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Úgy 3-4 éves koromban számtalanszor tettem fel a szá-
momra igen fontos kérdést: „A bácsi az én apukám?”
Csak annyi kellett hozzá, hogy megnyerõnek találjak va-
lakit.

Egyáltalán nem értettem ugyanis, hogy miért nincs
nekem is apukám otthon, mint mindenki másnak. És ha
valahol megvan, akkor engem miért nem keres meg? El-
határoztam hát, hogy ha õ nem keres, akkor majd én ke-
resem, és meg is találom. Ezért aztán gyakran hoztam
igen kellemetlen helyzetbe anyukámat, amikor a legvá-
ratlanabb pillanatokat kihasználva megszólaltam, felté-
ve a számomra izgalmas tesztkérdést: Miért nincs nekem
is apukám?

Aztán elérkezett 1949 decembere, a karácsony elõtti
hétvége, amikor mindannyian otthon voltunk. Anyuka a
konyhában sürgött-forgott, a fiatalabbik bátyám a tüzelõ-
vel foglalatoskodott, én meg mindenhol lábatlankodtam,
és alig vártam, hogy a sütemény végre elkészüljön.

A hatalmas bernáthegyi kutyánk éppen az udvaron ro-
hangált, amikor megállt a kapunkban egy rongyos, sza-
kállas, kolduskinézetû férfi. Benézett a deszkakerítés fe-
lett, majd csendesen belépett az udvarra. Szokatlan volt,
hogy a kutyánk nem ugatta meg, csak farkcsóválva szag-
lászta a lábát. A férfi nem szólt egy szót sem, csak ballagott
a konyhába vezetõ ajtó felé, mint aki jól ismeri a járást.

Én az ajtóban bámészkodtam, és beszóltam anyuká-
nak, hogy egy idegen bácsi érkezett hozzánk. Anyuka –
kezében a nyújtófával – kilépett az ajtón és szánakozva
nézett a koldusnak látszó férfira. „Korán jött jóember, még
csak most tettem be sülni a karácsonyi tésztát, de ha késõbb
eljön, szívesen adok belõle!” – mondta. A férfi erre egy szót
sem szólt, csak szomorúan lehajtotta a fejét. Közben oda-
lépett a bátyám is, ölében egy adag fával, s megszólalt:
„Nahát, a Gyöngyi kutya biztosan ismeri valahonnan ezt az
embert! Olyan barátságosan fogadta.” – Bizony õ az egyet-
len, aki megismert – szólt az idegen halkan, majd hozzá-
tette : „Édesanyám, hát maga nem ismer meg?”

Ami ezután történt, arra sokáig emlékezett a fiatalab-
bik bátyám, de még én is. Ugyanis anyukám a koldus em-
ber nyakába ugrott, miközben kezében megsuhant a
nyújtófa, amivel valósággal leütötte a fahasábokkal befe-
lé igyekvõ másik fiát. Palikám! Palikám! – zokogta és
szüntelenül ölelgette a vendéget.

Persze, én semmit nem értettem az egészbõl, de azt lát-
tam, hogy mindenki a „koldussal” kezdett foglalkozni.
Fürdõvizet melegítettek neki, tiszta ruhát kapott, öltöz-
tették és gyorsan ágyba segítették. A csomagjából elõke-
rült egy kis arany fülbevaló piros kövekkel, amit én kap-
tam, de azzal a megjegyzéssel, hogy majd csak õsszel lehet
kifúrni a fülemet, hogy beletegyük. Azt hiszem, hogy cso-
koládét is akkor láttam elõször életemben, de igencsak
tetszett az íze.

Hamarosan összebarátkoztam a jövevénnyel, már én
is Palikámnak szólítottam. Sokan eljöttek a szomszéd-

ságból, hogy meglátogassák, de õt még mindig az ágyhoz
kötötte a gyengesége és a sokféle betegség, mellyel haza-
érkezett. Most már tudtam, hogy Palika is a családhoz
tartozik, csak eddig orosz fogságban volt. 

Az ünnepek után a fiatalabbik bátyám visszautazott
Egerbe, ahol fõiskolás volt és kollégiumban élt. Kezdõd-
tek anyukám számára is a munkanapok az iskolában,
ahol tanított. De én még óvodás voltam. Így a családi ta-
nács úgy döntött, hogy amíg szükséges, én vigyázok a
nagy betegre. Nagyon pontosan megjegyeztem, hogy mi-
kor mit kell tennem, hogyan segíthetek. Igen kedvemre
való volt a feladat, és akár kérte, akár nem, én bizony
szórakoztattam. Meséltem neki, énekeltem, táncoltam,
és amikor elfáradtam, akkor a zsebkendõit vettem párt-
fogásba. Kimostam és a játékvasalómat a konyhai tûzhe-
lyen melegítve szárítgattam õket. Ha pedig melegnek
éreztem a fejét, vizes ruhát tettem a homlokára. Szóval
nagyon igyekeztem, mert egyre inkább erõsödött ben-
nem az a gondolat, hogy ha nem is mondták meg nekem,
de biztosan az én apukám jött haza betegen a háborúból.

Súlyos betegségei voltak Palikának. Így az orvos szinte
naponta bejött, hogy injekciót adjon neki. Egyszer hirte-
len magasra szökött a láza és félrebeszélt. Egyedül voltam
vele, és ijedten elszaladtam az iskolához, hogy szóljak
anyukának. (Közel laktunk, emlékezetem szerint csak 4-
5 ház volt a távolság.) Õ azt mondta, hogy még nem tud
jönni, de igyekszik elszabadulni, csak maradjak a beteg
mellett, hátha szüksége lesz valamire. Még azt is mondta,
hogy üzen a papnak, hogy adja fel az utolsó kenetet Pali-
kának. Én rohantam haza, ahogy a lábam bírta, és izga-
tottan figyeltem a beteghez legközelebb lévõ ablakon ke-
resztül a kapunkat, mert azt addig már többször is hallot-
tam, hogy azoknak adják fel az utolsó kenetet, akik meg-
halnak. Elhatározásra jutottam, hogy ezt én nem enged-
hetem meg, sõt megakadályozom. Ezért amint meglát-
tam az atyát az ablakból, ahogy a letakart oltári szentség-
gel a kapuhoz ért, ráuszítottam a kutyánkat. „Gyöngyi, ne
engedd be a papot, mert akkor meghal a mi Palikánk!”

A kutya megérezhette izgatottságomat és határozott
szándékomat. Nekiugrott hát a kerítésnek, azután a ka-
punak is. Vadul ugatott és az atya jobbnak látta biztonsá-
gos távolságban tudni magát a kapunktól, mert semmi
esélyt nem látott a belépésre. Egy darabig még láttam,
hogy le-föl sétál az utca túloldalán, de azután feladta, s
elment haza.

Akkor úgy gondoltam, hogy megmentettem a haláltól
ezt a kedves embert, akirõl még mindig azt reméltem,
hogy az én, háborúból visszatért apukám! – Természete-
sen ebben tévedtem. De Palika, – mint késõbb meg-
tudtam – a bátyám életben maradt és családot alapított.

Hamarosan, január 16-án 4 gyermeke és 13 unokája
köszöntheti majd a 88. születésnapján kedves bátyámat.
Bízom abban, hogy még sokáig élvezheti az egész nagy
családunk szeretetét.

Csonkáné Lévay Katalin Ábránd és valóság
Egy régi, keserédes karácsonyi történet 
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Az ellenségeskedésben élõ
veszekedni tanul

A Jakab családban 3 gyerek nevelõdik. A nagyobbak
már részben önállóak, Kálmán éppen az érettségire ké-
szül. Viktória tizedik osztályba jár, és a legkisebb gyerek,
Gyuri éppen most kezdte el az általános iskola elsõ osztá-
lyát. A szülõk között soha nem volt harmonikus a kap-
csolat, az édesapa gyakran kiabált, egyszer-egyszer felön-
tött a garatra is, állítólag a munkahelyi feszültségeit ve-
zette le a heves kirohanásokkal. Komoly felelõsséget hor-
doz a vállán, bizonnyal ez is oka annak, hogy az otthoni
viselkedésére a rapszodikusság a jellemzõ. Az édesanya
bizonytalan ember, nehezen hoz döntéseket, az esemé-

nyeket elszenvedi. Idõnként heves sírásban tör ki, felol-
dásként veszekszik a környezete minden tagjával. De az
otthon bizonytalan anya munkahelyén egészen más ar-
cát ismerik. Ott határozott, sorra hozza az önálló dönté-
seket. Nehezen magyarázható, hogy a férj szélsõséges vi-
selkedése ellenére erõsen kötõdik hozzá az asszony. Tu-
lajdonképpen csak a legszûkebb baráti körük tudja, hogy
„kétarcú” életet él.

A harmadik gyerek épp akkor fogant meg, amikor egy
hosszabb, a válás eshetõségét is magában foglaló haragos
idõszak záródott le a szülõk kapcsolatában. 

– Ez a gyerek összeköt majd bennünket – magyarázta
a családtagoknak és a barátoknak az asszony. 

– Amikor kicsi van a házban, az mindenkit meglágyít
– hangoztatta a férj. 

Csillag Ferenc

„A gyermek mindenek felett álló érdeke”
Milyen sokszor hivatkozunk erre a nemzetközi egyezménybõl jól ismert formulára. Érvényesülésébe azonban rendsze-

rint valamiféle hiba csúszik. S ha emiatt bekövetkezik a baj, akkor aztán szinte egy emberként kiáltunk fel.
Egy borzalmas esemény kapcsán most is hangos a közvélemény; ingerült, mindenki ugyanarról a témáról – a vérmér-

séklete és önkorlátozása függvényében – különféle indulati hõfokon beszél. Nevezetesen annak a kisfiúnak a megmagya-
rázhatatlan tragédiába torkolló sorsáról van szó, akit a saját nevelõanyja gyilkolt meg. A történetet nem érdemes részle-
tezni, hiszen több verzió is hallható, olvasható. A vizsgálat folyik, végsõ ítéletet évekkel késõbb majd a bíróság hoz. 

Amiért szót ejtünk róla, az a gyerek különös elõéletérõl való gondolkodás. Mert megszólalt a keresés idõszakában az
édesanya, az édesapa, a nevelõapa, a féltestvér és még számtalan közelebbi és távolabbi hozzátartozó, aki nevelte vagy ép-
pen nem nevelte a kisfiút. A gyerek tizenegy évet élt, és már sok emberhez kellett alkalmazkodnia. A felnõttek kedvük sze-
rint ide-oda adták, vették a felelõsségteljes nevelése ürügyén. Úgy tûnik azonban, hogy ezek a felnõttek valójában a saját
érdekeiket helyezték messzemenõen elõtérbe, szemben a gyermekével. Szabadságuk érvényesülésének akadályát látták
benne. 

