idejében, az i. e. 4. században élt. Dadogós gyermek volt, ezt nagy akaraterővel,
rengeteg gyakorlással küzdötte le. Kalandos életéről viszonylag sok adat maradt
fenn. Közismert történet, hogy nyelve alá
kavicsokat tett, és így gyakorolta a beszédet.
Őt ábrázolja a szobor. Mit fejez ki az arca és
a testtartása?
A dadogás a leggyakoribb beszédhiba,
logopédus segítségével lehet enyhíteni
vagy megszabadulni tőle. Logopédushoz járt VI. György brit király is, róla szól
A király beszéde című történelmi film,
amelyet 2010-ben mutattak be Thomas George Hooper rendezésében,
Colin Firth főszereplésével. György
királynak olyannyira sikerült legyőznie
önmagát, hogy magabiztos, bátor vezetőként viselkedett a
második világháború idején. Nézzétek meg a filmet, ha módotok van rá!
Mi a retorika? Mi a szerepe az életünkben?
A retorika görög eredetű szó, szónoklástant, ékesszólást jelent.
A retorika fogalomkörébe tartozik minden olyan élőszóbeli
megnyilvánulás, amely valamilyen (köz)ügy érdekében a nyilvánosság előtt hangzik el, és az a célja, hogy a beszélő meggyőzze a hallgatóságot saját álláspontjának igazáról.
Általában tiszteletnek örvend, aki képes valamilyen alkalomkor rövid, tartalmas és fordulatos köszöntő beszédet mondani.
Ilyen esemény mindenki életében adódik, például születésnapok, bankettek, esküvők alkalmával.
Ezekre érdemes felkészülni, mert kevesen tudnak rögtönözni.
A felkészülés menete a következő:
– A téma átgondolása, anyaggyűjtés, valamilyen alapötlet
kiválasztása, amelyre a beszéd épülhet.
– A beszéd felépítésének, szerkezetének átgondolása.
– Írásbeli megfogalmazás, majd csiszolás.
– Megtanulás, begyakorlás.
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Az érvelő szöveg felépítése
Ahogyan az írott szöveget írásműnek, a szóban elhangzó szöveget beszédműnek is szokás nevezni. Az érvelő beszédmű
részei hagyományosan a következők, de egy-egy beszédben
nem mindig szerepel mindegyik:
– Bevezetés: Tartalmazza a hallgatóság megszólítását és
a beszéd tárgyát, a „tételt”. Fel kell keltenie a téma iránt a
hallgatóság figyelmét, el kell nyerni jóindulatukat a beszélő
és a téma iránt is.
– Elbeszélés: Az ügy, a téma előadása.
– Bizonyítás: A beszéd legfontosabb része, amelyet a legrészletesebben kell kidolgozni. A képviselt álláspontot elfogadhatóvá teszi, alátámasztja, meggyőzi róla a hallgatóságot.
– Cáfolás: A lehetséges ellenérvek számbavétele és megcáfolása pl. kisebbítéssel, kételkedéssel, tagadással, figyelmeztetéssel.
– Befejezés: Szerepe az emlékezet felfrissítése, a téma összefoglalása és az érzelmek megnyerése.
Nagy szónokok
A történelem bővelkedik nagy szónokokban, sok emlékezetes
beszéd maradt ránk. A szöveggyűjteményben részleteket olvashattok Martin Luther King híres washingtoni beszédéből,
amelyet 1963-ban mondott el egy a feketék egyenjogúságát
követelő tüntetésen.
A magyar történelem nagy szónokai között van Pázmány
Péter, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc és Kossuth Lajos. Kossuth
Lajos több mint 200 beszédet mondott az Egyesült Államokban fél év alatt angolul és németül. Az volt a célja, hogy pénzt
gyűjtsön a szabadságharc folytatására. Bár fellelkesítette a tömegeket, a vágyott célt nem sikerült elérnie.

3. Készüljetek fel egy érvelő beszédre,
amelynek az a tárgya, hogy legyen menza az iskolában, vagy ha van, akkor legyen
jobb! Kövessétek a felsorolt lépéseket, és
adjátok is elő a beszédművet!
4. Olvassátok el többször, majd olvassátok

fel úgy, hogy megpróbáljátok elképzelni és
közvetíteni, amit a szónok érezhetett!

5. Milyen érvek szólnak melletted, mint jó

barát mellett? Gondold át, és írásban építs
fel egy érvelő beszédet arról, miért vagy
alkalmas arra, hogy jó barátja légy valakinek! Alkalmazd a felkészülés lépéseit és a
megismert szerkezeti elemeket!

6. Sokat foglalkoztatok már a kommunikáció metakommunikációs elemeivel.
Beszélgessetek arról, hogy az egyes metakommunikációs eszközök hogyan járulnak
hozzá a szónoki beszéd sikerességéhez!
7. Az alábbi képek alatt összekeveredtek az
információk. Melyik képhez melyik név és
meghatározás tartozik?

Kossuth Lajos

Deák Ferenc

Pázmány Péter

Kölcsey Ferenc

Országgyűlési képviselő,
költő

„A haza bölcse”,
igazságügy-miniszter

Egyetemalapító,
esztergomi érsek

Magyarország
kormányzója

Jegyezd meg!

2.2

Minden megszólalásunk minősít minket, de egy nyilvános, formális vagy családi eseményen történő megszólalás stílusa, fogalmazása, nyelvhasználata különösen fontos. Jegyezd meg, hogy mindig készülj fel rá, és igyekezz a legjobb,
legvonzóbb képet mutatni önmagadról!
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4.19

A vitázás és a disputa

Sok olyan feladatot végeztetek el már a leckék feldolgozásakor, amikor egymással kellett álláspontotokat elfogadtatni, esetleg ellenkező állásponttal szemben megvédeni. Most a kulturált vita technikáival, nyelvi és logikai
eszközeivel ismerkedhettek meg.
Vita és disputa
A vita életünk része. A vita nem veszekedés, hanem az eltérő
álláspontok ütköztetése. A család is megvitatja, mire költsenek, mi legyen a gyerekből. A munkahelyeken is megvitatják,
mi a legjobb megoldás valamilyen problémára. A politikusok
is vitáznak a parlamentben, és gyakran a választások előtt is.
A vita abban különbözik a veszekedéstől, hogy a résztvevőket nem az indulat vezérli, érveket használnak, és nem akarják
letorkolni egymást.
A disputa szó először hitvitát, vallási vitát jelentett. Pázmány Péter reformáció ellen írott vitairatai, s általában a hitviták hozzájárultak a magyar irodalmi nyelv megteremtéséhez.
A disputa ma már elsősorban olyan nyilvános, szóbeli vitát jelent, amelyre alaposan felkészülnek. A disputa lehet egyének
és csoportok, csapatok vitája is egy előre megállapított témáról, amit tételmondatnak nevezünk. Sok iskolában vannak
disputakörök, és országos disputaversenyeket is rendeznek.
A disputa szabályok szerint folyik.

2. Nézzétek meg a képet! Hogyan kapcsolódik a kötélhúzás a
1. Az első kép csataként jellemzi a vitát. Mi-

ért lehet vagy nem lehet a vitát csataként
felfogni? Érveljetek mellette és ellene!
A tételmondat, a vita témája
A disputa mindig olyan témáról szól, amely
megosztja az embereket: vannak, akik egyetértenek egy, a téma kapcsán megfogalmazott állítással, és nagyjából ugyanannyian
nem. Vagyis az állítás vitatható.
Négy vitatémát tételmondat, azaz vitatható
állítás formájában fogalmaztunk meg. Ki ért
ezekkel egyet? Szavazzatok!
– A szakiskolában több közismereti órának
kellene lennie.
– Egy jó szakma ér annyit, mint egy jó diploma.
– Aki jól tanul, az jobban boldogul az életben is.
– A szakiskolában is szükség lenne informatikaórára.
Válasszátok ki az egyik tételmondatot, és fogalmazzátok át úgy, hogy kifejezze mindkét
álláspontot!
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vita fogalmához? Keressetek hasonlóságokat és különbségeket!

Érvek és cáfolatok
A kulturált vita érvek ütköztetése, nem vagdalkozás. De mi is
az érv? A témára vonatkozó alátámasztott, megmagyarázott
állítás, nem csupán egyéni vélemény.
A felsorolt hat „érv” közül csak három felel meg ennek a definíciónak (meghatározásnak). Melyek ezek? Indokoljátok meg a
véleményeteket!
– Én nem szeretem a közismereti órákat. Teljesen feleslegesek, hiszen mi szakmát tanulunk.
– A szakmunkásoknak is szükségük van műveltségre, a közismereti órák pedig erre adnak lehetőséget. A több közismereti óra nagyobb lehetőség.
– Egy jó szakmával el lehet helyezkedni. Keresik és megbecsülik a jó szakembereket, míg egy csomó diplomás munkanélküli is van. Ezért egy jó szakma akár többet is ér, mint
egy használhatatlan diploma.
– Egy diplomás azért mégiscsak többet keres szerintem.
– Hát én nem hiszem. A jó tanulók egyáltalán nem tudják, mi
az élet. Könyvmolyok.
– Aki jól tanul, az műveltebb is lesz, meg a szakmát is jobban
megtanulja. Jobban elfogadják, ha ez látszik rajta. Értelmesebb barátai lesznek, meg jobb munkája, vagyis jobban
boldogul.
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3. Válasszátok ki azt a témát, amelyik esetében leginkább
megoszlottak a szavazatok! Aki elfogadta, írjon a füzetbe
három olyan érvet, ami az állítás/tételmondat mellett szól,
aki pedig nem, az három ellene szólót! Beszéljétek meg és
csiszoljátok az érveket háromfős, azonos álláspontot képviselő csoportokban!
Tételmondat
Mellette szóló érvek

Ellene szóló érvek

Ha sikerül egy-egy mellette és ellene szóló érvet párba állítani, akkor ezek egymás cáfolatai.
Miért jó, ha tudsz vitázni?
A vitakultúra fejlesztésével fejlődik beszédkészséged. Így jobban el tudod érni, amit akarsz, vagyis nő érdekérvényesítő
képességed. Aki tud érvelni, az meggyőzőbb. De csak az tud
érvelni, aki tájékozott. Mielőtt valamire rávágnád, hogy „hülyeség” vagy „nem igaz”, tájékozódj!
Kritikai gondolkodás
Egyébként is tartsd nyitva a füledet és a szemedet, olvass, tájékozódj az újságokból, a rádióból, a tévéből és az interneten is!
Nézz a dolgok mélyére, légy kritikus! Aki tud érvelni, azt félrevezetni is nehezebb. A „kritikus információkezelés” azt jelenti,
hogy nem fogadunk el mindent, amit mások mondanak vagy
írnak, csak azt, aminek az igazáról meggyőződünk. Olvasd el a
következő példát!
Több mint öt éven át szerepelt a Wikipedián egy nem létező háborúról szóló, részletes szócikk, mire a szerkesztők észrevették és
törölték. A Wikipediának sokan vakon hisznek, pedig különösen a
kevésbé népszerű oldalaknál nem árt az óvatosság és a források ellenőrzése.
A kamu szócikk szerint 1640 és 41 között háború folyt a portugál
gyarmatosítók és a mai India területén fekvő Maratha királyság között. A konfliktust végül békekötés zárta, és ez vezetett a független
Goa állam létrejöttéhez. Ebből egy szó sem igaz. Ám a szócikk hos�szú volt és alaposnak tűnt, senkiben nem merült fel, hogy átverésről
van szó. 2007 októberében még a Wikipedia nyitóoldalára is bekerült, pedig ez csak az ellenőrzött, magas színvonalú, hiteles szócikkek esetében fordulhatna elő.
(Forrás: Index hírportál, utolsó letöltés: 2014. 06. 04.)

Jegyezd meg!

4. Játsszatok! Osszátok az osztályt két csoportra, a tételmondat mellett és ellene érvelőkre! Egyszerre egy érv hangozzon el,
majd a másik csapat igyekezzen cáfolatot
választani saját érveik közül, vagy ha nincs
ilyen, akkor rögtönözve! Ezután ők mondanak egy érvet, amelyet most a másik csapatnak kell cáfolnia. Vajon melyik oldal lesz
meggyőzőbb?
Jegyezzétek fel a másik csapat erős érveit a
másik oszlopba!

5. Az érvek felhasználásával írjatok a tételmondatról álláspontotoknak megfelelő
érvelő beszédet!
6. Használjátok a retorika fejezetben tanult felépítést!
Olvassátok el néhányszor, majd párban
mondjátok el a beszédet szabadon, úgy,
hogy a kifejtés tartson legalább két percig!
A legjobban sikerült állító és tagadó beszédet hallgassátok meg együtt is! Előbb
az állító hangozzék el, a tagadó pedig ne
csak az előre kitalált beszédből álljon,
hanem tartalmazzon válaszokat a másik
fél érveire is!
A tankönyvben is szerepelnek a Wikipédiáról
vett idézetek. Azért kerültek bele, mert ott is
lehet könnyen információkat találni, azonban
mindig ellenőrizni kell a hitelességüket. Erről
hamarosan többet is tanultok majd.

7. Válasszátok ki, hogy az alábbi három tételmondat közül melyikhez kapcsolódik a
Wikipédiáról származó téves információ!
Mi lenne az állítás, amelynek ez a magyarázata?
– Goa állam háborúban állt Portugáliával.
– A Wikipédia információit ellenőrizni kell.
– A Wikipédiának sokan vakon hisznek.
1.3

2.2, 2.3

5.22

Az elektronikus média megjelenésével nagyon sok információt kapunk, így a közéletben zajló vitákról is részletesen
tudunk tájékozódni. Nagyon fontos, hogy el tudjuk különíteni a valódi vitákat és a hírverést, reklámot szolgáló bulváreseményeket!
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4.20

Internetes információk keresése és felhasználása

Már eddig is sokszor kértünk arra a KOMA tantárgy keretében, hogy használd az internetet. De vajon tudsz-e
keresni, tájékozódni a világhálón? Ellenőrzöd-e a talált információ hitelességét? Tudod-e, milyen szabályok vonatkoznak a források használatára? Ez a fejezet arra szolgál, hogy ezt ellenőrizd, s ha kell, megtanuld.

1. Milyen keresőket ismertek és használ-

tok? Ismertek többet is? Fogalmazzátok
meg saját szavaitokkal, hogy melyek egy
jó kereső legfontosabb tulajdonságai, és
azt is, hogy melyek egy ügyesen kereső
felhasználó legfontosabb tulajdonságai!

2. Mit írtok be a keresőprogramba, ha
meg akarjátok oldani a bűnügyi regényre vonatkozó feladatot? Írjatok le néhány
ötletet, majd beszéljétek meg! Ha lehet,
próbáljátok is ki, és nézzétek meg, hogyan
változik a találati lista a keresőszavak változásával!
3. Azonosítsátok az alábbi fájltípusok ikonját az ábrák közül!
doc – letölthető dokumentum, ez általában
nem elég megbízható;
pdf – letölthető fájl, sokszor komoly, megbízható anyagok is megtalálhatók ebben a
formában
ppt – diasor, általában inkább vázlat, nem
tartalmaz részletes, szövegszerű információt

4. A munkafüzet feladatai segítséget ad-

nak a forráskereséshez és a helyes felhasználáshoz. Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy minden információt ellenőrizni
kell, mert a neten téves, hibás, ellenőrizetlen információk, adatok is vannak. Érdemes
több megjelenített oldalt is megnyitni, ös�szevetni a tartalmakat, rákeresni a szerzőre, ellenőrizni az oldalt és más tartalmait.
Mondjatok olyan példákat, amikor hibás,
téves, rosszindulatú szövegeket találtatok
a neten!
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Kiguglizni, avagy információkeresés a neten
Új szó van születőben a Google internetes keresőprogram használatának megnevezésére, a „kiguglizni”.
A Google jelenleg a legnépszerűbb keresőprogram a világon.
Bármelyik keresőprogramot használjátok is, az a legfontosabb, hogy
jó keresőszavakat alkalmazzatok.
Tegyük fel, hogy kiselőadást kell tartanotok a bűnügyi regény műfajáról!
Az előadásnak arról kell szólnia, mikor keletkezett ez a műfaj,
mik a sajátosságai, kik voltak és ma kik a leghíresebb krimiírók.
Válogatás és kritikus forrásfelhasználás
Bármilyen keresőszavakat használtok is, bizonyára hosszú találati listát kaptok. Szűkíteni a keresett nyelv és több keresőszó megadásával, a keresőszavak összekapcsolásával lehet.
(Ha + jelet teszel a szavak közé, akkor olyan találatok jelennek meg, amelyekben mindegyik megadott szó szerepel.
Ha idézőjelben sorolod fel a keresőszavakat, akkor csak olyan
találatok jelennek meg, amelyekben a szavak a megadott sorrendben szerepelnek.) A találatok sorrendje nem véletlen, érdemes az első oldalon lévő rövid leírásokat végigböngészve
választani.
Már itt látszik, ha az információ valamilyen letölthető formában található meg az egyes honlapokon. Ha nincs semmilyen
jelzés, akkor html formában, vagyis a weblapon olvasható. Képeket, videókat, térképeket célzottan is lehet keresni.
A találati listában a rövid ismertető a honlap címét is tartalmazza, kis tájékozottsággal már ebből is következtetni lehet a
honlap megbízhatóságára. Ha meglátogatunk egy ismeretlen
honlapot, mindenképp ellenőrizzük, van-e általános tájékoztatás arról, hogy milyen szervezethez, intézményhez tartozik, fel
lehet-e venni velük a kapcsolatot, és mennyire frissek az információk. Sok „döglött honlap” is van az interneten, megkezdett
és elhagyott internetes szemét.
Ha megbízhatónak látszik az oldal, ellenőrizzük az információkat, adatokat egy másik honlapon vagy könyvben is! Sok
téves adat és előítéletes közlés is található a neten.

5. Szoktál tanulni a neten? Milyen oldalakat használsz gyakran? Soroljátok fel ezeket, egyeztessétek, és az eddig számotokra ismeretlen oldalakat írjátok fel a füzetbe, nézzétek
meg, hogy valóban tudjátok-e használni!

Kommunik áció

Etikus forrásfelhasználás
Gyakran keresünk a neten, és általában találunk is olyan szövegeket, információkat, amelyek választ adnak a kérdéseinkre,
és amelyeket fel is használunk. Például egy dolgozatban, levélben, feladat megoldásánál. Nagyon fontos azonban, hogy
más szellemi tulajdonát, azaz egy valaki más által írt szöveget,
milyen szabályok szerint használhatunk fel.
A szellemi tulajdon jogtalan használata lopásnak számít!
De mi az a szellemi tulajdon? És mi a jogtalan használat? A szellemi tulajdon a szellemi termék, alkotás létrehozójának vagy
tulajdonosának joga a szellemi termék erkölcsi és anyagi hasznára. Szellemi tulajdonnak számítanak a cikkek, tanulmányok,
könyvek, dalszövegek, zeneművek, festmények, képek, filmek.
Jogtalan használat pedig az, ha a magam szellemi termékeként
tüntetem fel, amit más alkotott. Az is jogtalan használat, ha fizetni kellene valamilyen jogért, de nem tesszük, mégis élünk vele.
Alapszabályok az internetes tartalmak egyéni, jövedelmet nem
eredményező felhasználására:

– Szöveget csak idézőjelben, szabályos hivatkozással lehet
átvenni. Teljes szöveg nem idézhető, csak néhány mondat.
– Képet csak a forrás feltüntetésével vehetünk át. Úgy is csak
akkor, ha nem jelezték ennek tilalmát. Az upload/download
kép forrása: Safer internet honlap
– Zenét csak online hallgathatunk, filmet csak online nézhetünk, kivéve, ha a letöltést a szellemi jog tulajdonosai engedélyezték.
– Az online tartalmak linkje szabadon megadható.
Példák az etikus használatra
Szöveg közbeni idézetek esetében az idézőjel után csak a szerző nevét és az évszámot kell zárójelben megadni, a szöveg
végén pedig fel kell sorolni a felhasznált forrásokat. A képek
mellé, alá szöveg közben ez kerül: forrás: Safer internet honlap.
A szöveg végén a forrásokat úgy kell megadni, hogy a szerző, a
cím, a kiadó és az évszám is szerepeljen.
Nézzétek meg a 7. feladat példáit, és gyakoroljátok a forrásmegjelölést!

Jegyezd meg!

6. Mit gondoltok, mennyire igazak az állítások? Vitassátok meg!
– Azért tették fel, ami ott van, hogy szabadon használhassuk. Az internet mindenkié.
– A szövegeket le lehet másolni, és be lehet illeszteni a munkánkba. Így legalább
nem kell fogalmazni.
– Ha egy képet letöltök, nyugodtan használhatom a kiselőadásomban.
7. Fejtsétek meg, mit jelentenek az alábbi
hivatkozások egyes elemei! Írjátok le, hogyan kell helyesen hivatkozni a tankönyvetekre és egy olyan információra, amelyet a
kedvenc honlapotokon találtok!
Könyvek esetében
Fodor István (2004): A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
Interneten talált folyóiratcikk, tanulmány
esetében
Molnár Cecília Sarolta (2012): De van benne
rendszer! Nyelv és Tudomány, 2012. április 11.
www.nyest.hu/hirek/de-van-benne-rendszer (Utolsó letöltés: 2014. 04. 06.)
Vagy ha csak a címet közlik, a szerző nincs
megadva
Hogyan hivatkozzunk internetes forrásokra? Nyelv és Tudomány, 2013. április 20.
www.nyest.hu/hirek/hogyan-hivatkozzunk-internetes-forrasokra (Utolsó letöltés:
2014. április 06.)
Képek esetében
A felhasznált képek forrása: Safer internet
honlap. saferinternet.hu/
(Utolsó letöltés: 2014. április 06.)

8. Keressétek meg a nyest.hu oldalt! Gyűjtsetek róla olyan kérdéseket, amelyek benneteket érdekelnek!
1.2

5.4, 5.19

Az interneten gyorsan és könnyen tudtok tájékozódni, remek eszköz. De ne felejtsétek el, hogy csak eszköz, és ellenőrizni kell az információkat, illetve megadni a szerzett információk forrását! Ha ti korrekten bántok az információkkal,
elvárhatjátok, hogy az általatok feltett információkkal is korrekten bánjanak. Ugyanakkor ne felejtsétek el azt, hogy a
net nem felejt, és nem biztos, hogy mindenki jó szándékkal vagy jó céllal használja. Fontos az óvatosság, a figyelem.
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4.21

Olvasás és tanulás az interneten

Már nagyon sokat tudtok a net használatáról, ismételjétek át mindazt, amit eddig tanultatok! Ne feledkezzetek
meg arról sem, hogy magatokat hogyan tudjátok megvédeni, milyen módon óvhatjátok adataitokat, magánéleteteket a közösségi médiában! Arról se feledkezzetek meg, hogy a net nem felejt! Most azzal foglalkoztok,
hogyan tudjátok tanulásra felhasználni a világhálót.

1. Nézzétek meg az ábrát, olvassátok le az
adatait, és beszélgessetek róla!

7%
16%
14%

soha
ritkábban,
mint havonta

28%

35%

havi
rendszerességgel
heti
redszerességgel

naponta

Fiatalok olvasási szokásai Magyarországon (2013)
A könyvolvasás gyakoriságának megoszlása
a 15–25 év közötti fiatalok körében (százalék)

2. Gyűjtsetek olyan tevékenységeket, amelyekhez nélkülözhetetlen az értő olvasás, a
szövegértés! Miért hátrányos helyzetű az,
aki nem tud jól olvasni?
3. Olvasásisebesség-teszt is található az
interneten. Három rövid szöveg elolvasása
után néhány szövegértést és emlékezetet
vizsgáló kérdésre kell válaszolnod. Aztán
megnézheted, mennyi időre van szükséged különböző művek elolvasásához.
A teszt – olvasási sebességedtől függően –
20-40 percet vesz igénybe. (olvasas.atw.hu)
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A digitális könyvek megjelenése és fokozatos
térnyerése hozhatja meg a jövőben a korszakváltást az olvasási szokásokban. Az e-könyvek
könnyű hozzáférhetősége az egyik kulcstényező az olvasási szokások pozitív változásában.
Bár Magyarországon az e-könyvek olvasása
egyelőre még nem játszik jelentős szerepet az
internetezők többségének mindennapjaiban,
már hazánkban is jelentős az a réteg, amelynek tagjai szoktak e-könyvet olvasni (39%).
Forrás: eNET – Telekom Jelentés az internetgazdaságról, 2014. Utolsó letöltés: 2014. 06. 04.
Kommunikáció – Magyar

Ki mit és mennyit olvas?
Azt mondják, a mai fiatalok keveset olvasnak. Készítsetek kérdőíves felmérést, rögzítsetek hang- vagy videointerjúkat az
osztályban! Nézzétek meg a diagramot, és hasonlítsátok össze
az adatait az általatok tapasztaltakkal!
Beszéljétek meg, ki mennyit és mit olvas! Valóban keveset
olvastok? Készítsetek hasonló diagramot a felmérés alapján!
A diagramban az szerepeljen, hogy miből mennyit olvastok:
– újságot, folyóiratot,
– tankönyvet, ismeretterjesztő könyveket,
– szépirodalmi műveket, pl. regényeket, verseket,
– interneten megjelenő szövegeket, pl. Facebook-bejegyzéseket,
– sms-t!
Hogyan olvasunk az interneten?
A kutatók megállapították, de te is tapasztalhatod, hogy az interneten nem szóról szóra, sorról sorra, lapról lapra olvasunk,
mint a könyvekben. A szöveget képek, videók, de leginkább
linkek törik meg. A szövegek jellemzően rövidek, és a linkek
segítségével ösztönöznek felfedező kalandozásra, további olvasásra.
Két angol szóval szokták jellemezni az internetes olvasást,
ezek a scanning és a skimming (ejtsd: szkening, szkiming).
Az első az információkereső olvasás, amikor végigfutunk egy
szövegen, és kiemeljük belőle azt, ami számunkra fontos.
A második a „lefölözés”, vagyis a lényeg kiszűrése. Mindkettő
csak akkor lehet sikeres, ha tudunk olvasni, vagyis nem küzdünk a szavak gyors felismerésével, a mondatok értelmének
kibogozásával.
Hogyan fejleszthető az olvasási képesség az interneten?
Az olvasás csakis gyakorlással fejleszthető. A technika elsajátítása szempontjából mindegy, mit és milyen forrásból olvasol,
az a fő, hogy érdekeljen!
Az e-book vagy más néven digitális könyv
Sok-sok digitális könyvet ingyen, jogszerűen le lehet tölteni
az internetről. Olvasásukhoz számítógépre vagy digitális
könyvolvasóra van szükség. A digitális könyvolvasók olyan
egyszerű, könnyű eszközök, amelyek több száz könyv tárolására alkalmasak. Nem rontják a szemet, mert a lapoknak
nincs hátsó világítása, sötétben nem olvashatók. Igaz, hogy a
nyomdaszag, a lapozás és a friss kiadvány tapintásának érzése
elmarad.
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Tanulási lehetőségek az interneten
Interaktív feladatokkal gyakorolhatsz, és ellenőrizheted helyesírásodat a Helyesírás és a Magyar helyesírás portálokon (www.
magyarhelyesiras.hu, www.helyesiras.hu).
Ha szövegszerkesztővel dolgozol, akkor már a program is
figyeli a helyesírásodat, aláhúz hibásan leírt szavakat, hiányol
írásjeleket, jelzi, ha értelemzavar van a mondatban. Persze a
program is hibázhat, nincs mindig igaza, ugyanakkor érdemes
odafigyelni, megfontolni a jelzéseit.
A Magyar helyesírás portál úgy működik, hogy beírhatod azt
a szót, amelyikre kíváncsi vagy, és a program kiadja a helyes
megoldást. A Helyesírás portál tanácsot, magyarázatot is ad a
hogyan-ra. Azaz a Magyar Tudományos Akadémia nyelvészei
által készített honlap nem egyszerűen csak azt mondja meg,
hogyan kell írni, hanem azt is, hogy milyen szabályok alapján.
Így még többet tanulhatsz, ha használod.
A Tudásbázis a legnagyobb magyar digitális tananyaggyűjtemény. (http://tudasbazis.sulinet.hu) Irodalomból és magyar
nyelvből is rendszerezett ismeretanyagot tartalmaz, és feladatok is kapcsolódnak hozzá.
A tanulásban nagyon jól használhatók még a következő oldalak: a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja, a pim.hu; a Magyar
Elektronikus Könyvtár, a mek.oszk.hu; a kortárs magyar irodalom jelentős szövegei megtalálhatók a dia.hu oldalon, Digitális
Irodalmi Akadémia.
Az anyanyelvapolo.hu oldal a nyelvvel kapcsolatos tájékozódásban segít, a nyelvemlekek.oszk.hu oldalon a nyelvemlékeinkkel kapcsolatos információkat találhattok. A manarchiv.hu/
manda oldal egy olyan online felület, ahol digitalizálva megtalálhatók a gyűjtemények anyagai, a filmarchívum anyagai, rengeteg érdekességet találtok rajta.
Az mnm.hu a Magyar Nemzeti Múzeum honlapja.
Gyűjtsetek még olyan honlapokat, amelyek segítséget adnak a tanuláshoz!

Könyvpártiak és technikapártiak – vitatkozzatok!

4. Tételmondat: A nyomtatott könyv halálra van ítélve. Gyűjtsetek az állítás mellett
és ellene szóló érveket úgy, ahogyan a 19.
leckében tanultátok! Folytassatok le egy
rövid vitát!

5. Nézzétek meg a képet, és merítsetek
érveket abból is! Mit tehetnétek még a
képre, hogy az írásbeliség egész történetét
átölelje?

6. Próbáljátok kitalálni, hogy a Tudásbázis mely tantárgyait jelzik az ikonok!
Ellenőrizzé
tek a megoldást! Keressetek
a tanultakhoz kapcsolódó tananyagokat a
Tudásbázisban!

Gyűjtsetek olyan honlapokat is, amelyek a szakmai tárgyakban
nyújtanak segítséget!
A tanulásban nagyon fontos, hogy megfelelően tudjátok használni a különböző információhordozókat. A tankönyv tartalmazza a témához kapcsolódó legfontosabb információkat,
továbbá olyan kapcsolódási pontokat, amely irányokba érdemes elindulni. Ehhez, illetve a feladatok megoldásához vagy
további érdekességek felkutatásához érdemes használni az
internetet. Mindig figyeljetek arra, hogy szelektáljatok! Ne csak
az oldalak, de az oldalakon található információk között is!
Érdekesség

1.2, 1.4

A televíziózás elterjedésekor jósolták meg a „a Gutenberg-galaxis halálát”. Idézd fel, ki volt Gutenberg, és mit neveznek
Gutenberg-galaxisnak! Ha nem emlékszel pontosan, nézz utána a kilencedikes könyvedben!
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4.22

Nyelvtörténet, a szókincs változásai

A nyelv életének természetes velejárója, hogy változik. Változik a szókincs, követve az egyes korszakok tárgyi
bővülését, változásait, de változik, bár nagyon lassan, a nyelvi rendszer is. A nyelvnek története van, ez a történet összefonódik a nemzet történetével.

1. Hallgassátok meg a legrégibb fennma-

radt magyar vers mai értelmezését Györgyi
Anna előadásában a YouTube-on, és olvassátok el az eredeti szöveget a szöveggyűjteményben! Miről szól a vers? Mi változott
a nyelvben a 13. század óta? Gondoljatok a
szókincsre, a hangzásra, a szavak mondattá fűzésének módjára, valamint a helyesírásra is!

A magyar nyelv 700 évvel ezelőtt
Előző tankönyvedben már volt szó a nyelv hihetetlen gazdagságáról (4.5). Minden nyelv élő organizmus (szervezet, rendszer), azaz fejlődik, változik, megismerhető története van.
A magyar nyelv ősi állapotára csak következtetni lehet, mert az
írásbeliség viszonylag későn alakult ki, ráadásul a korai időszakokból kevés magyar nyelvű szöveg maradt fenn.

A leuveni kódex 134. lapja
az Ómagyar Mária-siralommal

A nyelvújító mozgalom és a fiahordó górugrány

Michelangelo: Pieta

A legkorábbi magyar nyelvemlékünk, a tihanyi apátság alapítólevele, 1055-ből származik.
Ebben a latin szövegkörnyezetben olvasható a következő magyar nyelvű mondat: feheruuaru rea meneh hodu utu rea, melynek
mai megfelelője: Fehérvárra menő hadiútra.
Próbáljátok megkeresni az azonosságokat és
a különbségeket (változásokat) a szavakon!
A legrégebbi teljes szöveg magyar nyelven
a Halotti beszéd és Könyörgés, amely 1192 és
1195 között keletkezett. Ez egy latin nyelvű
prédikáció fordítása. A legkorábbi magyar
vers az Ómagyar Mária-siralom (1300 tájáról),
ez szintén egy latin nyelvű szöveg fordítása.
Nézzétek meg a szöveggyűjteményben a
szöveg három változatát! (A nyelvemlékekről
bővebben tájékozódhatsz a nyelvemlekek.
oszk.hu oldalon.)
Mit gondoltok, hogyan kapcsolódik a Pieta
című szobor a vershez?
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Kazinczy Ferenc (1759–1831) levelezés útján irányította a népszerűvé vált nyelvújítási mozgalmat, melynek fénykora 1790
és 1820 közé tehető. A nyelvújítók célja az volt, hogy a magyar
nyelvet gazdagabbá, kifejezőbbé tegyék, hogy a tudományos
és a szépirodalmi művek írására is jobban megfeleljen. Sok idegen szót magyarítottak. Feledésbe merült szavakat elevenítettek fel. Tájszavakat emeltek be a köznyelvbe, és – különösen
szóképzéssel – új szavakat is alkottak. Neves személyiségek,
írók, költők, tudósok mellett a művelt lakosság is részt vett a
mozgalomban. Ekkor nagyon sok új szóval, kifejezéssel bővült
nyelvünk, bár sok próbálkozás nem honosodott meg.
Nyelvünk azóta is sokat változott. Egy 19. századi diáknak
épp olyan nehézséget okozna egy mai szöveg, mint amennyire
nektek nehéz például Kazinczy megértése. Kazinczynak és feleségének, Török Sophie-nak nyolc gyermeke született, az első
kettőről van szó a következő levélrészletben.
„Gyermekemnek rossz éjjele volt tegnap; most csendesen alszik harmadfél óra olta, csak a szomjúság által ébresztetvén fel két ízben.
Mely szent érzések ezek az atyaiak; de mint fűzte öszve a természet
az örömet a keserűséggel! Ez a rettegés, ez a gond! – Soha még én
mélyebben ható mérget nem ismertem, mint midőn Iphigeniem, esztendőt s tíz napot élvén, meghala.”
(Kazinczy Berzsenyi Dánielnek szóló egyik leveléből, 1809.)

Nyelv tan

Miről is szól a Toldi?
A nyelvi és életmódbeli változások megnehezítik a régi irodalmi alkotások megértését. Idézzétek fel és mondjátok el együtt
fejből Arany János Toldi című elbeszélő költeményének első két
versszakát! Fejtsétek meg minden aláhúzott szó jelentését!
1. Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga;
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan,
Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.
2. Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel:
Óriás szunyognak képzelné valaki,
Mely az öreg földnek vérit most szíja ki.
Válunál az ökrök szomjasan delelnek,
Bőgölyök hadával háborúra kelnek:
De felült Lackó a béresek nyakára,
Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára.

Mi legyen a régebbi művek sorsa?
Vannak, akik azt gondolják, hogy a régebbi, nehezebben érthető műveket át kellene írni úgy, hogy könnyebb legyen megérteni őket. Már ki is adtak néhány regényt egy-kétszáz oldalban, az eredetihez való minél nagyobb hűségre törekedve.
A sorozat címe Klasszikusok újramesélve.
Ti helyesnek tartjátok a régi szövegek átírását? Indokoljátok
meg a véleményeteket!
Új szavak – ma
A következő szavak a ti életetek során kerültek be a nyelvbe,
vagy ekkor kaptak új jelentést: pendrive, blog, skype, karrier,
király, sirály, zsír, projekt, Wikipédia, Skype, fórumozik, pizzázik,
mobilozik, meghekkel valamit, digitális, füles, fájl, e-mail, tablet, e-book…

2. Próbáljátok magyarítani ezeket! Nézzétek meg, hogy mi-

lyen megoldások születtek a Szómagyarító honlapon! Gyarapítsátok az új szavak listáját a füzetben! Ki tudja a legtöbb
új keletű szót felsorolni?
Érdekesség

Eredeti szó,
kifejezés
szík sarja

Mai
írásmódja
ua.

Jelentése
szikes, rossz
földön a levágott gabona töve

3. Sokan filmen nézik meg a kötelező olvasmányokat. Vajon a film pótolja az olvasmányélményt? Láttatok már olyan filmeket, amelyeknek könyvben is olvastátok
a történetét? Mi az oka, hogy ugyanaz a
történet más könyvben és filmen?
4. A nyelvművelők egyik lényeges aggo-

dalma és szempontja a túl sok idegen szó
bekerülése a nyelvbe. Logikus dolog, hogy
egy-egy tárggyal, dologgal, újdonsággal a
neve is bekerül a nyelvhasználatba, de az
is természetes, hogy lassan kialakul rá egy
magyar szó is, vagy pedig az idegen szó
kezd idomulni a nyelvünkhöz.
Az e-nyelv.hu portál 2010-ben szómagyarító oldalt indított, hogy az internetezőket nyelvújító
tevékenységre ösztönözze. Balázs Géza nyelvész így ír erről:
„A közösségi szómagyarító honlap legfontosabb tanulsága, hogy sokakban elevenen él a
magyar nyelv folyamatos figyelésének, megújításának, a szómagyarításnak a vágya. E
tevékenység közben mindig születnek tréfás,
esetleg nyelvileg, esztétikailag visszatetszést
szülő megoldások is, de a nyelvi játék fejleszti
az anyanyelvi tudást, öntudatot. Ez pedig már
önmagában igen hasznos.”

1.28

Gondolkozzatok el azon, hogyan fog változni a nyelv néhány évtized múlva! Mára az információs robbanás miatt
rengeteg új szó, kifejezés alakult ki. Mit gondoltok, ez a változás hogyan fog folytatódni?
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Avantgárd – lázadó művészeti irányzatok

Idézzétek fel, hogy mit tanultatok a művészetekről! Elevenítsétek fel, hogy milyen művészeti ágakat ismertek!
Idézzétek fel, hogy mit tanultatok az előző tanévben, mivel foglalkozik a művészettörténet tudománya, illetve
mit nevezünk korstílusnak!
Az avantgárd után már nem ugyanazt jelenti
a művészet kifejezés, mást és másként is értünk alatta, mint korábban.

1. Figyeljetek nagyon!
A képek és az irányzatokat bemutató leírások összekeveredtek! Keressétek meg az
adott leíráshoz tartozó képet!
A

Umberto Boccioni:
Folytonossági formák a térben

B

Salvador Dalí: Elfolyó idő

C

A 20. század elején a művészetben is forradalmi hullám söpört
végig, akárcsak a társadalomban. A hagyománnyal szembeni
lázadás, a múlttal való szembeszállás, a gyökeres újítás hevülete hajtotta a művészeket. Forradalmi előörsnek, élcsapatnak
tekintették magukat. E rövid ideig tartó irányzatok, „izmusok”
közös neve az avantgárd. Maga ez a szó is előörsöt, élcsapatot jelent. Ezek az irányzatok elsősorban a festészetben voltak
termékenyek, de az irodalomban is éreztették hatásukat. Az új
alkotások a fiatalokat és az újító művészeket lelkesedéssel töltötték el, míg a hagyományok tisztelői felháborodva utasították el őket. Itt most csak azokkal az irányzatokkal foglalkozunk,
amelyek az irodalomban is nyomot hagytak.
1. Expresszionizmus
Az „expresszió” szó kifejezést jelent. Az expresszionisták saját
belső világukat vetítették rá az ábrázolt valóságra. Elsősorban
félelem, fájdalom vagy bánat tükröződik alkotásaikon. Egyik
korai képviselőjük a norvég Edvard Munch (ejtsd: munk vagy
münk), Sikoly című képe közismert. Az irodalomban Franz Kafka
képviseli ezt az irányt. Szorongást kifejező művei pl. A kastély,
A per vagy Az átváltozás. Az utóbbi így kezdődik: „Amikor egy
reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában. Páncélszerűen kemény hátán
feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét, meglátta domború, barna, ív
alakú, kemény szelvényekkel ízelt hasát, amelyen alig maradt már
meg végleg lecsúszni készülő paplana. Számtalan, testének egyéb
méreteihez képest siralmasan vékony lába tehetetlenül kapálódzott szeme előtt.”
2. Futurizmus
A „futuro” szó jövőt jelent. A futuristák a jövő, a lendület,
a mozgás, a gépek megszállottjai voltak. Olaszországban
a fasiszta, Oroszországban a kommunista mozgalommal ke
rültek kapcsolatba. Az olasz mozgalom vezéralakja Marinetti,
leghíresebb orosz képviselője Majakovszkij volt. A képeken
gyakran egy-egy mozgássorozat látszik, egy mozdulat több fázisra bontva. Majakovszkij így kelt ki a hagyományos költészet
ellen: „Elég! / egy szót se rája, / köpjetek / a halk rímek / szépségére, az áriákra, / a rózsafákra, / meg a művészet arzenálja / sok
porlepett / kellékére és kacatjára…”
3. Szürrealizmus
A „szürreális” valóságon túlit, valóság felettit jelent. Képviselői arra vágytak, hogy az álom, a képzelet, a lélek mélységeit tárják fel, és nem törődtek a valóság korlátaival. A spanyol
(katalán) Salvador Dalí és az orosz Marc Chagall (ejtsd: ságál)
például azzal kísérletezett, hogy fényképszerű pontossággal
ábrázoljanak irreális látomásokat. Paul Klee pedig gyerekesen
egyszerű, ősi motívumokat alkalmazott a képein.

Marcel Duchamp: A forrás
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4. Dadaizmus
E botránykeltő, polgárpukkasztó irányzat fő képviselője Tristan Tzara (ejtsd: cárá). A dadaisták csak meghökkenteni akartak, lerombolni a megszokás kötelékeit, valami egészen mást,
ébresztő, felzaklató újdonságot kerestek, ami ellentmond
mindannak, amit előtte a művészet alatt értettek. Fényképmontázsokat készítettek, kész használati tárgyakat állítottak ki.
A költők újságból kivágott szavakat raktak véletlen sorrendbe, és
ezt nevezték versnek. „A dada nem jelent semmit… Azért írom ezt
a kiáltványt, hogy kimutassam, lehet ellentmondásos cselekedeteket
is egyszerre végrehajtani egy rövid lélegzetnyi idő alatt, a cselekvés
ellen vagyok, és a folytonos ellentmondást szeretem, de az állítás ellen is vagyok, sem mellette, sem ellene nem vagyok, és senkinek nem
akarok megmagyarázni semmit, mert gyűlölöm a jó ízlést.”

D

Edvard Munch: Sikoly

A zenei avantgárd
Az avantgárd második hullámának kiemelkedő zeneszerzője és
zenésze az amerikai John Cage (ejtsd: dzson kédzs).

2. Hallgassátok meg az interneten a 4’33’’-at, a csend zenéjét, amelyet „eljátszanak” és lemezre vesznek ugyan, de
egyetlen hang sincsen benne! Hogy lehet ez?
A magyar avantgárd
A magyar irodalomban is volt hatása az avantgárd irányzatoknak. Kiemelkedő alkotó a magyar avantgárd atyjának is
nevezett Kassák Lajos (1887–1967). Költő, író, képzőművész és
folyóirat-szerkesztő volt. 1972-ben írta Az izmusok története c.
munkáját. Műveit, életét emlékmúzeum mutatja be Budapesten. Az avantgárd hatott a század elején induló jelentős költőinkre, így József Attilára, Illyés Gyulára és Radnóti Miklósra is.
József Attila lázadó magatartásának közismert példája a Tiszta
szívvel című költemény. Radnóti Miklós Pirul a naptól már az őszi
bogyó c. verse is lázadó, avantgárd hangon szól, akárcsak a legtöbb korai verse.

Tihanyi Lajos: Kassák Lajos

3. Olvassátok el mindkettőt a szöveggyűjteményben, és a
Tiszta szívvel-t hallgassátok is meg a YouTube-on, Latinovits
Zoltán előadásában!
A Nyolcak művészcsoport tagjai olyan képzőművészek voltak,
akik hosszabb-rövidebb ideig avantgárd irányzatokat követtek: Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos.
Műveiket megtekinthetitek a Magyar Nemzeti Galériában.

Berény Róbert: Csellózó nő

Érdekesség
Alkossatok öt csoportot, és válasszatok egyet a négy irányzat, illetve a magyar avantgárd bemutatása közül! Használjátok a könyvtárat és az internetet, és készítsetek egy-egy 5–8 perces, illusztrált kiselőadást a témából! Készíthettek
egy-egy futurista, szürrealista, expresszionista képet vagy „zsákverset” is! Keressétek meg az interneten Tristan Tzara
Hogyan írjunk dadaista verset című utasítását! Próbáljátok ki Halmai Róbert dadaista versgenerátorát is!
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Műalkotások befogadása, értelmezése

Mit gondoltok, miért kell értelmezni a művészeti alkotásokat? Mi a szerepe az alkotónak, s mi a szerepe a befogadónak, értelmezőnek? Mi történik, amikor egy festményt nézünk vagy verset olvasunk? Beszélgessetek erről!

1. Nézzük meg az értelmezés folyamatát

Pablo Picasso Guernica (1937) című festményén!
Mit láttok a képen? Próbáljátok meg leírni,
elmondani! Azonosítsátok az egyes elemeket, figurákat a képen! Mit gondoltok
a színeiről? (Az eredeti színek és az illusztráció színei hasonlóak!) Milyen hangulatot
áraszt? Mit gondoltok, mi lehet a kép témája? Mivel tudjátok ezt indokolni?

2. Hogyan különbözteti meg Picasso az

alkotó és az értelmező helyzetét az idézetben? Mit gondoltok erről? Egy kép, egy irodalmi mű csak azt jelentheti, amit az alkotó gondolt róla vagy „belegondolt”? Arany
János nevéhez kötődik a híres szállóigévé
lett mondat: „Gondolta a fene!”, amikor
egy művével kapcsolatos szándékait találgatták. (Vita zajlik arról, hogy valóban
leírta-e/mondta-e Arany e szavakat. Péter
László néhány éve talált egy kéziratot, ahol
valóban leírta ezt a gondolatot, viszont ebben formában: „Gondoltam fenét!”) Fontos egy mű értelmezésekor, hogy a szerző
szándékát kikutassuk?
A szerző szerepének, fogalmának értelmezése a 28. és 29. leckében is megjelenik
majd. Megtapasztaljátok, hogy ez a kérdés
sem mindig egyértelmű.

A műalkotások, akár képzőművészeti, akár irodalmi, akár zenei
alkotásról van szó, akkor tudnak műalkotásként létezni, ha valaki megnézi, elolvassa, meghallgatja, vagyis befogadja őket.
Amikor megnézünk egy képet, elolvasunk egy verset, azonnal értelmezni kezdjük. Ez az értelmező folyamat sokrétű, nagyon sok minden szükséges hozzá. A műalkotások feltételeznek egy alkotót, egy szerzőt, az alkotás folyamatát, de éppen
ennyire szükség van a befogadóra is, akire hat a műalkotás.
Tulajdonképpen a befogadó teszi teljessé a művet, ő „fejezi be”
a befogadás aktusában (tehát szerző – mű – befogadó összekapcsolódik). Egy regény a polcon csak tárgy, nyomtatott szöveg,
műalkotás akkor lesz, ha valaki olvassa. A festmény is csak tárgy,
ha nem nézi, nem csodálja senki. A befogadói tevékenység nélkül a műalkotás nem teljes, egésszé, működővé a befogadó tevékenysége által válik. Természetesen a befogadás nem azonos
az elemzéssel, de minden befogadás egyben értelmezés, egy
olvasat létrehozása. Mivel nagyon sok befogadó van, ezért az értelmezések/olvasatok is sokfélék lehetnek. Ezek általában alapvetően nem különböznek egymástól, bizonyos elemekben, hangsúlyokban azonban igen. Arra is van azonban példa, amikor ezek
az értelmezések nagyon különbözőek. A műalkotások nyitottak
az értelmezésre. Ezzel a kérdéssel foglalkozik Umberto Eco olasz
író, esztéta A nyitott mű (1962) című tanulmánykötetében.
Picasso így ír a kérdésről, épp a Guernica című festményével
kapcsolatban:
„A bika, az bika és a ló, az pedig ló. (...) Ha jelentéssel akarják felruházni festményeim bizonyos elemeit, hát tegyék, de az nem biztos,
hogy az a jelentés lesz, amire én gondoltam. Azok az ötletek és következtetések, amelyeket önök ezáltal kapnak, ösztönösek és tudattalanok. Azért festek, hogy festhessek. A dolgokat úgy festem meg,
ahogy azok vannak.” (Forrás: Wikipédia)

Pablo Picasso: Guernica (1937)
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A Guernica szürke, fekete és fehér színeket tartalmazó freskószerű olajfestmény. Magassága 3,5 méter, míg szélessége 7,8 méter.
A festményt a madridi Museo Reina Sofia múzeumban lehet megtekinteni. Picasso célja a festmény elkészítésével az volt, hogy felhívja
a világ figyelmét a spanyol polgárháború idején Franco tábornokot
támogató németek és olaszok által lebombázott spanyol település,
Guernica végzetére. Picasso a festményt 1937 júniusának közepére
fejezte be. Picasso e freskó méretű festményt legelőször a párizsi
világkiállításon mutatta be 1937-ben, majd ezek után több másik
helyszínen is kiállították.

(Forrás: Wikipédia)

A következő képek is a háború borzalmait mutatják be! Kutassatok az interneten, ismerkedjetek meg az alábbi festőkkel! Hasonlítsátok össze a három képet! Hogyan, milyen
eszközökkel fejezik ki a drámaiságot? A három kép közül melyik emlékeztet leginkább Picasso képére? Miben hasonlít
a kifejezés módja a két képen? Miért?

Francisco de Goya: 1808. május 3.
Madrid védőinek kivégzése (1814)

Mednyánszky László:
Háborúban (1914 körül)

A magyar költészetben Radnóti Miklós
versei különös érzékenységgel mutatják meg a 2. világháború, a holokauszt
és a haláltáborok borzalmas világát.
Olvassátok el az Erőltetett menet című
költeményét, amely a képvers eszközeit is felhasználja, hogy a haláltáborban élő ember szenvedését és vágyát a méltó emberi éltre bemutassa.
Zárósorai a magyar költészet legszebbjei közé tartoznak.

Gondolkozz!

3. Olvassátok el a bal oldali szöveget a
képről! Mennyivel tudod jobban értelmezni a képet, ha ezeknek az információknak
a birtokában vagy? Hogyan változik meg
a kép értelmezhetősége számodra? Válaszolj a következő kérdésekre!
– Mely elemek utalnak az erőszakra és a
káoszra?
– Hol játszódik a kép által ábrázolt jelenet?
Egyértelműen meghatározható?
– Hogyan ábrázolja a testeket és a végtagokat Picasso?
– Mit gondoltok a képen látható hangsúlyos villanykörtéről?
– Mennyire ábrázolja hitelesen a kép a háború, az erőszak borzalmait?

Salvador Dalí:
A polgárháború előérzete (1936)

4. Olvassátok el Ady Endre: Az eltévedt lovas
című versét a szöveggyűjteményből! Ady
az első világháborúról ír versében. Beszélgessetek a versről! Bár a versben a háború
szó meg sem jelenik, honnan tudja mégis
az olvasó, hogy arról szól? Olvassátok el a
Magyar Elektronikus Könyvtárból az Emlékezés egy nyár-éjszakára című Ady-verset is!
Radnóti Miklós
(1909–1944)

5. Olvassátok el Radnóti À la recherche című
versét, és a szövegből kigyűjtött sorokkal
állítsátok szembe a béke és a háborús idők
jellemzőit! Figyeljetek a vers zenéjére!

1.5

2.25

Mit gondoltok? Fontos azt tudnunk, hogy mire gondolt, mit akart kifejezni művével a szerző? Gondoljatok az idén
tanult avantgárd irányzatokra! Rendezzetek vitát a kérdésről! Mind a két álláspontnak legyen képviselője! Gyűjtsetek
össze érveket az egyik és a másik álláspont mellett, illetve ellen is!
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4.25

Művészet és giccs

A hétköznapokban nagyon sokféle tárgy vesz körül bennünket. Érdekes megfigyelni, hogy milyen tárgyak ezek.
Azt is érdemes megfigyelni, hogy kedvenc tárgyaink milyenek. Beszélgessetek erről: Milyen tárgyak, dolgok
tetszenek nektek? Miért pont azok? Mit jelent az ízlés fogalma? Miért mondják, hogy az ízlésen nem érdemes
vitatkozni?

1. Nézzétek meg az alábbi képeket! Mit gondoltok róluk? Próbáljátok jellemezni ezeket a tárgyakat! Mi a
közös bennük? Hallottatok már a giccs fogalmáról? Mit nevezünk giccsesnek a hétköznapi szóhasználatban?

2. Vannak otthon ilyen tárgyaid? Szereted

őket? Miért? Ismered a mostanában nagyon elterjedt „cukiság” fogalmát? Gyűjtsél
a netről olyan oldalakat, ahol cukiságokat
találsz! Mi minden tartozik ide? Szerinted
mi a kapcsolat a cukiság és a giccs között?

3. Ha a dolgok, a világ leegyszerűsítéséről

beszélünk, annak egyik legjobb példája a szappanopera. A szappanoperában
nagyon egyszerű figurákat találtok, általában valamilyen séma szerint. Mindenki
túl jó vagy túl rossz, tetteiket nagyon egyszerű rugók mozgatják, és egy egyszerű,
alig árnyalt világban élnek. Minden fekete
vagy fehér, egy dolog körül forog a cselekmény, a világ összetettsége pedig nem kap
benne teret. Milyen képet fest a világról?
Milyen problémákkal foglalkozik?

4. Mit gondoltok, mit jelent az a szófordulat, hogy ízlés dolga? Mi az ízlés? Mi határozza vajon azt meg, hogy mi tetszik nekünk és mi nem?
5. Gyűjtsetek giccseket a környezetetek-

ből! Fényképezzétek le! Vitassátok meg,
hogy valóban giccsről van-e szó! Próbáljátok meg csoportosítani őket! Miben különböznek egymástól? Miért tekinthetők
giccsnek? Írjatok a tárgyakhoz néhány
soros vicces ajánlásokat! Ne felejtsétek el,
virtuális tárgy is lehet giccs!
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Giccsel az élet minden területén találkozhatunk a lakberendezéstől, hétköznapi tárgyainkon keresztül egészen az egyes művészeti ágakban való megjelenésükig. A giccs nem művészet,
de annak hazudja magát, éppen ettől veszélyes. A fogyasztók
igényeinek tömeges kielégítését célozza. Egyszerű érzelmi,
gondolati sablonokat használ, közhelyes, túloz, távol áll tőle az
eredetiség, a különlegesség és a valódi problémákra való válaszkeresés. A nem művészi szándékú tárgyak, alkotások is lehetnek igényesek, a probléma azokkal van, amelyek művészeti
értéket tulajdonítanak maguknak.
A giccs a fogyasztói társadalom része, kihasználja az emberek érzelmi és gondolati kiszolgáltatottságát, leegyszerűsítő
kérdésekre olcsó, igénytelen válaszokat kínál.
Gillo Dorfles giccsről szerkesztett könyvének (A giccs. A rossz ízlés
antológiája) bevezetőjében különböző területeken határozza meg a
giccs megjelenését, ezek közül néhány példa:
– Eredeti, klasszikus témák, alkotások átvitele egy másik műfajba,
egy másik anyagba (klasszikus zenei témák a popzenében, festmények átvitele üvegtárgyakra, táskákra, emléktárgyakra [(pl.
hűtőmágnes, bögre stb.)];
– Meghatározott funkcióval rendelkező tárgy formájának funkció
nélküli megjelenése egy másik tárgyon (pl. a medvetalp alakú gitár);
– Az irreálisan megnövelt dimenziójú tárgyak, amelyek már a használhatóságot kérdőjelezik meg;
– Műtárgyak készítése régebbi stílusok modorában.

A giccs sokszor megjelenik
a művészetben is, idézőjelbe téve, ahol az alkotó
a giccs giccsvoltát hangsúlyozza, felhívja rá a figyelmet. Ilyen a Guggenheim
Múzeum előtt álló virág
kutyaszobor is Bilbaóban.

