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Hallgatom a kollégáimat, figyelem a munkájukat, s már
a külsõ szemlélõ számára is megállapítható, sokan igen
korán elfáradtak, kifáradtak és elkedvetlenedtek. A lel-
kiismeretes, a következetes, a mindenkire odafigyelõ te-
vékenység bizony embert próbáló. A tanítási idõ kétszáz
napjában a tanítónak, a tanárnak folyamatosan figyelnie
kell, hiszen a felelõssége óriási. A tanítási órákon az át-
adás sokszínûségére, a különbözõ képességû gyermekek
fejlesztésére, az érdeklõdésük fenntartására, a motivá-
lásra, ugyanakkor a tudományosságra, a korszerûségre, s
az érdeklõdõ gyermekek kérdéseire is naprakészen kell a
választ megadnia a pedagógusnak. S a szünetekben is ug-
rásra késznek kell lennie. Az állandó figyelem ébren tar-
tása okozza, okozhatja a kifáradást. Nem említettük, ám
számolnunk kell a környezeti hatásokkal is, gondolok itt
az elvárásokra, amelyeket nap nap után fogalmaz meg a
fenntartó. A pedagógusok zöme szeretne megfelelni a
követelményeknek, s ne tagadjuk, néhány esetben ez
kényszeressé teszi õket. Ez komoly veszélyt jelent, hiszen
a tanítványok akkor érzik jól magukat, ha tanítójuk min-
den reggel mosolyogva lép be a tanterembe, biztató mon-
datokat mond, sõt, ha érdeklõdõ, kíváncsi, azaz öröm-
mel hallgatja meg növendékei beszámolóit, és önmagá-
ból is képes sokat adni. Nem kell felmérést készíteni ah-
hoz, hogy tudjuk, néhány tanár azzal vívja ki növendékei
tiszteletét, szimpátiáját, hogy meri önmagát vállalni.
Megosztja egy-egy örömét vagy problémáját, esetleg bá-
natát neveltjeivel. Majdnem minden gyerekre jellemzõ
az empátia. Az empatikus készség ébrentartása a nevelés
különösen fontos része.

Jól emlékszem arra az esetre, amelyben a tanító egy
reggel szomorúan említette tanítványainak, hogy öre-
gecske kutyusával az elõzõ este orvoshoz kellett mennie,
mert az állat nem evett, nem ivott. Az orvos ellátta a be-
teg Brumit, s felhívta a gazdi figyelmét arra, hogy a kö-
vetkezõ néhány napban idõre kell a gyógyszereket bead-
ni, és figyelni kell a folyadékfogyasztást is. A tanulók
mindegyikét izgatta a kutya állapota, de tanítójuk szo-
morúsága még jobban megérintette õket. A következõ
reggelen az osztályba lépõk nem a padjukhoz, hanem a
tanítóhoz léptek. Az egyik fiúcska azt kérdezte, iszik-e a
kutya, a másik az állat orrának nedvességérõl érdeklõ-
dött, egy kutyatulajdonos kislány valamiféle finom hús-
konzervvel lepte meg tanítóját. Fõszereplõvé vált egy
idõre Brumi. Egy hét elteltével reggel, amikor Karcsi be-
lépett a terembe a következõket mondta, „Látom, Brumi
már egészséges, mert Éva néni szeme mosolyog!”

Mirõl is árulkodik a történet? Arról a szoros kapcso-
latról, amelyet minden pedagógus átélhet, ha kellõen
nyitott. A tanító bizalmába fogadta a gyerekeket akkor,
amikor a személyes gondját megosztotta velük. S ha ezt

átélik a gyerekek, akkor maguk is mernek, tudnak a saját
örömeikrõl, problémáikról, gondjaikról beszélni. S itt
válik partnerré tanító és diák, ezeket a perceket, órákat
viszik tovább életük késõbbi szakaszába is. A személyes
példaadás a nevelés legfontosabb része, csak így válhat
megértõ, elfogadó, segítõ személlyé a ma diákja. Ezért is
érdemes a fáradságon, a kedvtelenségen túllépni. 

Szülõi példaadás
Mit tehet a szülõ akkor, ha a gyereke nem érzi jól ma-

gát az iskolában, az osztályban, ha a tanítója soha nem di-
cséri, sõt olykor nyilvánosan gúnyolja? Meddig hagyja
szó nélkül? Elsõsorban a szülõ felelõs fia vagy lánya életé-
nek alakulásáért, s ha az iskolai élet kellemetlen, akkor
elõbb-utóbb lépni kell. 

Árpi, aki elsõ osztályos lett, nagy izgalommal indult a
szeptemberi reggeleken az iskolába. Tanítója Klári néni
lett, aki a tanítói pályája vége felé tartott. Bár Klári néni
kissé mosolytalan volt, mégis – elsõsorban a szülõk – úgy
gondolták, ez a választás a gyerekek elõmenetelét feltét-
lenül segíti. Árpi apja az egyik vacsoránál így összegezte
az elsõ találkozást: „Klári néni nagyon jó lesz, õ nem téveszt,
nem mulaszt, mindent tud, így a gyerekek könnyen szerzik
meg a tudásukat.” 

Árpi pedig szorgalmasan dolgozott az iskolában is, ott-
hon is. Hol az apa, hol az anya ment a gyerekért az isko-
lába. Az úton hazafelé mindketten érdeklõdtek a nap
eseményeirõl, de Árpi nem igazán nyílt meg. Keveset
mondott az iskoláról, a tanulásról. A füzetei arról tanús-
kodtak, hogy a feladatokat pontosan, gondosan elvégzi.
Klári néni minden feladat végén aláírásával jelezte, hogy
a feladatot látta, elfogadja. Ám sem egy jópont, sem egy
dicsérõ megjegyzés nem került soha a füzetekbe. 

Októberre kissé változott a helyzet. Egy reggel Árpi a
következõkkel állt elõ: 

– Ma nem megyek iskolába!
– Fáj valamid? – érdeklõdött az édesanyja. 
– Nem, de elegem van az iskolából! Nem ilyennek képzel-

tem. Itt pusztán dolgozni szabad, és csak két-három gyerek
kap piros pontot. Mami, tényleg nem megyek iskolába! – ez
utóbbi mondatot a nyomaték kedvéért még hangosab-
ban mondta. 

– Kisfiam, abban a korban vagy, amikor már kötelezõ az
iskola. Muszáj bemennünk. Ha szeretnéd, akkor beszélek
Klári nénivel. 

– Semmi értelme nincs. Miattad bemegyek, de tudd, gyû-
lölöm az iskolát!

Súlyos szavak voltak. A szülõk pontosan tudták, hogy
Árpi ellenállását a dicséretlenség váltotta ki. 

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Közérzet – mikor érzi jól magát az ember?
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Az õszi szülõi értekezlet érdekes volt. A tanító kiállt, s
elmondta, hogy a gyerekek alapvetõen nem szeretnek
dolgozni. Õ ugyan mindent megtesz, de a kötelességtu-
dat nem jellemzõ a tanítványaira. Mindez azért jelent
komoly gondot, mert a tanítói eredményességet iskolai
szintû, késõbb országos mérésekkel vizsgálják. Tehát ver-
senyben van minden pedagógus. „Nem engedhetem meg
magamnak, hogy csak kullogjak, amikor köztudottan mindig
is az eredményeimre voltam a legbüszkébb!” A szülõk döb-
benettel hallgatták Klári nénit. Amikor a másfélórás ta-
nítói monológ befejezõdött, akkor a teremre néma csönd
ült. Mindenki a gondolataiba merült. Két perc hallgatás
következett, ez a két perc többeknek óra hosszúságúnak
tûnt. Végül is szólásra jelentkezett egy anyuka:

– Klári néni, Szabóné vagyok, a Kriszti anyukája. Ön most
sok-sok kifogását elmondta, elmarasztalta a szülõket, a csa-
ládokat, mert úgy látja, egyetlen család sem partnere önnek.
Nos, én meg úgy látom, hogy Klári néni elvárásai óriásiak,
úgy bánik a gyerekekkel, mintha nem 6-7 évesek, hanem egye-
temisták lennének. Sehol egy dicséret, egy kedves szó, csak a
feladatok gépies megoldását várja el a gyerekeinktõl. Az én
kislányom két hete éjszakánként felriad, ami nem fordult elõ
vele soha. Ez a mi problémánk, megnyugtatom a lányomat,
biztatom is, de ha nem kap pozitív visszajelzést, akkor végleg
nem lesz feltétlen híve az iskolának és a feladatoknak. 

Szabóné hihetetlen nyugalommal mondta el gondola-
tait, megnyitott egy zsilipet, így sok-sok szülõ jelentke-
zett szólásra. Mindenki azt jelezte, hogy Klári néni
követelménycentrikus tanítói elvei nagy terhet jelente-
nek a gyerekek számára. A szülõi hozzászólások kritiku-
sak voltak. Valamennyi hozzászóló arra törekedett, hogy
a gyerekek érdekében kompromisszumot keressenek. 

Klári néni hallgatta a szülõket, olykor egy-egy mosoly
is megjelent az arcán. Úgy tûnt, mintha nem is igazán
érintette volna meg egyik szülõ mondandója sem. A hoz-
zászólások sorát Árpi apukája zárta. Körülbelül ennyit
mondott: 

– Azért jöttem el, mert sok álmatlan éjszaka után vagyok.
Beszélni akartam a fiamról önnel, mert azt láttam, nem talál-
ta meg a kulcsot a gyerekemhez. Azzal a gyerekkel, aki várta,
hogy elsõ osztályos legyen, aki úgy jött ide, hogy ismerte a be-
tûket, aki tele volt kíváncsisággal. Úgy látom a probléma szé-
lesebb és súlyosabb. Most már nem a fiamról, hanem önrõl,
illetve a módszereirõl kell szólnom. Nem természetes, ha az
elsõs gyerekek nem akarnak iskolába menni, ha felsírnak ál-
mukban, ha betegségeket produkálnak. Tisztelettel kérem
önt, lépjen le a tanítványai közé a szó fizikai és átvitt értelmé-
ben is. A gyerek, az nem kis felnõtt. A gyerekeknek idõt kell
hagyni, hogy felnõttekké váljanak, s van, akinek ez a folya-
mat 16 évig tart, és ismerünk olyan embereket is, akiknek 20
év is kellett ahhoz, hogy felnõtté váljanak. Arra szerettem
volna Klári nénit kérni, hogy közeledjen Árpihoz, most vi-
szont arra kérem önt, hogy ne tanítóként kezdje el a holnapi
napot, hanem elsõsorban anyaként. Nézze el, ha a gyerekek
tévesztenek, ugyanakkor segítse is, biztassa is õket! Az ered-
mények pedig nem maradnak el. Ha a gyerekek szívesen jön-
nek iskolába, akkor az az ön érdeme is lesz. 

A jelenlévõk mindegyike úgy élte meg ezeket a szava-
kat, mintha helyette is szólt volna Árpi apukája. Klári
néni nem összegzett, nem foglalt össze, csupán a követ-
kezõt mondta: „Majd meglátjuk!” 7 óra is elmúlt, amikor
a szülõi értekezlet befejezõdött. A tanterem gyorsan ki-

ürült, az iskola elõtt a szülõk még egy-két mondatot vál-
tottak. Egységes volt a szülõi vélemény, hogy Árpi apu-
kája sokat segített a probléma felvázolásában, ezek után
már a tanítónõ elhatározásán múlik minden. 

Hogy mi történt? 
Klári néni – ha nem is könnyen – változtatott a mód-

szerein. Az októberi mélypont után a november már kön-
nyebb volt. A füzetekbe több jó pont, dicséret került. A
tanítványaira rámosolygott, s decemberben a szülõk se-
gítségével igazán emlékezetes Mikulás-ünnepséget szer-
vezett. 

Árpi apja mindezeket egy társasági összejövetelen me-
sélte el. 

Összegzésként még hozzátette: „Ha a tanító nem vál-
toztatott volna azonnal a módszerein, akkor haladéktalanul
elvittem volna a fiamat egy másik iskolába. Árpi nem tudta
elmondani, amit apaként meg kellett értenem, ha a tanító
görcsös akarása átragad a fiamra, az szegényt megfojtja.”

Még egy profi pedagógus is tanulhat a szülõktõl. 

Felesleges küzdelmek
Miért jó pedagógusnak lenni? – sokszor tettem fel ma-

gamnak a kérdést. Sok-sok indokot tudok felsorolni; 
– a gyerekekkel való együttmûködés magával hozza a

sikereket,
– jó látni a felnövõ gyereket,
– a munka változatossága, sokfélesége – nincs két egy-

forma gyerek, azonos probléma,
– nincs még egy szakma, ahol ilyen ütemben frissíten-

dõ a tudás,
– sok emberrel van kapcsolatom; szülõkkel, kollégák-

kal stb. 
A sort még sokáig lehetne folytatni, ám nem teszem. 
Ami számomra mindig meghatározó volt, az a tantes-

tület. Már a tantestületi szobába való belépés is különle-
ges élménnyel bírt, de még ennél is több a sok-sok ember,
aki ott naponta megfordul. Miért is mentünk be a tanári
szobákba? Néhányan megpihentek két óra között, néhá-
nyan készültek a következõ feladatokra, ám a többség
beszélgetett. Volt, amikor egy-egy osztály munkájáról
folyt a szó, és volt, amikor családi örömökrõl, kudarcok-
ról beszélgettek a jelenlévõk. Ezek a tízpercek szüksége-
sek voltak a további sikeres munkavégzéshez. Tudtunk
egymásról, sõt ha kellett, akkor segítettünk is egymás-
nak. Szóval szeretem, szerettem a tantestületeket. Nem
egyben megfordultam, az emlékeim szépek. Egy olyan
helyszíne volt korábbi életemnek, ahol kellemesen érez-
tem magam. 

Ma is aktív kolléganõm a minap mesélt egy történetet.
Nem akartam hinni a fülemnek. Kértem, mesélje el, mi
változott. A történet rövid, egyszerû, ám meghökkentõ. 

A családjának lehetõsége volt egy Pest környéki tele-
pülésen házat vásárolni. Tizenhat évvel ezelõtt került je-
lenlegi iskolájába. Kedvesen, szeretettel fogadták, az
igazgatóhelyettes azt is megmutatta, hogy hol lesz a helye
a tantestületi szobában. Azonnal bizalmat szavazott min-
denkinek. Az augusztusi nyitó értekezleten bemutatták.
Kicsit furcsállotta az igazgató munkaértekezletét. A kö-
vetkezõ mondatok örök emlékként megragadtak benne:
„Kartársak, a tanári szoba csupán gyülekezõ hely, ahol a hol-
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mikat le lehet tenni, illetve értekezleteket tartunk itt. Kérem,
ne éljenek itt társadalmi életet!”

Meglepõdött, olybá vette, hogy ez egy helyi szokás.
Nem is igen foglalkozott a problémával. A következõ na-
pon nekilátott a tanterme berendezésének. Azt szerette
volna, ha az új tanítványai szép környezetben kezdhet-
nék meg a tanévet. Sokat selejtezett, frissítette a képe-
ket, a szemléltetõeszközöket. Már vagy harmadik napja
dolgozott, amikor a szomszéd tanterembõl átjött Ági, aki
a harmadik osztályt vitte. Némi ismerkedés után a lé-
nyegre tért. 

– Mit szóltál a diri nyitó beszédéhez? – a választ meg sem
várva folytatta. – Ismét túllõtt a célon a diri bácsi. Mindig
attól fél, hogy a kollégák, ahogy õ mondja, a kartársak, kriti-
kával illetik a munkáját, s annak a színhelye a tanári szoba.
Ezért tiltja meg a nevelõi szoba használatát.

A kolléganõ nem tudott mit mondani. Korábbi tapasz-
talatai szerint a testületi szoba a szíve, a lelke volt az isko-
lának, de újként nem kívánt állást foglalni. 

Még ezen a napon megkereste õt egy másik kolléganõ
is. 

– Járt már itt Ági? – kérdezte a terembe lépve. – Ne is
mondj semmit, tudom, hogy felkeresett, láttam, amikor jött.
Ne hallgass rá, õ imádja a zûrös helyzeteket! Mindent meg-
tesz, hogy „esemény” legyen körülötte. 

Ilonka is bemutatkozott, és ment õ is a dolgára. 
Nem kellett két nap, s kérdezés, érdeklõdés nélkül

mindenkirõl mindent megtudott. Talán azt élte meg a
legrosszabbul, amikor az igazgatóhelyettes kereste meg, s
hívta fel a figyelmét arra, hogy itt a pedagógusok min-
dent tudnak egymásról. A munka kevésbé köti le az itt
dolgozókat.

– Tudod, szeretnek egymás fazekába látni. No, erre vi-
gyázz! Ne találjanak alkalmat arra, hogy te is a beszélgetésük
témája legyél. Kígyók élnek itt!

Zavarta a dolog, hiszen a település kicsi, így nem csak
az iskolai ügyek, hanem ennél lényegesen több is min-
denki elõtt ismert és tudott volt. Az elõzõ munkahelyén
az ilyen jellegû beavatottságra nem volt példa. 

Októberben értette meg az igazgatója félelmének és
szigorú rendszabályának az okát. Csütörtök délutánra
egy munkaközösségi értekezletet hirdettek a szervezõk.
Hogy ne teljen feleslegesen a várakozási idõ, egy köteg
füzettel felment a tanár szobába, leült a helyére, s javítás-
ba kezdett. Nem sokkal ezután megérkezett Ági is. A
kolléganõ idegesen járt fel-alá a szobában. Legalább tíz
perc is eltelt, amikor a következõ kolléganõ, Magda is
megérkezett. Ági csak erre a pillanatra várt, még félig
nyitva volt az ajtó, amikor a következõket süvöltötte:

– Mit képzelsz? Ki vagy te? Hogy mersz a gyerekemnek
elégtelent adni énekbõl? Az nem is tárgy. Különösen, ahogy te
tanítod! Közben az én lányom gitározni is tanul a zeneiskolá-
ban. Tehát nem is laikus!

– Nem adhattam más érdemjegyet, mert nem volt hajlan-
dó a felszólításra énekelni, majd a közös munkában részt ven-
ni. Megtagadta a munkát. 

– Az én gyerekem igyekvõ, szorgalmas, azt legalább érté-
kelhetnéd. De tudom, mi folyik a te óráidon! Ott nincs ember,
aki énekelne. Egyébként is olyan hamis minden rendezvé-
nyen, falunapon a kórusod, hogy az hihetetlen. Tehetségtelen
ember vagy, s ezt a gyerekeken bosszulod meg. 

– Tudod mit, viselkedj anyaként – mondta Magda meg-
lepõ higgadtsággal – és a jövõ heti szülõ fogadóórán keress
meg, akkor beszélgessünk a gyereked teljesítményérõl!

– Csak nem képzeled, hogy elmegyek hozzád tanácsért! 
A jelenet hangosra sikeredett, mindenki akarva-aka-

ratlan részesévé vált. Közben gyûltek a kollégák, az új
munkatárs döbbenettel hallgatta a kolléganõk vitáját.
Azon töprengett, az énektanárban hogy lehetett ennyi
türelem. Gondolataiban Ilonka zavarta meg. 

– Látod, ezt mondtam neked, Ági örömét leli abban, ha
másokat nyilvánosan kioszthat, ezért nincs közösség nálunk.
Tantestület? Hát az itt nincs, drágám! Te is jó helyre jöttél. 

Az igazgató is elõkerült, s ennyit mondott: 
– Kartársak, emlékeznek, mit is mondtam a tantestületi

szoba használatáról. 
Örömmel tölt el, hogy én csak hírbõl ismerhetem az

ilyen tantestületi hangulatot.

Jogsegélyszolgálat tanítóknak 
P. Krisztina kollégánk fordult hozzánk kérdésével. Prob-
lémája általános, így a kérdését és az erre adott választ
nyílt formában adjuk meg. 

Kérdés: 
„Diplomámat 2014 júliusában kaptam meg, augusztus

21-étõl dolgozom az elsõ munkahelyemen. A vezetõ gyakor-
noki munkakörbe sorolt be. Kérdésem: szükséges-e minõsítõ
vizsgát tennem a pedagógus I. fokozatba lépéshez, s ezt mikor
tehetem meg?”

Válasz a jogforrás alapján: 
A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pe-

dagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közne-
velési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

(1) Az Ép. r. 36. § (1)–(2) bekezdése szerint:
„(1) A gyakornokra, a gyakornoki idõre és a minõsítõ

vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatály-
balépését követõen létesített foglalkoztatási jogviszo-
nyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalé-
pése elõtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok eseté-
ben a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézmé-
nyekben címû 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a
továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki
idõre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal,
hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr.
gyakornokra és gyakornoki idõre vonatkozó rendelkezé-
sei alapján „megfelelt” minõsítést kap, a Pedagógus I. fo-
kozatba kell besorolni. A gyakornok kérelmére e rende-
letnek a gyakornokra, a gyakornoki idõre és a minõsítõ
vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor
is, ha jogviszonya e rendelet hatálybalépése elõtt kelet-
kezett. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szak-

! ! !
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mai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba
kell besorolni.

(2) A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba
besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal ren-
delkezõ pedagógus minõsítési eljárása során 2013. szep-
tember 1. és 2018. június 30. között a 3. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott, a minõsítési eljárásra történõ jelent-
kezéshez szükséges szakmai gyakorlat idõtartamára vo-
natkozó szabályt nem kell alkalmazni. A 2013. szeptem-
ber 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint
nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkezõ pedagógus elõ-
ször 2014-ben kezdeményezheti a minõsítési eljárást. A
saját kezdeményezésre induló minõsítési eljárás feltéte-
leként elõírt szakmai gyakorlat idejébe, a gyakornoki idõ-
ben megszerzett szakmai gyakorlat kivételével be kell
számítani a 2013. szeptember 1. elõtt megszerzett szak-
mai gyakorlatot is.”

