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Régmúlt
Kisdiák korom óta szeretnék tanár lenni.
Persze, mindezt gyermeki álmok elõzték meg: villa-

mosvezetõ, tolmács, sõt, még kórboncnok is lettem vol-
na szívesen, szüleim legnagyobb rémületére. Jó voltam
biológiából, fizikából és matematikából is, németbõl pe-
dig mindig kaptam oklevelet, ami az osztály legjobb ta-
nulójának járt.

Hogy a villamosvezetés ötlete honnan jött, arról ma
már fogalmam sincs, de világosan emlékszem, mi ösztön-
zött a tanári pálya felé.

Az alsós tanító nénim megkért egyszer, hogy korrepe-
táljam Andit a folyosón olvasásból. Szegény Andinak
nagyon nem ment a dolog: nem sok sikerélmény érhette,
ha 12 évesen még mindig a 3. osztályt taposta. Próbál-
koztunk, mutattam neki, milyen betûk vannak, hango-
san olvastam elõtte, majd õt is kértem, hogy tegye ugyan-
ezt. Keserves munka volt, mégis: valahogy vonzott ez az
egész, akkor is, ha csak keveset tudtam segíteni Andinak. 

Jó érzés volt, hogy a tanító néni megbízott bennem, és
elég okosnak, ügyesnek, figyelmesnek tartott arra, hogy
immár én segítsek másoknak átadni azt a tudást, amit
nála megszerezhettem. Büszkén meséltem otthon is, és
attól a naptól kezdve én olvastam esti mesét a családnak,
nem a szüleim. 

Késõbb aztán, mikor a nagymamámmal utaztunk a vo-
naton – emlékszem, péntek délután volt – és beszélget-
tünk arról, hogy majd tanár leszek, ha nagy leszek, az
egyik útitársunk, egy fiatal lány megjegyezte:

– Nagyon szigorúan tudsz nézni, te biztos jó tanár le-
szel! – és mosolygott rám.

Innentõl kezdve úgy éreztem, nincs is más választá-
som: muszáj tanárnak mennem. Csak a szakok változtak
évrõl évre; elõször német, aztán biológia, versenyben
volt még a matematika és a történelem is. 

Végül érettségi után magyar–történelem szakosként
kezdtem meg egyetemi pályafutásomat a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán. Még nem ta-
nári, hanem alapszakos bölcsészként – tágabb családom
pedagógusai ugyanis próbáltak elrettenteni, óva intetni
a pályától.

Vajon mi lett volna belõlem, ha hallgatok rájuk, és
végleg elnyomom a fejemben szótagolva olvasni próbáló
Andi hangját?

Múlt
Emlékszem, nagy reményekkel indultam a pedagógus-

pálya irányába két évvel ezelõtt. Az államvizsga ered-
ményhirdetése során a bizottság külön dicséretben ré-
szesített, és biztatott: nagyon sok ilyen pedagógusra len-
ne szükség a közoktatásban! Egy kicsit még meg is köny-
nyeztem, miután megkérdeztem a csoporttársamat, hogy
ezeket a szavakat valóban hozzám intézték-e.

A diploma kézhezvétele után rögtön beletemetkeztem
a telefonkönyvekbe, és a környék összes iskoláját felhív-
tam magyartanári állást keresve. Bár helyben és a két
szomszédos településen sem volt szabad pozíció, volt kö-
zépiskolám igazgatója azzal biztatott, várjam meg az au-
gusztust, akkor indul be a fluktuáció. Elkeseredtem, mert
akkor már fél éve kulturális közfoglalkoztatottként dol-
goztam – nem ezért töltöttem az egyetemen 11 félévet!

Végül egy mezõgazdasági szakiskolában találtam ál-
lást. Két hónap után komolyan elgondolkodtam, hogy
otthagyom a pályát. Ez már nem a gyakorlóiskolák steril
világa volt; érdektelen, motiválatlan gyerekek, eseten-
ként olyan súlyos szociális problémákkal, amiket ezelõtt
elképzelni sem tudtam. Rossz családi háttér, elképesztõ
anyagi körülmények, sok esetben küzdelem az életben
maradásért… ilyenkor kit érdekel Arany János? Miért
fogadna el lelki táplálékot Babits Mihálytól, ha úgy jön
iskolába, hogy két napja nem evett? Hogyan beszéljünk
disztópiákról, ha neki az a valósága? Hát mi abban az ér-
dekes? Miért akarom én, hogy õk többek legyenek? Mi-
nek? Jobb lesz neki attól, ha megismeri József Attila nyo-
morát? 

Némi hezitálás után végül átmentem egy gimnáziumba.
Nem én kerestem másik állást, õk hívtak fel egy réges-

rég leadott önéletrajz alapján. Úgy gondoltam, hogy ta-
lán jobb lenne egy másik iskola, mielõtt a mindent körül-
lengõ kilátástalanság végképp maga alá temet. De elsõ-
sorban nem a gyerekekkel volt baj. A világgal, ami magá-
ra hagyta õket. És én is erre készültem! Az állásinterjún
kétségbeestem; megkérdõjeleztem elhivatottságomat.

Kollégákat, megkezdett projekteket, ismerõs környe-
zetet és szomorú sorsokat magam mögött hagyva léptem
át végül a gimnázium kapuját. 

És rettenetesen féltem. 
A szakiskolás kudarcokat volt mire fogni. „Rossz gye-

rekek”, rossz körülmények, a szakmai tapasztalat teljes

Gyarmati Ágnes

Várom a szeptembert…
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hiánya, az elõzõ kollégák nagymértékû lemaradása (a 12.
évfolyamot Ady Endrével kezdtük, tanmenet szerint ez
kb. a 11. osztályban félév környékén kerülne sorra)… a
sort lehetne folytatni.

De ha itt, ebben a neves és jó gimnáziumban elbu-
kom… az minek, kinek a hibája lesz?

Persze, hogy az enyém.

Jelen
Mennyire vártam májusban a vakációt!
Most augusztus van, és meg akarok halni az unalom-

tól.
Persze, a pedagógusnak azért van nyári szünete, hogy

a pihenés mellett képezze magát, lásson múzeumot, szín-
házat, mûvészeti fesztivált. Mivel gyakornokként mind-
ezt nem engedhetem meg magamnak, marad az olvasás,
internetezés, filmnézés.

Nem túl változatos.
Annak persze örülök, hogy legalább a minõsítést „le-

tudtam” – jól sikerült a rendhagyó irodalomóra, Ady
Endre szerelmes verseivel, kortárs zenével, képregény-
nyel. „Rögös út a miénk, de én biztatlak, maradj rajta” –
mondta a minõsítõ bizottság elnöke. „Elindultál egy
úton, amit hat év múlva folytatni kell” – gratulált sajáto-
san az intézményegység-vezetõ, utalva a következõ meg-
mérettetésre.

Távolinak érzem azt a „pedkettõs” minõsítést. Mert
hát mi van, ha nem is jutok el odáig?

Az iskolával nincs baj. A kezdeti félelmet felváltották
más érzelmek: megismerkedtem a kollégákkal, akik elfo-
gadtak, a gyerekek szintén fantasztikusak – mind a gimis
osztályom, mind a szakgimiseim tartogattak pozitív és
negatív meglepetéseket egyaránt, de alapvetõen jól ala-
kul a kapcsolat az osztályaimmal. A suliba belépve isme-
rõs arcok fogadnak, kellemesen léha fény pislákol a fo-
lyosón, krétapor és túlbuzgó tinisrácok parfümének sajá-
tos elegye tölti meg a tüdõmet. 

Úgy érzem, otthon vagyok. Szentimentálisan hangzik,
de tényleg így van. Biztonságban érzem magam, mikor az
ügyeletes gyerekek felpattannak a székükrõl és moso-
lyogva harsogják: „Áldás, békesség!” Vagy amikor be-
megyek a portára mindenki Böbe nénijéhez köszönni.
Amikor elsétálok az italautomata mellett (soha ne ve-
gyetek almaízû italt!). Amikor átszelem az udvart a kis-
tanári felé igyekezve, hogy még el tudjak rohanni óra
elõtt a mosdóba, de persze akkor állítanak meg a srácok,
mutatva egy vicces képet a telefonon vagy elmaradt házi
feladatos papírokat lobogtatva (tudom, hogy a tízperces
szünetben írtad, te csibész!), esetleg megkérve, hogy dob-
jak kosárra (legtöbbször még a palánkot sem találom el,
ezen azért jókat tudunk nevetni). 

Miért érzem mégis úgy, hogy valami nincs rendben?
Olvasom a Facebookon megjelent cikkeket. Sokszor

nem is az írás maga, ami érdekes, hanem az alatta megbú-
vó reakciójelek és kommentek. Sírós és dühös fejecskék,
elkeseredett hozzászólások. 

Tudom, hogy szerencsés vagyok. Jó az iskola, jók a gye-
rekek – ez nincs mindenhol így. Ennek ellenére én is pa-
naszkodom, én is nyomogatom a reakciógombokat, írom
a keserû kommenteket.

Ömlik a médiából, hogy tanárhiány van, tanítóhiány
van, óvodapedagógusokból is hiány van, a frissen végzet-
tek el sem kezdik a szakmát, a tapasztaltabbak közül pe-
dig sokan – akár év közben is – elhagyják az iskolát. 

Mert kevesebb az ideg, több a pénz – mondták többen
is. Ezzel azért nem lehet vitatkozni. Mindeközben a tíz-
millió pedagógus országában harsogják, hogy mi semmi-
hez sem értünk, egész nap beszélgetünk, játszunk a gye-
rekekkel, 365 napból csak 190-et dolgozunk, csak heti
26 órát, ahhoz képest milyen jó a fizetés, és persze nyári
szünetre megyünk!

Mire hát ez a sok panasz?
Persze, akik olvassák ezt az írást, tisztában vannak

mindazzal, hogy egy pedagógus – dolgozzon kicsikkel
vagy nagyokkal – egyszerre szónok, tesitanár, kreatív
szakember, pszichológus, orvos, könyvtáros, influencer,
celeb és még lehetne sorolni. Tudják, hogy a játékra is
készülni kell (év eleji ismétlésként élõ társasjátékot ter-
vezek lebonyolítani vicces feladatokkal és kérdéskár-
tyákkal, ezt nem lehet egy lyukasórában elõkészíteni), a
beszélgetést pedig nem lehet elsumákolni, ha az osztály-
ban konfliktus van, vagy ha megkérdezik a gyerekek,
hogy mi folyik éppen a világban. Az olvasók tisztában
vannak azzal, hogy mennyi is az a 190 nap és a heti 26
óra, mire mindenre felkészülünk, prezentációt készí-
tünk, videót vágunk, dolgozatot állítunk össze és javí-
tunk ki, adminisztrálunk az e-naplóba, értekezletre já-
runk, és helyettesítjük a kollégáinkat. A fizetésrõl most
nem ejtenék szót: aki látott már bértáblát, tudja, hogy
mennyire nem lenne motiváló a bérezés még akkor sem,
ha a bruttó számok hirtelen nettóvá válnának. 

A nyári szünet pedig lassan eltelik. Ólomlábakon jár
az idõ ilyenkor azoknak, akik az iskolában érzik bizton-
ságban magukat – pedagógusoknak, diákoknak egyaránt
hosszú ez a néhány hét. 

Várom a szeptembert, mennék már haza. De vajon
meddig lesz ez a hely az otthonom? Mikor fogom én is azt
mondani, hogy elég ebbõl? Vagy bízzunk még a változás-
ban? Tudunk még értéket teremteni, értékeket megis-
mertetni az ódon falak közt, cél ez még egyáltalán? Vagy
végleg elbuktunk?

Arany János majd 170 éve fogalmazta meg Domokos
napra címû versében azt a célt, ami mindannyiunk sze-
me elõtt kéne, hogy lebegjen, nehéz körülmények, fá-
rasztó napok, kilátástalannak tûnõ helyzetek ide, vagy
oda:

„Nemes önbizalom, de ne az önhittség,
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék:
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.
Serdülj, kedves ifju… poharam cseng érted! –
Légy ember, ha majdan azt az idõt éred.”

Jövõ júniusban talán már tisztább lesz a kép. Addig pe-
dig csináljuk tovább. Nincs mese, embernek kell len-
nünk, embereket kell nevelnünk, mert ez a hivatásunk.

Minden jót kívánok kollégáimnak az elkövetkezõ tan-
évre!
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Jól tudom, milyen az, amikor már a nyári szünet közepe
táján mocorognak az emberben a következõ tanévvel
kapcsolatos gondolatok. Mind gyakrabban idézõdnek
szemünk elé a gyerekarcok és az aktuális osztály életének
tipikus, másokéval mégis összetéveszthetetlen jelenetei.
Nem csoda, ha augusztus eleje táján sokan már alig vár-
juk, hogy újrakezdhessük – folytathassuk közös életün-
ket az iskolában… S ez így van, így volna jól.

Ezért az alábbiakat, ilyenkor tanévkezdés táján, nem
is érdemes többnek tekinteni személyes reflexiónál, mely
csupán a statisztikai adatok és személyes tapasztalatok
együttállásának ijedtségébõl fogalmazódott. S hogy ak-

kor mégis miért épp most tesszük közzé? Mert mifelénk
még mindig a szeptember eleje tûnik az egyetlen olyan
idõszaknak, amikor a felnõtt társadalom ingerküszöbét a
kívánatos mértékben éri el a gyereknevelés témája.

Azt hiszem, hazánkban ezzel kapcsolatosan sincs sok
olyan kérdés, amiben a konszenzus minimuma mutat-
kozna, ezért is oly feltûnõ, hogy a magatartási és tanulá-
si problémák számának növekedését mintha már
nemcsak az adatok, hanem – éljünk községben vagy vá-
rosban, legyünk akár jobboldali, akár baloldali elkötele-
zettségû honpolgárok – hétköznapi tapasztalataink is
igazolnák.

Fejér Zsolt Azt hiszem… – ég a ház

Terület 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Országos átlag 51 910,00 67 308,00 76 216,00 78 549,00 79 410,00 81 982,00 86 363,00
Budapest 11 186,00 12 194,00 12 363,00 13 128,00 13 068,00 13 634,00 14 477,00
Baranya 2 228,00 2 535,00 2 629,00 2 697,00 2 690,00 2 914,00 2 850,00
Bács-Kiskun 1 350,00 4 102,00 5 114,00 5 375,00 5 604,00 5 688,00 6 119,00
Békés megye 1 823,00 2 922,00 3 612,00 3 767,00 3 934,00 3 951,00 4 077,00
Borsod-Abaúj-Zemplén 3 506,00 5 125,00 6 024,00 6 197,00 5 871,00 5 669,00 5 873,00
Csongrád megye 1 146,00 1 805,00 2 246,00 2 529,00 3 023,00 3 217,00 3 464,00
Fejér megye 2 874,00 4 109,00 4 369,00 4 411,00 4 489,00 4 534,00 4 670,00
Gyõr-Moson-Sopron 1 447,00 898,00 1 031,00 1 086,00 1 525,00 1 931,00 2 496,00
Hajdú-Bihar 4 114,00 3 188,00 3 919,00 3 741,00 4 190,00 4 632,00 4 975,00
Heves 670,00 1 398,00 1 986,00 2 184,00 2 350,00 2 617,00 2 836,00
Komárom-Esztergom 1 768,00 2 251,00 2 676,00 2 940,00 2 758,00 3 112,00 3 057,00
Nógrád 860,00 1 297,00 1 119,00 1 149,00 1 186,00 1 277,00 1 412,00
Pest 6 980,00 8 321,00 9 524,00 9 949,00 9 682,00 9 955,00 10 754,00
Somogy 2 606,00 3 896,00 4 155,00 4 002,00 3 960,00 4 074,00 4 189,00
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 135,00 2 216,00 2 694,00 2 759,00 2 521,00 2 590,00 2 639,00
Jász-Nagykun-Szolnok 843,00 3 326,00 3 945,00 3 704,00 3 753,00 3 634,00 3 614,00
Tolna 2 166,00 2 312,00 2 834,00 2 742,00 2 664,00 2 556,00 2 449,00
Vas 800,00 1 397,00 1 506,00 1 508,00 1 369,00 1 365,00 1 402,00
Veszprém 2 430,00 2 440,00 2 738,00 2 828,00 2 834,00 2 749,00 2 953,00
Zala 978,00 1 576,00 1 732,00 1 853,00 1 939,00 1 883,00 2 057,00

Azt hiszem, a fenti adatok1 önmagukban is riasztóak,
akad megyénk, ahol egyetlen évtized alatt majd ötszö-
rösére emelkedett a beilleszkedési, magatartási, tanulá-
si nehézségekkel küzdõ gyerekként nyilvántartottak szá-
ma. De talán ennél is ijesztõbb, ahogyan a fokozódó fe-
szültség mindennapjainkban is érzékelhetõvé vált:

„Kedves szülõk! Végre álljunk meg és neveljük a büdös
kölkeinket, nem fogdosunk idegen férfiakat és nõket, nem
csapkodunk szurikátákat földhöz, nem köpködünk és verünk
tanárt, nem zaklatjuk az osztálytársainkat, és még sorolhat-
nám! Beteg világ ez! De mi tettük beteggé! A nemtörõdöm,
meg a szabályok nélküli világ mocskos hozadéka! És ezek a fi-
atalok egyszer felnõnek!”(Neveljük már a kölkeinket!2)

„A liberális nevelés szép elnevezés, csak sajnos arról szól,
hogy lusták a szülõk az alapvetõ nevelésre. Milyen jó lesz,

amikor idõs szüleit a liberális nevelésû gyermek megrugdossa,
mert, csak…, neki jól esett.” (Részlet a bejegyzéshez kap-
csolódó kommentbõl)

„Szóval, amit liberális nevelésnek neveznek, az nem az… És:
nem, nem bukott meg, csak azok, akik ezt szeretnék, ezért szándé-
kosan vagy tudatlanul olyasmit tulajdonítanak neki, ami NEM
igaz. Aztán jöhet a ló túlsó oldala, a teljes és gyakran indokolatlan
tiltások és büntetések sorozata. A ló hátán kéne valahogy egyensú-
lyozni… Persze, ha már a szülõ sem képes erre, annak elsõsorban
a gyerek issza meg a levét.”(Részlet egy másik kommentbõl)

Azt hiszem, a józan ítélõképességünket korlátozó hit-
vita szítása helyett érdemes sorra vennünk néhány olyan
jelenséget, melyek közt látszólag nincs szoros összefüg-
gés, úgy tûnik mégis, együttesen beláthatatlan követ-
kezményekkel járnak a gyerekeinkre nézve.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõk száma, OFI 2016
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A gyermeknevelés 
kultúrájának alacsony szintje

Mindannyiunknak ismerõs a jelenet, amikor a mázsá-
nyi apuka – kamionsofõr vagy cégvezetõ – megjelenik az
iskolaudvaron, s többszöri nekifutásra is sikertelenül pró-
bálja rávenni csemetéjét, hogy induljanak haza? Hogy
elkényeztetésrõl és/vagy az egészséges pedagógiai érzék
hiányáról van-e szó, nem tudom. Mindenesetre a mai
szülõk nagy részének mintha már sem használható min-
tája, sem elegendõ tudása nem volna a gyereknevelés
alapvetõ kérdéseirõl. Lépten-nyomon láthatjuk, aho-
gyan anyukák és apukák tanácstalanul küzdenek cseme-
téikkel, s vagy beletörõdve alávetik magukat gyermekük
akaratának, vagy türelmüket vesztve, alig-alig kontrol-
lált indulattal igyekeznek érvényesíteni a sajátjukat. Azt
hiszem, közöttük már nagyon kevesen lehetnek, akik a
nagyszülõk türelmes és biztonságot nyújtó, józan követ-
kezetességében szocializálódhattak. Lehetséges, hogy a
rendszerváltás táján, ahogyan oly sok mindenben, a ne-
velés terén is sikerült kiöntenünk a fürdõvízzel a gyere-
ket? Hol van már a Családi kör3 címû legendás ismeret-
terjesztõ sorozat? Van helyette más? Értem én, ha a „ma-
gatartási problémák” és a „neveletlen”-nek minõsített
gyerekek tömege valaki számára nem tûnik akkora ve-
szélynek, no, de nem a jövõnk a tétje ennek is?