Művészetek

A giccsnek óriási irodalma van ma már, az esztétika (a művészetről szóló tudomány) része, hiszen a giccs és a művészet
elhatárolása nagyon fontos kérdés. A giccs ott a leginkább
észrevétlen, ahol a különböző alkotásokban valódi értéknek,
művészetnek akarja eladni magát. Fellelhető a képzőművészet,
a fotó, az irodalom, a film, a színház, az építészet stb. területein egyaránt. Legyetek mindig figyelmesek és igényesek, ne
engedjétek, hogy becsapjanak! A probléma sosem azzal van,
amikor valami úgy mutatkozik, mint önmaga, hanem akkor, ha
egy alkotás magát értékesebbnek, művészetnek akarja bemutatni. Ilyenkor keletkezik a giccs, ezért is hívják álművészetnek.
A ponyvairodalom általában az irodalmi giccs egyik jó példája.
Az olvasóközönség igényét elégíti ki könnyen, jól olvasható, fordulatos, érzelmes regényekkel. Az elnevezés onnan ered, hogy
eredetileg vásárokban árulták ponyván ezeket a könyveket. Olcsó kiadványok voltak, széles rétegek is megvehették, de ekkor
még nem feltétlenül jelentettek rossz irodalmat, több elismert
irodalmi művünk (pl. Lúdas Matyi) is a „ponyván kezdte”. A 19.
századtól azonban az olcsóság mellett egyre inkább az értéktelenséget is kifejezte. Ma pedig már nem is olcsó, csak értéktelen.
Tavaly tanultatok Rejtő Jenőről. Az ő könyvei is ponyvaregények, bár egyre többen irodalmi értéket is tulajdonítanak történeteinek. Mit gondoltok, miért?
A korábban értéktelennek tulajdonított műfajok között, ilyen
például a krimi, is keletkeznek értékek, tudunk olyan krimiket,
amelyek komoly irodalmi értékkel bírnak. Ilyen bűnügyi regényt írt például Poe vagy Dosztojevszkij. Tehát nem a műfaj
vagy a téma, hanem a feldolgozás módja, a látásmód eredményezi a giccset.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ilyen könyveket, filmeket nem lehet nézni, olvasni, csak tisztában kell lenni az értékükkel. Különösen a filmek egyre bővülő kínálatában nehéz az
eligazodás, nagyon sok film jár giccs határán, illetve sok olyan
film készül, ahol ez a kérdés fel sem merül, mert a célja nem más,
mint a szórakoztatás.
Nézzétek meg a jobb oldali képeken a két könyvborítót! Fogalmazzátok meg, hogy mi jellemző rájuk! Melyek azok a vizuális
jegyek, amelyekből biztosan megállapíthatjátok, hogy ponyvaregényekről van szó?

7. Hogyan lehet giccses egy fotó, amikor
„egyszerűen csak a valóságot” mutatja?
Próbáljátok meghatározni, miért giccsesek
az alábbi képek!

8. Készítsetek fotókat a természetben!
Igyekezzetek jó és giccses fotókat egyaránt
készíteni! Mutassátok meg egymásnak a
képeket, beszélgessetek róluk! Írjátok össze
a giccsesnek tartott fotók jellemzőit!

6. Soroljatok fel az általatok ismert könyvek közül olyanokat,

amelyek szerintetek ebbe az értéktelen irodalom kategóriába tartoznak! Olvastatok ilyet? Szerintetek miért felelnek
meg ezek a művek a giccs fogalmának?
Gondoljátok végig, az általatok látott filmek közül melyek
giccsesek! Mit jelent a kifejezés: „hollywoodi film”?
Érdekesség

1.12

Nézzétek meg jól ezt az oldalpárt! Láttok-e különbséget a többi oldalpár és közötte? Ezen szinte csak giccses vagy
giccset ábrázoló fotók vannak, ezért látványvilága jelentősen, zavaróan elüt a többitől. Fogalmazzátok meg a véleményeteket erről!
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4.26

A zenei élmény

Már sokat foglalkoztatok az irodalom mellett a képzőművészetekkel, azonban a zenével még nem. Pedig ez
is egy olyan művészeti ág, amely végigkísérte az emberiség történetét, de átfogja a mindennapjaitokat is.
Beszélgessetek arról, milyen zenéket hallgattok, szerettek! Beszélgessetek arról is, hogy hogyan tudtok hozzájutni ezekhez a zenékhez!
A népzene

1. Milyen népdalokra emlékeztek álta-

lános iskolai tanulmányaitokból? Kodály
Zoltán Háry János c. daljátékát talán meghallgattátok a 17. leckéhez kapcsolódóan. Gyűjtsetek össze legalább 5 Kodályés 5 Bartók-mű címét, olyanokat, amiket
legalább hallomásból ismertek! Hallgassatok meg egyet-egyet CD-ről vagy a YouTube segítségével!

A szórakozás legkedveltebb módja mindig az éneklés, a zenélés és a zenehallgatás volt. Valamikor a népdal volt a popzene (= populáris, népszerű, tömeges). Régen csak a „valóságban”, a zenéléssel azonos időben lehetett zenét hallgatni.
Az első hangrögzítő eszközt Edison alkotta meg 1877-ben.
Kossuth Lajos 1890. szeptember 20-án elmondott beszéde is
fonográfhengeren maradt ránk. Kodály Zoltán és Bartók Béla
ilyen eszközzel gyűjtötte a népdalokat.
A zene nyelve nemzetközi még a szöveges műfajok esetében
is. Kodály szerint nem élhetünk teljes érzelmi életet zene nélkül.
A zenei kultúra változásai: komolyzene-könnyűzene
A hangrögzítés feltalálása megváltoztatta a zenei kultúrát, miként az írás, majd a nyomtatás feltalálása az irodalmat. A kották
elterjedése, majd a rögzíthető hang új távlatokat nyitott meg,
gyorsabb, könnyebb hozzáférést engedve a zenéhez. Kialakult a vitatható komolyzene-könnyűzene megkülönböztetés.
A hanghordozók állandóan változtak/változnak az egyre jobb
minőség és az egyre könnyebb lejátszás érdekében. Ez a változás visszahat a zenei műfajokra, a zenehallgatás módjára, általában a zenei kultúrára is.
Opera – operett – musical
A legegyszerűbb meghatározás szerint mind a három zenés
színpadi műfajban van zenekar és énekesek. Az operában csak
énekelnek. Az operettben és a musicalben az ének mellett beszélnek és általában táncolnak is a szereplők. A magyar operairodalom megteremtése Erkel Ferenc (1810–1893) nevéhez
fűződik, leghíresebb operái a Hunyadi László és a Bánk bán.
A Bánk bán híres áriája a Hazám, hazám…

Erkel Ferenc

Hallgassátok meg Simándy József előadásában!
A legnépszerűbb magyar operett talán a
Csárdáskirálynő, Kálmán Imre (1882–1953)
zeneszerző műve.
A Madách Színház musicalekre szakosodott. Számos világhírű musicalt műsorra tűztek Andrew Lloyd Webber
művei közül is, például a Jézus Krisztus
szupersztárt, az Evitát, Az operaház fantomját és a Macskákat.
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Művészetek

1888-ban Emil Berliner feltalálta a gramofont és a sokszorosítható hanglemezt, ez azonban még nem terjedt el, amikor
Puskás Tivadar találmánya, a rádió elődje, a telefonhírmondó
1893-ban megkezdte működését.
Az első telefonhírmondós operaközvetítés 1896-ban volt.
1918-tól kezdve már rendszeresen közvetítettek élőzenét a Népoperából, a Nemzeti és Király Színházból, a Zeneakadémiáról,
valamint egyes kávéházakból a legnépszerűbb katonazenekarok és cigánybandák muzsikáját. Így már nem csak ott hallgathatták a zenét, ahol játszották.
A gramofon a századfordulón terjedt el, de akkor még csak
4 percnyi hangot lehetett rögzíteni egy lemezen. Több mint ötven évbe telt, mire ezt az időtartamot 30 percre tudták növelni
a mikrobarázdák segítségével.
A jazz vagy dzsessz
Az 1920-as években Amerikából terjedt el a műfaj világszerte. Az afro-amerikai blues és ragtime zenében, meg az európai katonazenekarok muzsikájában gyökeredzik. Ekkor már a
gramofon és az új találmány, a rádió segítségével tömegesen
hallgattak az emberek rögzített zenét, most már aszinkron
módon is, vagyis nem akkor, amikor játszották. A jazznek azóta szerteágazó műfaji változatai jöttek létre, de elvesztette a
tömegkultúrában játszott kiemelkedő szerepét. Louis Armstrong, Frank Sinatra és Ella Fitzgerald a klasszikus jazz-korszak
világhírű művészei.

4. Hallgassátok meg Louis Armstrong
What a wonderful world (Csodálatos világ)
című dalát!
Számos kiváló magyar jazz-zenekar és
-énekes van, az egyik sikeres fiatal énekesnő Váczi Eszter. Hallgassátok meg a
Jazz+Az című lemez Ma jól vagyok számát!
5. Soroljatok fel ismert zeneszerzőket, ha
tudtok, akkor műveiket is soroljátok fel,
vagy keressetek műcímeket az interneten!

Pop-rock

A világzene

A hangrögzítés feltalálása és minőségének fejlődése meghatározza zenehallgatásunk minőségét és módját. A szalagos
magnetofon tömegek számára elérhető változatát a Philips cég
fejlesztette ki 1963-ban. A kazettás magnó az 1980-as években
terjedt el. A technika fejlődésének ez a szakasza párhuzamos a
pop és a rock könnyűzenei műfajok megszületésével és rohamos
térhódításával. Magyarországon az első nagyon népszerű popzenekar az Illés együttes volt. Ez a házibulik nagy korszaka. Ös�szekapcsolódott az ifjúsági mozgalmakkal és a hippikorszakkal is.

A világzene szót az 1980-as években kezdték alkalmazni olyan rövid zenei alkotások
megnevezésére, amelyek valamilyen – többnyire kevéssé ismert kultúrákból származó
– népzenei alapokra épülnek, a népzenét
alapanyagként kezelik, és szabadon alakítják. A dalok.hu honlap meghatározásában a
világzene: „Népi motívumok, globális zenei
környezetben. A múlt a jelenben.” Ez a fajta
zene már a walkmannel, az első könnyen hordozható CD-lejátszóval egyidős. Világzenét
játszik a népszerű Besh o droM és a Ghymes
együttes, világzenét énekel Palya Bea is.

2. Izgalmasan mutatja be ezt a korszakot az Eper és vér című
film (1970). Nézzétek meg!

3. Milyen eszközökön hallgatjátok most a zenét? Milyen legális és illegális módjai vannak a zenék letöltésének?

6. Hallgassatok meg tőlük egy-egy számot
CD-ről vagy a YouTube segítségével!

Érdekesség
Milyen technikai megoldások forradalmasították a zenehallgatást, mióta megszülettetek? Alakítsatok csoportokat
zenei ízlésetek szerint! Mutassatok be néhány mondatban egy-egy általatok kedvelt zenei irányzatot és azt a szubkultúrát (ezt a kifejezést tavaly tanultátok!), amelyhez kapcsolódik! Játsszátok le a kedvenc számotokat is!
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Az irodalom határterületei

A giccs témakörénél már foglalkoztatok az érték és művészet témakörével. Idézzétek fel, hogy mit tanultatok a
ponyvairodalom, a szépirodalom és a giccs kérdéseiről!
A krimi vagy detektívregény

Szórakoztató irodalom – szépirodalom

A bűnügyi történetek közkedvelt, érdekfeszítő, izgalmas olvasmányok. Szinte állandó elemei a különc detektív és kissé
lomha gondolkodású segédje, az ártatlan
gyanúsított, aki ellen sok bizonyíték szól, és
az igazi tettes, akire senki nem gyanakszik.
Jó krimit olvasva egy rejtély megfejtésének részesei vagyunk. A detektívtörténet műfajának
atyja Edgar Allan Poe (ejtsd: „edgar elen pó”)
amerikai író és költő. Legíresebb krimije egy
novella, A Morgue utcai kettős gyilkosság (1841,
ejtsd „morg”). Robin Cook az orvosi témájú
krimik egyik legismertebb szerzője. Orvosi témájú krimijeinek három visszatérő szereplője
van: dr Laurie Montgomery igazságügyi orvosszakértő, Lou Soldano rendőrhadnagy és
dr. Jack Stapleton igazságügyi orvosszakértő.

A szórakoztató irodalom, más szóval a lektűr és a művészi
értékű szépirodalom nem válik el élesen egymástól. A szórakoztató irodalom is lehet igényes, lehetnek esztétikai értékei,
és a szépirodalom is lehet érdekes, izgalmas, szórakoztató.
Az irodalom változásával egyre újabb műfajok jönnek létre, illetve bizonyos műfajok divatosakká, mások kevésbe divatossá
válnak, esetleg új értéket, jelentőséget kapnak. A mai korszakban különös változásoknak lehetünk szemtanúi, az irodalom
határterületein lévő műfajok, például a krimi, sci-fi, horror stb.
új értelmezést és időnként jelentőséget kapnak. Ma nagy divatja van ezeknek a műfajoknak, s a megújításuknak.

2. Számos híressé vált krimit legalább filmekből ti is ismertek, még akkor is, ha a szerző neve nem rémlik. Rendeljétek
egymáshoz a szerzőt, a szereplőket és a szereplők filmbéli
képét!

Hastings kapitány
(ejtsd: „hésztingsz”)

(sir) Arthur Conan Doyle
(ejtsd: „szőr artur konen dojl”)

dr. Watson (ejtsd: „vatszon”)
Hercule Poirot
(ejtsd: „erkül poáro”)
Sherlock Holmes
(ejtsd: „serlok holmsz”)

1. Olvastatok már krimit? Filmen milyen

krimit vagy thrillert láttatok? Össze tudjátok foglalni a történetet néhány mondatban? Szeretitek a bűnügyi történeteket?
Ha igen, miért?
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Agatha Christie
(ejtsd: „agata kriszti”)

A tudományos-fantasztikus regény – science fiction, sci-fi
A science fiction (ejtsd: „szájensz fiksön”) vagy sci-fi (ejtsd:
„szkifi”) műfaj olyan történeteket jelöl, amelyek a tudomány
mai állása szerint lehetetlennek, fantasztikusnak tűnnek. A scifi azonban úgy mondja el a történetet, mintha valóságos lenne. A szerző általában a jövőbe, gyakran a világűrbe helyezi a
cselekményt.
A műfaj klasszikusa Verne Gyula (1828–1905, Jules Verne,
ejtsd: „zsül vern”) francia író, aki több tucat sci-fit és egzotikus
helyeken játszódó kalandregényt írt. Verne nagyon alaposan
tanulmányozta a tudomány és technika vívmányait, és gazdag
fantáziája segítségével elképzelte, milyen irányba halad a további fejlődés.
Szinte korlátlan képzelete a tudósokat is ösztönözte. Számos
elképzelése valóra vált. Tavalyi könyvetekben már volt szó a
fantasztikus tengeri utazást elmesélő A tizenöt éves kapitány
című kalandregényéről.

Iro dalom

A fantázia életre kel
A fantasy (ejtsd: „fentezi”) nagyon divatos irodalmi, képző- és
iparművészeti stílus, szinte életforma. Mindig mitikus (ősi legendákban, vallásokban gyökerező) fantáziavilágot teremt
az író. A több mint 100 éves fantasy műfaj köré egész kultúra
szerveződött. Ennek legújabb ágát a szerepjátékok, filmek és
klubok jelentik.
A magyar szépirodalomban a fantasy egyik őse Vörösmarty
Mihály (1800–1855) Csongor és Tünde című drámai költeménye.
A mű részben mese, a fantázia világában játszódik. Valóságos,
hús-vér szereplői ördögfiakkal, boszorkánnyal, tündérrel találkoznak, miközben egymást és az élet értelmét keresik.
A fantasy műfaj kiemelkedő alkotása Tolkien (ejtsd: „tolkin”)
regénytrilógiája, azaz három összefüggő regénye, A Gyűrűk
Ura. J. K. Rowling (ejtsd: „rólin”) hét regényt írt Harry Potterről.
A cselekmény a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában játszódik. Az izgalmas történet a fantázia világába vezet, természetfeletti képességű emberek és csodálatos lények
a szereplői. Sokan e történetek iránti kíváncsiságból szoktak rá
az olvasásra. 74 nyelven adták ki, kb. 500 millió példányban.

3. Te mit tudsz a szerepjátékokról? Miért
érdekesek és miért lehetnek veszélyesek?

4. Melyik könyvet olvastátok? Mindegyikből készült film is. Melyiket láttátok? Miért
tetszett? Próbáljátok részletesen megindokolni! Játsszátok el a szöveggyűjteményben található rövid jelenetet!

Könyves toplisták
Nézzétek meg két nagy könyvterjesztő vállalat 2013-as sikerlistáját! Ki ismeri valamelyik szerzőt vagy könyvet?
Több szerzőt a tévéből is ismerhettek. Fogalmazzatok meg igaz és hamis állításokat a listával kapcsolatban!
A többieknek gyorsan el kell dönteniük, hogy melyik igaz és melyik hamis. Nézzetek utána az interneten, hogy
milyen könyvek ezek! Mindenki írjon egy-egy rövid ismertetőt valamelyikről a példa nyomán! Ne másoljatok!
Foglaljátok össze röviden a talált információt, és adjátok meg a forrást!
Például így: Nyári Krisztián: Így szerettek ők: A szerző 2012 elején barátai szórakoztatására kezdte mesélni a
Facebookon magyar írók és művészek szerelmi életének történeteit. A barátoknak szóló bejegyzésekből már
két ismeretterjesztő könyv született. A szerzőnek az a célja, hogy e valós, izgalmas szerelmek felidézésével megszerettesse a történetek szereplőit, és kedvet csináljon az olvasáshoz.
Forrás: A Líra Könyvkereskedelmi Vállalat honlapja 2012. Utolsó letöltés: 2014. 04. 27.

1.

Frei Tamás: 2015

Dan Brown: Inferno

2.

Dan Brown: Inferno

Frei Tamás: 2015

3.

Müller Péter: Férfiélet, női sors Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2.

4.

Csernus Imre: A kút

Érdekesség

Vekerdy Tamás: Jól szeretni – Tudod-e, hogy milyen a gyereked?

1.5

Nagyon fontos, hogy a művészetek, ezen belül az irodalom élményeket adnak, segítenek nekünk abban, hogy
jobban megértsük a világot, önmagunkat, viszonyunkat a világhoz. A műalkotások befogadása erőfeszítést igényel.
Ugyanakkor a szórakoztató irodalom sok kellemes percet okozhat. Nagyon fontos, hogy sokat olvassatok, és az
olvasmányaitok között legyen szépirodalom is!
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4.28

Játék az irodalomban – szerzők álarcban

Minden irodalmi műnek van szerzője, kivéve a népköltészeti alkotásokat. Soroljatok fel általatok ismert, tanult
szerzőket! Miért fontos a szerző a művek létrehozásában? Hogyan jelenik meg a szerző a művekben? Milyen
egyéni jellegzetességeik vannak a különböző íróknak, költőknek? Ez hogyan jelenik meg az alkotásokban?

1. Mit gondoltok, miért pont női szerzőt
választott Weöres a játékhoz? Sok költőnőt,
írónőt ismertek az irodalom történetéből?
Vajon miért van ez így? Soroljatok fel női
szerzőket a kortárs szerzők közül!

Psyché

2. A szöveggyűjteményben található vers
alapján milyennek képzeled a költőnőt?
Beszélgessetek arról, mennyi mindent kell
kitalálni egy elképzelt alkotó megteremtéséhez! Gyűjtsétek össze a szempontokat!
3. Ezek a játékok zavarba hozzák az olvasót. Nehéz feladat elé állítják. Olyan
helyzetben, olyan szituációban kell tájékozódnia, ahol még azt sem tudja, hogy
„becsapták”. Képzeljétek el azt a döbbenetet, amikor kiderült, hogy a várva várt fiatal
női szerző valójában az ismert Esterházy
Péter! Mit gondoltok, hogyan lehet résen
az olvasó, honnan veheti észre, hogy egy
játék részese?
Beszélgessetek arról, hogy a játék és az irodalom milyen viszonyban vannak!

Csokonai Lili fiktív portréja
a könyv borítójáról
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A kortárs irodalom sok jellegzetességével már foglalkoztatok
az elmúlt tanévben, sok neves szerzőt, érdekes művet megismertetek. Minden műnél nagyon fontos a szerző személye,
szorosan kapcsolódik a műhöz. Napjaink (posztmodern) irodalmában azonban gyakran megjelenik a „szerző” fogalmával
való játék. Ez azt jelenti, hogy egy szerző nem saját jól ismert
neve alatt publikál, és nem a saját stílusában, hanem megteremt egy kitalált személyt/szerzőt maga helyett, vagyis álarc
mögé bújik. A valódi szerző kitalált néven, kitalált térben és
időben jelenik meg, így elkezd élni egy addig ismeretlen alkotó. „Megírja” műveit, jelzi életének történéseit. Ha régebbi
korból származik, akkor előkerülnek művei, felfedezik azokat,
megismerhetővé válnak egy kitalált valóság darabjai.
Elkezdődik egy izgalmas irodalmi játék.
Ennek a játéknak egyik első képviselője Weöres Sándor volt, aki Psyché. Egy
hajdani költőnő írásai (1972) című művében egy kitalált költőnő, Lónyay Erzsébet (Psyché) verseit, leveleit adja közre.
Ugyanakkor művében megjelennek a
korban valóban élt figurák is (pl. Ungvárnémeti Tóth László költő, aki a kitalált költőnőnőbe szerelmes), ők népesíRészlet Bódy Gábor
tik be a Psyché világát. Weöres megírja
filmjéből
ezeket a verseket, játszik Lónyay Erzsébet figurájával. Egy különös, izgalmas, érdekes világot teremt
köré. A könyvből Bódy Gábor készített filmet 1980-ban.
Az 1987-es év irodalmi szenzációja, ami zavarba hozta, de egyben el is varázsolta az olvasókat, egy másik irodalmi játék volt.
A szerző és a kiadó tökéletesen teremtettek meg egy új szerzőt, egy fiatal lányt, aki először jelentkezik a magyar irodalomban, Csokonai Lilit. Eleven hangjával, furcsa hangvételével
elbűvölte az irodalmat szeretőket, mindenki arra volt kíváncsi,
kicsoda is Csokonai Lili. Az Élet és Irodalom című lapban Üdvözlet az indulónak címmel a főszerkesztő ajánlotta a könyvet. Ezt
a köszöntőt és a regényt is Esterházy Péter írta, a korszak, illetve a kortárs irodalom egyik legismertebb, már akkor is nagyon
magasra értékelt szerzője. A könyv címe: Tizenhét hattyúk, azóta is az egyik legsikerültebb irodalmi játék, bár, természetesen,
lelepleződött. A regény szerzője archaikus, 17. századi barokk
nyelven ír a 20. századi valóságról és banális szerelmi történetéről. Olyan játék, amelyben maga a szöveg is kiváló, és mindkét olvasatban valódi irodalmi élményt ad.
Így kezdődik a regény:
„Én, Csokonai Lili löttem e nyívvel tellyes világra az 1965. esztendőben 17. septembris virradólag Csepel szürke lapályában, az igaz római hitben és hitetlenségben megmaradván hóttig.”

Iro dalom

1990-ben a Jelenkor folyóirat is bemutatott egy írónőt, Sárbogárdi Jolánt, akinek közölték A test angyala című kisregényét, amely könyv formában 1997-ben
jelent meg. Itt is egy író rejtőzik a maszk
alatt, Parti Nagy Lajos. Első olvasásra
úgy tűnhet, mintha dilettáns (műkedvelő) író írta volna, aki a ponyvaregények
stílusát utánozza, de annyi nyelvi játék
található a szövegben, hogy ez az olvasat azonnal kizárható.
Most pedig ismerkedjetek meg egy másik irodalmi játékkal!
Neves költőnk, Kovács András Ferenc (az elmúlt tanévben már
megismerkedtetek vele) több álarcot is felvett, több személy
hangján is megszólalt. De a legkidolgozottabb alakja Lázáry
René Sándor, egy a 19-20. század fordulóján élt erdélyi költő.
„Hagyatékát” Kovács András Ferenc 1992 óta hozza „fokozatosan nyilvánosságra”, azaz újra és újra az ő álarcában, stílusában, költői világában alkot műveket. Közben pedig egyre szövi
Lázáry életének folyását, eseményeit. Sokszor szándékosan
olyan „hibákat” is elkövet, amelyek összezavarják az olvasót, elbizonytalanítják, vagyis kulcsot kapnak ahhoz, hogy egy játék
részesei. Olvassátok el a következő szöveget, melyet az egyik
Lázáry-vers közléséhez írt!

5. Olvassátok el a következő részletet, és
keressétek meg benne a „dilettáns” (műkedvelő, hozzá nem értő) írói stílusú részeket! Mire utal szerinted a „habszódia”
alcím? Létezik ez a szó? Milyen szavakat
olvaszt egybe?
„A haladó Edina nem bámészkodhatott szanaszéjjel, mert sietnie kellett az új munkahelyére,
melyen DR. Havas Tamás Üzleti-Manager megkövetelte a pontos munkakezdést, a 8 óra nulla
hát. De a lábát szedő modern leánynak ez nem
is esett nehezére, hiszen szerette a munkáját
egyetemben annak minden „buktatójával”.
A kis „kollektíva” is hamar befogadta Edina
személyiségét. Mondotta is DR. Havas Tamás a
teremtés édesanyjának egy esetben, akit még
előző munkahelyükről ismert, hogy ez az ő kis
„jobbkeze” főzi a legjobb titkárnői kávét Hungimpónknál, mi több, ha jövőre fölveszik Külker
Főiskolára, végzése után legprimább üzletkötőnk egyike lehet, mert van érzéke. Úgyhogy fel
a fejjel sikertelen felvételi dacára, mert még sok
szépet rejteget számára az élet marsallbotja!”

„Lázáry René Sándor 1859. szeptember 17-én született Kolozsvárott. 1890-től már főleg
Marosvásárhelyen élt – Marossárpatakon hunyt el 1929 októberében. Költői műveinek
és írott hagyatékának méltó felfedezése még hosszú ideig váratott magára. Verseinek
legelső (bár elenyésző) része csak 1992 augusztusában került elő a marosvásárhelyi Molter-hagyatékból, aztán később mind kisebb és nagyobb adagokban, de szinte
véletlenszerűen, a Teleki Téka titkosított állományából, illetőleg a költő özvegyének,
Vajdaréthy Júliának hosszan lappangó hagyatékából, továbbá más, korabeli (részben
családi, részben baráti) hagyatékokból is. Igen terjedelmes, bár eléggé szétszórt lírai
életműről lévén szó, még a Lázáry-versek és verstöredékek, változatok meg másolatok,
átírások és fordítások vagy a prózai fragmentumok számát tekintve sem bocsátkozhatunk elhamarkodott számításokba, sem előzetes mérlegelésekbe, mert a már-már
egésznek mutatkozó szövegkorpusz még újabb meglepetéseket is tartogathat – földolgozása roppant időigényes, hosszú évekre rúghat, ám kétségtelenül folyamatban van.
(Közzéteszi: Kovács András Ferenc.)” 
Forrás: Holmi, 2012. május

4. Foglaljátok össze a saját szavaitokkal, hogy mit tudtatok

meg a szövegből Lázáry Renéről, és azt is, hogy mit tudtatok meg a hagyatékot közzétevő személyről! Figyeljetek arra,
hogy ki teszi közzé a hagyatékot! Hogyan segít ez a játék
megfejtésében?
Emlékezz rá!

Kovács András Ferenc

6. Keressétek meg az interneten, hogy a
következő szerzők melyik írók álarcai! Tudjatok meg minél többet ezekről a kitalált
szerzőkről: Tsúszó Sándor, Dumpf Endre,
Troppaer Hümér!
5.7

Játék: Találjatok ki ti is (akár csoportokban) olyan személyeket, akiknek felépítitek az életét! Írjátok meg élettörténetüket! (Akár a múltban is élhettek, akár most is.) Ha múltbeli alakot találtok ki, ragaszkodjatok a kor sajátosságaihoz,
ne lépjetek ki a korból! Ha mai figurát találtok ki, építsétek ki kapcsolati hálóját! Helyezkedjetek bele az adott figura
életébe! Készítsetek fényképeket, dokumentumokat az életéhez!
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4.29

Játék az irodalomban – paródiák, szövegek hálója

Tavaly, amikor a Nyugat folyóiratról tanultatok, már találkozhattatok Karinthy Frigyes irodalmi paródiájával.
Idézzétek fel a tanultakat! Beszélgessetek arról, hogy miért voltak viccesek a Karinthy-paródiák, illetve arról is,
hogy mi kell ahhoz, hogy egy paródiát megértsünk!
Irodalmi paródiák
A paródia (görög eredetű szó, jelentése „dal gúnyos, eltorzított
előadása”) egy jól ismert mű, műfaj vagy stílus gunyoros, komikus hatású utánzása. Célja a nevettetés. A paródia szerzője egy
adott mű formai jegyeit utánozza, de a tartalmától elválasztva.

1. Olvassátok el a szöveggyűjteményből
A helység kalapácsa című műből vett részletet!
Mit tudtok az eposzokról? Mit jelent az
eposzi jelző kifejezés? Keressetek ilyeneket az idézetben! Miért viccesek? Magyarázzátok meg! Rajzoljátok le a figurákat!
Ti is alkossatok egymásról hasonlókat, de
vigyázzatok, hogy találóak és humorosak
legyenek, ne bántóak!
2. Varró Dániel a Boci, boci tarka című gye-

rekdalra írt paródiákat különböző ismert
költők stílusában.
Olvassátok el figyelmesen a szöveggyűjteményből a szövegeket, s próbáljátok megfigyelni azokat a sajátosságokat, amelyeket
megváltoztat az egyes versekben!
Hogyan idézik meg a költőket a változtatások? Írjátok ki a füzetetekbe azokat a szavakat, költői eszközöket, amelyeket az adott
költőre jellemzőnek gondoltok! Vessétek
össze ezeket a szavakat a többi versváltozat azonos szöveghelyével!
Használjátok segítségül a munkafüzetet!
Írd meg te is saját változatodat a gyerekdalra, akár a saját stílusodban, akár egy ismert költőt felidézve! Kezdjétek el a szövegeken való gondolkodást, készítsetek első
változatot, olvassátok fel, beszéljétek meg!
A véglegeset otthon készítsétek el!
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A stílus elemeit megfosztja az eredeti műben található kapcsolódásaitól, és új környezetbe helyezi, ahol humorossá válik, mert
másként kezd működni, hatni. Paródiát csak jelentős műről, alkotóról vagy eredeti jelenségről érdemes írni. A legrégebbi paródiák az ókorból valók. A Kr. e. 5. században keletkezett Békaegérharc a homéroszi eposzokat parodizálja (ezekről tanultatok
az elmúlt tanévben), míg pl. a lovagregények paródiája Cervan
tes Don Quijote című regénye (1615). A magyar irodalomban parodisztikus szándékkal íródott Csokonai Vitéz Mihály Dorottya
(1799) című műve vagy Petőfi Sándor A helység kalapácsa (1844)
című vígeposza. (A képen az 1965-ös filmfeldolgozásból látható egy részlet.) A leghíresebb magyar irodalmi paródia azonban Karinthy Frigyes Így írtok ti (1912) című műve, melyben
nemcsak szerzők modorát utánozza, hanem műfajokét, irányzatokét is.
Vagyis a paródia önállóan nem él, ismerni kell hozzá azt a
szerzőt, művet, stílust, amelyet parodizál. Mégpedig jól, hiszen
csak akkor értjük meg a játékot, ha tudjuk, hogy mivel játszik,
mire vonatkoznak az utalások.
Paródiák más művészeti ágakban
Paródiák más művészeti ágakban is léteznek, nem csak az irodalomban. Léteznek a zenében, a könnyűzenében is. Biztosan
ismertek ilyeneket! Soroljatok fel néhány könnyűzenei paródiát! De létezik a képzőművészetben is a karikatúra mint műfaj,
amely tulajdonképpen nem más, mint rajzos, képes formájú
paródia.
A karikatúra egy gunyoros, vicces rajz, amely valamit, valakit
vagy valamilyen szituációt olyan túlzóan mutat meg, hogy ez
a túlzás (az egyes elemek kiemelése az összhangból, mint az
irodalmi paródiánál is!) rámutat valamilyen általánosabb jellemzőre. A karikatúra célja lehet a szórakoztatáson túl a bírálat,
a kritika kifejezése is.

3. Varró paródiáinak elolvasása után jellemezzétek előbb
szavakkal, aztán rajzban, karikatúrában is a 3 bocit (Ady,
Csokonai és Varró bociját)! Vitassátok meg, hogy miért sikerültek jól vagy rosszul a karikatúrák!

Iro dalom

4. Milyen paródiákat ismertek? (Nem kell feltétlenül irodalmi

paródiára gondolnotok!) Mikor jó szerintetek egy paródia?
Miben hasonlít egymásra a paródia és a karikatúra?
Nézzétek meg a következő karikatúrákat (sorrendben: Bacsa
Gergely, Adorján Ernő Gábor és Sajdik Ferenc munkája)! Kiket ábrázolnak? Az írók milyen jellegzetességeit emelik ki?
Miben különbözik a portré a karikatúrától? Készítsetek ti is
karikatúrát kedvenc írótokról, költőtökről!

Irodalom és játék, szövegek hálója
Az irodalommal nem csak a paródiák segítségével lehet játszani, bár kétségtelen, hogy ez a leginkább adódó lehetőség.
A szöveggel, a szavakkal akkor is lehet játszani, ha nem mások
stílusát, szövegeit akarjuk felhasználni.
Lehet játszani a szavakkal, stílusokkal, műfajokkal, más szövegekre való utalással is. A szövegek egymásra utalását, a
szövegek közötti párbeszédet intertextualitásnak nevezzük.
Az internetes oldalakon az egymásra utaló szövegeket, szövegelemeket linkekkel jelzik, ezeket hiperszövegnek (hypertextnek) hívjuk. Ez nem lineáris, mint a folyó szöveg, hanem
hálózatos, általában nyitott rendszer. Az internetes lexikonok
előszeretettel alkalmazzák mint a szövegek közötti hivatkozás
lehetséges formáját.

6. Magyarázzátok meg az ábrát!

Az irodalmi szövegek közötti egymásra utalást napjaink írói,
költői is gyakran használják.
Játék a versekkel
Az interneten terjednek azok a videók, amelyeken világsztárok „szavalják” magyar költők verseit, különböző filmek
jeleneteiben. Magyar színészek (szinkronhangok) mondják el
valójában a verseket, ezeket vágják össze hollywoodi filmrész
letekkel.

5. Hallgassatok meg ti is néhányat!
Mennyire tetszik ez a játék?
Mennyire illeszkedik a vers az adott színész gesztusaihoz,
metakommunikációjához, szájmozgásához?
Itt is megnézhetitek: www.funzine.hu/hu/2014-03-holly
wood-es-a-magyar-kolteszet-talalkozasa/

7. Olvassátok el a szöveggyűjteményből

Szilágyi Domokos (1938−1976) költő Lilla
Vitézre emlékezik című
versét! Idézzétek fel
Csokonai Vitéz Mihály
Reményhez című tavaly
tanult versét is! Hogyan
kapcsolódik össze a két
vers? (A rajz Muhi Sándor alkotása a költőről.)

Emlékezz rá!
Az irodalom tehát kitűnő terepe a játéknak, az intellektuális kalandoknak. Fedezzétek fel ti is! :-) Jó lenne, ha úgy
tekintenétek az irodalmi szövegekre, mint például egy jó mozira. Valami olyan élményt nyújtó, örömet adó dologra,
amelyhez könnyű hozzájutni, akár interneten is, és nagyszerű élmények részeseivé válhattok általa.
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Irodalom és digitális kultúra, elektronikus könyvtárak

Sokat tanultatok, hallottatok már arról, hogy egy-egy korszakot meghatároz az információ cseréje, tárolása,
átadása. Mai kultúránkat már digitális kultúrának is nevezik, az írásbeliség, a nyomtatott információk mellé az
elektronikusan tárolt és átadható információk is felzárkóztak. Beszélgessetek erről, elevenítsétek fel a Gutenberg-galaxis végét jövendölő álláspontokat!

1. Szoktál könyvtárba járni? Hogyan, mi-

lyen rendszer alapján katalogizálják, őrzik
ott a könyveket? Nézzétek meg az iskolai
könyvtárban! Hogyan rendszerezik a szépirodalmi műveket, és hogyan a tudományos szakmunkákat? Milyen híres könyvtárakról hallottál már Magyarországon?

Irodalom és digitális kultúra, elektronikus könyvtárak
A számítógép és az internet megjelenéséig az irodalom fő közvetítő eszközei a könyvek és a folyóiratok voltak. Az irodalmi
alkotások gyűjtőhelyei például a könyvtárak. A könyvtárakban
katalógusok vannak, ebben meghatározott rendszer szerint
katalogizálják a könyveket, így az olvasók is könnyen tudnak
tájékozódni. Ez a rendszer az ETO.
Az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) rendszer a következő főosztályokat határozza meg:
0. Általános művek, 1. Filozófia, 2. Vallás, 3. Társadalomtudományok,
4. 1964 óta betöltetlen főosztály, eredetileg nyelvészet, 5. Természettudományok, 6. Alkalmazott tudományok, 7. Művészetek, sport,
8. Nyelv és irodalom, 9. Történelem, földrajz
A főosztályok osztályokra, alosztályokra bomlanak.

3. Keressétek meg a könyvtárban, hogy a következő számok
milyen területeket takarnak: 73, 75, 78, 82, 91, 94? Gyakoroljátok a betűrendes keresést is!
2. Keressetek a Magyar Országos Közös

Katalógus (MOKKA) keresőrendszerében
(www.mokka.hu) szakkönyveket József
Attiláról! Próbáljátok meg az összetett keresést is!

Az irodalmi művek virtuális könyvtárakban is elérhetők. A digitális eszközök és tartalmak (CD-ROM, CD, kép- és hanganyagok, internet) megjelennek a hagyományos könyvtárakban is,
a könyvtárak átalakulnak tudásközpontokká. A hagyományos
katalógusok mellett megjelentek a számítógépen használható
kereső funkcióval rendelkező katalógusok.
A számítógépes katalógusok és bibliográfiák olyan adatbázisok,
amelyek a dokumentumok jellemző adatait tartalmazzák. Az adatbázisokban a kereshető mezők száma és mennyisége eltérő lehet.
Általában lehet egyszerű vagy összetett kereséseket is indítani. Legjellemzőbb mezők a szerző, cím és tárgyszó mezők, ezek szavanként is
kereshetők. A találati halmazt lehet szűkíteni, például a mű nyelve és
kiadási éve vagy a dokumentum típusa (könyv, kotta, e-dokumentum,
film, folyóirat stb.) alapján is.

A számítógép és az internet megjelenésével az irodalmi művek
egyre nagyobb számban jelentek meg digitális formában is.
Az elektronikus forma a szövegek megjelenítésében, elérhetőségében is nagy változást hozott. Vannak digitalizált hagyományos könyvek, de vannak már eleve digitális formában kiadott
e-könyvek (e-book) is. A magyar és a világirodalom alkotásai
egyre több internetes könyvtárban is elérhetők.
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Iro dalom

Az elektronikus könyvtárak között vannak olyanok is, ahol
a művek szövege le is tölthető különböző formátumokban.
Az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyv
tárában számos kategória közül választhatunk, míg eljutunk a
konkrét szövegekig (www.mek.oszk.hu).
Különböző formátumokban le tudjuk tölteni, és el tudjuk olvasni a műveket. Egyes alkotások hangoskönyv formájában is
elérhetők, ezeket meg is lehet hallgatni.
A kortárs magyar irodalom elektronikus megjelenítésének
egy nagyon fontos projektje a Digitális Irodalmi Akadémia,
amely a Petőfi Irodalmi Mú
zeum honlapján található meg
(www.dia.hu). Nagyszerű lehetőség, hogy a kortárs szerzők
műveihez ingyen, minden korlátozás nélkül hozzájuthatnak az
érdeklődők. Az Akadémia 39 alapító taggal indult 1998-ban,
azóta folyamatosan bővül, jelenleg 78 tagja van. Évente egyszer üléseznek, új tagokat választanak, illetve a már nem élő
írók esetében posztumusz tagokat is választanak. 2013-ban
választották be a DIA tagjai közé például Szentkuthy Miklós
(1908–1988) írót. Olvashattatok tőle egy idézetet a jelekről szóló fejezetben.
A DIA alapító tagjai: Ágh István,
Bertók László, Bodor Ádám, Csoóri Sándor, Dobos László, Esterházy
Péter, Faludy György, Fejes Endre,
Gyurkó László, Gyurkovics Tibor,
Határ Győző, Hubay Miklós, Jókai
Anna, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Kertész Imre, Konrád György, Kuczka Péter, Lakatos István,
Lászlóffy Aladár, Lator László, Lázár Ervin, Méray Tibor, Mészöly
Miklós, Moldova György, Nádas Péter, Orbán Ottó, Parti Nagy
Lajos, Petri György, Rákos Sándor, Rakovszky Zsuzsa, Sánta Ferenc, Somlyó György, Spiró György, Sütő András, Szabó Magda,
Szakonyi Károly, Takáts Gyula és Tandori Dezső.
Számos információt tudhattok meg egy-egy íróról a művek szöve
gé
nek közlésén kívül: önéletrajzát, bibliográfiát,
szakirodalom-listát, képgalériát, filmeket is nézhettek, vagy
meghallgathatjátok a műveket a szerzők előadásában. Hihetetlen élmény!
A digitális korszakban a könyvtárak is átalakultak tudásköz
pontokká, ahol a hagyományos könyvtári funkciókon kívül
rengeteg szolgáltatást nyújtanak a digitális tartalmak széles köréhez is hozzájuthatnak a látogatók. Ilyen például a 2010-ben átadott pécsi
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont.
Érdekes

4. Keressétek meg Tamási Áron Ábel Ameriká-

ban című könyvének hangoskönyv változatát,
hallgassatok bele! Búvárkodjatok egy kicsit
ebben az óriási elektronikus könyvtárban!

Nádas Péter

5. Keressétek meg Nádas Péter oldalát a
digitális akadémián!

Kertész Imre
A Dia alapító tagjai között szerepel az egyetlen magyar Nobel-díjas író: Kertész Imre
(1929–2016). 2002-ben tüntették ki a legjelentősebb nemzetközi irodalmi díjjal, Sorstalanság című regényéért. A regény önéletrajzi
ihletésű, egy kamasz fiú szemén keresztül láttatja a holokauszt borzalmait.

1.23

Az internetes irodalom egy érdekes játéka Lackfi János versgyára. A költőnek különböző témákat, történeteket lehet
elküldeni, s ő verseket „gyárt” belőlük.
Olvassatok ti is bele ezekbe a megrendelésre írt versekbe (www.lackfi-janos.hu)! Lehet megrendelésre verset írni?
Beszélgessetek róla!
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Bevezető

Kedves Tanulók!
Hasonlóan az elmúlt tanévhez, törté
nelmi és társadalomismereti leckékkel
is találkozhattok a kötet eme részé
ben. A történelmi leckék szorosan kap
csolód
nak tavalyi tanulmányaitokhoz.
A lec
kék elején található bevezetők
segítenek előzetes ismereteitek felele
ve
nítésében, vagy éppen kedvet
csinálnak a téma tanulmányozásához.
A tár
sadalomismereti témák kapcsán
megszerezhetitek azokat az ismerete
ket és készségeket, melyek segítségé
vel sikeresen tudtok majd érvényesülni
a munkaerőpiacon, a társadalomban,
általában felnőtt életetekben. Célunk
– műveltségetek bővülése és személyi
ségetek gazdagodása mellett –, hogy
átéljétek az egyéni és közösségi tanulás
örömeit. Vegyetek részt aktívan a tanórákon, vitassátok meg a felmerülő kérdéseket! A kötet az összes köz
ismereti tantárgy tananyagát tartalmazza. Ez lehetővé teszi, hogy a tanulás során egy-egy kérdésről átfogó
képet alakíthassatok ki, hogy a tantárgyi határokat átlépve értelmezzétek, elemezzétek és összekapcsoljátok
mindazt, ami a kérdéses probléma megoldásához közelebb visz benneteket. Minden lecke végén megjelennek
a tantárgyak közötti kapcsolatokra utaló ún. kereszthivatkozások. Az Összegzések néhány mondatban össze
foglalják a tárgyalt téma lényegi pontjait, összefüggéseit. A munkafüzetek használata segít a témák alaposabb
és elmélyültebb megértésében, feldolgozásában. Ezt támogatják a digitális tananyagok is, melyeket nemcsak
a tanórán használhattok, tartalmaikhoz számítógép vagy okostelefon segítségével bármikor hozzáférhettek.
Tisztelt Kollégák!
A Szakiskolai közismereti tankönyv két kötete összesen 60 történelem – társadalomismeret leckét tartalmaz,
melyek feldolgozását – a rendelkezésre álló 2+1 órában – a kerettanterv, a két kötethez készült tanmenetek és
a módszertani útmutató támogatják. Fontosnak tartjuk, hogy az egyes tárgyat tanítók ismerjék a kötet egé
szének tartalmi elemeit, hiszen ezek számos esetben segítséget nyújtanak a történelmi, társadalmi ismeretek
bővítésében és elmélyítésében. Eme kapcsolódások megteremtését támogatja a kereszthivatkozások rendsze
re. Tekintettel az alacsony óraszámokra, fontos, hogy az egy osztályban tanító kollégák együtt tervezzék meg
a közismereti tantárgyak szempontjából az adott tanévet. Ezzel a megoldással elkerülhetővé válnak a párhu
zamosságok és a felesleges ismétlések. Célszerű bevonni a programba azokat a tudomány-, munka- és ipar
történeti elemeket is, amelyeket a tanulók a szakmai elméleti és gyakorlati órákon sajátíthatnak el. A kötetet
munkafüzet és digitális tananyag egészíti ki.
Eredményes tanulást, sikeres munkát kívánnak
a Történelem – társadalomismeret műveltségterület szerzői
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5.1

Az ember természetátalakító tevékenysége

Próbáljátok megmagyarázni, mi a térkép! Milyen típusú térképekkel találkoztatok már? Említsetek – pozitív és
negatív – példákat az ember természetalakító tevékenységére!

1. Mutassátok be Európa domborzati tér
képe segítségével a nagyobb tájegysége
ket, Európa földrajzi régióit és a jelentő
sebb hegységeket és folyókat!

2. Mely kontinensekkel érintkezik Európa?
3. Mi jellemző Európa felszíni formáira?

Az ember az egyetlen élőlény, amely megjelenése óta tuda
tosan törekedett és törekszik arra, hogy természetes környe
zetét átalakítsa. Így volt ez Európa történetében is. Az em
ber megjelenésére utaló legrégibb leletek korát Európában
700–850 ezer évesre becsülik a régészek. A legkorábbi idő
szakban megfelelő eszközök hiányában az ember elsősorban
a természet adta lehetőségekkel élt, barlangokban vagy szárnyékok (vesszőből készített falazat) alatt lakott.

4. Mit gondolsz, milyen felszíni formák se
gítették, illetve gátolták az őskor embereit
a közlekedésben, a helyváltoztatásban?

Az angliai Stonehenge

5. Nézzetek utána, milyen technikai meg

oldásokat alkalmazhattak az építmények
létrehozásakor az ősi időszak „mérnökei”!
Vitassátok meg, lehettek-e tevékenységük
nek környezetkárosító következményei!

Halomsír Bulgáriában
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Európa domborzata és vizei

Az őskori Európában a Kr. e. 3-2. évezredben jelentek meg
azok a hatalmas kövekből emelt építmények, amelyekről a
tudósok ma sem tudják biztosan, milyen célt szolgáltak. Ezek
az építmények bizonyítják, hogy a korabeli közösségek képe
sek voltak összehangolt tevékenységre, sok ember munká
jának a tudatos megszervezésére. Európa középső és keleti
felében a nomádok elhunyt vezéreiket hatalmas földhalmok
(kurgánok) alá temették.
A mai Európa arculatának kialakulását jelentős mértékben
meghatározta az ókori görög és római civilizáció. A lakosság
egy része ebben az időszakban – az ember és a természet kap
csolatát már alapvetően megváltoztató – városi településeken élt. Ezek a falakkal övezett települések igyekeztek védel
met (és kényelmet) nyújtani nemcsak a természet erőivel
szemben, hanem más népek támadásai ellen is. A lakóházak
mellett megjelentek a kultikus (vallási) célokat szolgáló épüle
tek is, sőt a nagyobb városokban kulturális és szórakoztató
létesítmények, stadionok és amfiteátrumok (körszínházak) is
épültek. A városokban komoly gondot jelentett a hulladék
kezelés. A modern korig az emberek által okozott szennyezés
a járványok egyik forrása volt.

V ilágkép, világhely zet

6. „Minden út Rómába vezet” – szól a régi
mondás. Miért volt fontos a birodalom
számára az úthálózat kiépítése? Milyen
előnyeit és milyen hátrányait tapasztalhat
ták ennek a birodalom lakói?
7. Miért volt nagy jelentőségű, hogy a te
Már a rómaiak által is használt
kőfejtő Fertőrákoson

Bányászati munkák
középkori ábrázolása

lepüléseket „vezetékes vízzel” látták el?

8. Nézzetek utána, mit bányásztak a középkori Európában!
Hol és milyen módon hasznosult a kibányászott nyersanyag?

Római kori vízvezeték Franciaországban

9. Soroljatok fel minél többet a táj termé

szetes és mesterséges alkotóelemei közül
Pozsony látképe alapján!

Pozsony a 16-17. század fordulóján

A középkorban a hatalom birtokosai sokszor magas hegyekre
épülő várakba települtek. Az építkezéshez sok kőre és fára volt
szükség. A bányászat és fakitermelés nyomán jelentősen át
alakult a természeti környezet.
A legjelentősebb változást a táj átalakításában az ipari forradalom kora hozta el. A városok száma, mérete, népessége
hirtelen megnövekedett, ez számos problémát (túlzsúfoltság,
környezetszennyezés, közbiztonság romlása, társadalmi feszültségek) idézett elő. Az ipari forradalmak nyomán a közle
kedés és az infrastruktúra is megváltozott. A vasutak létesítése
a táj átalakításával járt, kiépítésük és működtetésük újabb bá
nyák megnyitását tette szükségessé. A gőzhajózás elengedhe
tetlen feltétele volt a folyószabályozás. A 20. század elején meg
jelenő autózás révén bővült a szükséges nyersanyagok köre,
fontossá vált a kőolaj- és földgázkitermelés, aszfalt- és betonutak
épültek. A 20. század közepe óta az ember környezetszennye
ző tevékenysége magának az emberiségnek a jövőjét fenyegeti.
Összegzés

A franciaországi Carcassone városa

10. Magyarázzátok meg a kép segítségé
vel, hogy a középkori járványok (pl. a pes
tis) miért éppen a városlakók közül szedték
a legtöbb áldozatot!
11. Keressetek példát környezetetekben az
ember természetátalakító tevékenységére!
Ha van rá lehetőségetek, készítsetek ezek
ről fényképeket!
1.4, 1.24

3.18, 3.23, 3.28, 3.30

Az ember a természethez nemcsak alkalmazkodik, hanem vélt vagy valóságos érdekeinek megfelelően alakítja
is azt. Az ember természetátalakító tevékenységének következtében már csak kis kiterjedésű területek maradtak
meg természetes vagy a természeteshez közeli állapotukban. A természeti rendszerek védelme és fenntartása
feltétlenül szükséges.
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5.2

Környezetpusztulás, -pusztítás, fenntarthatóság

Milyen típusú természeti katasztrófákat ismertek? Melyek a környezetszennyezés fontosabb fajtái?
Az emberiség történetében számos alkalommal fordultak elő
katasztrófák. A vulkánkitörések, a földrengések és az árvizek
az ókorban egész civilizációk pusztulását idézhették elő.
Platón, görög bölcselő Atlantiszról, a tengerben elsüllyedt vá
rosról tudósított. Bár az ókori filozófusok igyekeztek tudomá
nyosan magyarázni a természeti csapásokat, a többség ezeket
legtöbbször az istenek haragjával indokolta.

Pompeji maradványok

1. Mi a magyarázata annak, hogy ma is
megszemlélhetjük a pompeji katasztrófa
nyomait?

2. Milyen természeti jelenségekről tudósít
az író? Miért pusztultak el sokan a kataszt
rófában?

3. Keressetek az interneten vagy a televí

zióban napjaink természeti katasztrófáiról
beszámoló képsorokat!

4. Vitassátok meg, mitől válhat a kataszt
rófákról szóló tudósítás hitelessé!

„(…) Aztán láttuk, hogy a tenger visszaszívódik, és a földrengéstől
mintegy visszahömpölyög. (…) A másik oldalon, a borzalmas fekete felhőt ide-oda cikázó villámok megszaggatták, amikor meghasadt, hosszú lángnyelvek csaptak fel benne. (…) hamueső kezd
hullani, egyelőre csak ritkásan. Hátrapillantok: mögöttünk sűrű
sötétség terjengett, elborította a földet, rohanó áradat módjára
hömpölygött utánunk. (…) A tűz azonban jókora távolságra megállott, és újból ránk szakadt a sötétség, újból hullott a hamueső,
egyre sűrűbben.”
(Plinius, római író leírása a Vezúv i. sz. 79-ben történt kitöréséről)

Az ember a kezdetektől fogva átalakította a természeti környe
zetét, az egyes történelmi korokban eltérő mértékben. Az em
ber természetátalakító tevékenysége az ipari forradalommal
kezdett el nagyobb mértéket ölteni. A városiasodás (urbani
záció) miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett a környezetre.
A települések növekedése, az ipar számára szükséges nyers
anyagok kitermelése és a mezőgazdaság terjeszkedése az
erdők további visszaszorulását eredményezte. A környezet(lég-, víz- és talaj-) szennyezés katasztrofális méreteket öltött.

5. Mutassátok be a kép alapján az ipari forradalom kör
nyezetre gyakorolt hatásait!

A 20-21. század nukleáris katasztrófái felvetették az emberi
ség teljes pusztulásának lehetőségét is.

6. Nézzetek utána az atomerőmű-balesetről szóló hír alap
Az esseni Krupp Művek

„A fukusimai atomerőműben (Japán) 2011
tavaszán egy földrengés és az azt követő szökőár romboló hatásai súlyos nukleáris üzemzavarok és balesetek sorozatát indították el.
Az erőműből nagy mennyiségben kijutott ra
dioaktív anyagok több tíz kilométernyi távolságban beszennyezték a környezetet. Ezért
utóbb ezt az eseményt a legsúlyosabb, 7-es
fokozatba (nagyon súlyos baleset) sorolták.”
(Újsághír)
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ján, hogyan reagált a nemzetközi közvélemény erre az
eseményre!

7. Nézz utána az interneten (környezet- és természetvédelmi portálokon), mikor és hol történtek nukleáris
balesetek!
8. Milyen biztonsági, környezeti, egészségügyi és gazda
sági kockázatokat hordoz magában az atomenergia ter
melése?

V ilágkép, világhely zet

A sarkvidéki jégtakaró olvadása

A világ közvéleményét élénken foglalkoztatja a globális felme
legedés, vagyis a felszínközeli légrétegek és az óceánok átlaghőmérsékletének emelkedése, és annak előre jelzett folytató
dása. A 20. század közepe óta megfigyelt folyamat az emberi
tevékenység által megnövekedett koncentrációjú üvegházhatású gázoknak tudható be. A globális felmelegedés felboríthat
ja a Föld ökológiai egyensúlyát. A 20. század második felében
többnyire civil szervezetek készítettek jelentéseket az emberi
ség jövőjét fenyegető veszélyekről.

11. Tanulmányozzátok a fenntarthatóság pilléreit bemutató ábrát (58. oldal)!
Mondjatok példákat a szöveges forrásban említett „más
fogyasztói szokásokra”!

A klímaváltozás hatásai Latin-Amerikában

9. Keressétek meg az interneten a globá

lis klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető
nemzetközi egyezmények szövegeit!
Vitassátok meg tartalmukat!

10. Vitassátok meg a következő mottó je
lentését: „A Földet nem apáinktól örököltük,
hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön”!
„A fenntartható társadalom feltétele, hogy
rendezzük viszonyunkat a környezetünkkel.
Nemcsak a természeti, de saját társadalmi
környezetünkkel is, amelyben a családunk
tól, közösségeinktől kezdve beletartoznak
a szomszédos és távoli országok is. Vagyis a
fenntartható társadalom érdekében más termelői és fogyasztói szokásokat kell kialakítani, amelyek megtartják a helyes mértéket,
másrészt újra a legfőbb helyre kell emelni az
együttműködést, embertársaink tiszteletét,
az egymás iránti kölcsönös nagylelkűséget.”
(Ökológiai Intézet – A Fenntartható
Fejlődésért Alapítvány: Javaslatok az
éghajlatvédelmi törvény tervezetéhez, 2011)

12. Nézzetek utána, mi okozta az ajkai
Az ajkai vörösiszap-katasztrófa

Összegzés

vörösiszap-katasztrófát!