Összegezve: A munkáltató kötelessége, hogy a gya-
kornok minõsítésének folyamatát beindítsa, hiszen a má-
sodik év letöltésével a gyakornoki státuszt fel kell válta-
nia az átsorolásnak a Pedagógus I. fokozatba. A gyakor-
noknak fel kell készülnie a minõsítõ folyamatra, hogy az
értékelése a továbblépést feltétlenül segítse. Azt tanácso-
lom, egyeztessen igazgatójával, hogy a minõsítési folya-
matot miként kívánja megoldani. Gondolok itt a men-
torkolléga szerepére, az óralátogatások tapasztalatainak
összegyûjtésére és minden olyan feladat felsorolására,
amely az egyéb tevékenységek körébõl való. Ugyanakkor
szükséges a folyamat idõbeli megtervezését is idõben
megtenni. Sok sikert kívánok az elkövetkezõ – cseppet
sem könnyû – idõszakhoz. 

A válasz elfogadást tisztelettel kérem: 
Csillag Ferenc

közoktatási szakértõ

! ! !

D. Kenedli Eszter

Az érzelmi intelligencia
fejlesztésének 
gyermekkori lehetõségei 

„Mennyi az EQ-d? Nem az IQ-ról van szó. Még csak nem is egy számról. Az érzelmi in-
telligencia azonban az életbeli sikeresség legjobb elõrejelzõje lehet. Ezentúl mást jelent
okosnak lenni.”

(Nancy Gibbs)

A modern tudomány fejlõdése során az értelem pszi-
chológiája1, az értelmi intelligencia vizsgálata jóval meg-
elõzte az érzelmi intelligencia létének és szerepének vizs-
gálatát.

De mit is értsünk az érzelmi intelligencia fogalmán? 
Tudománytörténeti szempontból fiatal tudományte-

rületrõl beszélhetünk: a ’társas intelligencia’ kifejezés mint
képesség a neves amerikai pszichológustól, a Columbia
Egyetem tanárától, Edward Lee Thorndike-tól2 szárma-
zik. Az általa leírt képesség határozza meg azt, hogy ho-
gyan képes valaki embertársával/embertársaival kapcso-
latot teremteni, vagy ami meghatározza e kapcsolat-
nak/kapcsolatoknak a minõségét. Napjainkban már
számtalan kutatás igazolja azt a tényt, hogy boldogulá-

sunkat, sikereinket nem kizárólag értelmi képességeink-
nek köszönhetjük, sikertelenségeink miatt pedig nem
feltétlenül ezen képességeink a felelõsek. Érzelmi intel-
ligenciánk megléte, mértéke, netán hiánya is ugyanúgy
döntõ faktor. A fogalommeghatározásban mutatkoznak
árnyalatnyi eltérések, de alapjában az érzelmi intelligen-
cia az értelmi intelligenciához hasonlóan: intelligencia-
fajta. Az a képesség, melynek révén az egyén felismeri mind
saját, mind mások érzelmeit; értelmezi, azonosítja õket, s a
meg- és felismerés felelõsségével alakítja, gazdagítja nemcsak
saját, hanem mások életét is. Az érzelmi intelligencia fogal-
mához tartozó EQ (Emotional Quotiens) pedig az érzelmi
intelligenciának az IQ-hoz hasonló elven kidolgozott mérési
metodikája, illetve annak eredménye. 
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A mese mint 
az intelligenciafejlesztés 
lehetõségének eszköze

Az általános lélektani, majd a gyermeklélektani kuta-
tások során került elõterébe a mesének nemcsak az ér-
telemre, hanem az érzelmekre gyakorolt jótékony ha-
tása, kivételes fontossága. 

A bemutatandó könyv szerzõje – kutatóként és tré-
nerként is – mindenekelõtt a mese legfõbb személyiség-
fejlesztõ funkcióira hívja föl olvasói figyelmét. Tapaszta-
lata szerint a mese elsõsorban a gyermekek szilárd és
erõs értékrendszerének kialakulásához ad mással nem
helyettesíthetõ segítséget. Mások tiszteletére és szerete-
tére nevel, hûségre önmagunkhoz és másokhoz, a válasz-
tásaink melletti kitartásra ösztönöz, fejleszti a képzelõe-
rõt, erõt ad terveink megvalósításához, az elõttünk álló
akadályok leküzdéséhez, igazunk kivívásához.

Kiemelt értéke e könyvnek, hogy a benne található
mesék a 4 és 9 éves gyermekekhez szólnak: óvodásoknak
és kisiskolásoknak egyaránt. E tény pedagógiai és pszi-
chológia szemszögbõl is üdvözlendõ, hiszen nevelõereje
az óvodai és az általános iskolai alsó tagozatos munkában
egyaránt kamatoztatható, általa is közelebb hozva egy-
máshoz az intézményesített nevelés e két szakaszában fo-
lyó szakmai munkát. A szerzõ részletesen szól az általa
megjelölt gyermeki kor legfõbb jegyeirõl, gondolkodás-
lélektani jellemzõirõl. Kiemeli a mese lényegi sajátossá-
gait, egybevetve, párhuzamba állítva a gyermek mágikus
világképével. A mesék csodái a gyermek számára meg-
kérdõjelezhetetlenek; azon a nyelven szólítják meg õt,
melyen maga is gondolkodik, kifejezi gondolatait. A me-
se – a maga igazságkeresésével –, majd annak meglelésé-
vel bensõségességet, biztonságérzetet ad és növel. „A
gyermeki hit alapja hogy a világban rend van, és ha az
egyensúly meg is bomlik, a harmónia helyreáll. … A me-
sei optimista világkép és a gyermek vágyai egymásra rí-
melnek, a mesei vágyteljesülést nem akadályozzák sem
természeti törvények, sem idõbeli vagy térbeli korlátok.”3

… „A szeretett tárgyak és személyek védelmet nyújta-
nak, így a gyermek személyiségfejlõdése szempontjából
nagyon fontos az állandó személyek jelenléte és a tárgyi
környezet állandósága.”4 A mese szerkezeti felépítése pe-
dig felerõsíti mindezek hatását. Ilyenek: „az ismétlés, a
kezdõ és záró formulák stabilitása, a sztereotíp kifejezé-
sek, az ismétlõdõ motívumok, mint például a próbaté-
tel.”5 Igen érdekfeszítõ fejezet foglalkozik a gyermeki te-
remtõ képzelettel, a belsõ képalkotással mint fejlõdési le-
hetõséggel; a mesékbõl megismerhetõ képzeletbeli bará-
tokkal, akik a gyermeki tudatban különleges helyet fog-
lalnak el: gyakorta beszélgetnek is velük, társukká fogad-
va õket. Pontos, sõt tudományos képet kap az olvasó a
mesei kettõs tudat kialakulásáról és lényegérõl, jól kö-
rülhatárolva a gyermekkor mesekorszakait. E mû olvasá-
sa kétséget sem hagyva tudatosítja, hogy a mesére, a me-
sélésre fordított idõ: minõségi idõ – a mesélõ és a mesét
hallgató számára egyaránt. Az érdeklõdõ olvasó e könyv-
bõl választ kap az oly sokszor elhangzó „Hogyan me-
séljünk?” kérdésre is. Átélt tapasztalatait fölidézve,
olyan mesélési, mesehallgatási szokásokat elevenít föl és

mutat be a szerzõ, melyek mindegyike kiválóan alkal-
mazható a családi, az óvodai és a különbözõ iskolai kö-
zösségekben.

Az óvodás kor ismérveit számba véve tudományos ala-
possággal és gyakorlati példák sokaságával utal a 4-5 éves
életkorra jellemzõ kettõs tudatú átélésre, amikor is a kis-
gyermek tévesztés nélkül éli bele magát egy-egy mesehõs
szerepébe. E korszakot a 9–10 éves korig tartó, az inten-
zív valóságra történõ irányulás idõszaka váltja fel, mely-
nek éppúgy jellemzõje a metamorfózis, mint annak a sa-
játos belsõ világnak a megélése, amikor a személyes élet-
történet mint mese tûnik föl. (Mesélj magadról!) A ké-
sõbbi mesélés (elmesélés) alkalmaikor „a 10–12 éves
gyermek a történet legfontosabb mozzanatait emeli ki, és
„naiv pszichológusként” magyarázza a szereplõk motivá-
cióit.”6 Elgondolkodató és elõremutató a könyvnek az
értelmi és az érzelmi intelligencia kettõsségét taglaló fe-
jezete; az érzelmi intelligenciának a szív látásaként törté-
nõ költõi megjelenítése. 

A közvetlen pedagógia munkát segíti a gyermekkori
intelligencia fejlesztésének szükségességét hangsúlyozó,
kutatásaik során az e kérdéskörrel foglalkozó tudósok
munkásságát vázlatosan összefoglaló fejezetben foglal-
tak, melyekhez közvetlenül kapcsolódik az érzelmi fejlõ-
désnek a pszichoszociális fejlõdéselmélet tükrében törté-
nõ bemutatása.

E könyv a már eddig ismert elméleti kutatások bemu-
tatásával megalapozott, s a szerzõ gazdag pszichológiai
gyakorlatára, tapasztalataira épülõ igen értékes munka.
Az egyes fejezetekben olvasható mesék, történetek, idé-
zetek hitelesen támasztják alá a szerzõ mondanivaló-
ját. Tartalmát tekintve a könyv második részében talál-
ható 10 EQ-fejlesztõ mese újdonságával és varázsával, a
Jegyzetek fejezetben felsorolt szakirodalom pedig alapos-
ságával segítheti a téma iránt érdeklõdõ pedagógusok és
szülõk, gyermekeket nevelõ munkáját. 

Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az érzelmi in-
telligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk Kiadó,
Budapest, 2012.

Jegyzetek
1Ld.:Jean Piaget: Az értelem pszichológiája
Kairosz Kiadó, 1997
Megjegyzés: A kötet a szerzõnek 1942-ben a Collége de France-ban
megtartott elõadásait tartalmazza. A magyar nyelvû fordítás az aláb-
bi kiadvány alapján készült: Jean Piaget: La psychologie de l’intelli-
gence, Paris, Armand Colin, 1967 (Ford.: Ádám Anikó, Farkas Ildi-
kó, Martonyi Éva. Az Utószót írta: Balogh Tibor.) Magyarországi el-
sõ kiadás éve: 1993, a második kiadásé: 1997) 

2 Thorndike, Edward Lee (1874–1939): amerikai zoopszichológus, a
behaviorista irányzat egyik megalapozója
Természettudományi Lexikon VI. kötet (Fõszerk.: Erdey-Grúz Ti-
bor)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968 (47. o.)

3 Kádár Annamária Mesepszichológia
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban
Kulcslyuk Kiadó, 44. o.

4 I. m.: 45. o.
5 I. m.: 45. o.
6 I.m.: 157. o.
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Ez az én harcom, avagy megosztom a problémámat?
Rambóként kell végigharcolnunk, avagy átküzdeni ma-
gunkat az elõttünk lévõ akadályokon, vagy szövetségese-
ket keresünk. Más oldalról: „Egyedül nem megy”, avagy
meg tudom oldani önállóan.

Jó napja volt a családgondozónak. Könnyebben ment, mint
hitte volna. A falugondnoknak volt délután egy lyukas félórá-
ja, és különösebb alkudozás nélkül ráállt a fuvarra. Most nem
küldte el a polgármesterhez, hogy elõbb beszélje meg vele.

Egy gyerekíróasztalt és egy gyerekkönyvespolcot kellett el-
szállítani Zolikáékhoz. Zolika anyukája hallotta a ház elõtt
leparkoló autó ajtajának csapódását, elõresietett, hogy segít-
sen bevinni a bútorokat. Ahogy korábban megbeszélték, a
nagyszoba ablak melletti sarkában helyezték el az íróasztalt
és a polcot. Egy kopott, régi tonett szék is került az asztalhoz.
Lábait Zolika méretéhez igazították. Az anyuka elõpakolta
Zolika összes tanszerét, és a gondozó javaslatára a pár ked-
venc dinófiguráját. Együtt berendezték Zolika „tanulósar-
kát”. Egy állatos poszterrel dekorálták még a sarkot.

Az anyuka kávéval kínálta a gondozót, a maga módján
szerette volna megköszönni az adományt. A gondozó mond-
ta, hogy nem õt illeti a köszönet, a védõnõ szólt, van egy csa-
ládja, ahol feleslegessé vált az asztal és a polc. A család úgyis
kidobta volna, nekik mindegy volt, hogy elhozzák, vagy sem.
A védõnõnek jár a köszönet, fõleg, hogy emlékezetében tar-
totta beszélgetésüket Zolika hiányzó tanulósarkáról.

Szakmaközi megbeszélésen1 került szóba Zolika. Tanító
nénije hozta fel, nehezen jut vele egyrõl-kettõre. Tavaly nem
küldték szakértõi bizottsághoz, gondolták, majd utoléri ma-
gát, most másodikban már nehezebb a helyzet. Így Zolika se
nem sni-s, se nem tanakos. Tulajdonképpen nincs vele külö-
nösebb probléma, csak borzasztó lassú. Nagyon rövid ideig
tud csak figyelni, elkalandozik. Nem lehet tudni, csak me-
reng, vagy mozizik, perget-e egy filmet maga elõtt. A család-
gondozó felvetette, hogy a gyermekjóléti szolgálat pszicholó-
gusa megnézhetné Zolikát, mielõtt a szakértõihez küldenék.
Az ötlet tetszett a tanítónõnek, megállapodtak, hogy a gondo-
zó idõpontot kér a pszichológustól és megbeszéli a szülõkkel,
hogy hozzák be Zolikát a rendelésre.

Részlet a szakmaközi megbeszélés jegyzõkönyvébõl;
jelen vannak jelenléti ív szerint:
– Szné ismerteti F. Z. tanuló tanulási nehézségét

– N. A. ismerteti F. Z. családi körülményeit A családnál a
szûkös anyagi lehetõségen kívül nincs veszélyeztetõ körül-
mény. A rendszeres támogatásokat az önkormányzattól meg-
kapják és rendkívüli segélyben is részesültek. Az önkormány-
zat téli tüzelõt is biztosított.

– Rné kiegészíti N. A. tájékoztatását. Jelzi, hogy Z. család
felajánlott gyermekbútorokat.

– N. A. jelzi, hogy F. Z. családnak szüksége van a búto-
rokra.

Mind a gondozó, mind az anyuka elégedett volt a kialakí-
tott tanulósarokkal. A gondozó engedett a kínálásnak, gon-
dolta, kávé mellett könnyebb lesz megbeszélni, hogy Zolikát
be kellene vinni a pszichológushoz. Hosszasan taglalta, hogy
a pszichológushoz teljesen egészséges gyerekek is járnak, Zo-
likával sincs semmi baj, csak lassú és ezért kellene bevinni. Az
anyuka rábólintott, de a gondozó megérezte, hogy a bólintás
mögött komoly indulatok lapulnak. Ráérzett a helyzet fonák-
ságára is, mintha egy cserebere üzletrõl lenne szó, én adom a
tanulósarkot, te pedig hozod a gyereket.

A pszichológus megnyugtatta az anyukát, Zolika figyelem-
koncentrációs problémája belül van az életkornak megfelelõ
normalitáson. A tanító néni meg fogja mutatni, milyen fej-
lesztõ feladatokat végezzenek otthon, és Zolika pár hónap
alatt behozza ezt a kis hátrányát.

Részlet a gondozási terv feljegyzésébõl;
helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos helyisége
jelen vannak: Szné, N. A., Tné
Tné ismerteti F. Z. anamnézisét. Elmondja, hogy F. Z. nõ-

vére és húga közötti korkülönbség és a középsõ gyermekhely-
zet milyen sajátosságokat hoz magával. Érzelmileg bizonyta-
lan. F. Z. relatíve sok idõt tölt magányosan, noha testvérei
körülötte vannak. Belsõ monológokat folytat, testvéreihez és
szüleihez irányuló kommunikációja szegényes.

Szné és Tné egyeztetés után összeállítják a fejlesztõ felada-
tokat.

Megállapodás: Szné személyre szabott feladatokkal foglal-
koztatja F. Z-t, a fejlesztõfeladatokat folyamatosan bõvíti,
szorosan figyelemmel kíséri F. Z-t.

N. A. követi a családot, segíti az otthoni feladatvégzést és
ellenõrzi.

Egy hónap után áttekintik a tapasztalatokat, értékelés.
A bútorrendezést követõ harmadik látogatáskor az anyu-

ka fenntartások nélkül fogadta a gondozót, vizitjeit már nem
vette zaklatásnak. Sikerült Zolika nõvérét is becsábítani az
otthoni feladatokba. Az anyuka büszkén mesélte, hogy hány
szónál tart Zolika és nõvére a szókígyóban, a labirintusról pe-
dig úgy kell lerobbantani õket, alig lehet ágyba parancsolni
mindkettõt. 

A gondozó rendre elmagyarázta az újabb feladatokat, leját-
szotta a gyerekekkel, olykor sikerült az anyukát is bevonnia.

Nem csak magunk közt
Amikor a fogaskerekek illeszkednek

Korányi István

1 A gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény kötelezõ feladata
naptári évenként hat alkalommal megtartani a szakmaközi megbe-
szélést, melynek résztvevõi a jelzõrendszer tagjai, így az oktatási intéz-
mények képviselõi (gyermekvédelmi felelõs, v. iskolaigazgató, v. pe-
dagógus, óvodapedagógusa), védõnõ, háziorvos, körzeti megbízott és
a családgondozók. A megbeszélésen más érintettek is részt vehetnek,
a megbeszélés lehet tematikus is, a témában érintettek részvételével.
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Nem jött még el az értékelés ideje, de a gondozó felkereste
a tanítónõt. Türelmetlenül várta a visszajelzést, mit mond a
tanítónõ. Persze tudta, hogy ilyen rövid idõ alatt – három hét
– nagy változásra nem számíthat, de mégis, hátha…

A tanítónõ örült a látogatásnak, jó érzéssel nyugtázta,
nem csak neki fontos Zolika. Elmondta, hogy nehéz a külön
feladatokat illeszteni a napi munkába, de megéri a fáradság,
Zolika jól fogadja a plusz munkát. Jobban figyel ezekre a fel-
adatokra, mint a korábbiakra. Tetszik neki, hogy személye-
sen neki szólnak a feladatok. A kommunikációja is kicsit
mintha más lenne.

A gondozó is beszámolt a családnál tapasztalt sikerekrõl.
Elérkezett a megállapodásban rögzített értékelés ideje.

Mind a tanítónõ, mind a gondozó Zolika újabb sikereit sorol-
ta a pszichológusnak. A pszichológus figyelmesen hallgatta
õket, majd – bár tudta, hogy ezzel lehûti a lelkesedésüket –
felhívta a figyelmet, hogy Zolika fejlõdése nem egy lineáris
függvény szerint fog alakulni, bizony számítani kell visszaesé-
sekre. Az esetleges hullámvölgyek nem szabad, hogy kedvü-
ket szegje, az nem a munkájuk eredménytelenségét, vagy ku-
darcát jelenti, az természetes jellemzõje Zolika esetének.

Most nem idézem ide a találkozóról szóló feljegyzést, és a
késõbbiekbõl sem citálok részleteket. A pszichológus hullám-
völgyekre vonatkozó elõrejelzése beigazolódott. A tanítónõ és
a gondozó a visszaesések idején is bíztak munkájuk eredmé-
nyességében, állhatatosan folytatták a fejlesztõmunkát. 

Zolika négy hónap után került le a megbeszélni való témák
listájáról. Zolika sebességet váltott, még messze volt a maga-
sabb sebességfokozattól, de a figyelemösszpontosítással már
nem volt problémája, mondhatni, ledolgozta hátrányát.

Elsõ pillantásra úgy tûnik, a tanítónõ tisztán pedagó-
giai problémával jön elõ a szakmaközi megbeszélésen.
Furcsállhatnánk is, miért hozakodik elõ ezen a fórumon
Zolika tanulási nehézségével. Ezt házon belül kellene
megoldania, ha úgy gondolja, hogy szakértõi bizottság
vizsgálja meg Zolikát, kérje a vizsgálatot. De nem, õ a
szakmaközi megbeszélés részvevõitõl vár segítséget. Mi-
lyen segítséget vár? Talán egy lökést a bizonytalansága
eloszlatására, egy ötletet. És jön is az ötlet. A családgon-
dozó javaslata, vonjanak be a probléma kezelésébe egy
további szakembert, a pszichológust.

Innen kezdve indul a három szakember együttmûkö-
dése. Szerepel egy negyedik szakember is, a védõnõ. Az õ
szerepe ebben a történetben epizódikus, bár nagyon fon-
tos, mint színházban a kellékes, az õ közvetítésével jut
Zolika a tanulósarokhoz, a fejlesztõmunka egyik szüksé-
ges tárgyi kellékéhez. Ahogy minden kisebb településen
van egy hírhozó-hírvivõ, úgy a védõnõ és a családgondo-
zó is sok családnál fordul meg, és így biztos tudnak fel-
ajánlásokról, adományokról.

Térjünk vissza a történet fõszereplõihez. A pszicholó-
gus felvázol egy háttértényezõt, a középsõ gyermek csa-
ládban elfoglalt pozíciójának sajátosságait.2 Ez az a pont,
ahol látható, hogy korántsem tisztán pedagógiai problé-
máról van szó. Megbeszélik, és összeállítják a személyre

szabott fejlesztõ feladatokat. A tanítónõ az iskolai mun-
kába illesztve fejleszti Zolikát. A gondozó a családnál
végzi, illetve végezteti az otthoni feladatokat. Ehhez a ta-
nítónõ adja a konyhakész alapanyagot, a gondozó fo-
gyasztásra készíti és tálalja. Anélkül, hogy durván bele-
avatkozna a család struktúrájába, vagy felborítaná a po-
zíciókat, bevonja Zolika nõvérét a segítõ munkába és az
édesanya támogatását is megnyeri.

A tanítónõ és a gondozó saját jól behatárolt területü-
kön mûködnek. Tevékenységükrõl, eredményeikrõl
rendszeresen tájékoztatják egymást. A folyamatot a pszi-
chológus is figyelemmel kíséri és szakmai tanácsaival tá-
mogatja a tanítónõt és a gondozót.