Hatásos lenne most olyan eseteket sorolni, amelyekben az anya minden áron megvédi a gyermekét. Hogy csak egy iro-
dalmi példát, Brecht drámáját, A kaukázusi krétakört említsük. Persze egyszerûbb jelenségek is eszünkbe juthatnak, mint
például az állatvilágban az utódgondozás, vagy az, hogy az emlõsök többsége – néhány esettõl eltekintve – hosszan gon-
dozza (táplálja, neveli) kölykét vagy kölykeit, felkészítve õket az önálló életre. De kerüljük az érzelgõsséget! 

Hátborzongató belegondolni abba a felelõtlenségbe, abba az önzõ magatartásba, amit a tragédia bekövetkeztét megelõ-
zõen ennek a kisgyereknek évtizednyi élete során meg kellett élnie. Halála a tragédia csúcsa csupán, és fel kell tennünk a
kérdést: hány tragikus helyzetet kellett elszenvednie életében? Hányszor kellett költöznie? Hányféle szokást kellett elsajá-
títania? Ki és mikor hallgatta meg, kivel beszélgethetett az õt foglalkoztató problémákról? Védelmébe vette-e valaki? Kép-
viselte-e valaki az õ érdekeit ebben a történetben? Milyen felnõtt lett volna belõle? És ezzel máris a szülõi mintánál va-
gyunk.

Bizonyos, hogy még igen sok gyerek sorsa lehet hasonló, és az a legtragikusabb, hogy õk – valamennyien – szintén áldo-
zatok. Mély és soha ki nem törölhetõ sebeket cipelnek magukban a felnõttek hibájából. S mi lesz, ha egyszer majd õk is szü-
lõvé lesznek? Milyen példákat adhatnak tovább az utánuk jövõknek? 

Most mindenki megrendült, mindenki sajnálja az elhunyt gyereket, de van-e elegendõ erõ, tudás és akarat a felnõttek
világában a többiek – a látószögünkbe sem kerülõ kis kiszolgáltatottak – megvédésére, áldozattá válásuk megelõzésére?

A következõ eseteket, melyek a szülõ-gyerek viszonyról szólnak, ennek mérlegelésével érdemes elolvasni. Okulásként,
mindenkinek.

Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Milyen leszel, emberke?
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Mindenesetre az elkövetkezõ közel három esztendõ
különösebb haragok, ingerültségek nélkül telt el. Ha en-
nek okait vizsgáljuk, érdemes figyelembe venni, hogy a
folyamatos segítségadás szándékával a férfi anyja, aki
már nyugdíjas volt, mindennap ott tevékenykedett az
unokái körül. Lénye tiszteletet parancsolt. A viharszü-
netben az édesanya magabiztosabb lett, a gyerekek pedig
igen jól megvoltak a nagymamájukkal. A családapa pe-
dig mindenáron bizonyítani akarta, hogy képes megvál-
tozni: korábbi viszonya, elsõsorban a feleségéhez, gyöke-
resen átalakult. Valóban, szétválasztotta a felelõsségtel-
jes munkájának gondjait a családban betöltendõ szere-
pétõl. Talán érettebbé vált. 

Amikor a hároméves Gyurika óvodába került, az ál-
landó nagyanyai jelenlét megszûnt. A nagyobb gyerekek
valóban önállóak lettek. Az anya visszament korábbi
munkahelyére, teljes erõbedobással dolgozott. Minden-
kinek bizonyítani akarta, hogy a szakmából, az irányítás-
ból nem esett ki, újult erõvel tudja folytatni a munkáját.
Az otthoni feladatokra kevesebb idõ jutott, a tennivalók
pedig megszaporodtak, hiszen Gyurika ellátása nem kis
gondot, feladatot jelentett. Így az anya gyakran türel-
metlen, ingerült lett, éppen a legkisebb „béke”gyerekkel.
A férj a napi feladatokból nem igazán vette ki a részét.
Korán indult munkába, csupán egyszer-egyszer vitte el a
gyereket az óvodába, a késõi hazaérkezése pedig legfel-
jebb a fiúcska elalvás elõtti perceit érintette. Gyurika az
apjából leginkább a hétvégeken kapott, ám akkor igen
sokat. Fantasztikus programokat szerveztek. Sokszor
mentek kirándulni, rossz idõ esetén rokonlátogatásokat
tettek. Az anya a sok otthoni teendõre hivatkozva sem a
kirándulásokon, sem a rokonlátogatásokon nem vett
részt. 

– Nem mehetek, nagyon nagy a háztartás. Ha én el-
megyek, akkor ki mos, ki vasal, ki takarít? 

– Anya, gyere te is velünk! – kérlelte szüntelenül Gyu-
rika az anyját, ám eredménytelenül. 

Így a sorozatos visszautasítást követõen a kérés elma-
radt, apja és fia kettesben barangoltak, s élményekkel
telve, vidáman érkeztek haza. A kisfiú nem gyõzött me-
sélni a látottakról. Az édesanya fáradtan, kedvetlenül
hallgatta, nem mutatott túlzott érdeklõdést a szombati
vagy vasárnapi programok iránt. Egy alkalommal a kö-
vetkezõket mondta:

– Kisfiam, ne fárassz ezekkel a mesékkel! Láttam én
már színes erdõt, láttam én már mókust, õzet, de az ittho-
ni feladatokból nem látok ki! – ez úgy hangzott, mint egy
segélykiáltás. 

– Ugyan már, hallgasd végig! – mordult felé a férje. –
Gyurka most ismerkedik meg a valós világgal. Neki min-
den levél, fûszál, szarvasbogár maga a csoda. Ha már nem
tartasz velünk, akkor legyél figyelmes, próbáld a fejed ki-
emelni a krumplihámozásból!

Hosszú évek után ez volt az elsõ alkalom, amikor az
apa kimondta kifogásait, azt, hogy az anyai szerep túl-
hangsúlyozása és csupán a gondozás kötelességeire össz-
pontosítás károsan hat a gyerekekre. Az asszony túlzott
feladatvállalása nem a család, nem a gyerekek javát szol-
gálta, sokkal inkább lassú távolodást eredményezett –
éppen – a szeretteitõl. Azt tapasztalta, hogy a nagyobb
gyerekek leszakadnak a családtól, de ezt teljesen termé-
szetesnek tartotta, míg a kisfiú, Gyuri esetében megje-

lent szívében a féltékenység. Azt gondolta, hogy a férje a
hétvégi feladatvállalásával a kisfiát elszereti tõle. Hasz-
nos lett volna egy komoly családi beszélgetés, de ez elma-
radt. 

Történt egyszer, egy hétköznap koraeste, hogy Gyuri-
ka hatalmas legóvárat épített. Már vagy félórája dolgo-
zott, amikor is valami komoly problémája akadt, s kikia-
bált az anyjának:

– Mama, gyere, segíts! Nem megy, összedõl!
Igen elcsodálkozott, hogy kérésére nem érkezett vá-

lasz.
– Mama, mama, gyere, gyere! – sürgette hát újra.
Hosszú percek teltek el, amikor is az anya végre eleget

tett a hívásnak, és belépett a gyerek szobájába. Körülné-
zett, és azt látta, hogy Gyurival semmi probléma nincs,
aggodalomra tehát semmi ok. 

– Mama, segíts – fordult felé a gyerek –, mert ez a frá-
nya torony mindjárt ledõl, s akkor oda a délutáni mun-
kám!

– Ugyan fiam, ügyes vagy te, találj ki valami önálló
megoldást, mert én most nem érek rá veled játszani. 

– De anya, ez halálosan komoly, egy város dõl majd
össze, ha elengedem. De ha te azt a hosszú elemet a to-
rony oldalához állítanád, akkor megmenekülne az épít-
ményem – magyarázta el a feladatot az anyjának Gyurka. 

Az anya azonban fontolóra sem vette a gyerek kérését,
hanem minden magyarázat nélkül visszafordult és el-
hagyta a gyerekszobát. Gyurika széttárta két kezét, és eb-
ben a pillanatban valóban összedõlt a torony! Ezzel az
egész délutáni munkája romokban hevert. A gyerek ke-
serves sírással jelezte, hogy bekövetkezett az, amitõl jog-
gal félt. Az anyja nem reagált, hanem egy idõ után felszó-
lította a fiát, hogy rámoljon össze, mert következik a va-
csora és itt a lefekvés ideje.

A gyerek nem válaszolt se igent, se nemet, ellenben az
építõelemekbe egy hatalmasat belerúgott, amitõl azok a
teljes szobát beterítették. Az anya ekkor a fiáért ment, s
látva a rendetlenséget, a következõt mondta:

– Addig nem kapsz vacsorát és nem fekhetsz le, amed-
dig itt példás rend nem lesz!

Az este dacos csendben telt el. A problémát Viki ha-
zaérkezése oldotta meg. A lány pontosan tudta, hogy ko-
rábban történt valami anyja és Gyuri között. Látva a szo-
ba állapotát, rögtön tudta a harag okát. Magához hívta
hát az öccsét és segített neki az összerámolásban. Gyuri
megnyugodott, az anya is elégedett volt, úgy gondolta –
tévesen! –, hogy a szigora elérte célját. 

A továbbiakban az anya és a családi viszonyok nem
igen változtak, az apa ezután is a hétvégékbõl vette ki a
részét. A hétköznapok belsõ feszültségeirõl voltak ugyan
sejtései, de csak kevés probléma jutott el hozzá. 

Gyuri örömmel készült az elsõ osztályra. Az iskolakez-
dés ragyogóan sikerült. Az õt tanító Aranka néni a nõvé-
rének is tanítója volt, s Viki példás magatartásával és
eredményes tanulással jó elõre megalapozta Gyuri indu-
lási esélyeit. S azt is meg kell jegyeznünk, hogy a fiúcska
kellõ ambícióval rendelkezett. 

Egy októberi délutánon ismét a szokásos helyzet volt.
Gyuri és édesanyja kettesben voltak, az asszony a konyhá-
ban tevékenykedett, Gyuri az íróasztala mellett ült és egy
feladatlap kitöltésével foglalkozott. Valamit elrontott a
feladatban, ezért a következõkkel fordult az anyjához:
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– Kérlek, radírozd ki az utolsó két sort, mert rossz szá-
mokat írtam le. A tanító néni mindig segít a radírozás-
ban, nehogy kiszakadjon a papír. 