1.24, 1.27, 1.28

3.18, 3.28

A természeti katasztrófák (pl. földrengés, vulkánkitörés, árvíz) az emberek nagyobb csoportjának életkörülményeit hirtelen, nagymértékben, kedvezőtlenül befolyásolják. Az emberiség célja ezek elkerülése, elhárítása vagy előre jelzése. A civilizációs katasztrófák emberi tevékenységgel függenek össze. Helytelen emberi beavatkozás, szándékosság vagy technikai hibák hatására következnek be. A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek
kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.
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5.3

Urbanizáció

Hasonlítsátok össze a városi és a vidéki életformát! Említsétek előnyeiket és hátrányaikat is!

1. Elemezzétek a diagramokat! Hogyan

illeszkednek a magyarországi folyamatok
a világtrendbe?

Az ipari forradalom időszaka felgyorsította az urbanizáció
(városodás/városiasodás) folyamatát. Egyrészt megnőtt a váro
sok száma és lakóinak aránya, hiszen a falusi lakosság jelentős
része városokba költözött, másrészt terjedt a városi életmód.

10 000 fős és e feletti
5 000–9 999 fős
3 000–4 999 fős
3 000 fő alatti

Városlakó népesség1 milliónál kevesebb lakosú városokban
Városlakó népesség1 milliónál több lakosú városokban
Falusi népesség
Forrás: KSH

Magyarország területén található városok száma a várossá
nyilvánítás ideje, valamint a lakónépesség száma szerint

2. Vitassátok meg az alábbi képek alapján,
milyen árnyoldalai vannak a nagyvárosok
kialakulásának!
3. A slum/szlöm a nagyvárosok azon része,

amelyet komfortfokozat nélküli lakások,
rossz közbiztonság és nyomor jellemez.
Magyarázzátok meg, miért öngerjesztő fo
lyamat a szlömösödés!

258

Történelem – Társadalomismeret

Az egyre gyorsuló urbanizáció

A paraszti eredetű népesség beilleszkedése a városi társadal
makba nem volt könnyű. A gondot elsősorban az újonnan
érkezők képzetlensége okozta. Ahhoz, hogy az iparosodó
környezetben képessé váljanak a munkavállalásra, elsősorban
írni és olvasni kellett megtanulniuk, mert különben nem tud
ták volna elvégezni a bonyolultabb munkafolyamatokat. Ez a
folyamat erőteljes hatást gyakorolt a falvakban élőkre is, akik
életmódjukban, életvitelükben igyekeztek átvenni a korábban
csak a városokban élőket jellemző jelenségeket (pl. öltözkö
désben, szórakozásban).
A 20. század során világszerte óriásvárosok (megapoliszok)
alakultak ki. Ezek kialakulása a városi lét előnyei mellett ko
moly problémákat is előidéz. Az egyik legnagyobb gondot a
metropolisok (világvárosok) perifériáján kialakuló szegénynegyedek jelentik.

V ilágkép, világhely zet

A magyarországi települések arculatát jelentős mértékben
megváltoztatták a különféle technológiával épített lakótele
pek. Ezeken a lakótelepeken ma is több százezer ember él.
A városokba költözéssel szemben az elmúlt évtizedekben
elindult egy ellentés irányú folyamat is. Akik megtehették,
a városi élet ártalmai (zaj- és környezetszennyezés, bűnözés,
közlekedési nehézségek stb.) elől a nagyvárosok közelében
elhelyezkedő kisebb településekre, az ún. elővárosokba köl
töztek. Ezt a folyamatot szuburbanizációnak, a nagyvárosok
vonzáskörzetébe eső kistelepüléseket agglomerációnak ne
vezzük.
A nagyvárosokban és környékükön lakóparkok épülnek. Itt
a lakóhelyeket többnyire kerítések veszik körül, és a telepet
állandóan ellenőrzi a biztonsági személyzet. A lakóparkokat
a tervezők számos szolgáltatással igyekeznek vonzóvá tenni
az ott élők számára.
A várostervezők javaslatára a nagyvárosok lerobbant, sokszor
gettósodott övezeteit felújítják. Ezek a törekvések sok esetben
heves társadalompolitikai viták kereszttüzébe kerülnek.

4. Vitassátok meg, milyen előnyei és hátrá
nyai vannak a lakótelepi életformának!
5. Vitassátok meg, milyen előnyei és hát
rányai lehetnek a lakóparki életformának!

6. Miért bontakozhatnak ki viták a városré
szek megújítása (városrehabilitáció) körül?
7. Gyűjtsetek hasonló képeket városreha
bilitációkról!

Népesség aránya (%)
Városi
Falusi

A budapesti Millenáris helyén állt egykori gyár és a lebontásával,
illetve átalakításával létrehozott szabadidő- és kultúrcentrum

8. Állapítsátok meg a térkép segítségével, melyek a legsűrűb

ben, illetve a legritkábban lakott megyék! Nézzetek utána,
melyek az ország legsűrűbben lakott települései! Az első
tízet mutassátok meg egy térképen! Adjatok magyarázatot
az elhelyezkedésükre!
Összegzés

Népsűrűség
(fő/km2)
52, 7 – 75,0
75,1 – 100,0
100,1 – 125,0
125,1 – 193,6
3301,4
Forrás: KSH, Magyarország Társadalmi Atlasza, 2012

Népsűrűség és a városi népesség aránya, 2011

1.24

Az urbanizáció két folyamat megnevezésére szolgál. A városodás a városok népességszámának és az össznépességen belüli arányának növekedését jelenti. A városiasodás a városi életmód terjedésének folyamata. A modern
urbanizáció második szakasza a szuburbanizáció, amelynek során a népesség a település központi fekvésű lakónegyedeiből a perem- és elővárosokba, illetve a város környékén fekvő településekre költözik.
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5.4

Az életmód forradalma a 20. században

Vegyétek számba, melyek azok a tárgyak/technikai eszközök, amelyek nélkül elképzelni sem tudjátok a min
dennapjaitokat!

1. Milyen munkát végeznek a képeken látható nők? Hogyan változott meg a nők
társadalmi szerepe a munkába állással?
2. Vitassátok meg, hogyan járultak hozzá
a házimunkára fordított idő csökkenéséhez
az alábbi képeken látható találmányok!

Nők munkában – a 19. század második felétől napjainkig

Az ipari forradalom egymást követő hullámainak találmányai
a 20. század első felére átalakították az emberek mindennapi
életét. A háztartásokban sorra jelentek meg az egyszerűbb
– villamos energiával működtetett – gépek, a vegyipar forra
dalma következtében olyan új anyagok kerültek mindennapi
használatba, mint az alumínium, a műanyag, a gumi, a mű
trágyák, különféle gyógyszerek. Az új árucikkek tömeges elő
állítása lehetővé tette, hogy a gyártók termékeiket alacsony
áron kínálják. Nemcsak a technikai fejlődés és az oktatás széles körű elterjedése, hanem a két világháború eseményei is
hozzájárultak ahhoz, hogy a nők egyre nagyobb számban je
lenhettek meg a munkaerőpiacon.

Háztartási gépek

3. Nézzetek utána, hogy mit jelent a vi
lágvevő rádió kifejezés! Mi lehet a készü
léken található két gomb funkciója?

Orion márkájú rádió

4. Mit gondoltok, miért van a vászon mellett egy zongorista?
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A munkába álló nők számára a háztartás vezetése továbbra
is alapvető feladat maradt. Megnövekedett terheiken enyhí
tettek a második ipari forradalom során megjelenő háztartási
gépek, melyek megkönnyítették a házimunkát, használatukkal
jelentős idő szabadult fel.
Az 1920-as évektől az ipari társadalmakban élőknek számot
tevő szabadidő állt már rendelkezésükre. A film és a tömeg
kommunikációs eszközök megjelenése nemcsak információt,
hanem szórakozást is nyújtott. A mozikba a kevésbé tehetősek
is eljutottak.

V ilágkép, világhely zet

Már a második világháború előtt elindult világhódító útjára
a televíziózás. Európában az első közvetítés az 1936-os berlini
olimpiáról történt – igaz, nem sok ember számára volt elérhe
tő. Talán nem volt más találmány, amely ekkora hatást gyakorolt
volna az emberek életmódjára.

5. Vitassátok meg, milyen kedvező és kedvezőtlen hatásai
lehettek a televíziózásnak az emberek közötti kapcsolatokra!
A városi és távolsági közlekedés is gyors változásokon ment
keresztül. A robbanómotor feltalálása következtében kibon
takozó autógyártást forradalmasította az amerikai Henry Ford
nevéhez fűződő futószalagon történő autó-összeszerelés.
Az amerikai mintát követve az európai – a francia, a német és
az olasz – autógyárak is egyre nagyobb számban gyártottak
személygépjárműveket, buszokat, teherautókat és más ha
szongépjárműveket. Az új közlekedési eszközök hozzájárultak
az utazási kedv, a turizmus fellendüléséhez.
A világ egyik legnépszerűbb autója az 1938-tól gyártott né
met Volkswagen („népautó”) volt.
Az ún. amatőr fotózás hamar elterjedt, a fotósok házi laborok
ban hívták elő és nagyították saját képeiket. Fényképalbumok
ban örökítették meg a legfontosabb családi eseményeket.
A digitális forradalom a 20. század második felében feltalált
informatikai és távközlési eszközök folyamatos, gyors fej
lődését és a digitális eszközök széles körű elterjedését jelen
ti. A számítógépek az élet minden területén megjelentek és
nélkülözhetetlenné is váltak. A 20. század végétől a tömegek
számára hozzáférhetővé váló internet az információáramlás,
-szerzés új lehetőségét teremtette meg. A digitális forradalom
nemcsak új eszközöket és kommunikációs lehetőségeket ho
zott létre, hanem megújította a korábban használt eszközöket
és kommunikációs csatornákat is. Ilyenek a digitális rádiózás és
televíziózás, vagy a hagyományos mozgóképkészítést felváltó
digitális filmrögzítés.
A megnövekedett szabadidőt sokan ún. hobbitevékenységek
re fordították.

8. Vitassátok meg, hogyan változtatta meg a munka, az ok

tatás és a szórakozás világát a digitális eszközök megjelenése
és elterjedése!

Összegzés

Televíziót néző amerikai család az ’50-es években

Volkswagen

Fényképezőgép
a ’20-as évekből

6. Miért viselte ezt a nevet: Volkswagen?
7. Nézzetek utána, melyik a saját családi
fotóalbumotok legrégebbi képe! Kit áb
rázol?

9. Beszéljétek meg, milyen hobbi jellegű

tevékenységekben vesztek részt! Mi a sze
repe ezeknek a tevékenységeknek az em
berek életében?

10. Gyűjtsetek információkat hobbi jellegű
tevékenységekről!

4.8, 4.20, 4.21

Az ipari forradalmak találmányai a 20. század első felére átalakították az emberek mindennapi életét. Az elektronika
korának kommunikációs találmányai (pl. rádió, televízió, telefon, digitális eszközök) gyökeresen megváltoztatták és
folyamatosan változtatják az emberek gondolkodását, életét és cselekedeteit, kihatnak társadalmi kapcsolataikra is.
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5.5

Az emberi jogok

Melyik művelődéstörténeti korszakban fogalmazódtak meg először az emberi jogok? Párokat alkotva játssza
tok el (activity formában) emberi jogokat a többieknek!

1. Keressétek fel a hu

manrights.com oldalt, és
nézzetek meg egy-egy
– az emberi jogokhoz
kap
csolódó – kisfilmet!
Kis csoportokat alkotva
játsszatok el olyan szituációkat, amelyekben sérülnek az emberi jogok!

2. Nézz utána, milyen híres charták szü
lettek a történelem folyamán!

Emberi jogok minden embert születésétől fogva megilletnek.
Ezek a jogok az emberrel vele születnek, tőle elidegeníthe
tetlenek (azaz nem vehetők el), és az államnak tiszteletben kell
tartania, sőt biztosítania kell érvényesülésüket.
A felvilágosodás óta (a 17-18. századtól) úgy gondoljuk, hogy
valamennyi ember szabadnak, egyenlőnek és tulajdonjoggal bírónak született. Ezt olyan dokumentumokban nyilvá
nították ki, mint az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat (1776)
és a francia Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789).
A második világháború során olyan mértékben tiporták el,
vették semmibe az emberi jogokat, hogy elemi szükségszerű
ség volt ezek újbóli és sokkal erőteljesebb megfogalmazása,
kinyilatkoztatása. Az ENSZ közgyűlése 1948-ban fogadta el az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amely összefoglalta,
listázta a jogokat. Az emberi jogok tiszteletben tartásának a
kérdése azóta is napirenden van. Az Európai Unióban 2000ben fogadták el az 1948-as nyilatkozaton alapuló – a 21. szá
zad társadalmi viszonyait is figyelembe vevő – Alapjogi Chartát
(ejtsd: kárta – ünnepélyes nyilatkozat).
ÉLET

3. Beszéljétek meg az ábra alapján, mely
jogok illetnek meg minden embert!

Létbiztonság

4. Mondjatok eseteket, helyzeteket, ami
kor ezek a jogok sérülhetnek!

5. Vitassátok meg a következőket!
• M
 iért szükséges, hogy a gyermekek
ről, a gyermekek jogairól külön tör
vények szóljanak?
• Mi szabályozza a tanulók jogait és kö
telességeit a ti iskolátokban? Minden
ki ismeri-e ezeket?
• Milyen jogai vannak a tanulóknak az
iskolában?
• Mely emberi jogok megsértésére
(biztosításának elmaradására) kerül
het sor akár az osztálytársak, akár a
tanárok, akár az intézmény részéről?
• Milyen eszközökkel, hogyan lehet a
tanulók jogait védeni, érvényesíteni?
• Milyen kapcsolatban állnak a tanulói
jogok és kötelességek?
• Milyen jogai vannak a szülőknek és a
tanároknak a gyermekeik, a tanulók
tanulmányaival kapcsolatban?
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Szabadság

Önrendelkezés

Jó hírnév
Tulajdon
Munka
Egészséges környezet

Szólás, gondolat, világnézet
Szabad mozgás
Foglalkozás megválasztása
Személyes adatok védelme

Állampolgári jogok
Jogi

Politikai

Törvény előtti
egyenlőség
Jogorvoslat

Választójog
Közérdekű információ

Emberi jogok

A magyar alaptörvény egy fejezete is az emberi jogok (alapjo
gok) tiszteletben tartásáról szól. Az alapvető jogok védelmé
nek egyik kiemelt felelőse az országgyűlés által megválasztott
alapvető jogok biztosa, más néven ombudsman (szószóló).
Ő vizsgáltatja ki azokat a tudomására jutott eseteket, amelyek
ben feltételezhetően megsértették az alaptörvényben felsorolt
alapjogokat. Amennyiben jogsértést állapít meg, intézkedést
kezdeményez az illetékes hatóságoknál. Az ombudsman kiemelt figyelmet fordít a gyermekek jogaira, a jövő nemzedéke
inek védelmére, a Magyarországon élő nemzetiségek és a leg
inkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelmé
re. A gyermekek jogait törvények és egyezmény biztosítják.

6. Melyek a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok?
7. Beszéljétek meg, miért ezek védelmére kell az ombudsman
nak főként figyelnie!

V ilágkép, világhely zet

2001 augusztusában az ugandai hadsereg erőszakosan elűzött 2000 embert a földjeikről, hogy bérbe adhassa azokat egy németországi székhelyű cég leányvállalatának. Az elűzöttek a mai napig sem részesültek semmilyen kártérítésben a kilakoltatásért és birtokaik elvesztéséért. Fegyverrel kényszerítették őket
távozásra, és néhányukat meg is verték. A házakat felgyújtották és porig rombolták, beleértve hat templomot
és a magánklinikát minden felszereléssel együtt. Minden mozdítható vagyontárgyat elvittek, a takarmány
növényeket pedig kivágták vagy gyökerestül kitépték a földből. Az általános iskola épületét a cég székhelyéül használják, és eddig nem biztosítottak más
épületet az iskola számára.
2002-ben az elűzött lakosság az ugandai Legfelsőbb Bírósághoz fordult az üggyel. A kilencévnyi vizsgálat után
a mai napig sem született semmilyen döntés.
A kilakoltatásokat követően megnőtt a megbetegedések
és halálesetek száma, mivel a lakosság nem jutott tiszta
ivóvízhez és betegellátáshoz. Néhányuk menedéket kapott a szomszédos birtokon, de az általuk megművelhető
földek nem alkalmasak arra, hogy megfelelő élelemmel
lássák el a családokat.
(Gábor Eszter: Az emberi jogok megsértése
egy mubendei kávéültetvény kontextusában)

B. község turisztikai szempontból közkedvelt település,
de a falu legvégén, egy domboldalon szeméttel borított cigánytelep található. A telep nincs közművesítve, házak helyett kunyhók és összetákolt bódék állnak.
A községben sokan ellenszenvvel viseltetnek a romák
kal szemben. Az iskolában elsőtől a hetedik osztályig két
párhuzamos osztályban folyik a tanítás. Az a-ba járnak a
nem cigány gyermekek, az ún. normál osztályokba, a b-be
pedig a speciális pedagógiai ellátást igénylő cigány gyermekek. Az iskolában nagyon sok a gyerekek közötti hatalmi harc és összetűzés. Gyakoriak az udvari és folyosói verekedések, más módon szinte nem is érintkeznek a cigány
és nem cigány tanulók. A feszültség állandó, szinte bármelyik pillanatban kirobbanhat a verekedés. Az udvaron
is külön játszanak, a pedagógusok szerint kizárólag szervezési okokból. Külön étkeztetik a roma és a nem roma
származású diákokat, az ebédlőben a cigány származású
gyerekek műanyag poharat és tányért használnak, míg a
nem roma származású tanulók porcelántányérból esznek, és üvegpohárból isznak. A cigány tanulók többsége
szívesen venné, ha egy osztályba járhatna a nem cigány
tanulókkal, mert „akkor jobban kijönnénk egymással”.
A nem cigány tanulók egyöntetű véleménye szerint viszont egy hibája van az iskolának, hogy „cigányok is járnak ide, de hát nem lehet velük mit tenni.”
(Hátrányos helyzet, második esély, OFI)

8. Állapítsátok meg, mely emberi jogok megsértésére került
sor az ugandai események során! Használjatok szakkife
jezéseket! Ha nem ismeritek ezeket, fogalmazzátok meg sa
ját szavaitokkal a sértett jogokat!

9. Állapítsátok meg a forrás alapján az
iskolai jog
sértéseket! Milyen tanulságok
szűrhetőek le a történetből? Hogyan csök
kenthetők/szüntethetők meg a konfliktu
sok?
10. Vitassátok meg, mi ellen tiltakozik ez a
plakát!
11. Készítsetek plakátot vagy karikatúrát
valamely jogsértésről!

12. Mely emberi jogok megsértését dokumentálja a fénykép? Mi lehet a képen látható jelenet előzménye?
Alkossatok történetet a jelenethez! Nézzetek utána, mit jelent az ún. polgári engedetlenség fogalma! Milyen
helyzetekre alkalmazható?
Összegzés

1.1, 1.22

4.4

Az emberi jogokat senki és semmi nem vonhatja el, az államnak is tiszteletben kell tartania, sőt biztosítania kell
érvényesülésüket. A demokratikus országok – így Magyarország is – alaptörvényben/alkotmányban rögzítik az emberi jogokat. Az alapvető jogok védelmének egyik kiemelt felelőse az országgyűlés által megválasztott alapvető
jogok biztosa (ombudsman).
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5.6

Világvallások

Sorold fel, mely világvallásokkal ismerkedtél meg a tavalyi tanév során! Magyarázd meg, miért tartozik hozzá
a világvallások ismerete a történelmi és az általános műveltséghez is!

Katolikus kereszténység
Ortodox kereszténység
Protestáns kereszténység
Judaizmus
Iszlám
Hinduizmus
Buddhizmus
Természeti vallások
Egyéb
A világ domináns vallásai

1. Azonosítsátok a térkép segítségével
a legjelentősebb világvallásokat! Mi alap
ján használatos a világvallás kifejezés?

e
= mc�

2. Mely világvallások szimbólumait tudod

azonosítani az ábrán? Mire utalnak azok,
amelyek nem vallásokat jelképeznek?
Milyen kifejezést adnak ki összeolvasva a
szimbólumok? Hogyan értelmezendő ez
ebben az esetben?

Az ókori zsidóság körében kialakult zsidó vallás alapja az egy
istenhit. A római hódítások időszakában a zsidóság több alka
lommal is felkelést robbantott ki ellenük, amelyeket a hódítók
minden esetben levertek. A zsidó lakosság elvándorlása ekkor
és a következő századokban felgyorsult. A kivándorlók más or
szágokban diaszpórákat hoztak létre, amelyekben tovább foly
tatták életüket a hagyományos vallási szabályok betartásával.
A vallási törvények alapját a tízparancsolat alkotja, amelyet
a hagyományok szerint Isten két kőtáblára bevésve adott át
Mózesnek az egyiptomi kivonulás utáni negyven éven át tartó
vándorlás során. A törvények előírásai (Tóra) egy emberközpontú
etika jegyében szabályozzák a zsidóság mindennapjait is.
3. Vitassátok meg, vannak-e a tízparancsolatban olyan elő
írások, amelyeket vallástól függetlenül mindenkinek el kel
lene fogadnia!

1. Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek
Egyiptom országából, a rabszolgák házából.
2. N
 e legyenek neked más isteneid az én színem előtt.
Ne csinálj magadnak faragott képet, sem bármely
alakját annak, mi az égben van, fenn és ami a földön
van, alant és ami a vízben van, a föld alatt. (…)
3. Ne ejtsd ki az Örökkévaló, a te Istened nevét hiába,
mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki
kiejti az ő nevét hiába.
4. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át dolgozzál és végezd minden
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 unkádat; de a hetedik nap szombatja az Örökkévalóm
nak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát (…)
5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél
a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.
6. Ne ölj!
7. Ne törj házasságot!
8. Ne lopj!
9. Ne vallj felebarátod ellen, mint hamis tanú.
10. Ne kívánd meg felebarátod házát! Ne kívánd meg felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, semmit se, ami felebarátodé!
(A tízparancsolat)

V ilágkép, világhely zet

Az egyistenhitű kereszténység az 1. században – a hívei által
Megváltóként tisztelt – Jézus tanításai nyomán terjedt el. Taní
tásának középpontjában a szeretet állt. Pál apostol tevékeny
sége nyomán vallási tanításai nem csak a zsidó személyek és
közösségek, hanem mások által is követhetővé váltak. Hirdette,
hogy nem lesz közeli végítélet, biztatta a híveket, hogy fogad
ják el az állam rendjét és a társadalmi különbségeket.
A 19. század során – részben a természettudományok fejlő
dése nyomán – sokan azt hitték, hogy a vallás elveszíti koráb
ban betöltött szerepét az európai társadalmak életében. Ezért
– és más okok miatt is – a katolikus egyház vezetői számos re
formot vezettek be, melyekkel szemléletváltozásra késztették
a híveket. Fontosnak tartották az egyházi élet megújulását.
Belátták, hogy az egyházat fel kell készíteni a modern kor kihí
vásaira. Hirdették az ökumenizmust, a különböző keresztény
felekezetek közötti megbékélést és együttműködést.
A Nyugat-Európába – a 20. század közepétől – történő nagy
mérvű bevándorlás számos problémát vet fel, melyek egyike
a különböző vallású kultúrák együttéléséből adódó konfliktu
sok kérdése. Napjainkban sajnos gyakoriak az iszlám és a nyu
gati (keresztény) civilizáció összeütközései.
Az iszlám vallást a 7. században Arábiában alapította meg a
mekkai születésű Mohamed, akit hívei Allah, a teremtő Isten
prófétájaként tiszteltek. Az iszlám (a szó jelentése: megbéké
lés Allah akaratával) is az egyistenhitre épül. A Mohamed által
lediktált szövegek alkotják az iszlám szent könyvét, a Koránt.
A vallás a hívők számára öt fő kötelességet írt elő.
A buddhizmus filozófiai alapú világnézet és vallás. Buddha
a hagyomány szerint a Kr. e. 6. században született Indiában.
Filozófiájának központi eleme a szenvedés felismerése volt.
Tanításai szerint az emberek szenvedéseit vágyaik okozzák,
a szenvedések leküzdése pedig a vágyakról való lemondás
útján lehetséges. Az élet célja a nirvána, a „nemlét-üdvösség”
állapotának az elérése.
„Szerzetesek, előírom, hogy a következő tíz esetben zárjátok ki
a növendéket a szerzetből: Ha életet olt ki. Ha lop. Ha tisztátalan
életet él. Ha hazudik. Ha részegítő italt iszik. Ha a Buddhát szidalmazza. Ha a Tant szidalmazza. Ha a Közösséget szidalmazza.
Ha tévtanokat hirdet. Ha apácával viszonya van.”
(Részlet Buddha beszédeiből)

„(…) minden ember rendelkezik a személyiség
tulajdonságával; azaz értelemmel és szabad
akarattal van természete felruházva, mégpedig úgy, hogy oly jogokkal és kötelességekkel
bír, melyeket maga a természet szabályoz
és egyszersmind abból is következnek. Ezért
ezek, mivel általánosak és sérthetetlenek,
semmiféle módon ki nem sajátíthatók.”
(XXIII. János pápai körleveléből, 1963)

4. Értelmezzétek a pápa gondolatait!
5. Keressetek példákat a különféle vallások
és felekezetek közötti kapcsolatfelvételre,
a megbékélést elősegítő eseményekre!
„Allah – rajta kívül nincsen más isten – az élő,
a magában létező. Ő a magasztos és hatalmas. Mohamed Allah küldötte és a próféták
pecsétje.
Hirdesd Urad dicsőségét napkelte és napnyugta előtt! És magasztald őt az éjszaka bizonyos óráiban, és a nap két végén! Fordítsd
orcád a Szent Mecset felé!
Adakozzatok azokból a becses dolgokból,
amelyeket szereztetek, és azokból, amelyeket
kisarjasztottunk nektek a földből.
Előíratott nektek a böjtölés. A böjt ideje a
ramadan hónap. Töltsétek hát be az előírt
napok számát, és magasztaljátok Allahot!
Végezzétek el a zarándoklatot. A zarándoklat az ismert hónapokban történik.”
(Részletek a Koránból)

6. Sorold fel a muszlimok öt fő kötelességét!
7. Hasonlítsd össze a keresztény és az iszlám
vallás tanításait, előírásait!

8. Vitassátok meg a buddhizmus elveit és előírásait!

9. Mit közvetíthet a ma embere számára ez a gigantikus
Buddha-szobor?

Összegzés

4.6

A világvallások mindegyikének Ázsia a bölcsője. A zsidó vallás és a tanításaihoz visszanyúló kereszténység és iszlám vallás mindegyike egyistenhit. A zsidó vallás és a kereszténység alapját képező legfontosabb vallási és erkölcsi
előírásokat a tízparancsolat tartalmazza. Jézust a keresztények megváltóként tisztelik. A buddhizmus alaptanítása
a vágyakról való lemondás által elérendő megvilágosodás.
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5.7

Nők a történelemben

Soroljatok fel híres történelmi nőalakokat! Mi tette őket híressé?
„A külseje önmagában véve nem volt igazán
figyelemre méltó. Lényének kisugárzása tette
olyan ellenállhatatlanná. Megkapó személyisége elbűvölő beszédstílussal párosult. Intelligenciája és mondanivalója megbabonázta
a hallgatóságát. Már az maga volt az öröm,
ha a hangját hallotta valaki. Mintha egy többhúros hangszeren játszott volna, úgy váltogatta a nyelveket, melyeken beszélt. Ellenállhatatlan bájjal csevegett, egyedülálló jellemként
ismerték, varázslatos és elragadó volt a kisugárzása, amikor új emberekkel találkozott.
Kedvesen csengett a hangja, amikor beszélt.
És ezzel nemcsak a férfiakat hódította meg.
A nők istenítették, úgy öltöztek, úgy viselték
a hajukat, ahogyan ő.”
(Plutarkhosz, görög történetíró)

1. Vitassátok meg a Kleopátráról szóló

értékelést! Miben lehet példa egy mai
modern nőnek Kleopátra személyisége?

2. Miért találják vonzónak a nők a 21. szá-

zadban is ezt a frizuradivatot? Mivel
magyarázzátok ezt az évezredeken át
tartó hatást?

3. Értelmezd Coco Chanel, 20. századi fran
cia divattervező örökbecsű mondását:
„A divat változik, a stílus örök”!
4. Végezzetek gyűjtőmunkát! Nézzetek

utána annak, hogy a történelmi esemé
nyek formálásában milyen szerepe volt
a férfi szereplők „mögött” álló nők
nek!
Adunk segítséget! Géza – Sarolt, Hunyadi
János – Szilágyi Erzsébet, Ferenc József –
Erzsébet királyné.

5. Miért tűnik szokatlannak Jean d’Arc hősiessége a kép és a szöveg alapján? Vitas
sátok meg, miért válhatott Franciaország
nemzeti hősévé!
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A történelmi események tanulmányozásakor eddig kevés fi
gyelmet fordítottunk a nők szerepére. Olyan benyomásunk
támadhatna, hogy a történelmi alakok szinte kizárólag a fér
fiak közül kerülnek ki, az események irányításában vagy ala
kításában a nőknek gyakorlatilag nem jut szerep. Ebben a fejezetben néhány példa segítségével mindennek az ellenkező
jét igyekszünk igazolni.
Egyiptomban – szemben más ókori civilizációkkal – a nő
ket tisztelet övezte a társadalomban és a családban egyaránt.
Részint ez volt az oka annak, hogy közülük többen a politi
kában is számottevő szerephez juthattak, akár uralkodókká
is válhattak. Ez a szerep jutott Kleopátrának (Kr. e. 1. század)
is, aki az ókori Egyiptom utolsó fáraójaként a
feltörekvő Római Birodalom két jelentős
államférfijával kötött szövetséget (és
folytatott szerelmi vi
szonyt), Caesar
ral és annak halála után Antoniusszal.
Róma új urától, Octavianustól (a későbbi
Augustus császártól) elszenvedett veresé
ge után önkezével vetett véget életének.
Kleopátra hatása az utókorra is jelentős.
A Kleopátra-frizura manapság is divatos.
A középkori európai történelem egyik legizgalmasabb törté
nete egy francia parasztlányhoz, Jeanne d’Arc-hoz (ejtsd: zsán
dárk) (1412–1431) kapcsolódik. Jeanne d’Arc különleges láto
másai révén katonai szerephez jutott az angolok és a franciák
között dúló százéves háborúban. A francia királyi hadsereg
élén több meghatározó győzelmet aratott, ezzel megfordítva
a háború kimenetelét. Árulás révén azonban fogságba ejtet
ték, majd az egyházi törvényszék elítélte, és 19 éves korában
máglyán elégették. Idővel a kivégzett lányt szentté avatták
(Szent Johanna).
„Ha meggondoljuk, milyen körülmények között hajtotta végre vállalkozásait, milyen akadályok álltak útjában, és milyen eszközökkel
rendelkezett, joggal mondhatjuk, hogy Jeanne d’Arc műve felér bármilyen tettel, amit a történelemkönyvekben feljegyeztek. (…) Jeanne
d’Arc csak egy szegény, tanulatlan, írástudatlan falusi lányka volt
(…), de amikor látta, hogy hazája béklyóba verve, ily csüggedten és tehetetlenül
vergődik az idegen uralom jármában,
kincstára kiürült, katonái gyáván szétszéledtek, a gyilkos idegen és hazai elnyomás kiölte a nép szívéből a harci kedvet
és a bátorságot, és megfélemlített királya
megadván magát sorsának, menekülni
készül francia földről – kezének érintésével feltámasztotta e tetemet, halálba
dermedt hazáját, az pedig valóban életre
kelt és követte őt.”
(Mark Twain, 19-20. századi
amerikai író Szent Johannáról)

Egyén, közösség, társadalom

A szociáldemokrata politikus Kéthly
Anna (1889–1976) a Horthy-korszak
ban az országgyűlés második női
kép
viselője volt. Fellépett a német
orientáció, a szélsőjobboldali törek
vések és a zsidótörvények ellen.
A Rá
kosi-korszakban koncepciós
per során bebörtönözték. Az 1956-os
forradalom idején a Nagy Imre-kormány tagja volt. A forradalom leverése után emigrációban élt haláláig.

6. Mely tulajdonságai tették alkalmassá Kéthly Annát arra,
hogy megállja a helyét a politika „férfias” világában? Milyen
ma a női politikusok helyzete és megítélése? Nézzetek utá
na, mit jelent a politikában a női kvóta!
A nők nemcsak a politikában, hanem
más területeken is je
lentős szere
pet tölthettek be a történelemben.
A 20. században különleges tisztelet
övezte Kalkuttai Szent Teréz, közis
mert nevén Teréz anya (1910–1997)
római katolikus apáca személyét és
teljesítményét. Teréz anya a Szeretet
Misszionáriusai szerzetesrend alapí
tója volt. Munkásságáért számos ma
gas kitüntetést, pl. Nobel-békedíjat
kapott. Az indiai Kalkutta szegényei között, és más országokban
a nél
külözők érdekében végzett áldozatos munkájával az
egész emberiség elismerését kiérdemelte. Hitvallását egy álta
la írt versben fogalmazta meg.

„Soha még nem ismertem szereplő vagy közéleti nőt, aki minden különleges eszköz mellőzésével mégis egy különleges egyéniség varázsával hat. Politikus mivoltát sohasem akarta férfias külsőségekkel alátámasztani. (…)
Ugyanakkor határozott és megalkuvást nem
tűrő, ha elvi kérdésekről van szó, ha síkra kell
szállni egy eszméért, egy gondolatért, ha magasabb célokért kell küzdeni és megpróbáltatásokat vállalni. (…) Parlamenti felszólalásai
mindenkor eseményként hatottak. A legádázabb politikai harcok idején még ellenfelei is
tisztelettel hallgatták végig »a Kéthly« beszédet és még a legelvakultabb fenegyerekek is
tartózkodtak ilyenkor nívótlan közbeszólásaiktól. Makulátlan egyénisége és a belőle áradó
erkölcsi erő lefegyverezte politikai ellenfeleit,
azokat is, akik egyébként halálos ellenségei
voltak az eszmének, amelyet képviselt.”
(Egy kortárs visszaemlékezése
Kéthly Annára)

Salkaházi Sára (1899–1944) katolikus apá
ca a második világháború idején közel száz
magyarországi zsidót mentett meg. 1944 de
cemberében a nyilasok elhurcolták és a Du
nába lőtték. Hősies embermentő tevékeny
ségéért a 1969-ben felvették a Világ Igazai
közé. 2006-ban a katolikus egyház boldoggá
avatta.

7. Nézz utána az interneten, kiknek és miért
adományozzák a Világ igaza címet!

Az élet himnusza
Az élet egyetlen – ezért vedd
komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!

Összegzés

Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság –
győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem –
harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!

8. A nők a mai napig hátrányt szenvednek
a tudományos pályákon. Ismersz híres női
kutatókat? Készíts kiselőadást egy általad
választott tudósnő életéről, szakmai pálya
futásáról! Térj ki arra is, miként tudott érvé
nyesülni a maga korában!
9. Értelmezzétek a vers gondolatait!
4.28

A történelem nagyjai kapcsán többségünk uralkodókra, politikusokra, hadvezérekre, tudósokra gondol, elsősorban férfiakra. Pedig a nők is fontos szerepet játszottak a történelemben. Felhasználva belső és külső adottságaikat,
sokszor rendkívüli befolyást tudtak gyakorolni a többségében tényleg a férfiak által irányított politikára.
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5.8

Akik nyomot hagytak Európa 20. századi történelmén…

Készítsetek közvélemény-kutatást az osztályban: kiket tartotok a 20. század legbefolyásosabb személyiségeinek!
Mit jelent az, hogy megosztó történelmi személyiség? Elevenítsétek fel, mit tudtok a hidegháború időszakáról!
A második világháború után megszállási övezetekre osztották
Németországot, két német állam jött létre: a Német Szövet
ségi Köztársaság (NSZK) és a Német Demokratikus Köztársaság (NDK). A kettéosztottság 1990-ig fennállt.

1. Hogyan osztották fel a szövetségesek a legyőzött Né

Berlin
NSZK

NDK

metországot! Miért volt különösen nagy jelentősége annak,
hogy Berlint is övezetekre osztották? Miért épült fel a berlini
fal? Vitassátok meg, miért volt akadálya a megbékélésnek
a két Németország!

A hidegháborús időszakban megkezdődött a korábbi nagy
ellenfeleknek, Franciaországnak és (Nyugat-)Németországnak
a közeledése. A megbékélés nemcsak a két nép közötti ellen
ségeskedést számolta fel, hanem jelentősen hozzájárult az
egységesülő Európa alapjainak lerakásához, így az Európai Unió
létrejöttéhez is.

A kettéosztott Németország

Konrad Adenauer (1876–1967), a Német Szövetségi Köztár
sa
ság (Nyugat-Németország) első szövetségi kancellárjá
nak
nevéhez fűződik a legyőzött ország szuverenitásának (önállóságának) helyreállítása. Politikai tevékenységének eredmé
nye
képpen lehetővé vált Nyugat-Németország integrálása
(beillesztése) az új európai közösségbe. Franciaországgal is
szorosabb kapcsolatokat alakított ki, sőt ellátogatott a Szov
jetunióba is; ezután diplomáciai kapcsolat létesült az NSZK
és a Szovjetunió között. Ugyanakkor nem ismerte el a másik
Németországot, a kommunista vezetés alatt álló Német De
mokratikus Köztársaságot.
Charles de Gaulle (1890–1970) francia tábornok, államférfi,
a Francia Köztársaság elnöke volt. A második világháborúban
a francia ellenállás feltétlen híveként harcolt a németek ellen,
és szervezte a francia ellenállási mozgalmat. Személye a szabad
Franciaországot szimbolizálta. 1959-ben így beszélt a jövendő
Európáról: „Igen, Európa, az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő
Európa, ami meg fogja határozni a világ sorsát.”

De Gaulle és Adenauer

3. Említsetek történelmi tanulmányaitok
alapján olyan eseményeket, amelyek a
német-francia ellentéten alapultak!
4. 2006-ban francia és német szerzők

által írt – a 20. századot bemutató –
közös történelemkönyvet adtak ki a két
országban. Mit gondolsz, miben lehetett
véleménykülönbség a szerzők között?
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2. Vitassátok meg, mi a jelentősége ennek a mondatnak
Európa 1989 előtti történetében! Hogyan értékelitek ma
e mondat üzenetét?
De Gaulle kezdeményezésére bontakozott ki a francia-német
együttműködés, amely az Európai Gazdasági Közösség, majd
a későbbi Európai Unió alapja lett. 1963-ban a két állam nevé
ben De Gaulle és Adenauer barátsági megállapodást kötött.
Elnöksége idején adta fel Franciaország egyik legfontosabb
gyarmatát, Algériát. A döntés megosztotta a francia társadal
mat; az elnök ellen több merényletet is elkövettek.

Egyén, közösség, társadalom

A század arculatát és történelmét a politikusok mellett vallási
vezetők is befolyásolták.
A lengyel származású Karol Wojtyłát
1978-ban választották pápává II. János
Pál néven. Társadalmi kérdésekben ér
tékkonzervatív álláspontot foglalt el.
A keresztény tanításokkal ellentétesnek
tartotta, így ellenezte az abortuszt, a
fogamzásgátlást, a halálbüntetést, az
eutanáziát (kegyes halált) és az azo
nos neműek házasságát. Kritikával illette mind a szocializmust,
mind a kapitalizmust. Bocsánatot kért az egyház által korábban
elkövetett bűnökért, és sokat tett a különféle vallási irányzatok,
felekezetek megbékéléséért. 2014-ben szentté avatták.
Tendzin Gyaco, a jelenlegi dalai láma
a tibeti buddhista vallás mai vezetője.
1959-ben a kommunista Kína bevonu
lása után menekült el Tibetből. Azóta
száműzetésben él Indiában. A megszál
lással szembeni erőszakmentes küzdel
mének elismeréséül Nobel-békedíjjal
tüntették ki.
Albert Einstein (1879–1955) német szár
mazású Nobel-díjas fizikus sokoldalú sze
repet játszott a tudományos gondolkodás
alakulásában. Ő dolgozta ki a relativitásel
méletet. Zsidó származása miatt elmene
kült a náci Németországból. Szabadgon
dolkodó volt, demokrata és háborúellenes.
A hétköznapi ember számára manapság is
ő testesíti meg a zseniális tudóst.

7. Einstein előre jelzett olyan dolgokat, amelyeket később a
gyakorlatban is bizonyítottak. Nézzetek utána az interneten,
mivel kapcsolatos az az elmélete, amely legutóbb igazolódott!

„Ne féljetek a fiatalságotoktól és attól a mély
ről jövő kívánságotoktól, hogy kipróbáljátok
a boldogságot, az igazságot, a szépséget és a
sokáig tartó szeretetet!”
„Az igazság nem hathat másként, csakis
saját erejével, mely szelíden és mégis erő
teljesen hatol az elmékbe.” 
(II. János Pál)

5. Értelmezzétek a pápa gondolatait!

Nézzetek utána az internet segítségével
annak, miért tartják a történelem egyik
legjelentősebb pápájának II. János Pált!

„Mikor rádöbbensz, hogy hibát követtél el,
azonnal tégy lépéseket a kijavítására!”
„Légy gyengéd a Földhöz! ”
(A dalai láma)

6. Értelmezzétek a dalai láma üzeneteit!

„A többiek addig mindig csak győzni láttak engem. Aztán jött a Papp Laci elleni meccs, és egy
ponttal kikaptam. (…) ezúttal nem jött be az,
ami eddig ment. Ez az ember túl jó. (…) Balról és
jobbról is ütött. Az ökölvívás kulcsa az, hogy üss
és mozogj, üss és mozogj. (…) Papp Laci nagyon
gyorsan mozgott. (…)
Olyan gyors volt, hogy
amikor egy ütés után
ismét meg akartam
ütni, már nem volt ott.
(…) Volt esze és tudott
trükköket. Őt egyszerűen nem lehetett megverni. (…) Nemcsak az erejét, hanem az intelligenciáját is használta. Ő volt
a legkiválóbb bokszoló, akit valaha is láttam.”
(José Torres amerikai ökölvívó)

A 20. század második felében a magyar sportsikereknek külö
nösen nagy – szinte történelmet formáló – jelentőségük volt.

8. Mit gondoltok, miért válhatott Magyar

Papp László (1926–2003) ökölvívó háromszoros olimpiai baj
nok (1948, 1952, 1956) volt. Profi pályafutását a Kádár-rendszer
sportvezetése egy ideig engedélyezte, azonban a világbajnoki
címért politikai okokból nem küzdhetett meg. Edzőként is je
lentős sikereket ért el.

9. Ismeritek Chaplin filmjeit? Nézzetek utá
na, ki volt, milyen filmjei vannak, és filmjei
hogyan hatottak az európai gondolkodásra!

Összegzés

ország emblematikus alakjává Papp László?

1.8

4.11, 4.12

Egyes történelmi szereplők bizonyos események alakulásában különleges szerepet tölthetnek be. A 20. század
jelentős alakjai közül a leckében Adenauer német kancellárral, de Gaulle francia köztársasági elnökkel, II. János Pál
pápával, a dalai lámával, Puskás Ferenc labdarúgóval és Papp László ökölvívóval foglalkoztunk.
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5.9

Népesség és család

Beszélgessetek róla, milyen egy jól működő család!

1. Értelmezzétek a szövegben olvasható

statisztikai adatokat! Próbáljátok grafiko
non, diagramon ábrázolni őket!

Halálozás

Élveszületés

Magyarország lakosságának létszáma 9 937 628 volt a
2011. évi népszámláláskor, ez 260 687-tel kevesebb, mint
amennyi 2001-ben, az előző összeíráskor volt. A társadalom
természetes fogyását a nemzetközi vándorlás hatása egyhar
maddal csökkentette ugyan, de az ország uniós csatlakozá
sa és a nyugati munkaerőpiac megnyitása az évtized végére
ugyancsak hozzájárult a lélekszám csökkenéséhez. A népes
ségfogyás egyik tényezője, hogy a 100 15 évesnél idősebb nőre
jutó élve született gyermekek száma 2001-ben 153, 2011-ben
pedig csak 147 volt. A 30 évesnél fiatalabb férfiak 90 száza
léka nőtlen, és az ugyanilyen korú nőknek is csak 12 százaléka
házas. A 100 aktív korúra jutó gyermek- és időskorúak száma
a demográfiai változások miatt a 2001-es 58,8-ről 2011-ben
61,4-re nőtt. Ezen belül az időskorúak aránya növekedett, míg
a gyermekkorúak aránya csökkent.
férfiak

Forrás: KSH Népességkutató Intézet
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80

2. Beszéljétek meg, milyen következmé

70

nyekkel jár a magyar társadalomra a születések számának csökkenése! Milyen hatása
van a halálozásszám lassú csökkenésének a
társadalom korösszetételére?

60
50
40
30
20

3. Állapítsd meg a korfa színes területeinek

összevetésével, hogy
• 
nőtlen férfiból vagy hajadon nőből
van-e több!
• a férfiak vagy a nők között több-e az
özvegy! Mi következik ebből a tény
ből?
• melyik életkorban a legmagasabb az
elváltak száma!

10

fő

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

házas

0

0

nőtlen, hajadon

fő

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

elvált

özvegy
Forrás: KSH

Magyarország korfája, 2009 (családi állapotra vonatkozó adatokkal)
férfiak

fő

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

munkanélküli
minimálbéres munkavállaló
versenyszférában dolgozó

nők

95 év
90 év
85 év
80 év
75 év
70 év
65 év
60 év
55 év
50 év
45 év
40 év
35 év
30 év
25 év
20 év

4. Állapítsd meg a korfa segítségével, hogy

• nyugdíjas korú nő vagy férfi van-e
több!
• a közszférában vagy a verseny
szfé
rában dolgoznak-e többen!
• melyik életkorban a legmagasabb a
munkanélküliek száma!

0

0

0

korkedvezményes nyugdíjas, rokkantnyugdíjas
közszférában dolgozó
nyugdíjas korú
Forrás: KSH

Magyarország korfája, 2010 (foglalkoztatásra vonatkozó adatokkal)
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fő

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

Egyén, közösség, társadalom

A család a társadalmi együttélés és a személyes élet legfonto
sabb egysége. A családtagokat vérségi, örökbefogadási vagy
házassági kapcsolat köti össze. Tágabb értelemben a család
hoz tartozónak tartjuk nemcsak az együtt élő, hanem a külön
lakó, külön háztartást vezető, külön gazdálkodó, de egymással
szoros kapcsolatban élőket, valamint a családjukkal együtt élő
nagyszülőket is. A családnak különleges szerepe van a társa
dalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon ke
resztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait.

Magyarországon egyre kevesebb a hagyományos és egyben
ideálisnak tekintett családmodellben élők száma és aránya,
hiszen csökken a házasságkötések száma; változatlanul magas
arányú a válás; a csökkenő termékenység mellett egyre több
gyermek születik házasságon kívül.
9%
16%

1 személyes

7%
26%

14%

30%

2 személyes
3 személyes
4 személyes

20%

29%

19%

30%

5. Beszéljétek meg, milyen különbségeket

láttok a három fénykép által bemutatott
családok között! Milyen családtípusokat
ábrázolnak?

6. Milyen más családtípusokat ismertek
ezeken kívül?

7. Beszéljétek meg, hogy mi a különbség

az egy háztartásban és a házasságban élők
között!
Melyikre igazak a megállapítások?
• együtt laknak
• házastársi kapcsolatot létesítettek
• a megélhetési költségeket megosztják
• a jog védelemben részesíti kapcsola
tukat
• az állam támogatja
• rokonok is lehetnek

5 vagy több
személyes
Forrás: KSH

Háztartások megoszlása a benne élők száma szerint

8. Hogyan változott tíz év alatt a háztartások megoszlása?

Milyen következményekkel jár a trend (irány) folytatódása?

%
100
80

latok száma? Miben különbözik ez az együttélési forma a
hagyományos házasságtól? Milyen okokkal magyarázzátok
a gyermeküket egyedül nevelő anyák számának a növeke
dését? Miért vállalják az apák sokkal csekélyebb mértékben
egyedül a gyermekek nevelését?
Összegzés

2,0
14,4

2,2
14,6

9,5

12,2

80,1

74,1

71,0

1990

2001

2005

60
40

9. Miért növekedett meg az ún. bejegyzett élettársi kapcso

3,1
12,5
4,3

20
0
Házaspár

Élettársi kapcsolat

Anya gyermekkel

Év

Apa gyermekkel
Forrás: KSH

A családok összetételének alakulása

1.11, 1.22

Magyarországon – csakúgy mint a világ legtöbb fejlett országában – csökken a népesség. Ez súlyos problémákat
okoz, hiszen csökken a munkavállalási korú népesség, és nő az időskorú népesség aránya. Egyre kevesebb a hagyományos családmodellben élők aránya, csökken a házasságkötések száma; magas arányú a válás; egyre több
gyermek születik házasságon kívül.
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5.10

Az ifjúság helyzete

Vannak-e konfliktusaid szüleiddel, tanáraiddal, általában a felnőttekkel? Ha igen, milyen jellegűek? Miből
fakadnak?

1. Beszéljétek meg, hogyan viszonyultok a

felnőtté váláshoz, a felnőttkorhoz!

Minden ember fejlődése időszakaszokra bontható. A 12 éves
kor körül véget érő gyermekkort követi a serdülőkor (kamasz
kor), amely már átvezet a felnőttkori szakaszba. Jellemzően
kettősségben él az ifjú ember: már nem gyerek, de még nem
felnőtt. A környezetével való konfliktusainak nagy része is eb
ből fakad, mivel gyakran akkor kezelik gyerekként, amikor fel
nőttnek tartja magát, és fordítva.
Egy fiatal felnőtt társadalmi megítélése gyakran attól függ,
hogy még tanul-e vagy már dolgozik. Jogi értelemben a 18.
életévet betöltött személy felnőtt, és teljes mértékben vállalnia
kell a felelősséget tetteiért.

2. Fogalmazd meg a képsorozat alapján,
milyen szakaszok vannak az ember életé
ben a párkapcsolat szempontjából! Készíts
hasonló bontású képsorozatot, amely az
emberi élet szakaszait jellemző tevékeny
ségekkel ábrázolja!

A különböző generációk együttélése kapcsán is elmondható, hogy a kölcsönös tiszteleten, egymás megértésén, elfoga
dásán alapuló emberi kapcsolatoknak van csak jövője.

3. Írjatok két kitalált párbeszédet! Képzeljétek el, hogy

a fényképen látható személyek rokonok – nagyszülő és
unokája –, és megbeszélik, mi történt velük az elmúlt hét
végén! Majd képzeljétek el, hogy nem ismerősök, csak vé
letlenül kerültek egymás mellé, például egy orvosi váróban!
Ügyeljetek a két különböző helyzethez illeszkedő társalgási
stílusra!

Felgyorsult világunkban az egymás mellett élő generációk kö
zötti különbségek közül a leglátványosabb az új digitális esz
közökhöz való viszonyulás. A mai tizenéveseket, a Z-generáció
tagjait „digitális bennszülötteknek” is nevezik, hiszen gyermek
koruktól együtt élnek, sőt együtt nőnek fel a mobiltelefonok,
a számítógépek újabb és újabb generációival. Ezek használata
nemcsak hogy természetes számukra, de kezelésükre sokszor
szüleiket, nagyszüleiket, sőt tanáraikat – a „digitális bevándor
lókat” – is ők tanítják meg.

4. Vizsgáld meg az ábrát! Ma milyen élet
korúak ezen generációk tagjai? Nézz utá
na, mi jellemzi ezeket a generációkat!
Z generáció
1996-

5. Kerültél-e már olyan helyzetbe, hogy

szüleidnek, tanárodnak kellett elmagyaráz
ni a számítógéphez/mobilhoz kapcsolódó
dolgot, vagy valamely technikai esz
köz
(„kütyü”) használatához kellett segítséget
nyújtanod? Könnyen ment? Ha nem, vajon
miért? Fogalmazd meg!
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Y generáció
1976-1995
X generáció
1965-1975
Bébi-bumm
1946-1964
Veteránok
1925-1945

Generációk

Egyén, közösség, társadalom

A fiataloknak sok kérdéssel kell szembenézniük ebben az élet
korban. A tanuláshoz, az iskolához való viszony meghatározó
az életük alakulásában. Az élettapasztalattal rendelkező szü
lők, rokonok, tanárok véleménye gyakran kevésbé fontos szá
mukra, mint a kortársaké, akikkel nyilván könnyebben szót értenek. Ugyanakkor a társadalmi együttélés megköveteli a ko
rábbi generációk által elfogadott szabályok megismerését és
betartását. A fiatalok – minden generációban – szeretnek új
dolgokkal foglalkozni, korábban szokatlan (pl. szórakozási) lehetőségekkel élni. Ez egyszerre lehet kreatív, új dolgok kiindulópontja, és lehet ön- vagy társadalomveszélyes is. Az if
júkori lázadás különböző formáit a felnőtt társadalom gyakran nehezen érti meg, ez nemegyszer konfliktust is eredmé
nyezhet.
A fiatal felnőttek előtt a legnagyobb kihívás a tanulás és a
munkába állás közti átmenet. Sokakat vonz, hogy mihama
rabb elkezdjenek dolgozni a tanulás helyett, hiszen így végre
önálló keresettel rendelkezhetnek. Viszont alacsony iskolai
végzettséggel, kevés tapasztalattal nehéz állást találni, vagy
csak nagyon alacsony bérű, esetleg illegális (törvénytelen)
munkához lehet jutni.
14 év

Horvátország, Koszovó, Törökország

15 év

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Csehország,
Görögország, Írország, Liechtenstein, Luxemburg,
Montenegró, Portugália, Svájc, Szerbia, Szlovénia

16 év

Anglia, Bulgária, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország,
Izland, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Málta,
Norvégia, Olaszország, Románia, San Marino, Skócia,
Spanyolország, Svédország, Szlovákia

17 év

Litvánia, Macedónia, Moldova, Ukrajna, Oroszország

18 év

Belgium, Hollandia, Németország

6. Nézz utána, mit jelent a kreativitás!

Idézzétek fel tavalyi tanulmányaitok alap
ján, mi a deviancia!
19%
42%
Tanul
Dolgozik
Nem is dolgozik,
de nem is tanul

39%

Forrás: Magyar Ifjúság 2012

A 15–29 éves fiatalok főtevékenység
szerinti megoszlása

7. Állapítsd meg a kördiagram segítségé
vel, hogy 2012-ben a 15–29 éves fiatalok
hány százaléka nem vett részt semmilyen
iskolarendszerű képzésben!
8. Beszéljétek meg, miért okoz egyéni, csa
ládi és társadalmi problémát, ha egy fiatal
nem dolgozik és nem is tanul!

9. Nézz utána, hogy alakult a tankötele
zettség korhatára Magyarországon az el
múlt 20 évben! Mit gondoltok az európai
országok gyakorlatáról?

Forrás: TÉNYTÁR

A tankötelezettség korhatára Európában
Legmagasabb iskolai végzettség
szerint
35%

6% 8%
9%
16%
26%

Diploma
Középiskolára épülő szakképzés
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Szakmunkásképző, szakiskola
Legfeljebb 8 általános

Korcsoportok szerint
25-29 éves
46%

15-19 éves
13%
20-24 éves
41%

Településtípusok szerint
11%
42%

10. Beszéljétek meg közösen, milyen infor
mációkat, összefüggéseket lehet leolvasni
a három kördiagramról!

14%

33%
Budapest
Megyeszékhely,
megyei jogú város
Város
Község

11. Mit jelentenek a „mamahotel” és a „pa
pabank” kifejezések? Mondjatok érveket
a generációk együttélése mellett és ellen!

Forrás: MAGYAR IFJÚSÁG 2012

A nem tanuló és nem dolgozó fiatalok megoszlása (százalék)

Összegzés

1.11, 1.18

3.14

4.2

A serdülőkor kb. 12-től 18 éves korig terjedő életszakasz, átmenet a gyermek- és felnőttkor között. A serdülő magatartásában felfedezhetők gyermeki és felnőttes vonások is, környezetével gyakran kerül konfliktusokba. Kialakul
az identitása (önmeghatározása), sor kerül a jövőre vonatkozó, hosszú távú döntései meghozatalára (pl. pályaválasztás, munkába állás).
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5.11

A Kárpát-medence etnikai viszonyai

Elevenítsétek fel tavalyi tanulmányaitok alapján, a történelem mely eseményei/korszakai járultak hozzá döntő
en a magyarországi népesség számának és etnikai összetételének megváltozásához!

2. Nézzetek utána a közeli múzeumok

ban vagy helytörténeti gyűjteményekben,
milyen emlékeket őriznek a honfoglalást
megelőző időszakból!

A Kárpát-medence az őskor óta ember által lakott terület volt.
A Római Birodalom terjeszkedése során a mai Dunántúlon
szervezett provinciát Pannonia néven. A rómaiak kivonulását
követően számos nép lakott e területen. A keletről érkező
nomád népek (hunok, avarok) közül a honfoglalást megelő
zően egyik sem tudott a Kárpát-medencében tartós állam
alakulatot kialakítani.