Mi az, ami sikeressé teszi a három szakember munkáját?
Véleményem szerint a legfontosabb a kompetenciahatá-
rok megtartása. Természetesen ezt megelõzi, hogy mind-
hárman segíteni akarják Zolika fejlõdését, nem passzol-
ják le a problémát, például a szakértõi bizottsághoz. A
pszichológus segítségével felmérik a helyzetet, kidolgoz-
zák és leosztják a feladatokat, munkatervet készítenek,
informálják egymást, értékelik a fejlesztõmunkát. Itt
szükségét érzem egy zárójeles megjegyzésnek. A fent emlí-
tett sikerre vezetõ tényezõk nem olvashatók ki egyértel-
mûen a jegyzõkönyvbõl és a feljegyzésbõl. A jegyzõkönyv
érezhetõen a kincstári elvárások szerint íródott, nem Zoli-
ka problémájáról szól. Azért tartom fontosnak ezt megje-
gyezni, mert ahhoz, hogy a sikerre vezetõ utat megoszthas-
suk, a tapasztalatokat, információkat átruházhassuk, fel-
tétlen szükséges a részletes, tényszerû dokumentálás.
Nem a „kincstár” felé, hanem magunknak. Tudom,
hogy a tengernyi kötelezõ adminisztráció mellett ez mek-
kora terhet jelent, de biztos vagyok abban, hogy jelentõs
hozadéka van. Például egy késõbbi hasonló eset kapcsán
hasznos újra átnézni az esettörténetet. 

A siker egy további eleme a türelem. Tudják, illetve
elfogadják, hogy Zolika fejlesztése nem egy autóban tör-
ténõ sebességváltáshoz hasonlatos pillanatmûvelet. A
hullámvölgyeket is elfogadják, és nyilvánvalóan alkal-
mazkodnak Zolika tempójához, hiába is próbálnának
Forma–1-es pilótát faragni belõle.

Elképzelhetetlen a siker a szereplõk egymás iránti
tisztelete nélkül, mely a másik szakmai kompetenciájá-
nak elfogadásán és tiszta szándékaiban való bizalmon
alapul.

Biztos vagyok abban, hogy ön is további tényezõket,
elemeket tud felsorolni, melyek a sikerhez vezetnek.
Gondolja át és lajstromozza ezeket az elemeket!

– Ha tanítói praxisában szakmai problémája, vagy di-
lemmája van, megosztja-e másokkal? 

a) Nem, soha b) Ritkán c) Többnyire igen d) Mindig
– Ha megosztja szakmai problémáját, vagy dilemmá-

ját, kivel osztja meg?
Természetesen több válasz is lehetséges.
a) Csak szakmabeli kollégákkal
kollégákon belül: tanító kollégával, munkaközösség ve-

zetõjével, tagozatvezetõvel,  iskolavezetõvel, igazgatóval
b) Kollégákkal és társszakterületek szakembereivel
c) Barátaimmal
d) Családtagokkal
– Zolika fejlesztésének mely elemeit jegyezné fel az

esettörténetben?
– Milyen idõszakonként készítene feljegyzéseket?

2 Alfred Adler osztrák pszichiáter kezdett el foglalkozni a születési sor-
rend hatásával a gyermekek személyiségére. Napjainkban bõséges irodal-
ma van mind a pszichológiában, mind a szociálpszichológiában. Lásd
még Babafalva.hu Kismama portál „Miért mindig õ az elsõ?” – A születé-
si sorrend hatása a gyerekek személyiségére 2013. ápr. 29. Wéber Anikó
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Legyen azzá, aki
Tudjuk, a gyereknek csak segíthetünk, hogy saját sze-

mélyiségének legjobb lehetõségei erõsödjenek, érjenek,
kibontakozzanak. Hiába mondanánk meg, írnánk elõ,
milyennek kell lennie – hiábavaló lenne. – Önmagunk-
ból, a társakból, tevékenységekbõl jó olyan környezetet
teremtenünk köré, amelyben rátalál magára. 

Ha szeretnénk, hogy az önmagára találás folyamatáról
erõs, esetleg meghatározó élményben legyen részünk,
szánjunk rá 90 percet, nézzük meg a Summerhill1rõl szó-
ló filmet. (www.youtube.com/watch?v=QlfuQqVMu0Y)
Nem azért, hogy olyan legyen az iskolánk, mint a sum-
merhilli – ez ezer okból lehetetlen –, hanem hogy átél-
jük, hogyan válnak 8–16 éves gyerekek „erkölcsi lény-
nyé” egyszerûen attól, hogy önmaguk lehetnek.
(Summerhill ma is létezik, a film dokumentumok alap-
ján készült.)

Legyünk azzá, akik vagyunk
Akkor vagyunk jó környezet a gyerekek számára, ak-

kor tudjuk õket jól segíteni, ha mi is arra törekszünk,
hogy minél inkább önmagunk legyünk. Szerencsére a
két szál erõsíti egymást: „rájuk, nekik” készülve mi is ala-
kulunk. Nincs még egy tantárgy (szívesebben nevezem
tantárgy helyett témakörnek), amely önismeretben eny-
nyit segítene nekünk. Hiszen a kerettanterv azt ajánlja,
kéri, arra ösztönöz, néha kényszerít, hogy kérdéseket te-
gyünk fel a gyerekeknek önmagukról (Én magam téma-
kör), arról, milyen kapcsolatban vannak családjukkal,
társaikkal (Én és társaim), mit jelent számukra a tágabb
emberi, tárgyi környezet, mit a világmindenség (Én és a
környezetem, Én és a világmindenség).

Micsoda alkalom…
… egy tanéven, tíz hónapon át hetente újra és újra

visszatérni ezekhez a kérdésekhez! Erkölcstan munka-
tankönyvet írva Gönczöl Enikõvel úgy találtuk, hogy a
tanítót/tanárt az önmagának feltett kérdések hangolhat-
ják rá igazán a gyerekekkel feldolgozandó témára. Ezek-
bõl idézek ide témakörönként néhányat. 

Most talán csak átfutjuk egy-egy témakör kérdéseit,
csak annál idõzünk el, amely erõsebben „megszólít”; de
aprólékos gondossággal térjünk vissza hozzájuk majd ak-
kor, ha a tanév folyamán sorra kerülnek, ha arra készü-
lünk, hogy a gyerekek az adott témakör lényegét átéljék.
Éppen a kérdésekre adott válaszaink tehetik személyessé
a tanítást. 

Szokatlan a metodikában, hogy tanácsok, kijelenté-
sek helyett kérdéseket ajánlunk; szerencsére szokatlan
maga a – nagyrészt kérdésekbõl álló – kerettanterv is. 

Ráhangolódás 
„Az én világom” témakörre2

Milyen neveken szólítottak gyerekkoromban, ezek
közül melyiket szerettem?3

Melyik a legkedvesebb gyerekkori fényképem? Miért
éppen ez? Milyen környezet vett körül gyerekkoromban?
Mi volt jó benne, mi hagyott hiányérzetet? (Olyan jó
volt, hogy csak akkor éreztem utoljára igazán boldognak
magam? Vagy éppen ellenkezõleg, gondolni se szeretek
rá, annyi feszültség, szeretetlenség kapcsolódik hozzá?)

Mi volt a legnagyobb öröm/szomorúság az életemben?
Miért volt ez akkor fontos? (Minek örültem gyerekként,
mi keserített el? Látom-e egy-egy tanítványomon, hogy

Kereszty Zsuzsa Utolsó tûnõdés 
és a gyakorlat (19.)
Jegyzetek arról, hogyan hat ránk, 
hogy erkölcstant tanítunk

Tizennyolc alkalommal, hónapról hónapra kíséreltük meg – talán az Olvasóval együtt –
végiggondolni, hogyan is lehetne gyereknek való, tanítónak/tanárnak jó módon megkö-
zelíteni az erkölcs „tanítását”. Milyen tevékenységek, milyen hangnem, milyen kérdé-
sek segítik a gyereket, hogy a foglalkozásokon átéljen valamit abból, milyen is õ maga,
hogyan hat másokra – hiszen az erkölcstan-foglalkozásoknak ez a legfontosabb célja.
Búcsúzóul nagy kár lenne nem tûnõdnünk arról is, hogyan hathat ránk, tanítókra, ha
évente tíz hónapon keresztül hetente próbáljuk segíteni a gyerekeket, hogy átéljék,
megtapasztalják, elgondolják, megvitassák, hogyan lehet különbözõ helyzetekben sza-
badon, a másik szabadságát semmiképpen nem sértve viselkedni, jelen lenni.
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mitõl felszabadult, miért válik szótlanná, gátlásossá?)
Mennyire engedjünk meg magunknak, hogy iskolai hely-
zetekben örömünket, haragunkat, szomorúságunkat ki-
fejezzük?

Miért szidtak, miért dicsértek gyerekkoromban? Mi
az, amit – a hozzám közel állók – ma szívesen vesznek tõ-
lem, és miért szoktak neheztelni rám? (Mit tudok ezzel a
nehezteléssel kezdeni? )

Mit tiltottak nekem gyerekként a szüleim vagy más
felnõttek? Mennyire érzem indokoltnak ma ezeket a ti-
lalmakat? (Túl soknak érzem a gyerekkori tilalmakat;
vagy éppen azt hiányolom, hogy nem eléggé törõdtek az-
zal, mit teszek, vagy mit nem?)

Hogyan tudnám megfogalmazni a magam számára, mi
is a lelkiismeret? Hogy jön létre az emberben ez a belsõ
hang? Miért van, hogy egyszer hallgatunk rá, másszor
nem? Mikor éreztem lelkiismeret-furdalást? (Változott
felnõttként a lelkiismeretem? Többet, vagy kevesebbet
engedek meg magamnak, mint korábban?)

Ráhangolódás a „Társaim –
õk és én” témakörre

Miben szorultam segítségre kisiskolás koromban? Ki-
tõl kaptam segítséget akkoriban? Felnõttként miben szo-
rulok segítségre? Kik és miben számíthatnak az én segít-
ségemre?

Könnyû, vagy nehéz feladat felnõttként segítséget
kérni és elfogadni másoktól? (Felnõttként változtam-e
ebben? Könnyebben, vagy nehezebben kérek, fogadok el
segítséget?)

Mikor láttam elõször más bõrszínû embert? Milyen
hatással volt rám? Vannak-e olyan – más bõrszínû férfi-
ak/nõk , akik nagyon tetszenek, vagy olyanok, akiket na-
gyon csúnyának látok? (El tudok képzelni más bõrszínû
embert, szomszédomnak, kollegámnak, tágabb családom
tagjának?)

Mikor láttam elõször fogyatékos embert? Milyen ér-
zést keltett bennem ez a találkozás? Van-e bennem bár-
milyen ellenérzés velük szemben? Mi lehet ennek az oka? 

Van olyan érték az életemben, amelyet az enyémtõl
nagyon eltérõ környezetbõl vettem át? Ha van, mi lehet
az oka annak, hogy ott találtam meg ezt az értéket?

Van emlékem olyan helyzetrõl, amelyben erõvel le-
gyõztek? Milyen érzés volt? Elõfordult, hogy én gyõztem
le erõvel valakit? Meg lehetett volna oldani más módon
is azt a helyzetet?

Milyen gyerek voltam? Mennyire akartam megfelelni
a felnõttek elvárásainak? Mitõl függ, hogy felnõttként
meg akarunk-e felelni mások elvárásainak? (Felnõttként
változtam-e ebben? Jobban, vagy kevésbé akarok megfe-
lelni mások elvárásainak, mint korábban?) Milyenek az
én elvárásaim tanítványaimmal szemben?

Ráhangolódás az „Én és tágabb
közösségeim” témakörre

Mely népcsoportok tagjai találhatók meg a csalá-
domban? Kötõdöm-e valamilyen mértékben ezekhez a
csoportokhoz, vagy az ilyen messzi múltba veszõ kap-

csolatoknak nem igazán van jelentõségük a modern vi-
lágban?

Hogyan viszonyulok a keresztény valláshoz? Elválaszt-
ható a keresztény kultúra a vallásos hittõl? Mi az, amit a
keresztény kultúrából sajátomnak érzek?

Mi jut eszembe arról a szóról, hogy zsidó? Milyen fo-
galmakat és érzéseket társít ehhez a környezetem? Mi
minden tekinthetõ a mai modern világ részének a zsidó
kultúrából?

Mit tudok és mit gondolok a kereszténységtõl külön-
bözõ vallásokról és az e vallásokra épülõ kultúráról? Mi-
lyen érzéseim vannak e vallások követõivel kapcsolat-
ban? Találkoztam-e már olyan emberrel, aki muszlim
vagy buddhista? 

Saját nemzetem tagjaként, magyarként mikor érzem
magam szabadnak? Mi az, ami korlátozhat e szabadság
megélésében? A jelenlegi élethelyzetemben mennyire
vagyok szabad? Mit tudok tenni azért, hogy szabadnak
érezzem magam?

Életutam melyik szakaszában járok? Mennyire vagyok
elégedett a jelenlegi élethelyzetemmel? Milyen az a jövõ,
amit magam elõtt látok? Mennyi bennem a remény és
mennyi a félelem ezzel kapcsolatban?

Ráhangolódás az „Én és 
a világmindenség” témakörre

Mi mindent gyûjtöttem gyerekkoromban, vagy ké-
sõbb a természetben? Mikor fogtam utoljára a kezemben
érdekes formájú köveket, kavicsokat? Mikor csodálkoz-
tam rá utoljára egy kõ vagy egy kavics formájára, színei-
re, egy érdekes mintázatú hernyóra? Megvizsgáltam már
figyelmesen egy félbevágott paradicsom szerkezetét, egy
hópehely mintázatát, egy közelemben leszállt lepke szár-
nyának a színeit?

Láttam-e már igazi emberi átváltozást? Vagy olvas-
tam ilyesmirõl? Milyen emberbõl milyenné vált az ille-
tõ? Milyen okai, magyarázatai voltak ennek a válto-
zásnak?

Milyen „ékességet” adok én a világnak? Milyen
„ékességet” látok a körülöttem élõ emberekben? Vajon
milyen kincsek rejlenek a tanítványaimban? Tudom
õket erõsíteni abban, hogy átérezzék, a világ velük is
„ékes”?

Melyik volt eddigi életemnek az az idõszaka, amikor
leginkább úgy éreztem, hogy „tudom a világ dolgait”, ma-
gam és mások számára is jó módon veszek részt kapcsola-
taimban, tudom irányítani a dolgomat, teendõimet?
Most ilyen idõszakban vagyok? Ha nem, mi lehet az aka-
dálya ennek? Hogyan tudom elhárítani ezt az akadályt?

Bármilyen mentális állapotban vagyunk, 
… megérinthetnek, fel is kavarhatnak ezek a kérdé-

sek, a nyomukban érkezõ emlékek, válaszok. Idõnként
örömmel is tölthetnek el. Mindenesetre kiemelnek a ru-
tinból, a megszokásból.

Nemrég 20 tanítóval/ tanárral két hét alatt, 60 órában
kíséreltük meg a lehetetlent: végiggondolni, hogyan le-
het jól tanítani az erkölcstan kerettanterv 1–8. évfolyam
számára elõírt témáit3; egyúttal átélni, saját tapasztalatot
szerezni a foglalkozásokon jól használható módszerekrõl.
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– Mindannyiunkat meglepett hogy a reggeli beszél-
getõkörökben, a „Ma az a jó, hogy…”, „Ma az a rossz,
hogy…” mondatkezdet például így folytatódott: „végre,
ma szóba állt velem a kamasz fiam”; „mindennap, ma is
agyon szorongom magam”;. „reggel eszembe jutott, hogy
nemrég viharban az életemért úsztam a Balatonban”;
„arra gondoltam, apám nemrég váratlanul halt meg, nem
szerettem, bánt, hogy nem békültem meg vele, hogy me-
sélek így késõbb a nagyapjáról a hároméves fiamnak?” –
„valahogy változtatnom kell, annyit helyettesítek, ma-
gamra már egy szabad percem sincs.”

Volt, aki zsírkrétával rajzolt önarcképhez ezt a meg-
jegyzést fûzte: „Batyut rajzoltam a hátamra, ott is van, de
szívesen viszem.” „Madárnak rajzoltam magam, fõnix-
nek, én minden rosszat túlélek.” 

Önismereti tudás
Ha éppen „kerek a világ”, saját gyerekeink, társunk

ránk is tud figyelni, mi is rájuk; tanítványainkkal is meg-
találtuk a közös hangot, akkor a kérdésekre adott vála-
szaink megerõsíthetnek, gazdagíthatják, amit saját álla-
potunkról, belsõ fejlõdésünkrõl gondolunk. 

Ha társ nélkül, fáradtan, túlterhelten, nehéz osztá-
lyokkal küzdve, néha a feszültségtõl szinte „felrobbanva”
rá se ismerünk magunkra, akkor a kérdések még többet
segítenek: világossá teszik, hogy gyógyulnunk kell. Per-
sze számtalan mentális állapot létezik, és a miénk is –
akár rövid idõn belül is – változhat. A kérdésekre adott
válaszainkban mindenesetre sûrítve jelenhet meg az az
önismereti tudás, amely megmutatja, mi a teendõnk,
szükség esetén hogyan gyógyulhatunk. 

Jelen lenni 
Popper Péter Indiában járva egyszer megkérdezte egy

hindu gurutól4, mit kell tennie, hogy kiegyensúlyozot-
tabb legyen. „Ha itt vagy, légy itt –, ha elindulsz, indulj –,
ha megérkezel, érkezz meg! Ti, ott Nyugaton, ha itt vagy-
tok, akkor már arra gondoltok, hogy indulnotok kell,
amikor elindultok, az foglalkoztat benneteket, hogyan
fogtok megérkezni, ha megérkeztetek, akkor az jár feje-
tekben, hova indultok innen. Így sose vagytok jelen ott,
ahol éppen vagytok.”

Jelen lenni. Éber figyelmet összpontosítva arra a
helyzetre, amelyben éppen vagyunk. Ha a reggeli te-
ánkat isszuk, akkor a tea ízére, melegére, ha egy gye-
rekre nézünk, akkor tekintetének a fényére, ha dühö-
sek vagyunk, akkor arra, mit is vált ki belõlünk ez az
indulat. 

Nemrég megjelent egy könyv „Bárhová mész, ott
vagy” címmel5. Többek között arról szól, hogy hajlamo-
sak vagyunk a gépies mûködésre, így elveszítjük a kap-
csolatot azzal a pillanattal, helyzettel, amelyben éppen
benne vagyunk, s tehetjük ezt, élhetünk így napokon,
heteken, éveken át. 

A könyvben leírt gyakorlatok arra tanítanak, hogyan
lehet ebbõl a gépies mûködésbõl kilépni, hogyan lehe-
tünk jelen lenni a testünkben. Például „méltóságteljes”
testtartással ülve, hosszan, mélyeket lélegezve csak a le-
vegõ útját figyelni. Meglepõen nehéz. Ha azonban né-

hány töredék-percre sikerül, akkor nagy nyugalom „száll
meg” bennünket. Ránk fér.

Lélek-jelenlét
Hosszú évekkel ezelõtt hospitálni mentem a hidegkú-

ti Waldorf-iskolába. Reggel, valamivel háromnegyed
nyolc elõtt léptem a tanáriba. Kértek, várjak pár percet.
A jelenlévõ tanárok kört alkotva, ki-ki a mellette állók
kezét fogva számomra ismeretlen szöveget mondtak
együtt. Megtudtam, minden reggel elmondanak egy
spruch-ot (mondást) az alapító Rudolf Steiner
Léleknaptárából. Akkor is tél volt, a szövegre már nem
emlékszem, de akár ez is lehetetett:

„A szellem megnyilatkozását átélve magamban
elnyerem a világlét fényét
Gondolkodásom tisztul,
hogy magamat magamnak adjam…
A lélek alkotó szándéka
a szív mélyérõl kifelé törekszik,
… hogy nemes tevékenységekre gyújtson
hogy önmagát formálja
emberszeretetben.6

Azt a néhány percet, ameddig a „mondás” elhangzott,
amíg a körben állók együtt voltak, úgy érzékeltem, hogy
a résztvevõk arra koncentrálnak, hogy lélekben is jelen
legyenek, és a jobbik énükkel legyenek jelen.

Ha akarjuk, ha válaszolunk magunknak a kérdésekre
(a fentiekre és mindarra, ami még fontos nekünk), akkor
az erkölcstan tanításának ez lehet a haszna. Segít jobban
megismerni magunkat, segít valóban „jelen lenni”, a job-
bik énünkkel lenni jelen elsõsorban a gyerekek között,
de nemcsak köztük, hanem bárhol, ahol éppen járunk.

További olvasnivaló
Neill, A.S.: Summerhill, A pedagógia csendes forra-

dalma, Kétezeregy Kiadó, 2004.
Rogers, Carl: Mit is jelent a személlyé válás? In: Va-

lakivé válni A személyiség születése, Edge 2000 Kiadó,
2006. 249.o.-168.o.

Sandel, Michel: Mi az igazságos? … és mi nem? Cor-
vina, 2012.

Zinn, Jon-Kabat: Bárhová mész, ott vagy Ursus Libri,
2008.

Jegyzetek
1 A híres bentlakásos, koedukált iskolát Alexander Sutherland Neill
alapította 1924-ben; lánya Zoé Redhead vezetésével ma is mûködik.

2 A kérdések forrása: Gönczöl Enikõ–Kereszty Zsuzsa, Én, te, õ, Én,
Te, mi, Én és a világ Erkölcstan munkatankönyvek tanítói segédle-
tei. Raabe-MRO Kiadó, 2013.

3 Raabe Kiadó „Légy hû önmagadhoz!” – kurzusa, trénerek: Gönczöl
Enikõ, Kereszty Zsuzsa

4 Guru: a tanító szanszkrit elnevezése
5 Szerzõje Jon Kabat-Zinn, orvosbiológus, az éber figyelmen alapuló
stresszcsökkentés (MBSR (mindfulness-based stress reduction)
megalkotója.

6 Forrás: Rudolf Steiner: Léleknaptár (Seelenkalender), 1912.
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Mennyire fél a fél?
Az õsz beálltával, a tél közeledtével mind több egész-

ségnevelõ mûsor, televíziós reklám, plakát hívja föl fi-
gyelmünket az egészségvédelem, az egészség megõrzésé-
re irányuló tisztaság fontosságára és megtartására. A mi-
nap egy, e célra készült, ismerõs tartalmú plakáton akadt
meg a szemem, rajta a felirat: ’Tisztaság: félegészség’.
Vagy akkor mégsem annyira fontos a tisztaság? Termé-
szetesen errõl szó sincs, helyesírási hibáról, vele együtt
jelentésbeli különbségrõl viszont annál inkább. E figyel-
meztetõ fölhívás ugyanis éppen szándéka ellen szól: a
’félegészség’ szavunk ugyanis így, egybeírva: betegséget
jelent. Pedig nyilván arra kívánták fölhívni a figyelmet: a
tisztaság: fél egészség, vagyis már önmagában majdnem
egészség, az egybeírás miatt azonban félegészség, azaz be-
tegség, gyenge egészség lett belõle. 