– Nem látod, hogy most útban vagy? Egyszerre csak
egy dolgot tudok csinálni, s az éppen most a fõzés. Oldd
meg magad a problémádat!

A fiú nem szólt semmit, csak sarkon fordult. Bement a
szobájába, becsukta a munkafüzetét, betette a táskájába.
Részérõl befejezettnek tekintette a tanulást. 

Aranka néni a következõ napon, amikor a házi felada-
tokat ellenõrizte, hiányolta a fiú munkáját. 

– Gyurikám, mi történt? Miért nem fejezted be a fel-
adatot? 

– Anyukám nem segített, pedig csak egyperces mun-
kát kértem tõle, de azt mondta, útban vagyok. Ha az em-
ber nem kap segítséget, akkor képtelen dolgozni. 

A tanító néni megtette, amit otthon az anyuka elmu-
lasztott, és a segítségével percek alatt hibátlan megoldás
született. 

Gyuri tanult az esetbõl. Két hónap eltelte után az any-
jától már nem kért segítséget, hiszen jól tudta, hogy hiá-
ba, úgysem kapna. Egy alkalommal el is árulta Aranka
néninek, hogy nem is szeret otthon lenni. 

– Tetszik tudni, a délutánok unalmasak, anyukámnak
az útjában vagyok, nem is beszélgetünk. Az apukám pe-
dig csak szombaton és vasárnap foglalkozik velem. In-
kább itt, az iskolában szeretek lenni. 

Gyuri hát megtanult önállóan, a segítség reménye nél-
kül küzdeni, magányosan harcolni. Kicsit szomorú, ko-
ravén gyerek. 

A szeretetben élõ 
szeretetre talál

A történet közel húsz évvel ezelõtt indult. Akkor kö-
tött házasságot az ifjú pár, nevezzük õket Sárinak és
Ádámnak. Még az egyetemen ismerkedtek meg. A vélet-
len úgy hozta, hogy a vegyészmérnöki szakmai gyakorla-
tot is azonos gyógyszergyárban töltötték. Itt mélyült el a
kapcsolatuk, s a diploma megszerzését követõ hónapban
hatalmas esküvõn fogadtak örök hûséget egymásnak.
Szerencsések is voltak, mert Sári nagymamája felaján-
lotta, hogy az ifjak költözzenek a lakásába, s miután õ tö-
rõdést igényel, átköltözik a szülõkhöz, az unokája vala-
mikori „gyerekszobájába”. Tehát az ifjak könnyen indít-
hatták el az életüket. Volt munkájuk, volt lakásuk, és
mindkét család szeretetteljes figyelemmel kísérte a sor-
suk alakulását. A gyerekvállalás kérdése elég hamar fel-
merült, az ifjú pár arra készült, hogy legalább két gyere-
ket nevelnek majd fel. 

Múlt az idõ, már három év is eltelt, amikor végre váran-
dós lett Sári. Sajnos azonban, a harmadik hónap közepén
a terhessége megszakadt. A házaspár ekkor kezdett komo-
lyabban foglalkozni a gyerekvállalás problémájával, s or-
vosi tanácsot is kértek több alkalommal. Mindent megtet-
tek úgy, ahogy azt javasolták nekik. Ám az eredmény el-
maradt. Tíz év is eltelt a házasságkötés után, amikor is az
egyik orvos a következõket mondta a házaspárnak:

– Kipróbáltunk eddig minden, ma létezõ programot,
lehetõséget. Ez a reménytelen várakozás az önök kapcso-

latát sem erõsíti. Csupán az örökbefogadást látom ese-
tükben az egyetlen hatékony megoldásnak. Gondolkod-
janak el a gyerekvállalás ezen megoldásán. 

A házaspár némán hallgatta a doktor mondatait. Sok-
sok igazságot fogalmazott meg, amelyre õk többször is
gondoltak, csak nem tudatosult bennük. Tény, hogy vé-
gül, a beszélgetést követõen, elindították az örökbefoga-
dási eljárást. Hosszú, olykor reménytelen idõszak követ-
kezett az életükben. 

Csak a jelentkezést követõ tizenötödik hónapban
tudták meg, hogy jó esélyük van egy – a közeljövõben
születõ – gyerek örökbefogadásához. Megismerkedhet-
tek a gyerekérõl lemondó anyával. Sõt, a baba születé-
sénél Sári is jelen lehetett. Öt nappal Balázs világra jöt-
te után Sári és Ádám boldogan vitte haza a gyereket.
Az egész család fellélegzett, a házaspár öröme leírhatat-
lan volt. 

Az elkövetkezõ hetek, hónapok, évek zökkenõmen-
tesen teltek. Balázs egészséges, kedves, érdeklõdõ gyerek
volt. A szülõk sem a barátok és ismerõsök, sem a nevelõk
elõtt nem titkolták, hogy fiukat más hozta világra, de a
nevelését az elsõ naptól õk látták el – így Balázskának õk
az igazi szülei. Voltak vélemények, amelyeken õk is mo-
solyogtak. Ilyen volt az egyik óvó néni megjegyzése: 

– Ezt nem hiszem el, Balázs kifejezetten hasonlít a ked-
ves apukára. 

– Nagyon kedves, hiszen – bár a tényen ez mit sem vál-
toztat – Balázs a mi fiúnk! – mondta boldogan Sári.

Amint elérkezett az ideje, a szülõk Balázzsal is elbe-
szélgettek arról, hogy más anyuka hozta a világra, de éle-
te minden pillanatában õk, azaz Sári és Ádám voltak ve-
le, s mindenkinél jobban szeretik, fontos számukra, féltik
és mindenben segítik. 

Az iskolában többször is beszélgettek a gyerekek a csa-
ládjukról. Balázs gyakran számolt be olyan élményeirõl,
amelyeket az osztálytársai tátott szájjal figyeltek, sõt
irigykedve hallgattak. Semmi különös nem volt ezekben
a történetekben, csak egy harmonikus család minden-
napjairól számolt be a gyerek. Egy alkalommal, amikor a
születésnapok megünneplésérõl beszélgettek, Balázs a
következõket mondta:

– Az én születésnapomat kétszer is megünnepeljük.
Elõször február 3-án köszöntenek fel a szüleim. Akkor
gyertyás tortát kapok, s megnézzük azokat a képeket,
amiket a kórházban készítettek rólam. A következõ al-
kalommal február 8-án jön össze a teljes család, a két
nagymamám, a két nagypapám, a dédmamám, abból
csak egyet ismerhetek, és sok-sok ajándékkal kedves-
kednek. Ez a nap az, amikor a szüleim hazavittek a kór-
házból. Alig férünk el ilyenkor a lakásban, de csodás nap
ez. Engem mindenki nagyon szeret, de én is mindenkit
szeretek.

– Tényleg, Balázs, téged mikor szoktak megbüntetni?
– kérdezte Attila. 

– Nem szoktak megbüntetni. Nem vagyok rossz. Amit
megbeszélünk, azt betartom. De eszembe jutott valami!
Még óvodás lehettem, amikor hazafelé menet a kerék-
párral majdnem lehajtottam az úttestrõl. Anyukám ak-
kor utánam kapott, szomorú szemmel tekintett rám, s a
következõt mondta. „Balázs, sokszor beszélgettünk a bi-
ciklizés szabályairól, te ezt az elõbb megszegted. Most vá-
laszolj: nagy, négyévesnek tartod magad, aki figyel a sza-

Csillag_PÆrhuzamos.qxd  2012.11.28.  13:24  Page 5



6

bályokra, vagy kis, alig négyévesnek érzed magad?” Ak-
kor nagyon elszégyelltem magam – vallotta meg Balázs.
Ez volt az az alkalom, amikor megértettem, hogy engem
anyukám és apukám mindenkinél jobban szeret. És ez
nagyon fontos nekem. 

Valóban, irigylésre méltó helyzetben élhet Balázs. Ma
már negyedikes, és szerencsére semmi nem változott kö-
rülötte. A közeljövõben mégis nagy esemény elé néz. A
minap a tanító nénijéhez ment, s az egyik lábát a másik-
ra rakva egy kicsit álldogált az asztal mellett. Regina né-
ni érezte, hogy Balázsnak valami fontos közölnivalója
van, felé fordult hát: 

– Mit szeretnél mondani Balázskám? – kérdezte.
– Regina néni, nagy eseményre készülõdünk a család-

ban. Még három hónap és megszületik a kislány testvé-
rem! Már a nevét is kitaláltuk, anyukám és én az Editre
szavaztunk, apukám Ildikót szeretett volna. 

– Nagyon szép neveket választottatok. És mikorra vár-
játok a csöppséget? 

– Valamikor a második születésnapom körül fog meg-
születni. A doktor bácsi azt mondta, február 8. és 15. kö-
zött érkezik. Tessék elhinni, úgy örülnék, ha az elsõ na-
pon születne, hát az lenne nekem a világ legjobb szüle-
tésnapi ajándéka! 

Regina néni nem volt érzelmes típus, de megborzon-
gott a meghatottságtól, látva Balázs szívbéli vágyakozá-
sát. Átölelte a gyereket, megsimogatta, s a beszélgetést a
következõ mondattal zárta le:

– Kérlek, mondd meg a szüleidnek, hogy remek gyere-
kük van, s biztos vagyok abban, hogy a kistestvéred is az
lesz!

Balázs nem egészen értett mindent Regina néni üze-
netébõl, de hûen tolmácsolta azt szüleinek, és boldog
volt, hogy örömét megoszthatta a tanítójával.

� � �

A fent idézett sorok az 1922–23. évi gimnáziumi Értesí-
tõben olvashatók. E majd 100 éves bölcs felismerésbõl is
kitetszik, hogy mindenkinek, aki valaha tanítványokat
nevelt és oktatott, tudnia kell, hogy a tárgyi feltételek,
bármily fontosak is, a sikeres pedagógiai munkának csak
elõfeltételei. A nevelõ-oktató munka eredményeinek,
sikerességének elsõ és legfontosabb tényezõje a pedagó-
giailag és tudományosan is jól felkészült oktatói-nevelõi
kar. Azaz, amint azt szintén az Értesítõben – az iskola

történetét is megörökítõ – Hittrich Ödön, a gimnázium
igazgatója megfogalmazta: „… a tanár az iskola lelke…”

Jó tanár = jó iskola
„Ez az alapegyenlete az iskolai élet képletének. Ebbõl kö-

vetkezik azután minden egyéb mathematikai pontossággal.”1

„Iskolánk fenntartó hatósága jól tudva, hogy a tanár az iskola lelke, mindig kiváló gondot
fordított a tanárok megválasztására. A tanár egyénisége mély hatást gyakorol növendékei-
re: lelkiismeretes, buzgó tanár emléke feledhetetlen a tanítványok elõtt, mert õ adja az igazi
útravalót tanítványainak.” 