MO

3. Milyen népekkel találkoztak a Kárpát-
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A honfoglalás

A honfoglalást követően a Kárpát-medence belső területein
a magyar etnikum (népesség) vált meghatározóvá. A közép
kori magyar királyság területére számos népelem érkezett
nyugatról és keletről egyaránt. Egy részük (pl. a német nyelvű
szászok) inkább városokban, más részük (pl. a kunok) azokon
a többnyire sík területeken telepedett meg, ahol lehetőségük
volt hagyományos életmódjuk folytatására.

Magyarország nemzetiségi megoszlása
1850-ben és 1910-ben (Horvátország nélkül)

A törökökkel vívott több évszázados (15–17. század) harc
alapvetően megváltoztatta a Kárpát-medence népességi vi
szonyait. A pusztítások jelentősebb mértékben a magyar né
pességet érintették. A török kiűzését követően a Habsburgok
és a magyar földesurak az elnéptelenedett területek benépe
sítésére törekedtek, így nőtt a nem magyar népesség aránya.

6. Elemezd a táblázat adatait! Hogyan

7. Miért érte meg az elhanyagolt, elvadult alföldi területekre
költözni a Német-római Birodalom nyugati területeiről?

szerb

   545 000   3,0

egyéb

   378 000   3,6

   313 000   1,5

összesen

11 593 000 100,0

18 261 000 100,0

változott az egyes etnikumok létszáma?
Hogyan változott a társadalom egészéhez
képest az arányuk? Vajon milyen ténye
zőkkel magyarázható a magyarság arányá
nak jelentős növekedése?
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5. Nézzetek utána, mely elnevezések őrzik

a különböző etnikumok betelepülésének
nyomait a mai Magyarország területén!

SÉ

amelyekkel ma is találkozhattok Európa
térképén!

1850

Vereckei-hágó Dnyeszte
r

M

4. Keressetek a térképen olyan népneveket,

Nemzetiség

E

LE

medencében a honfoglaló magyarok?

ete

a nomád népek közül a magyarok tud
tak tartós államalakulatot kialakítani a
Kárpát-medencében!

Fek

1. Vitassátok meg, mi lehet az oka, hogy

Történelem – Társadalomismeret

A magyar és nem magyar etnikumok együttélésében a 19. szá
zad során alapvető változás következett be. Az egyre erősödő
nacionalizmus hatására számos kérdésben (pl. nyelvhasználat)
konfliktus bontakozott ki.

Egyén, közösség, társadalom

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a nemze
tiségek többsége (horvátok, románok, szerbek) a magyar kor
mány ellen fordult fordult, bár hőseink között is sok nemzetisé
gi származású személy volt. A 1867-es kiegyezést követően a
létrejött Osztrák–Magyar Monarchiában a magyarság jelentős
politikai hatalomhoz jutott. Megtörtént a horvátokkal való ki
egyezés. A 19. század végén felgyorsuló társadalmi-gazdasági
átalakulás a magyar népesség számarányának növekedésével
járt, így a 20. század elejére az ország lakosságának több mint
50 százalékát a magyar népesség adta.

a
Tisz

Duna

on
Balat

Duna

8. Mutassátok be az alábbi térkép alap

ján Magyarország etnikai arculatát az első
világháború előestéjén! Mely etnikumok
éltek jellemzően az ország mely területein?
Mi jellemezte a magyarság területi elhe
lyezkedését?

magyarok
szlovákok
lengyelek
ruszinok
németek
szlovének
olaszok
horvátok
szerbek
románok
egyéb

a
Tisz

on
Balat

46% 54%

magyarok
szlovákok
lengyelek
ruszinok
németek
szlovének
olaszok
horvátok
szerbek
románok
egyéb

46% 54%

nemzetiségek magyarok
nemzetiségek magyarok

A Kárpát-medence népei 1910-ben

Alapvetően új helyzet bontakozott ki az első világháborút
követően. A trianoni béke értelmében elcsatolt területeken
magyarok és nem magyarok egyaránt éltek. Egyrészt így nagyszámú, sokszor egységes tömbben élő magyar népesség ke
rült az utódállamokhoz, másrészt a történelmi Magyarország
területén élő nemzetiségiek túlnyomó többsége is az új álla
mok polgáraivá vált. A trianoni Magyarországon etnikai érte
lemben a magyarság számszerűleg is jelentős többséget alko
tott. Ez a helyzet napjainkig sem változott meg.

9. Vázoljátok fel a táblázat adatainak segítségével Magyaror
szág jelenlegi etnikai arculatát!

Népcsoportok

fő

Népcsoportok

fő

cigány

315 583 lengyel

7 001

német

185 696 bolgár

6 272

román

35 641 görög

4 642

szlovák

35 208 ruszin

3 882

horvát

26 774 örmény

3 571

szerb

10 038 szlovén

2 820

ukrán

7 396 egyéb

124 211

Egyes magyarországi népcsoportok lélekszáma
a 2011-es népszámlálás szerint. Forrás: KSH

10. Négyfős csoportokban dolgozzátok fel – az internet segítségével – egy-egy magyarországi nemzetiség

jellemzőit! (Az egyes csoporttagok témái: a nemzetiség területi elhelyezkedése, népviselet, népszokások, nem
zetiségi ételek.) Munkátok eredményeit kiselőadás formájában mutassátok be a többieknek!
Összegzés
A középkori Magyar Királyság területén a magyar népesség volt meghatározó. A török kor pusztításai legnagyobb
mértékben a magyar népességet érintették. A 18. századi bevándorlások és betelepítések következtében nőtt
a nem magyar népesség aránya. Az első világháborút lezáró trianoni béke rendelkezései nyomán nagyszámú
magyar népesség került az utódállamokhoz.
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5.12

A cigányok (romák) helyzete

Keressetek az interneten példaképül választható roma származású személyeket, művészeket, tudósokat, spor
tolókat, politikusokat vagy éppen hétköznapi hősöket! Tudjatok meg minél többet az életútjukról!

1. Értelmezzétek és vitassátok meg a szoci

ológus szavait!

„A romák és nem romák kapcsolatrendszerét évtizedes, ha nem évszázados szabályok
(...) irányították. Minden falunak, minden városnak, minden körzetnek megvolt a maga
cigánypolitikája. A szabályokban egy elem
közös volt: a cigányok társadalmon kívülisége. (...) Mindez azonban egyszer csak megváltozott. Belépve ugyanahhoz az építőipari
vállalathoz, bányához, kohóhoz vagy textilgyárhoz, egyszeriben közös lett a tér, közös
az étkezde, közös az utca, közös a mosdó és
közös az orvosi váró vagy a tanácsi előszoba
– de közös a művezető, a párttitkár, a munkafegyelem és a munkaidő is. (...) így lett a
társadalmon kívüliségből különösebb átmenetek nélkül hátrányos helyzet.”
(Szalai Júlia szociológus, 2000)

2. Állapítsátok meg a térkép segítségével,

az ország mely területein éltek jelentő
sebb számban cigányok a rendszerválto
zás előtt! Mi lehetett a területi megoszlás
oka?

Teljes népesség

Romák

Nők

Férfiak

Nők

Férfiak

66

64

18

31

A foglalkoztatottak aránya az aktív korúak
körében 1993-ban (%). Forrás: KSH

3. Mivel magyarázható a romák (és ezen
belül a roma nők) alacsonyabb gazdasági
aktivitása a rendszerváltozást követően?
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A cigányság őshazája Észak-Indiában volt, ahonnan az iszlám
térnyerése miatt az 7–10. század között elvándoroltak Ázsia és
Európa különböző területeire. A cigányság vándorló életmó
dot folytatott, nem földműveléssel, hanem kereskedelemmel,
kézművességgel, állattartással és zenéléssel foglalkoztak. Eu
rópában letelepedési engedélyek hiányában tovább folytat
ták a vándorló életmódot. Magyarországon a cigány népesség
a 14/15. század fordulóján jelent meg. A török hódoltság ideje
alatt a magyarok oldalán vettek részt a harcokban, mint fegy
verkészítők és fegyverjavítók. A 18. századtól vándorló élet
módjuk miatt konfliktusba kerültek a többségi lakossággal.
A korszak uralkodói szigorú rendeletekkel igyekeztek elérni
a cigány nép helyhez kötését és asszimilációját (beolvadását).
Sikertelenül, hiszen a romák többségének életmódja a 20. szá
zadig alig változott.
A magyarországi cigányságot sújtó – a második világháború
alatt zajló – népirtás (porrajmos) során több ezer magyar ci
gány vesztette életét.
A Kádár-korszakban megkezdődött a cigánytelepek felszá
molása. A cigány felnőttek többsége – alacsony iskolázottsá
ga okán – többnyire betanított vagy segédmunkát végzett.
A cigány lakosság jelentős része addig falvakban élt, az iparo
sítás miatt viszont jelentősen megnőtt a városokban élő cigá
nyok aránya.

1–2,99%
3–4,99%
5–6,99%
7– 8,99%
9–10,99%
11–12,99%
13% felett
Forrás: Kemény – Janky – Lengyel: A magyarországi cigányság

Magyarország cigány (roma) népességének területi eloszlása (1984–1990)

A rendszerváltozást követően jelentősen megváltozott a ci
gá
nyok helyzete. A piacgazdaság kialakulása többségüket
ki
szorította a munkaerőpiacról. A tartós munkanélküliség
súlyos elszegényedési folyamatokat indított el. Különösen
nehéz helyzetbe kerültek azok a családok, ahol a gyermeklét
szám magas volt. A piacgazdaság kiépülése a képzetlen
munkavállalókat – függetlenül attól, hogy a többségi vagy a
kisebbségi társadalomhoz tartoztak – hátrányosan érintette.

Egyén, közösség, társadalom

Szakképzetlen mezőgazdasági
munkaerő, napszámos
Építőipari segédmunkás,
köztisztasági munkás,
szolgáltatási alkalmazott
Betanított munkás
Gépkocsivezető
Szakképzett munkaerő

Forrás: 2003. évi reprezentatív romafelvétel

4. Vitassátok meg a diagramok alapján,
miért romlott a rendszerváltozást követően
a cigányság helyzete Magyarországon! Mit
gondoltok, mit tehet a helyzet javításáért
a többségi társadalom? Kik tehetnek a
legtöbbet ugyanezért a cigányságon belül?
100

Közalkalmazott, egyéb
fehérgalléros

90

Önálló vállalkozó, gazdálkodó

70

15–49 éves romák által végzett fizetett munkák 2003-ban

Magyarországon jelenleg kb. 3 millióan élnek szegénységben,
közülük több mint egymillióan mélyszegénységben. A kb. 750
ezer főre becsült cigányság nagy többsége, több mint félmillió
fő ez utóbbi csoporthoz tartozik. Leszakadásuk egyik legfon
tosabb oka alacsony iskolai végzettségük, és az ebből faka
dó kedvezőtlen munkaerőpiaci esélyeik. Mindez a szegénység
fennmaradásához és mélyüléséhez vezet. A többségi társada
lom előítéletei is sújtják őket. Civil és állami (uniós vagy nem
zeti finanszírozású) programok célozzák felzárkóztatásukat.
Az elmúlt évtizedekben a hazai cigányság számos képvi
selője jelentős eredményeket ért el a közélet, a művészet és a
sport területén is.

6. Ismerkedjetek meg egy-egy alkotásukkal! Olvassátok el

Jónás Tamás versét, és nézzétek meg Orsós Teréz képét!
Vitassátok meg tartalmukat! Gyűjtsetek az internet segít
ségével cigány származású művészek által jegyzett alkotá
sokat! Ismertek olyan cigány származású sportolókat, akik
jelentős nemzetközi sportsikereket értek el?

80
60
50
40
30
20
10
0

1993

2003

Forrás: Kertesi Gábor: A társadalom peremén (2005)

Az általános iskolát elvégzettek körében
a középfokú oktatásban továbbtanulók aránya

5. A roma kultúra virtuális háza – www.tar
sadalomkutatas.hu/multimedia/a_roma_
kultura_haza.swf – a magyarországi ci
gányság kulturális törekvéseit mutatja be.
Tegyetek egy sétát a virtuális múzeumban!

„Tamás vagyok.
Jónás vagyok.
Cigány vagyok…
Provokatív vagyok,
kerek arcú, szenvedélyes vagyok,
fekete hajú vagyok,
idegösszeomlásra, önzésre,
elkeseredésre hajlamos vagyok.
Őszinte vagyok,
bántóan, mint a vakítóan ragyogó nap…”
(Jónás Tamás)

Összegzés

4.4

A roma lakosság többsége a magyar társadalom legszegényebb csoportjai közé tartozik. Az elszegényedő társadalmi csoportok leszakadásának egyik oka a nagyon alacsony iskolai végzettség, amellyel nehéz érvényesülniük a
munkaerőpiacon. A romákat ezenkívül a többségi társadalom előítélete is sújtja.
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5.13

Magyarok a Kárpát-medencében

Soroljátok fel, mely államok helyezkednek el – részben vagy egészben – a Kárpát-medencében!
„Örökölni csak egyenes ágon lehetett. Szokás szerint a fiú utód volt az örökös, ha fiú
nem volt, akkor a lány kapta az örökséget.
Amennyiben nem volt egyenes ági örökös,
a föld a székelyek közös használatú földterületét gyarapította (ellentétben a feudális szokásjoggal, ami szerint a korona, vagy
a helyi földesúr kapta volna meg). Az éppen
szabadon levő területekből bárki birtokba
vehetett magának földet, de csak annyit,
amennyit maga képes volt megművelni. Ha
egy területet több mint három évig nem mű
veltek, vagy kiderült róla, hogy bérben mű
veltetik, akkor automatikusan a többi székely által birtokba vehetővé, a közös terület
részévé vált.”
(Orbán Balázs: A Székelyföld leírása)

A magyar etnikum mellett számos – különféle gazdasági, ka
tonai és egyéb jellegű szerepet betöltő – népcsoport telepe
dett meg a Kárpát-medencében a honfoglalás óta.
A magyar történelemben fontos szerepet játszottak a mai
napig tisztázatlan eredetű székelyek. A középkorban Erdély
ben letelepülő, magyar nyelvű népesség határvédő szerepet
látott el. Területi közigazgatási egységeiket székeknek nevez
ték, melyeken be
lül ez a népcsoport jelentős önállósággal
rendelkezett, például a jogalkotás területén is. A sajátos öröklé
si szokások meggá
tolták a jelentős vagyoni különbségek
kialakulását a székely társadalmon belül.
Ukrajna
0,3% magyar
Szlovákia
10,7% magyar

1. Vitassátok meg az olvasott székely
öröklési rend sajátosságait!
Székelyek

2. Nevezzétek meg a magyar etnikum ál
tal lakott Kárpát-medencei tájegységeket!
Mely országokban élnek jelentős számban
magyarok?

3. Nézzetek utána, mi a „csángó” szó ere
dete, jelentése!

Csíksomlyó

Horvátország
1%-nál
kevesebb magyar

Csángók

Románia
6,6% magyar

Szerbia
3,5% magyar

Magyarok a Kárpát-medencében

A katolikus vallású csángók napjainkban Romániában élnek.
A szintén nem teljesen tisztázott eredetű népcsoport tagjai közül sokan magyarul beszélnek. Szerepük nagyobbrészt a határ
védelme volt. A népcsoport magvát magyar és székely eredetű
csoportok alkothatták, de idővel más népelemek is csatlakoz
tak hozzájuk.
A magyarság jelenlétéről a Kárpát-medencében számos nagy
jelentőségű történelmi emlék is tanúskodik.
Csíksomlyó a középkor óta nevezetes, zarándokok által láto
gatott Mária-kegyhely, melynek hagyománya ma is élő.

4. Nézzetek utána, hogy mi volt a szerepe a csíksomlyói
passiójátékoknak! Honnan ered ez az elnevezés?

5. Állapítsd meg a kép alapján, a vallásin túl milyen jelentőség
gel bír a csíksomlyói zarándoklat!
A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás
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Egyén, közösség, társadalom

Az első világháborút követő trianoni békeszerződés nyomán
a történelmi Magyarország elvesztette területének kéthar
madát. A területek elcsatolása jelentős számban érintette az
ország magyar lakosságát.
Közvetlenül a második világháború előtt és alatt Magyarország német-olasz döntőbíráskodás mellett visszakapta a tria
noni békében elvesztett területeinek egy részét. A világhábo
rús vereség következtében azonban lényegében visszaálltak
a trianoni határok. Az ismét határon túlra szoruló magyarság
kisebbségsorba került, és több országban különböző mérté
kű jogfosztás áldozatává is vált. A Délvidéken szerb partizánok több ezer polgári lakost gyilkoltak meg, a háború alatt
a magyar katonák és a rendfenntartó erők által elkövetett atro
citások súlyos megtorlásaként. Erdélyben pedig a román sza
badcsapatok számos községben pusztították az ott élő ma
gyar lakosságot. Csehszlovákiában az ún. Beneš-dekrétumok
alapján – a fasiszta hatalmakkal való együttműködés vádjával
– kollektíven bűnösnek mondták ki a magyarságot, és kísérletet tettek teljes kitelepítésére.
A kiépülő diktatórikus viszonyok még kiszolgáltatottabbá
tették a kisebbségben élő magyarokat. Az államosítás és
kollektivizálás során elvették vagyonukat, az egyházak vissza
szorítása érdekében korlátozták hitéletüket, és a demokratikus
rend felszámolása során megszüntették civil szervezeteiket is.
A korábban – az alsófokú oktatástól az egyetemig – kiépített
magyar iskolarendszert lépésről lépésre háttérbe szorítot
ták, és minden állami eszközt igénybe vettek az erőszakos as�
szimiláció (beolvasztás) érdekében.
Év

Erdély

Kárpátalja

Szlovákia

Burgenland

1880
1910
1930
1941
1949
1970
1990
2001
2011

1 045 098
1 658 048
1 480 712
1 711 851
1 481 903
1 625 702
1 598 938
1 415 718
1 224 937

105 343
185 433
116 584
254 286
140 000
151 122
155 711
151 533
n. a.

574 862
881 326
585 434
761 434
354 532
552 005
559 801
520 528
458 467

11 162
26 225
10 442
2 500
5 251
5 673
6 500
4 704
n. a.

Vajdaság,
határvidék,
Horvátország
331 081
568 274
465 800
527 523
479 825
468 418
371 800
316 094
273 447

A magyarok száma a Kárpát-medence területein

Összegzés

6. Állapítsátok meg a térkép alapján, hány
magyar került az utódállamokhoz!

7. Nézzetek utána, hányan költöztek a tria
noni Magyarország területére az elcsatolt
területekről! Beszéljétek meg, milyen mig
rációs folyamatok zajlottak az utódálla
mokban! Mi lehetett ezek oka?
8. Gyűjtsétek össze, milyen jogokat adott
a határon túli magyaroknak a 2010-ben a
magyar országgyűlés által megszavazott,
kettős állampolgárságról szóló törvény!
9. Nézzetek utána a kormany.hu oldalon a
Határtalanul! programnak! Mi a célja, milyen
lehetőségeket kínál? Próbáljatok meg élni
ezekkel a lehetőségekkel! Pályázzatok!
10. Állapítsátok meg, mi jellemzi a magya

rok számának alakulását a különböző ré
giókban!

11. Nézzetek utána az interneten, hogy
a szomszédos országokban élő magyar
kisebbségek milyen módon igyekeznek
ápolni és megőrizni nemzeti kultúrájukat
és hagyományaikat!

1.29

4.15

A székelyek Erdély tisztázatlan eredetű, de magyar tudatú és magyar nyelvű népcsoportja. A csángók Romániában élő magyar nyelvű népcsoport.
A második világháború idején Magyarország visszakapta a trianoni békében elvesztett területeinek egy részét.
A vereség következtében azonban visszaálltak a trianoni határok. Az ismét határon túlra szoruló magyarság kisebbségsorba került, és több országban jogfosztás áldozatává vált. Napjainkban a szomszédos országokban a
magukat magyarnak vallók száma csökken.
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5.14

Magyarok a nagyvilágban

Vannak-e olyan ismerőseid, rokonaid, akik külföldre költöztek? Milyen célból, mely okok miatt döntöttek így?

1. Állapítsátok meg, mely történelmi ese

mények és korszakok kapcsán következett
be népességcsökkenés vagy éppen népes
ségnövekedés!

második világháború
iparosodás és asszimiláció
népességrobbanás
török harcok
újjáépítés, betelepülés
és hódoltság
tatárjárás
(Év)

A magyarok számának alakulása a honfoglalástól
a 20. század közepéig

A történelem során számtalan példa mutatta, hogy különféle okok miatt sokan kényszerülnek hazájuk elhagyására.
Ma emberek, embercsoportok vándorlása, hazájuk időleges
vagy végleges elhagyása világjelenség. Az emberek térbeli
helyzetváltoztatását idegen kifejezéssel migrációnak neve
zik. A lakóhely, a haza, az otthon elhagyásának több oka lehet.
Néhány esetben természeti katasztrófák, más esetekben meg
élhetési problémák vagy éppen politikai jellegű üldöztetések állnak a háttérben.
A 20. század első évtizedében felerősödött a kivándorlási láz
Magyarországon. 1890 és 1910 között közel 2 millió ember
hagyta el az országot. A kivándorlók 25–30 százaléka magyar
volt, a többiek az országban élő nemzetiségiekhez tartoztak.
Míg az első hullámban iparosok és kereskedők, a századfor
dulót követően már az agráriumban (mezőgazdaságban) élők
indultak el Amerikába.
A 20. századi tekintélyuralmi rendszerek és diktatúrák
számos magyar tudóst, művészt és politikust kényszerítettek
emigrációba. Hazájuk elhagyása nem egyszer komoly lelkiis
mereti vívódással, magán- és közéleti konfliktussal járt.
Az emigrációban élő magyarok sok esetben élénk politikai és
kulturális tevékenységet folytattak. Jelentős irodalmi alkotá
sok is születtek. Komoly problémát jelent, hogy a kivándorlók
második és harmadik nemzedékének tagjai egyre kevésbé be
szélik a magyar nyelvet.

Márai Sándor
(1900–1989)
író

Nagy Ferenc
(1903–1979)
miniszterelnök

A Magyarok Világszövetsége 1996-ban a világ magyarságá
nak számát 15,7 millió főben állapította meg. 13 millióan a
Kárpát-medencében, a történelmi Magyarország területén él
nek. Ebből 9,8 millióan Magyarországon; mintegy 2 millióan
Erdélyben; 600 ezren a Felvidéken; 360 ezren a Vajdaságban;
180 ezren Kárpátalján; 20 ezren Horvátországban; 10-10 ez
ren Szlo
véniában, illetve az Őrvidéken, Ausztriában élnek.
Napjainkban az egyik legnagyobb határon túli magyar kolónia
(a környező országokat leszámítva) Izraelben található.

3. Nézzetek utána, kik voltak az emigráció legjelentősebb
szerzői! Említsétek meg alkotásaikat!
Molnár Ferenc
(1878–1952)
író

Korda Sándor
(1893–1956)
filmrendező

2. Nézzetek utána, melyik diktatúra követ
keztében hagyták el az országot a képeken
ábrázolt személyiségek!
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4. Vitassátok meg, mi lehet az oka, hogy a kivándorlók gyer
mekei, unokái már egyre kevésbé beszélik a magyar nyelvet!

Napjainkban sokan – elsősorban a kedvezőbb(nek tűnő) anyagi (és sok esetben kedvezőbb szakmai) feltételek mellett végez
hető – munkavállalás céljából próbálnak szerencsét külföldön.

Egyén, közösség, társadalom

Kárpát-medence
13 000 000

Európa
többi része
360 000

Észak-Amerika
1 930 000

5. Keressetek az internet segítségével olyan

Ázsia
230 000

európai és Európán kívüli városokat, ahol je
lentős számban élnek magyarok!

Afrika
30 000

6. Magyarázzátok meg, hogy miért Izrael
ben található a legnagyobb Európán kívüli
magyar kolónia!

Dél-Amerika
130 000

Ausztrália
60 000

Az egyes földrészeken élő magyarok száma

7. Hogyan alakult a magyarországi felnőt
tek migrációs szándéka a rendszerváltozást
követően? Melyek voltak a csúcspontok,
illetve a mélypontok? Milyen okai lehetnek
a grafikonokon látható tendenciáknak?
8. Soroljatok fel eseteket, melyekben a ha
zai munkavállalás alternatíváját jelentheti a
külföldi munkavállalás!
9. Vitassátok meg, mi lehet a külföldi mun
kavállalás sikerének a „titka”!

Rövid távú munkavállalás

Hosszú távú munkavállalás

Kivándorlás

Halmozott
Forrás: TÁRKI

A migrációs szándék alakulása a tervezett migráció időtávja szerint
a felnőtt korú népesség arányában, 1993–2015 (%) (A halmozott migrációs
potenciál mindazokat megjeleníti, akik rövid és hosszú távon külföldön
vállalnának munkát, illetve kivándorolnának.)

10. Beszélgessetek arról, milyen politikai és

társadalmi visszhangot vált ki az erősödő
migráció!

11. Állapítsátok meg a térkép alapján, mely

európai államok a munkavállaló, illetve be
vándorló magyarok legfőbb célországai!

Hányszorosára nőtt
a 2012-ben a fő európai
országokban munkát
vállaló magyarok száma
a 2010-es adatokhoz
képest?

47

tervezik a kivándorlást?

6,5
83

1–2-szeres
2–3-szoros
3–5-szörös

12. Milyen célokból és milyen országokba

4,9

22

7,4

13. Nézzetek utána a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, illetve az Országos Egészség
biztosítási Pénztár honlapján, milyen beje
lentési kötelezettségei, illetve munkaügyi,
egészségbiztosítási jogosultságai vannak
annak, aki külföldön vállal munkát!

9,1

A főbb európai országokba bevándorló magyarok
összlétszáma 2011-ben (ezer fő)

Összegzés

4.15, 4.16, 4.17

Az emigráció kivándorlás, a haza elhagyása egy másik országban való letelepülés szándékával. A 20. századi diktatúrák elől sok magyar kényszerült emigrációba. Napjainkban sokan munkavállalás céljából költöznek külföldre.
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5.15

A modern polgári állam

N

Melyek voltak a történelem első államai? Milyen feladatokat láttak el? Ezekhez képest mit várunk el a modern
államoktól?

ém

e

rs
to

Orosz Biroda
l

zág

l

zo
as

rsz

Tisza

ág

Ad

O

Duna

A 19. század utolsó évtizedeire megszilárdultak Európában a
nemzeti alapokon szerveződő polgári államok. A polgári ál
lam alapvető ismérvei az egyéni szabadságjogok kiterjesztése,
a köz- és magánszféra elválasztása, a jogállamiság és a parla
mentarizmus, az uralkodó hatalom jogszerű korlátozása, vagy
is a hatalommegosztás elvének érvényesítése és nem utolsó
sorban a nyilvánosság.
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Duna

A Monarchia határa
Belső államhatár
Magyar
Cseh
Lengyel
Német
Horvát
Olasz
Bosnyák
Ladin/friuli
Román

Rutén
Szerb
Szlovák
Szlovén

Az Osztrák–Magyar Monarchia nemzetiségei

1. Mely közép- és kelet-európai birodal

mak akadályozták a nemzeti önállóságra
irányuló törekvéseket?

2. Állapítsátok meg a térség etnikai tér

képe alapján, milyen népcsoportok éltek
az Osztrák–Magyar Monarchia területén!
Mely népek lesznek képesek a későbbiek
ben önálló állam létrehozására?

3. Nézzetek utána a kormany.hu portálon,
milyen alapon lehet valakit kizárni a vá
lasztópolgárok közül ma Magyarországon!

4. Nézzetek utána, hol uralkodnak királyok vagy egyéb címmel rendelkező mo
narchák napjaink Európájában!
5. Nézzetek utána a Nemzeti Választási
Iroda honlapján (valasztas.hu), mely kérdé
sekben és milyen eredménnyel került sor
országos népszavazásra hazánkban a rendszerváltozás óta!

6. Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet,
emlékeznek-e ezekre a népszavazásokra!
Ha igen, hogyan?
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Nehezebb volt a helyzet Európa középső és keleti régióiban.
A térségben elhelyezkedő országok történelmében évszáza
dos hagyományai voltak az abszolutisztikus – sőt zsarnoki –
hatalomgyakorlásnak, másrészt az itt található birodalmak et
nikumainak többsége nem rendelkezett önálló államisággal.
Amikor ezekben a közösségekben is megjelentek az önálló
nemzetté válást elősegítő és támogató eszmék, világossá vált,
hogy ezek érvényesítése csak a birodalmi keretek szétfeszítése árán válhat valóra.
A polgári államok működtetése különféle modellek alapján
valósult meg (alkotmányos monarchia, parlamentáris köztársa
ság stb.). Az eltérő modellekben azonban közös, hogy az állam
irányításában fontos szerepet kap a törvényhozó szerv (par
lament) és a végrehajtó szerv (kormány). Az ország irányítása
a kormány kezében van. A miniszterelnök mellett az egyes
szaktárcák élén szakminiszterek állnak. Az ország élén vagy
uralkodó áll, aki az esetek többségében öröklés révén jogosult
a pozíciójára, vagy pedig a köztársasági elnök, akit – orszá
gonként eltérő szabályozással – meghatározott időre válasz
tanak. A polgári államban a törvényesség felett a kormánytól
független bíróságok őrködnek.
A parlamentbe – eltérő szabályok mellett – a választójoggal
rendelkezők delegálják a képviselőket. Az általános választó
jog biztosításáig hosszú út vezetett. A korszak kezdetén sok
esetben vagyoni vagy műveltségi korlátok szabtak határt an
nak, hogy minden állampolgár szavazhasson. A nők választó
jogáért csak a 19. század végén indult élesebb harc.
Az állampolgárok közvetlen hatalomgyakorlását biztosítja a
népszavazás intézménye. A népszavazás a közvetlen demok
rácia egyik alapvető intézménye, a demokratikus államberen
dezkedés és a jogbiztonság fontos kelléke.
A 18. század közepéig az állam lényegében két feladatot látott
el: gondoskodott a külső és belső biztonságról, és behajtot
ta az ehhez szükséges adókat. A felvilágosult abszolutizmus
korszakában az állami feladatok jellegében és körében döntő
változás következett be. Az állam kezdett vezető szerepet vál
lalni a közszükségletek kielégítésében. A polgári átalakulás
még több változást eredményezett; az állam számos, koráb
ban nem a hatáskörébe tartozó feladat végrehajtásáról kívánt

Politik a, állam

gondoskodni. A modern társadalom- és szociálpolitikai esz
mék nyomán kiépültek a köz- és felsőoktatási rendszerek, a
társadalom- és egészségbiztosítás intézményei is. Sor került
az állam és az egyház szétválasztására, így például az állam fel
adatává vált a polgári anyakönyvezés és házasság nyilvántartá
sa. Az állam szerepének bővülésével nőtt az államapparátus
nagysága, és fokozódott az adóelvonás mértéke is.

szociális
gondoskodás

hadsereg

oktatás

egészségügy

növekvő adók

kiterjedt államapparátus,
erősödő állam
szabadságjogok biztosítása

l
va

ás o

k

kereskedelem

PI AC

bankok

lyok
bá
a
z

kínálat

ot

kereslet
ipar

oli
tik

közlekedés mezőgazdaság

szociá
lp

támogat

te
l

ok
vám

biztos
ítja
a

ÁLLAM
ödését és a
szo
m űk
g
á
s
oktatás be ciál
a
d
i
vé
uta

ág
ons
izt

ga
z

A polgári állam

ek

p
adó

o l i ti k a

vers
e

ny
s

A szociális piacgazdaság alapvető alkotórészei a személyi szabadság, a szociális igazságosság és a gazdasági teljesítőképesség. Célkitűzései a pénzérték-stabilitás, a teljes foglalkoztatottság, a fizetési mérleg egyensúlya, a gazdasági növekedés,
a méltányos jövedelemelosztás és a társadalmi igazságosság.

növekvő feladatok

sb

A második világháború után a háborús károk és veszteségek
helyrehozatalának érdekében erősödtek a nyugat-európai ál
lamok központosított és tervszerű irányító funkciói. A közle
kedés, a bányászat, a nehézipar jelentős mértékű államosításával az állam alkalmassá vált számos közszolgáltatás közvetlen
megszervezésére és nyújtására; állampolgárainak egyen
lő alapon biztosította az alapvető szükségletek kielégítését.
A megvalósuló szociális piacgazdaság a gazdaság tartósan
dinamikus fejlődését és egy új szociális rendszer kialakítását
eredményezte.
A szociális piacgazdaságban a piaci szabadság szociális kom
penzációval kapcsolódik össze, vagyis az állam törekszik jólétet
teremteni, széles néprétegeket hozzásegíteni életszínvonaluk
lényeges javulásához.

bővülő gazdaság

a

7. Állapítsd meg az ábra segítségével, milyen feltételek
megléte kellett a polgári állam kiépüléséhez! Határozd meg,
milyen jogokkal és kötelezettsé
gekkel járt az állampol
gárság az egyének számára! Fogalmazd meg az állam és az
egyház szétválasztásának jelentőségét és következményeit!

nemzeti piac –
gazdasági fejlődés lehetősége

A szociális piacgazdaság modellje

8. Beszéljétek meg, mit jelentenek a célkitűzésekként felsorolt fogalmak! Miért kell ezeket a célokat szoros
összefüggésben kezelni? Magyarázzátok el az ábra alapján a szociális piacgazdaság működését!
Összegzés
A 19. század a modern nemzetállamok kialakulásának kora. Az államnemzet a történetileg kialakult államkeretek között megszervezett politikai közösség, míg a kultúrnemzet a közös kultúra és nyelv által összetartott
közösség. A század 2. felében az egységes nemzetállam megteremtését célozta a nacionalizmus (nemzeti
azonosságtudat) eszméje. A polgári állam legfontosabb jellemzői: az egyéni szabadságjogok kiterjesztése,
a politikai egyenlőség biztosítása, a népszuverenitás, a hatalommegosztás elvének érvényesítése, az egyház
és az állam szétválasztása. A polgári államoknak új feladataik lesznek az egészségügy, az oktatáspolitika és
a szociálpolitika terén.
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5.16

Kulcsszereplők a dualizmus korából

Nézzetek utána közösen, ki volt „a haza bölcse”, „a szép akasztott”, illetve „a generális”! Vajon miért nevezték így
ezeket a történelmi alakokat?

1. Értelmezzétek a Deák Ferencről szóló

korabeli szöveg utolsó mondatát!

2. Jellemezzétek ti is Deák Ferencet a kora
beli újságcikk részlete és a politikus arcké
pe alapján!

„Szerény vagyonú ember; bevételei alig rugnak többre 2500 forintnál esztendőnkint; mégis mindig visszautasitott bármi jövedelmező
hivatalt, honfitársai elismerésének bárminő
anyagi tanuságát, bárminő világi jutalmát,
egész élete hazájának szenteléseért. Jutalmát
mindazonáltal a magyar nemzet tiszteletében
és bizalmában találja. Pest belvárosának követe, az ülésszak tartama alatt az „angol királyné”-ben lakik; hol minden nap a nyilvános
ebédlőben eszik; emeleten lakik. A szünnapok
alatt egyik rokonánál tartózkodik a vidéken.
Adósságok nélkül és csekély jövedelmének egy
részét még jótékony czélokra is forditván; igy
él egy nagy és jó ember, ki többet tett honáért,
mint a leggazdagabb mágnás.”
(Egy korabeli lapban megjelent
jellemzés Deák Ferencről)

3. Melyek voltak a kiegyezés akadályai
Deák érvei szerint?

4. Nézzetek utána az internet segítsé

gével, milyen szerepük volt korábban az
Andrássy-kormány tagjainak a politikai
életben!

Andrássy Gyula kormánya megalakulásakor (1867)
(Barabás Miklós kőrajza)
középen: Andrássy Gyula miniszterelnök;
felső sor balról: Eötvös József vallás- és közoktatásügyi
miniszter, Wenckheim Béla belügyminiszter,
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter,
Horvát Boldizsár igazságügy-miniszter;
alsó sor balról: Mikó Imre közmunka- és közlekedésügyi
miniszter, Festetics György király személye körüli
miniszter, Gorove István földművelés- iparés kereskedelemügyi miniszter
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A magyar polgári állam szervezete a hatalommegosztás jegyé
ben, az európai modellel megegyező módon épült ki a 19. század végére. Az ehhez vezető út három kiemelkedő személyi
ségét ismerhetjük meg a következőkben.
Az 1848–49-es szabadságharc leverését követően Magyarországon a Habsburg Mo
narchia önkényuralmi eszközökkel uralkodott. Az ország hely
ze
tén az 1867-es ki
egyezés változtatott. A kiegyezéssel létrejött Osztrák–Magyar Monarchia kétközpon
tú (dualista) államalakulat volt, amelyben az
egységet az uralkodó, Ferenc József szemé
lye testesítette meg. A kiegyezés létrehozásában kulcsszerepe
volt Deák Ferencnek (1803–1876).
„De ne gondolja senki, hogy azáltal, ami most történik, minden
be volna végezve, s hogy egészen készen állana azon nagy és dicső épület, mely hazánk jóllétének és boldogságának épülete.
Csak azon tér, melyen ezen épületnek kell állani, lett szabaddá.
Azon téren eddig egy nagy kő, egy súlyos szikladarab feküdt,
mely miatt ott építkezni nem lehetett: a törvényes állapot helyét elfoglaló abszolutizmus. E követ szétmorzsolni nem voltunk
képesek; helyéből kitolni hiányzott az erő. A fejedelem jóakarata hozzájárultával elsüllyesztettük azt. (…) Sok nehézség van
még ugyan hátra, de nem kell elcsüggednünk, s ne higgyük magunkat gyöngébbeknek, mint vagyunk; csak erősebbeknek se.”
(Deák Ferenc beszéde a képviselőházban, 1867 februárjában)

Deák Ferenc mellett a kiegyezés létrejöttében kulcsszerepe volt
Andrássy Gyulának (1823–1890). Miután a kiegyezést követően
Deák nem vállalt konkrét politikai funkciót, az új, dualista állam
szerkezetének kialakítása és működtetése Andrássyra hárult.
Miniszterelnökként érdemei jelentősek az önálló modern ma
gyar államszervezet megteremtésében.

Politik a, állam

Tisza Kálmán, a dualizmus korának egyik legjelentősebb mi
niszterelnöke 15 évig irányította Magyarországot (1875–1890).
Nagy szerepe volt az ország modernizálásában. Kormány
zása idején jelentős fejlődésnek indultak a birodalom ma
gyar területei is, valójában ekkor teljesedett ki a kapitalizmus.
Sor került – sok más mellett – a vármegyerendszer észszerűsí
tésére, a csendőrség felállítására és a budapesti rendőrség át
szervezésére. Tisza Kálmán kormányzásának voltak árnyoldalai
is. Jelentősen nőtt a korrupció (hivatali visszaélés, vesztegetés),
amelyet a korabeli sajtó éles bírálatban részesített.

5. Olvass utána a Rubicon történelmi folyóirat honlapján,
milyen személyes tulajdonságok, politikusi, vezetői adottsá
gok jellemezték Tisza Kálmánt!
Tisza Kálmán

ENC
SÉN
TURÓC

ÁRVA
SÁROS
LIPTÓ
PLÉN
M
UNG
ZÓLYO GÖMÖR
ABAÚJÉS
EG
MÁ
TORNA
KISHONTB
BER
RAM
ON
Y
ORS
HONT
ARO
UGOCS
Á
O
SZABOLCS
R
A
MOSO
G
D
S
Ó
N HEV
N
SOP
R
ES
SZATMÁR
RON GYŐR Á R O M GOM
JDÚ
EA
H
TERC
JÁSZ-NAG
SZILÁGY SZOLNOK- BESZ SZÓD
YK
VESZPRÉ
PEST- SZOLNOK UNDOBOKA NA
BIHAR
PILIS-SOLT
VAS
S
KOLOZS
BÉKÉ
KISKUN
ZALA
S MA R O
D
Á
TOLNA
TORDA-ARANYO
R
V
G
SOMOGY
N CSANÁD ARAD
ÜKÜLLŐ ARHELY
O
A
L
D
S
S
Ó-FEH KIS-KNA
VARA
ÉR
GY-KÜKÜLLŐ
HÁROMSZÉK
BELOVÁRBARANYA
UN
BÁCSYAD
EN
ZÁGRÁB KŐRÖS
VERŐCE
BODROG
SZEB FOGARAS S SÓ
POZS E GA
MODRU
KRASSÓS-FIUM
E
SZÖRÉNY
SZERÉM
KOM

ESZTE

D

TRA
NYI
S
POZ

BARS

ZEM

TR

K
CSÍ

S-TO
RDA

ÉR
FEJ
M

CS

UD

H

-K

A dualizmuskori Magyarország megyéi
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6. Keressétek ki a térképről, mely megyék

tartoznak ma Magyaror
szághoz! Hány
„összevont” megyét találtok a mai Magyar
ország területén?

7. Az alábbi karcolat szerzője Mikszáth

Kálmán író, aki a Szabadelvű Párt színei
ben több mint másfél évtizeden át ország
gyűlési képviselő is volt. Mit bírált az író
a következő történetben?

8. Tudtok-e példát említeni hasonló jelenségre napjaink közéletéből?

„Az egyik tanyai iskolában a tanító sehogy se bírta a buksi fejű gyerekeket betanítani a szépen megkomponált üdvözlő
versre. Sehogy sem ment azoknak a fejébe a poézis [költészet]. Végre is úgy segített magán a tanító, hogy a saját fiát
tanította be; az volt a legokosabb. Igen – csakhogy sine qua non [elengedhetetlen feltétel] –, hogy parasztgyereknek kell
elmondani a kis verset. No bizony, hát fel kell öltöztetni parasztgyereknek. Hiszen csak nem veszi észre a király. Úgy is
lett, a gyereket felöltöztették parasztnak, s az pompásan, értelmesen szavalta el az üdvözletet. Meg volt azonban neki
hagyva, hogy rögtön elvágják bárddal a nyakát, ha elárulja őfelsége előtt kilétét. A fölség megsimogatta a fiút, s kérdé:
– Mióta jársz iskolába? – Két év óta. – Itt vannak a szülőid? – Itt, fölséges uram – szólt elfogódva a veszélyesen közelgő
kérdéstől. Az apa is szigorúan integetett neki a szemöldjeivel, hogy ne valljon, s halálos verejték gyöngyözött félelmében
a homlokán. – Derék fiú vagy – mondá őfelsége, s hirtelen sarkon fordulván, éppen a tanítót szólította meg. – Ön a tanító? – Igenis én vagyok a tanító, és – tette hozzá önkéntelen atyai büszkeséggel – és ennek a fiúnak az apja.”
(Mikszáth Kálmán karcolata)

Összegzés

4.11

A magyar polgári állam szervezete a dualizmus korában épült ki. Az ehhez vezető út kiemelkedő személyiségei
– többek között – Deák Ferenc, Andrássy Gyula és Tisza Kálmán.
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A demokratikus viszonyok kiépülése I.

Soroljátok fel – tavalyi tanulmányaitok felelevenítésével – a rendszerváltozás legfontosabb eseményeit!

1. Gyűjtsetek adatokat az 1990-es őszi

önkormányzati választásokról! Magyarázzátok meg, mely tényezők állhatnak a kormányzó pártok gyengébb szereplése mö
gött!

2. Nézzetek utána, mi volt az 1990-es évek
elejének néhány jellemző közéleti vitája
(pl. sajtószabadság, kárpótlás, ügynök
kérdés)!

3. Nézzetek utána a korabeli címervitának! Gyűjtsetek érveket a Kossuth-címer,
illetve a szentkoronás-címer visszaállítása
mellett!

Kossuth-címer

Szentkoronás-címer Kádár-címer

4. Gyűjtsétek össze a nyugati életszínvonal
jellemzőit!
5. Értelmezzétek a korszak mondását, mi
szerint Magyarországra a svéd adórend
szer és az etióp munkabér jellemző!

A kommunista egyeduralom valóságos és szimbolikus lezárá
sát jelentették 1990 tavaszán a szabad, többpárti országgyű
lési választások. A választáson a Magyar Demokrata Fórum
(MDF) kapta a legtöbb szavazatot (42,7 százalék), így annak
vezetője, Antall József, a Független Kisgazdapárttal (FKGP) és
a Keresztény
de
mokrata Néppárttal (KDNP) alakíthatott kor
mányt. A kormánykoalíció az országgyűlésben csak egysze
rű többséggel rendelkezett (a képviselők 57 százaléka). Mivel
az akkori alkotmány a legtöbb törvény módosítása esetében
2/3-os többséget írt elő az ország kormányozhatóságának ér
dekében, az MDF-nek meg kellett állapodnia a legnagyobb el
lenzéki párttal, a Szabad Demokraták Szövetségével (SZDSZ).
A megállapodás (paktum) értelmében az SZDSZ hozzájárult a
2/3-os többséget igénylő törvények számának csökkentéséhez,
viszont cserébe az MDF megszavazta, hogy a szabad demok
rata Göncz Árpád legyen a köztársasági elnök. E megállapo
dás biztosította a kormányozhatóságot, de magában hordozta
a miniszterelnök és a köztársasági elnök érdekellentétének
lehetőségét is.
Az 1990 májusában hivatalba lépett Antall-kormány számos
belső és külső problémával találta magát szembe. Folytatnia
kellett a jogállami keretek (pl. az önkormányzati rendszer) és a
piacgazdaság kiépítését (pl. magánosítás/privatizáció: az állami
tulajdon magánkézbe adása). Kezelni kényszerült a 15 milliárd
dollárt kitevő államadósságot, és foglalkoznia kellett a diktatúra idején személyi szabadságuktól és/vagy va
gyonuktól
megfosztott emberek kárpótlásával is. Eközben meg kellett
birkóznia a Szovjetunió felbomlásából adódó keleti piacvesztés problémájával is, hiszen ez az ország volt a korábbi évtize
dekben mezőgazdasági és ipari termékeink legnagyobb fel
vevőpiaca. A felgyorsuló privatizáció idevonzotta a külföldi
tőkét, ugyanakkor felgyorsította és bizonyos régiókban töme
gessé tette a munkanélküliséget.
A külföldi tőke megjelenése és aktivitása egyrészt jóté
konyan hatott az új technológiák és munkaszervezési módok
hazai elterjesztésére, másrészt – összekapcsolódva az állam
adósság magas szintjével és a piacvesztésből adódó eladási
Borsod-AbaújZemplén

6. Elemezzétek a térkép adatait! Mivel ma-

gyarázhatók a területi különbségek a mun
kanélküliség alakulásában?

7. Nézz utána a Központi Statisztikai Hivatal

honlapján a legfrissebb megyénkénti mun
kanélküliségi adatoknak! Találsz-e hasonló
ságokat a rendszerváltozáskori és a jelenlegi
adatokban? Mi lehet ennek az oka?

14,0%

Nógrád

12,0%
KomáromGyőr-Moson-Sopron Esztergom

5,8%

Vas

4,0%

8,9%

7,8%

5,8%

Zala

7,0%

Somogy

10,0%

Tolna

9,4%

6,1%

Hajdú-Bihar

10,7%

Jász-NagykunSzolnok

10,4%

Békés

7,3%

Bács-Kiskun

7,1%

11,7%

10,3%

6,7%

Pest

Fejér

Veszprém

Budapest

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Heves

Csongrád

5,9%

Baranya

8,3%

A munkanélküliek aránya 1997-ben megyénként (%)
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Forrás: KSH

Politik a, állam

kényszerrel – leértékelte a hazai vagyont.
A betelepülő nemzetközi cégek némelyike lényegében saját
termékeinek vásárolt piacot, így számos gyárat bezártak, és
a növekvő kínálatból adódóan a hazai munkaerő is leértéke
lődött.
„Az akkor nyugdíj előtt állóknak ez nehéz volt. Nem volt más
munkalehetőség, a gyárból élt az egész környék (…) megszűnt
a gyár, megszűnt minden”.
„Emlékszem, volt rá hogy azt mondtuk, hogy húzzuk ki, sorsoljuk ki [melyik munkavállalót kell elbocsátani], mert egyszerűen
már elfogytak az érvek, nincs érv. Mindegyik jó munkaerő, rendes ember, pontos, precíz, családanya, családapa, nem, nincs mi
alapján dönteni, sorsoljuk ki.”
„Jöttek a külföldiek oszt akkor [bezárták a gyárat], mert hát
nem gazdaságos, 140 évig gazdaságos volt?”
„A gyárban sok rossz minőségű vasat is gyártottak, amit nem
lehetett eladni. Voltak olyan hibák benne, hogy a vas felpat
togzott.”
„Én azt hittem, hogy kész vége, innen menni kell, menekülni kell,
azért ettől sokkal jobb lett. Amikor ezt a gyárat bezárták, hogy
egyáltalán nem hittem volna, hogy így meg lehet oldani, hogy
azért nem haltak éhen az emberek.”
(Bihari–Csernaburczky–Dobos–Farkas–Kósa–Szeder:
A munkáslét és emlékezete Ózdon)

Magyarország helyzetét jelentősen javította, hogy a szovjet
csapatok 1991 júniusi kivonulásával és a Varsói Szerződés
(valamint a KGST) megszűnésével visszanyerte teljes körű füg
getlenségét. Komoly biztonságpolitikai kockázatot jelentett,
hogy megindult, majd felgyorsult a környező országok, Jugo
szlávia, Csehszlovákia és a Szovjetunió felbomlási folyamata.
Rontotta a közhangulatot, hogy az Európai Gazdasági Közös
séghez (későbbi nevén az Európai Unióhoz) való csatlakozás
előkészítése is jelentősen lelassult, főként az akkori tagállamok
félelmeinek köszönhetően.
Az 1990-es évek első felében – a jogállamiság és a piacgazda
ság kiépülésével párhuzamosan – az átalakulásból adódó társadalmi-gazdasági problémák nyomán az Antall József, majd
az őt követő Boross Péter vezette jobbközép kormány népsze
rűsége folyamatosan csökkent. A lakosság többsége körében
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a rendszerváltozással kivívott
szabadság mellé a nyugati életszínvonal csak hosszabb idő
távban érhető el.
Összegzés

8. Nézzetek utána a rendszerváltozáskor
be
zárt gyárépületek sorsának, területeik
esetleges hasznosításának!

A bezárt Ózdi Kohászati Üzemek

9. Hogyan élték meg a munkások a gyárbezárást?

10. Nézz utána a jelenlegi ózdi munkaerő

piaci helyzetnek! Vitassátok meg, milyen
fejlődési/kitörési lehetőségei vannak az
egykori szocialista iparvárosoknak!

Távozó szovjet katona

11. Számoljatok utána, hány évig voltak
jelen a hazánkban „ideiglenesen állomáso
zó” szovjet csapatok!

12. Magyarázzátok meg, miért volt törté
nelmi jelentőségű hazánk és Európa éle
tében a Varsói Szerződés és a KGST felbom
lása!

4.6

Az 1990 tavaszán tartott országgyűlési választásokat a Magyar Demokrata Fórum nyerte meg, Antall József alakított koalíciós kormányt. Az országgyűlés Göncz Árpádot választotta köztársasági elnökké. 1991-ben a szovjet csapatok elhagyták az országot. A politikai változások mellett sor került a gazdaság gyökeres átalakítására,
a piacgazdaság kiépítésére is. Az állami tulajdonú cégeket privatizálták, a veszteséges üzemeket bezárták. Nőtt
a munkanélküliség.
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A többpárti demokrácia Magyarországon

Gondoljatok bele, melyek léteznek aktívan ma is a rendszerváltó pártok közül! Mi lehet az oka a rendszerváltó
pártok (többsége) eltűnésének?

1. Állapítsátok meg, milyen ellentmondást

jelenít meg az alábbi karikatúra! Vitatkoz
zatok róla!

2. Nézzetek utána, hogy a Bokros-csomag
milyen elemeket tartalmazott! Magyaráz
zátok meg pozitív és negatív hatásaikat!

3. Vitassátok meg a karikatúra eszközeinek
jellemzőit és igazságtartalmát!

Bokros Lajos pénzügyminiszter (1995–1996)
és a róla elnevezett Bokros-csomag karikatúrája

4. Nézzetek utána, mely konkrét intézke
désekkel kívánta az Orbán-kormány a határon túli magyarokat és a családokat tá
mogatni!
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Az 1994-es országgyűlési választásokon az emberek dön
tő többsége a korábbi állampártból (MSZMP) létrejött Ma
gyar Szocialista Pártot (MSZP) támogatta, amely a Kádárrendszer biztonságát és viszonylagos jólétének ígéretét hor
dozta. A választásokon a mandátumok (képviselői helyek) több
mint 50 százalékát megszerző szocialista párt egyedül is ala
kíthatott volna kormányt, de a nagyobb társadalmi támoga
tottság érdekében – nem várt fordulatként – koalícióra lépett
a rend
szerváltozás idején legradikálisabb antikommu
nista
programot hirdető Szabad Demokraták Szövetségével.
A Horn Gyula vezette kormány az országgyűlésben több mint
2/3-os többséggel rendelkezett, ez jelentős felhatalmazást
biztosított a megroppanó magyar gazdaság stabilizálására.
Szigorú gazdaságpolitikai intézkedéseket vezetett be (Bokros-
csomag). Növekedett a külföldi tőke beáramlása, felgyorsult
a privatizáció, melynek eredményeként a korábbi állami vál
lalatok 70 százaléka magántulajdonba került, és a magánvál
lalkozásban dolgozók létszáma is 20 százalékról több mint
duplájára emelkedett. A változtatások javítottak a magyar
gazdaság helyzetén, de egyben felgyorsították a társadalmi
egyenlőtlenség növekedését is. Kialakult egy kislétszámú,
de nagy vagyonnal rendelkező réteg (újtőkés osztály), és fo
lyamatosan nőtt a szegény, kilátástalan helyzetbe kerülők (új
szegények) száma. A korábbi létbiztonsághoz szokott közép
rétegek helyzete is romlani kezdett. Az évtized közepére egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy a változások nyertesévé az 1980-as
évek során pozícióba kerülő elit vált, amely a hazai és nemzet
közi kapcsolatrendszerét felhasználva a gazdasági-társadalmi
átalakulást nyíltan vagy a háttérből levezényelte.
Az 1998-as országgyűlési választásokat megelőzően a javu
ló gazdasági helyzet nyomán a közvélemény jelentős része az
MSZP-SZDSZ koalíció győzelmét feltételezte. A várakozással
ellentétben a Fidesz – Magyar Polgári Párt – váratlanul ös�
szefogva az FKGP-vel – tudta a legtöbb képviselői helyet meg
szerezni. Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette kormány –
az elért gazdasági eredményekre támaszkodva – széles körű
családtámogatási rendszert és államilag támogatott lakás
építési programot hirdetett. A határon túli magyarság tá
mogatását állította a nemzetpolitika középpontjába. Számos
intézkedé
sé
vel vissza kívánta szorítani a rendszerváltozás
következtében jelentős gazdasági pozíciókat megszerző po
litikai ellenfeleit. Mindez a közéleti viták körének kiterjedését
és hangnemének élesedését is eredményezte. A kormányzati
politizálásban felértékelődtek a nemzeti szimbólumok, melyre
jó példa a magyar államiság 1000. évfordulójának (a Millenni
um) ünnepségsorozata. Külpolitikáját az EU-atlanti szövetség
hez való tartozás megerősítése jellemezte, melynek révén ha
zánk 1999-ben a NATO tagjává vált.

Politik a, állam

A 2002-es országgyűlési választások kiélezett küzdelmet hoz
tak az együtt induló Fidesz és MDF, illetve az MSZP és SZDSZ kö
zött. A győzelmet minimális többséggel (198/188 mandátum)
az utóbbiak szerezték meg; a szocialisták által támogatott
Medgyessy Péter alakíthatott kormányt. Folytatta az előző
kormányzat által indított, belső fogyasztásra épülő gazdaság
élénkítő programot (béremelés, lakásépítés), mindez növekvő
költségvetési deficittel, az ország további eladósodásával járt.
Külpolitikájában folytatta az EU-atlanti orientációt, és sike
resen lezárta az EU-val folytatott csatlakozási tárgyalásokat,
így országunk 2004. május 1-jével a közösség tagjává vált.
Az uniós csatlakozás nyomán Magyarország – a többi újon
nan csatlakozott országhoz hasonlóan – jelentős támogatást
kapott az uniótól.
A rendszerváltozást követő időszakban jelentősen átalakult
a magyar társadalom szerkezete. A társadalomban egyrészt
megnőtt a szegények, illetve a leszakadástól fenyegetettek
aránya. A társadalom csúcsán vékony, jelentős vagyonnal bíró
kisszámú elit foglal helyet. Nagy kérdés, hogy milyen intézke
désekkel lehetne a stabil demokrácia alapját képező közép
osztályt megerősíteni.