A fentiekbõl okulva irányítsuk figyelmünket néhány
olyan szavunkra és kifejezésünkre, melyek esetében a fél
szónak a szóval való egybe- vagy különírásakor egy másik
– új jelentésû – szót kapunk; amikor a fél szó egymástól
eltérõ helyesírású alakjainak jelentésmegkülönböztetõ
szerepe van:

cipõ
– félcipõ: nem magas szárú cipõ
– fél cipõ: az egy pár cipõbõl az egyik cipõ 

emelet
– félemelet: épületben a földszint és az elsõ emelet kö-

zötti szint
– fél emelet: még egy fél emelet van hátra

gyõzelem
– félgyõzelem: félig vereség
– fél gyõzelem: már majdnem gyõzelem

megoldás
– félmegoldás: nem kielégítõ megoldás
– fél megoldás: a jó kérdésfeltevés már fél megoldás

munka
– félmunka: keveset érõ, gyenge, rossz, silány munka
– fél munka: félig már elvégzett munka

óra
– félóra: (egy) nyugodt félóra, amikor beszélgethe-

tünk
– fél óra: harminc perc
pálya
– félpálya: a pálya közepe
– fél pálya: a pálya fele

segítség
– félsegítség: csekély, kicsi (kis) segítség
– fél segítség: a jó szó már fél segítség

siker
– félsiker: majdnem bukás
– fél siker: már önmagában a siker fele

ünnep
– félünnep: vki számára az ünnep csak félünnep, ha

váratlan vendégek érkeznek
– fél ünnep: hétköznapon mondja vki vkinek: fél ün-

nep számomra ez a nap, amikor találkozunk; a találkozás
ünneppé varázsolja vki számára a hétköznapot

A félkabát, ugyanúgy, mint a félcipõ (egybeírva) egy-
általán nem fél, hanem a megszokottól valamivel kisebb
fajta ruhadarab, illetve cipõ. Ám ha azt mondom valaki-
nek: adok neked egy fél kabátot és egy fél cipõt, nem szá-
míthat másra, mint egy kétfelé vágott kabát egyik felére
és egy fél pár cipõre.

A fent említett félemelet és a fél emelet mintájára min-
denki különbséget tud tenni a félgömb és a fél gömb,
avagy például a féltalp és a fél talp jelentéspárok között.
Az egybeírt alak mindig valami önálló egészet jelent,
amely a szokottnál – esetleg – felényivel kisebb, a külön-
írt forma viszont az egész felét jelenti.

D. Kenedli Eszter

Minden hallott vagy olvasott szó hangalakja valamennyiõnkben fölidéz egy fogalmat,
mely egyedi, sajátos tükrözõdése a valóság valamely részletének. Egy szó hangalakja
vagy írott képe azonban nemcsak a fogalmat idézi emlékezetünkbe, hanem vele együtt
mindazokat a szabályokat is, amelyek szerint használnunk kell, ha a szándékunk az, hogy
mások is értsék. E célhoz több út is vezet, de éppen azért, hogy rendre ne nyelvi zsákut-
cákba jussunk, a nyelvet egységbe foglaló törvényeket, szabályokat, a szavak jelentését
és stilisztikai értékét nem téveszthetjük szem elõl.

Anyanyelvi figyelõ
Szavaink hullámhosszán
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Nézzük meg közelebbrõl azt az esetet, amelyben a ’fél’
szavunk általában ’félig’ jelentésû.

Ide sorolhatók: félálom: „fn Az ébrenlét és az alvás
határán levõ állapot.”1; félárva: „mn és fn Akinek egyik
szülõje már nem él.”2; félkész: „ mn 1. Közg Ker További
feldolgozásra alkalmasan elkészített ‹áru, termék›. 2. Fé-
lig k., befejezetlen.”;3 félselyem: ” fn Tex Pamut- v. gyap-
júfonalat is tartalmazó selyemszövet.”4; féltestvér „ fn
Csak apai v. anyai részrõl való t.”5

Az iméntiekhez hasonló összetételek pl. a félbarna,
félhomály, félnomád szavaink is. E szótípusok legtöbb-
jét egybeírjuk, különírt formában ritkán egy-egy elõfor-
dul pl. félvad: valóságos félvadként viselkedett vki, azaz
vad(állat) módjára, de: hozott egy fél vadat (pl. egy fél
nyulat) vacsorára.

Biztos, hogy indul?
Vannak olyan szavaink, melyek helytelen használati

módja búvópatakként eltûnik, s mikor már azt reméljük,
hogy kikopott nyelvhasználatunkból, visszatér. Közéjük
tartozik az indul igénk gyakori hibás értelmezése és hasz-
nálata.

A jelentésváltozások legtöbbje természetes és tény-
leges jelentésfejlõdés eredménye, pl. nem csak az em-
ber, az állat, avagy éppen a kocsi vagy a vonat indul,
amikor valamely irányban haladni kezd valaki vagy va-
lami. Ugyancsak helye van az indul igének a gép indul
szószerkezetben is, a mûködés kezdetét jelölve. De ide so-
rolhatjuk a magyar költészetbõl6 jól ismert, a köznyelv-
ben napjainkban már ritkábban elõforduló, az egy folya-
mat kezdetének jelölésére szolgáló romlásnak indul szer-
kezetet is. Szintén elfogadható, ha a maga a folyamat
indul tartalmat értünk rajta, pl. az élet indul. Házunk
táján maradva: régebben a tanév kezdõdött, a tanévet
megnyitották. Napjaink nyelvi tanúsága szerint: válto-
zatlanul élnek a tanévkezdet, a tanévnyitás szóösszetéte-
lek, de a tanévindulás szó – jó esetben – nem. Ennek el-
lenére szeptember elején legtöbbször azt hallhatjuk,
hogy a tanév zökkenõmentesen indult, sõt: beindult! A
tanulmányi versenyeket és a tanév eleji tanfolyamokat
is beindítják, pedig inkább elkezdeni, avagy egyszerûen
indítani lenne érdemes. Az elburjánzott, hibás nyelv-
használat példái közé sorolhatjuk még például az: in-
dult nyáron az aratás, õsszel a szüret, télen pedig a vá-
sárlási roham.

Annak ellenére, hogy a legtöbben pontosan értjük né-
mely, helytelenül használt szó, szószerkezet jelentését,
felesleges és káros egy-egy szavunkat minden hasonló,
hasonlónak vélt gondolatunk kifejezésére használni,
mert elõbb-utóbb a szó – eredeti jelentését és nyelvi sze-
repét elveszítve – maga is elhasználódik. 

Talpalatnyi? Talpalattnyi?
A minap egy zsúfolt helyiségben hangzott el az aláb-

bi mondat: „Jó lenne, ha nem jönnének be többen, mert
itt már egy talpalatnyi hely sincs, esetleg még annyi,
amennyi az én talpam alatt van” – mondta mosolyogva
az illetõ.

Nézzük meg, hogyan is kell e szavunkat helyesen kiej-
teni és íni! Az elõbbi nem okoz gondot, mert a mással-
hangzó-megrövidülés törvényének kiejtésbeli érvénye-
sülésével t-t ejtünk. A felvetett kérdés inkább a helyes-
írását érinti.

Válaszunk a következõ:
E szavunk helyesírása az elsõ formában helyes, vagyis

egy t-vel írva, ugyanis a ’talpalatnyi’ szó a gyalogol, lép-
ked, „ … tn biz Fáradozva jár-kel”7 jelentésû ’talpal’ igé-
bõl képzett régi talpalat , azaz ’lépés’ szavunk származé-
ka, mely – a közhiedelemmel ellentétben – nem rejti ma-
gában az ’alatt’ névutót. A talpalat fõnév ugyanolyan tí-
pusú és módú nyelvi képzés eredménye, mint pl. a nézet
vagy a vállalat szavaké. A ’talpalatnyi’ szó jelentése te-
hát: egy lépésnyi.8

Alkalmasint. Mit is jelent?
Van egypár olyan szavunk, melynek eltérõ okokból

eredõen bizonytalan a jelentése. Ennek következménye-
ként ki-ki az általa helyesnek vélt értelemben használja.
E szavak sorában találjuk alkalmasint szavunkat. ’Ági-
val alkalmasint találkozom’ – mondja egyik ismerõsöm.
Hogy értsük? Alkalmanként találkoznak? Alkalomad-
tán? A jelentésbeli bizonytalanságot az is növeli, hogy a
régebben még használt -int rag mai nyelvünkben már
nem él, s az ’alkalmas’ szavunk is talán könnyebben föl-
idézheti az ’alkalomadtán’, ’alkalmanként’ jelentést. 

A fentiekbõl jól kitûnik: nem véletlen az alkalmasint
szavunk használata körüli bizonytalanság, esetenként
fogalomzavar. Azért, hogy e kétes helyzet megszûnhes-
sék, fogjuk vallatóra értelmezõ szótárunkat!

Íme, a pontos jelentés:
„alkalmas mn Vmire megfelelõ, felhasználható. Veze-

tésre ~ ember; ~ idõben. ~int hsz vál Valószínûleg, hihe-
tõleg.”9

Jegyzetek
1 Magyar értelmezõ kéziszótár (Szerk.: Juhász József, Szõke István, O.
Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós)

9 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972 (370. o.)
2 Uo.: 371. o.
3 Uo.: 382. o.
4 Uo.: 390.o.
5 Uo.: 394. o.
6 Ld. Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (részlet) – Hét évszázad ma-
gyar versei I.

9 Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972 (832. o.)
7 Uo.: 1329. o.
8 Ld. uo.: 1329. o. „talpalatnyi mn ~ föld: igen kicsi földterület; ~
hely: igen kicsi h. [ ¬talpal ’tapos, lép’]”

9 Megjegyzés: 1943-ban „Talpalatnyi föld” címmel jelent meg Szabó
Pálnak a szegényparasztság életét ábrázoló megrázó regénye, mely-
bõl azonos címmel 1948-ban készült film – Szirtes Ádám, Mészáros
Ági és Orbán Viola fõszereplésével.

9 Magyar értelmezõ kéziszótár
9 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972 (27. o.); (Szerk.: Juhász József,
Szõke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós) – Kiemelés tõ-
lem: D. K. E. 
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1. De akkor mirõl is szól?
Kezdjük ezúttal versolvasással! Nyugodtan akár két-

szer is felolvashatjuk a szöveget. Elõször ne nyittassuk
még ki a könyvet, figyeljen mindenki a felolvasó szavai-
ra. Másodjára már mindenki követheti a sorokat. 

Most jön az elsõ kérdés: mirõl szól ez az egyszerûnek
tûnõ, ma is pontosan érthetõ vers? Hadd röpködjenek a
válaszok: anyáról, tyúkról, kõrõl, kutyáról, morzsáról, ar-
ról, hogy a tyúk benn van a házban. 

Remek! Akkor most vegyük egy kicsit szemügyre a
vers alaphelyzetét. Költõ bácsi, Petõfi Sándor (vagy aki
ebbõl a versbõl kifele beszél, bárki legyen is az) hazamegy
a szüleihez, és hosszan társalog a tyúkkal. Mai szavakkal
valahogy így:

– Helló, tyuki, pacsi, ezer éve nem láttalak, hogy ityeg,
mi a pálya, anyu, te most ne szólj bele, éppen a tyúkkal
dumcsizunk, megbeszéljük az olajválságot meg Obama
külpolitikáját, utána neked is osztok lapot…

Vajon ez normális vershelyzet? Kérdezzük meg a diá-
kokat, szoktak-e állatokkal beszélni, mint a mesében a
királyfiak. Ki milyen állatával társalog, és mirõl? Hör-
csöggel, kutyával, tyúkkal, nyúllal, papagájjal? Na de
ilyen hosszan, és ahelyett, hogy a szüleit faggatná? Nem
fura ez kicsikét? 

Nyilván nem normális dolog… Az egész vers egyik lé-
nyeges mondandója éppen az, hogy valami nem klappol,
rendkívüli helyzettel állunk szemben. A szöveg fõ mon-
dandója nem az, ami le van írva benne, hanem ami mö-
götte rejtõzik, és nagyon könnyen kitalálhatjuk. 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hány évesek most a szü-
leik. Záporoznak majd a számok harminc-negyven kör-
nyékén. Kérdezzünk rá arra is, mit dolgoznak ezek a szü-
lõk. Asztalosok, könyvelõk, boltosok, tanárok, kõmûve-
sek, autószerelõk, bankárok, postások, vagyis nélkülük
megállna mindenütt az élet. Képzeljük csak el, hogy
mindegyikük egyszerre venne ki szabadságot. Mihez kez-
denénk akkor, ugye?

Levonhatjuk a következtetést: mindannyian erejük
teljében lévõ, munkálkodó, szép nagy erõs emberek, jön-

nek-mennek, intézik a dolgokat, õk építik a világunkat.
TESCO-ba mennek, szervizbe viszik a kocsit, különórá-
ra gyerekeiket, adót fizetnek vagy nem fizetnek, meg-
mondják a fõnöknek, hogy ide figyelj, Béla, nincs igazad,
mert igazam, az nekem van! 

No, de kérdezzünk most rá: milyenek lesznek ezek a
szülõk harminc-negyven év múlva? Jönnek majd udvari-
as megközelítések, hogy ugye „korosak” meg „idõsek”,
aztán szállingóznak kevésbé szalonképesek is: „fogatla-
nok” vagy „járókeretesek” vagy „trottyosak”. Vigyáz-
zunk, hogy ne fajuljon el a dolog, és a szókimondóbbak-
nál szörnyülködhetünk játékosan, de a véleményalkotás
lehetõségét ne vonjuk meg, és fõként ne háborodjunk fel
semmin. Ha már a szabadság költõjét tárgyaljuk, marad-
jon szabad, jó levegõ a teremben! 

Érdemes felidézni, amit Bükkszentkereszten egy alsós
kisdiák felelt nekem arra, hogy milyenek lesznek a szülõk
harminc-negyven év múlva

– Hát, olyan kis aszalt szilvák.
Igen, a szülõk egy idõ után összeaszaltszilvásodnak szé-

pen. Ekkor következik be az a fura pillanat, amikor az
ember saját szülei szüleje lesz. Nyugodtan érdeklõdjünk
a gyerekeknél, mi volna, ha suliból hazamenet most így
aggódnának bele szüleik életébe:

– Anyukám, aztán ettél-e meleget?… Jól felöltöz-
tél?… Nehogy megfázz nekem!… Bevetted a gyógysze-
red?… Ne menj az utcára, elüt az autó!…

Hogy mi lenne? Nyilván kapna egy frászt, és megtud-
ná, kivel szórakozzék, szaladj, édes fiam, és írd a leckédet
szélsebesen, amíg szépen mondom. Viszont még har-
minc-negyven év, és bizony fordul a leosztás.

Nagyon szerettem a kilencvenhat éves korában meg-
halt nagyanyámat, de fura dolgokat mûvelt már élete vé-
ge felé. Mikor beléptem hozzá, füstben úszott a lakás, õ
meg a mosogatószivacsot forgatta egy tepsiben, az egyik
fele már jó lesz, most átsütjük a másikat is… Vagy kiette
a virágot a vázából, mondván, kicsit száraz a zöldség, de
nem rossz. Nyugtatgattam, hogy hoztam ám kaját is.

Nos, érdemes felidézni, hogy Petõfi már színész volt
Pesten, mikor hazament Kiskõrösre, és azt kellett látnia,

Lackfi János A vers, ami nem
arról szól, amirõl szól
Rendhagyó óravázlat Petõfi Sándor
Anyám tyúkja címû verséhezRaffay Zsófia fotója
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hogy apja, a szép, nagy, erõs férfiember bizony
összeaszaltszilvásodott. Egy kis közvélemény-kutatás a
diákoknál, tudják-e, mi volt a szakmája Petõfi édesapjá-
nak. Találgatás után áruljuk el, hogy mészáros, és kíván-
csiskodjunk, tudják-e mit jelent az? El lehet mondani,
hogy volt iskola, ahol a gyerekek azt felelték, a mészáros
embereket öl… Ez azért nem az igazi megfejtés, bár szok-
tuk mondani, hogy a gyilkosok „lemészárolják” áldozata-
ikat. Szóval a mészáros semmiképp sem azonos a texasi
láncfûrészessel… 

És hogy mi különbözteti meg a mészárost a hentestõl?
Ezt is próbáljuk kideríteni! Az egyik, ugye, csak darabol-
ja, a másik öli is az állatot. Mármost egy tyúkot szívlapát-
tal agyoncsapni nem nagy kunszt, de egy nagydarab te-
henet levágni, ahhoz hatalmas erõ kell. Ilyen szép, erõs
mészáros volt Petõfi édesapja, míg aztán a vállalkozása
tönkrement, és õ maga is kicsit „aszaltszilva” módjára,
öregesen létezgetett már csak. Vagyis Petõfinek szépen

ott kellett volna maradnia, hogy felügyelje idõsödõ szü-
leit, hogy huszonnégy órában vigyázzon rájuk.

Igen ám, de mit tehet az, akinek vissza kell mennie
dolgozni, aki nem tudja álltó nap órában babusgatni el-
anyátlanodott apját-anyját? Hiszen várja õt a színpad
Budapesten… Talán csak annyit, hogy tehetetlen szere-
tetében és aggodalmában megdumálja a dolgot az álla-
tokkal.

– Hé, tyúk, vigyázz anyámra, kutya, vigyázz a tyúkra,
mindenki vigyázzon mindenkire, csõ, mentem, Sanya
voltam!

Errõl a tehetetlen szeretetrõl (is) szól ez a vers, pedig
egy szó sem esik ilyesmirõl benne. Ezért fontos tovább-
gondolni, ha valami furát, nem szokásosat találunk egy
irodalmi szövegben: ott valamit biztosan elrejtett a szer-
zõ. Izgalmas feladat ez, olyan, mint a rendõrfelügyelõé,
aki azt keresi, melyik részlet nem stimmel, melyik nem il-
lik bele a képbe, melyik mögé rejtõzött a gyilkos.

Budai Adrián 3. o. Endresz György Ált. Isk., Felcsút

2. Kõ, kotta, zsír, szösz
A vers vagányul indító elsõ sora csodás módon friss

maradt a mai napig, vidámnak és menõnek hangzik, pe-
dig a nyelv azóta rengeteget változott. „Mi a kõ van már?”
– ezt akár egy mai fiatal is odabökheti haverjainak. Na-
gyon könnyedén gyárthatunk halomszámra hasonlókat,
s jó, ha megpróbáljuk elképzelni mellé azt is, milyen állat
festene még furcsán Petõfiék tisztaszobájában vagy akár
a mi nappalinkban. A vers, mint láttuk, nem kizárólag

arról szól, hogy mit keres egy haszonállat a lakásban, ám
természetesen ez a vidám furcsaság is a témája. Lazul-
junk hát el, és játsszunk állatkerteset. Ha nem jön össze
a rím, ha nem elég frappáns a két sor, ugorjunk tovább.
Fõ a laza csukló, és hogy a diákok érezzék, mennyi lehe-
tõség lakik az irodalomban: itt szinte bármit megtehe-
tünk a képzelet erejével. 

Elõször halásszunk össze jó néhány ötletet arra, ho-
gyan is kezdenénk az „Ej mi a kõ”-höz hasonló fordulat-
tal. Akad szép számban hasonló értelmû kifejezés a mai
palettán is:
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Ej, mi a dög… 
Ej, mi a vér…
Ej, mi a zsír…
Ej, mi a nyû…
Ej, mi a kosz…
Ej, mi a rák…
Ej, mi a stájsz…

Szóba jöhetnek persze két szótagos szavak is, csak az
indulatszót kell elhagynunk az elejérõl:

Mi a bánat…
Mi a halál…
Mi a kotta…
Mi az ábra…
Mi a szitu…
Mi a para…
Mi a pálya…

Az állatokkal aligha lehet gond, hiszen két-három szó-
tagos nevû, nem beltéri tartásra való jószágokat csõstül
találhatunk. Lehetnek ezek túl nagy, túl vad vagy éppen
túl kicsi, esetleg igen kellemetlen élõlények is. Úgyhogy
akár neki is lehet ugrani a megszólítósdinak:

Mi a rák, piranha néni,
A kádunkban tetszik élni?

Ej, mi a zsír, szúnyog öcskös,
A szobában fel-le röpdös?

Mi a kotta, mamut bácsi,
Falat bontunk? Ácsi, ácsi!

Ej, mi a dög, dinó koma,
Nem kicsi önnek a szoba?

Mi a para, tirannó rex,
Vér kellene vagy kicsi keksz?

Ej, mi a nyû, zombi anyó,
Szobában dúlni volna jó?

A gondolat akár folytatható is, megírhatjuk, milyen
galibát okozhatnak oda nem illõ teremtményeink.

Jegesmedve esetén:
Maga miatt van itt hideg,
Kieszi a mirelitet!

Zsiráffal:
Nyaka, mint egy anakonda, 
Fejét veri a plafonba.

Vízilovas változat:
Padlónk összedagonyázza,
Be se fér a fürdõkádba.

Egér:
Összefurkálja a falat,
Kajánk morzsányi se marad.

3. Vadállatból haszonállat
Ha már létrehoztuk jó kis fantázialényeinket, és vala-

hogy a házba is beédesgettük õket, ne felejtsük a Kis Her-
ceg intelmét, miszerint felelõsek vagyunk azokért, ami-
ket megszelídítettünk. Úgyhogy követve Petõfit, aki a
bentlakás nyújtotta kényelem ellenére szorgos tojáster-
melésre biztatja tyúkanyót, mi is próbáljuk hadra fogni
ezeket a furcsa szerzeteket. Ebbéli igyekvésünkben fel-
idézhetjük a Csukás István Pom Pom meséibõl ismert
különös figurákat. Minden extrém tulajdonságuk elle-
nére mind megtalálják helyüket a világban. Festéktüsz-
szentõ Hapci Benõ, a Lesbõl Támadó Szárítókötél vagy
az Ásító Sárkány képesek voltak mókásan és hasznosan
beilleszkedni a társadalomba. Az állatok által végzett há-
zimunka lehet látványos, ha kihasználjuk azok adottsá-
gait, és mondjuk ablakot törültetünk a zsiráffal, de lehet
komikus akkor is, ha feltûnõen nem az adott lény karak-
teréhez illõ munkát végeztetünk vele.