(Hittrich Ödön igazgató)

A „fasori csoda”
Tények és emlékek a Budapesti Fasori 
Evangélikus Gimnázium életébõl (2.)

D. Kenedli Eszter
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A fasori evangélikus gimnázium tantestületének kiváló
felkészültségét jellemzi, hogy a tanári karból sokan kül-
földön is folytattak tanulmányokat. S már a kezdeti
években – még a Sütõ utcai korszakban – mind a tanítók,
mind a tanárok többsége tanulmányút keretében meg-
fordult külföldön, s több tanár is külföldön egészítette ki
tanulmányait. 

Írásunk korábbi fejezetében már említettük a taná-
ri kar két kiválóságát, Schediust és Tavasi Lajost. Az
utóbbi a göttingai, a hallei, a jénai és a berlini egyete-
meken folytatott tanulmányokat. De hosszú felsoro-
lásban emlékezhetünk meg az intézmény több más ki-
váló felkészültségû, nagy mûveltségû tanáráról is. Pél-
dául Egger Vilmosról, aki Pestalozzi segédtanára volt, és
Váradi Szabó János kérésére települt hazánkba. Pecz
Gedeon tanulmányait Berlinben fejezte be; Loisch Já-
nos magyar– német–görög szakos tanár a VKM támo-
gatásával Berlinben és Grenoble-ban tanult; Fröhlich
Róbert régész a világhírû Mommsen munkatársa volt.
Weber Rudolf, aki 40 esztendeig volt a gimnázium ta-
nára, Németországban, Berlinben folytatott filológiai
tanulmányokat; Dorner József Bécsben tanult gyógy-
szerészetet.

A tanárok 
tudományos munkássága

Az intézmény kiemelkedõ francia kapcsolatokkal
rendelkezett, melynek feltételezhetõ oka az lehetett,
hogy a tanárok közül tizennégyen az Eötvös Collegium
hallgatói voltak, amely szoros kapcsolatot tartott fenn az
École Normale Superieurrel. Többen feladatokat vál-
laltak nemzetközi-tudományos szervezetekben, kül-
földi folyóiratokban publikáltak. 

Tudományos munkásságuk bemutatása külön kiad-
ványt igényelne és érdemelne. Ehelyütt azonban csak ar-
ra van lehetõség, hogy jelzésszerûen soroljuk csupán né-
hányuk tudományos teljesítményét fenti állításunk bizo-
nyítására.

„Böhm Károly tanulmányait Göttingában, Tübingen-
ben és Berlinben végezte. Az iskola filozófiatanára, 12
évig igazgatója volt, késõbb akadémikus. Tankönyvírói
tevékenysége mellett jelentõs volt szakirodalmi mun-
kássága is. A gimnáziumtól megválva 1896-tól a kolozs-
vári egyetemen tanított.

Kerecsényi Dezsõ irodalomtanár az iskolából távozva a
Debreceni Egyetemen kapott katedrát.

Renner János matematikus-fizikus Eötvös Loránd ku-
tatásait folytatta, s az iskolát elhagyva a Geofizikai Inté-
zet igazgatója lett. Schultz Ágoston matematikus a Mû-
egyetemre távozott.

Peskó Zoltán énektanár országos hírû orgonamûvész
volt. Dorner József az MTA tagja, országosan ismert nö-
vénygyûjteményét az iskolára hagyta.

Elischer József 12 évig tanított az evangélikus gimnázi-
umban, majd a nagyszebeni tankerület fõigazgatója
lett. Weber Rudolf 40 évig tanított a gimnáziumban, is-
mert Tátra-kutató volt.

Végül megemlítjük Sárkány Sándort, a növényföldrajz
országosan ismert tudósát, aki 1937-tõl 1943-ig tanított
az iskolában, majd egyetemi tanár lett a Pázmány Péter
Tudományegyetemen.”2 Folyóiratok, könyvek, tudomá-
nyos közlemények, tanulmánykötetek, gimnáziumi év-
könyvek, kiváló tankönyvek õrzik gazdag és értékes, a
napjaink tudományos kutatásához is felhasználható for-
rásértékû munkáit. 

A tanári testület tagjainak többsége aktív közéleti te-
vékenységet is folytatott: iskolán belüli és kívüli bizott-
ságokban vettek részt, elõadásokat tartottak, egyházi
funkciót viseltek, s voltak, akik részt vettek az 1848/49-
es szabadságharcban.

„Pedagógiai csoda” 
– megbecsült tanárokkal

Annak a legendás és sokat emlegetett „csodának” –
ne titkoljuk! – volt még egy olyan összetevõje, melyrõl
kendõzetlenül szólnunk kell. Nevezetesen arról, hogy a
tanárok nemcsak erkölcsi, hanem tudásukhoz, munkás-
ságukhoz, magas színvonalú pedagógiai tevékenységük-
höz méltó anyagi megbecsülésben is részesültek. Meg-
gyõzõdésünk, hogy a tudós tanárok kitüntetett anyagi
helyzete, mely jó életkörülményeket teremtett számuk-
ra, jelentõs mértékben segítette alkotóerejük kibonta-
kozását és azt, hogy pedagógiai munkájukat messze az át-
lag feletti kiváló színvonalon végezhették.

Például „Több korszakban is drágasági pótlékot kaptak
a tanárok. 1880-ban bevezették az úgynevezett korpótlé-
kot, melyet a tanárok a gimnáziumnál eltöltött évek után
kaptak.”

„Ugyancsak több korszakon keresztül ismert volt a la-
káspótlék. A nyugdíjas tanárok helyzetét segítette a szá-
zadforduló elõtt létrehozott Országos Tanári Nyugdíjinté-
zet. A fentiekkel nyilván összefügg, hogy a tanárok álta-
lában hosszabb idõt töltöttek a gimnáziumban. Ez a tény
figyelmet érdemel, hiszen aligha szorul bizonyításra, hogy
az iskolában eltöltött évek, évtizedek mi módon s milyen
mértékben segítették a hagyományok kialakulását és
fenntartását; az egyenletes színvonalat, az iskolával való
azonosulást. Ráth Andorról – aki 43 évig tanított a Fa-
sorban – feljegyezték, hogy: ’legmélyebb, bár sokszor szinte
rejtegetett szeretet hatotta át tanártársai, tanítványai és isko-
lája iránt’.3”

A diákok elé állított magas tanulmányi követelmé-
nyek és a tanárok sokrétû pedagógiai és tudományos
munkássága ellenére számtalan bizonyíték szolgál arra,
hogy a gimnázium élete barátságos, sõt mondhatnánk:
családias volt. Fröhlich Róbertrõl jegyezték föl, hogy
„országosan ismert szakképzettsége, tanítási ügyessége, a ta-
nulókkal való tapintatos és szelíd bánásmódja, valamint ta-
nártársai iránt mindig tanúsított kedélyes, békés és hûséges
viselkedése által fejlõdõ intézetünk consolidatiója körül nagy
érdemet szerzett.”3

Tolnai Vilmosról, a kiváló tudósról, aki 1897 és 1906
között tanított a Fasorban, az alábbiakat õrzi az emléke-
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zet: „a nagy nyelvész és irodalomtörténetíró, a csodálatos
üdeségû tanár, aki szinte elvarázsolja hallgatói lelkét, s magá-
val ragadja az ideálok tisztább magasába.”4

A tárgyi és személyi feltételekbe való e vázlatos bepil-
lantás is képet adott talán az intézmény különleges belsõ
világáról. Bár rövid áttekintés nehezen adható a sokrétû
és magas színvonalú oktató-nevelõ munkáról, annyit
azonban bizton állíthatunk, hogy az optimális feltételek
ideális alapot adtak az igényes pedagógiai munka kitelje-
sedéséhez. Az intézmény vezetõi és a tantestület nem-
csak az oktatómunka színvonalának a megõrzésére, ha-
nem mind magasabbra emelésére törekedett. Ennek
egyik fontos eszköze volt többek között az évenként
megtartott 10-12 tanári értekezlet és a bemutató elõ-
adások, melyek mind a pedagógiai innovációt, a mód-
szertani eszköztár gyarapítását és a tapasztalatcserét szol-
gálták.

A tanulókkal szemben 
támasztott 
teljesítményelvárások

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megál-
lapítható, hogy az intézmény igen magas mércét állított
a diákjai elé a tanulmányi teljesítmények terén. Ennek
ellenére – a századfordulón – az összes tanuló 20-25%-a
jeles eredménnyel zárta a tanévet, ezzel szemben 18-
22%-nyi elégtelennel. Közülük 4-5%-nak évfolyamot is
kellett ismételnie. A tanári munka jelentõs hozzáadott
értékét jelzi, hogy: „Általában az alsóbb osztályokban volt
magas a bukások száma, az érettségin csak 3-4 tanuló bukott
meg.”5

Az évfolyamok párhuzamos osztályokkal szervezõd-
tek, volt A és B osztály, a mai fogalmaink szerint igen
magas létszámmal. Kezdetben, az I–III. évfolyamon az
osztálylétszám: 40-45 fõ volt, viszont az érettségizõ diá-
kok tanulócsoportonkénti létszáma már csupán 30-40
fõ körül mozgott.

A gimnázium nevelési követelményei nem tértek el
az ország más gimnáziumaiban elfogadottaktól. A szá-
zadforduló idején, az 1894/95. tanévben életbe léptetett
iskolai törvények voltak érvényben itt is, melynek 1. §-a
kimondta, hogy „A fõgymnasium minden növendéke az is-
kolán belül és kívül tiszta és becsületes magaviselet által ma-
gát a gymnasiumi tanuló nevének érdemesnek mutassa.”6 Az
iskolai fegyelemmel – ritka kivétellel – nem volt gond.
A ritka kivételekrõl az 1898/99. tanévi Értesítõ így tájé-
koztat: „A fegyelmi állapot általában véve kielégítõ volt, csu-
pán az év elején kellett négy alsóbb osztálybeli tanuló ellen
csendes eltávolítást alkalmazni.”7

Diákélet a Fasorban
Az intézmény magas színvonalú pedagógiai munkájá-

nak feltétele és egyben eredménye is volt az a pezsgõ di-

ákélet, ami a falak között folyt. Az intézmény által felkí-
nált gazdag lehetõségek között a diákok megtalálhatták
azt az érdeklõdésüknek és tehetségüknek megfelelõ te-
rületet és tevékenységet, mely a tanulás mellett egyúttal
a tanulást kiegészítve tág teret nyitott egyéni fejlõdésük-
höz. Az önképzõköri tevékenység, a színjátszás, az
egyesületi élet, a sport és a kirándulás ugyanúgy vá-
lasztható program volt, mint az idegen nyelvek vagy a
gyorsírás tanulása.