Elit

2%

5. Az ország számos pontján megjelentek
(és manapság is láthatóak) az uniós támo
gatásról tudósító plakátok. Keressetek és
fényképezzetek le ezekből néhányat, majd
elemezzétek a támogatások tartalmát,
költségeit, céljait!
6. Hasonlítsátok össze a Kádár-korszak tár

sadalmi struktúráját a rendszerváltozás
utánival! Állapítsátok meg, mely társadal
mi rétegek számaránya, jelentősége csök
kent, illetve nőtt!

7. Miért mondják a szakemberek „farnehéz-

Feltörekvő Felső közép
fiatalok
10,5%

nek” a jelenlegi magyar társadalmat? Fogal
mazzátok meg válaszaitokat az ábra alapján!

6%

Vidéki értelmiség

7%

Kádári kisemberek

17%

Sodródók

18%

Munkások
Leszakadók

16,5%

23%

Forrás: MTA – GfK Hungária: Osztálylétszám 2014

A magyar társadalom tagolódása

pártállami
elit
nagyvállalkozók
kádári
középosztály

kisvállalkozók

állami vállalatok/
gazdaságok munkásai

alkalmazottak

ÁLLAMI SZEKTOR

MAGÁNSZEKTOR

Az 1980-as évek társadalma
(Szelényi Iván modellje alapján)

Összegzés
A rendszerváltozást követően (egészen 2006-ig) a választások nyomán kormányváltások történtek: 1994–1998
között Horn Gyula (MSZP – SZDSZ), 1998–2002 között Orbán Viktor (FIDESZ – FKGP), 2002-től Medgyessy Péter
koalíciós kormánya irányította az országot. Magyarország 1999-ben a NATO, 2004-ben az Európai Unió tagja lett.
A rendszerváltozást követően átalakult a magyar társadalom szerkezete, nőtt a szegények aránya.
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A demokratikus viszonyok kiépülése II.

Mennyi időt töltesz átlagosan egy nap az interneten? Ennek alapján számold ki, mennyi időt töltöttél ezzel az
elmúlt egy évben! Tartsatok közvélemény-kutatást arról, ti mit töltötök fel az internetre! Volt-e közületek valaki
nek ezzel kapcsolatban kellemetlen élménye?
sport
hobbi
és szabadidős
tevékenység
szakmai
és gazdasági
érdekképviselet
oktatás
és kutatás
egészségügyi
és szociális
tevékenység
kulturális
tevékenység
egyéb

Forrás: KSH és Kondorosi Ferenc: Civil társadalom Magyarországon

A civil szervezetek tevékenységének megoszlása

1. Vitassátok, miért van nagy jelentősége

a civil szektor megjelenésének a politikai
és társadalmi életben! Elemezzétek az ábra segítségével, mely területeken vállaltak jelentős szerepet a civilek a rendszer
változást követő évtizedben!

2. Készítsetek az osztályban felmérést!

Állapítsátok meg, hogy az interneten töltött
idő mekkora hányadát fordítjátok a követ
kező tevékenységekre: közösségi oldalak
látogatása, chatalés, e-mail írása, filmnézés,
zenehallgatás, videojáték, online játék,
tanulmányokra való készülődés stb.!

3. Vitassátok meg, milyen veszélyei van-

nak a korlátlan internethasználatnak a
gyermekek esetében!

A rendszerváltozást követően alapvetően új helyzet alakult ki
Magyarországon. Az egypártrendszert felváltotta a többpárt
rendszer; a választásokon számos, a törvényi előírásoknak
megfelelt párt elindulhatott. Az országgyűlés szerepe ezáltal
felértékelődött, hiszen a képviselők – többnyire az őket
delegáló pártok értékrendszerei szerint, de mégis – kifejezésre
juttathatták választóik érdekeit. A parlamentben helyet foglaló
képviselők kulcsszereplőkké váltak.
A szocialista gazdaság leépülése és a piacgazdaság kialakulá
sa a hétköznapokban alapvető változást hozott. Az árubőség,
a termékek mennyiségi növekedése és minőségi javulása nyo
mán korábban elérhetetlennek bizonyult árucikkek váltak a
hétköznapok részeivé. A fogyasztásból azonban nem min
denki részesülhetett azonos mértékben. A kialakuló munka
nélküliség nyomán a magyar társadalom kettészakadt. A sze
génység és a leszakadás egyre nagyobb számban fenyegette
az iskolázatlan és korszerűtlen szakképzettséggel rendelkező
ket. Különösen súlyos helyzetbe kerültek a cigány (roma) etni
kumhoz tartozók. Kedvezőtlen helyzetük nyomán jelentősen
nőtt a gyermekszegénység.
A tanácsrendszert felváltották az önkormányzatok. Az önkormányzatokban azok a helyi szintű közéleti szereplők jelentek
meg, akik erőteljesen képviselték településük, a helyi társadalom érdekeit. Felértékelődtek a civil szervezetek és kezdemé
nyezések.
Az ideológiai megkötések a rendszerváltozást követően meg
szűntek. Lehetőség nyílt arra, hogy minden alkotás elérhetővé
váljon a művészeti termékeket fogyasztók számára. Az info
kommunikációs forradalom vívmányaként létrejött internet
szinte korlátlan hozzáférést biztosít minden művészeti ter
mék számára, s ez – különösen a kiskorúak esetében – számos
problémát vet fel.

4. Milyen veszélyekre figyelmeztetnek a szakértő szavai?

Felgyorsult világunkban az internet segítséget nyújt az élet minden területén: a barátainkkal való kapcsolattartásban, a dolgozathoz szükséges szakirodalom megtalálásában, egy házibuli megszervezésében. Az internet az előnyökön túl számos veszélyforrást is rejt magában! Külföldi és egyre több hazai példa is figyelmeztet
arra, érdemes vigyázni! Egy átmulatott éjszaka után az internetre felkerült fotóitok soha nem törlődnek! Egy
kellemetlen helyzetben készült kép más internetes portálokon köszönhet vissza, amit akár a leendő munkaadóitok évek múlva is láthatnak! A chaten elküldött kitárulkozó képek saját társaitok vagy éppen egy zaklató
kezébe is kerülhetnek.
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Politik a, állam

Cyberbullying: „Olyan cselekmény, amely az internet, mobiltele
fonok, illetve más infokommunikációs eszközök felhasználásával rövid szöveges üzeneteken, illetve internetes posztokon
keresztül vagy képek segítségével más ember megsértésére,
illetve zaklatására irányul.”
(Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, USA)
Ahol névtelenül, bármikor segítséget kérhetsz:
www.azinternetnemfelejt.hu
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5. Magyarázzátok meg a szlogen – Az internet nem felejt! – jelentését!
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Forrás: Csepeli György: Csőd és eufória –
A rendszerváltozás politikájának fogadtatása, 2009

6. Milyen pozíciót foglalt el a magyar tár
sadalom értékrendjében a szabadság és
az egyenlőség a rendszerváltozáskor?
Hogyan és vajon miért változott meg
mindez?

A válaszok megoszlása a kérdésre:
„Mi fontosabb: a szabadság vagy az egyenlőség?

A Kádár-korszakban virágzott a – társadalmi feszültség leveze
tésére szolgáló – politikai humor. A rendszerváltozást követő
években viszont csökkent a vicctermelés, hiszen az új politikai
rendszer szólásszabadságot biztosított, mindent szabad volt
kimondani és kinyomtatni, nem kellett áthallásos viccekbe bur
kolni a mondanivalót.
Manapság a politikai, közéleti viccek új megjelenési formája
az internetes mém (pl. egy manipulált, átalakított kép).
A rendszerváltás után találkozik két melós:
– Maga eddig alacsony volt, most meg magas!
– Hát igen!
– Maga eddig sovány volt, most meg kövér!
– Hát igen!
– Maga eddig fekete volt, most meg barna!
– Hát igen!
– Hogy megváltozott, Kovács elvtárs!
– De én nem vagyok elvtárs!
– Hát már az sem?

Összegzés

7. Készíts te is – akár internetes mémgene
rátor segítségével – egyedi és vicces mé
met!
8. Elemezzétek a vicceket! Milyen problé
mák állhatnak a hátterükben?

– Voltál orvosnál? – kérdi a nyugdíjastól a barátja.
– Voltam. Felírt gyógyszert, amit ki is váltottam, de
nem tudom beszedni.
– Miért nem?
– Mert az van ráírva, hogy csak étkezés után…
– Kisfiam, meg kell tanulnod angolul, németül és
franciául is!
– Miért, papa?
– Hogy megválaszthasd, hol leszel magyar!

2.10

4.20

A rendszerváltozást követő gazdasági, társadalmi változások következtében a magyar társadalom kettészakadt. Egyesek számos, korábban elérhetetlennek bizonyult lehetőséghez juthatnak hozzá, mások nélkülöznek.
Az internet szinte korlátlan hozzáférést biztosít az információkhoz, ez azonban veszélyeket is rejt magában.
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A magyar állam irányítása, önkormányzatok

Tudjátok-e, jelenleg ki Magyarország köztársasági elnöke, illetve miniszterelnöke? Hogy és mikor kerültek
hivatalba? Mi a feladatkörük?
A magyar állam három közjogi méltósága:
– a köztársasági elnök
– a miniszterelnök
– az országgyűlés elnöke

2. Kik és mettől-meddig töltötték be e
tisztségeket a rendszerváltozás óta?
Minisztériumok 2015 októberében:
Belügyminisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Földművelésügyi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnökség
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

3. Melyik minisztérium felügyelete alatt áll
nak a következő intézmények?
– rendőrség
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal
– a magyar nagykövetségek
– a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

4. Vitassátok meg, miért nem az igazság

ügyi miniszter irányítja a bíróságok munká
ját!

5. Képzeljétek magatokat egy újságíró he

lyébe! Melyik minisztert szólaltatnátok meg
a következő hírek kapcsán?
– a miniszterelnök látogatást tett egy külföl
di államfőnél
– egy pénzszállító autót kiraboltak az autó
pályán
– a hideg tél következtében több a kátyú az
utakon
– háborús konfliktus robbant ki két külföldi
ország között
– emelkedett a túlsúlyos magyar gyerme
kek és fiatalok aránya
– megírták a magyar diákok a nemzetközi
Pisa-felmérés tesztjeit
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Az állam feladata, hogy szabályozza a gazdaság és a társa
dalom különböző területeit. A szabályozás eszköze az erköl
csi értékek és a társadalom érdekei által meghatározott jog.
A jogalkotás legmagasabb szintje az alkotmányozás. A ma
gyar jogi hierarchiában a legfelsőbb jogszabály a 2012. január
1-jén hatályba lépett Magyarország Alap
törvénye. Az alaptörvényt és a törvényeket a magyar országgyűlés alkotja meg.

A magyar országgyűlés épülete kívül és belül

1. Beszéljétek meg, milyen erkölcsi értékek határozhatják
meg a törvényeket!
A felvilágosodás óta a három hatalmi ág szétválasztását tekint
jük az alkotmányosság egyik alapelvének. Ha a törvényhozó
hatalomnak felelős kormányzás (végrehajtó hatalom) és csak
a törvényeknek alárendelt, független igazságszolgáltatás jel
lemzi az államot, akkor beszélhetünk jogállamról. A törvényeket a nép által választott képviselők hozzák, ők választják meg
a végrehajtásért felelős miniszterelnököt, az igazságszolgálta
tás pedig tőlük független szervezet, a bíróságok kezében van.
Magyarországon 1990 óta szabad és demokratikus választá
sokon megválasztott országgyűlés hozza a törvényeket, és
választja meg a köztársasági elnököt (az államfőt), valamint
a miniszterelnököt (a kormányfőt). A törvényeket minden
állami szervnek, minden állampolgárnak és minden társadal
mi szervezetnek be kell tartania. A törvények végrehajtását
az államapparátus végzi, élén a különböző szakterületeken
a minisztériumokkal. Az ország irányítását a kormány végzi,
ennek vezetője a miniszterelnök, tagjai a miniszterek. A minisz
terek különböző területeket irányítanak, de szorosan együtt
kell működniük, mert egy-egy feladat több minisztérium ha
táskörébe is tartozhat egyszerre.
A kormányfő és a miniszterek az államot rendeleteikkel irá
nyítják. A rendeletek a törvényeknél alacsonyabb rendű jog
szabályok, melyek leggyakrabban a törvények végrehajtását
szolgálják. Nem lehetnek ellentétesek a törvényekkel. A jog
szabályok (a törvények és rendeletek) csak akkor léphetnek
életbe, ha biztosítják ezek nyilvánosságát. Ezt a célt szolgál
ják a hivatalos közlönyök. A Magyar Közlöny jelenteti meg az
aktuális jogszabályokat, így papíralapon és elektronikusan is
biztosított a szövegekhez való hozzáférés.

Politik a, állam

Magyarországon az igazságszolgál
tatás többszintű. Ez azt jelenti, hogy
a járásbíróságon tárgyalt ügyben
hozott ítélet ellen a törvényszékek
nél lehet fellebbezni. Az itt született
má
sodfokú ítéletet pedig az íté
lő
táblák szintjén, harmadfokon lehet
megtámadni. A bírósági szervezet
csúcsán áll a bíróságok egységességét
biztosító Kúria. A bírósági szervezettől
független, önálló intézmény a 15 tagú
Alkotmánybíróság. Feladata, hogy az
alkotmány (jelenleg: alaptörvény) vé
delmét ellássa.

„A jogszabály nem ismerése senkit nem men
tesít jogellenes magatartásának következményei alól.”
(Alkotmánybírósági határozat)

6. Vitassátok meg a fenti mondat jelenté
sét! Miért fontos, hogy tisztában legyünk a
minket érintő jogszabályokkal?
Az igazságszolgáltatást
megtestesítő Justitia
istennő szobra

A kb. 3200 magyarországi településen – törvényben szabályozott
módon – helyi önkormányzatok irányítják a helyi közösség éle
tét. Vannak megyei, illetve települési (községi, városi, fővárosi és
kerületi) önkormányzatok. Az adott települést a polgármester
a képviselőtestülettel közösen irányítja. A képviselőtestület helyi rendeletet alkothat, helyi adókat szabhat ki. A polgármesteri
hivatal közigazgatási vezetője a jegyző. Az önkormányzat fela
data a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása (pl. a helyi
közutak fenntartása, a tömegközlekedés megszervezése, a közoktatás, az egészségügyi és szociális ellátások biztosítása stb.).
A települések megyékhez tartoznak, a megyéket Magyar
országon 7 régióra osztották.
Borsod-AbaújZemplén

Észak-magyarországi régió

Nógrád

Győr

Középmagyarországi
régió
Közép-dunántúli
Budapest
Pest
régió Fejér
KomáromEsztergom

Győr-MosonSopron
Vas

Nyugatdunántúli
régió
Zala

Heves Eger

Veszprém

Szabolcs-SzatmárBereg

Hajdú-Bihar

Észak-alföldi
Jász-Nagykun- régió Debrecen
Szolnok

Tolna

Dél-dunántúli
régió

Kaposvár

mérlege, pallosa és bekötött szeme!

A Gyermekközpontú igazságszolgáltatás
az elérhető legmagasabb szinten biztosítja
a gyermekek jogainak tiszteletben tartását
és hatékony érvényesítését, elsődleges szempontként juttatja érvényre a részvételükkel
folyó, vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit.

8. Milyen minőségben kerülhet egy fiatal
kapcsolatba a bírósággal? Keressétek fel a
birosag.hu/tudjon-meg-tobbet/gyermekkozpontu-igazs ags zolgaltatas/gyerekeknek-fiataloknak honlapot, és tájékozódjatok
a témában!

Székesfehérvár
Békés

Somogy

7. Beszéljétek meg, mit jelképez Justitia

Dél-alföldi régió
Bács-Kiskun

Csongrád

Szeged

Baranya

Magyarország régiói

11. Keresd meg a térképen, melyik régióhoz, illetve megyé
hez tartozik az a település, ahol élsz, illetve ahol tanulsz!

9. Nézzetek utána, mely területeken van
az önkormányzatnak döntési és cselekvési
lehetősége! Keressetek rá az interneten
egy önkormányzati ülés napirendjére!
10. Nézz utána, hol van településeden a
polgármesteri hivatal! Ha lehetőséged nyí
lik, látogass el oda! Készíts egy prezentációt
arról, milyen ügyeket lehet ott intézni, mi
lyen intézmények tartoznak hozzá!

Összegzés
Magyarországon érvényesül a hatalmi ágak szétválasztása. A törvényeket választásokon megválasztott ország
gyűlés hozza. A törvények végrehajtását és egyben az ország irányítását a kormány végzi, ennek vezetője
a miniszterelnök, tagjai a miniszterek. Az igazságszolgáltatás független bíróságok kezében van. A helyi közösség
életét a helyi önkormányzatok irányítják.
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Magyarország Alaptörvénye

Magyarország Alaptörvénye rögzíti nemzeti jelképeinket. Rajzoljátok le a címert! Papírból készítsétek el a nem
zeti zászlót! Énekeljétek el közösen a Himnuszt!
Az alaptörvény főbb részei:
NEMZETI HITVALLÁS
ALAPVETÉS
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
AZ ÁLLAM

1. Beszéljétek meg, mi lehet a Nemzeti
hitvallás szerepe! Mely történelmi esemé
nyekre történik utalás az idézetben?

2. Vitassátok meg, melyek a demokratikus
jogállam ismérvei! Magyarázzátok meg sa
ját szavaitokkal, mit jelent a népfelség elve!
Mi a különbség a demokrácia közvetlen és
közvetett gyakorlása között?

3. Soroljátok fel az állam hatalmi ágait! Mi
ért kell érvényesülnie a hatalommegosztás
elvének? Miért van kitüntetett szerepe a
bírói hatalom függetlenségének?
Említsetek példát Magyarország 20. száza
di történetéből a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizá
rólagos birtoklására! Vitassátok meg, mely
célok érdekében alkalmazhat az állam erő
szakot az állampolgárokkal szemben!

4. Vitassátok meg a nemzet ismérveit!
(Mi tesz nemzetté egy népet?)

Mely történelmi események nyomán ke
rültek magyarok a határokon túlra? Mely
országokban él ma jelentős számú magyar
kisebbség? Mi jellemzi helyzetüket?
Figyeljétek a napi sajtót! Mi jellemzi Ma
gyarország és a szomszédos országok
kapcsolatát? Milyen rendelkezéssel történt
meg 2010-ben a magyar nemzet közjogi
egyesítése?
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A társadalom működését meghatározó jogszabályok egységes, összehangolt rendszere biztosítja az állam működését,
a közigazgatás, a közszolgáltatások törvényes megszervezését. A jogrendszer egységességének alapja az alkotmány, az
összes többi közül kiemelkedő jogszabály. Ez 2012. január 1jétől az ország jogrendjének alapjául szolgáló törvény: Magyarország Alaptörvénye.
Nemzeti hitvallás (részletek)
„Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer
évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és
hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
(…) Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket,
a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és
kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta
értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos
használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az
európai egység sokszínűségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmű
ködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
(…) Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehaj
lás nélkül intézi.
(…) Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel,
akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.”
„B) cikk
(1) M
 agyarország független, demokratikus jogállam.
(2) Magyarország államformája köztársaság.
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A
 nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen
közvetlenül gyakorolja.”

„C) cikk
(1) A
 magyar állam működése a hatalom megosztásának el
vén alapszik.
(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom
erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve ki
zárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben
törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.
(3) A z Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása
érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.”

„D) cikk
Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását
szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő ma
gyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fej
lődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törek
véseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi
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önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldog ulá
suk at, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és
Magyarországgal.”

„E) cikk
(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való
részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az
alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kö
telezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal
közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.
(3) A z Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt.”
„M) cikk
(1) M
 agyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.
(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny
feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visz
szaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.”
„O) cikk
Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint
köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.”
„I. cikk
(1) A
 Z EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jo
gait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű
kötelezettsége.”

„X. cikk
(1) M
 agyarország biztosítja a tudományos kutatás és művé
szeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb
szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint
törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.”

„XVI. cikk
(1) M
 inden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és
erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondosko
dáshoz.
(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek
adandó nevelést.
(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kö
telezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.
(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.”

Összegzés

5. Mióta tagja Magyarország az Európai
Uniónak? Említsetek példákat az unió ki
zárólagos hatásköreire, az unió és a tag
államok között megosztott hatáskörökre,
és a tagállamok hatáskörébe tartozó, ún.
nemzeti ügyekre! Melyikbe tartozik ezek
közül az oktatásügy?
6. Beszéljétek meg, mit jelent a szociális
piacgazdaság!

7. Értelmezzétek az „O” cikkelyt a tanulói
jo
gok és kötelezettségek rendszerében!
Hogyan köthető össze mindez az érettségi
vizsga feltételéül szabott közösségi szol
gálattal?

8. Soroljatok fel emberi jogokat! Kivel
szemben kell megvédeni, biztosítani eze
ket? Mi vonja meg az emberi jogok határait?
9. Vitassátok meg, miért fontos olyan

intézményrendszert működtetni, amely
lehetővé teszi, hogy mindenki be tudjon
kapcsolódni a közoktatásba, függetlenül
attól, hogy milyen a vallása, milyen a vi
lágnézete, illetőleg attól, hogy anyanyelve
magyar vagy valamely nemzetiség nyelve!
Vitassátok meg, melyek a gyermekneve
lés során a család, a szülő, illetve az állam
fel
a
datai, kötelességei, jogai! Beszéljétek
meg, mit jelent az oktatásban az egyenlő
bánásmód követelménye! Említsetek pél
dát a sérülésére! Beszéljétek meg, milyen
jelentőségét látjátok az idézett cikk utolsó
pontjának!

1.19

Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja, meghatározza a magyar társadalmi-politikai-gazdasági
berendezkedés alapjait. Szól az ország államformájától, területi struktúrájáról, jelképeiről, ünnepeiről. Érinti az
európai integrációt, a határon túl élő magyarok és a Magyarországon élő nemzetiségek jogait. Leszögezi az alkotmányos alapjogokat. Tartalmazza az állam felépítésével és működésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat.
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5.22

Választójog, választási rendszer Magyarországon

Emlékezzetek vissza, hogyan választottátok meg év elején a diákönkormányzat tagjait! Mily módon határoztok
az osztályközösséget érintő kérdésekben?
A polgári Magyarország megszületésééig az uralkodó mellett
javarészt a nemesek birtokolták a politikai jogokat, ők a társada
lom kb. 3–5 százalékát tették ki. Az 1848. évi áprilisi törvények
bevezették ugyan a népképviseletet, de a választók körébe
nem vonták be a nőket és a tulajdon nélkülieket. Pozitív ér
telemben volt műveltségi cenzus; az értelmiségi foglalkozású
ak szavazhattak akkor is, ha vagyontalanok voltak. (A társada
lom 7–10 százaléka rendelkezett választójoggal, ez az európai
viszonyokhoz képest magas arány volt!)

Választójogot követelő brit nők

1. A nők egy része 1911-ben bojkottálta

Az első világháború után, 1920-ban szavazhattak először a nők
is Magyarországon, de még így is csak 30-40 százalék volt
a választásra jogosultak aránya. Ez az arány csak a második
világháború befejezése után, az 1945-ös választáson érte el
a 60 százalékot, vagyis ekkor már az állampolgároknak több
mint fele élhetett választójogával. Ekkortól Magyarországon
általános választójog van érvényben.

2. Nézzetek utána, mit jelentett, és mikor

A modern demokráciákban alapelv az általános, mindenkit
megillető választójog. Csak jól körülhatárolt esetekben von
ják meg azt, például ha valakit a bíróság eltiltott a közügyek
gyakorlásától, vagy ha nincs teljesen birtokában cselekvő
képességének. Minél tágabb a választópolgárok köre, annál erő
sebb felhatalmazást tud adni a közösség az ország vezetésére.
Fontos alapelv, hogy minden választópolgár szavazata ugyan
olyan értékű, vagyis a választójog egyenlő. A választókörzete
ket tehát úgy kell kialakítani, hogy nagyjából egyenlő legyen
az ott élő lakosság száma. Mindenki személyesen voksol a kép
viselőkre, azaz közvetlenül és titkosan szavazhat.
A demokratikus berendezkedésű államokban a nagykorú ál
lampolgárokat szinte korlátozás nélkül megilleti a választójog.
Az állampolgár joga eldönteni, hogy él-e választójogával, hogy
melyik vezetőre, csoportra, pártra adja voksát (szavazatát);
avagy indul-e a választáson, mint jelölt, ha megfelel a választ
hatóság feltételeinek.

Angliában a népszámlálást. „Ha nem szá
mítunk, ne számoljanak össze!” – hirdették.
Ti milyen érveket hoztatok volna fel nő
ként/férfiként a választójog megadása
mellett, illetve ellen?

volt érvényben a nyílt szavazás! Beszéljétek
meg, milyen célt szolgálhatott! Miért elfo
gadhatatlan ma már ez a módszer?

3. Rendezzetek vitát/disputát! Hozzatok lét

re két háromfős csapatot, egyik lesz az állító,
másik a tagadó csapat. Tételmondat: Feles
leges részt venni a választásokon. Az állító
csapat feladata a tételmondat állításának bi
zonyítása, a tagadó csapaté a tételmondat
ban foglalt állítás cáfolata. Mindkét csapat
feladata érvrendszerük kifejtése, megvédé
se és a másik csapat érveinek megcáfolása.
Egyesével, felváltva szólaljatok fel! Tartsátok
be az udvarias, kulturált viselkedés szabálya
it, ne személyeskedjetek!

4. Mivel magyarázható, hogy Magyarország

106 választókerületének területe eltérő nagy
ságú? Miért szükséges a választó
ke
rületek
időnkénti felülvizsgálata, határainak módo
sítása? Számold ki, átlagosan hány embert
képvisel egy egyéni országgyűlési képviselő!
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A 19. század utolsó harmadától a nők egyre nagyobb szám
ban vettek részt magasabb fokú iskoláztatásban, ennek követ
keztében egyre többen vállaltak munkát. A 20. század elején
a nők választójogáért küzdőket szüfrazsetteknek nevezték.

Történelem – Társadalomismeret

VÁLASZTÁSI ALAPELVEK

VÁLASZTÓJOG
ÁLTALÁNOS
A választójog
minden nagy
korú állampolgárt megillet.

EGYENLŐ
Minden állam
polgár szavazata
ugyanannyit ér.

SZAVAZÁS
KÖZVETLEN
Minden állampolgár személyesen szavazhat
mind az ország
gyűlési, mind a
helyi önkormányzati képviselőkre.

TITKOS
A választópolgárok a szavazat tartalmának
nyilvánosságra
kerülése nélkül
adhatják le szavazataikat.

Politik a, állam

A mai magyar választási rendszerben az országgyűlési vá
lasztásokon a választópolgárnak két szavazata van. Az egyik
szavazatával egy – az országos listán megjelenő – pártot, a másik szavazatával egy lakóhely szerinti egyéni jelöltet tud tá
mogatni. Jelenleg a magyar országgyűlésbe 199 képviselő
jut be. A választási rendszer egyfordulós, a legtöbb szavaza
tot kapott egyéni jelölt lesz a képviselő, függetlenül a szava
zók számától. Az a párt küldhet képviselőt az országgyűlésbe,
amelyik a szavazóktól országosan összesítve a leadott és ér
vényes szavazatok legalább 5%-át megkapja.
Forrás: Nemzeti Választási Iroda

199 parlamenti
mandátum
106 + 93

106 mandátum
(a legtöbb érvényes szavazatot
kapott jelölt szerez mandátumot)

6. Mutassátok be az ábra alapján az or
szággyűlési választások rendszerét!
7. Beszéljétek meg, miért fontos a választási
szabályok ismerete!

kedvezményes nemzetiségi
mandátum

Hogyan szavaznak ma Magyarországon?

93 mandátum
(a leadott szavazatokból
kiszámított mandátumok)
töredékszavazatok*
jelöltek 106 egyéni
választókerületben

a pártok országos listái

az országos nemzetiségi
önkormányzatok listái

az egyéni jelöltekre
leadott szavazatok

országos pártlistákra
leadott szavazatok

nemzetiségi listákra
leadott szavazatok

* mandátumra váltható szavazatok: a vesztes jelölt szavazatai, de a győztes
jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges mandátumá
nak megszerzéséhez

A magyarországi országgyűlési választási rendszer

Az ötévente megtartott önkormányzati választásokon az ál
lampolgárok a helyi, önkormányzati képviselőket és a polgár
mestert választhatják meg. Ez a választás is egyfordulós.
A településen élőknek arra is van lehetőségük, hogy kisebb
ségi önkormányzatok megválasztását kezdeményezzék.

Összegzés

5. Ismételjetek!
Melyek az állam hatalmi ágai?
Melyik feladatkört látja el az országgyűlés?
Hol ülésezik a magyar országgyűlés?
Mit jelent a kifejezés: mandátum?

A szavazás helyszínén a szavazatszámláló
bizottság előtt a szavazópolgárnak hivatalos iratokkal igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi
azonosítóját. A szavazófülkébe egyedül
megy be, és ott önállóan döntve bejelöli
a választott párt és képviselőjelölt nevét.
(A jelölt neve melletti, illetve a listát állító
szervezet neve feletti körben elhelyezett
két egymást metsző vonallal – X vagy + jel
– lehet szabályosan szavazni. Csak egy jelölt, illetve lista támogatható érvényesen.)
A szavazócédulát borítékba teszi, és bedobja a szavazatgyűjtő urnába.

8. Vitassátok meg, miért és hol válik fon
tossá a kisebbségi önkormányzatok létre
hozása!

4.19

Magyarországon az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással egy fordulóban választják. A 199 országgyűlési képviselő közül 106-ot egyéni választókerületben, 93-at országos listán választanak.
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5.23

Az ország imázsa

Milyennek tartja a köztudat a skótokat, a németeket, a japánokat, az olaszokat, a svédeket stb.? Fogalmazzátok
meg ezek alapján, mit jelenthet a sztereotípia!

1. Beszéljétek meg a diagram adatai alap

ján, milyen kép élhet a német lakosságban
Magyarországról!

2. Miért van nagy jelentősége a gazdaság

és a társadalom számára ezeknek az infor
mációknak?

Az országimázs kifejezés egy összetett képet jelöl, amely egy
részt a külföldiekben, másrészt pedig a hazai lakosságban
alakul ki az országról.
Balaton
Budapest
Puszta
Bor
Szép tájak
Lovak
Gulyás
Gasztronómia
Vendégszeretet
Folklór
Paprika
Kedvező árak
Városok
Gyógyfürdők
Szalámi
Klíma
Kultúra, történelem
Monarchia
Csárdás

36,7
27,1
26,9
16,5
12,4
10,3
10,2
9,8
8,6
7,6
7,5
5,9
5,6
4,9
4,9
3,9
3,7
3,6
3,1

Forrás: Magyar Turizmus Rt./ TNS Hungary

A német lakosság Magyarországra vonatkozó asszociációi (%)

Az országimázs-plakátversenyre készült egyik alkotás

3. Mire igyekszik felhívni a figyelmet a
fenti plakát?

4. Vajon melyik történelmi korszakokból
származhat ez a három, külföldieknek szóló
reklámplakát?
5. Vitassátok meg, hogy a plakátokon
szerep
lő elemek valóban alkalmasak-e
arra, hogy ráirányítsák a figyelmet Magyar
országra!
6. Tervezzetek ti is plakátokat, és rendez
zetek belőlük kiállítást!
7. Vitassátok meg ezeket a véleményeket!
Miért alakulhattak ki rólunk a külföldiekben
ezek az elképzelések?

8. Ti milyen sztereotípiákat őriztek ma
gatokban a szomszéd településről vagy
a szomszédos országokról? Miért alakul
hattak ki bennetek ezek az elképzelések?

9. Állapítsátok meg, milyen veszélyeket
hordoznak magukban a sztereotípiák!
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Külföldieknek szóló, Magyarországot „reklámozó” régebbi plakátok

A külföldiek számos sztereotípiát (felszínesen általánosító vé
leményt) alakítottak ki a magyarokról.
– A magyarok világbajnokok evésben, ivásban és dohányzásban.
– A magyar férfi mindig a ház ura, akkor is, ha a szüleivel él együtt, és
akkor is, ha munkanélküli vagy rosszul keres.
– Minden magyarnak van egy nyaralója a Balaton partján.
– Minden magyar ételben van paprika.
– A magyarok szerint a vegetarianizmus őrültség és a rendes ételek
elpocsékolása.
– A magyarok április és október között minden hétvégéjüket disz
nótorokon, szalonnasütéseken vagy esküvőkön töltik.
– Minden magyar testvérének tekinti a finneket, észteket és lappokat
a nyelvi hasonlóságok miatt.
– A magyar szleng könnyen elsajátítható, mindössze minden szó vé
gére „-csi” végződést kell illesztenünk (Balaton – Balcsi, telefon –
telcsi stb.).
– A magyarok és a lengyelek a legjobb cimborák.
– Liszt magyar rapszódiái nagyszerűen példázzák, milyen az igazi
magyar zene.
– Minden magyar vendéglátó egységnek a legkisebb fogadótól a legnagyobb luxusétteremig saját cigány zenészei vannak.
– Budapest lakosai minden nap a Gerbaud-ban [ejtsd: zserbó] kávéznak.
(Sztereotípiák a magyarokról)

Politik a, állam

Az országimázs egyben az idegenforgalom, a turizmus reklám
ja is. A turizmus hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő gaz
dasági ágazata. Elősegítheti elmaradott térségek felzárkózását,
az ország természeti és kulturális értékeinek megőrzését és
hasznosítását, a hazai lakosság életkörülményeinek javulását.



10. Mire hívják fel a figyelmet a képeken

látható települési imázst építő emblémák?
Tervezzétek meg településetek arculatépí
tő emblémáját!

A turizmus két alapvető formája a hivatásturizmus és a sza
badidő-turizmus. A szabadidő-turizmus is sokféle lehet célja
szerint: kapcsolódhat a kulturához, a valláshoz, a természet
járáshoz, a gyógyászathoz, a bevásárláshoz, a sporthoz, a ka
landok kereséséhez stb. Magyarország kiváló turisztikai adott
ságokkal rendelkezik többek között a természeti értékek (pl.
gyógy- és termálvizek, nemzeti parkok, a Balaton), a kultúra,
a gazdag történelmi múlt, a sportok (pl. Formula-1), illetve a
gasztronómia terén.
Magyarország nyolc UNESCO világörökségi helyszínnel
büszkélkedhet: Budapest – a D
 una-partok, a Budai Várnegyed
és az Andrássy út, Hollókő Ófalu és környezete, az Aggtele
ki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, az Ezeréves Pannonhal
mi Bencés Főapátság és természeti környezete, a Hortobágyi
Nemzeti Park – a Puszta, Pécs ókeresztény temetője, Fertő/
Neusiedlersee kultúrtáj és a Tokaj-hegyaljai történelmi borvi
dék kultúrtáj.
A turizmus terén azonban negatív hozadéka lehet az ország
infrastrukturális fejletlenségének, a lakosság hiányos nyelvis
meretének, borúlátásának, az idegenekkel szembeni elutasítá
sának.

11. Mely nevezetes budapesti épületeket
ábrázolják a rajzok?

12. Mire hívja fel a figyelmet ez a plakát?
13. Nézzétek meg a www.webfilmek.eu/index.php?turisztika

weboldalon a „Kalandozás a régiókban” című sorozatból
készült rövidfilmeket, melyek néhány percben ízelítőt ad
nak Magyarország kilenc turisztikai régiójának látnivalóiból!

Összegzés

1.20, 1.21, 1.28

4.4, 4.6

Az országimázs egy összetett kép, amely a külföldiekben, illetve a a hazai lakosságban alakul ki az országról.
Tartalmazhatja az ország külföldön is ismert természeti kincseit, élelmiszeripari termékeit, művészeti alkotásait,
műemlékeit, gazdasági adottságait, hagyományait, kulturális-tudományos teljesítményét, szolgáltatásait.
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5.24

Magyarország az Európai Unióban

Sorold fel az Európai Unió tagállamait! Milyen előnyökkel járt Magyarország számára az uniós csatlakozás?

1. Mennyiben volt akadálya az európai

egység kialakulásának a hidegháborús
Európában a két különböző gazdaságipolitikai-társadalmi berendezkedés?

2. Állapítsd meg a térkép segítségével,
mely országok hozták létre a szén- és acél
közösséget! Beszéljétek meg, miért pont
ezt a két ágazatot vonták először közös
irányítás alá!

3. Állapítsd meg a térkép segítségével,

hogy 2004-ben Magyarországon kívül
melyik kilenc ország lépett be az Európai
Unióba!
Melyik két ország követte ezeket három
évvel később?
Melyik ország csatlakozott – eddig – utol
sóként?

A második világháború során több mint 70 millió ember pusz
tult el, ennek nagyobb része (kb. 40 millió) európai áldozat
volt. A megrázkódtatás nyomán sokan úgy vélték, meg kell
akadályozni egy újabb világégést. Ezért az államok együtt
működését, a népek közti kapcsolatok fejlesztését tűzték ki
célul. Európa azonban nem sokkal a háborút követően ketté
szakadt, és megkezdődött a negyven évig tartó hidegháború.
1951/52-ben hat ország közös szén- és acéltermelését koordináló
szervezet jött létre. Az együttműködés sikerén felbuzdulva azt
egyéb gazdasági ágazatokra is kiterjesztették. 1957-ben a Római
Szerződés aláírásával létrehozták az Európai Gazdasági Közös
séget (Közös Piacot), a hivatalosan 1993-ban létrejött Európai
Unió elődjét. Ezen a „közös piacon” az áruk, a szolgáltatások, a
tőke és a személyek is szabadon áramolhattak. A sikerek vonzóak
voltak a többi európai ország számára is; az ezredfordulóig még
kilenc ország csatlakozott az alapító tagokhoz. Természetesen
a felvétel bizonyos feltételek teljesítésével, elfogadásával járt.
Az 1989-90-ben megtörtént rendszerváltozások után meg
indultak az uniós csatlakozási tárgyalások tíz közép- és keleteurópai országgal. Jelentős gazdasági, jogi és társadalmi kü
lönbségeik/elmaradásaik csökkentésére több – az EU-tagál
lamok által finanszírozott – programot is indítottak. Ennek
eredményeképpen 2004. május 1-jén csatlakozásukkal 25-re
bővült az Európai Unió tagállamainak száma.
Az európai egység, a közös gazdaság egyik szimbóluma és va
lóságos összetartója is a közös valuta, az euró. A közös pénzt
azonban egyelőre nem minden tagállam tudta, akarta bevezet
ni, mert ezzel le kell mondania saját nemzeti valutájáról. Így az
Európai Unió 28 tagországából 2015-ben csak 19 államban volt
hivatalos fizetőeszköz az euró. Ez az úgynevezett eurózóna.
2004-es uniós csatlakozásunkat követően Magyarország
állampolgárai számára bővültek a kereskedelmi, az utazá
si, a munkavállalási, az ösztöndíj- és a kutatási lehetőségek.
Emiatt persze egyre nehezebb feladat a szakképzett munkaerő megtartása az ország számára.

Az Európai Unió bővülése

4. Az euró érmék írásoldala egységes, hát
oldalukon az adott ország nemzeti motívu
mai jelennek meg. Tervezz meg egy ma
gyar vonatkozású eurós érmét!
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Magyarország a nettó kedvezményezett tagállamok közé tarto
zik, vagyis több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint
amennyit befizet. Részben EU-s for
rásokból valósultak meg nagyszabású infrastrukturális fejlesztések
(autópályák, budapesti 4-es met
róvonal, utak, csatornák építése,
műem
lékek, iskolák, óvodák fel
újítása, oktatási, egészségügyi fej
lesztések stb.) és egyéb – munka
helyteremtő – beruházások.

Politik a, állam

Az Európai Unió legfontosabb irányító szervei: az Európai
Parlament, az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa
(Miniszterek Tanácsa) és az Európai Tanács.
Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül
megválasztott testülete, tagjait a tagállamok polgárai választ
ják. A legtöbb uniós tagállamban – így Magyarországon is –
a 18. életévüket betöltött polgárok jogosultak a szavazásra.
A kivétel Ausztria, ahol a korhatár 16 év.
Az Európai Uniónak, mint a világ gazdaságilag egyik legjelentősebb szövetségének szembe kell néznie olyan globális,
az egész világot érintő kihívásokkal, mint a bevándorlás, a
fenntarthatóság (a környezetszennyezés és -védelem), a szél
sőségekkel és a terrorizmussal szembeni fellépés, és általában
a demokrácia működésének kérdései. Az unió vezetői a jövőt
tekintve is nehéz döntések előtt állnak, hiszen a további bő
vítésnek és az egységesülésnek számos akadálya és ellenzője
van Európa-szerte.
Az Európai Unióban je
lentős forrásokat fordí
tanak a tanulás támoga
tására. Az Erasmus+ az
Európai Unió új program
ja, mely az oktatást, a kép
zést, az ifjúsági területet
és a sportot is magában
foglalja. Európának bizto
sítania kell polgárai szá
mára a tudás
ala
pú tár
sadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást.
A munkavállalók szabad mozgása uniós alapelv. Az uniós
polgároknak joguk van más uniós tagállamban állást keresni,
ott munkavállalási engedély nélkül munkát vállalni, munka
vállalás céljából az adott tagállamban tartózkodni, a munka
viszony megszűnése után is ott maradni, az adott ország állam
polgáraival megegyező bánásmódban részesülni az álláshoz
jutás, a munkafeltételek és minden egyéb szociális és adóked
vezmény tekintetében. Ha az egyik tagállamban egy szakma
gyakorlására képesítéssel rendelkező uniós polgár szakmáját
egy másik tagállamban kívánja gyakorolni, ahol az adott szak
ma szabályozás alá esik, a polgárnak először képesítésének
elismerését kell kérelmeznie. A munkaerőpiacra való belépés a
szakképesítés elismerésétől függ.

5. Vitassátok meg, milyen érvek szólnak a
fiatalabb vagy az idősebb életkori vá
lasztójog mellett és ellen!

felügyel

kinevez

EURÓPAI BIZOTTSÁG
javaslatot tesz a törvényekre
és a költségvetésre

EURÓPAI PARLAMENT
állampolgárok

MINISZTEREK TANÁCSA

közös döntés

nemzeti
kormányok

€

§

Európai
jog

Költségvetés

bíráskodik

felügyel

EURÓPAI
BÍRÓSÁG

EURÓPAI
SZÁMVEVŐSZÉK

Európai Unió szervezeti felépítése

6. Állapítsd meg az ábra alapján, melyek
az Európai Unió törvényhozó, végrehajtó
és igazságszolgáltató szervei! Melyik in
tézmény a tagállamok érdekeinek megtestesítője? Melyik intézmény tagjait választ
ják meg közvetlenül a tagállamok állam
polgárai?
7. Beszéljétek meg, hogy az Erasmus+

szektorai (közoktatás, felsőoktatás, szak
képzés, felnőttoktatás, ifjúság és sport)
közül ki, melyik programban tudná elkép
zelni saját magát! Milyen programban sze
retnétek részt venni?

Összegzés
A nyugat-európai országok körében a második világháborút követően – ellensúlyozandó a szovjet, illetve az
amerikai politikai és gazdasági fölényt – elkezdődött az integráció folyamata. A Német Szövetségi Köztársaság,
Franciaország, Olaszország és a Benelux-államok 1957-ben létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK),
melyet 1994 óta Európai Uniónak neveznek. Többszöri bővülést követően 2004-ben a volt szocialista országok
egy része – köztük Magyarország is – az Unió tagjává vált. Az EU-nak jelenleg 28 tagállama van.
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A munka világa

Gyűjtsetek a munkával kapcsolatos szólásokat, közmondásokat! Magyarázzátok meg a jelentésüket!

1. Fogalmazzátok meg a szöveg alapján,

minek tartották az ókorban a rabszolgákat!

„Most arról fogok beszélni, milyen dolgokkal művelik meg a földeket. Ezeket egyesek
két csoportra osztják: emberekre és az em
bereket segítő dolgokra, melyek nélkül nem
tudják megművelni a földeket. Mások három
csoportra osztják a földműveléshez szüksé
ges dolgokat: beszélő, félig beszélő és néma
eszközökre. A beszélőkhöz az emberek tartoznak, a félig beszélőkhöz az igásállatok,
a némákhoz a szekerek.”
(Varro, ókori római tudós, író)

A munkáról vallott felfogás jelentős mértékben különbözött
az egyes történelmi korszakokban és civilizációkban. Az ókori
Athénban a munka fogalmán egyrészt fizikai munkát értettek,
másrészt pedig a háztartáshoz kapcsolódó tevékenységnek
gondolták, mindez pedig a nők és a szolgák/rabszolgák fela
data volt. A szabad férfiak közügyekkel foglalkoztak, ez a tevé
kenység jelentős szabadidőt feltételezett.
A kereszténység eszméi hozzájárultak a munkát sújtó hátrá
nyos megkülönböztetés felszámolásához. A Biblia ugyan egy
részt az átokhoz és a fáradsághoz kötötte a munkát, másrészt
viszont az emberiség számára Isten által kijelölt feladatként
tartotta számon. Már a bibliai teremtéstörténet is utal a heti
pihenőnapra. A munkától, különösen a kétkezi munkától való
eltávolodás a középkorban a nemesség kultúrájának fontos jel
lemzője volt. A fizikai munkát többnyire a jobbágyok végezték.
A középkori – kereskedelemmel, céhes iparral foglalkozó –
városi polgárok kiváltságokat élveztek.

2. Mivel magyarázzátok azt, hogy a rabszol

gaság különféle típusai (pl. szexrab
szol
gaság) napjainkig fennmaradhattak?

3. Állapítsd meg, kik és milyen mezőgaz
dasági munkát végeznek a képeken!

4. Hol kaphattak a nők szerepet a középkori
munkamegosztásban?

5. Értelmezzétek a korra jellemző kifejezést:
„A nemesség kötelez!”
„Aki nem dolgozik, az ne is egyék!”
(Pál apostol)

6. Mit gondoltok, hogyan értelmezhető
napjainkban ez a kifejezés?

7. Nézzetek utána a Rubicon történelmi

magazinban a városi dolgozók új rétege, a
munkásság élet- és munkakörülményeinek!
www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_megu
julo_tarsadalom_a_19_szazadban/
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Mezőgazdasági munkák középkori ábrázolása

Az ipari forradalom időszakában jelentős társadalmi és szo
ciális változások kezdődtek meg. Az ipari munkásság élet- és
munkakörülményei nagyon rosszak voltak, nem volt ritka a
napi 14–16 órás munkaidő. Nagy számban munkába álltak
a nők is, jóval alacsonyabb bér ellenében. A 20. századra –
elsősorban az iparilag fejlett országokban – megerősödtek
a munkások érdekvédelmét eredményesen ellátó szakszerve
zetek. Így javultak a munkakörülmények, kedvezőbbé váltak
a munkavállalás feltételei, például az időbeosztás szabályo
zása is pontosabb lett. Csengők, szirénák, pontosan járó órák,
illetve a gyárkapun való áthaladás, a kapuügyelet ellenőrzése
határozták meg és jelezték a munka kezdetét és végét. Ennek
ellenére a munkások sok esetben sztrájkkal (szervezett mun
kabeszüntetéssel) tiltakoztak a munkáltatók intézkedései ellen.

Munk a, gazdálko dás, p énzügyek

Már az első, de különösen a második világháborút követően
megváltozott a nők helyzete, egyre nagyobb számban vál
hattak munkavállalókká. A modern világ számos országában
koedukált (fiúkat és lányokat együtt oktató) iskolák jöttek lét
re, amelyek elősegítették a nők társadalmi és munkaerőpiaci
integrációját (beilleszkedését).
A modern világ egyik legnehezebben kezelhető problémája
a munkanélküliség. Gondot jelent az is, ha nem fedi egymást a munkaerőpiaci kínálat és kereslet. Az érvényesü
lésben különösen nagy szerepe van a munkavállalók iskolá
zottságának.
Az iskola elvégzését követően a munka világában különböző
élethelyzetekbe kerülhet az ember. A munkaerőpiacra törté
nő belépés, a munkavállalóvá válás izgalmas dolog. Az iskola
padban megszerzett tudás gyakorlatban történő hasznosítása, erősségeink és képességeink mozgósítása révén az első
munkahely egy sikeres karrier kiindulópontja lehet.
A körülöttünk gyorsan változó világ, a munkaerőpiac átalaku
lása, illetve saját személyiségünk, élethelyzetünk megválto
zása arra kényszeríthet minket, hogy munkahelyet váltsunk,
vagy akár pályát is módosítsunk. A pályaváltást érdemes in
kább egy megragadandó esélyként, semmint egy leküzdendő
akadályként megélni.
Az alkalmazotti státuszhoz képest új lehetőségeket és új ki
hívásokat jelent egy önálló vállalkozás beindítása. A nagyobb
szabadsággal azonban nagyobb felelősség is jár. Önálló dön
téseink következtében siker koronázhatja, vagy éppen kudarc
kísérheti vállalkozásunkat. A vállalkozói lét tehát nem való min
denkinek.
A munkahely elvesztése nemcsak anyagi, egzisztenciális
problémákat okoz (különösen, ha családosak vagyunk), hanem
lelki válsághelyzetet is teremt, önbecsülésünk is veszélybe kerülhet. Fontos, hogy reálisan értékelve magunkat és lehetősé
geinket minél gyorsabban új munkahelyet találjunk.
A munkavállaló jogait és kötelezettségeit a Munka tör
vény
könyve rögzíti. A munkavállaló a munkaszerződésben
foglaltak szerint munkavégzésre alkalmas állapotban kell, hogy
megjelenjen az előírt helyen, időben. Köteles munkatársaival
együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy saját vagy más
egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. A munkálta
tó köteles a munkavállalót folyamatosan ellátni munkával, és
ezért a munkaszerződés szerinti munkabért megfizetni. Köte
les a munkavégzés megfelelő személyi és tárgyi feltételeit biz
tosítani.
Összegzés

2,3%
3,1%
7,2%
28,2%
18,4%

10,3%

30,4%

8 általánosnál
kevesebb
Általános iskola
8. osztálya
Szakiskola és
szakmunkásképző
Gimnázium
Egyéb érettségi
Főiskola
Egyetem
Forrás: KSH

Munkanélküliek számának megoszlása 2011-ben

8. Vessétek össze a kördiagramot a tankönyv

16. oldalán található – Fiatal munkanélküliek aránya Európában című – diagrammal!
Milyen összefüggést tapasztaltok az isko
lázottság és a munkanélküliség között?
Hogyan látjátok az adatok alapján a hazai
munkaerőpiac helyzetét? Milyen problé
mákat vet fel a pályakezdő munkanélküli
ség kérdése?

9. Vitassátok meg, melyek az alkalmazotti, illetve a vállalkozói lét előnyei és hátrá
nyai! Készítsetek felmérést az osztályban,
hányan részesítitek előnyben az egyiket,
illetve a másikat!

10. Játsszátok el a képeken látható munka

helyi szituációkat! Milyen mondatok hangozhatnak el a munkatársak, illetve a vezetők
és beosztottjaik között?

1.8, 1.17

2.13

4.16, 4.17

A munkafelfogás a történelem során jelentősen változott. A modern világban a munka tudatos, szándékos tevékenység, amely nemcsak a megélhetést szolgálja és jólétet eredményez, hanem hozzájárul az emberi élet kiteljesedéséhez. Munkavállalóként – akár alkalmazottként, akár vállalkozóként – számos naprakész jogi és gazdasági
ismerettel kell rendelkeznünk.
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Szakmunkásképzés régen és ma

Milyen szakmát tanultok? Beszélgessetek arról, miért pont ezt választottátok! Foglaljátok össze, melyek a szak
maválasztás szempontjai!

Céhpecsétek (szabó, lakatos, ács)

1. Tervezzétek meg saját szakmátok céh
pecsétjeit akár szabadkézi rajzzal, akár
számítógéppel!
2. Beszéljétek meg, melyek azok a pon
tok az ipartörvényben olvasottak közül,
amelyek ma is érvényesek lehetnének!
Vitassátok meg, miért fontosak ezek a sza
bályok! Találtatok-e olyan pontokat, ame
lyekkel nem értetek egyet? Indokoljátok a
válaszokat!
I. évf.

II. évf.

III. évf.

Szakmai ismeret

3

3

2

Szakrajz

3

3

2

Anyagismeret

2

2

-

Magyar

1

1

1

Történelem

1

1

1

Számtan

1

1

1

Testnevelés

2

2

–

Osztályfőnöki

1

1

1

Összesen:

14

14

8

A szakmunkásképző iskolákban tanított tantárgyak
heti óraszámai az 1960-as években

3. Vessétek össze a tantárgyakat és az óra

számokat a jelenlegiekkel! Milyen hason
lóságokat és különbségeket tapasztaltok?
Mivel indokolhatók az eltérések?

A céhek az iparosok és kereskedők önkéntes társulásai voltak
a virágzó középkorban. Hogy vállalt feladataiknak eleget tud
janak tenni, folyamatosan gondoskodniuk kellett a mesterek
utánpótlásáról. A képzési idő hosszú volt, ezért a jelöltek már
gyermekkorban a mester családjához kerültek. A tanulás
alapvetően a mester és az idősebb tanulók, a legények mellett történt oly módon, hogy az inasokat egyre több fogással ismertették meg. A felkészülést általában külföldi (vagy
legalábbis más városok céheiben történő) tapasztalatszerzés
és egy mestermunka elkészítése zárta le.
Az 1872-es ipartörvény előírta a céhrendszer megszüntetését,
és új alapokra helyezte a tanoncképzést.
„Gyermekek, kik életük 12-dik évét még be nem töltötték, tanon
czoknak fel nem vehetők.
Kivételnek csak az iparhatóság engedelmével lehet helye, mely
esetben köteles az iparos tanonczát 12 éves kora betöltéséig
a népiskolába rendesen járatni.
A tanoncz fölvétele írásbeli szerződés mellett történik.
A felvétel alkalmával az iparos és a tanoncz szülői vagy gyámja
közt a tanidő tartama, a tanoncz tartása és ellátása, a tandij
összege (...) egyetértőleg megállapitandó. Az iparos köteles:
a) tanonczát azon iparágban, melyet üz, kiképezni, jó erkölcsre,
rendre és munkásságra szoktatni;
b) időt engedni arra, hogy a tanoncz vallása ünnepnapjain az isteni szolgálatot látogathassa;
c) tanonczát, ha írni, olvasni és számolni nem tud, ezeknek megtanulására, különben pedig az ismétlési, esti, vasárnapi, illetőleg
ipariskolába járásra szorítani.
Az iparos tanonczát csak az iparüzlethez tartozó munkáknál
alkalmazhatja, cseléd-szolgálatokra nem kötelezheti és tartozik
felügyelni, hogy a tanoncz a háziak vagy segédek által ne bántalmaztassék.”
(Részletek az 1872-es ipartörvényből)

A második világháború után az is
kolarendszer alapvetően átalakult.
A 8 évfolyamos általános iskola el
végzése mindenki számára kötelezővé vált. Ezt követően iratkozhattak
be a tanulók a többnyire hároméves
állami szakmunkásképző iskolák
ba, ahol közismereti és szakmai
elméleti-gyakorlati oktatás zajlott.

4. Ti hogyan alakítanátok át a tizedik év

folyamon az egyes tantárgyak óraszámait?
Ügyeljetek arra, hogy összóraszámotok ne
változzon! Indokoljátok is meg a változ
tatásokat!
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5. Mire buzdít a plakát? Van-e ma
aktualitása ennek a képnek?