Dinoszaurusz:
Amíg az anyám tereget,
Tartsd a szárítókötelet.

Piranha:
Élõ húsra ne fend fogad,
Csontozd ki a karajokat!

Zsiráf:
Minden polcot felérsz simán,
Töröld hát le a port, komám!

Elefánt:
Kihasználva testsúlyodat,
Vasald szépen a blúzokat!

Zombi:
Ülj és horgolj, zombi, kérlek,
De a csipkét be ne vérezd!

4. Dalos kedvûeknek
Petõfi talán a legnépszerûbb sorformában írta meg a

költeményt, a felezõ nyolcas használata töméntelen
mennyiségû magyar és világirodalmi mûben megfigyel-
hetõ. Népdalaink közül sem egy, nem is kettõ akad,
amelyre a strófák zökkenõmentesen ráültethetõk. Ugye,
nem is kell pontosítani, mikor melyik nótára gondoltam?

Ej mi a kõ! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Zimmezum, zimmezum, 
Recefice, bumbumbum!

Ej mi a kõ! tyúkanyó, kend
Virágom, virágom,
A szobában lakik itt bent,
Virágom, virágom!

Ej mi a kõ! tyúkanyó, kend,
A szobában lakik itt bent?
Huzsedári, huzsedom!
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Ha mai dalra is vágyunk, nem lesz túl sok veszõdség a
méltán népszerû Most múlik pontosan dallamával sem:

Mi a kõ, tyúkanyó?
Szobába lakni jó!
Mit ád a Jóisten, a dolgát felvitte, hóhahó!
Itt szalad fel s alá,
Ládára is felszáll,
Kotyog, ha jólesik,
Udvarra nem teszik!

Daloljunk egész nyugodtan, abból baj még nem lett,
okos neurológusok mondják, hogy az énekszó az agyban
kioltja a szorongást, fiziológiai lehetetlenség egyszerre
énekelni és szorongani.

5. Házi kedvencek
Változik a világ! Petõfi idején mindenki háza tája tele

volt állatokkal, ezért volt vicces, ha valaki egyszerû em-
ber létére otthoni kedvencként tartotta az egyszerû jó-
szágot, melyet normális esetben tojásgyárnak és leves-
alapanyagnak tekintettek. Manapság a természet a leg-
több lakástól komoly távolságra található, ezért sokak-
nak van háziállata, hogy egy kicsit érezhesse a vadon le-
heletét. Kutya, cica, guppi, teknõs, pinty, hörcsög, fehér
egér, papagáj: nem ritka lakótársai az embernek. Egy is-
merõsöm ragadozó madarakat tartott a panelban, más
mindenféle szõrös tarantellákat és egyéb pókokat, de
olyan is akad, akinek egy boa a házõrzõje. Mondjuk attól
aztán biztosan kiakadnak a betörõk. Nézzük meg a két
alábbi mai verset, egyiknek amerikai, másiknak magyar a
szerzõje. Az otthoni állattartás gondjairól szólnak. Ugye,
nem egyszerû a szülõket meggyõzni, hogy mindenképp
szükséges állatot vinni a panelba? És az sem egyszerû,
hogy mit csináljunk egy megboldogult kis kedvenccel...
Keressünk hasonló kis történeteket, hiszen mindenki-
nek vannak ilyesféle esetek a tarsolyában! Közösen írjuk
a táblára, ötletrõl ötletre haladva. Szorgalmi feladatként
akár otthon is alkothat effélét, aki szeretne.

Mire figyeljünk írás közben?

1. Elõny a humor, mert máskülönben túl cuki történe-
teket kapunk, vagyis könnyen belecsúszunk „a világ
legédeszebb, legcukjoszabb, legcijjogóbb tyemû
ájjatkájának” nyúlós, érzelgõs leírásába. Ennél azért va-
gányabb történeteink is léteznek. 

2. Kerüljük a rímeket, mert ez esetben elvonják a fi-
gyelmet a tartalomról.

3. Nyugodtan írjuk le azokat a konfliktusokat, ame-
lyek az állatok körül kialakulnak. Ne viselkedjünk hozzá
semmi illedelmeshez, az eleven valóság fontosabb, mint
az, hogy mindenhol szép látszat-rend legyen.

4. Idézzük fel a szülõk hangját, tipikus megszólalásait,
és a gyerekek válaszait, érveit is. Az éremnek két oldala
van, így teljes a világ.

Hal Sirowitz

A döglött aranyhal

Egy krokodilt szerettem volna,
de anyuéktól aranyhalat kaptam.
Amikor meghalt, anyu lehúzta a vécén.
Azt mondta, ha a kertben ássuk el,
egy macska kikaparhatja & megeheti.
Dühös voltam apura, mikor tíz perccel
a temetés után használta a vécét.
Hát semmi tiszteletet nem érez a holtak iránt?

(Gerevich András fordítása)

Turbuly Lilla

Két pici pióca

Állítólag kutya nem való a negyedikre,
mert napközben rossz neki egyedül,
és cica sem való a negyedikre,
mert minden csupa macskaszõr lesz
tõle, ráadásul tépi a függönyt.
Papagájról és kanáriról ne is beszéljünk,
úgy rikácsolnak, hogy futkos
a hideg apa hátán. Anya meg sík ideg
minden egértõl, akkor is, ha japán 
és táncol, meg akkor is, ha közönséges
mezei. De most végre nekem
is lesz háziállatom, és mindjárt kettõ:
a patakban fogtam õket nagyiéknál.
Nincsen szõrük, nem tépik a függönyt,
egy szót se szólnak egész nap, és 
remélem, hogy anya se fog sikítani tõlük. 

Ilyen és ehhez hasonló szövegekben érdemes gondol-
kodni:

Mondtam anyunak, a denevér ideális 
háziállat, mert a plafonon lóg, senkit
nem zavar, és ultrahanggal a sötétben is 
remekül tájékozódik...

Apám szerint hiába szajkózom,
hogy ha lenne egy zsiráfunk, nem kéne
annyit lépcsõzni, hanem csak lecsúsznánk 
a nyakán a földszintig...

Nagymami kikéri magának, dehogy hozhatok ide
bolhát, pedig tanultuk, hogy testsúlyához képest
akkorákat pattog, mintha mi egy toronyházat 
átugranánk helybõl…

Az Anyám tyúkja elemzése kapcsán átmozgathatjuk
belsõ állatkertünket, és közelebb juthatunk a generációk
titkának megértéséhez is.
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Mint ahogy az egyik kisgyerek leírásában is olvasható, él-
vezetes játék a „csövezés”. Úgy gondolom, a zene iránti
érdeklõdés felkeltése a cél ahhoz, hogy késõbbiekben a
gyerekek könnyebben befogadják a zenével járó elméle-
ti és gyakorlati tudásanyagot, ehhez nagymértékben se-
gítséget nyújt ez a fejlesztõ hangszer. 

Vízcsõ, bummvacak. Ilyen és hasonló találó nevekkel
illetik a gyerekek. De mi is ez valójában? Tulajdonkép-
pen a hangszer nem más, mint különbözõ méretû és szí-
nû mûanyag csövek összessége. Ezek bármilyen felület-
hez ütve (pl.: tenyér, asztal, szék, comb) hangot adnak
ki. Ütés hatására a csõben lévõ levegõ rezgésbe jön, és a
csõ hosszától függõen más hangon szólal meg. 1998-as
piacra dobása óta több millió készletet adtak el a világ
minden táján, amely jól mutatja, a hangszer népszerû-
ségét. 

Az eltérõ színek segítségével könnyebben beazonosít-
hatjuk a hangokat, így akár már óvodáskortól könnye-
dén lehet használni. Mindegyik hangnak megvan a saját
színe, a színskálának megfelelõen. A módosított han-
gokra is külön figyelmet szántak, hisz azoknak is megvan
a saját színûk. Alsóbb osztályokban tudatosan már eze-
ket a színeket használom az egyes hangok megkülönböz-
tetésére.

Fejlesztõhatás
A zenei nevelés terén szerzett gyors népszerûségének

oka abból is adódik, hogy a hangszer könnyen használha-
tó, színes, aránylag olcsó, és könnyû súlya miatt kiválóan
hordozható is. Használata közben mozgásos tevékeny-
ségeket is lehet végezni, amellyel fejleszteni tudjuk a gye-
rekek koordinációs képességeit. Például: menetelés,
körbejárás, de akár tánclépések közben is jól alkalmaz-
ható. Mindezek mellett fejleszti a gyerekek zenei érzé-
két, ritmuskészségét.

A gyerekek miközben egymás után szólaltatják meg a
csöveket, belsõ hallásukkal követik a dallamot, így nyil-
vánvalóvá válik, ha valaki rossz idõben, vagy más hangot
ütött. A játék során figyelniük kell egymásra, mert ha
valaki késik, a dal máris elveszti a ritmusát. Ügyesebb
gyerekek rögtön jelzik, amikor valakinek nem sikerült a
ritmust tartani. Ezáltal a figyelemkoncentrációs képes-

ségükre is nagy hatást gyakorol az eszköz. A csövekkel
való muzsikálás egyszerre teremt emlékezetes pillanato-
kat az osztály egészének, amellyel hozzájárul a csoport-
kohézió erõsítéséhez is*. 

Tapasztalatok és gyakorlatok
Elõször az interneten láttam egy elõadást, ahol ezek-

kel a csövekkel színesítették az elõadott darabokat. Fel-
keltette az érdeklõdésemet, és már harmadik éve hasz-
nálom a boomwhackert az ének-zene órákon. Több, kü-
lönbözõ nehézségû gyakorlatot találtam ki, amelyek
támpontok lehetnek, de csak a kreativitás szab határt a
tevékenységnek.

A színek alkalmazásával már kisebb gyermekeknél is
jól használható az eszköz, hiszen ha a hangokat nem is is-
merik, a színek egymásutánisága kiadhat egy azonos ér-
tékekbõl álló dallamot. A színes területek hosszának vál-
toztatásával már a negyed és a nyolcad ritmust is meg-
különböztethetjük.

Gödri Dániel

„Egy csõ alakú hangszer különbözõ színekkel, hosszúsággal és az összes hanggal. Köny-
nyû vele játszani és élvezetes. Ha megütöd, akkor adja ki a kívánt hangot. Szakszóval mi
csak csövezésnek hívjuk, ha játszunk rajta.” (12 éves kisgyerek)

Boomwhacker, avagy
hogyan „csövezzünk”
az ének-zene órákon?

* A szerzõ óráján készült felvétel megtekinthetõ a www.tanitonline.hu
oldalon: Filmtár>Módszertan>Ének-zene
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Esik az esõ (s sl s m)

Kezdetben színek „hangjainak” megtanulása volt a
cél. Amikor már a gyermek be tudta azonosítani, hogy a
piros színhez a C vagy dó hang társul, nagyobb eredmé-
nyességet érhettem el. Ekkor kezdõdhetett az érdemi
munka. A gyerekek nagyon élvezték, amikor kaptak egy
kiszínezetlen négyzetekkel és téglalapokkal teli lapot és
feladatként ki kellett színezni õket. A színezés után egy-
szerûbb volt a dal eljátszása is. 

Amikor a gyerekek már az ötvonalas rendszernek is-
merõi, a színeket ott is feltüntethetjük. A hangjegyeket
beszínezzük a boomwhacker megfelelõ csöveinek színé-
re. Kezdetben már kész, a tanító által kiszínezett kottát
kaptak. Késõbbiekben próbálkozhatnak maguk is a
„színes kotta” elkészítésével. Végeredménynek egy na-
gyon színes, ám a dal lejátszásához egyszerûbb kottaké-
pet láthatunk. 

Ugyanezt a színezõs módszert alkalmazhatjuk a be-
tûskottákra is, mind abszolút, mind relatív szolmizációs
rendszerben. Ebben az esetben fel kell hívni a figyelmet,
hogy ugyanannak a dalnak más és más színezése is lehet.

Interneten, különbözõ videómegosztó portálokon fel-
lelhetõek továbbá olyan filmek, amelyben a beszínezett
kottaképet látjuk, és a fõdallam kivételével minden szó-
lam hallható. A mi feladatunk, hogy elütögessük a kiha-
gyott szólamot. 

A gyerekek által „zûrzavarnak” nevezett játék lénye-
ge, hogy körbeállunk és mindenki kezében különbözõ
hangú csõ van. Egy már jól ismert dalt elkezdünk játsza-
ni, ám tapsszóra át kell adni a melletted állónak a kezed-
ben lévõ csövet. Ekkor keletkezik a zûrzavar, hiszen a
már megszokott hangot lecseréltük egy másikra.

Az óráimon eleinte minden gyerek egy csõvel játszott,
majd késõbbiekben mindkét kezükbe kaptak csövet. Így

már meg kell osztaniuk a figyelmüket, hiszen a két kéz-
ben más hangokat kell, hogy megszólaltasson.

Visszhang játékom a memóriafejlesztést helyezi elõ-
térbe. Egy asztalra kipakolunk egy készlet boomwhack-
ert. Az asztal egyik végébe a tanító, másik végébe a gyer-
mek áll. A tanító által az asztalon elütögetett dallamot a
gyermeknek vissza kell játszania. 

A fentebb említett néhány példa segítségével dalla-
mokat tudtunk lejátszani. Egyszerre egy hang szólalt meg,
azaz egy csövet ütöttünk bizonyos felülethez. Amennyi-
ben több hang egyszerre szólal meg, már akkordról
(hangközrõl) beszélhetünk. Többszólamú mûvek elját-
szásának elõkészítésénél figyelnünk kell arra, hogy elõ-
ször a hangközt egy gyerek szólaltassa meg, jobb és bal
kezében lévõ csövekkel. (pl.: jobb kéz: C, balkéz: E). Ké-
sõbb próbálkozhatunk azzal is, hogy más gyerek üti, jelen
esetben a C-t is és más az E-t is. Amikor már akkordokat
tudunk megszólaltatni, könnyedén lekísérhetünk egy
dalt. 

Tehát csak a kreativitásunk szab határt annak, hogy
hogyan használjuk fel ezt az eszközt. Ami biztos, hogy a
gyerekek élvezni fogják a használatát, és észre sem ve-
szik, hogy közben rengeteg tapasztalatot gyûjtenek a
hangok világából, s képességeik igen széles köre fejlõ-
dik.

A hangok színe a színskálának megfelelõen: 
c- piros
d- narancssárga
e- citromsárga
f- lime
g- sötétzöld
a- indigó
h- magenta

A módosított félhangok szintén jól beilleszkednek
színben is a skálába.

c#- élénkpiros
d#- sáfrány
f#-zöld
g#-kék
a#-lila

Felhasznált irodalom
Ramsell, Craig. 2005. Gettin’ Whacky: A Mini-

Handbook for Using Musical Tubes in Facillitated
Group Events.

Judah-Lauder Chris. 2001. Fun with Boomwhackers!.
Alfred Music Publishing

http://mymusicalmagic.blogspot.hu/2013/04/boom-
pipes-instructions-for-b-o-o-m-p-i.html?m=1

https://www.youtube.com/watch?v=k3OJSaGD3Cg

G�dri_Boom.qxd  2015.12.28.  12:09  Page 18



19

Kéretik elnézni ezen írás publikációk között amúgy is
szokatlan hangvételén túl a nem megszokott stiláris je-
gyek továbbvitelét: a posztolt szöveget egy az egyben ide-
írom, mégpedig részben a korrektség miatt, részben pe-
dig azért, hogy azt érzékeltessem; milyen fontosnak tar-
tom azt, hogy e több évtizede bennünket nyomasztó gon-
dok ellenére, a megfelelõ elméleti háttér ismeretében
nem csak lehet, de kell is közvetlen módon/hangvétellel,
s közvetlenül, azaz ’kéz a kézben’ módon segítve egymást,
a leginkább érintettekkel; a jövõ pedagógusaival beszél-
nünk énektanításunk és a mindennapi éneklés ügyérõl.

Nos, az idézett poszt:
„A mindennapi éneklés kapcsán már elmondtam két

dolgot:
Az egyik az, hogy – középiskolai énektanár és karveze-

tõ szakom, meg a ’doktorim’ ellenére – a magam részérõl
jobban örültem volna a mindennapi mûvészeti nevelés-
nek, benne az összes létezõ mûvészeti ág lehetõségeinek
bõvülésével.

A másik: ha már így alakult, ennek most nagyon kell
örülni, s a lehetõ legtöbb jót kihozni ebbõl az ügybõl,
mert valószínûleg ez most olyan ’kegyelmi állapot’, ami-
ben az énekoktatásnak (ehelyett én inkább azt monda-
nám legszívesebben: a zenei nevelésnek) nem lesz több
és nagyobb lehetõsége. Ezt ki kell használni.

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta nemrég a Fideliónak
adott összefoglaló, szép interjújában többek között el-
mondta, hogy reményei szerint „a mindennapi éneklés a

Kodály-módszert felélesztve folyhatna, összekötve a ze-
nei írás-olvasás tanulásával.”

Ezzel vannak fenntartásaim. Függetlenül attól, hogy
én ezt a mondatát jól értem-e, vagy sem, õszintén szólva,
én meg remélem, hogy a mindennapi éneklés csak ének-
lés lesz (szolmizáció, zenei írás, sõt, ’komolyzene’ hallga-
tás nélküli), az is ’jóízû’, jó érzésû, de tapasztalataimra
gondolva elég sok kételyem/aggodalmam van ezzel is:

Amennyiben a ’magyarországi nagy átlag’ körében sze-
retnénk megszerettetni az éneklést (én ezt tartanám üd-
vözítõnek, mert hogy – szerintem – ez lenne az igazi, Ko-
dály által mindig is preferált ’népnevelés’), akkor – az ezt
a projektet irányító, általam hihetetlenül nagyra becsült
grémiumban fontos szerepet kellene majd kapniuk olya-
noknak IS (!), akik jártasak a mindennapi éneklés beve-
zetésére legalkalmasabb megfelelõ korosztály (az óvodát
evidenciának tekintve, szerintem elõször az általános is-
kolák) ’magyarországi nagy átlaga’ (tehát a nem (!) ének-
zenei általános iskolák stb.) gyermekeinek tanításában,
zenei nevelésében, s akik napról napra magukban érzik a
’sima, mezítlábas iskolák’ atmoszféráját, világát, s akik
napi tapasztalatból tudják, hogy ott mi és hogyan valósít-
ható meg.

– A magam részérõl nem csak az ének szakos tanárok
szerepét növelném meg, mint ahogyan azt a kiszivárgott
információ sugallja. Tudniillik nem mindennapi ének-
órákról, hanem mindennapi éneklésrõl van szó! Miért
ne lennének jók pl. a mûveltségterületet végzett tanítók
(akiknek egyébként az 5–6. osztályig – képességeik, illet-
ve zenei képzésük okán – törvényes jogosultságuk is van
erre), esetleg a jó fülû, jó hangú és lelkes ’sima’ tanítók
vagy más szakos tanárok? Ilyenekbõl is ismerek sok-sok
tucatnyit! Ha valaki az ehhez szükséges készségekkel bír,
vállalhassa ’önként’, hogy bármelyik tanórán, akár bár-

Dr. Smuta Attila

Fõiskolás hallgatóimmal intenzív szakmai kapcsolatban
vagyunk, kiaknázva még a Facebook által nyújtott kom-
munikációs lehetõségeket is. Ekként adódott, hogy a
címben jelzett témában néhány napja egy gondolatsort
posztoltam, amire számos, csak és kizárólag pozitív
visszajelzés érkezett, ráadásul a ZETA (Magyar Zeneta-
nárok Társasága) elnöke felvetette azon írás e lapban (az
utalás a Parlando2 címû lapra vonatkozik, a szerk.), vita-
indítóként való megjelentetését. Vitázás helyett – azt
gondolom – érdemesebb e gondolatokat Az Ügy margó-
jára írni, s ha lesz benne néhány, amit hasznosítani le-
het, s ha lesznek, akik e mellé vagy e helyett jobbat tesz-
nek le az asztalra, s hozzá még, ha ezeket az illetékes
döntéshozók meghallják, s megszívlelik, akkor annak
örüljünk, így, együtt.

A mindennapi éneklés
ügyének margójára (részlet)1

1 Az eredeti írás teljes terjedelmében a Parlando 2015/6. számában je-
lent meg.

2 A Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete
(MZTSZ) ingyenes internetes zenepedagógiai folyóirata

Luca della Robbia, a firenzei dóm 
énekes-karzatának részlete (fotó: Fejér Zsolt)
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mely tananyaggal/területtel kapcsolatban (amúgy, ’úgy
az igazi’) énekeljenek egyet, természetes módon, jóízûen,
még ha nincs is énektanári diplomája!

[E helyen, most, a cikk írásakor jegyzendõ meg, hogy
bár az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karának oktatója,
Turmezeyné dr. Heller Erika és a tanszékvezetõ; dr.
Döbrössy János ugyanígy a kodályi elvekhez méltónak és
jónak tartják az óvodai és iskolai mindennapi éneklést,
ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy az óvodában
és alsó tagozaton nagy a kötõdés az óvodapedagógus és a
tanító személyéhez, melynek köszönhetõen a gyerekek-
kel könnyebben fogadtatják el a közeli, személyes kap-
csolaton keresztül az éneklést is, másrészt mivel az óvo-
dapedagógus, a tanító állandóan velük van, így alkalma
is több arra, hogy adott pillanatban, az énekórán, ének-
foglalkozáson kívül is megénekeltesse a csoportot/osz-
tályt, s ennek motiváló hatása nyomán hatékonyabban
folytathassa tevékenységét. Az óvodában, alsó tagoza-
ton még szeretnek énekelni a gyerekek. A tanítók, óvo-
dapedagógusok legnagyobb része erre a feladatra alkal-
mas, fõleg, ha ehhez bátorítást is kap. Az ELTE oktatói
felhívják a figyelmet arra, hogy az óvodapedagógus és ta-
nító szakma olyan összetett pedagógiai, pszichológiai is-
mereteket igényel, amelyeket az ének-zene tanárok nem
kapnak képzésük során. Éppen ezért az óvodapedagó-
gus- és tanítóképzõ felsõoktatási intézmények magasan
képzett szakembereinek mindenképpen szerepet kellene
kapniuk a mindennapos éneklésrõl szóló diskurzusban.]