Íme néhány példa a korabeli diákélet mozgalmas és
igényes világából: elöljáróban a kirándulásokat említ-
jük meg azért, mert egy-egy kirándulás – oktató-nevelõ
hatásának, közösségalakító és -építõ erejének köszön-
hetõen – a gimnáziumi életnek nem periferiális, ha-
nem szerves része volt. Hagyományai egészen a reform-
korig nyúlnak vissza. Az iskolai értesítõ elõdjében – az
1845–46. évi Tanodai Hírleményekben – a követke-
zõket olvashatjuk: „A májusi közörömnap vagy tanodai
kirándulás a szabad természetbe az idén május 12-ik nap-
jára esett és mint rendesen, úgy ezúttal is, tartatott az a bu-
dai hegyekben az ún. Zugligetben két külön fogadói tanyán,
amely-nek egyikét a leány- és kis figyermek ifjúság lepte el,
a másikat a serdültebbek. A tót elemi tanoda külön tartotta
májusi örömnapját a pesti Városligetben. Ezenkívül, mint
különben, úgy az idén is részesültek némely osztály növen-
dékei külön kirándulásokban is, így meglátogatták a
szónokköltészek: az óbudai római romokat és az Attila-sán-
cokat, – szabad bérci ünnepet ültek Vajdabércen Budán, –
kirándultak volt Visegrádra, – a testgyakorló intézet növen-
dékei pedig majális ünnepet ültek, vagyis inkább mozogva
ünnepeltek május 22-én Palotán, a vasuton rándulván oda,
illetõ tanítójuk Clair Ignác úr vezérlete alatt”. 8 Clair Ignác
– már a ’30-as évektõl – a gimnázium testnevelõ tanára
volt, korábban Napóleon seregének tisztjeként szol-
gált.

A kirándulások a gyárlátogatásoktól a külföldi ta-
nulmányutakig terjedtek. Mikola Sándor tanár úr a
VIII. osztály tanulóit – 1911/12-ben – a Kertész utcai
áramfejlesztõ telepre és az Államvasutak Budapesti Gép-
gyárába is elvitte. Mikola Sándor és Rátz László tanár
urak rendszeresen szerveztek kirándulásokat diákjaik
számára. „1901-ben kettõjük vezetésével 34 tanulóval kör-
behajózták a Balatont, de ugyanebben az évben egy felsõ-
magyarországi kirándulást is szerveztek, érintve Kassát, Tor-
nát, a szádellõi völgyet, Színt, az aggteleki barlangot,
Dobsinát, a sztraczenai völgyben a jégbarlangot, Rozsnyót és
Kraszna-Horkát. A nagyobb kirándulások gyakori célja volt
az Al-Duna, Fiume, Velence, Trieszt, az Adria. Az iskolá-
nak külön kirándulási alapja volt, és ebbõl támogatták a sze-
gény sorsú tanulók költségeit.”9

A gimnáziumban többféle ifjúsági egyesület is mûkö-
dött, melyek az iskola szellemi életének központjaivá
váltak. Mint elõbb említettük, az önképzõkörök voltak
azok az alkalmak, melyek az iskolai, tanórai munka fon-
tos kiegészítõi voltak. 

Idézzük föl, hogyan is mûködtek ezek a korabeli ön-
képzõkörök! „Az Arany János Kör elõzményei a reform-
korig nyúlnak vissza. Az önképzõkörnek elsõ tanár elnö-
ke Taubner Károly, majd Vajda Péter volt, és elsõsorban
az anyanyelv mûvelésével foglalkoztak. Az önképzõkör
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az 1882/83. tanévben vette fel Arany János nevét. A kör-
nek tanárelnöke volt, de az ifjúság nagy önállósággal
irányíthatta a munkát. Volt elsõ, másod és harmad tit-
kár, pénztárnok, fõkönyvtárnok. A kör ülésein a tanulók
felolvasták a munkájukat. Ezek tartalma a szépiroda-
lomtól kezdve a természettudományokig terjedt. A felol-
vasást szigorú és néha szenvedélyes bírálatok követték.
Az ülések – egy évben 20-25 alkalommal – vasárnap vol-
tak. Az Arany János Kör tagjainak száma a századfordu-
lón meghaladta a százat.

Az önképzõkörön kívül volt Dal- és Zeneegyesület.
A nagy hagyományokkal rendelkezõ egyesület részben
nyilvános szereplést vállalt iskolai ünnepélyeken, jóté-
kony célú elõadásokon, részben önképzõkörszerûen ze-
nei önképzést folytatott: megbírálták egymás teljesít-
ményeit, külön könyvtárat szerveztek, hangszereket vá-
sároltak. Az egyesület tagjainak száma idõközönként
meghaladta a kétszázat.

A segélyegylet részint az iskola tanulóinak segélye-
zését szervezte, részint a rászoruló evangélikus hívõk-
nek kívánt segítséget nyújtani. A fentiek mellett volt
még az iskolában táborozásokat, kirándulásokat szer-
vezõ cserkészcsapat, valamint Diáksportegylet is.
Az egyesületek mellett a választható rendkívüli tár-
gyak, illetve tanfolyamok (gyorsírás, szabadkézi rajz,
fizikai gyakorlatok) gazdagították a tanórán kívüli te-
vékenységeket. Az iskolai életet színesítették a gyakori
színházlátogatások, az iskolában szervezett ünnepsé-
gek is.

A sokszínû diákélet pozitív hatásának köszönhetõ a
volt diákok mélységes ragaszkodását a gimnáziumhoz.
Ezt jelzik a volt diákok alapítványai „hálájuk kifejezéséül
azon intézet iránt, a melyben kiképeztettek és baráti kapcso-
latuk jeléül”.10

Az intézmény
támogató háttere

Az iskola életét jellemzõ értékek felvázolása hiányos
lenne, ha nem szólnánk a hátországról, az intézmény szel-
lemi hátterérõl, melyet részben az evangélikus egyház,
részben pedig a diákok szülei teremtettek meg és éltet-
tek.

Az egyház igyekezett mindent megtenni iskolájáért;
lehetõségei ugyan korszakonként változtak, de az áldo-
zatkész támogató szándék minden idõben egyértelmû és
elvitathatatlan volt.

Nem csupán a visszatekintés szándéka, de legalább
annyira a mának szóló tanulságok okán külön is kité-
rünk a gimnázium és a szülõk kapcsolatára. Tesszük
ezt azért, mert jól érzékelhetõ, hogy az iskola és a szülõk
kapcsolatának milyensége alapvetõen meghatározta, s
határozza meg ma is az oktatás és a nevelés színvonalá-
nak minõségét, pedagógiai lehetõségeit, eredményes-
ségét, avagy okozza annak szolid eredményességét.
A fasori gimnázium példája e tekintetben is irány-
adó. 

1894-tõl kezdve minden évben a beiratkozáskor a
szülõk is kézhez kapták az iskolai törvényeket, melyekbõl
idejében értesülhettek az intézményi követelményekrõl.
A gimnáziumi kiállításokra és ünnepségekre gyakran
hívták meg a szülõket, ily módon is segítve számukra az
iskola alaposabb megismerhetõségét. A kiállítások az
1910-es évektõl váltak rendszeressé; rendeztek például
régiség-, bélyeg- és képkiállításokat, melyek bevételét a
szertárak fejlesztésére fordították. Szintén a jó kapcso-
latnak tudható be, hogy a szülõk – a tandíjak befizetésén
túl – ajándékozással, alapítványok létrehozásával tá-
mogatták – szükség szerint – a könyvtárak vagy a szertá-
rak fejlesztését. Az alapítványt tevõk közül volt, aki ado-
mányának felhasználását teljes egészében a gimnázium-
ra bízta, s volt, aki feltételeket szabott, ám leggyakrabban
jó tanuló, de szegény sorsú diákoknak nyújtottak se-
gítséget.

Králik Lajos – igazán méltó nevének fennmaradására –
„az 1901/02. tanévben két szegény sorsú tanuló részére
tett alapítványt. Az egyiküknek magyar irodalomból, a
másiknak latinból vagy görögbõl kellett jeles elõmene-
telt produkálni. De volt olyan szülõ is, aki az irodát látta
el „tentával”.11

A fasori gimnázium pedagógiatörténetének vázlatos
áttekintésével egy kiváló nevelõ-oktató intézmény jeles
múltjának és mûködésének követendõ értékeit igyekez-
tünk csokorba gyûjteni a példaadás szándékával. Nem
véletlen, hogy a falai között a kiemelkedõ tanáregyénisé-
gek, mint például Mikola Sándor vagy Rátz László tanár
úr, lehetõséget kaptak értékes tevékenységük kiteljesí-
téséhez, ahhoz, hogy olyan kiválóságokat neveljenek a
világnak, mint amilyen Neumann János vagy Wigner Je-
nõ. Láthattuk, hogy a csoda nem égbõl pottyan, hanem
az céltudatos és következetes törekvésekkel „varázsol-
ható elõ” és növelhetõ fel a pedagógusok, a diákok és a
szülõk, valamint az iskolafenntartók legjobbat akarásá-
val és konstruktív együttmûködésével. Érdemes meg-
próbálni!

Forrás: Dobos Krisztina–Gazda István–Kovács Lász-
ló: A fasori csoda. Rátz László–Mikola Sándor–Wigner
Jenõ–Neumann János. Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum. Budapest, é. n. (Sorozatszerk.: Jáki László) –
MESTEREK és TANÍTVÁNYOK sorozat

Jegyzetek
1 Uo.: 14. o. 
2 Uo.: 15–16. o.
3 Uo.: 20. o.
4 Uo.: 20. o.
5 Uo.: 21. o. [Szövegrészbeli kiemelések tõlem: D. K. E.]
6 Uo.: 21. o.
7 Uo.: 21–22. o.
8 Uo.: 22–23. o. [Idézetbeli szavak kiemelése tõlem: D. K. E.]
9 Uo.: 23. o.
10 Uo.: 23–25. o. [Idézetbeli kiemelések tõlem: D. K. E.]
11 Uo.: 25., 26. o.
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Henryk Goldszmit, aki Janusz Korczak néven publikált,
egyszer azt mondta: A gyermekek nem holnapi, hanem
mai emberek. Joguk van hozzá, hogy komolyan vegyék
õket, gyengédséggel és tisztelettel bánjanak velük. Hagy-
ni kell õket azzá fejlõdni, amire teremtették – az egyes
gyermekekben lakozó ismeretlen személy a mi jövõre
szóló reményünk.