Plakát az 1950-es évekből

Munk a, gazdálko dás, p énzügyek

7. Vitassátok meg, mire hívja fel a figyel-

a lex
tevékeikális isme
nység retek é
ek sze s
repe

met a képen látható tudáspiramis! Miért
van szükség általános műveltségre a szak
mák elsajátításához?

speciális szakmai műveltség

szakmai alapműveltség

e

általános műveltség

szerep

Összegzés

honlapot! Ismerkedjetek az OKJ-s képzé
sekkel!

esztés

„A szakképzést folytató kecskeméti iskola igazgatója arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy az első nap mindenki az iskolában szokott kezdeni, ők viszont a Mercedesnél kezdtek. Ez nagy
különbség és nagy lehetőség a tanulók számára, már most úgy
néznek rájuk, mint leendő munkavállalókra. Hangsúlyozta, hogy
az új típusú képzés első részesei lehetnek Magyarországon a fia
talok, akikre nagy lehetőség vár, ha igyekeznek. Ahogy a gyár
alapkőletételén mondta valaki: az első gyárat több mint 100 éve
alapították, de gyárat még nem zárt be a Mercedes.
Történelmi nap ez a Mercedesnél, amikor köszöntik az első
tanulókat. Magyarországon sokan beszélnek a duális képzésről, de mi vezettük be, és erre nagyon büszke vagyok – hangzott
a Mercedes egyik vezetőjének nyilatkozata.
Hasonló lesz a képzés, mint a németországi, ráadásul a gyárban már el is kezdődött a prototípusok gyártása, vagyis élesben
tanulnak majd a diákok. Köszönte a bizalmat, hogy a Mercedes
képzését választották a diákok, s az elméleti mellett intenzív
gyakorlati oktatást ígért.”
(A kecskeméti Mercedes gyárban üdvözölték az új tanulókat.
delmagyar.hu, 2011. szeptember)

6. Keressétek fel a www.szakkepesites.hu

ségfejl
képes

A szakmunkásképzés rendszere az 1990-es években gyöke
resen megváltozott. Megjelent az Országos Képzési Jegyzék
(OKJ), amely a hagyományos ipari, mezőgazdasági, szolgáltató
szakmák mellett már a modern munkaerőpiac igényei szerinti
szakmákat is magába foglalta. A szakmák legnagyobb része az
iskolai rendszerű képzés mellett tanfolyami rendszerben (fel
nőttképzésben) is megszerezhető lett, sőt számos olyan szak
ma is szerepel a jegyzékben, amely iskolai rendszerben nem is
tanulható.
2010-től a gazdasági szereplők véleményének alapján ke
rült sor a szakképzés átalakítására. A 4 éves szakmunkásképzést felváltotta a 3 éves, és a képzésen belül radikálisan csök
kent a közismereti órák száma. A duális képzésben tanulók
szakmai, elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban sajátít
ják el, gyakorlati oktatásuk pedig a gazdálkodó szervezeteknél
zajlik, így versenyképes szaktudást szerezhetnek.
A szakmatanulás megkezdésére lehetőséget kínáló felzár
kóztató évfolyamok a HÍD-képzés nevet kapták. Ezek a prog
ramok a – már az általános iskolában – tanulási nehézségekkel
küzdő tanulókat érintik.
Ma Magyarországon a legkorszerűbb képzésben azok része
sülhetnek, akik a nyugat-európai cégek hazai vállalatainál kezdhetik tanulmányaikat.

Tudáspiramis

8. Vitassátok meg, milyen előnyeit, illetve
milyen hátrányait látjátok a felsorolt okta
táspolitikai intézkedéseknek!
9. Vitassátok meg, miért lehetnek ösztön
ző hatásúak az igazgató szavai!
10. Mit értett a német szakember azon,
hogy a diákok „élesben” tanulnak? Vitas
sátok meg, miért tartják fontosnak a nagy
vállalatok, hogy a diákok „intenzív” gyakor
lati oktatásban részesüljenek!
11. Készítsetek egy szakmai életutat bemu
tató időszalagot, melyen az egyén külön
böző életkoraihoz rendelitek a következő
eseményeket: iskolakezdés, középiskolavá
lasztás, szakmaválasztás, pályakezdés,
munkakörváltás, átképzés, új munkahely,
nyugdíjba vonulás!
1.2, 1.3, 1.7

Az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) a hagyományos ipari, mezőgazdasági, szolgáltató szakmák mellett adminisztratív, szellemi szakmákat is magába foglal. A szakképesítések jelentős része csak érettségi után, további szakmák
10 évfolyamos végzettséggel szerezhetőek meg. Jelenleg a szakmunkásképzés 3 éves, a képzésen belül a közismeret szerepe csökkent, a gyakorlati képzésé nőtt. A duális képzés lényege, hogy a tanulók szakmai, elméleti
ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk viszont gazdálkodó szervezeteknél zajlik, így
versenyképes szaktudást szerezhetnek.
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5.27

A pénz szerepe a történelemben

Miből készültek a történelem során a pénzek? Mit gondoltok, mi biztosítja a saját belső értékkel nem bíró
papírpénz értékét?
Az emberi történelem legkorábbi korszakait a gazdasági ön
ellátás jellemezte. A termelésre való áttérés után az egyének
és a közösségek vagyontárgyakra tettek szert. Ahogy a terme
lés egyre hatékonyabbá vált, úgy képződött egyre több áru
felesleg, melyet az egyes közösségek elcseréltek egymással.
A gazdasági munkamegosztás (ipar–mezőgazdaság–kereske
delem szétválása) következménye az áruk cseréje lett.
A legkorábbi fennmaradt pénzérme
(Lüdia Kr. e. 6. század)

1. Vitassátok meg, melyek a nemesfémek
nek azon tulajdonságai, amelyek al
kal
massá tették a pénz szerepének betölté
sére!

2. Bizonyítsátok egy példával, hogy a mo

dern pénzvilágban is nagy szerepe van
a bizalomnak!

3. Hogyan jártok el azokban az esetekben,

ha különféle jellegű és tulajdonságú tár
gyakat szeretnétek egymással elcserélni?

4. Vitassátok meg, mi lehet a magyarázata
annak, hogy a papírpénzeken napjainkban
is híres emberek képmásai szerepelnek!
Melyek a jelenleg forgalomban lévő forint
bankjegy-címletek, és kik láthatók rajtuk?

A pénz, mint a cserék közvetítője, először árupénz formájában
jelent meg. Kiválasztódott egy különleges áru (pl. só, értéke
sebb kövek, élő állatok stb.), amely általános csereeszköz lett,
vagyis az eladni kívánt terméket először erre az árura, majd ezt
követően a szükséges termékre cserélték. Így minden termé
ket ebben az áruban mértek, értékét ehhez viszonyították.
Hogy egy áru betölthesse a pénz szerepét, szükség volt arra,
hogy bizalom nyilvánuljon meg iránta. A pénz szerepét játszó
áruk közül a legmegfelelőbbnek a nemesfémek bizonyultak.
Az arany, ezüst, bronz váltak a legáltalánosabban használt áru
pénzekké a Kr. e. 3. évezredben. Ez vezetett a – többnyire kerek
– fémpénzek kialakulásához. A pénzhasználat hosszú idő után
állandósult. Bár az érmeverés sok helyütt gyakorlat volt, még
is még sokáig feldarabolták az érméket a vásárlásnál. Gyakran
az állam/uralkodó rendelkezésére az érmék nemesfémtartal
mát csökkentették, helyettük kevésbé értékes fémeket alkal
mazva. Mindez az érmék értékvesztéséhez, a pénz inflálódá
sához vezetett.
A pénz idővel általános értékmérővé vált. A pénznek forgalmi
szerepe van az áruk cseréjében. Ha sok van belőle, akkor a ter
melők visszatartják az árukat (infláció), mert nem akarják, hogy
az értéken alul cseréljen gazdát, ha pedig kevesebb, akkor
a vásárlók – pénzeszköz hiányában – nem tudnak vásárolni (de
fláció).
Az el nem költött pénz megtakarításhoz vezet. A megtakarítás célja többnyire egy későbbi vásárlás előkészítése. A meg
takarításból jövedelem is származhat, ez a kamat.

Itáliai pénzváltók

5. Hol tárolták a pénzt a középkori pénz
váltók?
Nézz utána, honnan ered a bank kifejezés!
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A forgalomban lévő nagyszámú fémpénz valódisága megál
lapításának, az átváltás pontosságának szükségessége hívta
életre a pénzváltók intézményét. A középkori olasz váro
sok pénzváltói a 13. századtól növekvő mértékben vállaltak
magukra klasszikus banki, kölcsönzői funkciókat. A nagy föld
rajzi felfedezések nyomán egyre több költséges vállalkozást
kellett finanszírozni, melyekre már csak nagyobb tőkeerő
vel rendelkező bankok voltak képesek. A nagy mennyiségű
pénz utaztatása veszélyes volt, ezért az áru vásárlása és az el
lenérték kifizetése időben elszakadt egymástól. Megszűnt a
közvetlen kapcsolat az eladó és a vásárló között, így létrejött
a hitel.

Munk a, gazdálko dás, p énzügyek

6. Miért érte meg hitelt adni, és miért érte meg hitelt fel
venni? Vitassátok meg, mi a jelentősége a hitelképességnek!
Miért válhat valaki hitelképtelenné?
A tőzsdék a középkori vásárokból alakultak ki, a tőzsdén azon
ban mind az áru, mind a fizetőeszköz helyettesíthetővé vált.
Az első tőzsde a németalföldi Antwerpenben (Belgium) jött
létre.
A nagy földrajzi felfedezések nyomán a vagyonosabbak fel
halmozott tőkéjükkel részt kívántak venni az üzleti akciókban. Ez az igény hívta létre az ún. részvénytársaságokat, el
sőként Hollandiában. A részvényesek értékpapírokkal (rész
vényekkel) rendelkeznek, részesedésük arányában résztu
lajdonosaivá válnak az adott társaságnak, és így jogosultak
a jövedelem és a szavazati jog arányos részére is.
Manapság (akár áru-, akár érték-) tőzsdei üzletet csak tőzs
deügynökökön keresztül lehet kötni. Az eladni és vásárolni
szándékozók árelképzelései befutnak a tőzsdei üzletkötőkhöz
(brókerek), akik ezeket megpróbálják a piacon érvényesíteni.

Valuták vételi és eladási ára

7. A különböző nemzetek valutáinak (fize

tőeszközének) nemzetközi cseréje ma is a
pénzváltóknál zajlik, ahol a váltás az árfo
lyam alapján történik. Miért van különbség
a valuták vételi és eladási ára között?

8. Mit néz a bróker a képernyőn?

A gazdaság fejlődésével a nemesfémek már nem tudták kie
légíteni a kereskedelem pénzszükségletét, a kereskedők vál
tókat (fizetési ígérvényeket) adtak az áru ellenértékeként,
míg pénzhez nem jutottak. Később már a megbízhatóbbnak
ítélt bankok bocsátottak ki váltókat, ezek lettek a bankjegyek.
Majd az állam által bizonyos jogkörökkel felruházott jegybank
szerzett kizárólagos jogosultságot a törvényes fizetőeszköz
ként meghatározott papírpénz-, illetve érmekibocsátásra.
A számítástechnika fejlődése a pénz és a pénzügyletek új for
máit hívta életre. A bank által – a nála számlát vezető ügyfélnek
– adott bankkártya készpénzfizetést helyettesítő eszközként
alkalmazható. Az elektronikus fizetési rendszerek keretében a
fizetés elektronikus eszközök közvetítésével valósul meg, kész
pénz kiiktatásával (pl. bankközi átutalás, csoportos beszedés,
internet vagy mobil banking). Az elektronikus fizetések mö
gött nem feltétlen áll bankszámla, lehetnek elektronikus pénz
alapúak is, pl. kártyapénz (parkolóautomata, telefonkártya, be
váltható hűségpontok) vagy hálózati pénz.

Tőzsdei jelenet

9. Keressétek fel a Budapesti Értéktőzsde
honlapját! Milyen részvényekért fizetnek
éppen a legtöbbet? Mivel magyarázható
a részvények árfolyamának az ingadozása?

10. Tudjátok-e, hogy mit takar a „Personal Identification Number” kifejezés? Mi a különbség a pénzfelvevő

és fizetési kártya, illetve a hitelkártya között? Milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek a bankkártyáknak?
Mi a célja a pontgyűjtésre alkalmas hűségkártyáknak?
Összegzés

2.12, 2.14

A pénz történetének legfontosabb állomásai: árupénz, fémpénz, váltó, bankjegy, számlapénz, elektronikus
pénz. A bankok a középkori pénzváltókból alakultak ki. Idővel a banki funkciók is egyre szélesebb körűvé váltak: manapság a jegybank feladata a törvényes fizetőeszköz kizárólagos kibocsátása, a kereskedelmi bankok
foglalkoznak közvetlenül a gazdaság szereplőinek kiszolgálásával (betétgyűjtés, hitelezési tevékenység, számlavezetés, fizetési forgalom lebonyolítása stb.).
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A gazdaság szereplői

Beszéljétek meg, miért gazdagabb, illetve szegényebb az egyik ország, mint a másik! Mi okozhatja a jelentős
vagyoni különbségeket?
Minden történelmi korban a technológiai és az adott társa
dalom intézményi változásai lehetnek egy ország/birodalom
gazdasági fellendülésének vagy hanyatlásának előidézői. A változások a gazdaság minden szereplőjét érintik, bár nem min
den esetben egyforma mértékben.
Az állam és a gazdaság fejlődését nagymértékben befolyá
solták a hódítások, valamint a jelentős mértékű közmunkák
megszervezése. Ez utóbbi hatékonyságától függött a társa
dalom jóléte.

Egyiptomi falfestmény

1. Milyen munkákat végeznek a képen lát
ható személyek?
2. Milyen feladatokat kellett ellátnia az ál
lamnak a folyamvölgyi civilizációkban?

Egy angol történész a munka megszervezé
sét – a szervezéstudományt – az egyik legjelentősebb felfedezésnek tartotta az embe
riség történetében. A tömegek mozgatását
– pl. gátak, csatornák, templomok, pirami
sok, erődítmények építése kapcsán – úgy jellemezte, hogy működésbe hozták az „ember
gépet”.

3. Magyarázzátok meg, miért találó az „em
bergép” kifejezés!

4. Döntsétek el, hogy a gazdaság szereplői

közül melyeket jellemez alapvetően a nye
reségérdekeltség!

5. Miből származnak az adóbevételek, és
mire költi őket az állam?

6. Fogalmazzátok meg az ábra alapján, mi
az állami költségvetés!

A gazdaság alapvető szektorai – mezőgazdaság, ipari jellegű
tevékenység, kereskedelem – mellett idővel olyan „munkakö
rök” is kialakultak, amelyek közvetve vettek részt a gazda
ság működtetésében. Ezek a feladatok (irányítás/tervezés/
okta
tás) azonban a fejlődés és a fejlesztés szempontjából
kulcsfontosságúnak bizonyultak. A történelem során a me
zőgazdaság egészen az ipari forradalmak koráig a legfon
tosabb és a társadalmak legnagyobb részét foglalkoztató
szektor volt. A nagy földrajzi felfedezések és az ipari forradal
mat követő tőkés fejlődés nyomán ez a helyzet néhány év
század alatt alapvetően megváltozott. A gyarmatosítás
maradandó hatást gyakorolt a világ egészére. Az egyik legfontosabb következmény – a modern világgazdaság előzményé
nek is tekinthető – világpiac kialakulása lett.
A gazdaság tehát a javak és szolgáltatások előállításának, el
osztásának és fogyasztásának szervezett rendszere. Legfonto
sabb szereplői a háztartások, a vállalatok, az állam és a külföld.
A háztartások a vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak
végső fogyasztói, másrészt biztosítják a munkaerőt a vállal
kozások számára. Adóznak az államnak.
A vállalatok elsődleges funkciója a javak megtermelése,
vagyis a gazdaság fogyasztási cikkekkel való ellátása. Munka
helyet – ezáltal megélhetést – biztosítanak a háztartások szá
mára, és adóznak az államnak. Céljuk nyereség realizálása.
Az állam biztosítja a gazdaság és a társadalom működő
képességét, ennek érdekében törvényeket alkot és tartat be.
Adó
kat szed a gazdasági szereplőktől, és ezeket bizonyos
szempontok szerint visszaosztja.

HÁZTARTÁSOK

VÁLLALATOK

KÜLFÖLD

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Adók
Illetékek
Járulékok
Bírságok
Vámok
Stb.

Segélyek
Vásárlás
Beruházás
Támogatás
Stb.

ÁLLAM

HÁZTARTÁSOK

VÁLLALATOK

KÜLFÖLD

Forrás: Pénzügyi Oktatási Program

A gazdasági szereplők és az állam kapcsolatának modellje
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Munk a, gazdálko dás, p énzügyek

A külföld fontos szerepet játszik mind a gazdasági, mind a politi
kai életben. Lehetővé teszi egy ország számára a hiánycikkek be
szerzését (import), illetve a kiviteli (export) termékek felvásárlását.
A termelőket és a fogyasztókat összekötő piacon zajlik le a
javak (termékek és szolgáltatások) cseréje. A piac állam álta
li szabá
lyo
zása szempontjából háromféle típusú gazdaságot
különböztetünk meg. A szocialista/kommunista rendszerekre
jellemző tervgazdaságban kizárólag az állami szabályozás érvé
nyesül. A tiszta piacgazdaság esetében kizárólag a piaci szabá
lyozás érvényesül, az állam nem avatkozik bele a gazdasági fo
lyamatokba. A szociális piacgazdaságot a verseny szabályozza,
de az állam – a közjó biztosításának érdekében – bizonyos mér
tékig beavatkozik a gazdasági folyamatokba. Ma a legtöbb euró
pai országban ez a gazdasági berendezkedés működik.
A 20. század utolsó harmadában lezajlott infokommunikációs
forradalom újabb fordulatot jelentett a gazdaság történeté
ben. Az ipari társadalmakat az információs gazdaság váltotta
fel, amelyben a tömegkommunikáció, a távközlés, a kompu
teriparágak és a háztartási elektronika előállítása vált húzó
ágazattá. A személyi számítógépek, az internet és a mobil
telefonok használata idézett elő nagy változást. Mindez együtt
járt a világgazdaság integrálódásának folyamatával, amely
átfogja az élet makro- és mikroterületeit egyaránt. A világ
gazdaságban a nemzetközi munkamegosztás eredményeként
hárompólusú térszerkezet alakult ki. A gazdaság szereplői terén a legfontosabb változást a nemzetgazdaságok háttérbe
szorulása mellett a multi- vagy szupranacionális (több ország
ra kiterjedő, illetve nemzetek feletti) vállalatok térnyerése je
lentette. Európában és Magyarországon egyaránt jelentős kü
lönbségek találhatók országok és régiók között.

Művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás

3%

Mezőgazdaság

5%

Közigazgatás,
oktatás, egészségügy

Ipar

17%

27%

Tudományos és
adminisztrációs
tevékenység

8%

Ingatlanügyletek

9%

Építőipar

4%

Pénzügy, biztosítás

4%

Kereskedelem és vendéglátás

Információ, kommunikáció

18%

5%

Forrás: KSH

Az egyes ágazatok hozzájárulása
a magyar GDP termeléséhez 2011-ben

7. Állapítsd meg a diagram segítségével, mi
jellemzi a magyar gazdaság szerkezetét!

Forrás: KSH

Legfejletlenebb

Fejletlen

Átlagos

Fejlett

Legfejlettebb

A kistérségek fejlettsége

1.
USA

Ipari
centrumok,
magterületek
Élelmiszer- és
nyersanyagellátó
területek

2.
EU

3.

Japán

„Négy kis
tigris”:
Hongkong,
Szingapúr,
Tajvan,
Ausztrália Dél-Korea
Újonnan iparosodott országok (NIC):
Malajzia, Thaiföld, Indonézia,
Fülöp-szigetek

Világgazdasági
erőterek határai

Napjaink világgazdasági centrumai

8. Melyek az ország legfejlettebb, illet
ve legfejletlenebb térségei? Tárjátok fel a
különbségek okait!
9. Hol található napjaink világgazdaságá
nak három legfontosabb centruma? Kik a
világ vezető gazdasági és politikai hatal
mai? Hol találhatók a világ legszegényebb
országai? Milyen szerepük van a világgaz
daságban? Keressetek magyarázatot a je
lentős különbségekre!

Összegzés
A gazdaság a javak és szolgáltatások előállításának, elosztásának és fogyasztásának szervezett rendszere.
Szereplői: a háztartások, a vállalatok, az állam és a külföld. Szektorai: primer (mezőgazdaság), szekunder (ipar),
tercier (szolgáltatások), kvaterner (kutatás-fejlesztés-innováció). A világ által előállított össztermék növekszik, de a
szegény és gazdag országok között egyre nagyobbak a jövedelmi és fejlettségbeli különbségek. A világgazdaságra jelenleg a hárompólusú térszerkezet jellemző.
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5.29

Pénzügyek, politika, erkölcs

Vegyétek számba, milyen bevételei, illetve kiadásai vannak egy családnak!

1. Elevenítsétek fel az előző lecke ábrája
alapján, milyen forrásokból gazdálkodhat
az állam! Miből származnak a bevételek, és
milyen célokra kell fordítani a kiadásokat?
Kultúra, sport, vallás

4,6%

Lakás- és településtámogatás

6,2%

Szociális és jóléti
intézmények

4,3%

Egyéb szociális
támogatás

Nyugdíj

3,8%

34,7%

Munkanélküli-ellátás

1,7%

Egyéb társadalombiztosítási
támogatások

Oktatás

Családtámogatások

Egészségügy

18,8%

5,0%

14,4%

6,5%

A jóléti kiadások megoszlása Magyarországon (2009)

2. Elemezzétek az ábra segítségével a jó
léti kiadások összetételét!

milliárd
forint

A 2013. évi központi költségvetés főösszegei:

Bevétel

14 437

15 083,6
Kiadás
Hiány

15 013

15 737,4

Az állami feladatok ellátásához pénzre van szükség, így az
állam – adó formájában – elvonja a jövedelmek egy részét.
Az éves költségvetési törvényben rögzítik, hogy az adóbevé
telekből mire és mennyit költenek egy adott évben. Az adó
befizetésekből az állam különböző – jóléti, infrastrukturális,
rendvédelmi, igazgatási – kiadásokat fedez.
„A költségvetési tervezet bevételi és kiadási szerkezete a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés bővülésének lehetőségét
biztosítja, a munkát terhelő adók helyett a fogyasztási, forgalmi
adók előtérbe helyezésével, az állami működési kiadások szűkítésével, a Startmunka-program és az európai uniós források felhasználásával, valamint az állami ellátórendszerek átalakításának folytatásával.”
(A 2013-as költségvetési tervezet indoklásának egy részlete)

Egy családi költségvetés szerkezete alapvetően nem külön
bözik egy ország gazdálkodásának a modelljétől, mindket
tőnek a működtetéséhez hasonló jellegű tudásra van szükség. A pénzügyi politikában történő szerepvállalás a szakisme
reten túl az erkölccsel összefüggő kérdéseket is érinti.
Az ország jövedelmét részben az adófizetők adóforintjai biz
tosítják. Az adófizetők minden jövedelmük után – a jövedelem
mértékétől függően – adót fizetnek. A jövedelem bevallását
különféle típusú dokumentumok (pl. munka- vagy vállalkozási szerződés, számlák stb.) alapján végzik el az állampolgá
rok. A feketegazdaságban megtermelt javak és jövedelmek
után nem fizetnek adót.

-576,2

-653,9

4 – 18
0

2012

5 000

10 000

15 000

18 – 22

2013

22 – 25

Az elfogadott állami költségvetés (2013)

25 – 30
30 – 38

3. Mi lehet az oka annak, hogy a költség

vetés hiánnyal tervezett?

4. Nézzetek utána annak, milyen tényezők
járulhatnak hozzá egy államcsődhöz!

Forrás: MTA KTI, GVI

5. Beszéljétek meg, milyen esetekben for
dulhat elő, hogy „felborul” a családi költ
ségvetés! Milyen okok miatt következhet
be „deficit” (hiány) a családi költségvetés
ben?

Az egy főre jutó be nem jelentett lakossági jövedelmek aránya
az összes jövedelemből 2010-ben (%)

6. Vitassátok meg, mivel függhet össze a feketegazdaság
ban történő részvétel!

7. Néhány éve már minden újszülött megkapja az adóigazolványát (lásd a túloldalon) és az azon szereplő adó-

azonosító jelét a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Érdeklődd meg szüleidtől, neked van-e adóigazolványod!
Ha nincs, akkor igényelned kell a NAV-tól! Az adóigazolvány szinte minden ügyintézéshez szükséges, első jöve
delmedet is csak ennek birtokában kaphatod kézhez.
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Munk a, gazdálko dás, p énzügyek

A magánszemélyeknek minden jövedelmük után személyi
jövedelemadót (szja) kell bevallaniuk és fizetniük. A jelenleg
érvényes szabályozás szerint Magyarországon az szja mértéke 15 százalék. Lehetőség van adókedvezmények (pl. családi
adókedvezmény) igénybevételére is.
Az általános forgalmi adó (áfa) a fogyasztást adóztatja.
Az áfát a fogyasztók a vásárlások során fizetik meg a termékek
vételárában. Magyarországon jelenleg három áfakulcs van ér
vényben, 5, 18 és 27 százalék.
A jövedelmeket nemcsak adók, hanem járulékok is terhelik.
A társadalombiztosítási járulék kötelező befizetése ellenében a
biztosított közvetlen egyéni jogosultságokat szerez pl. gyógy
kezelésre, táppénzre, nyugdíjra stb.

8. Mely területeken tulajdonít a szerző különösen nagy fon
tosságot az erkölcsnek, illetve az erkölcsösségnek?

„Egy fösvény ember pénzzé tette vagyonát, egy aranytömböt vásárolt rajta, elásta a városfal előtt, majd állandóan kijárt oda, és
nézegette. Egy környéken dolgozó ember megfigyelte kijárását,
és rájött a titokra; s amint a fösvény távozott, elemelte az aranyat. Mikor pedig az megint kijött, üresen találta a helyet, jajveszékelt, és a haját tépte. Egy másik ember meglátta kétségbeesését, megkérdezte az okát, majd így szólt hozzá: Ne búslakodj,
hanem fogj egy követ, és tedd ugyanarra a helyre, és gondold
azt, hogy az arany van ott; hiszen akkor sem használtad, amikor
még ott volt. A mese bizonyítja, hogy a birtoklás használat nélkül semmit sem ér.”
(Aiszóposz tanmeséje)
A pénz csörrenése
Amikor a hodzsa volt a kádi, egy ember a bíróság elé beráncigálta a haragosát, és így szólt: „Ez az ember húsz akcsa pénzérmét
vett el tőlem álmomban, hallottam a pénz csörrenését. Követelem rajta a tartozását, de ő nem akarja megadni.”
A hodzsa ráparancsolva az elkövetőre, elvett tőle húsz akcsát,
és hangosan megszámolta, beletette az érméket egy dobozba,
és felszólította a felperest: „Most rázd össze, és tedd el magadnak a csilingelését! De aztán ne legyen több panasz!” Majd
az alpereshez fordulva így szólt: „Te pedig vedd vissza a pénzed!”
A perlekedő szégyenszemre elkullogott a bíróságról, a jelenle
vőket pedig ámulatba ejtette a hodzsa bölcs döntése.
(Anekdota Naszreddin Hodzsáról)

Összegzés

„Minden bevalláson alapuló adó a legnagyobb
kísértésnek teszi ki az adózót, erkölcsi teherpróba. A bevallás lelkiismeretlensége a becsületes adózók agyonterheléséhez vezet, mert
a pénzügyi eredménytelenség az adókulcsok
emelését vonja maga után s az adócsaló nemcsak az államot, hanem becsületes adótársait
is megcsalja.”
(Mahler Sándor)

9. Mi Aiszóposz történetének tanulsága?
Van-e a tanmesének erkölcsi vonatkozása?

10. Hogyan hasznosíthatjuk az olvasottakat egy kedvező családi gazdálkodás meg
teremtése érdekében?

11. Vitassátok meg, miért tartották bölcs
nek Naszreddin Hodzsa döntését! Hogyan
ítélitek meg a pereskedő jellemét?
12. Készítsetek – háromfős csoportokban
– három állóképet a szereplők megformá
lásával! Jelenítsétek meg az anekdota há
rom jellemző részletét! Próbáljátok beszéd
nélkül, csupán a testtartásotokkal, arckife
jezéseitekkel kifejezni a szereplők érzéseit,
jellemét!
13. Keressetek a www.nepmese.hu/me
setar weboldalon további, a pénzről szóló
meséket!
1.5, 1.26

2.14

Egy költségvetés – legyen az akár állami, akár családi – akkor van egyensúlyban, ha bevételei megegyeznek a kiadásokkal. Az állami bevételek egy része az adófizetők (vállalkozások, munkavállalók, vásárlók) által fizetett adókból származik. A feketegazdaságban megtermelt javak és jövedelmek után nem fizetnek adót, ez jelentős károkat
okoz a nemzetgazdaságnak.
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5.30

Megtakarítások, hitelek

Jelenleg gyűjtesz valamire? Mire, és az mennyibe kerül? Rendezzetek versenyt: ki tudja felidézni, mely történel
mi alakok szerepelnek a magyar papírpénzek egyes címletein!

MIÉRT TAKARÍTUNK MEG?

Nagy értékű esz
köz beszerzésére
• lakás, ház, telek
• autó
• lakberendezési
tárgy
• híradástechnika
• stb.

Nagy értékű
szolgáltatásra
• nyaralás
• utazás
• lakásfelújítás
• autószerelés
• stb.

Anyagi biztonság
megteremtésére
• nyugdíjasévek
• gyerekek jövője
• váratlan kiadások
• jövedelemkiesés
• stb.

Forrás: Pénzügyi Oktatási Program

1. Beszéljétek meg, hogy a ti élethelyze
tetekben melyek a leggyakoribb, legvaló
színűbb megtakarítási motivációk! Mi min
den befolyásolja még a megtakarításokat?
Vitassátok meg, mit jelent a pénzügyi tu
datosság!
2. Keressétek fel a felugyelet.mnb.hu/fo

gyasztoknak/bal_menu/betetilekerdezo
honlapot, és tájékozódjatok a befektetési
lehetőségekről!

A felnőtt élet kezdetén, a munkába állást követően rendsze
res jövedelemre teszel majd szert, amellyel célszerű okosan
gazdálkodnod. Már a tavalyi és az idei évben is többször szót
ejtettünk a családi költségvetésről. A matematika tantárgy
keretében el kellett készítened egy költségvetést, így már tu
dod, hogy hosszabb távon kiadásaid nem haladhatják meg
bevételeidet, hiszen ebben az esetben eladósodnál. Felmerül
azonban egy lényeges kérdés, mi a helyzet akkor, ha több
a bevételed, mint a kiadásod. Mi a teendő a megtakarított
pénzzel?
Fontos, hogy tisztában légy azzal, mire is gyűjtesz, vagyis mi
a megtakarítás motivációja.
Annál, hogy megtakarításodat otthon, készpénzben gyűjtö
geted (majd rövid úton el is költöd), számos jobb megoldás is
létezik. Megtakarított pénzedet beteheted egy, szüleid (vagy
akár általad) nyitott bankszámlára, amelyhez bankkártyát is
igényelhetsz. A megtakarítások le is köthetőek havi, kéthavi,
negyedéves, féléves, éves lekötésű betétek formájában. Meg
takarításaidat be is fektetheted kötvény, befektetési jegy,
részvény formájában. A lekötött betétben, értékpapírban stb.
tartott megtakarítások értéke idővel nő, hiszen utána kamatot kapsz. Befektetés előtt mérlegelned kell, mekkora összeget és milyen időtartamra tudsz nélkülözni, és mersz-e kocká
zatot vállalni a magasabb hozam reményében.

K O C K Á Z AT

3. Beszéljétek meg az ábra alapján, ho
gyan viszonyul egymáshoz a befektetések
kockázata és hozama!

4. Oldjátok meg a következő példát mate
matikai ismereteitek felelevenítésével!
Öt éven keresztül minden év elején beteszünk
a bankba 100 ezer forintot, évi 3%-os kamat
ra. Ha minden év végén tőkésítik a kamatot, mennyi lesz a betét értéke az ötödik év
végére?

5. Tájékozódj a Civil Információs Portálon,

mely alapítványoknak, egyesületeknek
adakozhatsz, kiknek, milyen cél érdekében
nyújthatsz anyagi támogatást!
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Alacsony

Közepes

Magas

Kiszámíthatóság
Mérsékelt, de
biztos nyereség
lehetősége

Befektetési jegy,

Jelentős
ingadozások
Kiemelkedő nyere
ség vagy veszteség
lehetősége

Bankbetét,
állampapír
Óvatos befek
tetőknek

önkéntes
nyugdíjpénztár,
megtakarítással
kombinált
életbiztosítás
„Középutas”
befektetőknek

Részvény
Merész befek
tetőknek
Forrás: PSZÁF

Mindenekelőtt ne feledd, hogy a megtakarítás az öngondos
kodás alapját képezi.
Megtakarított pénzedből (akár csak néhány száz vagy ezer
forint erejéig) adakozhatsz valamely hasznos cél vagy köz
hasznú szervezet számára. Ez esetben önzetlenül, ellenszol
gáltatás igénye nélkül támogatod a rászorulókat.

Munk a, gazdálko dás, p énzügyek

Az eddigiekben azzal a helyzettel foglalkoztunk, amikor megtaka
rítás előzi meg a vásárlást. Vajon mi a helyzet az ellenkező esetben?
Ha a vásárlás – valamilyen oknál fogva – megelőzi a megtakarítást,
akkor hitelt veszel fel, vagyis várható jövőbeni jövedelmed terhé
re veszel meg egy terméket. A kereskedelmi bankok hitelt nyúj
tanak, vagyis kamat fejében pénzt adnak az ügyfélnek későbbi
visszafizetésre. A hitelt törlesztőrészletekben kell visszafizetni,
melyek az esedékes kamat és más felszámított díj, kezelési költség
összegét is magukban foglalják. A bankok a hitel visszafizetésének
biztosítékaként sok esetben ingatlanra – lakásra, házra – terhelt
jelzálogjogot jegyeztetnek be. Ezután az adós csak korlátozottan
rendelkezhet az ingatlannal, pl. nem adhatja el a hitel visszafize
tése előtt, vagy a bank jóváhagyása nélkül. Nemfizetés esetén a
bank megszerezheti az ingatlan tulajdonjogát is.
MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA KÍNÁLT
FONTOSABB HITELFAJTÁK
Lakáscélú
hitelek

Fogyasztási
hitelek

Diákhitel

Személyi
kölcsön

Hitelkártya

Folyószámlahitel

Gépjárműhitel

Szabad felhasználású
jelzáloghitel

Áruhitel
Forrás: Pénzügyi Oktatási Program

Magyarországon a 2000-es évek elején elterjedt – az erede
tileg alacsonyabb devizakamatok miatt előnyösnek tűnő –
devizaalapú jelzáloghitelezés. Ezen, forintban folyósított hite
lek mögött deviza (jellemzően euró vagy svájci frank) állt, így
a mindenkori törlesztőrészletek mértékét nagyban befolyá
solja az adott deviza – forinthoz képest bekövetkező – árfo
lyamváltozása. A 2008-ban kirobbant nemzetközi pénzügyi
válság következményeként a forint árfolyama gyengült az eu
róhoz, a svájci frankhoz képest, így a hitelek törlesztőrészletei
növekedtek. Manapság több százezer embert fenyeget a ve
szély, hogy nem képesek a törlesztésre.
Hitelfelvételkor tehát különös kö
rültekintéssel kell el
járnod! Tájékozódj a feltételekről, a várható költségekről, és
mindezt vessed össze saját lehetőségeiddel!

6. Beszéljétek meg, hogy fiatal munkavál
lalóként milyen hitel felvételére lehet igé
nyetek, illetve nyílhat lehetőségetek!
7. Vitassátok meg, milyen feltételek mel

lett vállalnátok a hitelfelvételt, milyen
futamidővel, milyen törlesztőrészletek fi
zetése mellett!

8. Miért érdemes alaposan mérlegelni a
hitelfelvétel szükségességét?

9. Nézzetek utána, mit jelent a kezesség
fogalma!

A hitelfelvétel lehetséges költségei:
– kamat,
– kezelési költség,
– hitelbírálat díja,
THM
– az értékbecslés díja, (teljes hiteldíj mutató)
– folyósítási jutalék,
– késedelmi kamat,
– a hitel futamideje meghosszabbításának
költsége,
– a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származó fizetési kötelezettség,
– az árfolyamváltozás többletköltsége,
– konverziós költségek (devizahitelek esetén),
– előtörlesztési díj (ha a megállapodásban rögzítetteknél gyorsabban törleszted a tartozást).

10. Vitassátok meg, jogos-e a képen látható tüntetők köve
telése! Nézzetek utána, milyen kormányzati intézkedések
történtek a devizahitel-károsultak megsegítésére!
Összegzés

2.14

Megtakarított pénzünket tarthatjuk bankszámlán, esetleg be is fektethetjük. A befektetések esetében az eset
leges magasabb hozammal nagyobb kockázat jár. Hitelfelvétel esetében a hitelt törlesztőrészletekben kell visz
szafizetnünk. A bankok a hitel visszafizetésének biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztetnek be. Nemfizetés esetén a bank megszerezheti a jelzáloggal terhelt ingatlan tulajdonjogát.
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dő békéről a nemzetek között. 1963. november 4. http://uj.katolikus.
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Társalgási stílus, a verbális viselkedés változásai (2. téma)
Eugène Ionesco: A kopasz énekesnő (részlet)
4. JELENET
Voltak, Mary nélkül
Mrs. és Mr. Martin szótlanul ülnek egymással szemben. Félszegen egymásra mosolyognak.
Az alábbi párbeszédet vontatott, monoton, kissé éneklő, de semmiképp sem árnyalt hangon kell elmondani.
MR. MARTIN Bocsánat, asszonyom, de azt hiszem, valahol már találkoztunk.
MRS. MARTIN Én is azt hiszem, uram, hogy találkoztunk már valahol.
MR. MARTIN Nem láttam kegyedet véletlenül Manchesterben, asszonyom?
MRS. MARTIN Könnyen meglehet. Ugyanis manchesteri vagyok! De nem emlékszem rá, nem tudnám megmondani,
hogy láttam-e már Manchesterben.
MR. MARTIN Istenem, milyen furcsa! Én is manchesteri vagyok, asszonyom!
MRS. MARTIN Milyen furcsa!
MR. MARTIN Milyen furcsa! … Csakhogy én körülbelül öt hete eljöttem Manchesterből, asszonyom.
MRS. MARTIN Milyen furcsa! Micsoda különös véletlen! Én is körülbelül öt hete jöttem el Manchesterből, uram.
MR. MARTIN A nyolc óra harmincas vonattal jöttem, asszonyom, és háromnegyed ötkor érkeztem Londonba.
MRS. MARTIN Milyen furcsa! Milyen különös! És micsoda véletlen! Én is ezzel a vonattal érkeztem, uram.
MR. MARTIN Istenem, milyen furcsa! Lehet, hogy a vonatban láttam kegyedet, asszonyom?
MRS. MARTIN Lehet, nem lehetetlen, elképzelhető, sőt végső soron, miért is ne? … De én egyáltalán nem emlékszem rá, uram.
MR. MARTIN Másodosztályon utaztam, asszonyom. Angliában nincs ugyan másodosztály, de én mégis másodosztályon
utazom.
MRS. MARTIN Milyen különös, milyen furcsa és micsoda véletlen! Én is másodosztályon utaztam, uram!
MR. MARTIN Milyen furcsa! Talán a másodosztályon találkoztunk, kedves asszonyom!
MRS. MARTIN Könnyen meglehet, egyáltalán nem elképzelhetetlen. De már nem nagyon emlékszem rá, kedves uram!
MR. MARTIN Én a nyolcas számú kocsi hatodik fülkéjében ültem, kedves asszonyom!
MRS. MARTIN Milyen furcsa! Én is a nyolcas számú kocsi hatodik fülkéjében ültem, kedves uram!
MR. MARTIN Milyen furcsa, micsoda különös véletlen! Lehet, kedves asszonyom, hogy a hatodik fülkében találkoztunk?
MRS. MARTIN Mindent fontolóra véve, könnyen meglehet! De már nem emlékszem rá, kedves uram.
…
MR. MARTIN Londonban a Bromfield utcában lakom, kedves asszonyom.
MRS. MARTIN Milyen furcsa, milyen különös! Itt Londonban én is a Bromfield utcában lakom, kedves uram.
MR. MARTIN Milyen furcsa! De hát… akkor talán a Bromfield utcában találkoztunk, asszonyom.
MRS. MARTIN Milyen furcsa, milyen különös! Mindent fontolóra véve, könnyen meglehet! De én már nem emlékszem
rá, uram.
MR. MARTIN Én a tizenkilences szám alatt lakom, kedves asszonyom.
MRS. MARTIN Milyen furcsa, én is a tizenkilences szám alatt lakom, kedves uram.
MR. MARTIN De hát akkor, akkor, akkor, akkor, akkor, talán ott találkoztunk, asszonyom.
MRS. MARTIN Könnyen meglehet, de én már nem emlékszem rá, uram.
MR. MARTIN Én az ötödik emelet nyolcban lakom.
MRS. MARTIN Istenem, milyen furcsa, milyen különös! És micsoda véletlen! Én is az ötödik emelet nyolcban lakom, kedves uram.
MR. MARTIN (tűnődve) Furcsa, furcsa, furcsa. És micsoda véletlen! Az én hálószobámban van egy ágy, asszonyom.
Az ágyon zöld pehelydunna, s a szoba a folyosó végén, a mosdó és a könyvtár közé esik, kedves asszonyom!
MRS. MARTIN Micsoda véletlen, Ó, istenem, micsoda véletlen! Az én hálószobámban is van egy ágy, rajta zöld pehelydunna, s a szoba a folyosó végén a mosdó és a könyvtár közé esik!
MR. MARTIN Milyen különös, furcsa és csodálatos! Akkor hát, asszonyom, mi ugyanabban a szobában lakunk, és ugyanabban az ágyban alszunk. Talán ott találkoztunk, asszonyom.
MRS. MARTIN Milyen furcsa és micsoda véletlen! Könnyen meglehet, hogy ott találkoztunk, s talán épp a múlt éjszaka.
De én már nem emlékszem rá, kedves uram!
MR. MARTIN Van egy kislányom, velem lakik, kedves asszonyom. Kétéves, szőke, az egyik szeme fehér, a másik piros,
nagyon bájos, és Alice-nak hívjak, kedves asszonyom!
MRS. MARTIN Micsoda különös véletlen! Nekem is van egy kislányom, szintén kétéves, az egyik szeme fehér, a másik
piros, nagyon bájos, és Alice-nak hívjak, kedves uram!
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MR. MARTIN (vontatott, monoton hangon) Milyen furcsa és micsoda véletlen! És milyen különös! Talán ez ugyanaz a
kislány, kedves asszonyom!
MRS. MARTIN Milyen furcsa! Könnyen meglehet, uram, hogy …
Meglehetősen hosszú csend. Az óra huszonkilencet üt.
MR. MARTIN (miután hosszasan töprengett, lassan feláll, és minden sietség nélkül Mrs. Martin felé indul, aki Mr. Martin ünnepélyes viselkedésétől meglepetten szinten lassan feláll; Mr. Martin ugyanolyan akadozó, monoton, kissé éneklő hangon) Akkor
hát, azt hiszem, kétség nem fér hozzá, hogy mi már találkoztunk, kedves asszonyom, és kegyed a feleségem… Elisabeth,
rád találtam!
MRS. MARTIN (sietség nélkül Mr. Martin felé megy. Szenvtelenül megölelik egymást. A falióra nagyon hangosan egyet üt.
Az ütésnek olyan erősnek kell lennie, hogy a nézők összerezzenjenek. A Martin házaspár azonban nem hallja meg) Te vagy az,
Donald, darling!
Leülnek, ketten egy fotelba, s úgy, ahogy vannak, egymást átölelve, elalszanak. A falióra néhányat üt még. Mary lábujjhegyen
belopakodik a színre, s ujját a szája elé teszi. A közönséghez fordul.
(E. Ionesco: Drámák. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1990.)

Megérkezvén a vendégfogadóban (részlet)

– Vége megérkeztünk. Szálljunk le.
– Hozzak-e lovakat, hogy tüstént tovább utazhassanak az urak, s megkenjük-e a kerekeket?
– Nem kell; itt maradunk. Adhat az úr szállást éjszakára?
– Igen is, és reménylem, meg lesznek elégedve uraságtok. Széles (kettős) ágy tetszik?
– Nem, adjon az úr egy szobát két ágyra.
– Inas, vezesd ezeket az urakat a 2-ik számra, az első emeletbe, elöl s vidd fel a podgyászt. A hintót (kocsit) betolassam
a színbe?
– Ha olly jó akar az úr lenni. De be lehet-e a színt zárni?
– Oh, én mindenért jót állok. Szobájokban tetszik vacsorálni?
– Tart az úr társasztalt (közös asztalt)?
– Igen is; és szép társaságot fognak ott az urak találni.
– Annál jobb. Hány órakor vacsorálnak az úrnál?
– Tíz órakor, a játékszín után. Csengetni fognak.
– Igen jó. Addig is adjon az úr egy palaszk bort s egy falat kenyeret.
– Tüstént fogok szolgálni.
– Készíttesse el az úr ágyainkat; adasson tiszta és száraz lepedőt s két matrácot, mi nem szeretjük a tollas ágyat.
– Mind ez nyomban meglesz, úgy szinte alsó és felső párna hozzá s pamut takaró. Oh én tudom, mi kell a francia ágyhoz.
Parancsolnak még valamit uraságtok?
– Mondja meg az úr inasának, hogy költsön fel minket korán reggel.
– Mit tetszik reggelizni?
– Kávét tejjel s pirított zsemlyével és friss írósvajat.
(Csató Pál: Magyar és német beszélgetések, 1834. 51–53. l.)
(Ne sajnálja a száját kinyitni. Társadalmi szokások a nyelvkönyvek tükrében. Sajtó alá rendezte és a szöveget gondozta: Szabó
G. Zoltán. Magvető, Budapest, 1978.)
Kommunikációs alapelvek, a sikeresség feltételei (3. téma)
Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok
Juli néni, Kati néni
-letye-petye-lepetye!
üldögélnek a sarokba,
jár a nyelvük, mint a rokka
-letye-petye-lepetye!
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Bárki inge, rokolyája
-letye-petye-lepetye!
lyukat vágnak közepébe,
kitűzik a ház elébe
-letye-petye-lepetye!

Szöveggyűjtemény

Csiky Gergely: Buborékok (részlet)
Tizenötödik jelenet
Tamás, Gizella
TAMÁS (mély meghajlással). Kisasszony!
GIZELLA. Jó reggelt, Tamás! Tegnap este oly korán eltűnt, hogy többé nem is láthattam. Rosszul mulatott?
TAMÁS (hidegen). Éreztem, hogy nem vagyok e fényes légkörbe való. (Búcsúzva). Kisasszony!… (Az ajtó felé megy).
GIZELLA (félre). Bizonyosan a mama bántotta meg valami tapintatlansággal… (Fenn, Tamás útját állva). Oh, Istenem!
Nem kell ám mindent úgy a szívére venni. Mi azért jó barátok maradhatunk…
TAMÁS. A kisasszony barátsága rám nézve igen megtisztelő, de nem vagyok rá méltó.
GIZELLA. Mit jelent ez, Tamás? Nem méltó hozzám? Hát nem ön volt az egész nyáron át az én legjobb barátom?
TAMÁS (fokozatosan nekihevülve). A nyáron át?! Igaza van, kimondta a helyes szót, melyet én együgyű nem tudtam megtalálni. Nyári barátja voltam, nyári szórakozása – éppen úgy, mint nyári kalapja, nyári ruhája, mely jó a falun, ahol senki sem
látja, s amelyet eldob, amelyre rá sem néz, ha visszatér a városba, fényes körébe, csillogó csecsebecséi, ragyogó barátjai
közé. Köszönöm, kisasszony, hogy felvilágosított, most már nem fáj úgy csalódásom. Azt hittem, hogy igazabb, melegebb
vonzalom, melyet mutatott; azt hittem, megértette szívemet, szemeim beszédét, s igaz feleletet olvastam mosolyában,
kézszorításában. Én bolond! S nekem még fájni tudott, midőn tegnap anyja által oly gúnnyal, oly megvetéssel utasított
vissza valódi helyemre! Nevetség! Hiszen még nem jött meg a nyári ruha szezonja. Köszönöm, kisasszony, erre a szerepre
nem vagyok elég jó. Isten önnel télre - nyárra, mindörökre! (El).
GIZELLA (utána tesz egy lépést). Tamás!… Megálljon… Elment! csak nem szaladhatok utána… Mit jelent ez? Mit beszélt itt
össze-vissza gúnyról, megvetésről, nyári ruháról? Mit tett vele a mama?
(1884)
(Forrás: http://mek.oszk.hu/07600/07631/07631.htm)
Jelek, jeltípusok – az értelmezés lehetőségei (5. téma)
Arthur Conan Doyle: A sátán kutyája (részlet)
Sherlock Holmes és módszere
Azokat a nem éppen ritka napokat kivéve, amikor le sem feküdt, Sherlock Holmes általában későn kelt. Most ott ült az
asztalánál, és reggelijét fogyasztotta. Jómagam a kandalló elé terített bőrön álltam, és felemeltem a botot, amelyet előző
esti látogatónk felejtett nálunk. Szépen megmunkált, testes alkalmatosság volt ez, jókora görccsel a végén; afféle igazi
kutyaütő. Görcsös fogója alatt körülbelül hüvelyknyi széles ezüstszalag díszlett. A következő szöveg volt rávésve: „James
Mortimernek, a seborvosok királyi testülete tagjának, V. K.-beli barátaitól.” Ott volt a dátum is: 1884. Régimódi háziorvosok
járnak ilyen botokkal. Olyan volt, mint ők: tiszteletet parancsoló, komoly és bizalomgerjesztő.
– Na, mire jött rá, Watson?
Holmes háttal ült nekem, s tudtommal nem árultam el neki, mivel foglalkozom.
– Honnan tudja, hogy mit csinálok? Azt kell hinnem, hogy hátul is van szeme.
– Azt nem, csak előttem van valami, mégpedig egy jól kifényesített ezüst kávéskanna – felelte. – Na, de mondja csak,
Watson, mire jött rá látogatónk botjáról? Mivel sajnos elkerültük egymást, és még csak nem is sejtjük, mi szél hozta ide, ez az
akaratlan emléktárgy feltétlenül jelent valamit. Miután már megvizsgálta, szeretném hallani, milyennek képzeli a gazdáját.
– Hát – kezdtem, miközben igyekeztem legjobb tudásom szerint követni barátom módszerét –, először is úgy gondolom,
hogy ez a Dr. Mortimer befutott, idősebb orvos lehet, akit látnivalóan becsülnek, ha már ilyen elismerően emlékeznek meg róla.
– Príma! – mondta Holmes. – Igazán elsőrendű!
– Ezenkívül azt hiszem, igen nagy a valószínűsége annak, hogy ismeretlen barátunk vidéki orvos, aki többnyire gyalog
látogatja a betegeit.
– Igen? S vajon miért hiszi ezt?
– Hogy miért? Ez a bot valamikor igen mutatós darab lehetett, most azonban már annyira el van nyúzva, hogy városi orvos aligha venné kézbe. Az aljáról hiányzik a védőgyűrű, a szó szoros értelmében lekopott róla, s ez azt jelzi, hogy gazdája
nagyokat sétált vele.
– Abszolúte hibátlan! – mondta Holmes.
– És akkor itt vannak ezek a V. K.-beli barátok… Ez valami vadásztársaság lesz, „Vidám Kompánia” vagy ilyesféle. Föltehetően mint orvos volt valamiben a segítségükre, s ezzel a szerény ajándékkal honorálták szolgálatait.
– Biz’ isten, Watson, maga időnként felülmúlja önmagát – mondta Holmes. Hátralökte a székét, és rágyújtott egy cigarettára. – Meg kell mondanom, hogy mindabból, amit szerény módszerem ismeretében itt előadott, az derül ki, mennyire
lebecsüli a saját képességeit. Lehet, hogy nem áramforrás, de hogy jó vezető, az vitathatatlan. Vannak emberek, akik maguk nem zsenik, de megvan az a különös képességük, hogy inspirálni tudják a lángészt. Hadd valljam be, drága cimborám,
hogy mélységesen a lekötelezettjének érzem magam.
(1901)
(Forrás: http://mek.oszk.hu/01700/01718/01718.htm)
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800 ezer éves lábnyomokat találtak
Az Afrikán kívüli legrégebbi lábnyomokat találták meg kutatók Anglia
északi részén Norfolkban. Ez a legősibb, emberi jelenlétre utaló nyom Európa északi részén.
A lábnyomok több mint 800 ezer évesek. Nick Ashton, a British Museum
kutatója találta meg az összesen 49 nyomból álló leletet. A puha, üledékes kőzet tökéletes konzerválónak bizonyult. Öt különböző nyomot találtak, ebből legalább kettő, de lehet, hogy három gyerek nyoma.
Még tavaly nyáron fedezték fel, amikor a tengeri viharok kimosták a homokot Happisburgh partjainál. A felfedezést azonban csak most hozták
Fotó: Happisburgh Project
nyilvánosságra.
Antropológusok és evolúciós biológusok vizsgálják a leleteket. Valószínűleg jobban megérthetik az emberiség korai vándorlását. A lábnyomok valószínűleg a modern ember egyik őséhez, a Homo antecessorhoz tartoznak.
Az eddigi legrégebbi emberi lelet, amit Afrikán kívül találtak, Spanyolországban és Olaszországban van. Spanyolországban fogakat, Olaszország déli részén pedig kőeszközöket találtak. Koponyadarabokat is találtak Spanyolországban, ezek
780 ezer évesek. Az eddigi legrégebbi brit lelet egy 700 ezer éves kőeszköz.
(Forrás: http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/02/07/800_ezer_eves_-labnyomokat_talaltak/)
Nyelv és társadalom: köznyelv, csoportnyelv, nyelvjárások (8. téma)
Varró Dániel: Verses levél Mihályffy Zsuzsannának (részlet)
Kedves Zsuzsi! Bocs, hogy nem írtam eddig.
Szívemre ült a mázsás seggű ősz,
és nem volt bennem semmi szufla keddig.
Ma jól vagyok már. Verset írni bősz.
Úgyhogy te most a végtelenbe nősz,
mert hát a vers örök… örök? Naná.
Ahogy a jó Shakespeare úr mondaná.
Te mit gondolsz a dráma szemcsiről?
(Ha már így szóba hoztam Vilmosunkat.)
A tudni vágyás benned nem csitul?
Nem bólongsz rajta el? Mert engem untat.
Petőfi Sándor: István öcsémhez
Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?
Gondoltok-e ugy néha-néha rám?
Mondjátok-e, ha estebéd után
Beszélgetéstek meghitt és vidám,
Mondjátok-e az est óráinál:
Hát a mi Sándorunk most mit csinál?
És máskülönben hogy van dolgotok?
Tudom, sokat kell fáradoznotok.
Örök törődés naptok, éjetek,
Csakhogy szükecskén megélhessetek.
Szegény atyánk! ha ő ugy nem bizik
Az emberekben: jégre nem viszik.
Mert ő becsűletes lelkű, igaz;
Azt gondolá, hogy minden ember az.
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, amit keresett.
Szorgalmas élte verítékinek
Gyümölcseit most más emészti meg.
Mért nem szeret ugy engem istenem?
Hogy volna mód, sorsán enyhítenem.
Agg napjait a fáradástul én
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Elbágyaszt ez a lomha léptű, punnyadt
analizálgatás – mondd meg, miért köll
kihúzni minden szőrt egy szó füléből?
(…)
De magával cipelt a hév. Bocsánat.
A hajnal vére lassan elered,
és én csak egyre jártatom a számat.
Meg sem kérdeztem, mi van teveled.
Írj! Várom mielőbbi leveled.
Nevess sokat. Hívj föl, ha bármi kell.
Szia. Ölel barátod, Dániel.
Mily édes-örömest fölmenteném.
Ez fáj nekem csak, nyúgodt éltemet
Most egyedűl ez keseríti meg.
Tégy érte, amit tenni bír erőd;
Légy jó fiú, és gyámolítsad őt.
Vedd vállaidra félig terheit,
S meglásd, öcsém, az isten megsegít.
S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom;
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítná tőlünk őt az ég…
E néhány sorral érd be most, öcsém.
Én a vidámság hangját keresém,
És akaratlan ilyen fekete
Lett gondolatjaimnak menete;
S ha még tovább fonnám e fonalat,
Szivem repedne a nagy kín alatt.
Más levelem majd több lesz és vidám.
Isten megáldjon, édes Pistikám!
(Pest, 1844. június)

Szöveggyűjtemény

Illyés Gyula: Puszták népe (részlet)
Ezt a tantárgyat rokonszenves fiatalember tanította. Őszintén vonzódtam hozzá. Lelkesülten bámultam rá, ha a padok
közti sétájában néha mellettem állt meg. Ruhájának illata ma is az orromban van. Magas, szőke fiú volt, egy évre rá elesett
a háborúban.
A táblánál álltam, körzővel, vonalzóval, s a jó tanulók biztonságával szerkesztettem az ábrát, az aznapi leckét. Egyenest
húztam a B és F pontok között. „Mondd is, amit csinálsz” – szólt hozzám a tanár.
– Egyenest húzok a bé és áff pontok között – feleltem. A tanár mosolyogva felütötte a fejét. „Mi között?”
– A bé és áff pontok között - ismételtem. Egy kicsit tájszólásban beszéltem.
– Nem áff, hanem eff.
– Igenis.
– Mondd ki, hogy eff.
– Áff – mondtam tisztán és félreérthetetlenül.
– Nem áff! Mondd, ahogy kell.
Hallgattam. Tudtam, hogy nálunk tájszólásban beszélnek, nem ő-vel, amit később igen szépnek találtam, hanem az
e-t hol egész zártan ë-nek, hol nyíltan csaknem á-nak ejtve; közönségesebb szavainkat például, ha a pusztaiak módjára
morzsolás helyett zsurmolást mondtunk, anyánk elég gyakran kijavította, de csak a szavakat, mert a hangokat ő is úgy
ejtette, mint mindenki. Nagyapa is gúnyolódott néha velünk, mert ő alföldiesen beszélt; igaz, hogy néha mi is nevettünk
az ő szavain.
– No, mondd hát – s nyelvem megbénult. Hirtelen meggyűlöltem a kiejtésemet.
– Mi lesz?
– Áff - nyögtem ki végre halkan, végső erőfeszítéssel. Az osztály fölröhögött.
– Hová való vagy? – kérdezte a tanár.
Nem válaszoltam.
– Pusztai! – kiáltotta valaki.
– Bregócs.
Így gúnyolják a pusztaiak is a pusztaiakat. A kifejezést a falusiak nem ismerik. Ezt csak valamelyik pusztai társam mondhatta, az általános derültség növelésére.
A tanár leintette őket. Kétszer-háromszor szépen, világosan kiejtette előttem a helyes e-t. De hasztalan biztatott, hogy
utánozzam. Aztán megmagyarázta, hogy okvetlen meg kell tanulnom, mert különben hogy tudhassa ő, melyik betűre
gondolok?
– Holnapra megtanulod a rendes kiejtést – mondta egy kicsit türelmetlenül. – És jelentkezni fogsz.
Egész délután a Kapos partján a fűzbokrok közt föl-alá járva gyakoroltam magam. Néha úgy éreztem, sikerült. Tátogtam,
hápogtam, égre fordított arccal a torkom szorítgattam.
Reggel első dolgom volt, hogy próbát tegyek. Sírni szerettem volna. Kétségbeejtő gikszer szökött ki a torkomból, s mint
egy bosszúálló jelenés, szinte megállt a levegőben.
Az óra előtt nem jelentkeztem, s most már nemcsak a szerencsétlen hang, de az égvilágon semmi sem jött ki a számon.
Egész hosszas rábeszélés után, amelyet az osztály helyeslő, harsány nevetése tarkított, a fiatal tanár végre dühbe gurult,
s kiutasított az osztályból. Nem emlékszem, mi volt az utolsó szava. „Az olyan buta tuskónak, aki még beszélni sem tud
– valami ilyesmit mondhatott –, nincs helye az osztályban.” Azt értettem belőle, hogy örökre kitettek a gimnáziumból? Később azzal magyaráztam viselkedésemet. Ma nem hiszem; nem voltam olyan együgyű. Hirtelen kimondhatatlan fáradtság
úrhodott el rajtam, erre emlékszem.
(1936)
(Forrás: http://pim.hu/object.66687c66-16ee-4028-9529-de14d108ea38.ivy)
Új időknek új dalai – Ady Endre (11. téma)
Ady Endre: A duk-duk affér (részlet)
– Nem, én nem tudom ezt az ügyet, s nem tudok semmit arról a forradalomról, amely állítólag nevemben, az én nevemben dúl. Se Balassánál, se Csokonainál, se Petőfinél újfélébbnek, modernebbnek nem tartom magamat. Különben is
régen tisztázott dolog, hogy a modernek roppant szolid emberek: a jövendő klasszikusai. Nem vállalok semmi közösséget
és sorsot azokkal, akik elfelejtettek magyarul is megtanulni. Nincs dolgom azokkal, akik elolvastak néhány olcsó kiadású
német könyvet, s most ennek az árán meg akarják váltani a magyar irodalmat. Nincs közöm a betegekhez, impotensekhez
s mindazokhoz a fiatalokhoz, akik engem jobban gyűlölnek Gyulai Pálnál, aki végre – tudom – nem is olyan nagyon gyűlöl.
Ki vagyok, mi vagyok, mit jelentek, sem én, sem kortársaim nem dönthetjük el. De azt már jogom van kijelenteni, hogy a
nevemben, cégérem alatt ágáló senkiket jobban utálom, mint általában engem szokás utálni. (1908)
(Forrás: http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/dukaff.htm)
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Ady Endre: Új versek kötet ajánlása
E versek mind-mind a Léda asszonyéi, aki kedvelte és akarta őket.
Én el szoktam pusztítani a verseimet fogyó életem növő
lázában, mély viharzásokon és poklok tüzében.
Ennek a néhány versnek megkegyelmeztem.
Engedtem őket életre jönni, s átnyújtom őket Léda asszonynak. (1906)
(Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00372/11293.htm)
Krúdy Gyula: Ady éjszakái (részlet)
Itt, a csárdában, amelynek talán már a helye sincs meg: többek között kiderült a Költőről, hogy veszekedő és gyűlölködő
emberi tulajdonságai vannak. - Hej, hogy tudott marni, csípni, gyilkosságra uszítani itt irodalmi barátai és ellenfelei ellen
két Barátot, akik közül az egyik a jó Gondviselés komolyságával ült mellette, míg a másik olykor csak azért ereszkedett
irodalmi témák megvitatásába, hogy ne kellessen még hazamenni, amit nem nagyon szeretett tenni. Azok a mondatok,
haragosságok, gonosz lenézések, vitriolos kiszólások, amelyek valaha tán a nagyváradi bodegában kezdődtek, itt folytatódtak. Nemigen nyomtattak le az akkor magyar hírlapok kétszer egy nevet, amelyről a Kovács kocsmabeli bús duhajnak
nem lett volna meg a maga megjegyzése. Epe, gúny, dölyf, mélységes megvetés minden szó, amely a szurtos kis szobában
elhangzik, ahol a jelenlévő Tisztelő, a kerekszemű kocsmáros érthetetlenül bólongat a „Fiúnak, amint a költőt becézgetve
nevezte. De azok az írók, akiket valamely külföldről ideplántálódott szokás szerint: beérkezetteknek szoktak mondani,
szorongathatták a nadrágszíjukat, hogy a nadrág le ne essen róluk ilyen reggeleken, amikor a költő Kovács úr odújából
szemlét tartott a kombattáns magyar irodalom felett. (1925)
(Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00372/11293.htm)
Sem utódja, sem boldog őse…
Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.