– Az énekkar jó dolog, s ha valaki, akkor ezt én tényleg
tudom, de csak kiváló zenész-pedagógus-ember vezetésé-
vel. Örülök a kórusokban való éneklés preferálásának,
mert – túl annak ilyen-olyan; tanulásban is, meg pszicho-
lógiailag, szociokulturálisan stb. is kimutatható hasznán
– tényleg, fantasztikus érzés ’belülrõl’ is átélni a közös
éneklés élményét, de félek, a fentebb leírt humánerõfor-
rás tényezõibõl ha valamelyik is hiányzik, a gyerekek in-
kább még jobban megutálják az éneklést, mint eddig.
(Emlékeztetõül: L. Nagy Katalin felmérése szerint a gye-
rekek az énekórákat kevésbé szeretik és becsülik, mint a
matematikaórát! Osztályzattal mérve 2,6-os osztályzatot
adtak rá!) Ennek okát leginkább nem a tudás, illetve ké-
pesség hiányában látom, hanem a nem elég autentikus,
nem elég ’átütõ’ személyiségben. Csupán azért, mert töb-
bet énekelnek, ez nem fog megváltozni, sõt – lévén, hogy
a gyerekek pontosan érzékelik a nekik adott szellemi/lel-
ki javak minõségét, vagy esetleg annak hiányát – még je-
lentõsen kontraproduktívvá is válhat a mindennapi
éneklés eredetileg igen szép és magasztos ötlete!

Ahhoz, hogy a projekt elérje igazi célját, mindenek-
elõtt élményt kell adni a gyereknek! Ez pedig csak és ki-
zárólag azon a személyen áll vagy bukik, aki – végzettsé-
gétõl függetlenül – ott van a gyerekek elõtt, vagy – jobb
esetben – között! (Visszautalva egy elõbbi gondolatom-
ra: sem a szolmizáció, sem a zenei írás nem tartozik a ’ma-
gyarországi nagy átlag’ élményszerzõ tevékenységei kö-
zé! Sajnos, számos, kevésbé tehetséges kolléga összeke-
veri a célt az eszközökkel, ekként sokszor a szolmizáció
megtanítását tûzik ki célul, miközben a gyerekek ezt nem
érzik magukénak. Persze, hiszen az csupán egy (egyéb-
ként; fontos) eszköz lenne az igazi célhoz vezetõ úton,
mármint, hogy a lehetõ leggyorsabban és legsimábban el-
jussunk a ’desszerthez’: a zenéhez és zenéléshez.)

Még valami: a tanszékünkön – vagy húsz éve már –
kötelezõ tantárgyként (az Ének-szolfézs ’kárára’(?) beve-
zettem a Néptáncot. Az e tárgyat oktató kollégámhoz
két kérésem volt:

– Minél több élményt és tényleges táncolási gyakorla-
tot szerezzenek a hallgatóink,

– Az általános iskolai ének tankönyvek anyagához il-
leszkedõ, s az iskolai korosztályban megvalósítható tán-
cok kapjanak kiemelt szerepet a kurzus tananyagában.

Azt gondolom, hogy a mindennapi testnevelés és
éneklés néhanapján találkozhatna, s éppen ezen a terü-
leten. Hogy miért? Több oka is van ennek:

– Egykori sportolóként is tudom, hogy egy kiadós tán-
colás, bizony, jól lefárasztja az embert, s ekként feszült-
ség- és energialevezetésnek is kiváló.

– A magam részérõl mindig is inkább úgy tartottam,
hogy – bár egyéni ágát is ûztem – a csapatsport az élveze-
tesebb ’mûfaj’. Erre e mûvészeti ág tökéletesen megfelel.

– Az iskolák tornatermi kapacitása híján nem hin-
ném, hogy a tantermekben, folyosókon ’alaki gyakorla-
tokat’ bemutatni élvezetesebb lenne, mint néptáncolni.

– A néptánc – koordinált mozgásformáival – a feszült-
ségeket, az energiafelesleget fegyelmezett, ugyanakkor
élvezetes formában valósítja meg.

– A fiúk–lányok egymáshoz való viszonyrendszerének
alakításában, azt gondolom, jó eszköz lehet.

– Miközben a tánc egyszerre fegyelmez és engedi a test
fizikumát érvényesíteni (mint mondjuk, jó néhány tá-
vol-keleti küzdõsportban), addig a lélek meg szárnyalhat
az énekléssel.

Záró megjegyzés a néptáncolás és népdal éneklése
kapcsán:

Goethe azt írja: „… a gyermekeknek két dolgot kell
adnunk: gyökereket és szárnyakat.” 

Itt mindkettõt megtalálhatjuk.
Szóval: nem lesz könnyû megvalósítani a szép és ne-

mes eszméket, de a magam részérõl õszintén drukkolok a
sikernek.”

Mindenesetre biztató jelnek tekintem, hogy a minap,
a Népszabadság 2015. október 5-i számában ’Kodály ha-
zájában nyûg az ének’ címmel megjelent cikkében, mely
– többek között – a Városmajor mintaprogramban részt
vevõ osztályok zeneoktatási projektjérõl is szól, dr. Ne-
mes László Norbert, a Nemzetközi Kodály Társaság alel-
nöke ekként nyilatkozott: „A padban görnyedés helyett
éneklés közben mozognak a gyerekek, így az órák hangu-
lata felszabadult és vidám.”

A mindennapi énekléssel (!) kapcsolatban, amit üd-
vösnek gondolnék, s amit fentebb már leírtam, nos, az
egyáltalán nem mond ellent az elõzõleg idézett mondat-
tal, amit dr. Nemes László Norbert a zeneoktatásról mon-
dott, sõt, ezek erõsítik is egymást.

Ugyanebben a cikkben dr. Vígh Andreával, a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem rektorával mélyen egyetér-
tek: „A sikerközpontú hozzáállás egyszerûen nem célra-
vezetõ. A lényeg: a zenélés, éneklés örömforrás legyen.”

Én magam, ezzel szoros összefüggésben úgy látom,
mint eddig is: éppen itt lenne az ideje, hogy erre a lénye-
gi igazságra azok is ráébredjenek, akiket eddig ilyen-
olyan; külsõ avagy belsõ, tényleges vagy képzelt teljesít-
ménykényszer, talán saját magának, vagy a feljebbvaló-
jának, esetleg saját szakmai közege felé való, netalán a
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társadalom felé irányuló bizonyítási és elismertségi vágy
hajtott; nos, ez az út, így, nem vezet sehová. Illetve, még-
is: a látványos ’kirakatpolitika’ – és szakmai sikerek, elis-
merések – mellett a ’magyarországi nagy átlag’ éneklés-
hez való viszonyulásának látványos hanyatlásához.

A legkülönbözõbb területeken sokszor és sokan emle-
getik mostanában a paradigmaváltás fogalmát. A hazai
énekoktatás (és itt, ehelyett ismét a tágabb értelmû, de
talán teljesebb összefüggést mutató ’zenei nevelés’ kife-
jezés a helyesebb) ’klasszikus’ értékeinek megtartása
melletti szemléleti megújulás vonatkozásában ez már év-
tizedekkel elõbb helytálló és idõszerû lett volna.

Azon nagyszerû kollégák, kisebb-nagyobb kiváló szak-
mai csoportok, szellemi mûhelyek mûködése, mely üdítõ
színfoltot jelentettek és jelentenek ma is, nos, az országos
képet tekintve – már nem elég.

A néhány nagyszabású, s egyébként nagyszerû konfe-
rencia, továbbképzés, stb. mellett (!) sok-sok nyitott szel-
lemû és lelkületû szabad szakmai beszélgetésre, egymás
munkájának tanórai (!) (tehát nem ’bemutató órai’ (!)),
s ekként lényegi megismerésére (s az ott látottakból né-
hány – a saját pedagógiai felfogásunknak, s személyisé-
günknek is megfelelõ – elemének magunkéba való be-

építésére) lenne szükség. Ennek pedig az érdeklõdés, a
nyitottság és fõleg a ’változni tudás’ a kulcsszavai.
Amúgy, Darwin azt írja: „Nem a legerõsebb faj lesz a túl-
élõ, nem is a legintelligensebb, hanem az, amelyik a leg-
gyorsabban képes változni.”

Nekünk pedig idõbõl is egyre kevesebb van, sõt, évti-
zedekkel vagyunk lemaradva a változás megkezdésének
szükségességétõl. Viszont, e mondat, tekintve, hogy
tényleg nem mi; zenepedagógiával és énektanítással fog-
lalkozók vagyunk ’a legerõsebb faj’, még bizakodással
tölthet el.

Az esély, amit kaptunk, egyedülálló. Ha nem tudunk
vele élni, nem lesz jogunk többet panaszkodni, reklamál-
ni. Minden csupán rajtunk múlik. Éljünk a lehetõsé-
günkkel, legfõképpen gyermekeink boldogabb és telje-
sebb jövõje érdekében.

***

A mindennapi testneveléshez hasonlóan ez a téma is
alapvetõen érinti a mindennapjainkat, ezért nem volna
haszontalan, ha közülünk, tanítók közül is minél többen
megfogalmaznák véleményüket vagy javaslataikat. Vár-
juk gondolataikat a tanito@sprintkiado.hu címen.

! ! !

Janurik Márta–
Józsa Krisztián

Az emberiség hosszú történelme során számos olyan kultúrával találkozunk,
amely felismerte a zenei nevelésben rejlõ sokoldalú fejlesztési lehetõségeket,
ezekben a társadalmakban a felnövekvõ nemzedék nevelésében, oktatásában
fontos szerepet kapott a zeneoktatás. Gondoljunk például az ókori görögökre,
ahol a nevelés elképzelhetetlen volt a gondosan tervezett zeneoktatás nélkül.
A legjobb nevelésben részesült elõkelõ, mûvelt embert a görögök egyenesen
muzikális embernek nevezték. A zenére való fogékonyság minden emberre jel-
lemzõ. Bõséges bizonyítékokkal rendelkezünk arról, hogy a zene éppen olyan
természetes az ember számára, mint a nyelv. Azt is tudjuk, hogy a kisgyer-
mekkor mind a nyelvi, mind a zenei képességek fejlõdése szempontjából meg-
határozó. Amit ebben az idõszakban elmulasztunk, az a késõbbiek során már
nem, vagy csak igen nehezen és korlátozott formában pótolható. Az ideális
fejlõdést biztosító környezet a legtöbb gyermek számára azonban nem áll ren-
delkezésre. A zenei fejlesztésében rejlõ lehetõségek alig ismertek.

Zene és tanulás

A zenetanulás fejlesztõ hatásai
Hétköznapi életünknek gyakori tapasztalata, hogy

amit az egyik tanulási folyamatban elsajátítottunk, az
áttevõdhet egy másik tanulási folyamatra is. Megköny-
nyítheti, vagy megnehezítheti az újabb tanulást, pozitív
vagy negatív transzferhatás alakulhat ki. A transzfer fo-
galmán a régebbi tanulás hatását értjük egy újabb tanu-
lási szituációban. Az utóbbi évtizedek széleskörû kutatá-

sai a zenetanulás által kiváltott transzferhatások szá-
mos lehetõségére hívják fel a figyelmet. 

A transzferhatás vizsgálatok egyik nagy területe a zenei
és a nyelvi képességek kapcsolatának kutatása. A zene és
a beszéd észlelése a hallás területén a két legmagasabb
szintû észlelési folyamat. A zene és a beszéd, két olyan
akusztikus inger – az általunk észlelt két leginkább komp-
lex hangmintázat – amely sok jellemzõben osztozik, de
sokban el is tér egymástól. A zenélés legtermészetesebb
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formája az éneklés, amely ugyanúgy hangképzés, mint a
beszéd. Az éneklés természetességét, egyben a zene korai
megjelenését, õsi mivoltát mutatja, hogy addig, amíg az
artikulált beszéd kialakulása mintegy 70-80000 évvel ez-
elõttre tehetõ, éneklésszerû hangadásra már félmilliárd
évvel ezelõtt is képes volt az ember. Számos tanulmány
igazolja, hogy a zenét tanuló gyermekeknek jobb az olva-
sáskészsége, helyesírása. A jobb zenei hangmagasság-
megkülönböztetéssel rendelkezõ gyermekek az olvasás,
írás és helyesírás elsajátítása szempontjából kulcsfontos-
ságú beszédhanghallás terén is fejlettebbek, továbbá a
beszéd ritmusának, hangsúlyainak a megértésében is si-
keresebbek. A zenét tanuló gyermekek a beszéd által köz-
vetített érzelmek azonosításában is fejlettebbek (Janurik,
2008). Azt is kimutatták, hogy a zenei fejlettség az idegen

nyelvi készségekkel is kapcsolatban áll. A zenei képessé-
gek fejlettsége összefügg az idegen nyelv beszédhangjai-
nak a megkülönböztetésével és a kiejtéssel.

Ugyancsak meggyõzõ bizonyítékkal szolgálnak a kuta-
tások a zenetanulás matematikai eredményességre gyako-
rolt hatásairól (Gévayné Janurik, 2010). E vizsgálatok ered-
ményei már oly mértékben elfogadottak, hogy például az
amerikai Matematikatanárok Nemzeti Tanácsa
(National Council of Teachers of Mathematics, NCTM)
felhívja a figyelmet a zenei megértés és a matematikai gon-
dolkodás közötti kapcsolódási pontokra. Ajánlásában a
zenetanulást olyan eszközként jelöli meg, amely kiváló se-
gítõ lehet a matematikai gondolkodás fejlesztéséhez1

kisgyermekkorban. Az NCTM által megjelölt közös zenei
és matematikai területeket az 1. táblázat mutatja. 

Matematika Hogyan kapcsolódik a zenéhez?
Számok és mûveletek: Az egész számok megértésének fej-
lesztése, számlálás, számosság, összehasonlítás.

Az ütések számolása (hány ütés van egy ritmikai mintázat-
ban), ütések összehasonlítása („kevesebb,” „több”).

Geometria: A formák azonosítása és a térbeli kapcsolatok
leírása.

Kottakép (a hangok „magasabbak,” vagy „alacsonyabbak”),
a hangmintázatok szervezõdése.

Mérés: A mérhetõ tulajdonságok azonosítása, dolgok ösz-
szehasonlítása, összemérése.

Tonalitás („magasabb” vagy „alacsonyabb”), gyorsaság
(„gyorsabb” vagy „lassabb” ritmus).

1. táblázat. A National Council of Teachers of Mathematics által ajánlott 
néhány kapcsolódási lehetõség a matematika és a zeneoktatás között kisgyermekkorban

Forrás: NCTM, 2008 idézi Gévayné Janurik 2010, 91. o.

1 Érdemes megnézni e témában a Számolás és ritmus címû módszertani filmet, mely elérhetõ a www.tanitonline.hu >Filmtár>Módszer-
tan>Ének-zene gyûjteményébõl

A közös éneklés, és hangszerjáték a társas készsé-
gek fejlõdésére is hatással van, erõsíti a csoportkohézi-
ót, fejleszti a kommunikációt, az együttmûködést, a prob-
lémamegoldást és az empátiakészséget (Zsolnai és Józsa,
2002). A zene olyan kommunikációs forma, amely szo-
ros kölcsönhatásban áll az érzelmekkel. A közös éneklés
enyhíti a depressziót, javítja a fizikai és lelki közérzetet.
A közönség elõtti szereplés pedig erõsíti az önbecsülést,
közösségi, társas elõnyöket jelent. 

A technológiai fejlõdésnek, az agyi képalkotó eljárá-
soknak köszönhetõen ma már a zenetanulás hatására az
agykéregben végbemenõ változások is nyomon követhe-
tõk. Az emberi idegrendszer, különösen fiatalkorban,
rendkívül formálható, így a fejlõdését kedvezõen befo-
lyásolhatják a korai zenei hatások. Bizonyított, hogy
gyermekkorban már 15 hónapon keresztül tartó rendsze-
res zongoraleckék is anatómiai változást idéznek elõ az el-
sõdleges motoros- és hallókéregben, valamint a két agy-
félteke közötti jobb kapcsolathoz is hozzájárulnak. Azt is
kimutatták, hogy intenzív és korai zenei képzés hatására
megváltozik a zenei hangok agyi feldolgozásának helye. A
képzett zenészek agya anatómiailag is különbözik a nem
zenészekkel összehasonlítva (Gévayné Janurik, 2010).

Hazai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a ze-
nei képességek fejlettsége összefügg az iskolai tanulás ered-
ményességét meghatározó, fontos alapkészségek fejlettsé-
gével. Vizsgálataink szerint óvodáskorban a zenei képes-
ségek és az iskolakészültség szempontjából meghatáro-
zó DIFER készségek fejlettsége között erõs kapcsolat
látható (Janurik és Józsa, 2016). Elsõ és második osztály-
ban a zenei képességek fejlettsége szintén összefügg a szá-
molás, olvasás és helyesírás eredményességével. A zenei

képességek korai fejlesztésének fontosságát támasztja alá,
hogy a zenei képességek hozzájárulása a számolási kész-
séghez csaknem azonos mértékû az intelligencia hozzá-
járulásával. Ezt az eredményt azért tartjuk jelentõsnek,
mert addig, amíg az intelligenciára a személyiség viszony-
lag állandó jellemzõjeként tekintünk, a zenei képességek
– éppen ebben a korai fejlõdési periódusban, óvodás- és
kisiskoláskorban – eredményesen fejleszthetõk. 

A zenei képességek fejlesztése különösen nagy jelen-
tõségû az alacsony iskolai végzettségû szülõk gyermekei
számára. A zenei képességek hozzájárulása az alapkész-
ségekhez mind óvodáskorban, mind elsõ és második osz-
tályban az alacsonyabb iskolai végzettségû szülõk gyer-
mekeinél a legjelentõsebb. Az alapfokú iskolai végzett-
ségû szülõk gyermekeinél a zenei képességek az intelli-
genciánál nagyobb arányban magyarázzák az olvasás
fejlettségét (zenei képesség 20%; intelligencia 13%), eh-
hez hasonló jelenséget figyelhetünk meg a helyesírás
fejlettségében is. Az alacsony iskolai végzettségû szülõk
gyermekei közül tehát azok, akiknek jobbak a zenei ké-
pességei, differenciáltabb a zenei hallásuk, eredménye-
sebbek lehetnek a kritikusnak tekinthetõ alapkészsé-
gek elsajátításában.

Zenei fejlesztõkísérleteink
eredményei

A zenei képességek fejlõdése szempontjából három- és
kilencéves kor között van a szenzitív periódus. Egyes ze-
nei képességterületek fejlõdése még ennél is korábban le-
zárul, lelassul. A ritmikai fejlõdés szenzitív periódusa pél-
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dául a legtöbb gyermeknél hét-, az éneklési képességé pe-
dig nyolcéves korig tart. A szenzitív periódusban lehet a
leghatékonyabb a fejlesztés. Mint látjuk, ez az idõszak ép-
pen az óvodai neveléssel és az iskolai tanulás kezdetével
esik egybe. Ez a tény ráirányítja a figyelmet az óvodai és az
alsó tagozatos zenei nevelés lehetõségire és felelõsségére.

A zenei képességek hatékony és egyszerû fejlesztési le-
hetõségét igazolja az a három-, illetve kilenchónapos zenei
fejlesztõprogram, amelyet középsõ és nagycsoportos óvo-
dásokkal valósítottunk meg (Janurik és Józsa, 2012). A
program azt kívánta elõsegíteni, hogy a gyermekek napi
rendszerességgel részt vegyenek közös éneklésekben,
dalosjátékokban. A fejlesztés módszerei a mindennapi óvo-
dai gyakorlatban alkalmazható elemekbõl álltak, bármely
óvodában egyszerûen megvalósíthatóak. Az óvónõk arra
törekedtek, hogy minél több tevékenységhez spontán mó-
don is kapcsolódjon éneklés. A gyermekekkel közösen vál-
tozatos játékokat alakítottak ki. Az óvodákban megszo-
kott heti egy zenei foglalkozás alkalmával pedig hetente
más-más zenei képesség tudatos fejlesztése történt. Kísér-
letünkben arra kerestünk választ, hogyan járul hozzá a ko-
rai zenei képességek, valamint az iskolai tanulás szempont-
jából fontos néhány elemi alapkészség fejlõdéséhez a zenei
tevékenységek középpontba helyezése, az egész napot átfo-
gó zenei légkör kialakítása. Egy hangsúlyozottan egyszerû
eszközökkel történõ, bármely óvodában megvalósítható
zenei fejlesztés lehetõségeit kívántuk megvizsgálni.

Eredményeink azt igazolják, hogy óvodáskorban, egy-
szerû módszerekkel, a zenei észleléshez köthetõ képessé-
gek már három hónap alatt jelentõs mértékben fejleszt-
hetõk. A zenei képességek összevont mutatója a kísérle-
ti csoportban 13%p fejlõdést jelez. Az alkalmazott mód-
szerek elsõsorban a reproduktív készségek, a hallás utáni
éneklés, ritmustapsolás fejlõdéséhez járultak hozzá.
Amíg a kísérleti csoportban a reproduktív készségek
20%p fejlõdést mutatnak, addig a kontrollcsoportban
nem történt ezen a téren fejlõdés. Az egyes készségek kö-
zül a hangközéneklés 25%p, a dallaméneklés 16%p, il-
letve a ritmustapsolás 20%p fejlõdése tapasztalható. A
fejlesztésnek köszönhetõen az óvodások éneklési és rit-
mustapsolási készségének fejlettsége meghaladja a – kü-
lön fejlesztésben nem részesült – második évfolyamos ta-
nulókét (1. ábra). A rövid idõtartamú, mindössze három
hónapos kísérlet a zenei képességek óvodáskorban törté-
nõ fejleszthetõségére, a korai fejlesztés lehetõségére és jelen-
tõségére hívja fel a figyelmet. A kísérleti csoportok muta-
tói messze meghaladják a spontán fejlõdés mértékét.