Az igazi, közös családi 
programok hiánya

A családdal töltött idõ mintha egyre kevesebb közös
élményt nyújtana, s mindinkább csupán annyit jelente-
ne, hogy egymás mellett nyomkodja mindenki a maga
kütyüjét. ,,Mert az óvodán kívüli élete legtöbbjüknek arra
korlátozódik, hogy reggel elhozzák autóval, délután hazavi-
szik autóval, a bevásárlás és a nagyobb testvérek különórák-
ra hurcolása után estig játszik a tableten vagy mesét néz, azu-
tán fürdés, vacsora, lefekvés.” (Rábl Gabriella: Levél egy
konferencia után, Tanító 2018. június)

Azt hiszem, mégsem volna méltányos ezt az egészet a
szülõk nyakába varrni, mert gondoljuk csak meg: a ma-
gyar munkajogi környezetben és jövedelmi viszonyok
között hogyan lehetne idõt biztosítani arra, hogy meg-
próbálhassák ezt egészet másképp csinálni? Van ország,
ahol a mindenkori kormányzat a munkáltatókat arra
kényszeríti a jogalkotás eszközeivel, hogy munkavállaló-
ikat a normális munkaidõ – nem 10-12 óra4 – letelte után
hazaküldje, hadd töltsön minél több idõt együtt a csa-
lád a hétköznapokban is.5 Õk minden bizonnyal azt gon-
dolják, hogy agyonhajszoltan nemcsak hatékony mun-
kát végezni, de békés, tartalmas, örömteli családi életet
élni is nehéz.

A digitális eszközök túlzott,
kontroll nélküli használata

,,Magyarországon a 3 évnél fiatalabb gyerekek 42%-a
rendszeresen használ valamilyen okoseszközt, és kisiskolás
korra ez a szám 89%-ra nõ. A 3 és 6 év közötti életkorban

már 61 százalék az okostelefonozó gyermekek aránya, a 7–10
éves kisiskolás korosztálynak pedig a 89%-a használ vagy
tabletet vagy okostelefont.”6

Mielõtt felhõtlenül örülnénk, hogy haladunk a korral,
érdemes elidõzni az alábbi gondolatok fölött is:

a) ,,Amikor Steve Jobsot valamelyik utolsó interjújában
arról kérdezték, mit szólnak a 12–13 éves gyerekei az
iPadhez, õ azt válaszolta: semmit, mert nem adja oda nekik.

b) A gyerekek nem a valódi életet tanulják, hanem egy na-
gyon gyors tempójú, látszólagos érzelmekkel tarkított, pörgõs,
színes, interaktív világban mûködnek. …

c) Senki nem sejtette nyolc-tíz évvel ezelõtt, hogy a közös-
ségi média a legerõsebb kémiai függõséget okozhatja, ami az
alkoholhoz, droghoz vagy bármely más szerhasználathoz ha-
sonlít.” (Tari Annamária-interjú, 2018)7

d) ,,A kutatások szerint, azok között a tinédzserek között,
akik 5 órát vagy többet töltenek digitális eszközökkel, 71%-
kal nõ az öngyilkosság kockázata azokhoz képest, akik 1 órá-
nál kevesebbet töltenek ilyesmivel naponta.” (Az Apple nagy
részvénytulajdonosának nyílt levele, 2018)8

e) ,,Isten tudja, mit mûvel a gyerekeink agyával…” (Sean
Parker, a Facebook elsõ elnöke)9

Azt hiszem, még nem vagyunk tisztában a veszélyek
mértékével és a probléma nagyságrendjével, kullogunk
az események után, s azt sem igazán értjük, mi történik a
gyerekeinkkel. Attól tartok, ma már nem elegendõ
pusztán arról gondolkodni, hogy hogyan szabályozza
az iskolai házirend a mobiltelefon használatát, s hogy
milyen veszélyeket rejt az internet.

Lehet, hogy mi, tanítók pedig még mindig azt hisszük,
hogy ez a mi munkánkat nem is érinti?

A gyerekek túlterhelése
A gyerekek feje fölött immár legalább egy évtizede vi-

tatkozgatunk arról, hogy vajon túlterheltek-e, vagy sem.
„A túlterheltséget valóban gyakran hangoztatják, de ez meg-
lehetõsen szubjektív, és a valós adatokkal nehezen vagy egy-
általán nem alátámasztható sztereotípia. Csak egy példa:
Magyarországon az OECD-országok közül az egyik legala-
csonyabb az 1–8. osztályig bezárólag kötelezõ tanítási órák
száma.”10 Joggal tehetõ fel a kérdés, hogy akkor tényleg
csupán igazolhatatlan sztereotípia volna, hogy a magyar
iskolások terhei túlzottak? Talán segíti a korrekt véle-
ményalkotást, ha a hivatkozott OECD-adatot kiegészít-
jük azzal, hogy a hatályos jogszabályok11 alapján jelenleg
Magyarországon „a tanuló napi és heti terhelésével összefüg-
gésben meghatározottak alkalmazásakor” mi mindent kell
figyelmen kívül hagyni – magyarul, nem számítható bele
azokba az óraszámokba, melyekkel az OECD dolgozik:

a) ,,az egyházi iskolában szervezett hitoktatás tantárgy,
b) a tanuló heti kötelezõ tanóráinak száma és az osztályok

engedélyezett heti idõkerete különbözete terhére megszerve-
zett egyéb foglalkozások,

c) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 7. § (6) bekezdése
szerinti sportiskolában a mindennapos testnevelési órákat meg-
haladó többlet testnevelési óra, valamint a mindennapos test-
nevelés keretében szervezett iskolai sportköri foglalkozások, 

d) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 27. § (5)–(8) be-
kezdése alapján szervezett foglalkozások” (tehetséggondo-
zás, felzárkóztató foglalkozás stb. – a szerk.)
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Ha ehhez hozzátesszük azt a 2015-ös kutatási adatot12,
mely szerint a vizsgált ötödik osztályosok napi átlagban
1,46 órát töltenek házi feladat készítésével, s „az iskolán
belüli és azon kívüli tanuláshoz kapcsolható idõtartamok
nagysága hajszál híján eléri a nyolc és fél órát”, akkor nem
biztos, hogy helytálló sztereotípiának minõsíteni a túl-
terhelésrõl szóló jelzéseket.

A kicsik túlnyomó többsége persze életkori sajátossá-
gainál fogva meg akar felelni nekünk, teljesíteni szeretné
az elvárásainkat, szinte visszaigazolva, hogy nincs is itt
semmi baj. Nem fizetünk egyéb árat mindezért, minthogy
felsõs korára a többség már professzionális védekezõ stra-
tégiát dolgoz ki a számára tökéletesen értelmetlennek tû-
nõ iskolai feladatok elhárítására. Mi pedig panaszkodunk,
hogy ezeket a gyerekeket már nem is érdekli semmi…

A tanórákon alkalmazott
módszertan
alacsony színvonala

Az idei felsõoktatási ponthatárok között böngészve
azt látjuk, hogy tanítói szakra már 280 ponttól be lehe-
tett jutni. Nincs is ebben semmi újdonság, s a baj éppen
ez. Mert minél erõteljesebben érintik gyermekeinket a
fent említett negatív hatások, annál nagyobb jelentõsé-
ge van/lesz annak, hogy mit kezdünk a gyerekekkel a tan-
órák keretében mi, pedagógusok. Vajon azt kapják tõ-
lünk, amire egyre inkább szükségük volna, vagy eset-
leg épp az ellenkezõjét, ami így csak olaj a tûzre?

Azt hiszem, hiába tudjuk mindannyian, hogy jó szín-
vonalú oktatás csak kiváló adottságú és magasan képzett
szakemberekkel lehetséges. Honlapunk kérdõívein13 a
szavazók 99%-a szerint „a tanítóé rendkívül összetett mun-
ka, mely kiemelkedõ képességeket és magas színvonalú szak-
mai felkészültséget kíván, ezért ennek megfelelõ kiválasztás,
képzés és bérezés volna indokolt.” Komolyan gondoltuk,
hogy az EU-s milliárdok oktatásba öntése önmagában
meghozhatja a kívánt eredményt? A HEFOP- és
TÁMOP-projekt indikátorait kipipálhatjuk, szanaszét
módszertani képeztük és minõsíttettük magunkat, s
mégis, mintha egy helyben topognánk. Hát hogy van ez?
Bizony, ha a felvételizõk legkiválóbbjait kívánnánk
megnyerni a pedagóguspályának, ahhoz 50%-os
béremelésestül14 és életpályamodellestül15 édeskevés
volna a nemzet napszámosainak hagyományos egzisz-
tenciális perspektívája.

Folytathatnánk a sort az egészséges életmód, környe-
zettudatosság stb. össztársadalmi hiányosságaival és sok
minden egyébbel, de azt hiszem, felesleges. Ha az eddig
felsoroltak valóságos problémának tekinthetõk, akkor
az is jól látható, hogy megoldásuk immár messze túlmu-
tat a közoktatás keretein. Ahogy mindig, választási le-
hetõségünk ezúttal is akad: bagatellizálhatjuk a jelensé-
geket, megváltoztathatjuk az indikátorokat, hogy job-
ban mutassanak a grafikonok, világnézeti alapon vagy
akár a hazaárulás vádjának kölcsönös puffogtatásával
fegyverré alakíthatjuk pro és kontra érveinket a szekér-
táborok közötti harcban, akár legyinthetünk is – vagy,
gondolkodhatunk, közösen, a valódi megoldásokon.

Azt hiszem, ha ennyi nem elegendõ annak érzékelte-
tésére, hogy a gyarapodás és biztonság takarásában
mintha veszélyesen fortyogna egy s más a gyerekeink
körül, akkor fölösleges bárkit tovább frusztrálni, fõként
ilyentájt, a tanévkezdés lázában. Hátha tényleg csak egy
esendõ tanító rémálma, hogy ég a ház…
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Az 1970-es évek derekán, második felében járunk. A
helyszín a budapesti XV. kerületi Lila Iskola. Lakótelepi
mamutiskola, csúcsra járatva 120 fõ pedagógussal, több
mint 1600 gyerekkel, délelõttös, délutános heti váltó
rendszerben, két mûszakos tanítási rendben. A gyerekek
társadalmi összetétele vegyes, ahogy a lakótelep lakóié,
van köztük kutató, mérnök és más értelmiségi, középve-
zetõk, melósok, szakmunkások, betanított és segédmun-
kások. És van egy jól meghatározható csoport, a palotai
„domb” cigány gyerekei, kiknek szülei kereskedõk, lóku-
pecek, fuvarosok.

Ha a Lila, akkor megkerülhetetlen Mária. Munkácsy
Gyuláné Mária, az iskola igazgatónõje. A progresszív pe-
dagógiai újításoknak, a kísérleteknek, a kor legkiválóbb
szakemberei mûhelybeszélgetéseinek bátran otthont adó
iskolavezetõ. Idõsebb kollégák emlékezhetnek, hogy ek-
kor, az1970-es években lépnek iskolába a „ratkósok”
gyermekei, akikre késve reagált az oktatáspolitika. Ko-
moly iskola- és pedagógushiánnyal kellett szembenézni.
A tanítóhiányt a képesítés nélküli tanító minõsítéssel
próbálták enyhíteni. 

Nem tudom, hogyan találkozott Mária Cholival, de
biztos vagyok benne, nagy merészség volt õt az esti érett-
ségijével tanítóvá avanzsálni. Itt még képesítés nélküli
tanító, a lilás évei alatt végzi el a Budapesti Tanítóképzõ

Fõiskola tanítói szakát esti tagozaton. A merészség nem
Cholihoz kellett. Akkor még nem dúlt a cigány gyerekek
szegregációja kontra integrációja vita, asszimiláció volt a
jelszó. A Lilába járó cigány gyerekek egy osztályban ta-
nultak a nem cigány gyerekekkel. Mária merész ötlete az
volt, hogy a napköziben tiszta cigány tanulócsoportot
szervez, természetesen ez osztatlan korcsoportú tanuló
közösség, melynek Choli lesz a vezetõje. A cél az volt,
hogy a cigány gyerekek nyelvi hátrányait mielõbb behoz-
zák, és ezzel segítsék az osztályokban az integrációjukat.
Majd minden cigány gyereknek a cigány az anyanyelve,
a családban és közösségükben kizárólag a cigány nyelvet
használják, a magyar a második nyelv. Erre a feladatra
Cholinál autentikusabb személyt keresve sem találha-
tott volna Mária.

De vajon bejött-e Mária számítása? Nem árulok zsák-
bamacskát, hisz ez nem is zsákbamacska, a számítás be-
jött. Talán még elérhetõk az iskola statisztikái, évköny-
vei, és adatokkal, számokkal lehetne igazolni az ered-
ményt, Choli tanítványai közül hányan morzsolódtak le
(emlékeim szerint egy sem), hányan fejezték be túlkoro-
san az általánost, hányan tanultak tovább, mindezt ösz-
szehasonlítva a nem cigány tanulók arányával stb., de
most nem a száraz statisztikával akarok elõhozakodni.
Amirõl szólni akarok, az Choli pedagógiai fegyverarze-
nálja.

Õ nem tanító bácsi, õ a Choli volt. Énjének nem csak
egy szeletével fordult a gyerekek felé, teljes személyiségé-
vel vett részt minden tevékenységében, nem szégyellve
indulatait sem. Legkitûnõbb vonása sugárzó vitalitása,
életszeretete, életigenlése megfejelve hatalmas adag sa-
játos, csak rá jellemzõ humorral.

Az iskolában kísérleti jelleggel futott Zsolnai József
anyanyelvi kommunikációs programja. Choli ettõl füg-
getlenül, ösztönösen érzett rá, mit kell csináljon. Szerzett
egy már akkor is öreg szalagos magnetofont mikrofonnal.
Riporterest játszott a gyerekekkel. A gyerekek nagyon
élvezték a játékot, ha meglátták, hogy Choli a magnóval
jön a folyosón, már izgalomba jöttek. Egy gyerek sem ma-
radt ki a játékból, mindkét szerepben, riporterként és ri-
portalanyként is kipróbálták magukat. Még a félénk Sü-
ni – hosszan égnek meredõ hajáról ragadt rá a név – is
szerepelt. Igaz, eleinte noszogatásra, egyszavas kérdése-

Choli Daróczi József*

– Korányi István visszaemlékezése

* A fénykép forrása: hirado.hu.

Májusban meghalt Choli. Choli, a tanító, a fõiskolai tanár, a versíró, a mûfordító,
a cigánypolitikus. Itt most a tanítóról emlékezem.
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ket intézett riportalanyához, de késõbb õ is bõvebb szó-
kinccsel nekibátorodva, kerek riportokat készített. Ha
elakadt, Choli egy-egy cigány szóval lendítette tovább.
A riportokat felvették és visszajátszották. Ha lehet, ezt
jobban élvezték a gyerekek, mint magát a felvételt. Érté-
kelték, bírálták egymást, nem kíméltek senkit a jelzõk-
tõl. Természetesen az értékelést Choli tartotta meder-
ben, hogy ne mondjam, moderálta. Kiváló kommuniká-
ciós játék volt, melybe Choli észrevétlenül csempészte a
legkülönbözõbb nyelvi fordulatokat.

A nyelvi fordulatról jut eszembe, nagy divatja volt a
„perszézésnek”. A gyerekek majd minden helyzetben,
rengeteg jelentéssel vágták rá irrelevánsnak tûnõ vi-
szonyban is: persze. Sokszor bosszantó volt, fõleg, mikor
kiérezhetõen híján volt minden tiszteletnek. Choli nem
tiltotta a „perszézést”, nem mondta, hogy ezt nem sza-
bad, vagy ezt nem akarom többet hallani. Nem sajnálta a
fáradságot, minden perszére válaszolt, és mindig ugyanaz
volt a válasza. – Persze – Milyen fejsze? Ettõl valahogy a
gyerekek elhagyták a perszét.

A mese a fõszereplõ. Rengeteget mesélt a gyerekek-
nek. Nagy veszteség, hogy ezeknek nem maradt írásos
nyoma. Improvizációs mesék voltak. „… nem hazudok,
volt egy cigány boszorka. Kilencvenkilenc ránc volt az arcán.
Kilencvenkilenc ránc volt a szoknyáján, mind a kilencvenki-
lenc ráncban volt kilencvenkilenc zseb. Mind a kilencvenki-
lenc zsebben ült kilencvenkilenc bolha…” A gyerekek tá-
tott szájjal hallgatták. A hatéves ugyanúgy, mint a tizen-
öt éves. Ebben is megnyilvánult Choli talentuma. Nem-
csak a hihetetlen gazdag nyelvi leleményre, azok játszi
könnyed, mindennapi beszédében is tiszta forrásként fel-
törõ eseteire, a hasonlataira, szóképeire, szófaragványai-
ra gondolok, hanem, hogy mindenki felé a teljes énjével
fordult. Nem volt külön meséje a kicsiknek és külön a
nagyoknak, sõt a felnõttek, kollégák, barátok is ugyanazt
a mesét kapták. Bizton állíthatom, a felnõttek ugyanúgy
örömüket lelték benne. 

Mi sem természetesebb, hogy a gyerekek is meséltek.
Eleinte biztatásra az otthoni történésekrõl, késõbb jöt-
tek a fikciók. Egyenként és közösen is alkottak meséket.
Ha öntudatlanul cigányra váltottak, nem szakította meg
Choli a mesét, megalkották cigány és magyar nyelven is.
Az otthoni történésekrõl szóló meséltetés szintén ösz-
tönösen jövõ gyakorlat volt, akkor még foszlányokban,
ha eljutott az alternatív pedagógia, Waldorf, Montessori
híre.

Az otthoni történésekrõl szóló meséket volt mivel ösz-
szevetni. Megint csak az idõsebb kollégák emlékezhet-
nek arra, hogy az 1970-es években egy tanévben legalább
két alkalommal kötelezõ volt a családlátogatás. Choli ezt

a két alkalmat megtöbbszörözte. Élõ kapcsolata volt a
családokkal. Bizalmukba fogadták, segített az ügyes-ba-
jos dolgaikban, alig maradt titok elõtte. Ami a szülõ, is-
kola kapcsolatban a csúcsteljesítmény volt: behozta a
szülõket az iskolába. 

Mária komolyan gondolta, hogy az iskolának kulturá-
lis funkciót is kell teljesítenie, a helyi közösség intézmé-
nyévé kell válnia. Az aulában rendszeresen voltak kép-
zõmûvészeti kiállítások, Lila tárlat, filmvetítések, elõ-
adások. Schiffer Pál is elfogadta a meghívást. A Fekete
vonat címû film vetítése után beszélgetett a nézõkkel.
Zsúfolásig megtelt a terem. Choli majd minden családot
behozott a mozira. Nem csak behozta õket, egy lélek sem
szivárgott el közülük, a beszélgetés végéig kitartottak, s
õk faggatták legaktívabban a rendezõt.

A játszótér. Ha az idõjárás nem volt kegyetlen, min-
dennap az összes napközis gyerek a játszótérre ment.
Volt, aki legeltetett, volt, aki nem. A legeltetés úgy né-
zett ki, hogy egy-két csoportvezetõ leült a padra, jól elbe-
szélgettek, fél szemmel felügyelték a gyerekeket, akik
szabadon játszottak. Choli szintén leült a padra, de õ nem
legeltetett. Fél szemmel õ is figyelte a gyerekeit, és min-
dig volt körülötte egy hetes-nyolcas gyerekgyûrû. Choli
a gyerekekkel beszélgetett. Más idõk mellett ez volt a ját-
szódás, mondókák, rímfaragás ideje. Szeme sarkából lát-
ta, hogy az egyik szertelen gyerek nem bír az erejével,
egyre durvábban fitogtatja a kisebbeknek. Magához hív-
ta, kinézett egy félreesõ, erõsen ferdén növõ fát. „Látod
ott azt a fát? Látod, milyen ferde már! Szaladj gyorsan, tá-
maszd meg, jó erõsen nyomd vissza, hogy ki ne dõljön!” Any-
nyira komoly arccal, hanggal mondta, hogy a nagyobb
gyerekek is komolyan vették, hitték is meg nem is, de in-
kább hitték. Mikor Choli úgy látta, hogy lehiggadt a gye-
rek, szólt neki, hogy már nem fog kidõlni a fa, elég lesz,
nem kell tovább nyomnia. Le is ültethette volna maga
mellé a padra vigyázzülésbe, vagy megszégyenítve külön
állíthatta volna büntetésbe, de akkor sosem marad fenn
a ferde fa története.