Fülembe forró ólmot öntsetek
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.

(1909)

(1905)

A fekete zongora

Héja-nász az avaron

Bolond hangszer: sír, nyerit és búg.
Fusson, akinek nincs bora,
Ez a fekete zongora.
Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az Élet melódiája.
Ez a fekete zongora.

Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.

Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyaim tora,
Ez mind, mind: ez a zongora.
Boros, bolond szivemnek vére
Kiömlik az ő ütemére.
Ez a fekete zongora.

Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.

(1907)
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Góg és Magóg fia vagyok én…

Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.

Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.
(1905)

Szöveggyűjtemény

Őrizem a szemed
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.
(1916)

A föl-földobott kő
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.
Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.
Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.
Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomoruan magyar.
Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.
És, jaj, hiába mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.
(1909)

Kemény István: Kishit (részlet)
Kishit, Kishit,
kedvesem, Kishit,
pipacsmező,
mezőnyi méreg,
bocsáss meg, Kishit,
Kishit, Kishit,
hagyni téged.
A te virágaid
mind vadak, de
én se leszek már
szelíd és senki,
virágozz vadul
tovább, Kishit,
én meg rohanok
újjászületni.
Újjászületni,
Kishit, kedves,
korábbi címem,
régiségem,
tárgyi emlék,
hogy min feküdtem
kiásott földként,
és mégis éltem.

Itthagylak, Kishit,
a bűntudatommal,
a kérlelhetetlen
logikáddal,
emlékül pedig
a törhetetlen
üvegből megőrzött
pár szem szilánkkal.
Megyek, mert vár már
egy válogatott kis
csapat, a hátralevő évek,
többet akarok
érni annál,
vagy éppen annyit,
amennyit érek.
Sok mindent akarok,
felnőni újra
és gondolkozni is,
ha újra megy majd,
feltámasztani
azt, ami felébredt,
és csalódott arccal
újra meghalt.
(…)
(2012)
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Tiszta szívvel − József Attila (12. téma)
Ars poetica (részlet)
Németh Andornak
Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse:
ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.
Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

Más költők – mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
(…)
(1937. február-március)
Tiszta szívvel
Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.
Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.
Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.
Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.
(1925. március)
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Születésnapomra

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont
szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:
„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –
gagyog
s ragyog.
Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj –
Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
tanítani!
(1937. április 11.)

Szöveggyűjtemény

Curriculum vitae
1905-ben születtem, Budapesten, görög-keleti vallású vagyok. Apám – néhai József Áron – három esztendős koromban
kivándorolt, engem pedig az Országos Gyermekvédő Liga Öcsödre adott nevelőszülőkhöz. Itt éltem hét éves koromig, már
ekkor dolgoztam, mint általában a falusi szegénygyerekek - disznópásztorkodtam. Hét esztendős koromban anyám – néhai
Pőcze Borbála - visszahozott Budapestre s beiratott az elemi iskola II. osztályába. Anyám mosással és takarítással tartott el
bennünket, engem és két nővéremet. Házaknál dolgozott, odajárt reggeltől estig s én szülői felügyelet nélkül iskolát kerültem, csibészkedtem. A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról és rávetettem
magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is,
mert Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után a fülem hallatára megállapították,
hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila királyról
szóló mesék fölfedezése azt hiszem döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre, végső soron talán ez az élményem
vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják.
Kilenc éves koromban kitört a világháború, egyre rosszabbul ment a sorunk. Kivettem a részemet az üzletek előtt való
álldogálásokból, – volt úgy, hogy este kilenc órakor odaálltam az élelmiszerüzem előtt várakozó sorba és reggel fél nyolckor, mikor már sorrakerültem volna, jelentették ki az orrom előtt, hogy nincs több zsír. Úgy segítettem anyámnak, ahogyan
tudtam. Vizet árultam a Világ moziban. Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fűtenivalónk. Színes papírforgókat csináltam és árusítottam a jobb sorsban élő gyerekeknek. Kosarakat, csomagokat hordtam a vásárcsarnokban stb. 1918 nyarán Abbáziában üdültem a Károly király féle gyermeknyaraltatási akció jóvoltából. Anyám már
betegeskedett, méhdaganata támadt s ekkor én magam jelentkeztem a Gyermekvédő Ligánál – így rövid időre Monorra
kerültem. Visszatérvén Budapestre újságot árultam, bélyegekkel, majd kék, fehér és postapénzzel kereskedtem, mint egy
kis bankár. A román megszállás alatt kenyeresfiú voltam az Emke kávéházban. Közben – öt elemi elvégzése után – polgári
iskolába jártam.
1919 karácsonyán meghalt anyám. Gyámommá az árvaszék sógoromat, a most elhunyt Makai Ödön doktort nevezte ki. Egy
tavaszon és nyáron át az Atlantica Tengerhajózási Rt. Vihar, Török és Tatár nevű vontatógőzösein szolgáltam. Ekkor vizsgáztam
magánúton a polgári negyedik osztályából. Ezután gyámom és Giesswein Sándor dr. Nyergesújfalura küldtek kispapnak a
szaléziánusokhoz. Itt csak két hetet töltöttem, hiszen görög keleti vagyok és nem katolikus. Innen Makóra kerültem, a Demke
internátusba, ahol rövidesen ingyenes helyet kaptam. Nyáron lakásért és ellátásért tanítottam Mezőhegyesen. A gimnázium
VI. osztályát színjelesen végeztem, jóllehet pubertáskori zavarok miatt több ízben öngyilkosságot kíséreltem meg, hiszen
valójában sem akkor, sem előzőleg nem állott fölvilágosító barátként mellettem senkisem. Már megjelentek első verseim is,
17 éves koromban írt költeményeimet a Nyugat publikálta. Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam.
A VI. osztály elvégzése után ott hagytam a gimnáziumot meg az internátust, mert elhagyatottságomban nagyon tétlennek éreztem magamat: nem tanultam, mert a tanárok magyarázata után is tudtam a leckét, hiszen erről jeles bizonyítványom is tanúskodott. Kukoricacsősznek, mezei napszámosnak mentem Kiszomborra és házitanítónak szegődtem el. Két
kedves tanárom kérésére mégis elhatároztam, hogy érettségizem. A VII. és a VIII. osztályból összevont vizsgát tettem s így
egy évvel előbb végeztem, mint volt osztálytársaim. Tanulásra azonban mindössze három hónap állt rendelkezésemre s
így történt, hogy a hetedikből tiszta jó, a nyolcadikból pedig tiszta elégséges osztályzatot kaptam. Érettségi bizonyítványom már jobb a nyolcadikosnál: csak magyarból és történelemből kaptam elégségest. Ekkor már egy versemért Istenkáromlás miatt pörbefogtak. A Kúria fölmentett.
Ezután egy ideig könyvügynök voltam itt Budapesten, majd az infláció idején hivatalnokoskodtam a Mauthner féle magánbankházban. A Hintz-rendszer bevezetése után itt a könyvelőségbe osztottak be s nem sokkal utóbb idősebb kollégáim bosszúságára engem bíztak meg annak ellenőrzésével, hogy kasszanapkor milyen értékek adhatók ki. Iparkodásomat
itt egy kissé kikezdte az, hogy saját munkámon kivül önnön dolgaik egy részét is nyakamba varrták idősebb kollégáim, kik
nem mulasztották el különben sem, hogy bosszúságot okozzanak nekem a lapokban megjelenő verseim miatt. „Ilyen idős
koromban én is írtam verseket” – mondogatta mindegyikük. A bankház később megbukott.
Elhatároztam, hogy végképpen író leszek és szert teszek olyan polgári foglalkozásra is, amely szoros kapcsolatban áll
az irodalommal. Magyar-francia-filozófiai szakra iratkoztam a szegedi egyetem bölcsészeti karán. Fölvettem heti 52 órát
és 20 órából kollokváltam kitűnően. Napokat ettem, verseim honoráriumából fizettem lakásomat. Nagyon büszkévé tett,
hogy Dézsi Lajos professzorom önálló kutatásra érdemesnek nyilvánított. De minden kedvemet elszegte az, hogy Horger
Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznom, magához hívatott s két tanú előtt – ma is tudom a
nevüket, ők már tanárok – kijelentette, hogy belőlem, míg ő megvan, soha nem lesz középiskolai tanár, mert „olyan emberre – úgymond – ki ilyen verseket ír” s ezzel elém tárta a Szeged c. lap egyik példányát, „nem bízhatjuk a jövő generáció
nevelését”. Sokszor emlegetik a sors iróniáját s itt valóban arról van szó: ez a versem, Tiszta szívvel a címe, igen nevezetessé
vált, hét cikket írtak róla, Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben
„a kései korok számára”, Ignotus pedig „lelkében dédelgette, simogatta, dünnyögte és mormolgatta” ezt a „gyönyörűszép”
verset, ahogy a Nyugatba írta róla és ezt a verset tette Ars poeticájában az új költészet mintadarabjává.
A következő évben - húsz éves voltam ekkor - Bécsbe mentem, beiratkoztam az egyetemre s abból éltem, hogy a Rathaus
Keller bejáratánál újságot árultam és a Bécsi Magyar Akadémikusok helyiségeit takarítottam. Lábán Antal igazgató, mikor
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tudomást szerzett rólam, ezt megszüntette, ebédet adott a Collegium Hungaricumban s tanítványokhoz juttatott: Hajdu
Zoltánnak, az Angol-Osztrák Bank vezérigazgatójának két fiát tanítottam. Bécsből – egy szörnyű nyomortanyáról, ahol
négy hónapig lepedőm sem volt – egyenesen a Hatvany Kastélyba kerültem vendégnek, Hatvanba, majd a ház asszonya,
Hirsch Albertné ellátott útiköltséggel és a nyár végeztével Párizsba utaztam. Itt beiratkoztam a Sorbonnera. A nyarat a
délfranciaországi tengerparton töltöttem egy halászfaluban.
Ezután Pestre jöttem. Két szemesztert hallgattam a pesti egyetemen. Tanári vizsgát mégsem tettem, mert – Horger
Antal fenyegetésére gondolva – azt hittem, úgysem kapnék állást. Majd a Külkereskedelmi Intézet magyar-francia levelezőnek alkalmazott, megalakulásakor, – referenciával azt hiszem szívesen szolgál Kóródi Sándor úr, volt vezérigazgatóm. Ekkor azonban olyan váratlan csapások értek, hogy bármennyit edzett az élet, nem bírtam ki – az OTI előbb szanatóriumba,
majd táppénzállományba utalt neuraszténia gravisszal. Hivatalomtól megváltam, beláttam, hogy nem lehetek tehertétel
egy fiatal intézmény nyakán. Ezóta írásaimból élek. Szerkesztője vagyok a SZÉP SZÓ c. irodalmi és kritikai lapnak. Magyar
anyanyelvemen kívül írok és olvasok franciául és németül, levelezek magyarul és franciául, perfekt gépíró vagyok. Tudtam
gyorsírni is, – egy havi gyakorlattal ezt a tudásomat fölfrissíthetem. Értek a sajtó nyomdatechnikájához, tudok szabatosan
fogalmazni. Becsületesnek tartom magam, azt hiszem, hogy fölfogásom gyors és hogy munkában szívós vagyok.
(1937)

(Forrás: http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/)

Kései sirató
Harminchat fokos lázban égek mindig
s te nem ápolsz, anyám.
Mint lenge, könnyü lány, ha odaintik,
kinyujtóztál a halál oldalán.
Lágy őszi tájból és sok kedves nőből
próbállak összeállitani téged;
de nem futja, már látom, az időből,
a tömény tűz eléget.
Utoljára Szabadszállásra mentem,
a hadak vége volt
s ez összekuszálódott Budapesten
kenyér nélkül, üresen állt a bolt.
A vonattetőn hasaltam keresztben,
hoztam krumplit; a zsákban köles volt már;
neked, én konok, csirkét is szereztem
s te már seholse voltál.
Tőlem elvetted, kukacoknak adtad
édes emlőd s magad.
Vigasztaltad fiad és pirongattad
s lám, csalárd, hazug volt kedves szavad.
Levesem hütötted, fujtad, kavartad,
mondtad: Egyél, nekem nőssz nagyra, szentem!
Most zsiros nyirkot kóstol üres ajkad félrevezettél engem.
Ettelek volna meg!… Te vacsorádat
hoztad el - kértem én?
Mért görbitetted mosásnak a hátad?
Hogy egyengesd egy láda fenekén?
Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer!
Boldoggá tenne most, mert visszavágnék:
haszontalan vagy! nem-lenni igyekszel
s mindent elrontsz, te árnyék!
Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő,
ki csal és hiteget!
Suttyomban elhagytad szerelmeidből
jajongva szült, eleven hitedet.
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Cigány vagy! Amit adtál hizelegve,
mind visszaloptad az utolsó órán!
A gyereknek kél káromkodni kedve –
nem hallod, mama? Szólj rám!
Világosodik lassacskán az elmém,
a legenda oda.
A gyermek, aki csügg anyja szerelmén,
észreveszi, hogy milyen ostoba.
Kit anya szült, az mind csalódik végül,
vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni.
Ha kűzd, hát abba, ha pedig kibékül,
ebbe fog belehalni.
(1935/1936. december)
Kész a leltár
Magamban bíztam eleitől fogva –
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam –
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán - hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb.
Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem - és ebbe más is belehalt már.
(1936. november-december)

Szöveggyűjtemény

(Karóval jöttél…)
Karóval jöttél, nem virággal,
feleseltél a másvilággal,
aranyat igértél nagy zsákkal
anyádnak és most itt csücsülsz,
mint fák tövén a bolondgomba
(igy van rád, akinek van, gondja),
be vagy zárva a Hét Toronyba
és már sohasem menekülsz.
Tejfoggal kőbe mért haraptál?
Mért siettél, ha elmaradtál?
Miért nem éjszaka álmodtál?
Végre mi kellett volna, mondd?
Magadat mindig kitakartad,
sebedet mindig elvakartad,
híres vagy, hogyha ezt akartad.
S hány hét a világ? Te bolond.
Szerettél? Magához ki fűzött?
Bujdokoltál? Vajjon ki űzött?
Győzd, ami volt, ha ugyan győzöd,
se késed nincs, se kenyered.
Be vagy a Hét Toronyba zárva,
örülj, ha jut tüzelőfára,
örülj, itt van egy puha párna,
hajtsd le szépen a fejedet.
(1937. október)
Külvárosi éj (részlet)
A mellékudvarból a fény
hálóját lassan emeli,
mint gödör a víz fenekén,
konyhánk már homállyal teli.
Csönd, – lomhán szinte lábrakap
s mászik a súroló kefe;
fölötte egy kis faldarab
azon tünődik, hulljon-e.
S olajos rongyokban az égen
megáll, sóhajt az éj;
leül a város szélinél.
Megindul ingón át a téren;
egy kevés holdat gyújt, hogy égjen.
Mint az omladék, úgy állnak
a gyárak,
de még
készül bennük a tömörebb sötét,
a csönd talapzata.

S a szövőgyárak ablakán
kötegbe száll
a holdsugár,
a hold lágy fénye a fonál
a bordás szövőszékeken
s reggelig, míg a munka áll,
a gépek mogorván szövik
szövőnők omló álmait.
S odébb, mint boltos temető,
vasgyár, cementgyár, csavargyár.
Visszhangzó családi kripták.
A komor föltámadás titkát
őrzik ezek az üzemek.
Egy macska kotor a palánkon
s a babonás éjjeli őr
lidércet lát, gyors fényjelet, –
a bogárhátú dinamók
hűvösen fénylenek.
(…)
(1932)
A Dunánál (részlet)
1
A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.
Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt
s mosta a város minden szennyesét.
És elkezdett az eső cseperészni,
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi
a hosszú esőt - néztem a határt:
egykedvü, örök eső módra hullt,
szintelenül, mi tarka volt, a mult.
A Duna csak folyt. És mint a termékeny,
másra gondoló anyának ölén
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen
és nevetgéltek a habok felém.
Az idő árján úgy remegtek ők,
mint sírköves, dülöngő temetők.
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2

3

Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.

Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.

Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a mult és övék a jelen.
Verset irunk … ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.
(…)
(1936. június)
Óda
1
Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifju nyár
könnyű szellője, mint egy kedves
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz –
idesereglik, ami tovatűnt,
a fej lehajlik és lecsüng
a kéz.
Nézem a hegyek sörényét –
homlokod fényét
villantja minden levél.
Az úton senki, senki,
látom, hogy meglebbenti
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt
látom előrebiccenni hajad,
megrezzenni lágy emlőidet és
– amint elfut a Szinva-patak –
ím újra látom, hogy fakad
a kerek fehér köveken,
fogaidon a tündér nevetés.
2
Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tőlem és halkan futsz tova,
míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verődve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!

328

Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.
A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
Ízed, miként a barlangban a csend,
számban kihűlve leng
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.
4
Óh, hát miféle anyag vagyok én,
hogy pillantásod metsz és alakít?
Miféle lélek és miféle fény
s ámulatra méltó tünemény,
hogy bejárhatom a semmiség ködén
termékeny tested lankás tájait?
S mint megnyílt értelembe az ige,
alászállhatok rejtelmeibe!…
Vérköreid, miként a rózsabokrok,
reszketnek szüntelen.
Viszik az örök áramot, hogy
orcádon nyíljon ki a szerelem
s méhednek áldott gyümölcse legyen.
Gyomrod érzékeny talaját
a sok gyökerecske át meg át
hímezi, finom fonalát
csomóba szőve, bontva bogját –
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját
s lombos tüdőd szép cserjéi saját
dicsőségüket susogják!
Az örök anyag boldogan halad
benned a belek alagútjain
és gazdag életet nyer a salak
a buzgó vesék forró kútjain!

Szöveggyűjtemény

Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élő állat,
bogár,
hinár,
a kegyetlenség és a jóság;
nap süt, homályló északi fény borong –
tartalmaidban ott bolyong
az öntudatlan örökkévalóság.
5
Mint alvadt vérdarabok,
úgy hullnak eléd
ezek a szavak.
A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd.
De szorgos szerveim, kik újjászülnek
napról napra, már fölkészülnek,
hogy elnémuljanak.
De addig mind kiált –
Kit két ezer millió embernek
sokaságából kiszemelnek,
te egyetlen, te lágy
bölcső, erős sír, eleven ágy,
fogadj magadba!…
(Milyen magas e hajnali ég!
Seregek csillognak érceiben.
Bántja szemem a nagy fényesség.
El vagyok veszve, azt hiszem.
Hallom, amint fölöttem csattog,
ver a szivem.)
6
(Mellékdal)
(Visz a vonat, megyek utánad,
talán ma még meg is talállak,
talán kihűl e lángoló arc,
talán csendesen meg is szólalsz:
Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Ime a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.)
(1933. június)

A hetedik
E világon ha ütsz tanyát,
hétszer szűljön meg az anyád!
Egyszer szűljön égő házban,
egyszer jeges áradásban,
egyszer bolondok házában,
egyszer hajló, szép búzában,
egyszer kongó kolostorban,
egyszer disznók közt az ólban.
Fölsír a hat, de mire mégy?
A hetedik te magad légy!
Ellenség ha elődbe áll,
hét legyen, kit előtalál.
Egy, ki kezdi szabad napját,
egy, ki végzi szolgálatját,
egy, ki népet ingyen oktat,
egy, kit úszni vízbe dobtak,
egy, ki magva erdőségnek,
egy, kit őse bőgve védett,
csellel, gánccsal mind nem elég, –
a hetedik te magad légy!
Szerető után ha járnál,
hét legyen, ki lány után jár.
Egy, ki szivet ad szaváért,
egy, ki megfizet magáért,
egy, ki a merengőt adja,
egy, ki a szoknyát kutatja,
egy, ki tudja, hol a kapocs,
egy, ki kendőcskére tapos, –
dongják körül, mint húst a légy!
A hetedik te magad légy.
Ha költenél s van rá költség,
azt a verset heten költsék.
Egy, ki márványból rak falut,
egy, ki mikor szűlték, aludt,
egy, ki eget mér és bólint,
egy, kit a szó nevén szólít,
egy, ki lelkét üti nyélbe,
egy, ki patkányt boncol élve.
Kettő vitéz és tudós négy, –
a hetedik te magad légy.
S ha mindez volt, ahogy írva,
hét emberként szállj a sírba.
Egy, kit tejes kebel ringat,
egy, ki kemény mell után kap,
egy, ki elvet üres edényt,
egy, ki győzni segít szegényt,
egy, ki dolgozik bomolva,
egy, aki csak néz a Holdra:
Világ sírköve alatt mégy!
A hetedik te magad légy.
1932
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(Ime, hát megleltem hazámat…)
Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul irják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.
E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfillléres, a vashatos.
Sem a vasgyűrű, melybe vésve
a szép szó áll, hogy uj világ,
jog, föld. – Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.
Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.
Igy éltem s voltam én hiába,
megállapithatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.
Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.
Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.
(1937. november)
Dráma és színház: William Shakespeare (13. téma)
William Shakespeare: Romeo és Júlia (részlet)
2. felvonás
2. SZÍN
Capuleték gyümölcsöskertje.
ROMEO
Csak a sebetlen gúnyol így sebet.
De csitt, mi fény nyilall az ablakon?
Ez itt Kelet és Júlia a Napja! Kelj, szép Nap, és az irigy holdat öld meg,
Mely már beteg és bútól sápadoz,
Mivel te, a szolgálólánya szebb vagy.
Ne légy cselédje hát, irigykedik rád.
Az ő avítt-zöld, Vesta-szűz-ruháját
Viselje a bolond, de nem te; vesd le.
Ez itt a hölgyem! Itt az én szerelmem!
Ó, bár tudná, hogy az! Beszél, de nem hallom szavát: sebaj.
Szeme beszél, majd felelek neki.
Jaj, vakmerő én: nem hozzám beszél:
Az ég két legtündöklőbb csillagának
Tán dolga volt s megkérték, hogy szemével
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Csillogjon addig, míg ők visszatérnek.
És hogyha fönn ragyogna a szeme A csillag elsápadna fényes arcán,
Mint mécs a napban, és szeme az égen
Úgy égne, hogy minden madárka dallal
Köszöntené, azt vélve, itt a hajnal.
Ni, most lehajtja arcát a kezére!
Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén,
Hogy az arcához érjek!
JÚLIA

Jaj nekem.

ROMEO

Szól: –
Szólj újra, fényes angyal, mert az éjben
Fejem fölött nekem oly glóriás vagy,
Akár a mennyek szárnyas hírnöke,
A visszatorpanó, döbbent halandók
Fehéren-égre-ámuló szemének,
Míg nézik őt, hogy száll a lusta felhőn,
A lég hullámain és elvitorláz.
JÚLIA
Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg az atyád, neved hajítsd el,
S ha nem teszed meg, esküdj édesemmé
És nem leszek Capulet én se többé.
ROMEO
Hallgassak-e vagy szóljak-e neki?
JÚLIA
Csak a neved ellenségem, csak az: Te önmagad vagy és nem Montague.
Mi az a Montague? se kéz, se láb,
Se kar, se arc, se más efféle része
Az embereknek. Ó, hát légy te más név!
Mi is a név? Mit rózsának hivunk mi,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
Így hogyha nem hívnának Romeónak,
E cím híján se volna csorba híred.
Romeo, lökd a porba a neved,
S ezért a névért, mely nem a valód,
Fogd életem.
ROMEO
Hadd fogjalak szavadnál.
Hívj édesednek s újra megkeresztelsz.
Így nem leszek már Romeo soha.
JÚLIA
Ki vagy te, ki az éjbe burkolózva
Megloptad az én titkomat?
ROMEO

Nevem
Nem mondhatom meg a számodra, nem.
Utálom a nevem, te drága szentség,
Mert néked ellenséged a nevem.
Ha írva volna, nyomban összetépném.
JÚLIA
Nyelvedről a fülem még nem ivott

Szöveggyűjtemény

Száz szót se, mégis ösmerem a hangját:
Nem Romeo vagy, nem egy Montague vagy?
ROMEO
Egyik sem, édes, hogyha nem óhajtod.
JÚLIA
Hogy jössz be hozzánk, mondd nekem s miért?
A fal magas, megmászni is nehéz
S halál e hely – hiszen tudod, ki vagy –,
Ha rokonaim rád találnak itt.
ROMEO
Szerelmem könnyű szárnyán szálltam által:
Kőgát sosem riasztja a szerelmet,
Mit megtehet, meri is a szerelmem,
Nem szeghetik utam rokonaid.
JÚLIA
De hogyha észrevesznek itt, megölnek.
ROMEO
Ó, több veszély van a te két szemedben,
Mint húsz kardjukban: nézz reám szelíden,
S nem árt nekem ádázkodó dühük.
JÚLIA
Jaj, a világért meg ne lássanak.
ROMEO
Az éj palástja eltakar előlük,
S ha nem szeretsz, hadd leljenek meg ők.
Hadd haljak inkább a haragjuk által,
Mint hogy szerelmed nélkül haldokoljak.
JÚLIA
De mondd, e helyre kicsoda vezérelt?
ROMEO
Szerelmem. Az unszolt keresni téged.
Adott tanácsot s én neki szemet.
Én nem vagyok hajós, de bárha volnál
Oly messze, mint a tengermosta partfok,
Ily áruért bizonnyal útrakelnék.
JÚLIA
Az arcomon az éj álarca, látod,
Másképp leányos pír kendőzné arcom,
Azért, amit ma éjjel elkotyogtam.
Az illem – ó –, az illem azt kívánná,
Hogy visszaszívjam, ámde félre illem!
Szeretsz-e? Majd így szólsz – tudom –: „szeretlek” –
S bízom szavadban, ámde mégsem esküdj,
Mert a szerelmeseknek hitszegésén
Jupiter is kacag. Ó, Romeo,
Valld meg nekem nyíltan: szeretsz-e, kedves:
Ha azt hiszed, hogy könnyen kapsz meg engem,
Morcoskodom, nemet mondok kacéran,
Hogy udvarolj, másképp nem, a világért.
Szép Montague, lásd, lágy vagyok, nagyon,
S azt véled így, hogy könnyűvérű voltam,
De bízz te bennem, hűbb leszek tehozzád,
Mint kik ravaszdin kelletik maguk.
Talán magam is ezt teszem – bevallom –,
De észre sem vettem, mikor kilested

Bús vallomásom: most azért bocsáss meg,
S ne szalmalángnak tartsd beösmerésem,
Mit a sötét éj fölfedett neked.
ROMEO
Az áldott holdra esküszöm, kisasszony,
Mely a gyümölcsfákat ezüstözi –
JÚLIA
Ne arra esküdj, a hold változékony,
Havonta másul az körös futásán,
Attól szerelmed éppoly ingatag lesz.
ROMEO
Mire esküdjem?
JÚLIA

Semmire sem esküdj:
Vagy jól van, esküdj édes tenmagadra,
Bálványképemre, az én Istenemre
S hiszek tebenned.
ROMEO

Hogyha hű szerelmem –

JÚLIA
Nem, mégsem esküdj: bár tetszel nekem,
De ez az éji frigy sehogy se tetszik.
Oly hirtelen, meggondolatlan és gyors,
Akár a villám, amely elcikáz
S te azalatt még ki sem mondhatod:
„Villámlott.” Édesem, jó éjszakát.
Szerelmünk bimbaját a nyári szellő
Virággá érleli, ha látlak újra.
Jó éjt, jó éjt! Oly csöndesen aludj,
Mint amilyen szívem nyugalma – úgy.
ROMEO
Hát így bocsátasz el, ily éhesen?
JÚLIA
Hát mit kívánsz ma éjjel, édesem?
ROMEO
Esküdj hűséget, mint tenéked én.
(1597) 
(Fordította: Kosztolányi Dezső)
(Forrás: http://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm)
William Shakespeare: LXXV. szonett
Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
S tavaszi zápor fűszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint fösvény, kit pénze gondja öl meg;
Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;
Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.
Koldus-szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig szomjazom.
(1609)
(Fordította: Szabó Lőrinc)
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Dráma és történelem: Bánk bán (14. téma)
Katona József: Bánk bán (részlet)
Tiborc panasza
HARMADIK JELENET (részlet)
TIBORC
Ő csorda számra tartja gyűlevész
Szolgáit! éppenséggel mintha minden
Hajszála egy őrzőt kivánna; sok
Meránit, olykor azt hinné az ember,
Hogy tán akasztani viszik, úgy körül
Van véve a léhűtőktől, s mi egy
Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni.
Ő táncmulatságokat ád szűntelen,
Úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy
Keresztelője volna: és nekünk
Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az
Utcán előnkbe bukkanik, mivelhogy
A tartozás mindjárt eszünkbe jut.
A jó merániak legszebb lovon
Ficánkolódnak – tegnap egy kesej,
Ma szürke, holnap egy fakó: – nekünk
Feleség- és porontyainkat kell befogni,
Ha veszni éhen nem kivánkozunk.
Ők játszanak, zabálnak szűntelen,
Úgy, mintha mindenik tagocska bennek
Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk
Kéményeinkről elpusztúlnak a
Gólyák, mivel magunk emésztjük el
A hulladékot is. Szép földeinkből
Vadászni berkeket csinálnak, aHová nekünk belépni nem szabad.
S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek,
És aki száz meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített.
BÁNK
Hogy úgy van!
TIBORC

Ők monostort, templomot
Építenek, hol úgy sípolnak, úgy
Megzengenek, hogy a zarándokok
Táncolni kénytelenek a sáros útcán;
Nekünk pedig nincs egy jó köntösünk,
Melyben magát az ember egy becses
Védszent előtt mutathatná meg a
Templomban.

BÁNK

Oh, buzogj vér! csak buzogj!

TIBORC
Hahogy panaszkodni akarunk, előbb
Meg kell tanulnunk írni; mert az ily
Szegény paraszt az úr elébe nem
Mehet be többé – úgy rendelte Béla
Király, s merániak hasznát veszik –
Hisz’ öszvekarmolázná a szegénynek
Patkója a szép síma padlatot!
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S ha tán utolsó fillérünkre egy
Törvénytudó felírja a panaszt:
Ki írja fel keserves könnyeinket,
Hogy jó királyunk megláthassa azt. - BÁNK
Te Isten!
TIBORC

El kellene pirúlniok,
Midőn ezüst-arannyal varrt övek
Verődnek a lábszáraikra, mert
Véres verejtékünk gyümölcse az.
Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt
Kötnének inkább a hasokra, – legAlább csak úgy külsőkép is mutatnák
A gyászt azon szegény nyomorúltakért
Kiket kiállhatatlan sajtolásaikkal
A sírba döntenek –

(1819)
(Forrás:http://mek.oszk.hu/00700/00723/00723.htm)
Határon túli magyar irodalom (15. téma)
Radnóti Miklós: Nem tudhatom…
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
(1944. január 17.)

Szöveggyűjtemény

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet)
No de, a kecskét sem hagyhattam éhen szontyologni. Neki pedig zöld ág kellett volna, s kajtattam is leveles ág után, de a
szerencsém nagyobb volt a kívánalomnál, mert két nagy koronájú bükkfa között szénaboglyát fedeztem fel. Ebből vittem
neki egy öllel, s nagy mekegésben találtam. Nem kapott a szénán, mint ahogy vártam volna, hanem csak a farát mozgatta,
s a két hátulsó lábát kifelé. Vagyis úgy tett valósággal, mintha sokat lovagolt volna valami sovány gebe hátán. Azt hittem
hirtelen, hogy menten fiadzani akar egyet, de benézvén alája, hát akkora lett a tőgye, mint a báránybőr sapkám s úgy meg
volt feszülve, hogy a repedésig.
– Jaj apám, ezt meg kell fejni! – szóltam felfedezéssel, s futva mentem fazékért. Melléje kuporodván, kezdetben egy
kicsit kínoztam szegényt, mert sohasem fejtem volt addigelé, de aztán belétanultam a fejésbe, s a kecske is úgy belé a tejelésbe, hogy egy másik fazekat is megcsorgattam félig. Amikor így készen voltam, megmutattam neki, hogy mennyi tejet
adott; aztán megbiztattam, hogy egyék, s ő nagy örömmel szót is fogadott.
Amint jöttem béfelé a két fazékkal, újabb öröm ért, s még a tejnél is nagyobb. Mert ki állott az ajtóban, hogy fogadjon engem? Nem más, hanem Bolha. Ott állott lábadozva, rossz gyapja kapcákban lógott róla, és úgy pislogott reám, mintha most
kikelt barna pillangók lettek volna a szemei. Nagy jókedvvel töltött el ez a dolog, mert úgy éreztem, hogy van immár társam,
kire nagy bajomban támaszkodjam. A két tejes fazekat elhelyeztem az asztalon, aztán Bolhát kicsaltam egy napsütéses
helyre, s ott leheveredtünk mind a ketten a földre. A fejemben olyan forgalom indult meg, amilyent addig nem tapasztaltam
soha. S a gondolatok hamarosan úgy elsodortak, hogy már azt sem tudtam, hogy mi a valóság és mi a játék. Aztán egyszerre
felültem, hogy szembe nézzek a világgal. Láttam a kutyát, a házat, az ölfákat, és körülöttem a rengeteg erdőt. Ilyen tisztán
még nem is láttam egyszer sem. Ott voltam egyedül, a magam lábára eresztve, pásztornak fogadva. Csak most eszméltem
rá valójában, hogy mi is történt velem. Apám kihozott ide, s én jöttem, pedig nem is akartam. Az igazgató felfogadott, pedig
azt sem akartam. Semmit sem akartam, csak olyan voltam, mint a levél, amelyik leszakad a fáról, s egyik szél erre viszi, a másik szél arra viszi. A levelet viheti, de engemet immár többet nem, gondoltam magamban, s feltettem a kérdést:
– No Ábel, beléegyezel-e abba, amit apád csinált veled, s amit az igazgató csinált veled?
– Beléegyezem – válaszoltam.
– S hát a jövőre nézve mit határozol?
– A jövőre nézve azt határozom, hogy a magam fejétől akarok ember lenni.
Ez azt jelentette, hogy többet senkinek sem hagyom, hogy engemet térengessen, hanem a magam belátása és akarata
szerint fogok cselekedni. S a célom nem lesz más, hanem először a kötelesség, aztán pedig az én gyarapodásom s a házam
felvirágoztatása. De arról, hogy ezt a gyarapodást miképpen kéne elkezdeni és véghezvinni, arról most nem gondolkoztam, hanem azt a jövőre bíztam. Csak annyit szögeztem magam elé, hogy amiképpen az állatnak a körmeivel és a fogával
kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével.
Ennyi bölcsesség egy napra elég is, gondoltam, és bémentem a házba.
(1932)
(Forrás: http://mek.oszk.hu/01000/01082/html/ )
Kányádi Sándor: Előhang
vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
(1982)

Valaki jár a fák hegyén
valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem
(1994)
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Tolnai Ottó: Semmi semmi
reggel akkora köd, volt
mesélte nagyanyjának a fiam
hogy nem találtam az iskolát
a rozsdás rács ott volt
de benn semmi semmi
hét éve vártam erre a pillanatra
és ma bekövetkezett magyarázta
mint a kockacukor szépen elolvadt
a rozsdás rács ott volt
de benn semmi semmi

észrevétlenül kiosontam a házból
hogy ellenőrizzem igazat beszél-e
az iskola valóban nem volt ott
egy fekete fogú gyerek vattacukrot majszolt
a rozsdás rácsnak támaszkodva
valaki felgyújtotta a szemetes konténert
és a füst kékre festette a ködöt
a végtelen édes vattát
semmi suttogtam semmi semmi

Önéletrajz, motivációs levél (17. téma)
József Attila Curriculum vitae című önéletrajza a 12. téma szövegeinél (József Attila) olvasható!
Retorika – a nyilvános beszéd művészete (18. téma)
Martin Luther King: Van egy álmom (részletek a washingtoni beszédből)
Azt mondom nektek, barátaim, hogy bár szembe kell néznünk a mai és a holnapi nehézségekkel, mégis van egy álmom.
Ez az álom mélyen gyökerezik az amerikai álomban, hogy ez a nemzet egy nap fel fog kelni, és valóra váltja hitvallásának
valódi értelmét: magától értetődőnek tartjuk azt az igazságot, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. Van egy álmom, hogy egy nap Georgia vörös dombjain az egykori rabszolgák fiai és az egykori rabszolgatartók fiai képesek lesznek
együtt leülni a testvériség asztalához. Van egy álmom, hogy egy nap még Mississippi állam, ez az igazságtalanság hőségétől, az elnyomás hőségétől fulladozó állam is átalakul a szabadság és az igazság oázisává. Van egy álmom, hogy négy
kis gyerekem egy nap olyan nemzetben fog élni, ahol nem a bőrük színe alapján ítélik meg őket, hanem jellemük értéke
szerint. Ez ma az álmom! Van egy álmom, hogy egy nap … Alabamában fekete kisfiúk és fekete kislányok képesek lesznek a
testvéri kézfogásra fehér kisfiúkkal és fehér kislányokkal. Ez ma az álmom! Van egy álmom, hogy egy napon minden völgy
felemelkedik, minden domb és hegy lesüllyed, az egyenetlen helyek kisimulnak, és a kanyargós helyek kiegyenesednek,
és az Úr dicsősége megmutatkozik… Ez a mi reményünk. Ez az a hit, amellyel visszatérek Délre. Ezzel a hittel képesek leszünk arra, hogy a kétségbeesés hegyéből kivéssük a remény szikláját. Ezzel a hittel képesek leszünk arra, hogy átalakítsuk
nemzetünk perlekedő viszályát a testvériség gyönyörű szimfóniájává. Ezzel a hittel képesek leszünk arra, hogy együtt dolgozzunk, együtt imádkozzunk, együtt küzdjünk, hogy együtt menjünk börtönbe, hogy együtt keljünk fel a szabadságért,
tudva, hogy egy nap szabadok leszünk. (1963)
Nyelvtörténet, a szókincs változásai (22. téma)
Ómagyar Mária-siralom
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Eredeti írásmód

Mai átírás

Mai magyar nyelven
(Molnár Ferenc értelmezése)

Volek fyrolm thudothlon
fyrolmol fepedyk.
buol ozuk epedek

Volék sirolm tudotlon.
Sirolmol sepedik,
Búol oszuk, epedek.

Valék siralom tudatlan,
Most siralom sebez,
Bú gyötör, epeszt.

Walafth vylagumtul
fydou fyodumtul
ezes urumetuul.

Választ világumtuul –
Zsidou, fiodumtuul
Ézes ürümemtüül.

Választ világomtól
Zsidó, fiamtól,
Édes örömemtől.

O en efes urodum
eggen yg fyodum
fyrou aniath thekunched
buabeleul kyniuhhad.

Ó én ézes urodum,
Eggyen igy fiodum!
Sirou anyá teküncsed,
Búábeleül kinyuhhad!

Ó, én édes Uram,
Egyetlen egy fiam,
Síró anyát tekintsed,
bújából kivonjad!

Scemem kunuel arad
en iunhum buol farad
the werud hullothya
en iunhum olelothya

Szemem künyüel árad,
Én junhum buol fárad.
Te vérüd hullottya
Én junhom olélottya.

Szememből könny árad,
Én jajom búval fárad,
Te véred hullása,
Én jajom alélása.

Szöveggyűjtemény

Vylag uilaga
viragnak uiraga
keferuen kynzathul
uof fcegegkel werethul

Világ világa,
Virágnak virága!
Keserüen kinzatul,
Vos szegekkel veretül.

Világ világa,
Virágnak virága,
Keservesen kínzatol,
Vas szegekkel veretel!

Vh nequem en fyon
ezes mezuul
fcegenul fcepfegud
wirud hioll wyzeul

Uh nekem, én fiom,
Ézes mézüül!
Szegényül szépségüd,
Vírüd hioll viezül.

óh nekem, én fiam,
Édes, mézül,
Szegényül szépséged,
véred hull vízül!

Syrolmom fuhazatum
therthetyk kyul
en iumhumnok bel bua
qui fumha nym kyul hyul

Sirolmom, fuhászatum –
Tertetik kiül
Én junhumnok bel bua,
Ki sumha nim kiül hiül

Siralmam, fohászom
megtörik kívül,
Jajom belső búja
Ki soha nem enyhül.

Wegh halal engumet
eggedum illen
maraggun urodum
kyth wylag felleyn

Végy halál engümet,
Eggyedüm íllyen,
Maraggyun urodum,
Kit világ féllyen!

Végy halál engemet,
Egyetlenem éljen,
Maradjon meg Uram,
Kit a világ féljen!

(…)

(…)

(…)
(1300 körül)

Avantgárd – lázadó művészeti irányzatok (23. téma)
József Attila Tiszta szívvel című verse a József Attila téma szövegeinél olvasható!
 adnóti Miklós: Pirul a naptól már
R
az őszi bogyó
Szőke, pogány lány a szeretőm, engem
hisz egyedül és ha papot lát
rettenve suttog: csak fű van és fa;
nap, hold, csillagok s állatok vannak
a tarka mezőkön. És elszalad. Por
boldogan porzik a lábanyomán.

Pedig fönn a kertek felé
feszület is látja a csókját és
örömmel hull elé a búzavirág,
mert mindig hiába megcsudálja őt
egy szerelmetes, szakállas férfiszentség.

Tizennyolc éves és ha nélkülem van,
hallgatva jár, mint erdős partok
közt délidőn jár a nyári víz s
csillogó gondot ringat magában arról,
hogy sohasem telünk el a csókkal és
szomorú. Pirul a naptól már az őszi bogyó.
(1930. szeptember 1.)

Műalkotások befogadása, értelmezése (24. téma)
Ady Endre: Az eltévedt lovas
Vak ügetését hallani
Eltévedt, hajdani lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.

Kisértetes nálunk az Ősz
S fogyatkozott számú az ember:
S a domb-keritéses síkon
Köd-gubában jár a November.

Hajdani, eltévedt utas
Vág neki új hináru útnak,
De nincsen fény, nincs lámpa-láng
És hírük sincsen a faluknak.

Hol foltokban imitt-amott
Ős sűrűből bozót rekedt meg,
Most hirtelen téli mesék
Rémei kielevenednek.

Erdővel, náddal pőre sík
Benőtteti hirtelen, újra
Novemberes, ködös magát
Mult századok ködébe bújva.

Alusznak némán a faluk,
Multat álmodván dideregve
S a köd-bozótból kirohan
Ordas, bölény s nagymérgü medve.

Itt van a sűrű, a bozót,
Itt van a régi, tompa nóta,
Mely a süket ködben lapult
Vitéz, bús nagyapáink óta.

Csupa vérzés, csupa titok,
Csupa nyomások, csupa ősök,
Csupa erdők és nádasok,
Csupa hajdani eszelősök.

Vak ügetését hallani
Hajdani, eltévedt lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.
(1914)
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Az irodalom határterületei (27. téma)
J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve (részlet)
– Nincs más hátra… – kezdte Harry, de ekkor egy éles hang a szavába vágott.
– Mit csináltok ti idebent?
McGalagony professzor közeledett feléjük, karjában egy halom könyvvel.
– Dumbledore professzort keressük – felelte bátran Hermione, kivívva barátai elismerő pillantását.
– Dumbledore professzort? – kérdezett vissza McGalagony, olyan arccal, mintha roppantul
furcsának találná az ötletet. – Mit akartok tőle?
Harry nyelt egyet. Erre meg mit mondjanak?
– Az… titok - felelte végül, de nyomban megbánta vakmerőségét.
McGalagony orrcimpái vészjóslóan remegni kezdtek.
– Dumbledore professzor tíz perce távozott – felelte hűvösen. – Sürgős baglyot kapott a Mágiaügyi Minisztériumból, és
azonnal elrepült Londonba.
– Elment? – hüledezett Harry. – Épp most?
– Dumbledore professzor nagyhírű varázsló, Potter, rengeteg kötelezettségnek kell eleget tennie…
– De ez most nagyon fontos.
– Úgy véli, hogy a maga mondanivalója fontosabb, mint a Mágiaügyi Minisztérium idézése?
– Tanárnő – sóhajtott Harry. Úgy döntött, félretesz minden óvatosságot. – A bölcsek kövéről van szó…
McGalagony professzor sok mindenre számított, de erre a válaszra nem. A könyvek kipotyogtak a kezei közül – nem is
próbálta elkapni őket.
– Honnan tudtok ti… – hebegte.
– Tanárnő, az a gyanúnk… sőt, biztosan tudjuk, hogy Pit… hogy valaki el akarja lopni a követ. Beszélnünk kell Dumbledore
professzorral.
A tanárnő döbbenetébe gyanakvás vegyült.
– Dumbledore professzor holnap érkezik vissza – jelentette ki. – Nem tudom, ki beszélt maguknak a kőről, de egy biztos:
feleslegesen aggódnak, mert senki nem tudja ellopni.
– De tanárnő…
– Tudom, hogy mit beszélek, Potter – torkollta le McGalagony, és lehajolt, hogy összeszedje a szétszóródott könyveket.
– Azt ajánlom, felejtsék el a követ, és élvezzék inkább a napsütést.
A három jó barát nem fogadta meg a tanácsot. (1999)
Játék az irodalomban – szerzők álarcban (28. téma)
Weöres Sándor: Psyché (részlet)
DALL
Kis kertemet tiprod, féktelen lovatskám,
Tiéd vagyok, érts-meg, légy ovatos hozzám.
Nem örömest mondám,
De gonoszok
Szája morog
Reám vádaskodván.
Ha feléd gondolok, harmatos a testem,
Mint nyáron folyóban, gázolsz a véremben,
El-bágyasztol engem.
Mérd eszedre,
Ha kedvedre
Nem mindent tehettem.
Úgy el-alélattál, most sebzetten élek,
Ha nem várlak, sírok; és ha várlak, félek;
De még is remélek.
Magam vagyok,
Meg is fagyok;
Véled el is égek.
Tállya, Februarii 1811.
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Lázáry René Sándor: No, vén legenda!
ADY ENDRÉNEK KÜLDÖM
Nem voltam úr. Versem se szittya szolgám.
Én szültem őt… És olykor újra szült ő…
Tűnődhettem világunk czyffra voltán:
Beh’ vad danáktól viszket, zsong a fültő!
Vátesz sem volt, se sámán haza-szolga,
Ki szájnál nagyobbra tátja markát:
Versem csupán en-lábán araszolga,
S csahos kuvaszként sem csóválta farkát!
Nem volt lakájom, csicskásom, cselédem
A vers… De romlott véremmel keverten
Szétlüktetett… Messzin bomolt elébem,
Mint reszketeg lidércfény régi kertekben.
Maros-Vásárhelyt (a Transsylvániában), 1916. január 27.
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Júlia régi kalapdobozára
(Lila volt, Mentonban vásároltuk)
Semmi papírszeletek, töredékek, tarka faricskák,
Vázlatok, impromptűk, tréfa-csiholta sorok,
Rímes játszadozások, elunt, henye rigmusolások,
Félbehagyott remekek, bennszakadó szavaim
Elharapott fonalán fityegő laza versike-halmaz,
Álomi jegyzetek, egy szürke tanár eszelős
Szófacsarásai, torz, suta metrumok – itt e dobozban
Rejtve maradjatok, itt vár csak örök nyugalom!
Csődjeim, életeim fura romjai – pompeji régész
Sem hoz a fényre sosem! Béke velem s veletek!
Marosvásárhelyt, 1929. január 14-ről 15-re
Játék az irodalomban –
paródiák, szövegek hálója(29. téma)
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)

Varró Dániel: Változatok egy gyerekdalra (részletek)
Az eredeti gyerekdal
Boci, boci, tarka,
se füle, se farka,
oda megyünk lakni,
ahol tejet kapni.
/Ady Endre/
Álltam a Pusztán, álltam állván
kérődzve, bőgve, búsan, árván,
mikor, hahó,
rámtörtek csülkös kis zeuszok.
Hej, szájas kis töpörtyü-borjak,
mi kéne, hé, rátok tiporjak?
Ahol a Tej,
oda szaladnánk lakni mi is?

Amidőn a kevés szavu bíró,
A béke barátja Bagarja,
A hívatalában pontos kisbíró
S az amazontermészetü Márta
Elértenek a csatahelyre:
Iszonyú vala a látvány látása,
Amelyet láttak.
A harc járta javában.
A béke barátja Bagarja
Nem füllentett, mikor azt mondá
A kevés szavu bírónak,
Hogy az enyészet gyászlobogója
Leng a szomorú csatatéren.
Ugy volt egy betüig!
A kemence - ahonnan
A kancsal hegedűs,
A félszemü cimbalmos
S a bőgő sánta huzója
Az ifjúságot táncra vidítá
Hurjai bájos pengésével A kemence lezúzva
Ugy mered a levegőbe,
Mint valami sziklai vár
A tatárjárásnak utána.
Tört asztalnak s tört poharaknak
Romjai lepték
A véráztatta szobát,
S a vérnek közepette
Búsongva tünődött
Egy leharapott fül.

Rátok dől e rozoga pajta,
s én ősi, szent, keleti fajta,
én féljek, én?
Tudjátok ti, hogy én ki vagyok?

Az amazontermészetü Márta
Hős elszántsággal törte magát át
A vívó tömegen,
Mígnem férjére talált,
Ki egy szögletbe vonultan,
Kínjában most is nyögve, kucorgott.

Ám miolta nyögdegélnek
Érzeményim, már az élet
Lillám nélkül mi nekem?
Bibe nélkül mi a porzó,
Szomorú kis bocitorzó,
Fülevesztett szerelem?

Nem holmi senkik tarka fattya,
a Mammon volt anyám ükatyja,
hej, piszkosok,
nekem aranyból van a fülem.
És kacagtam, rengett a Puszta,
fülét, farkát gyáván behúzta,
s futott, hahó,
futott a csülkös boci-sereg.
/Csokonai Vitéz Mihály/
Bőgicsélő tarka lényke,
Szívemet lakó tehénke,
Ah, mért lettél ily nehéz?
Faldogáló kicsi szádtól,
Harmatgyöngyös orrocskádtól
Vidor kedvem mért enyész?
Odahagytam borozásim,
Feledém víg torozásim,
Míg te éltetőm valál,
Pegazomról leugortan
Csak terajtad bocigoltam,
Nem csaldosott a halál.
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/Varró Dániel/
Hol vagy fületlen ifjuságom, ó?
Ti tarka-barka búk, ti büszke lázak?
És hol vagy bölcsi, merre vagy dedó,
ahol nyuszit pusziltam uszkve százat?

S most túl puszin, nyuszin, és túl focin,
itt állok partedlim levetve, pőrén,
s ha kérditek, hány bőr van egy bocin,
azt mondom: hány kis folt van még a bőrén…

Hol vagy szerelmem, kis bocivirág,
kit óvtalak, ne bántsanak bacik,
kit hívtalak macik becenevén,
ha hapciztál, varrtam neked nacit.