Az 1. ábra azt is megmutatja, hogy az éneklés és rit-
mustapsolás fejlõdése az iskolakezdéssel megtorpan, és e
készségek fejlettsége csak második osztályban éri el ismét
a nagycsoportosok fejlettségét. Ezt a fejlõdésbeli vissza-
esést az okozhatja, hogy az éneklés, a zene – a legtöbb
esetben – eltérõ hangsúlyt kap az óvodában és az iskolá-
ban. Míg az óvodai zenei nevelésben gyakran jellemezõ a
napi éneklés, a dalos játék, a zenei tevékenységeken ke-
resztül folytatott készségfejlesztés, addig az iskolában
már ez a terület többnyire háttérbe szorul, más fejlesztési
szempontok kerülnek elõtérbe. Ezek az eredmények arra
is felhívják a figyelmet, hogy a pszichomotoros készségek
– így például az éneklés – fejlõdéséhez, sõt még egy adott
fejlettségi szint megõrzéséhez is rendszeres gyakorlásra
van szükség (Janurik és Józsa, 2013).

1. ábra Az éneklés és ritmustapsolás együttes fejlõdése
három hónap alatt

A kilenchónapos zenei fejlesztõkísérletünk ideje alatt a
kísérleti csoportban a zenei képességek jelentõs fejlõdése
mellett több elemi alapkészség is számottevõen fejlõdött.
Az elõméréskor a kísérleti csoportban az elemi alapkészsé-
gek fejlettsége szignifikánsan alacsonyabb volt. Az utómé-
rés eredményei alapján a kísérleti- és kontrollcsoport kö-
zötti kezdeti különbségek kiegyenlítõdtek, a kísérletben
résztvevõ gyermekek valamennyi készség tekintetében
behozták a lemaradásukat. A kísérleti csoportban három
elemi alapkészség, az írásmozgás-koordináció, beszéd-
hanghallás és a relációszókincs fejlõdésében, valamint az
elemi alapkészségek összevont mutatójának tekintetében
pedig jelentõs kísérleti hatásméret mutatható ki. 

Az ének-zene iskolai 
szerepének megítélése

A transzferhatás vizsgálatok a zenei nevelés jelentõsé-
gét, az éneklésnek és a hangszerjátéknak a személyiség-
fejlõdésben betöltött fontos szerepét mutatják. A hazai
kutatások alapján azonban az ének-zene tantárgy jelen-
tõségének megítélésével kapcsolatosan meglehetõsen
negatív kép rajzolódik ki. Mind az általános, mind a kö-
zépiskolások szerint az ének-zene tantárgy a legfeleslege-
sebb és a leghaszontalanabb, valamint az általános isko-
lások véleménye szerint messze a legunalmasabb is az is-
kolai tantárgyak között (Takács, 2001). L. Nagy Katalin-
nak az ének-zene tantárgy presztízsét feltáró vizsgálata is
azt mutatja, hogy a tanulók az ének-zene által közvetí-
tett tudást ítélik a leghaszontalanabbnak. Sajnos a vizs-
gálat eredményei alapján a tantárgyat a szülõk is az utol-
só helyre, a tanári kar tagjai pedig az utolsó elõtti helyre
sorolják. Saját vizsgálatunk szerint pedig az általános is-
kolák nem ének-tagozatos osztályaiban folytatott ének-
órák apátiát, unalmat és szorongást váltanak ki (Janurik,
2007). A tanulók 80 százaléka soha nem hallgat iskolán
kívül komolyzenét, 34 százalékuk pedig még a véletlenül
meghallott klasszikus zene helyett is azonnal másik mû-
sort keres (Janurik, 2009). 

A magyar zenei köznevelés alapját Kodály zenei neve-
lési koncepciója jelenti. Kodály koncepciója szoros ro-
konságban áll az 1920-as években megerõsödött életre-
form-mozgalmak szemléletével. Az életreform-elképzelé-
sekben – így Kodály koncepciójában is – központi szerep
jut a zenének, mint az emberi képességek, a személyiség
sokoldalú, széles hatásrendszerû fejlesztésére alkalmas
eszköznek. Azonban a zenei nevelés elsõdleges célja túl-
mutat a zenei képességek fejlesztésén csakúgy, mint a ze-
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nekultúra általános színvonalának emelésén. Kodály el-
képzelései szerint a zene által teljesebb életet élõ, fejlet-
tebb társas képességekkel jellemezetõ közösségek megte-
remtése valósulhat meg (Gönczy, 2008; Pethõ, 2011). Ko-
dály zenei nevelési célkitûzéseivel2 azonban a mai ének-
zeneoktatás eredményei köszönõ viszonyban sincsenek. 

A hazai oktatási rendszerben az ének-zenei általános
iskolák azok az intézmények, ahol a gyerekek mindenna-
pi kapcsolatba kerülnek az énekléssel, a zenével. Az
utóbbi évtizedekben azonban az ének-zene tagozatos ál-
talános iskolák száma a korábbiakhoz képest mintegy
negyedére csökkent. A tanulók legszélesebb körét érin-
tõ, nem zenei tagozatos általános iskolákban napjainkra
alsóbb osztályokban kettõ, felsõbb évfolyamokon pedig
csupán heti egy órában foglalkoznak ének-zenével a ta-
nulók. Ezekben az osztályokban Kodály elképzeléseinek
megvalósulásától – a sokoldalú személyiségfejlesztéstõl,
a zeneértõ, koncertlátogató, értékválasztásában igényes
közönség „kinevelésétõl”,– egyre távolabb kerülünk. Az
utóbbi évtizedekben megjelenõ, a zeneoktatás helyzetét
elemzõ zenemûvészek, zenepedagógusok írásai nyomán
az a konszenzusos vélemény fogalmazható meg, hogy a
jelenlegi ének-zeneoktatás nem éri el a célját, és egyre
távolodik a Kodály által megfogalmazott lehetõségektõl.
A Kodály-módszerre történõ sematikus, gyakran sablo-
nokkal, közhelyekkel teli hivatkozások helyett teljes
megújulásra, a Kodály által megfogalmazott elvek jelen-
tõségének újra felismerésére, és a 21. század nevelési gya-
korlatába való beillesztésére van szükség.

Záró gondolatok
A tanulmányunkban bemutatott hazai és nemzetközi

kutatások az ének-zenei nevelés jelentõségére hívják fel a
figyelmet. A kiterjedt vizsgálatok azt támasztják alá, hogy
a zenei képességek fejlesztése hozzájárulhat számos kész-
ség fejlõdéséhez, ezáltal a személyiség fejlõdéshez is. A ze-
netanulás, a rendszeresen folytatott zenei tevékenységek
elõsegíthetik az iskolai tanulás eredményessége szem-
pontjából fontos anyanyelvi, matematikai és társas kész-
ségek fejlõdését. Több hazai vizsgálat alapján azt is ki-
emelten fontosnak tartjuk, hogy a rendszeres zenei neve-
lés csökkentheti a kedvezõtlen szociális háttér okozta ne-
gatív hatásokat. Olyan fontos alapkészségek elsajátításá-
hoz járulhat hozzá a zene, amelyek nemcsak az iskolai ta-
nulás sikeressége szempontjából tekinthetõk kritikusnak,
de ezen túlmutatóan a további életvezetés, a felnõtt élet-
mód, a sikeresség szempontjából is meghatározóak. 

Zenei adottságokkal mindannyian rendelkezünk. Szá-
mos kiváló zenepedagógus hívja fel arra a figyelmet, hogy
megfelelõ körülmények között szinte mindenkinél haté-
konyan fejleszthetõ ez a terület. A tanulmányunkban
bemutatott pedagógiai kísérletek ugyancsak alátámaszt-
ják ezt. A zenei képességek fejlõdése szempontjából a
legfogékonyabbnak tekinthetõ idõszak éppen az óvodai
és az elsõ iskolai évekkel esik egybe. Használjuk ki az eb-
ben rejlõ lehetõségeket!

Köszönetnyilvánítás
A tanulmányban ismertetett kutatásokat az OTKA

K83850 pályázat támogatatta.
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A matematika tanításának minden életkorban fontos
feladata, hogy fejlessze a tanulók problémamegoldó
képességét. Idézek az általános nevelési célokból:

„Problémamegoldásra nevelés
A tanultak alkotó alkalmazásának képessége új ismeretek

feltárásában. Gondolkodási mûveletek (például összehason-
lítás, analízis, szintézis, elvonatkoztatás, általánosítás, ana-
lógia). Divergens gondolkodási képességek (problémaérzé-
kenység, képzelet, ötletgazdagság, rugalmasság, eredetiség)” 

Mindezek a célok akkor valósulhatnak meg, ha a gye-
rekeknek van kedvük problémákat megoldani, meg
akarják oldani a problémákat. (Itt most a tanítási órai
körülmények közötti problémamegoldásra gondolok, hi-
szen életünkben nekünk is, a gyerekeknek is állandón
problémákat kell megoldanunk.) Problémát azok a fel-
adatok jelentenek, amelyeknek nem látjuk azonnal a
megoldását, amelyek megoldásához nincsenek „bejá-
ratott” algoritmusaink. Vannak, akik ebben a helyzet-
ben megfutamodnak és vannak, akik izgatottan (és
örömmel) kezdik el keresni a megoldást.

Talán meglepi az olvasókat, hogy leginkább az isko-
lában van lehetõségünk arra, hogy elkerüljük a ne-
künk szánt problémák megoldását. Ennek legegysze-
rûbb módja, hogy megvárjuk, hogy másvalaki, a pedagó-
gus vagy a többi tanuló oldja meg azokat a feladatokat,
amelyek számunka problémát jelentenek.

Nézzük, milyen fokozatokon keresztül érhetjük el,
hogy minél több tanuló minél jobb problémamegoldó le-
gyen!

1. osztály
„A megfigyelõképességnek, a problémamegoldó gondolko-

dás alapjainak, a matematikai tartalom képi, szóbeli és írás-
beli kifejezõképességének fejlesztése”

„A kombinatorikus gondolkodásmód alkalmazása elemek,
lehetõségek, megoldások kiválasztásában, összegyûjtésében,
elrendezésében a matematika különbözõ témaköreiben.”

2. osztály
A problémamegoldó gondolkodás többféle résztevé-

kenységét megfogalmazza a tanterv.
„A megfigyelõképességnek, a problémamegoldó gondol-

kodás alapjainak, a matematikai tartalom képi, szóbeli és
írásbeli kifejezõképességének és a matematikai fogalomalko-
tás képességeinek fejlesztése. Az önálló, logikus, rugalmas,
kreatív gondolkodóképesség alakítása. Kételkedés, ellenõr-
zés, igazolás, indoklások megfogalmazása. A matematikata-
nulással kapcsolatos tevékenységformák, szokások bõvülése,
erõsítése.”

A 3. és a 4. osztályban tovább folytatódik a probléma-
megoldó gondolkodás fejlesztése az egyes tantervi témák
feldolgozásának keretében.

A labirintusok nem szerepelnek sem a tanítandó té-
mák, sem az alkalmazandó eszközök között. Ennek elle-
nére javasoljuk, hogy oldjanak meg labirintusokra vo-
natkozó problémákat a harmadik osztályos tanulók, mert
nagyon szemléletessé teszi a problémamegoldás abszt-
rakt fogalmát. Az egyik osztályban egy kilencéves kislány

Munkácsy Katalin

A MiMa (magyarul Kézmûves Matematika, angolul Mathematics in the Making) prog-
ram keretében kidolgozott tananyagok közül mutatom be a következõ témát. Érdemes
tájékozódni a projekt honlapján is, www.mathematicsinthemaking.eu. A honlap an-
gol nyelvû, de a módszertani kézikönyv magyarul is olvasható1, valamint mind a 10 té-
mához videofelvétel is készült. Ezek az információk a Materials/Videos rovatban talál-
hatók meg.

Kézmûves
Matematika (2.)
Logikai Labirintus
(3. osztályosoknak javasolt téma)
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megállt a labirintus egyik kockájában2 és megszólalt:
„Nincs kiút.” Ugyanazt az elakadást élte meg, amit mind-
annyian, ha nehéz helyzetbe kerülünk. Azáltal, hogy
megfogalmazta az adott helyzetet, közelebb került a meg-
oldáshoz is: nincs közvetlen út a kijárathoz, érdemes visz-
szafordulni, és másképp végigjárni az utat. 

A tanulók elõzetes ismeretei
Ebben a résztémában, vagy ahogyan a MiMa program-

ban neveztük, ebben a tevékenységben (aktivity) nincs
szükség elõzetes ismeretre, bár vannak olyan játékok,
amelyek megkönnyítik a feladat megértését. Hasznos
elõzmény az ugróiskola, a kifestõs rejtvényfüzetek „Ve-
zesd el a nyuszit a répához!” típusú feladatai, és általában
a táblás játékok, a rejtvények. De mindez nem elõfelté-
tel, sõt, a labirintus kedvet ébreszthet hasonló játékok
megismeréséhez is.

A labirintusok a matematika sok fogalmához kapcso-
lódnak, például: 

– a geometriához, hiszen figyelni kell a négyszögek éle-
ire, csúcsaira. 

– a kombinatorikához, hiszen többféle esetet kell vé-
gigjárni

– a számoláshoz, hiszen nem könnyû számolni a lépé-
seinket, miközben a kiutat keressük

– a szöveges feladatokhoz.

A labirintusok történetébõl
néhány szó

Sokféle labirintus létezik, története több ezer éves.
Találtak 5000 éves régészeti emlékeket. A görög mitoló-
giában nagy szerepet kapott a Minótaurosz, a labirintus
szörnye.

Kép forrása: wikipédia.hu

Az európai kastélyok parkjaiban is alakítottak ki labi-
rintusokat. Ma is születnek hasonló alkotások. Érdemes
megnézni a legszebbeket: 

http://filantropikum.com/toplista-a-legszebb-4-elo-
labirintus-a-vilgon/ 

A téma feldolgozása kiválóan alkalmas az interneten
való gyûjtõmunka szervezésére, gyakorlására.

A mi logikai labirintusunk 
és szabályai

L: lila; P: piros; S: sárga; Z: zöld

A szabály: a bejárattól a kijáratig kell eljutni úgy, hogy
egy színen hármat kell lépni, utána színt kell váltani.
„Lépj hármat és válts!”

A szabályok pontos értelmezése játék közben a leg-
könnyebb, így lehet leginkább megérteni és megjegyezni
õket. 

A szabályok részletesebb leírása:
A Rajttól (IN) a Célig (OUT) kell eljutni, mint a töb-

bi útvesztõben, csak itt nem a falak, hanem a speciális
szabályok jelentik az akadályokat. A kiválasztott színû
mezõkön pontosan hármat kell lépni (élben szomszédos
mezõre, helyben járás, színen belüli visszalépés nélkül),
majd színt kell váltani (természetesen élben szomszédos,
más színû mezõre kell lépni). Segítség: sokáig lehet bo-
lyongani. Már egyszer bejárt mezõre vissza lehet térni, ha
közben más színû mezõn már jártunk, a szabályok betar-
tásával. Nem szükséges minden mezõre rálépni. Elvileg
nem szükséges minden színt érinteni, de ez a konkrét fel-
adat csak úgy oldható meg, ha az összes színû mezõn lé-
pünk hármat vagy 6-ot vagy 9-et vagy akár többet is. A
feladatnak van megoldása, és lényegében egyféle legrö-
videbb megoldása van. A legrövidebb megoldás több
mint 20 lépést igényel.

A feladat megoldható, több-kevesebb próbálkozással
ki lehet jutni a labirintusból. Akinek egyszer már sike-
rült, általában még egyszer-kétszer végiglépeget rajta,
utána számára ez a feladat elveszti érdekességét. Aki lát-
ja más sikeres próbálkozását, legtöbbször nagyobb önbi-
zalommal oldja meg a feladatot. Annak tudata, hogy lát-
hatóan megoldható a feladat, sokat segít, anélkül, hogy
elvenné a kiút önálló megtalálásának örömét.

I. Javasolt tevékenységek
Tegyük ki a labirintust a tanterem vagy a folyosó

padlójára3. Mi színes géppapírokat tettünk le a földre.
Ezeket akár a gyerekek is színezhetik, festhetik a minta
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alapján. Ha tartósabb változatot szeretnénk, akkor a la-
pokat betehetjük átlátszó mûanyag irattartóba és köny-
nyen felszedhetõ jelzõszalaggal le is ragaszthatjuk azo-
kat. A padlóra tett színes papírokat próbálják meg a gye-
rekek bejárni. Azt javaslom, hogy ne papíron, ceruzával
fejtsék meg a labirintust. Egészen más és mélyebb élmé-
nyeket szereznek a gyerekek, ha járkálhatnak, és nem
átvitt, hanem valódi értelemben kell keresniük a ki-
utat. Érdemes a labirintust hosszabb ideig meghagyni,
akkor is, amikor látszólag már elvesztette varázsát. Va-
lószínûleg akadnak gyerekek, akik a szünetekben és kö-
zönség nélkül szívesebben foglalkoznak a probléma
megoldásával.

Következõ lépésben tervezzenek, majd készítsenek
maguk a gyerekek hasonló labirintust. A színek helyett
választhatnak virágokat, állatokat az egyes négyszögek
megkülönböztetésére és tervezhetnek nagyobb, akár
10×10-es labirintusokat is. 

Biztosan lesz a feladatnak megoldása, ha a rajttól a cé-
lig kijelölnek egy, a szabályok szerint bejárható utat, majd
a még üres négyzeteket véletlenszerûen kiszínezik, vagy
más módon jelölik. Ilyenkor nem tudhatjuk, hogy lesz-e
több, lényegesen különbözõ megoldása a feladatnak, il-
letve van-e egyáltalán zsákutca, le tudok-e térni a meg-
oldást jelentõ útvonalról. Ezeket a kérdéseket tapaszta-
lati úton érdemes megvizsgáltatni a gyerekekkel.

II. Tehetséggondozás
A labirintus bejárása természetes úton vezethet el a

jelenkori matematikai kutatások egyik legizgalmasabb
területéhez, a gráfelmélethez. Sok, számolást nem is
igénylõ, érdekes kérdés tehetõ föl. Valószínûleg sokan is-
merik a házikó vagy boríték rajzolásának feladatát.

Rajzoljuk meg úgy az ábrát, hogy nem emeljük fel a ce-
ruzát és nem megyünk még egyszer végig olyan szaka-
szon, ahol már egyszer jártunk. Maga a rajzolgatás egy-
szerû dolog, de megoldható-e ez a feladat? Mit sejtünk?
Be is tudjuk bizonyítani sejtésünket? Mit tekintünk meg-
oldásnak? Ugyanoda kell érkeznünk a rajzolás végén,
ahonnan elindultunk? Vagy befejezhetjük máshol is a
rajzot? 

Sok-sok rajzolás és másféle gráfelméleti feladat megol-
dása után a kollégák is eljuthatnak a nagyon nagy gráfok
problémájáig4. Az érdeklõdõ gyerekek pedig elindulhat-
nak ezen az úton. 

III. Várható eredmények
A további iskolai és iskolán kívüli sikerek szempontjá-

ból nagyon fontos, hogy a gyerekek megérezzék a sike-
res problémamegoldás örömét. A pozitív tapasztalatok
segítenek az újabb és egyre nehezebb problémák megol-
dásában. Matematikában mindenkinek van nehéz fel-
adat. Van, akinek az egyszerû házi feladat is nehéz, má-
soknak csak a komoly versenyek jelentenek kihívást. A
matematikát tanító pedagógusokra vár, hogy segítsék a
gyerekek és a pont nekik megfelelõ nehézségû problé-
mák találkozását. Befejezésül idézem az egyik tanítónõ
véleményét: 

„Amíg a labirintussal foglalkoztak a gyerekek, látszólag
csak a lábukkal dolgoztak, ez sokuknak bátorságot adott.
Szinte biztos volt a sikerélmény, így bátrabbá váltak a szöve-
ges feladatok megoldásában is. Akkor is hozzá mertek fogni a
feladathoz, ha elsõ pillanatban az megoldhatatlannak tûnt.”

Jegyzetek
1 Elérhetõ honlapunkról is: http://www.tanitonline.hu/?page=
library_carousel_view&item=21)

2 Használhatjuk az egyértelmûbb négyzet fogalmat is, de a mai nyelv-
ben a kocka többjelentésûvé vált és sokszor természetesebben hang-
zik, mint a szabatosabb négyzet.

3 A fényképek a Bp. XIV. kerületi Kaffka Margit Általános Iskolában,
Nemes Lilla tanítónõ osztályával készültek

4 Lovász László: Nagyon nagy gráfok, Természet Világa, 2007/3, 98-
103. o.
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1. A „gazdátlan” tulajdonságok alapján már neki is láthatsz a rajznak!

KOCKAFEJÛ! KECSKESZAKÁLLAS! KOPASZODÓ!
FERDESZÁJÚ!!! GOLYÓFEJE VAN! SÛRÛ SZEMÖLDÖKE VAN!

BIKANYAKÚ! SSZZEEMMÜÜVVEEGGEESS!! RÖVID GÖNDÖR HAJA VAN!
BANDZSÍT! SZEMÖLDÖKE ÍVELT! SZEPLÕS!

KRUMPLIORRÚ! GÜLÜSZEMÛ! LAPOS AZ ORRA!
ARCA JOBB OLDALÁN FORRADÁS LÁTHATÓ! BAL FÜLÉBEN KARIKA FÜLBEVALÓT HORD!

SzemélyleírásFonyódi Gábor

Két rablót keres a rendõrség. A szemtanúk személyleírást* adtak róluk.
Az egyikrõl fantomkép is készült, a másikat neked kell megrajzolni. Itt
vannak a szemtanúk megfigyelései a két tettesrõl. 