Visszajelzés – amikor a volt tanítvány rád köszön.
Minden bizonnyal valahányunknak, akik tanítottunk,
volt része abban az élményben, hogy egy volt tanítvány
felnõttként, véletlen találkozáskor, összefutáskor õszin-
te örömmel, tisztelettel üdvözöl. Ha valami, akkor ez leg-
valósabb igazolása munkánk eredményességének.
Cholinak számtalan ilyen sikerben volt része. A legtöbb
alkalom nem csak rövid üdvözlés volt, követte rövidebb,
olykor hosszabb beszélgetés. Az ifjú felnõtt újra kapott
egy elraktározható csomagot, hogy volt tanítója emléke-
zetében milyen élesen él, és most is ugyanazzal az érdek-
lõdéssel, kíváncsisággal fordul felé a teljes énjével.
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Képzeljünk el egy húszas évei elején járó cigány bá-
nyászt, aki öt általános iskolai osztályt végzetten, vájár
szakképesítéssel Budapestre érkezik. Kísérjük el, lás-
suk, mi történik vele. Felveszik a Csepel Vas- és Fém-
mûvekbe segédmunkásnak, napi nyolc órát dolgozva a
gyár esti iskolájában egymásután teszi le az osztályvizs-
gákat, néhány év múlva a csepeli Jedlik Ányos Gimná-
zium esti tagozatán találjuk. – Verseket ír, József Atti-
la a kedvenc költõje, kötetét magánál hordja, s az egyik
magyarórán – befejezve a röpdolgozatot – az Ars poe-
ticát fordítja cigányra. Avatott tanára a „mással foglal-
kozótól” elkéri a pad alatt készült versfordítást, felol-
vastatja (!) a fordítóval, és másnap kiteszi az iskola fa-
liújságjára.

Ars poetica fordítását, néhány versét közli a Nagy-
világ és a Világosság, 1979-ben a Népmûvelési Intézet
belsõ kiadványként, mindössze 99 példányban ki-
nyomtatja elsõ, Uzhe Jilesa, Tiszta szívvel címû vers-
kötetét. [Egy másik kötete 1974 óta vár érdemi kiadás-
ra a Magvetõnél, és csak a rendszerváltás után (!) jele-
nik meg.]2 Közben továbbra is fizikai munkát végez, ci-
gány–magyar kisszótárt szerkeszt, lovári nyelvkönyvet
ír. A magyar és lovári nyelven írt verseit közlõ egyik fo-
lyóirat szerkesztõje megkérdezi, nem akar-e tanítani;
indítására a rákospalotai Lila Iskola képesítés nélküli
tanítója lesz, majd diplomát szerez a budai tanítókép-
zõben, elsõként kezd hozzá az Újszövetség lovárira for-
dításához.

Racionálisan alig követhetõ, érthetõ emberi teljesít-
mény. Költõi, mûfordítói pályaképének, közéleti szere-
pének megrajzolása, méltó, értõ bemutatása megha-
ladja erõmet, és nem módszertani lapban lenne, remél-
hetõleg lesz a helye3. De azt nem tudom megállni, hogy
fel ne villantsam néhány, számomra megrázó sorát.

Az elsõ vers, amit valaha tõle olvastam (a Dal), így
kezdõdik: 

Felettem az ég / sosem volt kék / füst takarta mindig a
napot
Csillag nem ragyogott fölöttem, / apám temetõ mellett
lakott.
Mikor a nyolcvanas évek végén, a rendszerváltás

utáni eufóriában az akkor legszegényebb, magyar cigá-
nyok lakta faluba hívtak, segítsek a tanítóknak gyere-

ket vonzó iskolát teremteni, az elsõ – szorongással teli
úton (hogyan is lenne jó hozzákezdeni) Babits Cigány-
dalának a sorai jutottak eszembe. Babits az anyja hátán
vándorló kicsinek, a „háti jószágnak” mondja: … tene-
ked mind jó vidék / mindenütt csak kék az ég. Mintha
Choli Babitsnak felelné: felettem az ég sosem volt kék.

A legjobban Magyarország címû verse érintett meg: 
Magyarország, te szent nagy fényesség / Kelj fel, ébreszd
fel magad
Van kenyered, van vized elég / S mégis éhezik sok sze-
gény fiad
Éhezik kenyérre, éhezik a szépre / éhezik nagyon az em-
berségre.4

Mintha Ady sorai ihlették volna: „… éhe kenyér-
nek, éhe a Szónak, éhe a Szépnek hajt titeket5” Hogy
milyen tapasztalatokból születtek ezek a sorok? Eger-
ben egy konferencián 2013-ban (!) ezt mondja:
„Tiszadobon nincs szemétszállítás és vezetékes víz, tüdõ-
baj, hastífusz jelent meg – a házakban patkányok vannak.”

„Egy csomó véletlenen múlott, hogy én most nem alkoho-
lista utcaseprõ vagyok …” – mondja másutt. – A véletle-
nek között ott van elsõ tanítója, Sóvágó Gizella, akit 73
évesen is néven nevez. „Többre vagytok képesek” –
mondta a nyolcéves Cholinak és társainak. És ott van
középiskolai magyartanára, aki felismerte, hogy a pad
alatt készült cigány nyelvû szöveg mûfordítás.

Pedagóguspályáját képesítés nélküli napközis neve-
lõként kezdte, és az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola
adjunktusaként fejezte be. A rákospalotai Lila Iskolá-
ban szerzett tapasztalatairól részletesen mesél. Videó-
ra vett vallomásából megtudjuk, hogyan született a
hetvenes években a szülõi értekezletekbõl elõször egy
rákospalotai cigányklub, majd a Rom Som (cigány va-
gyok) együttes, és az azonos nevû, elsõ magyar cigány
nyelvû újság.

Zsá Dévlészál! (Menj Istennel!) – Isten veled,
Choli! Velünk maradsz, mindannyiunkkal, akik Ma-
gyarországon élünk, gádzsókkal, cigányokkal. Velünk
vagy, többek között a Szeptember végén cigányra for-
dított daktilusainak ritmusában, és abban, hogy Ne-
ked is, nekünk is „tisztességes, európai gondolkodású,
jézusi erkölcsû emberek kellenek.”

Kereszty Zsuzsa

„Nekem a tisztességes, európai gondolkodású,
jézusi erkölcsû ember kell.”

Búcsú Choli Daróczi Józseftõl (1939–2018),
az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola adjunktusától1

1 Az írás elsõ megjelenése: https://ahaza.blog.hu/2018/07/24/tud-
jatok_mekkora_ember_volt_choli_daroczi_jozsef

2 Daróczi Ágnes szíves közlése
3 Az elsõ érdemi összegzõ írás Choliról A Szív – jezsuita magazin

2018. július–augusztusi számában jelent meg: Hofher József SJ
,,Magyar vagyok, cigány vagyok, európai vagyok” Choli Daróczi
Józsefre emlékezem

4 A Kocsis Csaba által megzenésített vers szövegét közöljük. Az
idézett szöveg keletkezésekor, a költõ elsõ fogalmazásában, 46
évvel ezelõtt (családi közlés szerint): Magyarország te szent, nagy
béke/Gazdagságtól dagad melled/Van kenyered, bõvek vizeid/S
mégis éhezik nagyon sok fiad/Éhezik kenyérre, éhezik a szóra/

5 Az idézett sorok Ady Endre: Csák Máté földjén címû versébõl
valók.
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Bevezetés
A XXI. század nagy kihívása a már a digitális világba

beleszületett gyermekek nevelése-oktatása. A pedagó-
gusi pálya rengeteg öröme mellett ugyanis ott vannak a
mindennapi nehézségek az osztályteremben és azon kí-
vül is. A tanári hivatást gyakorlók számára ezért elen-
gedhetetlen a belefásulás elleni küzdelem, a folyamatos
megújulásra való törekvés. Ezt a megújulást segítendõ,
az MTA Tantárgypedagógiai Programjához kaocsolód-
va az MTA–SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kuta-
tócsoport mûködésének elsõ évében egy, az ének-zene
tantárgyhoz kapcsolódó, a ritmikai készségek fejleszté-
sére koncentráló fejlesztõprogramot dolgozott ki az ál-
talános iskola elsõ osztálya számára. Tanulmányunkban
egy 2017 tavaszán lezajlott három hónapos kísérlet ta-
pasztalatairól számolunk be, mely az általunk összeállí-
tott kiegészítõ tananyag osztálytermi beválását vizsgál-
ja. Célunk, hogy az ének-zene órákon jobban elõtérbe
kerüljön a ritmikai készségek fejlesztése, mégpedig játé-
kos formában. Így a ritmikai feladatokban való aktív
részvételen keresztül a már tanult ismeretek elmélyülje-
nek, az újabb ismeretek iránt pedig a gyermekek kíván-
csiságára és alkotási vágyára építve felkeltsük érdeklõ-
désüket.

A ritmikai készségek
fontossága

A ritmust a mindennapokban fõként zenei fogalom-
ként értelmezzük, azonban ritmussal az élet számos pont-
ján találkozhatunk. Meghatározza életünket, napjain-
kat, sõt, testünk mûködését is. Jelentõségét már a XIX.
század végétõl kezdve számos kutatás bizonyítja, fontos
szerepet tulajdonítva a ritmusérzéknek, ritmikai készsé-
geknek.

A zenei képességek – köztük a ritmikai készségek – ko-
rai fejlesztésének lehetõségére és jelentõségére világított rá
Janurik Márta és Józsa Krisztián óvodások körében végzett
kísérlete (Janurik és Józsa, 2012). Az eredmények azt mu-
tatták, hogy a zenei észleléshez köthetõ képességek óvo-
dáskorban egyszerû módszerekkel, rövid, három hónapos
idõtartam alatt is eredményesen és jelentõsen fejleszthe-
tõk. A kísérletben alkalmazott módszerek elsõsorban a re-
produktív készségek – a hallás utáni éneklés, ritmustapso-
lás – fejlõdését segítették, a kísérleti csoport eredményei
pedig messze meghaladták a spontán fejlõdés mértékét.
Janurik és Józsa (2013) vizsgálatainak eredményei azt is
megmutatták, hogy az éneklés és a ritmustapsolás fejlõdé-
se az iskolakezdés idején megtorpan, és csak második osz-
tályban éri el a nagycsoportos óvodások képességfejlettsé-
gi szintjét. Ennek oka többek között az is lehet, hogy az
éneklés, dalos játékok és más zenei tevékenységek inkább
az óvodai zenei nevelésre jellemzõek. Az iskolában ezekre
a tevékenységekre – és általában az énekórákra – keve-
sebb idõ jut, az elsõ években a készségfejlesztés más fejlesz-
tési szempontjai kerülnek elõtérbe (Janurikés Józsa, 2016). 

A zenei ritmikai készségek a hallásfeldolgozási képes-
ségek fejlõdésében kiemelt szerepet játszanak, így fejlett-
ségük az anyanyelvi készségek és a beszédfeldolgozás te-
rületeire is hatással van. Több vizsgálat is azt mutatta,
hogy a ritmikai készségek fejlõdésével pozitív változás
következett be olyan nyelvi készségekben, mint a fono-
lógiai tudatosság (Cason, Astésano és Schön, 2015), a fo-
némaészlelés (Janurik, Antal és Józsa, 2018), a betûzés
(Overy, 2003), és az olvasási teljesítmény (Anvari,
Trainor, Woodside és Levy, 2002). Janurik (2010) vizsgá-
latai bizonyítja azt is, hogy az elsõ osztályos tanulók rit-
mushallásának fejlettsége szoros összefüggést mutat fon-
tos iskolai alapkészségekkel (ld. DIFER készségek).
Mindezek mellett kapcsolat mutatható ki a matematikai
megértés és problémamegoldó gondolkodás (Gombás és
Stachó, 2006) fejlettségével, a memória és az intelligen-
cia képességterületeivel is (Schellenberg, 2015).

Surján Noémi, Mucsi Gergõ, Pethõ Villõ

Ritmikai fejlesztés
az általános iskola elsõ osztályában
Beszámoló egy három hónapos kísérlet tapasztalatairól
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A három hónapos kísérlet
céljai, kidolgozásának alapelvei

Az általános iskolák alsó tagozatán folyó énekórákhoz
kidolgozott ének-zene kerettanterv* követi a kodályi ze-
nepedagógiai elveket, célja a teljes személyiség fejleszté-
se, a gyermekek megismertetése az aktív éneklés és zené-
lés örömével. A tantervben a ritmikai készségek fejlesz-
tése a generatív és kreatív készségek fejlesztéséhez, a fel-
ismerõ kottaolvasás elsajátításához és a zenei befogadás-
hoz kapcsolódik. 

A tanterv szerint a zenei készségek fejlesztésére, vala-
mint az éneklésre és zenehallgatásra minden tanórán
sort kell keríteni, az énekórákon belül az egyes területek-
kel való foglalkozásra nincs kijelölt idõkeret. Kísérle-
tünkben a zenei készségek közül a ritmikai készségek fej-
lesztésére helyeztük a hangsúlyt, azt kívántuk elérni,
hogy ezen készségek fejlesztése a tanórákon jobban elõ-
térbe kerüljön. Ezért olyan ritmikai játékokat választot-
tunk, melyekkel az énekórán egy újfajta zenei élményt
szerezhetnek, az együtt zenélés örömét élhetik át a diá-
kok. Célunk volt, hogy a már megismert ritmusértéket –
melyek elsõ osztályban a negyed, nyolcadpár és a negyed-
szünet – a feladatokon keresztül gyakorolják, illetve a
pedagógust utánozva megismerkedjenek bonyolultabb
ritmusképletekkel is (szinkópa, triola, nyújtott ritmus,
tizenhatodokat tartalmazó ritmusképletek). Utóbbiak
nem tartoznak a tantervben elõírtak közé, ezért közülük
a pedagógusok szabadon választhattak. 

Újdonság volt az is, hogy a feladatokban és játékok-
ban elsõsorban a testhangszerekre, illetve – az iskola fel-
szereltségének függvényében – kisebb ütõhangszerekre
építünk. Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy megis-
merjék és használják a test megszólaltatásának különfé-
le módjait (az ének-zene tankönyvekben leggyakrabban
a taps, dobbantás, kopogás szerepel). A különbözõ test-
hangszerek megszólaltatásának sokfélesége fejlesztheti
ugyanis a kreativitásukat, a testhangszerek tetszõleges
összekapcsolása segítheti mozdulataik összerendezését,
emellett fejlesztheti testtudatukat, mozgásukat. Nem-
csak ritmikai észlelési és reprodukciós készségeik fejlõd-
hetnek, de a hangszín-, hangerõ- és dinamikai érzék fej-
lesztését is elõsegíthetik ezek a játékok.

Ritmikai fejlesztõprogramunk használatára elsõ ízben
egy dél-magyarországi megyeszékhely egyetemi gyakorló
általános iskolájában került sor. Tanulmányunkban a kí-
sérletben részt vevõ két elsõ évfolyamos osztály munká-
járól számolunk be, ahol az ének-zene tárgyat oktató ta-
nítók 2017 márciusától májusig használták az általunk
összeállított feladatgyûjteményt.

A kísérletben szereplõ
ritmikai játékok

A kísérlethez létrehozott feladatgyûjtemény tíz rit-
musjátékot tartalmaz. A feladatok sorrendjét, az egyes

feladatokkal való foglalkozás idõtartamát és az ismétlé-
sek számát a pedagógusok maguk határozhatták meg.
Ugyanígy azt is, hogy az óra mely részében játszották eze-
ket. Egyedül azt írtuk elõ, hogy a ritmikai játékokra min-
den énekórán legalább 10-15 percet fordítsanak. 

A feladatokat a tanítók szabadon kapcsolhatták az ép-
pen tanult dalokhoz vagy mondókákhoz, de több játék
önállóan, a tananyagtól függetlenül is megvalósítható
volt. Egyes feladatok esetében könnyebb és nehezebb
változatokat is kidolgoztunk (ld. 1., 2., 3., 7., 8. feladat),
ezeket is szabadon választhatták a pedagógusok. Így a fo-
lyamatosan nehezedõ játékok mindig optimális kihívást
és motivációforrást nyújtottak a résztvevõ osztályoknak.
(1. táblázat).

1. táblázat. A kísérletben szereplõ játékok

A kísérletben szereplõ ritmusjátékok két fõbb csoport-
ba oszthatók. A játékokat alapvetõ zenei szerkesztési el-
veik alapján utánzáson, illetve mérõ vagy lüktetés hangoz-
tatásán alapuló kategóriákba csoportosíthatjuk. Utánzá-
son alapul az 1., 3., 4., 5. és részben a 10. feladat, a mérõ
hangoztatását pedig a 2., 6., 7., 8., 9. és részben a 10. já-
ték helyezi elõtérbe. Az utánzás során megismert új rit-
musokat a gyermekek a késõbbiekben kreatívan felhasz-
nálhatják, beépíthetik a rögtönzésre épülõ játékokban
saját „mûveik” megalkotásához. A feladatgyûjtemény-
hez készült egy ritmustáblázat is ajánlott ritmusokkal és
ritmuskombinációkkal, melyek az utánzáson alapuló já-
tékokban szabadon felhasználhatók, variálhatók.

Az 1. „Mi lehet hangszer?” játékban a különbözõ test-
hangszerek (pl. taps, koppantás, csettintés, lépés, dob-
bantás, mellkasütés, combütés, lábszárütés) felfedezése
és használata mellett a gyermekek a saját (tantermi) kör-
nyezetükben fellelhetõ hangokat is megismerik. A fel-
adat nehezített variációi a tempó- és hangerõváltozások
érzékelését segítik. A 2. „Érezd a lüktetést!” játék a gyer-
mekek mérõérzékelésének javítására szolgál, több mó-
don és fokozatban. A játék az egyenletes járástól a zené-
re menetelésen át, egészen a járás közben énekelt dal
mérõvel történõ hangoztatásáig nehezedik. Mindezen
fokozatok tovább nehezíthetõk gyorsítással és elõre meg-
beszélt szünetek beiktatásával. A 3. „Utánzós játék” a ze-

* http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.
html letöltés ideje: 2017.01.15

1. Mi lehet hangszer? 

2. Érezd a lüktetést!

3. Utánzós játék

4. Utánzás körben

5. Ritmustelefon

6. Nyolcadfordulós játék

7. Lüktetés körben

8. Páros játék

9. Hangszerpakolós

10. Osztinátó
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nei memória és a koncentráció fejlesztésére épít. Az el-
hangzó ritmusok esetében fontos a fokozatosság betartá-
sa, de az idõ elõrehaladtával nem tanult, nehezebb rit-
musok visszaismétlése is kipróbálható. A 4. „Utánzás kör-
ben” játék az elõzõ feladat egy változata, amelyben a gye-
rekek körben ülve, egymást követve ismétlik a hangoz-
tatott ritmusokat. Az 5. „Ritmustelefon” játék szintén a
zenei memória használatára épít. A gyermekek a feladat
során a ritmusokat „némán” értelmezik, tehát a játék vé-
géig nem hangzanak fel a ritmusnevek, csak a hangozta-
tott ritmus. A 6. „Nyolcadfordulós játék” Sáry László
(1999): Kreatív zenei gyakorlatok címû kiadványából
származik, célja az egyenletes lüktetés érzékeltetése, a
koncentráció folyamatosan fenntartása. A 7. „Lüktetés
körben” feladatban a gyermekek az egyenletes mérõzést
számokkal, szavakkal, mondókázással társítják. A 8. „Pá-
ros játék” során az énekelt dal kíséreteként annak ritmu-
sát vagy egyenletes mérõt hangoztatnak a tanulók. A 9.
„Hangszerpakolós” feladatban az ütõhangszerek mozga-
tásával képzõdik a kívánt hang, amelyet a gyermekek
egyenletes mérõ hangoztatásához használnak (a hang-
szereket egymásnak ritmusosan átadva). A 10.
„Osztinátó” egyaránt tartalmaz lüktetésérzékeltetést és
utánzásos elemeket. A játékban az elõjátszott ritmus-
kombinációkat a tanulók átveszik és folyamatosan is-
métlik, amelyeket késõbb újabb szólamok, kombinációk
követnek. A feladat tovább nehezíthetõ az osztály cso-
portokra bontásával, többszólamúság kialakításával.

A három hónapos kísérlet
tapasztalatai

A tanítók az ének-zene tanórákat követõen egy rövid
visszajelzõ lapot töltöttek ki. Ez különbözõ, a gyakorla-
tok beválását, a gyermekek motivációját, aktivitását, a
tanórán felmerülõ pedagógiai helyzeteket vizsgáló kér-
déseket tartalmazott, melyre a pedagógusok 1-tõl 5-ig
terjedõ, az egyáltalán nem jellemzõ és a teljes mértékben jel-
lemzõ skála állításaival válaszolhattak. Emellett nyílt kér-
déseket is feltettünk, melyekben bármiféle megjegyzés,
javaslat, észrevétel megjelenhetett.