Janusz Korczak a szülõatyja annak a gondolatnak,
hogy a gyerekeknek is vannak jogaik – mégpedig emberi
jogaik. Hiszen kincsünk, jövõnk reménysége a gyermek.
Ha az emberhez méltó élet mindannyiunk joga, akkor
ezt legelõször az õ számukra kell biztosítanunk. Az Unicef
Magyar Bizottsága rendre felhívhatja a jogalkotók és jog-
alkalmazók figyelmét erre, hogy munkájuk során vegyék
figyelembe a gyermekek mindenek felett álló érdekét.

A tanulmánygyûjtemény arra mozgósít, hogy Magyar-
országon olyan társadalmi program, olyan tudományos
és közgondolkodás alakuljon ki, melynek szellemében a
gyerekek oly módon nevelkedhetnek a családjaikban és
általában a társadalomban, ahogyan minderrõl a gyer-
mekjogi egyezmény rendelkezik.

A kötet címe a szeretet hatalmára hívja fel a figyel-
met: Vajon tudjuk-e jól szeretni a gyermekeinket? A
szerzõk a feltétlen elfogadás, a törõdés, a megértés, a gon-
doskodás, a védelem fontosságára, megvalósítására ori-
entálnak. Az írásokból kitûnik, hogy a szeretetnek nincs,
nem is lehet kötött módszertana, de létezik sokféle le-
hetõsége és megnyilvánulási formája, amellyel kifejez-
hetjük a gyermeki személyiség egyediségét, vele szembe-
ni tiszteletünket, fejlõdésébe, változásába vetett hitün-
ket.

A kötet alaphangulatát Janusz Korczak írása: „A gyer-
mek a családban” határozza meg. Szorosan kapcsolódik
hozzá az állampolgári jogok országgyûlési biztosának
gyermekjogi munkája. Érdeklõdéssel olvastuk a szülõ-
gyermek kapcsolat árnyoldalait, valamint a „legfonto-
sabb a másik” nézõpontból táplálkozó szeretetteljes vi-
szony kialakulásának bemutatását. Az egyik igen figye-
lemre méltó írásban kirajzolódik, hogy milyen az anyai
szeretet töltete, minõsége a gyermekek születésekor, s
hogyan szerethetjük jól a kisgyermeket.

Más tanulmányok betekintést engednek a családok
nevelési szokásaiba, a korszerû apaszerep és a személyes
példamutatás jelentõségét hangsúlyozzák. Igen tanulsá-
gos az a problémamegközelítés, mely arról értekezik,
hogy milyen lenne, ha ismét gyermekek lehetnénk, vagy
hogyan kapcsolódnak össze a gyermekek és a mozgal-
mak, s miként jelentkezik a megértés-törõdés-felelõsség
a személyiségük alakulásában. Választ kapunk arra a fon-
tos kérdésre is, hogy hogyan szeressük a gyereket, ha
nem a miénk.

Megismerkedhetünk a befogadó iskolák szerepével, a
gyermekközpontúsággal a vizuális nevelésben, a nevelés
különbözõ lehetõségeivel, azok hatásaival, s válaszokat
kapunk azokra a kérdésekre: ki a gyermek?, de hát végül
is, ki a gyermek?

Áttekintve a tanulmányok témaválasztását és a kifej-
tés szemléletét, jól érzékelhetjük a szerkesztõi szándékot:
miszerint céljuk a tudományos és köznapi gondolkodás
gyermekközpontúvá formálásának szorgalmazása, a
célravezetõ nevelési gyakorlat jó példáinak felmutatása,
a szemléleti közös nevezõk megtalálásának támogatása,
összességében a gyermekhez méltó élet szolgálata.

Számos tudomány jeles hazai képviselõje tiszteleg írá-
sával Janusz Korczak szellemisége elõtt: az etológia, hit-
tudomány, jogtudomány, orvostudomány, pszichológia,
pedagógia, szociológia, gyógypedagógia, gyermekvéde-
lem és szépirodalom. Ébren tartják emlékezetünkben a
kiváló ember és gondolkodó gyermekszeretetbõl és a gye-
rekek alapos ismeretébõl táplálkozó, elévülhetetlen ér-
demeit és a mának is szóló tanításait. Befejezésül álljon
itt egy a sok közül:

„… észre kell vennetek, hogy a legna-
gyobb öröm számára (a gyermek szá-
mára) a nehézség leküzdése, a cél eléré-
se, valamely titok megfejtése. A gyõze-
lem öröme és az önállóságból, a valami-
nek a megszerzésébõl, a valamivel való
bánni tudásból fakadó boldogság.”

(Janus Korczak)

Nanszákné Cserfalvi Ilona

A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy meghallgassák õket, a felnõtteknek pedig oda kell
figyelniük ezekre a véleményekre. E gondolat jegyében született az a fenti címet viselõ ta-
nulmánykötet, amelybe Janusz Korczak és magyar gondolkodók írásaiból gyûjtött egy
csokorra valót a három szerkesztõ, Takács István, Csillag Ferenc és Trencsényi László.

Hogyan szeressük
a gyerekeket?
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ANemzeti Múzeum megalapításától kezdve, a mú-
zeumok komoly szerepet játszanak a társadalom

mûveltségének gyarapításában. Közmûvelõdési és köz-
oktatási intézményekként történõ értelmezésük, elsõ-
ként a 20. század második felében került elõtérbe, majd
az elmúlt évtizedekben egyre jelentõsebbé vált, mely
fejlõdési tendencia harmóniában van sok nyugat-euró-
pai ország gyakorlatával. 

Az ezredfordulót követõen, állami kezdeményezésre
a múzeumügy fejlesztése egy középtávú stratégiai terv
alappillérévé vált. A határok megnyitásával, szolgálta-
tó és látogató központok megalakulásával, új igények
jelentkeztek, melyek hatására rá kellett döbbennünk,
hogy szükség van a múzeumok megújulására, hiszen
magukban rejtik a kulturális turizmus megélénkülésé-
nek lehetõségét, és erõsíteni kell a múzeumok oktatás-
ban betöltött szerepét is. 

2003-ban vette kezdetét a Múzeumok Mindenkinek
Program mely küldetésének vallja, a múzeumokban õr-
zött kulturális javak minél szélesebb körû megismerte-
tését, látogatóbarát bemutatását és feldolgozását, hogy
megerõsítse a múzeumok értékmegõrzõ és kultúra-köz-
vetítõ szerepét minden korosztály számára. 

2006-ban a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen)
egyik igazgatóságaként megalakult a Múzeumi Oktatá-
si és Képzési Központ (MOKK), és 2008-ban a Felnõtt-
képzési Akkreditáló Testület által minõsített, akkredi-
tált felnõttképzõ intézménnyé vált. 2007-ben, az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai
Unió támogatási rendszerében, a múzeumi szféra fej-
lesztésére nyílik lehetõség. A Múzeumok Mindenkinek

Program az innovációs terv
kiemelt projektjévé vált,
melynek projektgazdája a
Skanzen oktatási központja
lett.

A Központ tevékenysége-
inek egyik fontos elemét a
módszertani fejlesztések al-
kották. A 2008 és 2010 kö-
zött megvalósított országos
kutatásaink során arra a kér-
désre kerestük a választ,
hogy sokoldalú tudásköz-

pontokként
hogyan tud-
nak a múzeu-
mok a társa-

dalom hasznára lenni, a felnövekvõ generáció ismere-
teinek gyarapítását segíteni. A vizsgálatok segítségével
látképet készítettünk a hazai múzeumok közoktatásban
betöltött szerepérõl, kapcsolthálójáról, a kollégák fel-
készültségérõl, valamint közreadtuk néhány európai
intézmény népszerû múzeumpedagógiai módszerének
adaptálási lehetõségeit. Továbbá 2008-ben elindítot-
tuk a magyarországi múzeumok múzeumpedagógiai
szempontú vizsgálatát egy országos felmérés segítségé-
vel. A „Magyar Múzeumok” kérdõív alapján elkészítet-
tük az iskolás csoportokat fogadó intézmények jegyzé-
két, felsorakoztattuk múzeumpedagógiai foglalkozásai-
kat, és felvázoltuk az oktatási programok megszervezé-
séhez szükséges infrastrukturális adottságaikat. Majd a
múzeumpedagógiai adatbázis folytatásaként, 2012 ta-
vaszán országos adatgyûjtést indítottunk el. Összegyûj-
töttük a hazai múzeumok aktív múzeumpedagógiai fog-
lalkozásait, melyet „Múzeumi a’la carte” néven honla-
punkon is elérhetõvé tettünk. Az adatbázis fejlesztése
folyamatban van, célunk, hogy minden hónapban friss
információkat töltsünk fel a múzeumok pedagógiai fog-
lalkozásairól, ezzel is segítve a pedagógusok munkáját. 