* A feladathoz felhasználtuk Fülöp György: Karikatúra-suli c. könyvének karakterötleteit

2. Írj te is személyleírásokat, ami alapján társad rajzokat készíthet! Néhány ötlet, amit felhasználhatsz: 
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A közös családi örökség fontos, nemzedékeken átnyú-
ló összetartó ereje, a humanizmusnak, a tudománynak
és kultúrának az emberi élet egyik lételemeként való tisz-
telete. A kunszentmiklósi református lelkészi dinasztia –
dédapjuk Szász Károly püspök, édesapjuk Vargha Ta-
más református esperes –, az apai nagyapa, Vargha
Gyula a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke-
ként, mint a tudomány megtestesítõje, s Karácsony Sán-
dor mint mester mindhármójuk életmûvének közös kiin-
dulópontját jelentik. Tehetségük e kivételes útravalóból
merítve más-más területeken elmélyülve, de egyként a
gyermeknevelés szolgálatában hagyott örökül számunk-
ra felbecsülhetetlen értékû kincseket.

Meggyõzõdésünk, hogy feladatunk nem csupán emlé-
kezni, hanem bölcsen meríteni belõlük nap mint nap...

Varga Tamás (1919–1987)
„Legyen a matematika mindenkié!”

Én õt 1967-ben ismertem meg, még az ELTE-n. Vala-
mi „új” módszerrõl lehetett hallani akkoriban vele kap-
csolatban. Kíváncsiságból elmentem megnézni a Váci ut-
cában rendezett bemutatót. Gizi néninél is, Lidi néninél
is láttam egy-egy órát1, és aztán nem tudtam szabadulni az
élménytõl! Lehet így is tanítani a matematikát? Hogy
minden kisgyerek örömmel dolgozik? Hogy az óra végén
nem akarják meghallani a csengetést? És hogy egy-egy
feladatnak többféle megoldását látják meg a 9-10 évesek,
és sokkal gyorsabban, mint én, a negyedéves matematika
szakos egyetemi hallgató? Azt aztán csak lassan, hosszú

Néhány nappal ezelõtt három fivér kapta meg a szellemi hagyatékának méltán kijáró
elismerést, akik a gyermeknevelés területén kivételesen gazdag örökséget hagytak
ránk: Varga Tamás, Vargha Balázs és Varga Domokos életmûve 2015. december 19-én
Magyar Örökség Díjban részesült.

Õrizzük és használjuk
értékeinket!
A bölcsesség nemcsak megõrzi örökségét,
hanem szeretettel továbbfejlesztve
felhasználja értékeit.

Vargha Tamás Vargha Domokos Vargha Balázs
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idõ alatt értettem meg igazán, hogy milyen egységes, át-
gondolt koncepció alapján jött létre ez a csoda.

Hogyan gondolkodott Varga Tamás a matematikata-
nításról, a matematikai nevelésrõl? Miben kívánt egé-
szen mást, mint ahogyan addig volt e téren? Mi volt szá-
mára a matematika? Õ maga így ír 2errõl: „A matematika
a legalsó szinttõl a legfelsõig tapasztalatokból nõ ki: próbálko-
zásokból, sejtésekbõl és ellenõrzésükbõl, elvetésükbõl vagy
megerõsítésükbõl. Mégis az emberi szellem szabad alkotása.
Híd a »két kultúra« között. Tele van játékossággal, esztéti-
kummal: mûvészet is.”

Számára a matematika lényegéhez tartozott, hogy a
valóságos környezet tulajdonságait, a valóságos dolgok
összefüggéseit, viszonyait ragadja meg a maga eszközei-
vel. A valóságos problémákat írja le a saját nyelvén, saját
modelljeivel, és ezek felhasználásával oldja meg amazo-
kat. Így valamiképpen alapja, eszköze a fizikának, tech-
nikának, egyéb tudományoknak. 

De nem kisebb fontosságot tulajdonított annak, hogy
a matematika az emberi szellem szabad alkotása, mûvé-
szet is. 

Tanítási gyakorlatában és 1963-ban elindított komp-
lex matematikatanítási kísérletében egyaránt arra töre-
kedett, hogy a kisdiákok is átélhessék a matematikával
való foglalkozásnak ezt a teljességét: az ismeretek tapasz-
talatokon nyugvó birtokba vételét, a szellemi alkotás
gyönyörûségét, és mûvészi játékosságát, esztétikumát.
Fontosnak tartotta, hogy a matematikával való foglalko-
zás minden korosztály számára örömszerzõ és alkotó te-
vékenység legyen. 

Matematikai játékai sohasem öncélú szórakoztatások
voltak. Nem írta lepkeszárnyakra az egyébként talán
unalmas számolási feladatokat, de épített a megértés örö-
mére, a felfedezés és a véletlen megélésének izgalmára, a
„már én is tudom” megelégedésére.3

Varga Tamás koncepciójának alapvetõ elemei
A matematika tanításának fõ feladata a gyerekek sok-

irányú fejlesztése. (Emlékezés, megértés, alkotó- és ítélõ-
képesség, motiváltság; általánosabb emberi képességek
és magatartásformák.)

Kicsi kortól igazi matematikát érdemes a gyerekek elé
vinni: valódi gondolkodtató problémákat, amelyek meg-
fejtésére a növekedés iránti vágyuk és a világ megismeré-
sének és felfedezésének igénye szolgáltatja az alapvetõ
motívumokat. 

Az alkotás öröme, a játékosság, a páros, csoportos és
közös tevékenységek, a nagyobb mozgással járó alkotá-
sok, kutatások, megfigyelések segítik az ismeretek mara-
dandóvá válását.

A matematikát egységében kell építeni: a legalsó szin-
ten alapozni a legfõbb témáit, és a témák folytonos össze-
szövésével kell biztonságos ismeretrendszerré formálni.
Fogalmainak, összefüggéseinek spirális épülése biztosítja
tartalmuk egyre gazdagabbá és egyre mélyebbé válását. 

Csak tiszta, megértett fogalmak kidolgozása lehet
alapja a továbblépésnek. Az ismeretszerzéshez a tudato-
sodást, az általánosítást, az absztrahálást szolgáló megfo-
galmazásokat is a tanulók alkothatják meg egyre ponto-
sabban, egyre gazdagabb tartalommal. 

Olyan módszereket kell alkalmazni, amelyek segítik a
matematikai fogalmak kialakulását, és fejlesztik a gyere-

kek problémamegoldó, alkotó, kreatív gondolkodását.
– A tanulás, tanítás módszereinek a tanulók életkorá-

hoz, adottságaihoz, fejlettségéhez, igényeihez, érdeklõ-
déséhez kell igazodniuk. 

– Minden tanulónak biztosítani kell a számára szüksé-
ges feltételeket, idõt, eszközöket. 

– Igen nagy szerepe van a hiteles ismeretszerzésben a
tévedés és a vita szabadságának.

– A pedagógus számára lehetõvé kell tenni a tanítási
módszer szabad megválasztásának jogát.

Hogyan él tovább Varga Tamás koncepciója?
Varga Tamás munkássága, eszmeisége mára széleskö-

rû nemzetközi érdeklõdést és elismerést vívott ki magá-
nak. A koncepció egyre több országban válik természe-
tessé a matematikatanítás gyakorlatában. Például Finn-
országban már több iskola elsõ két osztályában Varga
Tamás koncepciója szerint kidolgozott tankönyvek finn
nyelvû változata alapján folyik az oktatás.

Hosszú évtizedek alatt végzett kitartó munkájának
hatása az óvodától az egyetemig valamennyi szinten át-
formálta a magyar matematikatanulás, matematikai ne-
velés és általában a pedagógiai munka kultúráját. A kon-
cepció lényege napjainkban is nyomon követhetõ a szak-
anyagokban, a pedagógusok szemléletében. Hatása ki-
terjedt egyéb tudományterületekre is, hiszen az alkotó
felfedezés, a gondolkodva tanulás minden alkalmazható
tudás alapja. Ezt az alapvetõ módszertani elvet, melyet
annak idején Õ inkább csak sejthetett, ma már kutatási
tapasztalatok sokasága igazolja.

C. Neményi Eszter

Vargha Balázs (1921–1996)
„Lámpával segitek sütni a Napnak”4

Vargha Balázs 1942-ben a Debreceni Magyar Királyi
Tudományegyetemen elõbb maga is teológiát végzett,
majd 1946-ban lett a bölcsészet doktora. Karácsony Sán-
dor tanítványa volt, az õ gyermekközpontú, a gyermek
autonómiáját hangsúlyozó pedagógiai elveit vallotta, és
igyekezett érvényesíteni egész életében. A háború után
Kunszentmiklóson rövid ideig rajzot tanított kisisko-
lásoknak. Így emlékezett erre Hubay Miklós 1996-ban5:

„Egy paksaméta gyermekrajzot küldött ki nekem Svájcba
Keresztury minisztériumából Sõtér István, hogy a genfi Nem-
zetközi Nevelésügyi Intézet üres magyar standján állítsam ki
õket. A kunszentmiklósi iskola tíz esztendõ körüli gyerekei
festették tele az egyszer már használt régi rajzlapok üres hát-
oldalait. (…) Ezek a csodálatos naiv akvarellek mindennél
meggyõzõbben hoztak hírt arról, hogy Magyarországon fel-
szabadulás van. S a kiállított anyag kezdte odavonzani a
Léman-tó partjára, a Palais Wilsonba Genf képzõmûvészeti
kritikusait, költõit és festõit. Ilyet még nem láttak: egy tucat-
nyi gyermek és leányka kollektív tárlatát, ahol mindegyik a
maga felszabadult egyénisége szerint festette a megadott fan-
táziamozgató témát. Például azt, hogy »Kútba néztem«.

De ki volt a felszabadítójuk? – kérdezte az intézet igazga-
tója, a nagy Piaget. (…) Jött Pestrõl a válasz: Vargha Balázs,
Vas utca 2/c. (…)
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Ebben a fél évszázadban – ebben az »arasznyi jelenben«,
ami nekünk adatott – nagyon sokat kaptam tõle. S azt hi-
szem, ezt sokan elmondhatjuk. És a kunszentmiklósi iskolá-
nak festõ gyerekei is elmondhatják, akik a hajukból vágott
tinccsel csináltak maguknak pemzlit, és lefestették, hogy mit
látnak, ha kútba néznek, lefestették azt, hogy új cipõm a világ
közepe, vagy lefestették a nevüket, vagy a feltámadás szomo-
rúságát. És elmondhatják a PAX-beli gyerekek is, akik »nem
ember kezébe való nagy kínok késeivel« sebzetten kerültek
oda, és Vargha Balázs, együtt a feledhetetlen Rákosi Zoltán-
nal, verset írni kapatta és így gyógyítgatta õket. Biztos lesz is
köztük, aki elmondja, ha más nem: Orbán Ottó.”

A Közoktatásügyi Minisztériumból azért kellett tá-
voznia 1952-ben, mert elment Karácsony Sándor teme-
tésére. Az általa tankönyvszerzõ korában az olvasó-
könyvbe került Ady-idézet sem volt hosszú életû, amirõl
pedig büszkén mesélte, hogy érettségi elnökként találko-
zott egyszer egy lánnyal, aki emlékezett rá:

„Lámpával segitek sütni a Napnak.
Behunyom szemem a sötétnek.
Filléreimet gazdagnak adom.
Mézet csempészek a kasba a méhnek.”6

A múlt század hatvanas éveitõl a Könyvtártudományi
és Módszertani Központban vett részt a budapesti gyer-
mekkönyvtár-hálózat kiépítésében, majd a Budapest fo-
lyóirat munkatársaként, késõbb fõszerkesztõjeként mu-
tatta be, milyen sokféle kép van az irodalomban a fõvá-
rosról. Amikor a Nagymarosra tervezett vízlépcsõ veszé-
lyeit bemutató írások megjelentetése miatt nyugdíjaz-
ták, elõbb a Kortárs, majd 1992-ig az Élet és Irodalom
munkatársa lett. Könyvtárosként, irodalomtörténész-
ként, filmíróként, könyvszerkesztõként is maradandót
alkotott.

„Bár Vargha Balázsnak (…) sok könyve jelent meg, de õ
azoknak a nagy formátumú személyiségeknek a körébe tarto-
zik, akiknek eleven alakja, légköre, gesztusai is legalább olyan
emlékezetesek és fontosak, mint az írásai.” – írta róla
Fogarassy Miklós az Elektronikus Könyv és Nevelésben7.
Szeretett játszani. Évtizedekig járta az ország iskoláit,
ahol a gyermekekkel különféle nyelvi játékokat játszott.
Százezrek nézhették a Magyar Televízióban Fabula címû
mûsorát, melynek epizódjaiban a gyakorlatban mutatta
be, hogyan lehet közel vinni az irodalmat a gyermekek-
hez. Könyvtáros hallgatók nemzedékei hallhatták tõle
(is) az egyetemen, milyen a jó közkönyvtár. 

Születésének kilencvenedik évfordulóján Katsányi
Sándor emlékezett Vargha Balázsra a Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros folyóiratban8. Vargha Balázs egyik könyv-
tár-pedagógiai tanulmányából is idéz:

„Akik ma általános iskolások, olyan életkorban fogják
megélni a harmadik évezredet, mikor szellemi teljesítõképes-
ségük a legmagasabb lesz (…) A következõ nemzedéket olyan
jövõ felé indítjuk el, amelynek térképén igen sok a fehér folt
…”

Itt vagyunk a harmadik évezred elején, és tudjuk, a fe-
hér foltok egyike helyére éppen a digitális kommuniká-
ció és tájékozódás került. A mára fölnõtt akkori gyerme-
kek jó része, még inkább a maiak tabletet, telefont tapo-
gatva tájékozódnak, nem a kézikönyveket bújják. De a
fehér folt nem kevesebb lett, inkább több. A világ napja-

inkban gyorsabban változik, még kevésbé tudjuk meg-
mondani, milyen kihívások várnak a mai gyermekekre
felnõttkorukban, még inkább az ismeretlenre kell õket
fölkészíteni, mint negyven-ötven évvel ezelõtt kellett.
Nagy kár, hogy az oktatási rendszer napjainkban annyira
sem vesz errõl tudomást, mint a múlt század hatvanas-
nyolcvanas éveiben.

Vargha Márton

Varga Domokos (1922–2002)
„Könyvekkel nyitogatom a gyerekek eszét”

A kunszentmiklósi református parókia lelkészének
hét gyermeke közül Domokos a negyedikként látott nap-
világot.

1944-ben erdõmérnöki diplomát szerez. 1945–1946-
ban Debrecenben kataszteri mérnök, 1946-tól a debre-
ceni Néplap munkatársa. 1947-tõl a Cserkészfiúk és a
Március Tizenötödike szerkesztõje. 1948–1949 között a
Szabad Népnél, késõbb, 1954–1956 között az Irodalmi
Újságnál dolgozik. Közben 1949–1952 között a Magyar
Rádió munkatársa. Az 1953. júniusi politikai fordulat
után Nagy Imre reformtörekvéseinek támogatója. 1956
után a forradalmi eseményekben való részvétele miatt 2
év börtönre ítélik, ahonnan 1958 végén térhetett vissza
feleségéhez (Vargha Domokosné szül. Stolte Magdolna
dramaturg, könyvtáros és tudománytörténész) és hat kis-
korú gyermekéhez. 

1966-ban vált országos hírû íróvá. Olyan témából te-
remtett magas irodalmi értékû alkotást (Kutyafülûek),
amelynek ezer a buktatója: megírta az apai lét önvallo-
mását, mely a szülõi érzelmeket a gyermekek fejlõdésével
kölcsönhatásban ábrázolja. Varga Domokosban egyszer-
re volt jelen az érzékeny, szomorúságra hajló lírai alkat és
az elpusztíthatatlan elevenségû örök kamasz; a játékos
kedvû, nyughatatlan gyermek, a sokfelé irányuló kíván-
csiságtól hajszolt felfedezõ és töprengõ, a dolgok mélyére
leszálló gondolkodó; ez a sokféleség egyetlen lélekben vi-
askodik – ez adja mûveinek vibráló elevenségét, sokszí-
nûségét.

A sokgyerekes családi lét páratlan izgalmasságát, sod-
ró dinamikáját és a gyerekek értelmi fejlõdését sokrétû-
en támogató érzelmi kohóját számos mûvében emelte
irodalmi rangra (Ipiapacs; Fiúkfalva; Kölyökkóstolgató;
Édesanyám sok szép szava; A tölgyfa tetején). Ezekbõl a
mûvekbõl az olvasó úgy érzi, mintha az író a gyerekneve-
lés mestertanára lenne. Errõl maga az író így vall: „tanár
szerettem volna lenni, de rossz tanár lettem volna, a tanterv
ellen folyton lázadó, a szabadon szárnyaló gyermekkíván-
csiságnak könnyen engedõ, elkalandozó. Ezért jobb is tán,
hogy könyvekkel nyitogatom a gyerekek eszét, szemét, s így
élem ki a belém rekedt pedagógiai ambíciókat.” Ennek a
hitvallásnak köszönheti megszületését az író számos
mûve (Kamaszkrónika; Tisztelt családom, -od, -ja;
Nem születtünk szülõnek. Tapasztalatok, tanulságok,
töprengések), de talán ebbe a pedagógiai kategóriába
sorolhatók az író olvasókönyvei (2–5. osztály) és Íróis-
kola címû mûve. A magyar népmesék különleges hatá-
sának felismerését tükrözi Ritkaszép magyar népmesék
kötete.
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Varga Domokos szerint ezt a tanítói lelkületet legin-
kább Karácsony Sándornak köszönheti: „Egyik íróismerõ-
söm egy román erdei munkást vall élete legnagyobb tanítómes-
terének. … Jómagam egy nagy nevelõt, Karácsony Sándort, a
debreceni egyetem késõbbi híres pedagógiaprofesszorát, akinek
iskolai tanítványa soha nem voltam, de szintén még kutató-ke-
resõ kamaszként kaptam rá, hogy áhítattal lessem boldogító
bölcsességeit. Hadd mondjam ki, mert szorongat a szó: ha ma
sem érzem céltalannak e múló életet, azt holtában is mindenek-
elõtt neki köszönhetem.”

Szinte minden írásával tanít. Ismeretterjesztõ mûvei-
nek témái behálózzák az élõ és az élettelen világot. Leg-
fõbb idevágó mûvei: Herman Ottó; Népek kenyere; Jó já-
ték a víz, a levegõ; Jó játék a fény, az árnyék; Bábel tornya;
Ég és Föld; Rejtelmes világ.

Külön kategóriát képeznek a történelem témájában írt
munkái, melyek egyaránt szólnak az emberiség régmúltjá-
ról (A világ kereke. Az ember útja az õskortól az újkorig;
Õs Napkelet; Európa születése), a magyar történelemrõl
(A mogyeriektõl Mohácsig. A magyarság története 1526-
ig; Emlékezzünk eleinkrõl. A magyarság rövid története;
Magyarország virágzása és romlása; Vér és arany. Magyar-
ország 1849–1918 között), valamint finn nyelvtestvéreink
életérõl (Finn testvéreink; A Szampó népe). 

Varga Domokos írói munkásságában külön fejezetet
képeznek szociográfia témájú könyvei (Megújhodó ma-
gyar tájak; Édes hazánk; Budapest; Erdõkerülõben; Vizek

könyve; Aranyhomok; Kies Kiskunság, szeretett
Szentmiklós).

Életének és írói pályafutásának lezárása utolsó mûve, a
Víg játék – végjáték, melyet halála elõtt két hónappal feje-
zett be. E mû címét az író így indokolja mûve elõszavában:
„Víg játék – végjáték legyen a kötet címe. Amit kacagással kez-
dek, az forduljon át lassan – verseken és vallomásokon át – a
búcsúzás szép szomorúságává. Mert a búcsú – a játék vége –
szép is lehet. Megrendítõ, de felemelõ.”

Vargha András
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

www.tanitonline.hu
Ne csak olvassa, értékelje is folyóiratunkat! Honlapunkon egy kattintással kifejezheti véleményét a Tanítóban meg-
jelent cikkeinkrõl. 

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

Részletes módszertani leírások, nyomtatott és digitális feladatok tematikus gyûjteménye, módszertani filmek,
szakmai tárgyú elõadások, interjúk, elméleti és gyakorlati tárgyú tanulmányok, valamint jogszabályok és publicisz-
tikai írások folyamatosan frissülõ gyûjteménye.

ONLINE SZAVAZÁS

Ahol nemcsak cikkeinkrõl, hanem a tanítói gyakorlatot közvetlenül érintõ szakmai kérdésekrõl is véleményt for-
málhat.
Osszuk meg egymással a véleményünket! Fontos, hogy lássuk és láttassuk, melyek azok a szakmai kérdések, ame-
lyekrõl hasonlóan vélekedünk attól függetlenül, hogy melyik településen, milyen fenntartású és milyen tanulói ösz-
szetételû intézményben dolgozunk. 
Közös nevezõk nélkül mi, tanítók, egy szakma képviselõiként csak jelentéktelenek és kiszolgáltatottak maradha-
tunk. Ameddig mi magunk nem egy szakma képviselõiként tekintünk önmagunkra, addig sem a társadalomtól, sem
a mindenkori politikusoktól nem várhatjuk, hogy bizalommal és elismeréssel tekintsenek a munkánkra.
Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az elõzõeket sem zárjuk le annak érdeké-
ben, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekrõl is.
Fogalmazza meg Ön is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekrõl szeretné megtudni kollégái véleményét! Várjuk ja-
vaslatait a tanito@sprintkiado.hu címen.

OLVASÓINK KÜLDTÉK

Ahol bárki számára lehetõséget biztosítsunk – akár anonim módon is – ötleteinek, óra-, feladatterveinek közzété-
telére.
Közvetlen környezetünkben sokszor nehezebben vesszük rá magunkat arra, hogy módszertani ötleteinket, tapasz-
talatainkat megosszuk másokkal is. Pedig szakmai továbbképzéseken rendre kiderül, hogy sok kollégánk tarsolyá-
ban hihetetlen kincsek rejlenek.
Ha Ön kíváncsi olyan kollégák véleményére, akik külsõ szemlélõként tudnak a szakmai anyagaira tekinteni, akkor
éljen ezzel a publikálási lehetõséggel!
A minõsítõ eljárásra készülve is hasznos lehet egy virtuális megmérettetés. 

Legyen partnerünk Ön is a közös nevezõk keresésében, megfogalmazásában!
tanito@sprintkiado.hu

NÍTÓTT NNLLIINNEE

NÍTÓTT
Lájkoljon minket Facebookon is:

www.facebook.com/tanitonline.hu
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