A kísérlet három hónapja alatt az egyes osztályokban
24 tanórán át került felhasználásra feladatgyûjtemé-
nyünk. A tanítók átlagosan 10 percet szántak egy órán a
ritmikai fejlesztésre, de egy-két esetben a 20 perces idõ-
tartamot is megközelítették. Játékaink többféle szerepet
töltöttek be: segítették a tanórára való ráhangolódást, a
már tanultak átismétlését, színesítették a tananyagot,
motiválták a tanulókat. Egy órán átlagosan 2 feladattal
foglalkoztak. A legkedveltebb feladattípus az 5. „Ritmus-
telefon” (14 alkalom), a 8. „Páros játék” (13 alkalom), a 3.
„Utánzós játék” (12 alkalom) és a 10. „Osztinátó” (11 al-
kalom) feladat volt. A 9. „Hangszerpakolós” játékra ke-
rült a legkevesebbszer sor (4 alkalom), melynek hátteré-
ben eszközhiány, illetve idõhiány is feltételezhetõ.

A tanórai hangulatot tekintve nagyon pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk. Az 1. „Mi lehet hangszer?” játék bein-
dította a gyermekek fantáziáját, ötletek sokaságával áll-
tak elõ. A hangerõvel való játék azonban kezdetben még
nehéznek bizonyul, érdemes kicsit késõbb bevetni, meg-
tartva a fokozatosság elvét. A tanórai helyzetekben ez a

játék továbbfejlesztésre is került, ugyanis a tanítók ma-
guk is kreatívan viszonyultak a játékokhoz: különbözõ
hangzókkal egészült ki a ritmushangoztatás, mely az ol-
vasásóra éppen aktuális tananyagához igazodott. Ezzel a
gyermekek hallási feldolgozása két külön aspektusból is
fejlesztésre került, a két tantárgy közötti kapcsolat kiala-
kulása pedig lehetõvé tette, hogy az olvasás elsajátítása-
kor is helyet kaphasson ez a ritmikai játék. A 2. „Érezd a
lüktetést!” játék sikere kezdetben az újdonság és a mozgás
szabadsága miatt nagy, a továbbiakban pedig a tanító
kreativitásán is múlik. Helyet kaphat példának okáért a
könnyûzene és a komolyzene közötti kapcsolat bemuta-
tásánál, a katonadalok és a verbunkos megjelenésénél,
vagy egy-egy népi dalos játék énekének megismerésénél.
A rácsodálkozás a 3. „Utánzós játék” esetében igen mar-
kánsan jelent meg: a variációk (testrészek közötti váltá-
sok) lenyûgözték a tanulókat, nagyon koncentráltak rá,
és épp ezért nehezebb ritmusokkal is jól mûködött az osz-
tálytermi környezetben. 

A 4. „Utánzás körben”, a 6. „Nyolcadfordulós játék” és a
7. „Lüktetés körben” játék esetében problémaként merül-
het fel a helyszûke és a nagyon magas osztálylétszám.
Ezekre megoldás lehet a padsoronként, oszloponként
vagy a kígyóvonalban történõ megvalósítás, de nagyon
gyümölcsözõ az osztálytermi környezettõl való elszaka-
dás is. A becsöngetést követõen egy udvari sorakozóból
könnyen kialakítható a szükséges térforma, elegendõ
lesz a hely, és a szabad levegõ, a nem szigorúan vett osz-
tálytermi közeg is a játékos tanulás szolgálatába áll.

Az 5. „Ritmustelefon” játék esetében nagyfokú izga-
tottság jellemzi a gyerekeket, és rövidebb ütemû egysé-
gekkel a ritmusok nehézsége is jól növelhetõvé válik.
A továbbadott ritmuspéldák felfedeztetése különbözõ,
már tanult gyermekdalokban még pozitívabb hatással
van az elsajátításra. A megtapasztalt, érzetként is feldol-
gozott ritmusokhoz a vizuális ábrázolás és az éneklés tár-
sítása – többféle inger révén – jobban elõsegítheti a tu-
dásanyag elmélyítését. A 8. „Páros játék” is alkalmazható
az elõbbiekben felvázolt módon, a ritmushangoztatás-vi-
zuális kép-ének együttesével, de az egyenletes mérõ a já-
ték szokásos mozgásaként is megnyilvánulhat, például a
Húzz, húzz, Katica vagy a Csip, csip, csóka gyermekdalok
esetében. Amint már említettük, a 9. „Hangszerpakolós”
játék alkalmazására nemigen került sor a 3 hónap alatt.
A 10. „Osztinátó” játék azonban nagy népszerûségnek
örvendett. Rengeteg lehetõség rejlik benne, nehezedõ
ritmusképletek vagy több szólam kialakításával pedig fo-
lyamatosan a palettán maradhat ez a feladat. Bekerült a
kedvenc játékok közé is a 3. „Utánzós játék” és az 5. „Rit-
mustelefon” játékokkal egyetemben.

Összegzés
Három hónapos fejlesztõkísérletünk elsõdleges célja

volt, hogy az elsõ osztályos énekórákat még élménysze-
rûbbé tegyük, valamint a pedagógusok szakmai munká-
ját segítsük gyakorlatias, kidolgozott, a tanulók ritmikai
készségeit fejlesztõ feladatok összeállításával. A tanítók
formális és informális visszajelzései azt mutatják, hogy a
program összeállítása nagy sikert aratott mind a gyerme-
kek, mind az órákat tartó pedagógusok körében. Az ered-
mények alapján a játékok kiválasztását olyan motívu-
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mok határozták meg, mint az örömszerzés, a tananyag el-
mélyítése, illetve kiegészítése. A gyermekek aktív rész-
vételével a tanulás játékossá, élvezetessé vált. 

A kísérlet tapasztalatainak összegzésével egyetemben
új célkitûzések is megfogalmazhatók, melyek a további
kutatási irányokat határozzák meg kutatócsoportunk
számára. Elsõdleges feladatunk a ritmikai készségek fej-
lesztésére összeállított feladatgyûjtemény további bõví-
tése és beválásának tesztelése. Fontosnak tartjuk a moz-
gásos játékokon keresztül megvalósuló fejlesztést, mely a
saját tapasztalatokon alapuló tanulással és egyben az
együttzenélés örömével is jár. A ritmikai készségeket fej-
lesztõ programunk megvalósítása mellett az
MTA–SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócso-
port zenei applikációt is fejleszt Zenesziget néven, amely
szintén az énekórák változatosságát hivatott biztosítani
egy új, digitális megközelítésben (Szabó, 2018). A szoft-
ver egy része kifejezetten a ritmus és ritmikai készségek
fejlesztésére készül, amelyhez további játékok készítése,
tantermi tesztelése a feladatunk. A ritmikai és anyanyel-
vi készségek ismert összefüggéseinek tükrében további
munkánkat érdemesnek tartjuk az olvasási képességeket
vizsgáló kutatókkal együttmûködve folytatni.

A kísérletben használt teljes feladatbank – instrukci-
ókkal és részletes feladatleírásokkal – elérhetõ az
MTA–SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócso-
port honlapján:

http://www2.u-szeged.hu/ezk/oktatast-
tamogato-segedanyagok/ritmusfejlesztes-
feladatbank/

Köszönetnyilvánítás
A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Aka-

démia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja támo-
gatta.
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Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (20.)
Az emberismeretrõl

Tanárként eredményesen szeretnénk emberneveléssel
foglalkozni, ezért nem mondhatunk le arról, hogy tevé-
kenységünk alanyát jól ismerjük. Pedagógiai és pszicho-
lógiai munkák tömege figyelmeztet ennek fontosságára.
A pedagógusképzõ intézmények legalább négy féléven
keresztül oktatnak általános, fejlõdés-, szociál-, szemé-
lyiség- és neveléspszichológiát. Úgy tûnik azonban, hogy

ezek a stúdiumok nem hasznosulnak kellõen a pedagógi-
ai gyakorlatban. Lénárd Ferenc ennek okát abban látta,
hogy „az iskolai nevelõ-, fejlesztõtevékenység hatékonyságá-
nak emeléséhez a pszichológia oldaláról nem elegendõ az
alapfogalmak bemutatása. Szükség van arra, hogy a pedagó-
gusokban olyan szemlélet alakuljon ki, amely biztosíthatja a
tanulókkal való együttmûködést, igazi, értékes teljesítmé-

! ! !
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nyekre sarkallhatja a gyerekeket…” Lénárd, aki az 1948-
ban megjelent Emberismeret címû könyvében maga is
megelégedett az általános pszichológiai alapfogalmak
bemutatásával, harminc évvel késõbb az Emberismeret a
pedagógiai munkában címû könyvében arra tett kísérle-
tet, hogy a pszichológiai tapasztalatokat a tanári munka
oldaláról vegye szemügyre, és a tanári munka tartalma,
reális feltételei szerint tárgyalja és írja le. Elõbbi idéze-
tünk ebbõl a könyvébõl való. 

Pusztán a pszichológiai ismeretek azonban még nem
jelentenek emberismeretet. Ismert a mára már klasszi-
kussá vált kutatás, melyet a spontán emberismeret és a
tudományos pszichológiai ismeretek összehasonlítására
végeztek Hollandiában a nijmegeni egyetemen (1960).
Kezdõ és utolsó éves pszichológushallgatók emberisme-
retét vetették össze bölcsész- és természettudományi sza-
kon tanuló kezdõ és végzõs hallgatókéval. A vizsgálatok
azt mutatták, hogy az elsõéves pszichológushallgatók
nem rendelkeznek jobb emberismerettel, mint a más sza-
kok elsõéves hallgatói. Az érdekesség azonban az volt,
hogy az utolsó éves pszichológushallgatók sem mutattak
kiemelkedõen jobb emberismeretet a többieknél. Az
egyetemi képzés önmagában tehát nem növeli az ember-
ismeretet. Érdekes tapasztalata volt azonban a vizsgálat-
nak, hogy valamennyi végzõs hallgató esetében növeke-
dett a kételkedés véleményük helyességét illetõen. (Hogy
ez jelentõs haszon, arra egy alább idézendõ negatív példa
kapcsán utalok majd.) Kremers ezért azt a véleményét
alakította ki, hogy az emberismeret „általános és szub-
jektív ismeret”. G. Zauner Éva a vizsgálat adatait úgy ér-
telmezte, hogy inkább arról van szó, hogy a „spontán em-
berismeret fejlesztése, az egészben való látás kimûvelése saj-
nálatos módon nem tartozik a pszichológusképzés szokásos
területei közé.”

A vizsgálat rövid megemlítésével pusztán az emberis-
meret problematikájának nehézségére akartam utalni, s
arra, hogy a tanárnak nem pszichológussá kell válnia ah-
hoz, hogy kellõ emberismeretre tegyen szert vagy leg-
alábbis törekedjék erre. A tanári-tanulói munka bõséges
lehetõséget teremt arra, hogy az ember megismerésének
két fõ forrását: a viselkedést és a teljesítményt tanulmá-
nyozzuk. (Az ún. feltáró módszerek elsõsorban nem a ta-
nári tevékenységbe tartozó eljárások.) A tanuló kellõ
megismerésének azonban számos akadálya van. Nézzünk
végig néhány fontosabbat!

Elsõ akadály az, hogy nem ismerjük az emberismeret
összetett voltát. Szülõi minõségemben ültem végig egy-
szer értekezletet, amelyen a 3. osztály tanítója ezt mond-
ta a tanítás harmadik hetének hétfõjén, azaz kétheti is-
merkedés után: Már ismerek minden gyereket testestül-lel-
kestül, szõröstül-bõröstül. Tudom a kereszt- és családnevü-
ket. Vajon, melyik kijelentésén kell jobban csodálkoz-
nunk? Azon, hogy a tanító egy egész osztálynyi tanulót
két hét alatt megismerhetõnek vélt, vagy azon-e, hogy az
emberismeretet a nevek megtanulásával azonosította.
Ha az elõbb idézett vizsgálatra visszapillantunk, szembe-
tûnõ az a különbség, amely a tudásból fakadó kételkedés
és a tudatlanság magabiztossága között megjelenik.

Az emberismeret második legfõbb akadálya, hogy lá-
tásunkat elõítéleteink homályosítják el. (Önismeretün-
ket különösen befolyásolja önérzetünk vagy elégedet-
lenségünk önmagunkkal.) Az elõítéletek, a projekció, a

jóslás mind lehetõséget ad arra, hogy „túlmenjünk a bi-
zonyító erejû adatok során” és „fantáziavezérelt gondol-
kodással” (Allport) ítéljük meg a tanulókat. Ezekrõl a fo-
galmakról már volt és még lesz szó e sorozat írásaiban.

További akadály, hogy nincs kellõen elegendõ ada-
tunk a tanulóról. Az adathiány mögött teljesítményhi-
ány áll. A teljesítményhiány oka pedig az, hogy máig is
uralkodóak azok a tanítási eljárások, amelyek nem kész-
tetik a tanulókat a tanítási óra egészében értékes, pro-
duktív tevékenységre. Az a tanuló, akinek nincs felada-
ta (vagy csak álfeladata van, például a tanulótársa felele-
tére kell figyelnie, vagy fölöslegesen színeznie), könnyen
talál magának az iskola értékrendjétõl, céljától eltérõ te-
vékenységet, amellyel azonnal „kivívja” az elmarasztaló
értékelést. Nézzük csak meg, hány ilyen elmarasztaló ér-
tékelés születik meg pusztán amiatt, hogy a tanulónak
nem áll módjában személyiségét valóban fejlesztõ, érté-
kes tevékenységet kifejteni. 

Tenger adatot kaphatunk a tanulókról, a tanulásuk-
ról, ha a tanítási órán valamennyien azonos feladatsoro-
kon és problémákon dolgoznak. Ha munkájukat önel-
lenõrzés és -értékelés, továbbá visszajelzés követi, meg-
lepõ tapasztalatokra tehetünk szert. Így találkoztunk a
teljesítményingadozás jelenségével, mely valamennyi ta-
nulót jellemez és a tanulásnak nem kedvezõtlen vonása,
hanem természetes velejárója, és amely kérdésnek
mondhatni nyoma sincs a szakmai irodalomban. Vagy
így találkoztam azzal a 3. osztályos lánytanulóval, aki a
legegyszerûbb számolási feladatokat is elrontotta, azon-
ban kiválóan teljesített a bonyolult összetett szöveges
feladatok megoldásában. Ez utóbbiak mozgósító hatással
voltak rá, míg a szimpla feladatok nem.

Az emberismeret számos további akadálya között fon-
tos tudni, hogy azonos tevékenység mögött különbözõ
motívum állhat, s azonos motívum különbözõ tevékeny-
séget válthat ki. Nem mindegy, hogy az a tanuló, aki je-
lest szeretne, szorgalmasan tanul, vagy ötöst hamisít az
ellenõrzõbe. S az sem mindegy, hogy aki maga írja alá az
ellenõrzõjét, azt azért teszi-e, mert otthon keményen
büntetik, megverik, vagy azért-e, mert közömbös az isko-
lai értékelés iránt. 

Az is nehezíti az emberismeretet, hogy a tanulók – meg-
lepõen nagy sikerrel – rejtõzködnek, alkalmazkodnak: az
elvárt választ, magatartást adják-tanúsítják saját valódi
meggyõzõdésüktõl függetlenül. Különösen sikeres lehet
ez a magatartás, ha „szakmai tapasztalatok” is segítik a
gyermeket. Ismert nevû pszichológus gyakran dolgozott
otthon az egyik projekciós teszt értékelésén. Kislánya
több ismeretmorzsát összeszedegetett a kiértékelésre vo-
natkozóan. Egyszer aztán a pszichológus-mama elvégezte
a szóban forgó tesztet saját lányával is, és megdöbbenve
látta a rajzokon a temetõt, a sírhalmot, a koponyát. Kér-
déseire a gyermekbõl kibukott, hogy gyûlöli a zongorata-
nulást. A leckék természetesen azonnal abbamaradtak.
A pszichológuscsemete csak évek múlva vallotta be édes-
anyjának, hogy a teszt értékelésekor gyûjtött korábbi is-
mereteit hasznosítva célirányosan töltötte ki így a tesztla-
pot, hogy az utált zongoraleckéknek véget vessenek. 

Könnyû megfogalmazni azt a követelményt, hogy a
pedagógus ismerje a tanulót, teljesíteni azonban már ne-
hezebb. De nem lehetetlen. Az eredményesség egyik fel-
tétele, ha tisztában vagyunk az akadályokkal.
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Minden tanévnek megújult energiával, friss lendülettel
kezdünk neki. Tele vagyunk tervekkel, ötletekkel. Az
elsõ idõszakban történik a nyárra feladott ajánlott olvas-
mányok számonkérése is. Ha sikerült jó könyvet válasz-
tanunk, akkor már csak arra kell figyelnünk, hogy az el-
lenõrzés érdekes és motiváló legyen. Írásomban olyan
megvalósult példát elemzek, amely nemcsak a beszámolta-
tás módjában nyújt segítséget, hanem a tanmenetek ösz-
szeállításakor, a feladattípusok tervezésénél, a tananyag
változatos feldolgozásánál is.

Motiváció
Hogyan tudjuk motiválni tanítványainkat? A Tanító

korábbi számaiban1 bõvebben írtam a tudásszerzés válto-
zatos módjáról, mely a gardneri intelligenciákra épít. Ez a
módszer a tehetségterületek feltérképezésére is szolgál-
hat. Buda Mariann2 a motivációról, a feladat iránti elkö-
telezõdésrõl így ír: „A gyermek kitartását, elkötelezettségét
legjobban az edzi, ha érdekes, számára vonzó feladatokkal
találkozik, amelyek próbára teszik. Mivel tehetséges gyer-
meknek az iskolai munka ritkán jelent valódi kihívást, a pe-
dagógusra hárul az a feladat, hogy megteremtse számára eze-
ket a lehetõségeket”. (Buda 124. p.) 

Ezzel a motivációval kezdtem neki másodikosaimmal
az elmúlt tanév során Nyulász Péter: A fürdõk réme3 címû
regényének feldolgozásának. 

A történet
A könyvben tartalmában izgalmas, szórakoztató tör-

ténetet ismerhetnek meg a gyermekek, mely könnyen
olvasható. A történetben szereplõ kutyák közel állnak a

gyermeki lélekhez, minden gyermek talál magának sze-
rethetõ kutyust. A kilenc magyar kutyafajta-karakterek-
bõl létrejövõ nyomozócsapatnak ki kell deríteni a rej-
télyt, miért zárnak be sorra Budapest gyógyfürdõi. 

Olvasástechnikailag jól olvasható a könyv, így olvasá-
sa könnyen sikerélményhez juttatja a gyerekeket. Moti-
vált tanulókkal pedig könnyebb haladni, együtt munkál-
kodni.

Nyolc intelligencia feladatlapok
Ehhez a regényhez is, mint korábban a Helkához4, ké-

szítettem – az író felkérésére – egy feladatgyûjteményt.
Ez bárki számára elérhetõ és ingyenesen letölthetõ az
alábbi honlapról: www.bergerszimat.hu.

A feladatok a különféle intelligenciákhoz kapcsolód-
tak, hogy az ismeretszerzés minél változatosabb legyen.
A feladatlapok ajánlása alsó tagozatos gyermekeknek
szól. Már az alkotás során tudható volt, hogy egyes fel-
adatok nehezek lesznek másodikos gyermeknek. Mégis
úgy döntöttünk, hogy differenciálásra, tehetségazonosí-
tásra alkalmasak lesznek.

A célom tehát a tanulóim motiválása mellett tehet-
ségterületeik feltérképezése volt. Heti egy alkalommal
foglalkoztunk egy fejezettel. Ezt én olvastam fel nekik
elõször – fontosnak tartom a tanítói bemutatóolvasást,5

mely segíti a tanulókat a folyékony olvasásban –, majd a
feladatmegoldások során õk is újraolvasták. Mindig van,
aki annyira kíváncsi, hogy továbbolvassa, vagy elolvassa
a könyvet. Ilyenkor az a kérésem, hogy ne árulják el a tár-
saiknak a történetet.