Az egész világ egy nagy tehenészet –
én meg csak állok itt, és heherészek.
(2006)

Szilágyi Domokos: Lilla vitézre emlékezik
Utas! Itt fekszik Vitéz.
Egy nap XXIV óra: ennyit ére. –
Istenem, istenem, jó fiu volt.
Engemet is szeretett – meg a bort,
ennivaló volt, hogyha bomolt.
Máskor egyébként – mafla, fiús.
Herkules?. – áh! se nem Antonius;
mondta: szerelmünk mennyei juss;
mint pap a szószékről – csak a rút
képe ne lett vón! -, szép-szomorút
szólt, hogy az ember majd’ elaludt;
szája, akár a motolla, kereplő,
ő maga théátromba szereplő
komődiásra fajzott; – de szeplő,
nem, sose volt, mint versbe kitette,
mellyemen, és haragudni miatta
szűnni sosem fogok én, ebugatta!
Mert hazug ám mind, azki poéta,
hogyha dicséri is ez-az-mijét a
kedvesinek – ugyan, áh, sose látta.
(Még ha ki nézte, se látta, nem ám –
no, hisz adott is volna anyám,
hogyha fülébe jut: megmutatám!)
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Majd meg, utána, hogy ide hagyott,
járta gyalog Baranyát, Somogyot,
biztosan egyre ivott s lefogyott.
Űzte örökkön a másnapi gondot,
elkeseredvén, jól odamondott,
s szidta magát, dühösen, a bolondot,
mért lett poéta… Istenem, ó,
hogy röpül így az idő, az idő –
van negyvenegy éve, hogy ITT FEKSZIK ő.
Jó fiú volt, elment potya-lesre
mindenüvé – hozzánk be sok este! -,
mert a falatját sohase kereste
meg – a borát még annyira se
(s még kettőnkét! – ha hitvese
leszek! – hát mondják, érdemes-e?).
Istenem, istenem, jó fiú volt.
Engemet is szeretett – meg a bort,
ennivaló volt, hogyha bomolt.
…míg ezt leírám - ó, szélsebes évek, szárnyas iram!
(Pszt, pszt, hamarább hazajött az uram.)
(1972)
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Természetismeret
Jean H. Fabre: Hazatérés a fészekbe (részlet)
A skorpió öngyilkossága
(1) Egy csőrös darázs, mely buzgón fáradozik, hogy lárvájának táplálékot szerezzen, elhagyja földi lyukát. Nemsokára
vissza fog térni vadászatának eredményével. Távozás előtt biztonsági okokból gondosan eltömte a bejáratot homokkal,
melyet hátrafelé farolva belékapart; az elrejtett bejárat most semmiben sem különbözik a többi homokos talajfelülettől. Ez
azonban semmi nehézséget nem okoz az hártyásszárnyúnak, hogy ajtaját csalhatatlan biztonsággal megtalálja.
(2) Hogy a darazsat tévútra vezessem, tenyérnyi nagyságú lapos kővel födöm be azt a helyet. A darázs csakhamar visszatér, azonban az az alapos változás, mely távolléte alatt háza bejáratánál végbement, úgy látszik a legcsekélyebb habozást
sem váltja ki belőle. … Megnézegeti a követ minden oldalról, körüljárja, alábúvik és hozzáfog, hogy pontosan a fészke
irányában ásni kezdjen.
(3) Jobb módszert kell kitalálnom, hogy a darazsat tévútra vezessem. Elzavarom zsebkendőmmel s erre a barlangja bejáratát, meg ennek egész környékét befödöm friss lótrágyának hüvelyknyi vastag rétegével. A hazatérő rovar mégis rögtön
a helyes pontra repül, átdolgozza magát a rostos és rossz szagú tömegen egész a homokig, ahol hamarosan ráakad fészke
bejáratára. …
(4) Pár nap múlva megpróbálom a problémát más szempontból vizsgálat tárgyává tenni. … A csőrös darázs egész föld
alatti folyosóját szabaddá teszem… az árok néhány deciméternyi hosszúságban nyitva fekszik ott, attól a ponttól kezdve,
ahol a bejáró kapu volt, az ellenkező végén levő üregig, ahol a lárva tápszerei közelében tartózkodik. Hogyan fog most
viselkedni hazatéréskor az anya, ha az előbbi föld alatti helyiség nyitva, teljes napsütésben fekszik előtte? Hogy ne nagyon
sok dolgot vegyünk egyszerre szemügyre, célszerűbb lesz megosztani e kérdést. Az anya visszatér a fészekbe, hogy lárvájának táplálékot hozzon, de hogy ehhez a lárvához jusson, előbb meg kell találnia az ajtót. Lárva és bejárat – ez az a két
pont, melyet véleményem szerint külön kell vizsgálnunk.
(5) A lárvát és eleségét elveszem tehát az üregből, úgy hogy a folyosó vége üres tér lesz. A hazatérő hártyásszárnyú
azonnal nekimegy az ajtónak, melyből most már csak a küszöb van meg. Itt látom őt, amint egy jó óra hosszat a felületen
áskál, nem azért, hogy új folyosót készítsen, hanem keresi a régi kaput… Kétszer vagy háromszor is látom, amint egész
hosszában végigsiet a (szabaddá tett) folyosón: eléri az üreget, amely eddig a lárvája fészke volt, itt közömbösen néhány
gereblyéző mozdulatot végez, és aztán siet megint fölkeresni az előbbi helyet, hogy makacsul folytassa a kutatást az eltűnt
bejárat után.
(6) Mi fog azonban a lárva jelenlétében történni? E kérdés megválaszolásához új darazsat veszek elő, melyet még nem
izgatott fel az előző kísérletezés… A földalatti lakást az előbb leírt módon megnyitom, de a lárvát táplálékával együtt a
helyén hagyom; minden rendben maradt a házban – csak a tető hiányzik. Ez az anya is egészen változatlanul ismétli a fent
leírt mozgásokat. Pontosan ott ás, ahol a bejárat volt… Nem vizsgálja a folyosót, nem törődik az aggodalmasan vonagló
lárvával. Ez a gyengéd és hűséges anya, amelyik agyondolgozza magát, hogy gyermeke bölcsőjéhez jusson, e pillanatban
a megszokott ajtót akarja és semmi mást. … Ha hosszú habozás után mégis bemerészkedik az árokba és eljut lárvájához,
nem ismeri meg; keresztülmegy rajta, és sietős ki- és bejárkálásai közben kíméletlenül tapodja lábával.
(7) …. Milyen óriási örvényt látunk itt tátongani az intelligencia és az ösztön között! A romokban heverő lakás törmelékei
között is a gyermekéhez rohan az értelem által vezérelt anya – de ha csupán az ösztön vezeti, makacsul megáll ott, ahol
valamikor az ajtó volt.
(Fordította: Gáspár Lajos, Dick Manó kiadása, Budapest é.n.)
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Konrad Lorenz: A tükör hátoldala (részlet)
A magasabb rendű állatok történetéből ismert egyik legfigyelemreméltóbb és legradikálisabb irányváltozás a négylábú
szárazföldi hüllőknek és emlősöknek a világ tengereibe való visszatérése volt. …
Emberi célkitűzéshez hasonlítva olyan ez, mint amikor egy technikus elkezd építeni egy autót, és amikor a kocsi már
majdnem teljesen készen van, motorcsónakot csinál belőle. ….
A legtöbb hüllő gerincoszlopa hosszú és oldal irányban hajlékony volt – és ilyen mai is -, amely a szárazföldön való haladás közben észrevehetően kígyózik. Ezek a lények, ha vízbe dobják őket, úsznak „akár a halak”. …
A különféle járásmódokhoz alkalmazkodott emlős gerincoszlopa függőleges irányban hajlékonyabb, az izomzat pedig,
amely az ilyen mozgásokat létrehozza, fejlettebb, mint az oldalmozgást szolgáló izmok. … Az emlősök a lépésben járás
mellett, … vágtázni is tudnak. Ennek a legkülönfélébb változatai alakultak ki, … amikor a két elülső és a két hátulsó láb
egyszerre mozdul, például a patásoknál. Célja szinte mindig a lehetőleg gyors helyváltoztatás. … Ha emlősök válnak ismét
víziállatokká, és az e közegben való mozgás szempontjából oly hasznos kígyózó mozgást alakítanak ki, kézenfekvőbb,
hogy e kígyózó mozgás ne vízszintes, hanem függőleges síkban történjék. Más szóval: a víziemlősök „hullámzó” úszása
minden bizonnyal a vágtából vezethető le. …
Ha számításba vesszük, hogy a már meleg vérű és levegőt belélegző, szárazföldivé vált állat alkata milyen nyilvánvaló
hátrányokat jelent, ha ismét tengerlakóvá lesz, csodálkozunk, hogy az ilyesmi „kifizetődik”. A gyakran sarki térségekben
élő ceteknél már maga a „fűtés” is hatalmas energiamennyiségeket emészt fel, még akkor is, ha a szalonnaréteg – amely
egyébként az úszóképesség hidrosztatikus szerve és az áramvonalas testforma kontúrkiegyenlítő anyaga is – nagyon jó
hőszigetelő. Emiatt a zsír elveszíti energiatartalék szerepét, hiszen „nem szabad hozzányúlni”. A cetek táplálkozása egy
másik okból sem problémamentes: nemcsak energia-, hanem vízszükségletüket is zsákmányállataikból kell kinyerniük. …
Az emlősök közül csak a szirének és a cetek nem mennek ki soha a szárazföldre, azaz az ellés is a vízben történik. Azt
a nyilvánvaló veszélyt, hogy az újszülött vízbe fullad, a ceteknél igen érdekes ösztöncselekvések akadályozzák meg: egy
másik, éppen borjazó egyeddel baráti viszonyban lévő nőstény – gyakran annak felnőtt lánya – már az ellés alatt készen áll
arra, hogy a kicsit, mihelyt előbukkan, a tenger felszínére vigye …
(fordította: Ifj. Kőrös László, Cartaphilus Kiadó, 2000)
Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és erkölcstana (részlet)
Mi is az ember?
„Ha valami csoda folytán, valamely más égitestről érkező lény arra kérne, magyarázzam meg neki, mi is az ember, nem
torpedókat, mérges gázt, ágyúkat mutatnék neki. Elvinném a Louvre-ba, s megismertetném vele mindazt a szépséget,
amelyet az ember alkotott. Majd elmesélném neki, hogy a legszebb szobrokat, mint a Milói Vénuszt, forgatható talapzatra szerelték, hogy a látogatók minden oldalról jól lássák. Azt is elmondanám, hogy egy idő után a múzeum vezetősége
kénytelen volt leállítani a szobor forgatását… A közönség ugyanis, megfeledkezve a szobor szépségéről, oly sokszor és oly
gyorsan forgatta, hogy szegény Vénusz beleszédült…”
„…valamennyien ugyanannak az emberi fajnak vagyunk a tagjai, s hogy van egy alapvető tény: az, hogy valamennyien
emberek vagyunk; hogy különbözőségeink e tényezők döntő fontosságához képest jelentéktelenek, … legdrágább vagyonunk az emberi kultúra és civilizáció, s hogy ez a közös kincs minden nemzet békés munkájának eredménye … az élet
szent, nagyon értékes, nagyon magasztos; minden élet, nemcsak a mienk …”
„Mindannyian fegyverkereskedők lettünk, /…/ az egész világ egy félelmetesen nagy fegyvergyárrá, iszonyatos halálgyárrá változott … A „leleplezéshez” egyetlen aprócska tény. Egy tudós barátja tizenegy országban vizsgálta meg az eladott gázálarcokat. Ezek közül egyetlen egy sem nyújtott védelmet a modern harci gázokkal szemben, a haszonszerzésen
túl csak a kormányok lelkiismeretének megnyugtatására voltak alkalmasak.
… Az egyén cselekedeteit az erkölcs szabja meg, mederben tartja, gátjaival korlátozza. A biológus értelmezése szerint,
mint minden élőlény, úgy az ember is arra kódolt, hogy egyedi életét vigyázza és utódaival fajának fönnmaradását szolgálja, ebből következik, hogy természeténél fogva önző. Az emlősökhöz hasonlóan bennünk is megvannak az öröklött, illetve
kialakulnak a magatartásunkat befolyásoló feltételes reflexek. Ám a gondolkodás során képesek vagyunk összefüggéseket
találni, cselekedeteinket ezek alapján tudjuk irányítani, elméleti úton tudunk benyomásokat és reflexeket létrehozni.
A gyerekeknek elég az ördögről mesélnünk, hogy olyan benyomást keltsünk bennük, amely majd később is befolyásolja
gondolkodásukat és cselekedetüket, anélkül hogy valaha is igaziból találkoznának vele. …
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A társadalom biztonsága nem az egyén logikájára épül, hanem öröklött illetve szerzett reflexeinkre, amiket életünk
során a „kultúra” a maga eszközeivel kortól és helytől függetlenül fékez, idomít bennünk, azzal a céllal, hogy a „született
gyilkosokból és tolvajokból illedelmes egyénekké váljunk”.
„Minden reményem az ifjúság, melynek agya még formálható, s amely maga is felelős lesz utódainak nevelésért.
A béke kérdése nem politikusok ügye; ez olyan feladat, mely mindannyiunkra hárul, akiket foglalkoztat gyermekeink és
az emberiség jövője.”
„…kizárólag olyan tényeket szabad tanítanunk, melyeket nem torzít el a felnőttek elfogult gondolkodás módja és kettős
erkölcse.”
(Bába és Társai Kft. Szeged 2001)
Szent-Györgyi Albert: Mi az élet?
Vegyünk egy állatot, például a békát, a biológia egyik legkedveltebb és legrégibb kísérleti anyagát. Mindenki meg tudja
különböztetni egy élő békát egy holttól. Altassuk el a békánkat és vágjuk ki a szívét, úgy, hogy lehetőleg kevés sebet ejtsünk rajta. A szívet tegyük olyan sóoldatba, amelynek összetétele megegyezik a békavér sóinak összetételével. Azt fogjuk
látni, hogy a szív vígan ver tovább, nem is veszi tudomásul, hogy róla a békát levágtuk. A béka maga is rövidesen magához
fog térni és elugrik, mintha nem is vette volna észre, hogy a szíve hiányzik. Él-e most ez a szív és él-e a béka? Az élő állatokról azt szoktuk mondani, hogy élnek, mert mozognak, szaporodnak. A mi békánk még mozog, de szaporodni már aligha
fog. Még él, de az élet benne már nem teljes, csak egy része van meg, és az a rész is már csak rövid ideig tarthatja magát,
mert szív nélkül egy béka sem viszi messzire. (…)
De menjünk egy lépéssel tovább, és úgy, ahogy a békát szétszedtük, szedjük szét a szívet is, most már nem késsel,
hanem vegyszerekkel. Azt mondtuk, hogy a szív él, mert mozog, ver, vagyis rostjai szabályosan húzódnak össze. Azt az
anyagot, amelyik a szívben veréskor összehúzódik, megfelelő oldószerrel ki is tudjuk oldani. Tudományos nyelven azt az
anyagot miozinnak nevezzük. … Nemrég éppen az én szegedi intézetemben mutattuk ki azt, hogy ezeket az így készített
miozin rostokat is szép szabályos összehúzódásra lehet bírni…
Tehát ez a miozin szál is mozog. De él-e még?
Itt eljutottunk ahhoz a nehézséghez, ami a biológus ajkára forrasztja a szót, mikor azt kérdezzük tőle, hogy mi az élet. ….
Szét tudjuk szedni a szívet különböző anyagokra, amelyek kellő feltételek között mind végzik a maguk működését, és azt,
amit az előtt a szív csinált, elvégzik külön-külön üvegecskében ezek a különböző anyagok. …
Összetételüket kezdjük ismerni, működésüket kezdjük megérteni. De élnek-e? …
Hová lett az élet, miközben a szívet szétszedtük, vagy ott van még azokban az egyes anyagokban, amelyekre a szívet
szétszedtük, amiket akár por alakjában meg is tudunk őrizni, vagy esetleg magunk előállítani. Ha nem mondjuk ezekre az
egyszerű anyagokra, hogy élnek, akkor hová lett az élet, hol vesztettük el? Valahogy úgy vagyunk az élettel, mint a tengeri
homokkal: ha kezünkbe vesszük, kifut ujjaink között. …
Az egyes életjelenségeket mind követni tudjuk az egyszerű, sok esetben már a vegyészet nyelvén leírható anyagokig.
Az, hogy a békaszív, amely ver, többé-kevésbé önálló életre képes, az nyilván nem azon múlik, hogy azok az anyagok,
amelyekből fel van építve, olyan különösek, hanem azon, hogy azok az anyagok olyan csudás rendben vannak a szívben
összerakva, hogy azokból az a különös egész adódik, amit békaszívnek nevezünk. Szív nélkül a béka nem béka, és a béka
nélkül a szív se egészen szív, és béka a kettőből akkor lesz, ha összetesszük őket. Szívvé a szív akkor lesz, ha az a sok anyag,
amely a szívet felépíti, abban a csodás rendben van összerakva, mint ahogy azt a békában látjuk. Ez a rend, ez a harmónia,
ez az organizáció, ez teszi a békát békává, a szívet szívvé, az élőt élővé. …
Amit a természettudomány tenni tud, az nem több, mint hogy az élet egyes jelenségeit vizsgálja, vizsgálja a szervezeteket, azok felépítését, működését, hogy végül a sok-sok szerzett tapasztalat birtokában megértse, hogy működhet, hogy
állhat fenn, szaporodhat, küzdhet, érezhet az a csodás valami, amit élő szervezetnek nevezünk.
(Szent-Györgyi Albert (szerk.): Az élet tudománya. Új idők Irodalmi Intézet, Budapest, 1947.)
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Osztályközösség-építő program
1.17. Munkáltatói és munkavállalói elvárások
Új állást akarok
A múltkor egy ismerősöm, aki tudja, hogy van némi tapasztalatom állásinterjú ügyben, megkérdezte, hogy öltözzön fel
egy interjúra. Nem gyakorlott ebben, ő alapvetően a farmer-poló kombót nyomja, szóval nem igazán tudja, mi kell, és mi
az, ami sok.
Az első benyomás rendkívül fontos, és ezt azért valamennyire tudjuk befolyásolni a megjelenésünkkel. Ennek kapcsán
összeszedtem néhány dolgot, amit most megosztok veletek is, hátha valaki hasznát veszi.
• Gondolom, az ilyen alap dolgokat, mint hogy ápoltság, nem is kell említeni. Szóval erről nem is írok többet.
• Érdemes semlegesen öltözni, tehát se nem túl színesen, se nem túl lazán, se túl elegánsan.
• Ha nem tudod belőni a szintet, akkor inkább öltözz túl. Túlöltözni sokkal kevésbé gáz, mint alulöltözni. Férfiak esetében
szerintem egy sötét szövetnadrág és egy ing, esetleg pulóver a legtöbb esetben teljesen jó.
• Azért a túlöltözéssel is óvatosan, mert nagyon erőlködés szaga lehet a dolognak. Nincs jó üzenete a túlpörgésnek sem.
Én voltam egy interjún, ahová öltönyben mentem, mert a nap további részére így kellett öltöznöm, és szerintem nem
volt jó üzenete. Vagy amikor a zoknis cégnél szintén elég elegánsan mentem, szerintem annak sem volt jó üzenete.
• Alapvetően kerüld a rövid ruhákat, még nyáron is. Rövid nadrág, rövid szoknya, szerintem nem állásinterjúra való, még
akkor sem, ha egy nagyon laza helyről van szó. Tehát a megfelelő szinten próbáld meg „megtisztelni” a helyet.
• Nem kell hivalkodni. Ne pakold magad tele ékszerrel, és ne villogtasd, ha valami extra drága telefonod vagy órád van.
Ez azt sugallhatja, hogy „sokba kerülsz”, és annyit úgysem akarnak fizetni, vagy „ennek csak a külsőség számít”.
• Tudjuk, hogy mindenki azt mondja, nem a külsőségek számítanak, de senki nem tudja magát függetleníteni attól, amit
lát. Ha pedig ezt tudod befolyásolni az öltözködéssel, akkor miért ne tennéd?
• Ezek tehát nem nagyon extra dolgok, de azért érdemes odafigyelni, nehogy ezen bukj el, aztán nem is kapsz esélyt
megmutatni Magad. Sok sikert!
(Forrás: http://index.hu/index2/#bloghu/ujallastakarok/2015/11/11/hogyan_jelenj_meg_allasinterjun)
(Utolsó letöltés: 2015. 11. 12.)
A leggyakoribb állásinterjú-kérdések
Összeszedtük, mik lehetnek egy állásinterjú alkalmával várható kérdések. Ezeket érdemes átfutni a jelentkezőnek az
állásinterjú előtt- és elgondolkodni, mit is válaszolna rá.
– Mit jelent a siker az Ön számára?
– Melyek a rövid távú tervei?
– Melyek a hosszú távú tervei?
– Melyek az Ön gyengeségei?
– Mi motiválja Önt?
– Mesélje el a legsikeresebb szakmai élményét!
– Miért szeretne állást változtatni?
– Hogyan képzeli el az ideális munkakört?
– Hogyan szokta levezetni a feszültséget?
– Meséljen el egy konkrét stresszhelyzetet!
– Meséljen el egy nehéz helyzetet, amellyel a munkája
során találkozott!
– Mi bosszantja fel Önt leginkább?
– Mit szeretne elérni az életében?
– Melyek a munkával kapcsolatos közvetlen céljai?
– Mi az, ami Önt elkeseríti, dühíti?
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(…)
– Miért számít Ön jó csapatmunkásnak?
– Milyen szerepet vállal egy csapatban?
– Mennyi időre tervez előre?
– Hogyan látja magát 5 év múlva?
– Mit vár el a munkatársaitól?
– Miért szeretne nálunk dolgozni?
(…)
– Beszéljen magáról öt percet! Stb.
Az állásinterjú végén a pályázó kérdezhet.
(Forrás: cvonline.hu)
(Utolsó letöltés: 2016. 01. 12.)

Szöveggyűjtemény

1.4. Döntések és következmények
Alekszandr Szergejevics Puskin:
Mese a halászról meg a kis halról
Öregember, öregasszonyával,
Kék tengernek partján éldegélt.
Éldegéltek öreg sárkunyhóban
Harminchárom esztendeje már.
Öregasszony fonta fonalát.
Öregember halászgatni járt,
Hálóját először kiveti.
Nincs más benne - csak tengeri giz-gaz.
Hálóját másodszor kiveti,
Tele van az hínárral, moszattal.
Hálóját harmadszor kiveti,
Nincs más benne, mint egy kicsi hal,
Csakhogy az a kicsi hal aranyhal!
S az aranyhal szája szóra nyílik
S emberhangon ekkép esdekel:
„Engedj, öreg, vissza, vár a tenger,
Váltságdíjat kapsz értem, ha kell,
Teljesítem, bármit is kívánnál.”
Megijedt a halász a csodától:
Itt halászik harminchárom éve,
Sosem hallott még halat beszélni.
Az öreg a halat elbocsátja
S szól utána kedvesen becézve:
„Isten veled, szép aranyhalacska!
Nem kell nekem váltságdíj tetőled.
Menj, siess a kék tenger vizébe,
Bolyongani szabad messzeségbe!”
Ballag haza öregasszonyához,
Szól neki a félelmes csodáról:
„Nem fogtam ma, csak egy kis halacskát,
Aranyhal volt, nem akármilyen hal,
Szólt a kis hal, úgy, ahogy mi szólunk,
Kéredzkedett kék tengerbe vissza,
Váltságdíjat érte felajánlott,
Váltságdíjat, amit én kívánok.
Váltságdíjat venni féltem én,
Kék tengerbe visszaeresztettem.”
Öregasszony az öreget szidja:
„Ó, te mamlasz, ó, bolond fajankó!
Hogy nem vettél váltságot a haltól!
Legalább egy teknőt kérj nekem,
A mienk már szétrepedt egészen.”
Megy az öreg kék tenger partjára.
Látja, hogy a tenger fodrozódik.
Parton áll, az aranyhalat hívja.
Odaúszik és kérdi az aranyhal:
„Öregapó, hát neked mi kell?!”
Szól az öreg, mélyen meghajolva:
„Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő,
Én az öregasszonytól kikaptam,
Nem hagy nyugton engem, öregembert.
Elzavart: új teknő kell neki,

A mienk már szétrepedt egészen.”
Azt feleli erre az aranyhal:
„Ne búsulj hát, menj isten hírével.
Meglesz majd az új teknő - ne félj.”
Ballag haza öregasszonyához,
Új teknőt lát az öregasszonynál.
Öregasszony szitokkal fogadja:
„Ó, te mamlasz, ó, bolond fajankó!
Teknőt kértél, ó, te málé, teknőt!
Azt hiszed tán, nagy dolog egy teknő?
Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak:
Kérj tőle egy szép falusi házat!”
Megy az öreg kék tenger partjára.
Látja, hogy már elborul a tenger.
Parton áll, az aranyhalat hívja.
Odaúszik s kérdi az aranyhal:
„Öregapó, hát neked mi kell?!”
Szól az öreg, mélyen meghajolva:
„Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő,
Szidalommal várt az öregasszony,
Nem hagy nyugton engem, öregembert.
Házat akar a rigolyás asszony.”
Azt feleli erre az aranyhal:
„Ne búsulj hát, menj isten hírével.
Nem kell félned: meglesz majd a ház.”
Megy az öreg kunyhója felé:
Kunyhójának nyoma sem maradt.
Áll az új ház, szép tisztaszobástul,
Kéményestül, cserepestetőstül,
Kapuszárnya erős tölgyfa deszka.
Ablakában ül az öregasszony,
Mindhiába - csak urát szapulja:
„Ó, te mamlasz, igazi fajankó!
Házat kértél, mafla, parasztházat!
Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak:
Nem leszek én durva parasztasszony,
Leszek inkább ősnemes nagyasszony.”
Megy az öreg kék tenger partjára.
Látja, hogy már háborog a tenger.
Parton áll, az aranyhalat hívja.
Odaúszik s kérdi az aranyhal:
„Öregapó, hát neked mi kell?!”
Szól az öreg meghajolva mélyen:
„Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő,
Még bolondabb lett az öregasszony,
Nem hagy nyugtán engem, öregembert.
Nem lesz többé durva parasztasszony,
Akar lenni ősnemes nagyasszony.”
Azt feleli erre az aranyhal:
„Ne búsulj hát, menj isten hírével.”
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Ballag haza öregasszonyához.
No de mit lát? Kastélyt, tornyosat.
A tornácon áll az öregasszony,
Kis subája drága cobolyprémből,
Arany brokát födi fejebúbját,
Nyaka körül nehéz igazgyöngyök,
Aranygyűrűk csillognak kezén,
Lábán piros csizma kordovánból.
Körülötte cselédek sürögnek,
Veri őket, hajukat cibálja.
Szól az öreg, öregasszonyához:
„Adjonisten, nemesasszony úrnőm!
Ugye, most már megnyugszik a lelked?”
Ráripakodik az öregasszony Szolgálni az istállóba küldi.
Múlik egy hét, elmúlik a másik,
Még bolondabb lesz az öregasszony,
Az öreget újra kérni küldi:
„Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak:
Nem leszek már ősnemes nagyasszony,
Leszek inkább nagyhatalmú cárnő.”
Megijedt az öreg, kifakad:
„Mi lelt asszony, bolondgombát ettél?
Azt sem tudod, hogy kell lépni, szólni,
Rajtad nevet majd az egész ország.”
Erre mérges lett az öregasszony,
Szegény urát jól pofonüti.
„Mit merészelsz, muzsik? Feleselni,
Ősnemes nagyasszonnyal, velem?
Míg szépen vagy, mégy a tengerpartra,
Vagy ha nem mégy, vitetlek erővel!”
Megy az öreg, megy a tengerpartra,
Látja, hogy már sötét az a tenger.
Parton áll, az aranyhalat hívja.
Odaúszik s kérdi az aranyhal:
„Öregapó, hát neked mi kell?”
Szól az öreg meghajolva mélyen:
„Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő,
A vénasszony újra megbolondult:
Nem lesz többé ősnemes nagyasszony,
Akar lenni nagyhatalmú cárnő.”
Azt feleli erre az aranyhal:
„Ne búsulj hát, menj isten hírével.
Ne félj: cárnő lesz az öregasszony.”
Ballag haza öregasszonyához.
Mi ez? Cári palota előtte.
Kit lát benne? Öregasszonyát.
Ott ül asztalánál, ő, a cárnő,
Kiszolgálják nemesek, bojárok,
Töltögetnek délibort neki Eszik hozzá fűszeres kalácsot,
Körülötte rettenetes őrség,
Vállukon a rettenetes fejsze.
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Több se kell a rettegő öregnek Vénasszonya lábához letérdel.
„Adjonisten, rettenetes cárnő!
No de most már megnyugszik a lelked?”
De az öregasszony rá se néz,
Parancsot ad: ki vele, ne lássa!
Odafutnak nemesek, bojárok,
Az öreget ütik, taszigálják,
Szaladnak az ajtónálló őrök,
Fejszéikkel majdhogy felaprítják.
Látja a nép, nagyot nevet rajta:
„Úgy kell neked, vén ostoba birka!
Tanulhattál, pipogya fajankó!
Bolond, aki más szekerét tolja!”
Múlik egy hét, elmúlik a másik,
Még bolondabb lesz az öregasszony.
Udvaroncokat szalajt uráért,
Megkeresik, hurcolják elébe.
Szól az öregasszony az öreghez:
„Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak:
Nem leszek én nagyhatalmú cárnő,
Leszek inkább tenger királynője,
Lakom inkább óceán-tengerben,
Ott szolgáljon engem az aranyhal,
Ő legyen majd futosó cselédem.”
Most az öreg nem mer feleselni,
Nem mer még egy árva szót se szólni.
Megy immár a kék tenger partjára,
A tengeren lát fekete orkánt,
Dagadoznak haragvó hullámok
Száguldanak, vonítanak, bőgnek.
Parton áll, az aranyhalat hívja,
Odaúszik, kérdi az aranyhal:
„Öregapó, hát neked mi kell?”
Szól az öreg, meghajolva mélyen:
„Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő!
Mit tegyek az átkozott banyával?
Akar lenni tenger királynője,
Akar élni óceán-tengerben,
Azt akarja, szolgáld te magad,
Te magad légy futosó cselédje.”
Nem szól erre semmit az aranyhal,
Loccsan egyet farka a habokban.
Beleúszik tenger mélységébe.
Vár válaszra, vár a tengerparton,
Elunja az öreg, hazaballag Látja újra: előtte a kunyhó,
A küszöbén ül az öregasszony,
Lába előtt ott a törött teknő.
(Forrás: http://mek.oszk.hu/00400/00469/00469.htm#BM2
Ford: Vas István)

Szöveggyűjtemény

1.11. Társadalmi szolidaritás a generációk között
Frank Schirrmacher: A Matuzsálem-összeesküvés (részlet)
Pontosan tisztában vagyok azzal, hogy az idősek többsége nem tud mindent megváltoztatni, és nem is kell mindent
megváltoztatnia. Nem múlik el nap anélkül, hogy a médiában ne tűnnének fel mindenféle emberek, akik testüket gyűrűkkel, tetoválásokkal, műtétekkel vagy implantátumokkal próbálják feltuningolni. Minket nem kellene, hogy annyira érdekeljen, mit tesznek mások a saját testükkel, sokkal inkább azzal kellene foglalkozniukn mit tesz a társadalom a mi testünkkel.
Mert a többi ember az, aki öregedő testünket fájdalmas módon jelekkel és vágásokkal fogja kitetoválni. Ezeket nem lehet
látni, csupán érezni. Például abban, hogy az idős emberek, ha egyáltalán szerepelnek tévéfilmekben, sokáig csak kórházi
betegként vagy gyógyszerek, protézisragasztók és vizelethajtó teák fogyasztóiként tűnnek fel. Az olyan társadalom, mint
a miénk, amelyben egyre jobban rá vagyunk utalva a média által közvetített szerepmintákra, mivel minden más hagyományt már lebontottak, úgy rakja össze az öreg emberek testét, mint Frankenstein az általa alkotott szörnyet, hogy aztán
a közösség kivesse magából.
Ford: Orczy Zsuzsa, Scolar Kiadó, 2007.
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Fogalomtár (A matematikához kapcsolódó fogalmakat piros színnel jelöltük.)
abszolút érték: megmutatja, hogy egy szám a számegyenesen milyen távol van a nullától
abszurd: képtelen, lehetetlen, a köznapitól eltérő
adaptáció: alkalmazkodás, folyamat, melynek során az élőlények szervezete újból összhangba kerül a megváltozott
környezettel
agresszió: 1. erőszakos támadás vagy fellépés 2. fajtárs ellen irányuló öröklött viselkedés, biológiai szerepe a túlnépesedés megakadályozása
AIDS-beteg: angol kifejezés rövidítése (Acquired Immune
Deficiency Syndrome), szerzett immunhiányos tünetcsoportot mutató személy
alakzatok (irodalomtudomány): olyan költői eszközök,
ahol az eredeti értelemben használt szavak „természetes” sorrendje és/vagy összetétele megváltozik, és ebből
a változásból adódik a stilisztikai hatás
alapfogalom: olyan fogalom, amelyet nem definiálunk, pl.:
halmaz, pont, egyenes, sík, tér
amatőr: a szó eredeti jelentése: műkedvelő, napjainkban a
„profi” ellentéte, olyan személy, aki nem rendszeres fizetésért (többnyire szabadidejében) végzi el az adott munkát/feladatot
analfabetizmus: írástudatlanság
arány: két szám hányadosát másképpen két szám arányának nevezzük
arányosság: két mennyiség amelynek szorzata vagy hányadosa állandó
ásvány: a kőzetburok természetes eredetű, meghatározott
vegyi összetételű építőköve
asszimiláció: történeti értelemben is használt fogalom,
’magába olvaszt, magához hasonlít’ értelemben lásd: természetismeret
átfogó: a derékszögű háromszög leghosszabb (derékszöggel szemközti) oldala
átmérő: a kör középpontján áthaladó, a körvonal két pontját összekötő szakasz. Jele: d. Az átmérő a leghosszabb
húr
atomerőmű: atommaghasadás útján villamos energiát termelő üzem
avantgárd: azon 20. század eleji művészeti irányzatok ös�szessége, amelyek a hagyománnyal szembeni lázadást,
újítást tűzték ki célul. Irányzatai: expresszionizmus, futurizmus, szürrealizmus, dadaizmus
baktérium: sejtmag nélküli egysejtű élőlény
barbár: a görögök az idegeneket illették ezzel a kifejezéssel, s két dologra utaltak vele: egyrészt arra, hogy nem
értik a beszédjüket, másrészt pedig arra, hogy műveletlennek tartják őket. Napjainkban a szót többnyire azokra
a személyekre alkalmazzuk, akiket durvának és/vagy műveletlennek tartunk, illetve elítéljük a normákkal szembenálló (brutális) tetteiket
befogó: a derékszögű háromszög azon oldalai, amelyekkel
szemközt nem derékszög van
beltenyésztés: rokon egyedek egymás közötti szaporítása
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beszéd: a nyelvi rendszer használata, tevékenység
böjt: az ivástól és az evéstől való tartózkodás
bővítés: egy tört számlálóját és nevezőjét ugyanazzal a
számmal szorozzuk. Ekkor a tört értéke nem változik
cáfolat: ellenérv, ellenérvet tartalmazó szöveg
cenzúra: információk áramlásának felügyelete, a hozzáférés és eljuttatás korlátozása
civil: polgári személy (eredetileg: nem katona), napjainkban
nem állami alkalmazott
civilizáció: számos jelentéssel bíró fogalom, hétköznapi értelemben leginkább a kultúra kifejezés szinonimájaként
használják
csoportnyelv: a nyelv társadalmi tagolódás szerinti változata (egy bizonyos csoport nyelvhasználata)
derékszög: kilencven fokos szög
diagram: összefüggéseket bemutató ábra
digitális forradalom: többnyire e kifejezéssel a számítógépek és a különféle típusú távközlési eszközök (internet,
MP3, digitális televízió stb.) elterjedésére és a hétköznapokban történő használatára utalnak
dinasztia: uralkodóház, uralkodócsalád (hétköznapibb értelemben egy-egy családon belül a foglalkozás /és sokszor a vagyon/ öröklődésével kapcsolatban használjuk a
kifejezést, pl. pedagógusdinasztia)
DNS (dezoxiribonukleinsav): az örökítőanyag a legtöbb
élőlényben (néhány vírus kivétel)
domináns: olyan jelleg, melynek hatása akkor is megnyilvánul, ha génje egy példányban van jelen egy diploid
sejtben
egész számok: jele: Z. Idetartoznak a nulla, a pozitív természetes számok és azok ellentettjei, a negatív egész számok
egzisztencia: megélhetés, anyagi és létbiztonság (biztonságos életkörülmény)
ejakuláció: simaizom-összehúzódás, ami az ondót a külvilágba juttatja
előítélet: tapasztalat/tudás nélkül előre kialakított feltételezés
erény: pozitív (dicséretre méltó) tulajdonság
értelmezés: egy mű értelmének, üzenetének, jelentéseinek
keresése
érv: egy állítás alátámasztása
esemény: valószínűségi kísérlet lehetséges kimenetele
etikus: erkölcsös, az erkölcsnek, morálnak megfelelő
evolúció: egyirányú változások sora, a lehetőségek kibontakozásának megismételhetetlen útja
fantasy: a fantasztikus irodalom műfaja, mitikus fantáziavilágot teremt a szerző
fejvadász: eredetileg emberekre vadászó harcos, napjainkban jól képzett dolgozókat felkutató szakember
felszín: a határoló lapok területének összege. Leggyakrabban használt mértékegységei: cm2; dm2; m2
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fenntarthatóság: „A fenntartható használat a biológiai
sokféleség alkotóelemeinek olyan módon és ütemben
történő használatát jelenti, amely nem vezet e sokféleség
hosszú távú csökkenéséhez, ezzel fenntartja a lehetőséget a jelen és jövő generációk igényeinek és törekvéseinek kielégítésére.” (a Riói Konferencia meghatározása)
fittyet hány: olyan személyre alkalmazzák a kifejezést, aki
nem törődik a körülötte lévő személyekkel, dolgokkal
fogyasztók: más élőlények szerves anyagára utalt élőlények
forgatókönyv: film, reklám stb. alapját képező írásmű
forrás: ahonnan az információ származik
földrengés: a kőzetlemezek mozgása során keletkező
rezgőmozgás, melynek következtében a kőzetek megrepednek, eltörnek, egymáshoz képest elmozdulnak.
Az okozott károk nagysága szerint 12 rengésfokozatot
különböztetünk meg (Mercalli-skála)
funkció: tisztség, szerepkör
futsal: a labdarúgás sajátos, teremben játszott változata
függőség: a feszültségoldás olyan módja, mely a szabad
döntés képességének elvesztéséhez vezet
függvény: legyen A és B két tetszőleges nem üres halmaz.
Az f függvény, ha az A halmaz minden eleméhez egyértelműen hozzárendeli a B halmaznak pontosan egy
elemét
Gaia: görög istennő. Lovelock elméletében a Föld egésze,
mint önszabályozó rendszer
gén: az öröklődés alapegysége
generáció: nemzedék
geoszféra: (földburok) bolygónk belső és külső felépítése
gömbhéjas. Burkai: földmag, köpeny, kőzetburok, talaj,
vízburok, légkör. Az utóbbi három a bioszféra (az élővilág) lakóhelye
gettó: eredetileg a kifejezés a zsidók által lakott városrészeket jelölte, napjainkban az elnevezés kiterjedt a különféle
kisebbségek által lakott negyedekre is
giccs: külsőségeiben a műalkotásra hasonlító, de annak értékeit nélkülöző, tömegfogyasztásra szánt produktum
gigantikus: hatalmas, nagyszabású, „emberfeletti”
globális: átfogó, az egészre vonatkozó, újabb értelemben:
a Föld egészére érvényes, jellemző dolog
GMO (genetically modified organism): olyan élőlény,
melybe más fajból származó géneket (transzgént) juttattak be mesterséges úton
gordiuszi csomó: átvitt értelemben a kifejezés arra utal,
amikor valaki egy megoldhatatlannak látszó problémát
egy váratlan húzással megold (Az eredeti kifejezés Nagy
Sándor Gordiusz városában elkövetett tettére utal)
gráf: a gráfok csúcsokból és az őket összekötő élekből álló
struktúrák (szerkezetek)
groteszk: a komikum egyik fajtája, össze nem illő elemek
társításán alapul, a nevetséges és a félelmetes összekeveredik benne

gyarmat: egy-egy hódító állam által megszerzett terület,
amelynek erőforrásait (pl. nyersanyagokat) a hódítók
a maguk céljaira – többnyire erőszak alkalmazásával –
használják fel
gyűrődés: a hegységképződés egyik részfolyamata. A mélytengeri árkokba besodródott üledékrétegek nagy oldalirányú nyomás hatására redőkbe préselődnek
hagyomány: az elődök nemzedékeken át megőrzött öröksége
hajlam: olyan tulajdonság, melynek csak a megjelenési valószínűsége öröklött
halandzsa: olyan szójáték, ahol jelentés nélküli hangalakok
kapnak szerepet
háztartás: azoknak a személyeknek az összessége, akik gazdasági (a közös jövedelem és fogyasztásból adódó terhek
együttes viselése) szempontból alkotnak közösséget
Hellász: az ókori görögök által lakott területeket értették
alatta, a mai Balkán-félsziget déli részét, az égei-tengeri
szigeteket, valamint a kisázsiai partvidék egy részét
hierarchia: 1. egy szervezeten belül a tisztségek, a rangok és a szervezeti egységek egymáshoz való viszonyát
(alá- és fölérendeltségét) leíró rend 2. társas állatok csoportján belüli rangsor
história: régen a történetírást értették rajta, manapság a történet szó rokon értelmű alakja (pl. érdekes ez a história)
HIV-fertőzött: a HIV-vírus (Human Immundeficiency Virus)
az AIDS-kórokozójának hordozója
homológ kromoszómapár: olyan kromoszómák, melyek
azonos helyeiken azonos tulajdonságra vonatkozó géneket hordoznak (apai és anyai eredetű kromoszómák)
hordó-hasonlat (minimum-elv, Liebig-elv): az élőlények
életlehetőségeit az optimálistól leginkább eltérő környezeti tényező határozza meg (korlátozza)
húr: a körvonal két tetszőleges pontját összekötő egyenes
szakasz
ideológia: különféle eszmék összefüggő rendszere
ikonikus: mértékadó, nagy figyelemre érdemes, emblematikus
illemtan/etikett: az udvarias viselkedés szabályrendszere
infografika: összefüggéseket bemutató ábra
információ: hír, értesülés
inspiráció: ihlet, belső ösztönzés, sugallat
internet/net/információs szupersztráda: világháló (a Földet átfogó metaháló)
intertextualitás: szövegek egymásra utalása, szövegek közötti párbeszéd
irónia: dicséret formájában előadott negatívum, amely leleplezi önmagát
irracionális szám: azon számokat nevezzük irracionális
számnak, amelyek nem írhatóak fel úgy a alakban, hogy
b
a és b egész számok, (b ≠ 0)
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jégkor(szak): a földtörténet olyan szakasza, amikor a Föld
sarkvidékeit nagy kiterjedésű, állandó jégtakaró borítja
jel: a valóság egy olyan érzékelhető darabja, amely önmagán túl mutat, és dekódolható
jelrendszer: jelek és szabályok rendszere
jeltípusok: ikon, index, szimbólum
kaleidoszkóp: optikai játék (az elnevezés az összetevők
sokszínűségére és változékonyságára utal)
kamat: a banki kölcsönök és befektetések növekedése
(adott időszak alatt). A kamat mértéke a pénzösszegnek
egy meghatározott százaléka
kánon (az irodalomtörténetben): azon szerzők és művek
sora, akiket az irodalmi hagyomány jelentősnek tart
karakter: jellem, egyéniség
katalógus: egy-egy könyvtár anyagát formai és tartalmi
szempontok szerint leíró rendszer, napjainkban különféle típusú gyűjteményekre is alkalmazzák, pl. egy áruház
által árusított termékeket bemutató kiadványra, pl. IKEA
áruház-katalógus
katasztrófa: nagyarányú természeti vagy társadalmi szerencsétlenség
kategória: osztály, csoport
képregény: az irodalom és a képzőművészet (a szöveg és a
kép) közös műfaja, egymás után következő képek párbeszédekkel kiegészítve egy történetet mesélnek el
képvers: olyan vers, amely szavak, verssorok és versszakok
képi elrendezésével és képekkel teremt többletjelentést
keresőprogram: a netes tartalmak között ennek segítségével tudjuk a számunkra szükséges információt, anyagot
megtalálni
klónok: ivartalan úton előállított genetikailag azonos élőlények vagy sejtek
kód: 1. olyan egyezményes jelrendszer, amelynek a segítségével egy vagy több információ megjeleníthetővé válik
2. genetikai kód: a DNS információtartalma, mely öröklött tulajdonságokra vonatkozik
kommunikáció tényezői: feladó, vevő, csatorna, kód, beszédhelyzet, zaj
kommunikáció: információátadás, információcsere
kommunikációs képesség: olyan tudás, amely sikeres és
hatékony kommunikációt tesz lehetővé
kompetencia: ismeretek és készségek, képességek egysége
komplex: összetett, több elemi egységből álló
konfliktus: összeütközés, nézeteltérés
kontinensvándorlás: elméletét A. Wegener dolgozta ki a
XX. század elején. A szilárd szárazföldi kéreg lassan úszik
a sűrűbb és képlékeny bazaltos kérgen
konzultáció: megbeszélés, tanácskérés
kooperatív: együttműködő
korstílus: egy-egy történelmi korszakra jellemző stílusirányzat
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költségvetés: a várható kiadásokra vonatkozó tervezés.
Napjaikban a ’büdzsé’ kifejezést is használják ebben az
értelemben
Közel-Kelet: politikai-történeti fogalom, amely területhez
többnyire az alábbi országokat sorolják: Irak, Irán, Izrael,
Jordánia, Kuvait, Libanon, Palesztina, Szíria
kőzet: a Föld kőzetburkát felépítő, meghatározott összetételű ásványtársulás. Eredete szerint lehet magmás, üledékes vagy átalakult
közigazgatás: az államot irányító szervezet és az abban
szerepet vállaló szakemberek együttese
köznyelv: az adott nyelvterületen beszélt, helyesnek elfogadott nyelvhasználat
közösségi média: hálózatos kommunikációs modell, mindenki kapcsolódik mindenkihez, egyben fogyasztó és
tartalomszolgáltató is
kreatív: (újat) alkotó
kreativitás: új dolgok alkotására vonatkozó képesség
krimi/sci-fi: az irodalom határterületén álló műfajok: detektívtörténet, fantasztikus irodalom
krízis: vészhelyzet, határhelyzet, válság
kromoszóma: az örökítőanyagot tartalmazó test, mely sejtosztódáskor válik láthatóvá
kulturált: jó modorú, művelt
láva: a tűzhányók hasadékain felszínre ömlő izzó magma.
Kihűlve kiömlési kőzetté merevedik (pl. andezit)
lebontók: elpusztult élőlények szerves anyagait hasznosító
élőlények
lemeztektonika: a kőzetlemezek mozgását vizsgáló és magyarázó elmélet a XX. század második felében. A hegységrendszerek kialakulása, a földrengések és a vulkanizmus a lemezhatárokon lejátszódó földtani folyamatok
lineáris: tudományos szakszó a késői latin linearis (vonalszerű) nyomán, amelynek forrása a linea (vonal). Jelentése: egy egyenesre eső
lojális: becsületes, méltányos, tisztességes (eredetileg törvénytisztelő polgár)
lokális: helyi
lokálpatrióta: olyan személy, akit erős érzelmek kötnek
szűkebb lakóhelyéhez
manipuláció: befolyásolás
maradványfaj: olyan faj, melynek testfelépítése vagy elterjedési területe elmúlt korok eseményeit jelzi
markáns: jellegzetes, erőteljes
média: információ közlésére használt csatornák összessége
méhlepény: a magzat tápanyagellátását biztosító szerv
memória: emlékezet
menstruáció: havi vérzés, a megvastagodott méhnyálkahártya lelökődése
metakommunikációs eszközök: nem nyelvi kommunikációs eszközök: pl. mimika, kulturális jelek, szemkontaktus

Fogalomtár

mértani sorozat: a mértani sorozat olyan számsorozat,
amelyben a második tagtól kezdve bármelyik tag és az őt
megelőző tag hányadosa(kvóciense) állandó. A kvóciens
nem lehet nulla
modell: 1. a hétköznapokban azokra a személyekre vonatkozik, akik ruházati cikkeket mutatnak be 2. általában
minta, amely valamely dolog vagy folyamat leegyszerűsített változata
morál: erkölcs
multimédia: olyan információközvetítő rendszer, amely
több csatornát is használ (pl. kép és hang), ma gyakran a
számítógépes média szinonimájaként használják
mutáció: a DNS szerkezetének, információtartalmának
öröklődő megváltozása
műalkotás: művész által készített alkotás (vers, festmény,
szobor stb.)
műfajok: műalkotások formai és egyéb jellemvonásai alapján kialakított csoportjai
műnemek: az irodalom három alapvető kifejezési formájának elnevezése: líra, dráma, epika
művészet: alkotó tevékenység, amelynek eredményei a
műalkotások
nemzeti nyelv: az egész nemzet (nyelvközösség) nyelvét
jelenti (anyanyelv)
népköltészet: egy közösség által létrehozott, eleinte szájhagyomány által terjedt költészeti alkotások összessége
niche (ökológiai fülke): egy faj számára kedvező környezeti
tényezők tartománya
nonverbális kommunikáció: ld. metakommunikáció
norma: mérték, szabály
nyelv: jelrendszer, a beszédtevékenység alapjául szolgál, a
nyelvközösség összességében él
nyelvjárás: nyelv területi változata
nyelvtörténet: a nyelvet történetiségében vizsgáló tudomány
ombudsman: saját hivatallal rendelkező tisztviselő, feladata, hogy a társadalmi és gazdasági élet területén elkövetett jogsértésekben a károsultak részére nyújtson (elsősorban jogi jellegű) támogatást
origó: 1. eredet, kezdet 2. a koordináta-rendszer alappontja,
kezdőpontja. (A két koordináta-tengely metszéspontja.)
ovuláció: tüszőrepedés, az érett petesejt kilökődése a petefészekből. Havonta egyszer következik be, rendszerint a
női ciklus közepén. A nő szervezete megtermékenyülésre
ekkor a legalkalmasabb
ökológiai lábnyom: számítási eszköz, mely lehetővé teszi,
hogy felbecsüljük egy meghatározott emberi népesség
vagy gazdaság erőforrás-fogyasztási és hulladékfeldolgozási szükségleteit termékeny földterületben mérve
paródia: valaminek a kifigurázott, alapvető jellemzőit felnagyító ábrázolás, amely így a lényeget feltárja

periféria: külső rész, ’külváros’. Napjainkban a legfejlettebb
világgazdasági centrumoktól (USA, Kína, Japán, NyugatEurópa stb.) kisebb (félperiféria) vagy nagyobb távolságra eső, gazdaságilag lemaradó területeket értik alatta
pi (π): görög abc egyik betűje. 2. A kör kerületének és az
átmérőjének az arányát jelenti.
populáris: népszerű
portré: arckép vagy valakinek a bemutatása
prezentáció: előadást segítő elektronikus eszközrendszer
prímszámok (röviden prímek): természetes számok, amelyeknek pontosan két osztójuk van: egy és önmaga.
A legkisebb prímszám 2, ez az egyetlen páros prím
produktum: termék
prognózis: tudományos adatokon alapuló előrejelzés
projekt: olyan vállalkozás (terve/tervezése), amelynek a célja egyedi termékek, produktumok létrehozása
projektfeladat: összetett, több területet, tevékenységet is
átölelő feladat
racionális szám: olyan szám, amely felírható a alakban,
b
ahol a és b egész, és b ≠ 0
rák: szabályozatlan sejtosztódás következtében létrejött
sejtcsoport
recesszív: olyan jelleg, mely csak akkor nyilvánul meg, ha
egy diploid sejt mindkét tagja recesszív
régész: speciális képzettséggel rendelkező szakember, aki
(többnyire) a terepen igyekszik feltárni korábbi történeti
korszakokra vonatkozó információkat (pl. sírok, épületek
és eszközök maradványai stb.)
regionális: területi, kerületi, nagyobb egységtől elkülönülő
tájegység, terület
relációs jelek: a kisebb, nagyobb viszonyok kifejezésére
használjuk
reprezentatív: a sokaságra jellemzően jellegzetes, jellemző
sajtó: hírközlő eszközök együttes neve
sms: angol kifejezés rövidítése (Short Message Service),
szó szerint rövidüzenet-szolgáltatás a mobilkommunikációban
stabilitás: egy rendszer ellenállóképessége külső zavaró
hatásokkal szemben
státusz: állapot
stílus: kifejezésmód
stratégia: hosszú távú terv- és utasításrendszer
sugár: a kör középpontját a körvonal egy pontjával összekötő szakasz. Jele: r
szakosodás, specializáció: a lehetőségek körének szűkülése, szűkítése
számfelező sejtosztódás: olyan sejtosztódás, mely egymástól különböző sejteket hoz létre. Az új sejtek kromoszómaszáma az eredeti kromoszómaszám fele
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számtani sorozat: a számtani sorozat olyan számsorozat,
amelyben a második tagtól kezdve bármelyik tag és az őt
megelőző tag különbsége (differenciája) állandó
számtartó sejtosztódás: olyan osztódás, mely két azonos
tulajdonságú új sejtet eredményez
százalék: századrész
szektor: valamilyen célból lehatárolt terület
szelekció: kiválogatás, kiválogatódás: 1. valamilyen szempontból előnyös típusú egyedek kiemelése, szaporítása
(emberi hatás, mesterséges sz.) 2. az előnyös tulajdonságú egyedek nagyobb szaporodási sikere (természetes sz.)
szelektív: válogatott, szétválogatott, kiválogatott
szelíd technológia: olyan technikai megoldás, mely a környezetterhelést összhangba hozza a természet megújuló
képességével
szemiotika: a jelek és jelrendszerek tudománya
szépirodalom: azon irodalmi művek összessége, amelyek
művészi értékkel bírnak
szignál: jel
szimbiózis (mutualizmus): két különböző faj számára kölcsönös haszonnal járó együttműködés
szimbólum: jelkép, jel (ld. jeltípusok)
szimmetrikus: egyenlő, tükörképszerű, szabályos
szituáció: helyzet
szleng: egy bizonyos csoport nyelvváltozata, nyelvi viselkedéseit jellemző tulajdonságok összessége
szófelhő: egy adott témával kapcsolatban felmerülő fogalmak összessége
szóképek/alakzatok: a „természetes”, eredeti és elsődleges
jelentésüktől eltérő értelemben használt szavakat nevezzük így, a hétköznapi nyelv is használ szóképeket
szonett: a legkötöttebb versformák egyike
sztereotípia: általánosító előzetes vélemény
tan: egy-egy fontos tétel (igazság) rövid megfogalmazása
technológia: szélesebb értelemben azokra az eszközökre
(és alkalmazásukra) vonatkozó ismeretek összessége, amelyek hozzájárulnak az emberi társadalom fejlődéséhez
téeszesítés: a „téesz” a termelőszövetkezet kifejezés rövidítése, kollektív gazdaságként működő mezőgazdasági
üzem. A szó az egyéni gazdaságok felszámolására és a
közös gazdaságok beolvasztásának a folyamatára utal
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térfogat: a testek által elfoglalt, azok határai közé zárt tér
nagysága. Leggyakrabban használt mértékegységei: cm3;
dm3; m3
termelők: a szerves anyagot szervetlenből előállító élőlények
terror: rémuralom, erőszakos cselekedet (napjainkban sokat használt kifejezés a terrorista, aki olyan személy, aki
végrehajtja erőszakos módon /pl. fegyverekkel/ egy cél
érdekében a cselekedetet)
toborzó: olyan személy, aki valamilyen célból híveket, tagokat gyűjt, vagy igyekszik megnyerni (toborzás az a folyamat és hely/szín/, ahol az esemény lezajlik)
tolerancia: 1. türelem, elnézés, megértés 2. tűrőképesség,
egy faj környezeti igényeit jellemzi
tömegkommunikáció: nagy tömegnek szóló, általában
egyirányú kommunikációs forma
trilógia: három önálló darabból álló műalkotás
trimeszter (harmadév): a tanév harmada
valós számok: jele: R. A racionális és az irracionális számok
együtt alkotják, tehát azok a számok, amelyek megadhatóak véges vagy végtelen tizedes törtekkel. (Szemléletesen a számegyenesen található számok.)
valószínűség: a valószínűség a véletlen események bizonytalanságának mértéke. Minél kisebb a valószínűség, annál bizonytalanabb az esemény bekövetkezése
vandál: eredetileg a Rómát feldúló nép neve volt, napjainkban többnyire a romboló és garázda jellegű cselekedetet
végrehajtó személy(eke)t értik alatta
végvár: egy-egy birodalom /ország/ határán álló erődítmény
verbális viselkedés: nyelvi viselkedés, az egyén beszédtevékenységének jellegzetes vonásai
versengés: küzdelem a közös, korlátozott erőforrásokért
vintage: modern stílusirányzat, elsősorban az öltözködésben és a lakberendezési szokásokban figyelhető meg
virtualitás: látszólagos, nem valódi. Az interneten szerveződő emberi kapcsolatokat jellemzik úgy, hogy „virtuális
közösségek”, utalva arra, hogy a közösség tagjai személyesen nem találkoztak/találkoznak.
vírus: élő sejtekben önmagát sokszorosító, más sejtek megfertőzésére képes örökítőanyag
vizuális: képi
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