A kutatásokkal párhuzamosan határoztuk meg a fej-
lesztések irányait, lehetõségeit. Nyilvánvalóvá vált,
hogy szükség van olyan akkreditált képzések szervezé-
sére pedagógusok és közgyûjteményi területen dolgo-
zók részére, amelyeken a megszerezhetõ kompetenciák
a hazai felsõoktatás keretén belül nem sajátíthatóak el.
Így a tanfolyamok keretében a hallgatók megtanulhat-
ják, hogyan kell a múzeumokban iskolabarát környeze-
tet kialakítani, miként lehet a tantervhez illeszkedõ mi-
nõségi, a múzeum gyûjteményein, kiállításain alapuló
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a diákok ismere-
teit bõvíteni. Betekintést kaphatnak az egyes intézmé-
nyek, civil szervezetek együttmûködésében rejlõ lehe-
tõségekbe csakúgy, mint a fogyatékkal élõ embertársa-
ink múzeumi fogadásának, a velük való sikeres kom-
munikáció kialakításának módszereibe. Programjaink-
ban szerepelnek továbbá kiadvány- és honlapsz-
erkesztési ismeretek, valamint múzeumi PR és látoga-
tómenedzsment oktatás is, hiszen korunkban a muzeá-
lis intézmények részérõl is elengedhetetlen korszerû
kommunikációs stratégia kiépítése. A kiállítás-rende-
zéssel foglalkozó kurzus során, Magyarországon egye-
dülálló módon adunk segítséget a modern, látogatóba-
rát tárlatok elkészítéséhez, külföldi, hazai, szabadtéri és
termes múzeumok interpretációs módszereire
alapozva. A kulturális szakemberek szervezett

Az „iránytû a kultúra szolgálatában”
Egy központi módszertani fejlesztés, 
és ami mögötte-elõtte van

�
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Mészáros László–
H. Tóth István

A magyar mûvelõdés 1777. évi, elsõ egységes szabályzatában helyet kapott  az iskolák
rendtartására vonatkozó szabályoknak és tanácsoknak egy ajánló formában megfogal-
mazott rendszere is. Stílusa fejtegetõ és elmélkedõ. Meggyõzni akar, a régi mondás
igazságát szem elõtt tartva: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó
ecettel.”22

Tudás – erkölcsi nevelés –
értékközvetítés (2.)
Az iskolák belsõ életének szabályozása
a 18. században

A pedagógiai gyakorlat 
szabályai
A Ratio Educationis harmadik, gyakorlati jellegû

részében olvasható  szabályrendszer  a nevelõrõl (ide ér-
tendõ az összes rendû és rangú tanár) és a neveltrõl (a
teljes tanulóifjúság) szóló gondolatfüzér mellett foglal-

kozik a jutalmazás és a büntetés kérdésével, valamint a
szülõkkel való kapcsolattartással is.

Milyen a jó nevelõ?

A nevelõnek „nagy és magasztos feladata van”, példa-
kép, „rajta csüng a fiatalok szeme”, „õt figyelik és utánoz-

képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a
képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint,

pedig továbbképzési lehetõséget biztosítunk az intéz-
ményvezetõk részére is. Napjainkig 34 db. 30, 60 és 120
órás akkreditált képzést bonyolítottunk le, melyeken
több mint 500 hallgató vett részt. 

Annak érdekében, hogy a megszerzett tudás, tapasz-
talat és a kompetenciák minél szélesebb kör számára el-
érhetõvé váljanak, létrehoztunk egy országos koordi-
nátori hálózatot. Múzeumi vagy pedagógiai területen
dolgozó kollégáink segítségével, hazánk minden me-
gyéjében konferenciák, kerekasztal beszélgetések, in-
formációs napok, könyvbemutatók segítenek abban,
hogy az egyes intézmények kulturális központokként
álljanak a társadalom szolgálatában. A koordinátori
hálózat folyamatos bõvítésével pedig nem titkolt szán-
dékunk összefogni és segíteni a magyarországi múzeumi
rendszer innovációját közoktatási és közmûvelõdési te-
rületen. Tevékenységeink elméleti hátterét, módszer-
tani fejlesztéseinket, kutatási eredményeinket és a mú-
zeumi területen hiánypótló szakmai, tematikus tanul-
mányokat a „Múzeumi iránytû” sorozatban jelentettük
meg. Hallgatóink számára a képzéseinkhez kapcsolódó
jegyzetek a „Múzeumiskola” sorozatban érhetõk el.
Mindkét sorozatunk regisztrációt követõen ingyenesen
letölthetõ a www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu
honlapon. 

De az „élet” nem áll meg itt! Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy újabb kutatásokkal, képzési temati-

kák kidolgozásával és koordinátori hálózatunk bõvíté-
sével szeretnénk tevékenységeinket fenntartani. Az el-
múlt 5 év során nyilvánvalóvá vált, hogy a formális, in-
formális és non-formális oktatás egyik fókuszpontjává
válhatnak közgyûjteményi intézményeink. Célunk a
múzeumok és az oktatási intézmények közötti kapcso-
latok fejlesztése, hogy a közgyûjteményi intézmények
az iskolán kívüli ismeretátadás kiemelkedõ központjai-
vá váljanak. De ez a folyamat csak akkor teljesedhet ki,
ha az oktatási szakemberek megfelelõen értesülnek a
múzeumok programjairól. Ezért készítettük el és fejlesz-
tettük tovább a múzeumpedagógiai adatbázist, és indít-
juk el 2013-ban is kurzusainkat. A tanfolyamok célcso-
portja továbbra is a közgyûjteményi és oktatási terüle-
ten dolgozó szakemberek. A jövõben szeretnénk, ha az
egyes csoportoktól függetlenül, megismerkedjenek egy-
más munkájával, innovációs lehetõségeivel, biztosítva
a jövõbeli még sikeresebb együttmûködést. Így 2013
márciusától betekinthetnek a pedagógusok akár a kiál-
lítás-rendezés minden részletébe, vagy egy kurátor is el-
sajátíthatja az iskolák és múzeumok partnerségéhez
szükséges kompetenciákat. 

Aranyos Sándor
kommunikációs

és disszeminációs asszisztens
aranyos.sandor@sznm.hu

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ

Szentendre

�
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zák”, valamint „az õ személyes hatása dönti el a jövõ nem-
zedékek erkölcsi mivoltát”. Mindezek nyomán a jó ne-
velõ jellemzõi: tiszta életet él; példamutató; mentes
minden erkölcsi fogyatkozástól; jellemes, ami minden
tudományos képzettségnél fontosabb; olyan erkölcse
van, amelyhez a fiatalok biztonsággal igazodhatnak; ha-
misítatlanul vallásos; igazi jámborság van benne; a nö-
vendékek iránt minden helyzetben türelemmel párosult
szeretetet mutat. 

Ha ezek közül az ismérvek közül csak egy is hiányzik,
akkor a tudományok épülete „száraz talajon áll.”23

Hogy ezeket a nevelõ bizonyítani tudja, a Ratio tanári
próbaéveket vezet be, amelyek kitöltése után lehetett
csak a nevelõt véglegesen megerõsíteni a tanári státu-
szában.

Milyen legyen a nevelt?

„Az állam boldogságához nemcsak erényes és mûvelt
erkölcsû, hanem kötelességtudó és szorgalmas polgárok
is kívántatnak” – olvasható a Ratio II. része VII. fejezeté-
ben. Aki ezt igazán a szívén viseli, az „az erényességre,
nemes erkölcsökre és szorgalomra buzdítja” neveltjeit.
De a nevelésnek az is a célja, hogy az állam hasznos pol-
gárokkal rendelkezzék.

Ki a hasznos polgár? Akinek a teste egészséges és erõs;
lelke a sokoldalú tanulmány útján csiszolódott; jelleme
megbízható, összeférhetõ és tisztességes. A 224. § így szól
errõl: „Az államnak olyan polgárokra van szüksége, akik
bármely terhet elvállalnak, testüket az év bármely szaká-
ban az idõjárás viszontagságainak és szeszélyének kite-
szik, és végül, akiket ereje vesztett és elpuhult természe-
tük el nem éktelenít.” Ezért a nevelésnek különös gon-
dot kell fordítania a test kimunkálására, a szellem kimû-
velésére és a jellem kiképzésére.

A tanulók szorgalmának sarkallására a jezsuita
rendtartásból ismert eszközöket alkalmazta. Ezek: a ver-
seny, a vizsgálatok (ti. a vizsgák), a jutalmazás és a bünte-
tés. Mind a verseny, mind a vizsgálatok, mind a jutalma-
zás és a büntetés elsõsorban a külsõ értékelést, elisme-
rést vagy éppen az el nem ismerést segíti elõ. Aki pedig
az igazi eszményt munkálja magában, nincs szüksége
külsõ elismerésre, legfeljebb a kívülrõl jövõ jó szóra és
bátorításra.

A Ratio a vallásos gondolkodásról

A vallásos nevelés elõmozdítására tett rendelkezések
vezérelvei a következõk:

1. segíteni kell a tanulókat abban, hogy Istent szolgai
félelem nélkül tiszteljék;

2. tetteiket Isten segítségével vigyék véghez;
3. az iskolai élet minden mozzanata isteni tisztelettel

és imádsággal legyen áthatva;
4. senkit sem szabad más vallásra kényszeríteni;
5. a hitelvi dolgokról való vitatkozás tilos, mégpedig

azért, mert gyûlölséget, ellenségeskedést és hasonló ször-
nyûségeket kelt.

A Ratio egyenértékûként kezelte a különbözõ feleke-
zethez tartozókat, hiszen mindannyian a birodalom pol-
gárai és a király alattvalói. Mária Terézia korábban ki-
adott türelmi rendeletei, amelyek a nem katolikusokat
hátrányosan különböztették meg, éppen a Ratio
Educationisban, jelesül az oktatásügy megreformálása
közben kezdtek megváltozni és pozitív irányba elmoz-
dulni. Ezt a gondolkodásmódot teljesíti ki majd – édes-
anyja halála után – II. József császár.

A Ratio didaktikájának 
metaforikus szóanyaga

A dokumentum II. részének elemzése – különös te-
kintettel – a tudás, annak megszerzése és felhasználása,
valamint az abból fakadó értékek körére terjedõ.

A Ratio második része tartalmazza a tanulmányok ter-
vezetét és tantárgyainak megállapítását: „Elsõsorban
azokat a tárgyakat kell megállapítani, melyek az egész or-
szág alkotmányának s az itt lakó nemzetek és rendek
szükségleteinek, a különbözõ vidékek egymáshoz való vi-
szonyának és összetartozandóságának leginkább megfelel-
nek és így az ifjúság helyes nevelésére üdvösen hatni lát-
szanak.”24

Két alapvetõ kérdés kívánkozik ide. a) Mi a szükség-
let?; b) Kinek a szükséglete? A válasz teljesen egyértel-
mû. A szükséges az, ami az uralkodótól meghatározott, és
ami a birodalom számára hasznos. Errõl így szólt a 61. §:
„Különösen arra kell törekedni, hogy az ifjúságot a tisz-
tesség és becsület minden törvényeire úgy neveljük, hogy
az állam méltón derék férfiakat, a királynak híven szolgá-
ló alattvalókat és szorgalmas polgárokat remélhessen be-
lõlük.”25 A nevelés legfõbb célja tehát: 

1. „derék polgárokat és hû alattvalókat (ti. képezni),
akiknek az erény és a haza szívükön fekszik”;26

2. erényre, jó erkölcsre27 és szorgalomra ösztönözni az
ifjakat.28

(Jelen tanulmányunk befejezésében tanulmányozható táb-
lázatunkban is láttatjuk, hogyan gondolkodott a Ratio a ne-
velés-oktatás ügyében a tudásról.)