Szempontok az elemzéshez
• A feldolgozás során, aki egy-egy feladatot önállóan

tudott megoldani, az csillagot kapott. 
Mivel egyes feladatok nehezek még második osztályban,

ezeken keresztül én lemérhettem, ki melyik területen
ügyesebb vagy motiváltabb.

• Amikor a végére értünk a könyv elolvasásának,
kértem a gyerekeket, hogy lapozzák át újra a feladatla-
pokat, és mindegyik fejezetnél jelöljék be azt a felada-
tot, ami nekik a legjobban tetszett. Maximum két felada-
tot jelölhettek. Ennek kiértékelésekor egyénileg is rá-
láttam a kedvelt feladatokra, intelligenciákra. Lehetõ-
ség nyílt annak megfigyelésére is, hogy egyezik-e a csilla-
gos feladat – a hibátlanul, önállóan megoldott – a ked-
velt feladattal.

Oszoli-Pap Márta

Kutyusokkal a tanórákon
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Hergenrõder Levente munkája

• Végül, az egyéni kedvencek után a feladatlap kedvelt
feladatait is ki tudtam gyûjteni a válaszok alapján.

Népszerûségi táblázat
Az alábbi piktogramok6 jelölik a feladatlapban, hogy

hangsúlyosan mely intelligenciához tartozik az adott fel-
adat. Egy-egy feladat természetesen több képességterületet
is mozgósít.

A gyerekek visszajelzései alapján kigyûjtöttem, hogy
mely feladattípusok voltak népszerûek. Ezeket az alábbi
táblázatban jelölöm a fent jelzett piktogramokkal. (A
számok a fejezet és feladat számát jelölik.)

Látható, hogy a verbális, matematikai, környezeti és a
vizuális képességterületekhez tartozó intelligenciák vol-
tak a népszerûek a többség számára.

A kedvencekrõl
Néhány konkrét megoldáson mutatom be a feladatok

komplexitását.
Az egész osztály kedvencei közül a legnép-

szerûbb feladatok (7 feladat) a térbeli-vizuális
képességterületekhez tartoztak. A vizuális kifejezésmód
megfelel a 8–9 éves gyermek életkori sajátosságának.

• Válassz ki két fürdõt, és a neve alapján rajzolj plakátot
hozzá! (9. fejezet 2. feladata)

Megbeszéltük, hogy hol láthattak már plakátokat?
Ezekre mi volt a jellemzõ? Milyen szempontok alapján
kell megtervezni a plakátot?

Gaál Emma munkája

• Válassz kettõt az újságcímek közül és tervezd meg az
egyiknek a címlapját, a másiknak az emblémáját! ESTI
KUTYÍR, HETI UGATLAP, MAGYAR VAÚSÁG,
HAVI ZSÍRLAP (10. fejezet 2. feladat)

A feladat kapcsán beszéltünk különféle újságokról:
napilapokról, hetilapokról és havonta megjelenõ maga-
zinokról. Megbeszéltük a címlap jellegzetességeit. Utá-
nanéztünk az embléma jelentésének és kerestünk a kör-
nyezetünkben emblémákat.

Hell Gréta munkája

• Rajzold le a filmkockákba, hogyan képzeled el a balneo-
lógus munkáját! (16. fejezet 1. feladat)

Itt elõször találgattak a gyerekek, hogy mit jelenthet a
szó? Utána rákerestünk interneten, majd megbeszéltük,
hogy mitõl más a gyógyfürdõ vize, hogyan gyógyít ez a víz,
mik az összetevõi? 

WortnerViktória munkája

Cenaj Indira munkája

1/2. 2/4. 3/2. 4/1. 5/4. 6/3. 7/2. 8/2. 9/2. 10/2.

11/1. 12/4. 13/3. 14/1. 15/3. 16/1. 17/1. 18/3. 19/2. 20/1.
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• A fejezetben a 102. oldalon találsz leírást K-Roy fõha-
diszállásáról. Ez alapján rajzold le, milyen lehet kívülrõl, il-
letve belülrõl az épület! (18. fejezet 3. feladat)

Ennél a feladatnál a szövegben való tájékozódásuk fej-
lõdött a gyerekeknek. A leírás alapján kellett vizuálisan
megjeleníteni az olvasottakat.

Wortner Viktória munkája

Navreczki Dávid munkája

A következõ leggyakoribb feladattípus a verbá-
lis intelligenciához tartozott (6 feladat).

• Keresd meg a táblázatban a BGSZ három alaptételét!
Színezd az elsõ alaptétel betûinek négyzetét kékre, a másodi-
kat zöldre, a harmadikat barnára! (8. fejezet 2. feladat)

Ez a feladat a memóriát, a figyelmet, a térbeli tájéko-
zódást fejlesztette.

Magyar Marcell munkája

• Kösd össze a szavakat a megfelelõ jelentésükkel! (2. fe-
jezet 4. feladat)

• Ki az a költõ, akinek versében szerepel a Harap utca?
Írd be a vezetéknevét! A rímek alapján számozd be a helyes
sorrendet! Másold le helyesen a verset!

Ezt a feladattípust magyarórákon, új versnél is alkal-
mazhatjuk. Memoriternél pedig az ellenõrzés eszköze le-
het. Emellett gyakoroltatja a sorszámok helyesírását, má-
solás során a helyesírást gyakorolják a gyerekek, a figyel-
met is jól fejleszti. Beszélhetünk a szerzõrõl is, valamint a
rímfajtákról. Tapsolhatunk hozzá, mely a vers lükteté-
sét, ritmusát érzékelteti.

A matematikai (4) és a környezeti (3) in-
telligencia feladatai is népszerûek voltak.

• A 6. fejezet 4. feladatában a számemberke életkorá-
nak meghatározása észrevétlenül, játékosan gyakoroltat-
ja a fejszámolást. A szavakban elbújt számok megkeresé-
sével az elvontabb gondolkodást, a szókincset fejlesztjük.

• Az 1. fejezet 2. feladatát össze tudtam kapcsolni a
Sakkpalota programunkkal7. A történetben a fõszereplõ
bácsikái ugyanis sakkoznak. Erre építettem ezt a felada-
tot, melynek segítségével a gyerekek gyakorolták a he-
lyesírást, megismerkedtek a sakkfigurákkal, integrálni
tudtam a más órán tanult ismereteket. 

Hergenrõder Levente munkája

Tudjuk jól, hogy egyes feladatokkal nem feltétlen a
konkrét ismeret átadása a cél, hanem a gondolkodás fej-
lesztése. A mindennapi életben felhasználható tudást is
elõhívhatja egy-egy feladat. Ha személyes tapasztalat, él-
mény kapcsolódik hozzá, könnyebben megmarad a gye-
rekekben a tanult ismeret, a tudás.

Például amikor a pizzafutár, Krisz megérkezik a törté-
netben, adhatunk feladatot az átmérõhöz kapcsolódóan.
A feladatban szereplõ kérdésre: Mit jelent az Ø a számok
elõtt? – alig tudták a gyerekek a választ Igaz, másodikban
még nem tananyag matematikából ennek ismerete, ám
kevés olyan gyermek van, aki ne szeretné a pizzát. Ennek
kapcsán, a vonalzón leolvastuk, mekkora lehet a 26 cm-
es és a 32 cm-es átmérõjû pizza, beszéltünk a pizzaren-
delésrõl, a pizzafeltétekrõl. Észrevétlenül tanultak el-
vont fogalmakról. A feladat végén lerajzolhatták felül-
nézetben a kedvenc pizzájukat.

Szeifer-Tóth Viktória munkája

• Az alábbi feladat megoldása során a környezeti és a
verbális intelligenciát mozgósítja a gyermek. (13. fejezet
1. feladat)

Heindl Réka munkája
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Barna Szofia munkája

Ha sok idõnk van, beszélhetünk a barlangok kialaku-
lásáról, vagy nézhetünk kisfilmet is e témában. A felsze-
reléseknél kerestethetünk kapcsolatokat más foglalko-
zásokkal pl. tûzoltóság, állatgondozás, lovaglás stb.

(A mellékelt példákon szándékosan nem javítottam az il-
lusztrálás miatt a helyesírást.)

Ami még érdekes lehet
Érdekes volt megfigyelni, hogy a 20 fejezetbõl 4 olyan

fejezet volt, ahol egyértelmûen vezette egy-egy feladat a
népszerûségi listát. 

16 fejezetnél több feladatra is szavaztak a gyerekek.
9 olyan fejezet volt, ahol a három vagy négy feladatból

egy nem kapott szavazatot. Ezek legtöbbször otthon, a szü-
lõk segítségével elkészíthetõ hangszerek voltak. Tudato-
sabban odafigyelve ezekre a feladatokra, elkészítésüket
be lehetett volna építeni a technikaórákba. Ilyen felada-
tok például: Készíts sakktáblát papírból és sakkfigurákat
mûanyag kupakokkal! (1. fejezet 4. feladat) Készítsd el a li-
monádéhoz a színes napernyõt és a mûpálmafát! (3. fejezet
3. feladat). Szüleid segítségével készíts „recsegtetõt”, mely a
béka hangját utánozza! (7. fejezet 5. feladat)

• Az egyik testi/kinetikus feladatot módosítottuk. A
11. fejezet 5. feladata így szólt: Táncolj zenére! Keress ze-
nét zumbához, készíts rá koreográfiát, majd táncolj egy jót!

Amikor nem volt lehetõségünk a tornateremben a
testnevelésórát megtartani, ekkor az osztályteremben
zumbáztunk, kihasználva az interaktív tábla nyújtotta
lehetõséget.

• Az elõkészítõ óra 3. feladatánál, amikor még nem is-
merték a történetet, érdekes játék volt elképzelniük,
hogy a rajz alapján kinek mi lehet a foglalkozása? Utána
kiszínezhették a rajzokat, ahogy õk képzelik el a szerep-
lõk öltözékét. Végül összehasonlíthatták, hogy az illuszt-
rátor hogyan tervezte meg a kutyusok ruhatárát.

Barna Szofia munkája

• A közösen elkészített memóriakártyákkal utána jó-
kat játszottak a szünetekben a gyerekek. A tanító számá-
ra is visszajelzés egy-egy feladat kivitelezési módja: kinek
mi a tehetségterülete?

Az egyéni kiértékelés segíti a pedagógust tanítványai
erõsségeinek feltérképezésében, illetve a gyenge oldal fej-
lesztésében.

Összegzés
A feladattípusok kigyûjtésével, megfigyelésével visz-

szajelzést kaptam arra vonatkozóan, hogy szükség van a
változatos, több képességterületet is magába foglaló fel-
adatokra. Abban is segített ez a reflexió, hogy az én osz-
tályomba járó gyerekeknek milyen típusú feladatok a
motiválóak. Ez más tantárgynál is hasznosítható ismeret
egy pedagógus számára. Tudjuk, hogy a tanterv minden-
ki számára egységes, de a tanítandó ismereteket mindig
az adott osztály igényeinek (képességek, érdeklõdési te-
rületek) megfelelõen kell átadnunk.

Nyulász Péter, a történet írója, a Balatonalmádiban
2017 õszén megrendezett ,,Nemzetközi Gyermekmentõ
Szolgálat IX. Nemzetközi Médiakonferenciája” elõadá-
sában bemutatta, hogy a regény elkészülte után, a végsõ
verzió nyomdába küldése elõtt hogyan tesztelték gyere-
kekkel, tanítókkal együttmûködve a könyv olvashatósá-
gát a betûtípusok, betûméret, betûszín, oldalpárok vál-
tozatainak bemutatása által.

Azt gondolom, akkor egy tanítónak is legalább ennyi-
re fontos, hogy melyek azok a feladattípusok, melyek fel-
keltik a gyerekek érdeklõdését. Ha ezzel a szándékkal ál-
lunk neki a tanévnek, a közös munka a pedagógus és a
gyermek számára is örömteli lehet.

Jegyzetek
1 Tanító LV. évfolyam 7., 8., 9., 10. szám.
2 Dr. Buda Mariann: Óriás leszel? – A tehetséges gyerek – Modern pedagógia

a gyakorlatban, Dinasztia Tankönyvkiadó, 2004. 135. p.
3 Nyulász Péter–Ritter Ottó: A fürdõk réme, Berger Kiadó, 2016. 
4 Oszoli Márti: Helka nyomában, Raabe Kiadó.
5 http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_szvegfeldolgozs_

elmlete_s_gyakorlata_als_tagozaton/3162_a_tanti_bemutat_olvass.html
6 Ritter Ottó illusztrátor, Nyulász Péter–Ritter Ottó: A fürdõk réme, Berger

Kiadó, 2016.
7 Polgár Judit: Sakkpalota 1. – Képességfejlesztõ munkafüzet, Nemzeti Tan-

könyvkiadó, 2013.

Oszoli.qxd  2018.08.27.  14:00  Page 18



19

C) Állatmesék maketten 
1. A három kismalac és a farkas

Vannak olyan mesék, történetek az olvasókönyvek-
ben, melyek tálcán kínálják a szövegértést is igénylõ al-
kotás lehetõségét. Ezek közül való A három kismalac és a
farkasok címû mese is. 

Másodikosaimmal olvastuk el a történetet. A szoká-
sos szövegfeldolgozás és dramatikus játékok után a mese
makettjének elkészítését ajánlottam a gyerekeknek.
Négy csoportban dolgoztunk. A vizuális kultúra órán és
délutáni szabadidõben nyílt lehetõség az alkotásra. A fel-
adatok megbeszélésekor fontos szempont volt a jó mun-
kamegosztás. A tervezés fázisában megbeszéltük a fel-
használható anyagokat, praktikus technikai megoldáso-
kat a kivitelezésre. (A szalmaházikóhoz fogpiszkálót, a
deszkaházikóhoz különbözõ méretû spatulákat, a tégla-
házikóhoz agyagot használtak a gyerekek.

A szereplõk parafa dugóból, tojástartóból, hungaro-
cellgolyóból készültek.)

A feladat nagyon motiváló hatású volt, lelkesen vet-
tek részt a munkában a csapatok. Nehézséget csak az

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes Álljatok fel!
Szövegértés!
Szövegértés-fejlesztés: mozgás,
játék, nyomozás, kincskeresés,
kaland – cikksorozat 
a Kincskeresõ Iskola tárházából

IV. Képteremtés, látványalkotás (3. rész)
„A belsõ kép fiziológiai változásokat idéz elõ a gyerekben. Az tud jól olvas-
ni, aki spontán tud belsõ képeket létrehozni. A változások, melyek a szerve-
zetünkben zajlanak olvasás közben, elmélyítik az érzelmi azonosulást. Bel-
sõ kép nélkül az olvasás unalmas, érdektelen.” Vekerdy Tamás
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okozott, hogy a különbözõ technikával és alapossággal
dolgozó gyerekek máshogy gazdálkodtak az idõvel. A
gyorsabbaknak jutott idejük több kiegészítõ elem (kút,
növények, kerítés) elkészítésére is.

Az alkotómunka végén ellenõrizték a gyerekek, hogy
a mesébõl megtudható tulajdonságok érvényesülnek-e
építményeikben. A kiemelt állítások igazságtartalmáról
kellett dönteniük.

1. A szalmaházikónak elöl és hátul is van ajtaja.
2. A deszkaházikónak is van hátsó kijárata.
3. A téglaházikónak kéménye is van.
4. A téglaházikóban a kémény alatt található a tûzhely.

Szövegalkotási feladatként a házakhoz ingatlanköz-
vetítõi hirdetéseket lehetett írni. 

A befejezõ foglalkozáson „tárlatlátogatásra” indultak
a csapatok. Táblázatban kapták meg a szempontsort,
aminek segítségével értékelték az elkészült alkotásokat.

A remek hangulatban töltött foglalkozások végén töb-
ben is kérték, hogy máskor is végezzünk hasonló „felada-
tokat”.

2. A nagyravágyó feketerigó
Lázár Ervin meséje volt az elsõ közös, hosszabb olvas-

mány másodikos gyerekeimmel.
Az alábbi leírásban nem térek ki a szövegfeldolgozás

különbözõ állomásaira, csak az alkotómunkára.

A feladatot komoly gyûjtõmunka elõzte meg. Csapa-
tokban készültek fel a mesében szereplõ választott mada-
rak bemutatására. Sok érdekességet gyûjtöttek és mesél-
tek egymásnak. Az információkat tablón örökítették
meg. 

Ezután páros feladatként kapták, hogy a történet hely-
színét és szereplõit gyurmából készítsék el. Nagy kedvvel
láttak munkához. 

Elõször a könyvben felbukkanó madarakat formázták
meg a liget különbözõ növényeire ültetve. 

Majd a liget kiegészítõ
tárgyai is elkészültek;
utak, padok, szökõkutak,
szobrok.

A sokféle színû gyurma
használata fellelkesítette
õket. A gyûjtõmunkák le-
csapódásaként élethû
madarakat (is) készítet-
tek.

Egymás részleteit ala-
posan megfigyelve, a szö-
veghû ábrázolás nyomait
kerestük.

A B C D
Befejezett alkotás.
Jól elkülönül a három kis-
malac háza.
Az alkotók kiegészítõ ele-
meket is elhelyeztek.
A házak kivitelezése tet-
szetõs.
A szereplõk is megjelen-
nek, jellegzetes figurák.

Jelöld a liget számával, ahol felismered a következõ leírás
részleteit!
„A feketerigó a ligetben élt. Sárga csõre volt, ragyogó cipõgomb-
szeme – és persze fekete volt, mint a szurok.”
_________________________
„… a zöldküllõ nem is egyforma zöld. Kétféle zöld is van rajta
(mert a zöld sem egyforma, éppen úgy, mint a fekete), a feje tete-
je meg piros, a szárnya vége meg fehér pettyes fekete.”
__________________________
„Sok fekete meg fehér festéket kent magára, és a lábát meg a csõ-
rét pirosra festette. Eszébe sem jutott, hogy a gólya legalább tíz-
szer akkora, mint õ.
Ki látott már ilyen pici gólyát, rövid lábút, rövid csõrût.”
___________________
„Az a madár fénylõ fekete volt, csak a csõre volt sárga. Azt hi-
szem, úgy hívják, feketerigó.” _____________
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A sok lombos részletet összeillesztve hatalmas liget tá-
rult elénk.

A liget bemutatására hiányos szöveget készítettem.

Nem kell részleteznem az örömöt és büszkeséget, mel-
lyel hetekig védtük az alkotásokat.

* * *

A feladatlapok nyomtatható formátumban letöl-
thetõk honlapunk Olvasóink küldték gyûjteményébõl.
(A szerk.)

Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

A ligetben utak _____________________________.

A fák között _______________________________.

A kis tó szélén ______________________________.

A madarak ________________________________.

! ! !

Móricz Márk Akarsz-e játszani?
A részvétel fontos

KALEIDOSZKÓP

Bevezetõ
Életrajzi vázlatom (játékból játékból)

Móricz Márk

– 1 éves – játszik

– 8 éves – visszajár az óvodájába, ahol édesanyja dol-
gozik: tanítósat játszik

– 10 éves – órák alatt is játszik (mindenfélét pl.: gomb-
focit)

– 20 éves – tanítóképzõs, szabadon választott tárgyai:
Sakkot elõkészítõ logikai játékok – játszik
Összehasonlító geometria – rajzolás
Lénárt-gömbön 

– 23 éves – délután a napköziben gyerekekkel játszik

– 25 éves – szakvizsga, játékmentori képzés – játszik

– 27 éves – tanórák alatt is igyekszik játszatni

– 30 éves – kisfiával is játszik

– 32 éves – játékokról ír játékosan

(Valószínûleg a fel nem sorolt idõszakokban is ját-
szik…)

Célkitûzés
Reményeim szerint ez a cikksorozat egy játék lesz köz-

tetek és köztem. Játék például abban az értelemben,
hogy:

– közös, szabad tevékenység során születik (akár inter-
akcióban)

– jól szórakozunk írás, olvasás közben.

Jöjjön hát a közös játék ismertetése.
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A játék neve:
KALEIDOSZKÓP

Egyszerû játék a KALEIDOSZKÓP, mégis lenyûgözõ.
Ha belenézünk a kaleidoszkópba, egy gyönyörûen szí-

nes, titokzatos, végtelen világot látunk. Elég azonban egy
apró mozdulat ahhoz, hogy ez a világ semmivé foszoljon.
De máris egy újabbat látunk helyette. Igazán izgalmas,
ahogy forgatva a kaleidoszkópot, ezek a világok egymás-
ból keletkeznek és múlnak el, és nem tudjuk eldönteni,
hogy ez, vagy az elõzõ, vagy a következõ tetszik jobban.
Ezért szüntelen forgatjuk. Olykor ragaszkodnánk vagy
visszatérnénk egy-egy képhez, de megrezzenõ kezünk mi-
att nem tudjuk örökké megõrizni. Talán nem is akarjuk.
Mert ez a végtelenség és változékonyság titokzatossá teszi. 

A metakogníció mintájára elgondolkoztam a meta-
játék lehetséges fogalmán. Itt a meta- elõtag nem a vala-
mi után következõt, rajta kívül állót jelenti (mint meta-
fizika, metamorfózis stb.), hanem az önmagára való visz-
szatekintést jelenti magasabb (vagy épp mélyebb) szin-
ten, úgy, hogy mindeközben nem veszíti el az eredeti jel-
legét. A gondolkodásra való reflektálás is marad gondol-
kodás. Ezért az olyan dolgot, ami a játékok belsõ világát
mutatja meg és mindeközben maga is egy játék, meta-
játéknak nevezem. 

Egy jó játék végtelenül folytatható, izgalmas, önmagá-
ban gyönyörû. 

Egy jó játék megismételhetetlen, mivel, ha újra játsz-
szuk is, már más lesz, mert mi is a játékostársakkal együtt
változunk.

Egy jó játék megadott kereteken belül zajlik, szigorú
szabályokat követve. Azonban magában hordja a szabá-
lyok változtatásának lehetõségét. 

Így egy játékból megannyi másik képes kibontakozni. 

Ezért a jó játék rendkívül színes, végtelen és változé-
kony! 

Ezenkívül, ha a játékok összességére tekintünk, a játé-
kok világát nézzük, akkor szintén azt látjuk, hogy mindig
van újabb és újabb játék, amik nem függetlenek egymás-
tól, hanem valahogy egymásból bontakoznak ki, egymás-
hoz kapcsolódnak.1

Nemcsak az egyes játékok, hanem a játékok világa is
színes, végtelen és változékony!

Nem pontosan ezt látjuk, amikor a kaleidoszkópba
nézünk?

Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy jó lenne össze-
gyûjteni a játékokat, rendszerezni.

Komoly munka. Mások is próbálták már sokfélekép-
pen. Ahányan nekifogtak, annyiféle rendszert dolgoztak
ki. Pedig mindenki ugyanazokat a játékokat vizsgálta.

Ez azért lehet, mert a játékok játékosak. Ha egy picit
máshonnan nézi õket egy másik ember, ha fordít rajtuk
egyet, már teljesen másképp rendezõdnek, miként a ka-
leidoszkóp szemcséi. 

Számomra ezért a kaleidoszkóp nemcsak egy játék,
hanem a játékokról szóló játék.

Ezen túl a kaleidoszkóp elkészítése is remek játék2, ar-
ról már nem is beszélve, hogy további játékokat inspirál.
Például nagyon szeretek a gyerekekkel a kaleidoszkóppal
való ismerkedés után, a látvány hatása alatt mandalát
rajzoltatni, ami szintén egy játék. (A mandala abban az
értelemben is játék, hogy önmagunkat és társainkat, a
világot ismerjük meg jobban.)

A gyerekek örömmel rajzolnak saját mandalát. Ter-
mészetesen ezt kiegészítheti az, hogy az általuk rajzolt
mandalákat fénymásolhatjuk az osztály többi tagjának
(akik még nem alkotnak olyan felszabadultan), és ezt ki-
egészítheti az is, hogy elõrerajzolt mandalákat színeznek. 

(Nem véletlen, hogy az elõrerajzolt, sokszor igénytelen gra-
fikájú, a mandala gyökereitõl elszakadó színezõk kerültek az
utolsó helyre, mivel az ezekkel végzett tevékenység a legkevés-
bé kreatív, legkevésbé játékszerû és a rengeteg fénymásolás
miatt nem is túl környezettudatos. Erre egy késõbbi cikkben
majd még visszatérünk.)

Számomra ezek miatt a kaleidoszkóp egy (a?) meta-
játék.3 Talán érthetõ, hogy szívesen választottam a játé-
kokkal foglalkozó rovat címeként.

Játékszabályok
Mivel cikkeimben szeretnék egy-egy gondolat által

vezérelve a játékok mögé nézni, ezért a konkrét, megem-
lített játékok szabályát csak feltétlen szükséges esetben
írnám ide le, hogy helyet nyerjünk a közös gondolkodás-
ra. Viszont a hivatkozott játékok leírását egy honlapra
teszem fel, és így keletkezik a cikksorozathoz egy játék-
gyûjtemény is, amit bátran lehet a hétköznapokban hasz-
nálni. Ez azért is praktikus, mert egy-egy játékra több
cikkben is hivatkozom majd (mivel több oldalról lehet

1 http://tablajatekos.hu/barangolo

2 http://tanitunk.blogspot.com/2011/08/optikai-jatek-kalei-
doszkop-keszites.html, illetve a Pinteresten további javaslatok is
találhatók.

3 Nem tudom, van-e még más ilyen játék is. Várom további ötleteiteket!
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vizsgálni, és remek játéknak gondolom õket). Így bármi-
kor könnyen elõkereshetõ a leírás, illetve azok számára
segítséget nyújt, akik nem olvasták egy korábbi szám-
ban.4

A cikk közvetlenebb stílusa miatt pedig szeretném a
kollegák közt már megszokott tegezõdést használni. 

A játék menete
Az elõbbibõl következik, hogy érdemes lehet a követ-

kezõ lépéseket betartani:
– Elõször elolvasni a cikket, esetleg gondolkodni raj-

ta.
– Kipróbálni a benne levõ játékokat, ha lehet, gyere-

kekkel. -
– Újraolvasni a cikket a játéktapasztalatok fényében.
– Megosztani a gondolatokat, észrevételeket, tapasz-

talatokat. 
A honlapon van egy Megosztás menüpont. Az ott be-

küldött írásokat fórumszerûen közzéteszem, így minden-
ki számára olvasható lesz, további gondolatokat ébreszt-
het.

A játék célja – nyertesek
Remélem, hogy az itt leírt gondolatokat és játékokat

többféle tanulási területrõl érkezõ kolléga is egyaránt
tudja hasznosítani. Véleményem szerint több játék is
egyaránt alkalmas vagy adaptálható bármely órára.
Azonban tisztában vagyok azzal is, hogy az órákon ke-
vés idõ jut a hosszabb lélegzetû játékokra. Ezért külö-
nösen ajánlom ezeket a játékokat a délutáni munká-
hoz, erdei iskolába, táborokba, esõs idõre, esetleg ün-
nepek kapcsán a kötetlenebb délelõttökre, közösség-
építéshez.

Próbajáték
Mivel év eleje van, leginkább ilyenkor jön jól sok-sok

játék a tarisznyánkba a 2018–2019-es évre. Igyekeztem
ebben a cikkben sok játékot megemlíteni, hogy lehessen
válogatni. (Leírások a honlapon!)

A játékokról való gondolkodásunkat pedig kezdjük a
következõ kijelentéssel:

Nem a gyõzelem a fontos, hanem a részvétel
Szeretjük ezt hangoztatni, mert olyan vigasztalónak

hangzik. De ez az, amitõl minden gyerek (legalábbis aki
veszít) falra mászik, de biztos, hogy nem vigasztalja.

Ha mondták, gyerekként én ezt mindig úgy értettem:
Nem a gyõzelem a fontos – mert te most nem nyertél –, ha-
nem a részvétel – köszönjük, hogy itt voltál, gyõztesek csak
úgy lehetnek, ha vannak résztvevõk, akik nem nyernek, és
mint a mondat elejébõl tudjuk, te most nem nyertél.

Lesajnáló, lekezelõ. (Mondják is gyerekek vic-
ceskedve, de még inkább eltorzítva az eredeti üzenetet:
„Nem a gyõzelem a fontos, hanem, hogy vesztettél.”)

A mondat azért lesz szerencsétlen igazságtartalma el-
lenére, mert rosszul van összerakva.

Egy ismerõsöm mondta: „Aki szerint nem a gyõzelem a
fontos, annak részvétem.” Mert persze, hogy a gyõzelem
fontos. Különben miért játszanánk? Mi hajtana? Játszot-
tunk már olyan gyerekkel, aki nem akar gyõzni? Borzal-
mas! Unalmas! Érdektelen az egész.

A részvétel is természetesen fontos, hiszen akkor nincs
játék, ha nincsenek résztvevõk. 

Az eredeti üzenet nem így akart hangozni?
Nem csak a gyõzelem a fontos, hanem a részvétel is

legalább olyan fontos.
Vagy: A gyõzelem és a részvétel is egyaránt fontos.5

Akkor miért nem ezt mondjuk? Hosszabb? Rosszabb
hangzású? De vigyázzunk a tömörítéssel, mert torzul az
üzenet!

Számomra azonban a részvétel még mindig homályos,
száraz, passzív dolog.

Esetleg valahogy így fogalmaznék:
A gyõzelem és a gazdagító közös élmény, erõfeszítés egy-

aránt fontos. A gyõzelem nem mindig garantált. De valamit
mindenképp nyersz. 

Gyõztesek és „vesztesek”
A mi feladatunk, hogy a gazdagító közös élményt biz-

tosítsuk. A gyõztesek számát azonban a játékszabályok
jelölik meg. Játékválasztáskor érdemes ezt a szempontot
szem elõtt tartani. A gyõztesek és vesztesek száma szerint
ilyenféle kategóriákat állíthatunk fel, mindegyikre igye-
keztem példát hozni. (Játékleírás a honlapon!)

– Egy gyõztes, egy második, egy harmadik stb.
Rengeteg ilyen játék van, erre biztos tud mindenki

példát mondani. Íme az én példáim:
KI NEVET A VÉGÉN?; ELNÖK, TITKÁR, JEGY-

ZÕ; DOBBLE; MOCSÁR.

– Egy gyõztes (aki mindent visz), a többi vesztes
ÖLBEÜLÕS; AMERIKÁBÓL JÖTTEM; KELJ FEL

JANCSI!; SZÁMKIRÁLY; PUFF! De ide sorolhatunk
tulajdonképpen minden páros játékot.

– Több gyõztes, több vesztes
Jellemzõen a csapatjátékok tartozhatnak ide:
MOST MUTASD MEG!; ARANYÁSÓK; PÁHO-

LYOS

– Sok gyõztes, kevés vesztes
EVOLÚCIÓS; SZOLGÁS; SÁRKÁNY, ÓRIÁS,

TÖRPE

4 A játékleírásokat tartalmazó honlap elérhetõsége mindig ott lesz a
cikkek végén.

5 Sok szempontból hasonlóan félreérthetõ a „Nem a cél, hanem a
megtett út a fontos” bölcsesség. Mert azért az sem teljesen mindegy,
hogy merre megyünk…
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– Mindenki gyõztes – „versenyhelyzetben” 
NOÉ BÁRKÁJA; KÚTBA ESTEM; SZOLGÁS;

ÖLBEÜLÕS;

– Mindenki gyõztes (vagy mindenki vesztes) – ko-
operatív játékok

HANABI; CSOMÓZÁS

– Nincs egyértelmû gyõztes és vesztes
KENYÉRPIRÍTÓ; MEGJEGYZÕS KIDOBÓ;

FEJRECSAPÓS; AMERIKÁBÓL JÖTTEM

Talán nem szorul hosszabb magyarázatra, hogy minél
kisebbek a gyerekek, annál nehezebben viselik, ha nem
nyernek. (Másként fogalmazva, nagyon szeretnek nyer-
ni, hiszen azáltal nõ az önbizalmuk.) Ilyen szempontból,
minél többen érzik magukat gyõztesnek, annál nagyobb
sikere van egy játéknak kiskorban.

Egy-két játékot több kategóriába is soroltam. Ezt a lát-
szólagos paradoxont szeretném feloldani:

SZOLGÁS: A játék végén igazából egy játékos min-
denkit kitalál. Így mindenki az õ csapatába, azaz a nyer-
tes csapatba kerül. De azért ezt nem mindig így látják a
gyerekek. Igazából az utoljára kitalált6 játékos (és szol-
gái) a játék második helyezettje(i). De joggal érzi magát
nyertesnek õ is, hiszen õ tartott ki legtovább, õ volt az
utolsó legyõzött. Nehéz tehát eldönteni, hányan is érzik
magukat gyõztesnek. (A játék vége mindig különös izga-
lom. Igazi vesztes az szokott lenni, akit nagyon hamar ki-
találnak.)

ÖLBEÜLÕS: Amikor egyvalaki visszaér az eredeti he-
lyére, a játéknak vége, õ nyert. De valahogy mégsem érzi
magát senki vesztesnek. Egyrészt remekül szórakoznak a
játék közben. Másrészt mindenki érzi, hogy itt a „vissza-
érkezõ” a játék végét határozza meg, kényszerbõl került
gyõztes helyzetbe. Ugyanis, ha nem jelölnénk meg õt
gyõztesnek, a játék a végtelenségig folytatódhatna. A já-
ték szerencsejellege tovább enyhíti a „vesztesek frusztrá-
cióját”. Valahogy senki nem foglalkozik azzal túl sokat,
hogy ki nyert. Valóban a részvétel mindenki jutalma.

AMERIKÁBÓL JÖTTEM: A sok találgató közül csak
egy nyeri meg a mutogatás lehetõségét. De ezzel sem fog-
lalkoznak túl sokat a gyerekek. Hanem sürgetik az újabb
kört. Egyrészt, hogy más is (például õ maga) nyerhessen,
másrészt, mert élvezik a játékot. Azért mondható az több
játékra is, hogy nincs egyértelmû gyõztes vagy vesztes,
mert egy-egy kör olyan gyorsan lemegy, és olyan sûrûn
váltják egymást a gyõztesek, hogy a játék befejeztével ál-
talában nem is emlékszünk arra, hogy ki hányszor nyert,
vagy vesztett. Ha nagyon szeretnénk, lehetne hibapon-
tot vagy jutalompontokat számolni, és akkor szám-
szerûsíthetõek lennének a különbségek, de érdemes? Le-
het érezni (tanítói szemmel biztos), hogy kinek megy job-
ban a játék. Viszont a gyengébbek is jólesõ védelmét ér-
zik annak, hogy nincs kinevezett gyõztes, és a sodró len-
dületû játékokban van lehetõségük ügyesedni. A játék

legtöbbször nem valaki gyõzelmével zárul, hanem akkor
ér véget, ha elkezdjük „unni”, elfáradtunk. Ezekre a játé-
kokra még többször vissza fogunk térni. 

Kinek kedveznek a szabályok?
Vizsgálhatjuk azt is, hogy a gyõztes milyen úton jut el

a gyõzelemig. Eszerint lehetnek elõnyhalmozó játékok és
kompenzáló játékok. 

Elõnyhalmozónak azt a játékot nevezhetjük, ahol, ha
valaki elõnyhöz jut, akkor a szabályokból következõen to-
vábbi sikereket is könnyebben érhet el, míg a kompenzá-
ló játék szabályaiban leírtak szerint valamiféleképp „bün-
teti”, de semmiképp nem jutalmazza az elõnyben lévõt.

– Elõnyhalmozó játékok
Mondhatnánk, hogy a legtöbb játék ilyen. Hiszen a

gyõzelem apró csaták megnyerésébõl áll, és minden meg-
nyert csatával a másik fölé kerekedünk, és ezáltal a dol-
gunk könnyebb lesz, de lélektani elõnyt biztosan jelent.
Gondoljunk a SAKKRA. Ha valaki szerez egy gyalog-
elõnyt, az a másiknak már hátrány, amit le kell dolgozni,
gyalogelõnnyel pedig további elõnyöket lehet szerezni.
Azonban itt a szabályokból automatikusan nem következik
az elõny további növelése.

Kifejezetten elõnyhalmozó játék viszont a már emlí-
tett SZOLGÁS játék. Akinek több szolgája van, azt ne-
hezebb „elfogni”, hiszen minden szolgájának a nevére
emlékezni kell. 

Vagy az olyan lépegetõs játékok, ahol, aki hatost do-
bott (azaz gyorsan halad), dobhat még egyet (még elõ-
rébb jut). 

Aztán ilyen a MOCSÁR kártyajáték is, ahol a kör
nyertese a következõ körben elõnnyel indul, a kör vesz-
tese pedig hátránnyal. 

Vagy a reakciógyorsasági-ügyességi kártyajáték a
SPEED. Ebben, aki lassabban reagál, annak sokkal
több kártyától kell megszabadulnia a játék további ré-
szében.

– Kompenzáló játék
Ide sorolhatjuk azokat a játékokat, amiben a szeren-

cse nagy hangsúlyt kap. Ilyen például a MALAC. Rész-
ben, mert a szerencse forgandó, de sokkal inkább, mert
aki sokat kockáztat, sokat nyerhet, de sokat is veszíthet.
Nehéz választani a „kockázatos nagyobb lépések” és a
„biztosabb, de kisebb lépések” közt. Mindkét mondást
szoktam hangoztatni, attól függõen, hogy kinek mire van
szüksége, miben esik túlzásba: „Aki mer, az nyer!” és „Aki
a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.”

De vannak olyan játékok is, amiben explicit megjele-
nik a kompenzálás szabálya.

Ilyen a MEMÓRIAJÁTÉK, AHOGY ÉN SZERE-
TEM, mivel a párt találó segítséget ad az utána követke-
zõnek, és nem húz új párt. (Szemben a „hagyományos”
memóriajátékkal, ahol, aki párt talál, tovább próbálkoz-
hat – elõnyhalmozás) 

Vagy a hagyományos kártyajáték, a KANASZTA.
Hiszen minél több felírt pontja van az embernek, annál
több pontot kell gyûjtenie kézben, hogy le tudjon pa-
kolni. 

6 A nyertest igazából senki nem találta ki. Igazi jutalma, amikor a já-
ték végeztével mindenki arra kíváncsi, hogy ki is volt õ?
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Ezek a kompenzációra alkalmat adó szabályok izgal-
massá, kiélezettebbé teszik a játékot, valamint a gyere-
kek számára is motivációt adnak a játék folytatására,
mert csökkentik a hátrányukat.

Egy másfajta felfogás
Mérõ László7 Japánban szerzett élményei kapcsán a

következõt figyelte meg egy GO-klubban: „A japánok-
nál természetes dolog, hogy az erõsebb elõnyt ad a gyen-
gébbnek.”

Itt nyugaton inkább azt érezzük, hogy ez nagyképû-
ség. Hogy ez mennyire mélyen gyökerezik a kultúránk-
ban, az abból is látszik, hogy már a nagyóvodás-kisisko-
lás gyerekek is kikérik maguknak, ha elõnyt akarunk
adni nekik. Két szélsõséges választásunk van: valahogy
hagyjuk nyerni õket, vagy pedig elsöprõen gyõzünk. Pe-
dagógiai szempontból és a lelki-értelmi fejlõdés segíté-
se szempontjából egyik sem jó. Ezen túlmenõen az elsõ
esetben mi unjuk meg, a második esetben a gyerek un-
ja meg elõbb-utóbb a játékot, és mindkettõnek az az
eredménye, hogy nem játszik együtt a felnõtt és a gye-
rek, vagy az erõsebb és a gyengébb. Pedig mennyit ta-
nulhatnának egymástól a különbözõ szinten lévõ játé-
kosok!

A japánok úgy látják, hogy az gyõzzön, aki az adott
meccsen jobban küzd! Ehhez pedig szükséges az erõvi-
szonyok kiegyenlítése, hogy mindkét félnek mindent be-
le kelljen adni ahhoz, hogy nyerjen, vagy elkerülje a vesz-
teséget. Így minden mérkõzés izgalmas, a felnõtt is szíve-
sebben játszik, a gyerek pedig kompetensnek érezheti
magát, valamint a felnõtt részérõl tiszteletet és megbe-
csülést tapasztal.

Pedagógiai okok miatt érdemes lenne a gondolkodá-
sunkat ez irányba formálni. 

Én is keresem a lehetõséget, hogy miként tudok elõnyt
adni a gyerekeknek, hogy azt ne vegyék észre, vagy ne le-
gyen „sértõ”. 

Az egyik lehetõség, amivel próbálkozom, hogy nehezí-
tõ szabályt hozok magam számára. Például a DOBBLE-
ban elég könnyen lehetett ezt megvalósítani. Egy tanít-
ványommal kezdetben úgy játszottam (persze õ nem tud-
ta), hogy csak akkor mondtam be az azonos figurát, ha az
õ lapján és az én lapomon is megtaláltam, ami azonos a
középsõ lappal. (Elég lenne ugye csak az egyiket megta-
lálnom, de õ nem tudhatja, mi jár a fejemben.) Aztán sok
játék után ez már túl nagy elõnyt jelentett számára. Már
csak az enyémet néztem, és ha megtaláltam a megoldást,
számoltam magamban 10-ig elõször lassan, késõbb egyre
gyorsabban, aztán már csak ötig. Végül odáig fejlõdött a
tanítvány, hogy semmiféle elõnyt nem adtam neki, na-
gyon meg kellett küzdenem a gyõzelemért, és sokszor
nyert. A DOBBLE egyes változataiban (Forró krumpli,

Szerezd meg mind!, A mérgezett alma) pedig lehetõsé-
gem van, hogy a gyengébbel együtt az erõsebbet támad-
juk. Természetesen errõl a szövetségrõl csak én tudok.
Ha pedig túl erõsekké válunk a gyengébbel közösen, ak-
kor magamban felbonthatom a szövetséget és a gyengéb-
bet is megszórhatom pár lappal…

Másik lehetõség (amíg az elõnyadás nem válik termé-
szetessé), hogy olyan játékokat keresek, amiben a szabá-
lyok biztosítják az aszimmetrikus helyzeteket, amiben
nem egyértelmû, hogy ki van elõnyben, egyáltalán van-e
elõny. Ilyen játék például a MAHARADZSA, FARKAS
ÉS KUTYÁK, TIC-TAC-TOE. 

A FARKAS ÉS KUTYÁKBAN kezdõ játékosoknál
rendre a farkas nyer, pedig a kutyák összehangolt mun-
kája ellen semmi esélye a gyõzelemre. A gyõzelemre ve-
zetõ útnak a megtalálása a kutyák részérõl nem annyira
egyszerû. Így, amíg nem ismerjük a nyerõ stratégiát, bát-
ran lehetünk a kutyákkal. Amikor rájöttünk, akkor pe-
dig a farkassal érdemes gondolkodni, hogyan járhatunk
túl a kutyák eszén, miközben a „gyengébb” ellenfelünk a
kutyák stratégiáját keresi. 

A játék akkor lesz „kijátszott”, ha mindkét fél számára
már a játék kezdete elõtt nyilvánvaló a játék kimenetele.

Még egy elgondolkodtató idézet Mérõ Lászlónak
ugyanabból a cikkébõl: „Nincs jobb játékos, csak kevés
elõny.”

A részvétel fontos
Mikor fog játszani (velünk) egy gyõzelemre vágyó gye-

rek, mikor lesz kedve beszállni a játékba? Gyõztesek szá-
ma, elõnyökhöz jutás lehetõsége, erõviszonyok. Számára
ezek meghatározó tényezõk. Amikor játékot választunk,
érdemes nekünk is elgondolkodni ezeken. Vizsgáljuk
meg saját játéktárunkat! Próbáljunk ki többféle, más jel-
lemzõkkel rendelkezõ játékot, és figyeljük meg, hogyan
reagál, hogyan változik a játszóközösség!

Mert a mi pedagógiai szempontunkból a gyermek szá-
mára az a fontos, hogy minél többféle játékban részt vegyen.

***

A cikkben hivatkozott játékok le-
írása, megtalálható itt: www.kalei-
doszkop84.webnode.hu, valamint
észrevételeket, gondolatokat,
ölteteket, tapasztalatokat is szívesen
fogadok a honlapon keresztül.

7 Mérõ László: Az elvek csapodár természete, Tericum Könyvkiadó,
2008., 36–39. o. 

Magyar_Petik_Ruzsa.qxd  2018.08.27.  14:01  Page 25



26

MATEK – JÁTÉK cikksorozatomat Órakezdõ ötletek ma-
tematikából alcímmel indítottam 2017 szeptemberében.
Továbbra is fõként ezen a területen szeretnék ötletelni,
de tervezem, hogy a továbbiakban lesznek majd öt-tíz
percnél hosszabb idõt igénylõ játékaink is. Módszertani
tapasztalatokon túl továbbra is foglalkozom saját élmé-
nyû képzésekkel, továbbképzésekkel, fórumokkal, kon-
ferenciákkal, valamint egy-egy számomra hasznosnak és
érdekesnek tartott tanításhoz kapcsolódó könyvet is sze-
retnék majd bemutatni az olvasóknak.

A játék természetes beépülését a tanítási órákba sze-
rencsére egyre többen alkalmazzuk. A Rátz László Ván-
dorgyûlés a matematikát tanító pedagógusok évente
megrendezésre kerülõ szakmai fóruma, több mint fél év-
százados hagyománya van, a Bolyai János Matematikai
Társulat szervezi meg évrõl évre. Az 58. vándorgyûlés al-
kalmából Gyõr városa fogadott minket, és örömmel ta-
pasztaltam, hogy nemcsak az alsó tagozatos szekcióban,
de a felsõ tagozat, szakközépiskola/gimnázium és a speci-
ális matematika tagozat programjai között is nagy hang-
súlyt kapott a játék, az élményeken és tapasztalatokon
alapuló tanulás. Az Élménysuli programról a Tanító ok-
tóberi számában írok majd önöknek. Idén is felkértek
egy elõadás megtartására a vándorgyûlésen, amit nagy
izgalommal és örömmel vállaltam, ez alkalommal a Ta-
nító folyóiratban bemutatott matematikai fejlesztõjáté-
kok közül mutattam be a hallgatóságnak olyan sokat,
amennyi csak az idõbe belefért. Nagyon tetszett, hogy
aktív közönségem volt, és hogy lelkesen, kreatívan fo-
gadták az osztályomban is kipróbált ötleteimet. Az össze-
függések és új nézõpontok felfedezése, az új lehetõségek
továbbgondolása, adott tanulócsoportra szabása öröm-
teli feladat a lelkes pedagógusok számára, én legalábbis
mindig feltöltõdöm a vándorgyûlések során.

Az elsõ tanítási héten biztos vagyok benne, hogy min-
den iskolában a szokásosnál is több idõ és lehetõség lesz
játszani a gyerekekkel, ezért most a szeptemberi számban
egy olyan – idõben kissé terjedelmesebb – kártyajátékot
mutatok be, amit akár már második osztályos gyerekek-
kel is ki lehet próbálni, de a nagy negyedikesek számára
hasonlóan érdekes lehet, eszközigénye pedig nagyon

könnyen elõállítható/kinyomtatható vagy tankönyvi
mellékletekbõl kivágható számkártyák néhány kis átala-
kításával. A szerencse és a taktikázás is nagy szerepet
kap; ha négyen vagy hatan játsszák, a szemben ülõ játé-
kosok összedolgozhatnak, a gyerekek gyorsan visszará-
zódhatnak a közös tevékenykedésbe. 

Többször jártam már Finnországban, idén is megláto-
gattuk édesapámékat, akik sok-sok évvel ezelõtt megis-
mertettek minket egyik kedvenc játékukkal, a Skip-bo
kártyajátékkal, ami nagyon népszerû országukban, nem
hiányozhat a játékpolcokról; felnõttek is gyakran jönnek
össze egy-egy Skip-bo partira. Mi már a harmadik féle
kártyapaklit hoztuk haza magunkkal, rendszeresen meg-
újul a design. Junior változat is létezik belõle, melyet öt-
éves kortól ajánlanak, kevesebb kártyából áll, kisebb szá-
mokat tartalmaz és rajzos ábrák díszítik a lapjait. Kocka-
játékként és társasjátékként is megtaláltam az inter-
neten.

A Skip-bo elsõ változata Mr. és Mrs. J. T. Bowman ne-
véhez köthetõ Texasból, az 1960-as évek elejérõl, más

Az ember magának kovácsolja a szerencséjét felkészüléssel és jó stratégiával. 

(Jack Canfield)

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
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forrás szerint 1967-bõl; a játék azóta sok alakításon ment
keresztül mind a kártyalapokat, mind a szabályt illetõen.
Mi magunk is addig-addig formáltuk a játékot, amíg a
számunkra legjobban játszható változatot megtaláltuk,
családi körben már régóta így játsszuk, az iskolában is ez-
zel a szabállyal ismertettem meg a gyerekeket.

https://picclick.com/Vintage-1967-Skip-Bo-
Card-Game-Red-Velvet-232761026650.
html

Azt tapasztaltam, hogy ha nincs elõre kijelölve a kár-
tyák helye, eleinte bizonytalanok a játékosok, így leg-
alább az elsõ kipróbáláshoz feltétlen javaslom, hogy egy
nagy kartonpapírra vagy csomagolópapírra rajzoljuk fel
az elrendezést, és ezt tegyük a játékasztal közepére.
SMART Notebook programmal szerkesztettem egy le-
hetséges táblát, amit akár a gyerekek is leutánozhatnak
csoportonként a kártyalapok megfelelõ helyen történõ
körberajzolásával, saját játéktáblát készítve, kifestve,
egyedi módon dekorálva. Különbözõ színû filcanyagok-
ból megvarrva is el tudnám képzelni ugyanezt, már ma-
guk a kijelölt helyek és a különbözõ színek is segítenek az
eligazodásban, nem feltétlenül szükséges betûkkel és szá-
mokkal is kódolnunk.

Négy fõre, páros változatban mutatom most be a játé-
kot, ahogy az alsó tagozatos osztályokban is javaslom ki-
próbálni. Párt – amint már írtam – az egymással szemben
ülõ játékosok alkotnak, õk összedolgoznak, egymást se-
gítik a játék során. Elõkészületként mindenki kap az asz-
talra maga elé tíz lapot, amit megtekintés nélkül az F (fo-
gyasztó) helyre helyezünk lefordítva, egyedül a legfelsõ

lap néz fölfelé, csak ezt láthatjuk. A játék célja, hogy a
fogyasztópaklikat teljesen elfogyasszuk: ha az egymással
szemben helyet foglaló páros mindkét F-pakliját teljesen
felhasználta és nem maradt ott egyetlen lap sem, akkor
megnyerték a játékot. Kézbe is osztunk öt-öt lapot, és
amikor sorra kerülünk, a középen levõ H húzópakliból
mindig annyit húzunk fel, hogy pontosan öt lap legyen
nálunk. 

A játéklapok: egytõl tizenkettõig minden számból
12 db, a Skip-bo lapból pedig 18 db. A Skip-bo amolyan
Jolly jellegû lap, az egyes és tizenkettes kivételével min-
den lap helyett felhasználható. Saját szabály, hogy ne
lehessen kezdeni és befejezni ezekkel a lapokkal, túl-
ságosan megkönnyítené a játékot. A kezdõjátékos
megpróbál sort kezdeni a sorozatos (S) helyek valame-
lyikén. Elõször az egyes számmal jelzett lapot tehetjük
le, majd emelkedõ sorban jöhet fölé a kettes, hármas …
tizenkettes. Több sort is el lehet kezdeni, ahogy a tábla
mutatja, összesen négy helyen van erre lehetõség.
Amint végigérünk (1–12.) egy soron, levesszük és félre-
tesszük a lapokat, majd ha szükség lesz rá, ha fogynak a
húzható lapok, összekeverve a húzópakli lapjai alá ke-
rülhetnek.

A többi, épp soron következõ játékos is folytathatja a
többiek által megkezdett sorokat. Saját kézbõl, a saját és
játékostárs fogyasztókártyáinak tetejérõl és a saját és já-
tékostárs dobó lapjainak legfelsõ lapjai közül lehet ten-
ni a sorozatok (S) paklijának tetejére. No de hogy is ke-
letkeznek a dobólapok? Amennyiben a játékos nem tud
már több kártyát letenni a sorozatpak-
likhoz, el kell dobnia maga elé a kezébõl
egy lapot a D (dobópakli) jelzésû helyre.
Itt kivételesen nem teljesen egymás fölé,
hanem kissé eltolva helyezzük el a lapo-
kat, hogy lehessen látni, mi van alatta.
Bármilyen sorrendben letehetõk a lapok,
de itt nagy a szerepe a taktikázásnak, a
lapjárást figyelve kalkulálhatunk, hogy
milyen módon érdemes a késõbbi célsze-
rû felhasználás érdekében dobni. Az ere-
deti szabályban szereplõ egy dobókártya
helyett mi megengedettnek tartjuk egy
összefüggõ sorozat lerakását is, például, ha
lent van már egy kilences és egy nyolcas
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lap, fölé egy mozdulattal elhelyezhetünk egy öt-négy-
hármas sorozatot. Ez azért nagyon jó, mert így még job-
ban pörögnek a kártyák, változatosabb, élménydúsabb
és gyorsabb lesz a játék. Ha többet dobsz, a következõ
körben többet kell húznod, hogy újra öt kártyával ren-
delkezz a kezedben.

Amennyiben valaki olyan szerencsés és ügyes, hogy a
kezében levõ minden lapját le tudja tenni a sorozatpak-
likba, újra húzhat még öt kártyát, és mintha csak most
kezdené a kört, tovább rakosgathatja a lapokat. Ez eset-
ben is dobással jelzi, ha elkészült, és az óramutató járásá-
val egyezõ irányban haladva a következõ játékos jön.
(Néha olyan nehéz jót és jó helyre dobni, hogy kialakul-
hat egy-egy úgynevezett kuka-sor is, ahol nem feltétlenül
kedvezõ sorrendben sorakoznak a lapok, de természete-
sen ez is használható.) 

A játékosok egymás után következnek: öt kártya a
kézben, kártyák lerakása a sorozathelyekre, dobás. Érde-
kes megfigyelni, hogyan tudnak taktikázni a párosok,
mennyire tudják megosztani a figyelmüket a saját lapok,
a pár lapjai, valamint a másik páros(ok) akciói között.
Vajon mire készülnek a többiek? Nehogy épp ott marad-
jon félbe a sorozat, ahol a másik csapat pont rá tudja ten-
ni a lapját a fogyasztó sorból! Van néha bosszankodás,
amikor elnéznek a gyerekek egy-egy szituációt, de legkö-
zelebb még jobban figyelnek. Akkor ér véget a játék, ha
az egyik párosnak elfogy mind a két fogyasztópaklija attól
függetlenül, hogy milyen lapok maradtak kézben vagy a
dobópaklikban. Hat játékos esetén lehet még tovább ját-
szani, hogy a második hely is eldõljön, de szívesebben
kezdünk inkább új játékot, minthogy a gyõztesek tétle-
nül várakozzanak a játék befejezéséig.

Fénykép: Farkasházi Levente, Liminka, Finnország 2018. augusztus 1.

Néhány szó az összmunkáról: a szabály tiltaná, hogy a
párok tagjai egymással megbeszéljék a taktikát, az épp
soron következõ lépést, vagy hogy épp melyik lapot érde-
mes letenni a legjobb hatékonyság érdekében. A bünte-
tés ilyenkor két plusz lap lerakása lenne a fogyasztópak-
liba. Szerintem viszont épp az a játék egyik legnagyobb
érdeme, hogy a játékosok nem csak a saját lapjaikat, ha-
nem egymás ötleteit, elképzeléseit is véghez tudják vin-
ni, figyelik és támogatják egymást terveik megvalósításá-
ban. Olykor ez lemondással járhat, de a közös cél és a si-
ker érdekében bevállalhatók a kompromisszumok. A
kézben levõ kártyákról valóban nem ildomos szólni, vi-
szont ha ügyesen dobunk, a párunk láthatja és jól fel is
tudja használni a szükséges jó lapokat.

A Skip-bo játék hivatalos játékszabálya
magyarul Murányi Ákos (Mattel) fordítá-
sában az alábbi elérhetõségen található:
https://tarsasjatekrendeles.hu/shop_ordered/
7237/pic/Vegyes/Skip-bo_jatekszabaly.pdf

Változatok: nehezítés, de egyben kiváló memóriafej-
lesztés például, ha a dobópakli lapjait nem eltolva, ha-
nem egymás tetejére tesszük, így ott is csak a legfelsõ lap
látható, a többire vissza kell emlékeznünk, mit is dob-
tunk le korábban. Könnyítés, ha az egyes és tizenkettes
lap helyett is használhatunk Skip-bo kártyát. A dobás
esetén újabb lehetõség, hogy egy kártya helyett vagy sort,
vagy több azonos kártyát is letehetünk. A játék idejét a
kiosztott fogyasztólapok mennyiségével, a dobó- és
sorozatpaklik maximális számának csökkentésével/nö-
velésével is változtathatjuk. Ha nincs összjáték és min-
denki a saját kártyáit használhatja csak, nõ az idõ, mert
így nehezebben alakul ki a sorozat, és ahogy a tapasztalat
mutatja, a rizikózás is mérsékeltebb.

Más játék a kártyapaklival: mivel az eredeti kártyák
színe 1–4: zöld; 5–8: piros; 9–12: lila, játszhatunk a kész-
lettel Színre szín kártyajátékot is.

A matematika tankönyvekhez tartozó számkártya-
mellékleteket úgy tudjuk a legkönnyebben felhasználni
játékunkhoz, hogy a 0–9 kártyák közül a 0 lesz a Skip-bo:
mosolygó arcot, napocskát, cicát vagy bármilyen kedves
figurát alakíthatunk ki belõle, esetleg egy-egy kis matri-
cát ragasztunk a közepébe, hogy jól elkülönüljön a többi
játéklaptól. 

Balassa Lászlóné–Csekné Szabó Katalin–Szilas Ádámné:
Harmadik matematikakönyvem III. melléklet

Mindig figyeljünk arra, hogy a hatos számot húzzuk
alá, ezzel jelezve a kilencestõl való különbözõséget. A sor
a melléklet adottságai alapján egytõl kilencig rakható ki.
Kis számokat írhatunk a bal felsõ és jobb alsó sarokba
(fejre fordított állás), hogy többet kézbe véve is jól látha-
tó legyen, milyen kártyáink vannak. A Skip-bo kártyás
stratégiai játék Magyarországon is kapható kereskedelmi
forgalomban, az ajánlott életkor 7–99 év! Kellemes isko-
lára hangolódást és jó szórakozást kívánok!
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Még alig-alig fejezõdött be az elõzõ, és már új tanév kezdõdik.
Hogy a gyerekeknek kiadott 11 hét hosszú, elegendõ vagy ke-
vés, ezt mindenki el tudja dönteni. A közvélemény a tanulói
szünidõt és a pedagógusok szabadságát egyként kezeli, ami
persze felületes, laikus megítélés. Rövidebb a tanítók szabad-
sága. Nagyon fontos, hogy a gyermekekkel foglalkozó kollé-
gák feltöltõdjenek. Hogy miért is? Mert minden tanév sok-sok
újat hoz, az egyszerû rutin nem vezet eredményre. Ahogy
minden tanítvány más és más, úgy két azonos osztályközös-
ség sincs. A pedagógiai munka pedig akkor lesz eredményes,
ha a tanító kellõen rugalmas, s ennek az elvárásnak csak ak-
kor tud igazán megfelelni, ha mentális kondíciója megfelelõ.
Ehhez van szükség arra, hogy kellõen pihent legyen a tanító. 

Több kolléganõvel is beszéltem a nyár végén. Sajnos kény-
szerûségbõl túlvállalták magukat. Igen, a szabadságuk alatt a
táboroztatás mellett volt, aki idõsgondozást vállalt, volt, aki
gyerekfelügyeletet látott el, korrepetáló pedagógussal is talál-
koztam. Mondhatom, nem sikerült az említetteknek a mó-
kuskerékbõl kiszakadniuk. Az egyik tanítónõ a következõt
mondta: „Valójában egy napot sem pihentem. Még jó, hogy a
két gyerekem már nem igényli, hogy megszervezzem a nyaru-
kat. Mivel egyetemre jár mindkettõ, ezért a tanévkezdéshez
szeretnék egy kis pénzzel is hozzájárulni, így júliusban és au-
gusztusban két munkát is vállaltam. Napi 12 órát dolgoztam.
Majd 20-a után visszatér az élet a rendes kerékvágásba, s ta-
lán akkor és ott tudok egy keveset lazítani.” Szomorúnak tar-
tom ezt az állapotot. Minden szülõ szereti, ha a gyerekei jó kö-
rülmények között tanulhatnak. Ez rendben is van. De fordít-
suk ezt meg, a tanulók is szeretnének nyugodt, türelmes, sõt
derûs, mosolygós pedagógussal találkozni. Ez ilyen feltételek
mellett aligha valósulhat meg. 

Talán az a kolléganõ, sem pihent, akirõl egy rövid törté-
netben beszámolok, viselkedésére mégsem találok magyará-
zatot. Történt, hogy félévkor egy harmadik osztályos gyereket
a korábbi iskolájából költözés miatt el kellett a családnak hoz-
nia. Miután a kislány nagymamája nyugdíjas pedagógus,
minden formai dolgot tudott. A megfelelõ papírokkal felsze-
relkezve megérkezett a körzeti iskolába, ahol az igazgatóhe-
lyettes meghallgatta, mindent megbeszéltek. A nagymama a
következõt mondta: „Szeretnék azzal a kolléganõvel megis-
merkedni, akihez az unokám kerül. Mi ennek a módja?” A
helyettes elkalauzolta a vendéget a 3.b osztályhoz. Éppen
szünet volt, így be is mentek a terembe. „Ildikém, új tanuló,
Flóra érkezik az osztályodba, a nagymama ma beíratta õt,

szintén pedagógus, szeretném bemutatni.” – A tanítónõ ültõ
helyében nyújtotta a kezét. A vendégek álltak. Ildikó arcára
valamiféle bizalmatlansággal teli csodálkozás ült ki. „Évköz-
ben váltunk iskolát? Az nem szokás. Nem jó jel!” – A nagy-
mama készségesen válaszolt: „Ideköltöztek a lányomék, s
nem szeretnénk Flórát több kerületen át utaztatni. Ezért
kényszerültünk az iskolaváltásra.” – „Nem jó, más iskola,
más szokások, gondolom, sok hiány is van.” – „Ildikém, várd
szeretettel a kislányt – próbált az igazgatóhelyettes a tanítói
bizalmatlanságon és barátságtalanságon enyhíteni –, biztos
vagyok abban, hogy Flóra megállja a helyét!” – A szünet las-
san befejezõdött, a gyerekek kezdték a helyüket megkeresni, s
a következõ órára elõkészülni. Ildikó még mindig ülve, köszö-
nésként a következõt mondta: „Várom magukat a gyerekkel
a jövõ hétfõn! Legyenek itt fél 8-ra, akkor még beszélhetünk
a gyerekrõl, de csak akkor. A munkaidõm 4 órakor lejár, utá-
na semmiféle iskolai üggyel nem akarok foglalkozni! Ez ná-
lam örök szabály!” – A pedagógus nagymama mosolyt erõl-
tetett magára, megköszönte az információkat, és nehéz szív-
vel lépett ki a tanterembõl. A félév a család és elsõsorban Fló-
ra számára nehezen telt el. A pedagógus nagymamának más
képe volt a tanítók viselkedésérõl. Tény, hogy Ildikó folyama-
tosan éreztette bizalmatlanságát a gyerekkel, az édesanyát,
illetve a nagymamát percekre fogadta a megadott idõpont-
ban, a munkakezdés elõtt. „Flórán érzõdik, hogy az alapokat
nem nálam szerezte meg, ezért vannak hiányosságai, az ered-
ménye pedig soha nem lesz jó!” – A segítség, a biztatás a taní-
tó részérõl rendre elmaradt. Így nem csoda, hogy Flóra a ne-
gyedik osztályt most új iskolában kezdi. Csak remélhetjük,
hogy szeretõ tanító fogja tanítani.

Tudás, szeretet, 
segítõkészség

A harmadik osztályos Jancsi igazán érdekes gyerek.
Az általános vélemény a gyerekrõl a következõ: mo-

solygós, segítõkész, olykor nyüzsgõ kisfiú, ám a tanulás
nem az erõssége, sõt. Kicsit figyelmetlen, nehezen
memorizál, csúnyán ír, olykor feledékeny, ugyanakkor
nagyon szerethetõ fiúcska. Végül is nem rossz ez a ki-
alakult kép a gyerekrõl, de mégis többet, jobbat várnak
tõle.

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Induljunk egy hosszú útra!
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Jancsi egy nagy család negyedik, legfiatalabb gyereke.
A nagyobb testvérek tanulási teljesítményei lényegesen
sikeresebbek. Az iskolában híre van a Nádor testvérek-
nek. A most nyolcadikos fiú már matematikaversenye-
ken indul, igazi tehetségnek számít. A hatodikos fiú min-
den ünnepségen verset mond, színpadképes, határozott
személyiség. Az ötödikes kislány pedig mindenbõl kivá-
ló. A tipikus kitûnõ tanuló. Minden tanár el van ragad-
tatva tõlük.

Jancsi, ha csoda történne, akkor sem tudna a testvérei
nyomdokai lépni. Nem tudna? Nos, beszéljünk errõl egy
tanulságos eset kapcsán!

Tekintsük át az életútját! Valamivel korábban látta
meg a napvilágot, mint ahogyan arra számítottak. Nem
volt nagyobb baj, de pillekönnyû volt, alig érte el a 2 ki-
lót. Az édesanyja többször is mondogatta: „van egy egész
kis madárkám! Minden ruha nagy rá.” Körülbelül 4-5 hó-
nap kellett ahhoz, hogy a kortársait testsúlyban utolérje.
A mozgásban gyorsan fejlõdött, csúszott, mászott, hamar
fel is állt. Már ekkor látszott, hogy örökmozgó lesz, no és
egy kicsit alacsonyabb a társainál. Mindent kíváncsian
figyelt, szinte le sem hunyta a szemét, mindenre érdeklõ-
déssel tekintett. 

Amikor óvodába került, akkor látszott, hogy picike. S
miután vegyes csoportba került, mindenki babusgatni
akarta. Egy ideig el is fogadta ezt a kedves kényeztetést,
ám egy idõ után fellázadt. Nem kívánta, sõt visszautasí-
totta a különleges, kényeztetõ törõdést. Egy nap az óvo-
dából hazamenet a következõt mondta: 

– Anya, mondd meg Ica néninek, hogy bánjon velem is
úgy, ahogy a többiekkel! 

– Miért, mi történt? – érdeklõdött az anyuka. 
– Míg Gusztit megbízza azzal, hogy vigye ki az udvarra a

játékokat, vagy Anikó segíthet az alvás elõkészítésénél a pár-
nák kiosztásában, addig engem semmivel nem bíz meg. Pedig
nem vagyok én ügyetlen. Sõt azt mondja, „pöttömkém, te
csak erõsödj!”

Az édesanya értette kifogását, s egy délután elmesélte
az óvónõnek kisfia korábbi kifakadását. Ica néni megér-
tette a szülõi kérést, s fokozatosan látta el feladatokkal
Jancsit. Legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy
Jancsi jókedvû lett, mosolyogva, készségesen teljesítette
a kéréseket. De nemcsak az óvó néninek, hanem a gyere-
keknek is feltûnt Jancsi ügyessége. Az óvoda jó szívvel en-
gedte iskolába a gyereket. Az elváláskor a következõket
mondta a kisfiúnak úgy, hogy azt az édesanyja is hallja: 

– Õrizd meg a jószívûségedet, a segíteni akarásodat! Úgy
látom, hogy minden csoportban meg fogod találni a helyedet,
a barátaidat, sõt, szinte mindenki igényelni fogja a társaságo-
dat.

Elkezdõdött az iskolai élet. Éva néni szeretettel foglal-
kozott a gyerekekkel. Nagyon hamar mindenkinek volt
a tanuláson kívül is feladata. S miután Jancsi – épp a ter-
mete miatt – az elsõ padban ült, ezért a tanító sokszor bíz-
ta meg feladatokkal. Tulajdonképpen õ volt a mindenes.
Éva néni egy alkalommal a következõt mondta: 

– Jancsikám, nagyon ügyes vagy, sokat segítesz nekem, de
ha a füzeteidet is olyan gondosan vezetnéd, ahogyan segítesz,
akkor lennék igazán boldog.

– Jó, majd megpróbálom – s egy-két napig valóban igye-
kezett a tanulási tevékenységben is jól produkálni a gye-
rek, de ez nem tartott sokáig. Nem volt igazán komoly

probléma a tanulmányaiban, de a testvérei nyomába sem
léphetett. Márpedig – ha a szülõk nem is – de a környe-
zete, elsõsorban az iskola, ezt várta el tõle. 

Másodikos volt Jancsi, amikor egy tavaszi délelõtt szü-
netében a teljes alsó tagozat az udvaron játszott. A gye-
rekek, mint a kiscsikók szaladgáltak, élvezték az elsõ lan-
gyos napsugarakat, vidámak és egyben szertelenek is vol-
tak. A tanítói figyelmeztetések keveset használtak.
Ahogy telt az idõ, egyre vadabbakká, fékezhetetleneb-
bekké váltak a gyerekek. S ekkor a harmadikos Dani és a
negyedikes Alex egymásnak szaladtak, s egy pillanat alatt
mindketten a földre kerültek. A ricsaj egy szemvillanás
alatt fagyos némasággá vált. Alex feje nagyot koppant a
betonon, Dani kissé furcsán az oldalára esett. Mindkét
fiú falfehéren feküdt a földön. Látható volt, hogy nem
csupán egy egyszerû esésérõl van szó, ennél nagyobb a
baj. Jancsi két lépésre állt a balesetet szenvedõktõl. Õ
ocsúdott fel elõször, s már ott is térdelt társai elõtt. Alex
homlokát megsimogatta, s azt mondta: 

– Maradj nyugodtan, ne mozogj! Segítünk! – Danihoz
fordult – A könyöködet, vagy a válladat ütötted meg?

Ekkor lépett oda az egyik tanító. Jancsi teljes komoly-
sággal térdelt a sérültek elõtt, Alex homlokát továbbra is
nyugtatón simogatta, majd feltekintett a felnõttre: 

– Jó lenne a mentõket kihívni. Addig én maradok velük. 
Jancsi higgadt volt, s ezzel mindenkinek azt üzente,

hogy nincs nagy baj. 
Néhány perccel késõbb megérkeztek a mentõk. A két

gyereket ellátták, s megfigyelésre kórházba szállították.
Mint utóbb kiderült, Alex agyrázkódást szenvedett, míg
Dani kulcscsontja repedt meg. 

Éva néni a történtek után felhívta Jancsi édesanyját és
a következõt mondta: 

– Anyuka, Jancsi komoly, érett felnõtt. Megint segített, de
ma az egész iskolának! Büszke lehet a fiára, gratulálok! – S
elmesélte a szünetet, a balesetet és Jancsi lélekjelenlétét.
– Higgye el anyuka, amit ma a fia tett, azt sok felnõtt sem tud-
ja vagy meri megtenni. Nem biztos, hogy tudós lesz Jancsiból,
de az biztos, hogy az embertársait segítõ, szeretõ emberré vá-
lik. Érzõ lélek. Ilyen tanítványa ritkán van tanítónak. – Jan-
csi anyja meglepõdve hallgatta a beszámolót, maga sem
feltételezte, hogy fia ilyen bátor, sõt ekkora empátiával
rendelkezik.

Júniusban, amikor az iskola a bizonyítványosztási ün-
nepséget tartotta, akkor a Nádor család valamennyi gye-
rekét jutalomban részesítették. A nagyok a tanulmányi
munkájukért és versenygyõzelmeikért kaptak iskolai el-
ismerést és oklevelet. Jancsi is oklevelet kapott a bátor
segítõ magatartásáért és nagy-nagy tapsot a jelenlévõk-
tõl. A fiú a feje búbjáig elvörösödött és halkan csak eny-
nyit mondott: 

– Csak segítettem a barátaimnak. 
Érzelmi érettség, érzelmi intelligencia: jeles!

A túlterhelt gyermek 
Bianka most lépett elsõ osztályba.
Óvodás életét egy magánóvodában töltötte, ahol min-

dent biztosítottak számára, amit a szülõk akartak. A fog-
lalkozások egy része angol nyelven folyt, néptáncra is be-
íratták, sõt egy különös foglalkozás is volt, aminek a ne-
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ve: „gondolkodjuk együtt!” és logikai feladatokat oldot-
tak meg a gyerekek egy matematikus bácsi segítségével.
A kislány minden foglalkozás lelkes résztvevõje volt. Na-
gyon büszke volt a tudományára, s ennek hangot is adott
úton-útfélen. Közelebbi és távolabbi környezete csendes
ámulattal figyelte a gyerek fejlõdését. „Lám, mit tesz, ha
egy gyereket a szülei jól indítanak el!” – állapította meg
Margó néni, a család régi barátja.

Bianka már nagyon várta az elsõ osztályt. Májusban
lehetõsége is volt arra, hogy édesanyjával megnézze be-
lülrõl is az iskolát. Nagyon készült rá. Egy péntek reggel
az óvoda helyett az iskola felé vették útjukat. Nagyobb
gyerekek fogadták a leendõ elsõ osztályosokat és szülei-
ket és vezették el a tanteremhez. Itt már Berni néni vár-
ta az érkezõket. Bent másodikosok ültek a padokban, a
teremben a vendégek részére székeket vittek. Bianka iz-
gatottan figyelt mindenre. Mint utóbb elmondta, számá-
ra a legérdekesebb a jelzõcsengõ volt. A várt csengõhang
helyett egy zenei szignál hangzott fel, s ez különös varázs-
latot jelentett számára. Amíg a nagyok a tanítójukra fi-
gyeltek és követték az utasításait, addig minden vendég
nagyon figyelt. Bianka még az anyukájára sem nézett, fo-
lyamatosan a tanító mozdulatait követte. Majd elérke-
zett az óra azon része, amikor a vendégekhez fordult Ber-
ni néni, s érdekes kérdéseket tett fel. Bizony-bizony a
vendégek lámpalázasak voltak, alig merték a kezüket fel-
emelni, ám a harmadik-negyedik feladatnál már megjött
a bátorsága a kicsiknek. Ügyesen, jól válaszoltak, a dicsé-
ret pedig nem maradt el. Az óra befejezõdött, melyet is-
mét az érdekes zene jelzett. Ekkor a vendég gyerekeket
sorba állította a tanító néni és egy sétára invitálta õket.
Ez maga volt a csoda. Elmentek a tornateremhez. Bian-
ka ekkora sportcsarnokot még sohasem látott. Útjukat
folytatva az iskola kiállítási tablóihoz érzek. Itt fotók mu-
tatták meg, kik is voltak a korábbi tanítványok. Szóval a
kétórás látogatás tartalmas, érdekes volt. Az iskolából
kilépve Bianka elégedetten csak ennyit mondott: „De jó
lesz iskolásnak lenni!”

Elérkezett a szeptember. A kislány büszkesége semmit
sem csökkent. Örömmel, mindenféle szorongás, félelem
nélkül lépett be az iskolába. Bianka elengedte az anyai
kezet, mindenki elõtt jelezni kívánta, hogy õ már nem
szorul segítségre, támogatásra, õ önálló. Az ismerõs taní-
tó fogadta a kicsiket. A szokásos ünnepség, köszöntõ és
némi apró ajándékozás után az elsõ osztályosok hamar a
tanteremben találták magukat. Berni néni a szülõktõl a
következõképpen búcsúzott: 

– Kedves anyukák, menjenek útjukra! Ma délig lesznek itt
a gyerekeik, akkor a kapuban találkozunk. Délután 5-kor pe-
dig szülõi értekezleten mindent megbeszélünk. Mindenkit vá-
rok. Viszontlátásra. 

Minden gyerek érdekesnek, izgalmasnak tartotta azt a
néhány órát, amelyet tanítójával és társaival töltött. Te-
le élménnyel távoztak délben az iskolások.

És akkor elérkezett a szülõi értekezlet is. A szokásos
bemutatkozások után a feladatok ismertetése követke-
zett. A tanító arra is ügyelt, hogy a családi feladatokat is
részletesen ismertesse. Így került arra is sor, hogy a kü-
lönórák számára is kitért. Elmondta, hogy a 6–7 éves gye-
rekeknek az iskolában töltött ideje meglehetõsen sok,
ezért leghasznosabb, ha csak egy, elsõsorban a mozgással
összefüggõ foglalkozásra járatják a szülõk lányaikat, fiai-

kat. Többen helyeslõn bólogattak. Amikor már a szülõk
szólhattak, kérdezhettek, akkor Bianka anyukája is szó-
lásra emelkedett. A következõket mondta: 

– Kedves Berni néni, mindent úgy fogunk tenni, ahogyan
azt elõírta, de kérem, vegye figyelembe, hogy vannak tehetsé-
ges gyerekek is, mint az én Biankám. Mert õ igazi tehetség, ezt
mondhatom. Nem gondolom, hogy heti egy néptánc-
foglalkozás neki elegendõ lenne. Már most ragyogóan beszél
angolul, kedveli a logikai feladatokat. Már összeállítottam a
délutáni programjait. Minden napra jut egy érdekes, izgal-
mas foglalkozás. A tehetséget gondozni kell, amire itt a tö-
megben aligha van lehetõség. Magam a „teher alatt nõ a pál-
ma” elvet vallom, s a gyereknevelésemben is ezt valósítom
meg. – Ezekben a szülõi mondatokban legalább annyi di-
csekvés volt, mint kioktatás. Szinte azt üzente a tanító-
nak és a szülõknek, hogy Bianka más, Bianka több. Fel-
vetésével nem nyerte meg a jelenlévõket.

– Kedves anyuka – vette át a szót Berni néni –, huszon-
négy gyerek ideális létszám és nem tömeg. Az elsõ osztály leg-
nagyobb feladata az, hogy a gyerekek megtanuljanak együtt-
dolgozni. Ehhez idõre, türelemre van szükség. A tehetség fej-
lesztése legalább annyira az iskola feladata, személy szerint
az enyém is, mint a magántanároké. Bízzon meg bennem és
bennünk, kedves anyuka!

Bianka anyukája nem folytatta a beszélgetést, leült,
türelmesen hallgatta a többi szülõ kérdését. Azt azonban
észre kellett vennie, hogy majdnem minden szülõ meg-
szemléli õt. „Nem baj, tudják, ki vagyok én és ki a kislá-
nyom, Bianka!” 

A szülõk két órát töltöttek együtt, majd mindenki
igyekezett haza, hogy elmesélje a tanítóval való találko-
zást. 

Bianka mit sem tudott a szülõi értekezlet történései-
rõl. Anyja hordta-vitte minden délután valamilyen fog-
lalkozásra. Valahogy a kislány korábbi lelkesedése kez-
dett alábbhagyni. Nem a tanítóval volt a baja, a társait is
szerette, inkább az iskolával, amely kifejezetten fárasz-
totta. Minden reggel nehezen ébredt, az utolsó percek-
ben indultak otthonról, szinte futniuk kellett, hogy beér-
jenek az iskolába. Az elsõ óra Bianka számára zsibbadt-
ságban telt. Valamikor a második óra körül tudott az ér-
demi munkába szívvel-lélekkel bekapcsolódni. Egy ilyen
kába reggelen a gyerek Berni nénihez fordult: 

– Nagyon nehéz az elsõ osztály. Annyi feladat van, hogy
sohasem jutok a végére. Mindenkinek ilyen az iskola? Én nem
ilyennek képzeltem az elsõ osztályt. 

– Nem könnyû az elsõ osztály, de te még sok egyéb tanu-
lásban is részt veszel. Jó lenne egy-két szabad délutánt vará-
zsolni neked, s akkor minden könnyebb lenne. 

A tanító megkereste Bianka anyját, s elmesélte, hogy
a kislány fáradtságra panaszkodott. Az édesanya a taní-
tói tájékoztatásra a következõ mondattal reagált: 

– Tanító néni, ne akarjon a kislányomból szürke kisegeret
nevelni, mint a többi gyerek az osztályában. Mi tehetségek
vagyunk, az pedig sokszor áldozattal jár. Ezt magának leg-
alább annyira meg kell értenie, mint a lányomnak. Mi az
egyetemig meg sem állunk! – Itt a beszélgetés be is fejezõ-
dött. 

A tanítói kérés, javaslat elszállt, az anyuka akarata
mindenekfelett gyõzedelmeskedik még akkor is, ha abba
a kislány belerokkan.

Kinek is akar bizonyítani a szülõ, és milyen áron?
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
Indul a tanév!

Elkezdõdött az iskola. A jó detektív célokat tûz ki, átgondolja, megtervezi
az elõtte álló feladatokat. Készíts te is tervet az új tanévre! Nem csak tan-
tárgyakhoz kapcsolódó meglátásaid, céljaid lehetnek, iskolai életed min-
den területét érintheted. Ha valamire nem tudsz rögtön válaszolni, hagyj
idõt magadnak, töprengj rajta! Rajzold magadat középre, és kezdõdhet a
tervezgetés!

Ötlet forrása: yearcompass.com/hu
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