A Ratio II. részének tanulmányozása után a tudás ér-
telmezésére a következõ megállapításokat tehetjük:

1. Minden iskolaszint a következõ számára dolgo-
zik, az pedig a már megvetett alapokon építkezik to-
vább.29 Minden iskolaszinten azt kell és szükséges elsa-
játítaniuk a tanulóknak, amit az állam meghatároz és
elrendel.30

2. Az állam által meghatározott és elrendelt tudás
anyaga – ami a különbözõ tantárgyak tananyagrendsze-
rében bontakozik ki – azért van, hogy a felvilágosult ab-
szolutizmust (ki)szolgálja. A tudás a társadalom mûkö-
désére vonatkozóan pragmatikus tudás.

3. Az alsó fokon a tudás olyan ismeretek megszerzése,
amelyek segítségével a falvak és városok föld- és kézmû-
vesei, iparosai és kereskedõi „becsületességre és a vagyo-
nuk figyelmes gondozására nevelendõk.”31 Középfokon
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a tudás olyan ismereteknek a megszerzését jelöli, amely-
lyel a polgárság gyermekei a „jó polgár nevére tehetnek
szert.”32 Felsõfokon a tudás megszerzése a „király és a ha-
za szolgálatára, valamint az emberi élet javaival való
megfelelõ bánásra” 33 képesít.

4. A tudás egyszerre szolgálja a birodalom ügyét (pl.:
német nyelv), ugyanakkor nemzeti jellegû is, mert a
„nemzetinek” nevezett tantárgyak (pl.: történelem,
földrajz, jog) a magyar identitást is erõsítik a tanu-
lókban.

5. A tudás – már az elemi szinttõl kezdve – akadémi-
kus tradíciókat követ. A tananyagban a mai felfogásunk
szerinti humántudományok szerepelnek túlsúlyban. A
Ratio a humanizmus korában meghatározott egyetemi
tudásanyag felépítését veszi át, illetve fejti vissza a kö-
zép- és alsó fok számára is használható módon. Erre pél-
da a latin nyelv tanításának metódusa az alsó foktól az
egyetemig.

6. A tudás nem más, mint enciklopédikus mûvelt-
ség. Az oktatás ismeretközpontú, vagyis a világ minden
fontos dolgáról minél több ismeretet kell elsajátítania a
tanulónak – mindezt lehetõleg memoriterekkel –, mert
az az igazi tudás, amit az ember memóriája tartósan képes
tárolni.

7. A tudás rendszerében a természet- és mûszaki tudo-
mányok – a mai felfogásunk szerinti reáliák – is helyet
kapnak. Ezek teljes egészében leképezik az akkori termé-
szettudomány rendszerét.

8. A tudás – azon túl, hogy a felvilágosult abszolutiz-
mus állami életének szervezésére és lebonyolítására hasz-
nálandó – a vallásos élet elméleti és gyakorlati elõmoz-
dítását is segíti. 

9. A Ratio szerint a mûveltséget csak kevesek képesek
megszerezni. Az alsó fokot kivéve a tudás privilegizálttá
válik, csak az elit, illetõleg a kiválasztottak képesek hoz-
zájutni.34

10. A tudás eszköz, amellyel a fõcél, az „állam boldog-
sága”35 elérhetõ.

Befejezésül
Az 1777-ben, Bécsben kinyomtatott Ratio Educationis

fedõlapján a császári koronás magyar címer látható, amit
a „Iustitia et clementia” felirat övez. Jelentése: Igazságos-
ság és kegyesség. Bizonyára többféleképpen is értelmezhe-
tõ ez a két szó; mi a tudással kapcsolatba hozva a követ-
kezõket értjük rajta:

1. Aki a törvényt megtartja, vele megegyezõen cse-
lekszik, az jogszerûen és méltányosan jár el, és jutalma az
igazságosság. Aki pedig megszerezte magának az igazsá-
got, az az életben jámbor és kegyes lesz. Magához épp-
úgy, mint embertársához.

2. Az igazi és elveszíthetetlen tudás nem más, mint
igazságban élni és kegyesnek lenni. Mindig, minden kö-
rülmény között.

Helytelen lenne, és gyakorlati szempontból szükségte-
len is a tudásról általában elmélkednünk, szólnunk, vi-
tatkoznunk. Amint azt a jelen tanulmányunk bevezetõ-
jében rögzítettük is, abból indultunk ki – Nagy József
nyomán –, hogy a tudás mindig valamire vonatkoztatva
értelmezhetõ, éppen ezért szükséges idõrõl idõre feltár-
nunk, hogy mi az, amire a tudás vonatkozik. Tényként
kezeljük, hogy a Rationak és Nagy Józsefre hivatkozással
A tudástechnológia elméleti alapjai gondolatmenetnek
olyan filozófiája van, mely  az általunk vallott keresztény
szellemiségû erkölcsi neveléshez szervesen köthetõ egy-
részt a történeti realizáció, másrészt a korszerû pedagó-
giai értékrend alapján.

Ha abból indulunk ki, hogy a tudás valamilyen mó-
don létrejön és mûködik, akkor folytatásaként szüksé-
ges rögzítenünk azt is, hogy a létrejövõ és létrejött tudá-
sért, továbbá annak korszerû, szakszerû mûködtetéséért
és mûködéséért az oktatás valamennyi szintjén felelõ-
sek vagyunk mi, pedagógusok. Mindenekelõtt tisztá-
ban kell lennünk azzal, hogy a létrejött, megszületett
sokféle tudás az egyén pszichikumában, az interperszo-
nális és a hálózati kommunikációban, a taneszközökben
és másutt egyaránt létezik. 

Elengedhetetlennek tartjuk azt, hogy a pedagógus-
képzõ mûhelyekben, egyértelmûbben: a pedagógus-
képzésben az európai szellemiség alapjait jelentõ filozó-
fiai gondolkodáson létrejött tudáskritériumok érvénye-
süljenek olyan értékállóan, amiként azt a Ratioban lát-
hattuk; errõl adtunk számot jelen dolgozatunkban ed-
dig, valamint a jegyzeteket követõ, rendszerezõ táblá-
zatban is.

Jegyzetek
22 Szalézi Szent Ferencnek tulajdonított mondás.
23 Fináczy a „száraz talaj” (aridum solum) kifejezéssel kapcso-
latban képzavarról beszél, hiszen a száraz talaj éppen megfele-
lõ az építkezéshez.
24 II. rész, bevezetés.
25 Az ókori Róma erényei vonulnak fel elõttünk a felvilágosult
abszolutizmus megfogalmazásában: auctoritas (tekintély), fides
(hûség), pietas (istenfélelem, kegyelet), dignitas (tisztesség),
officium (kötelességtudás).
26 121. §.
27 Platón és Arisztotelész szerint is a nevelés legfõbb célja, hogy
erényes legyen az ember.
28 122. §.
29 Kornis Gyula megjegyzése.
30 Az egyes iskolaszintek tananyag- és követelményrendszerét
a Ratio részletesen tárgyalja.
31 88. §.
32 129. §.
33 196. § és 172. §.
34 Gondoljunk itt a társadalmi szelekció kérdésére.
35 254. §.
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Mi a tudás? Miért szükséges a tudás?
Mit ad a tudás?

Mire indít a tudás?
Mire képesít a tudás?

a tisztesség és a becsület törvényei-
nek hordozója (106.§)

erényre és jámborságra nevel (87.§) a jövendõ életszükségleteiknek és kö-
rülményeiknek leginkább megfelelõ
habitust (97.§)

tárgyi gazdagság és hasznosság,
amely mindenkinek, bármely állásban
legyen is, elõnyére válik (117.§)

a vasár- és ünnepnapok megünneplé-
sére és a jámborság gyakorlására
szoktat (110.§)

derék kereszténnyé és jó emberré tesz
(100.§)

helyes gondolkodás és a tárgyakról va-
ló igaz fogalmak megalkotása (128.§)

kiragad azokból a bajokból, melyek-
bõl, ha az ember magára lenne hagyat-
va, bizonyosan belemerülne (110.§)

az államnak méltón derék férfiakat, a
királynak híven szolgáló alattvalókat
és szorgalmas polgárokat (106.§)

az élet ügyleteiben való értelmes eljá-
rás (129.§)

tüzelje a fiúkat (ti. a növendékeket) a
szíves tanulásra és az emlékezet meg-
õrzésére (118.§)

mint szilárd alap, állandó gondozás
mellett a keresztény igazságoknak
minden tekintetben erõs és megingat-
hatatlan épületét (110.§)

a tudományok olyan lerakása, amely-
bõl a közre igaz haszon háramlik (VII.
fej., utószó)

utánzásra buzdítson (120.§) a jövõ számára hasznos tanulságokat
hoz (121.§)

különös szolgálatot tesz a megértés-
re, mérlegelésre, bizonyításra, cáfo-
lásra és vádolásra (143.§)

ismerete nélkül, tekintve a jövendõ
életviszonyaikat, el nem lehetnek (ti.
a növendékek) (121.§)

a mohó érdeklõdéssel magába szítt és
megtartott események elpusztítha-
tatlan gyökeret hajtanak a lélekben,
az erkölcsi nevelés javára (121.§)

a szeretet és a megbecsülés ébresztõ-
je (149.§)

a szörnyûségek iránt borzalmat, a bûn
iránt utálatot ébreszt (121.§)

szorgalmat, amelytõl nem marad el a
jutalom (VII. fej., utószó)

igaz és eredeti fogalom (186.§) állandóan gyakorolják és tökéletesít-
sék magukat (ti. a növendékek)
(137.§)

föltalálást, elrendezést, elõadást
(145.§)

szilárd alap (186.§) a magán (ti. a növendék) és a máso-
kon való segítség (161.§)

a közhaszonra és a mindennapi élet
szükségleteire utal (147.§)

valódi megértés (187.§) legyen helyes fogalma és tudjon he-
lyesen ítélni (ti. a növendék) (161.§)

a félelem nélküli megszólalást (157.§)

a felvetett tárgy igazi magyarázata
(187.§)

az elmét fürgévé teszi (171.§) különbségtételt igaz és hamis, jó és
rossz között és a belõlük szükségkép-
pen eredõ következmények között
(178.§)

legmélyebb belátás (196.§) a kincset az emberi élet javára feldol-
gozni képes legyen (ti. a növendék)
(177.§)

a nagyobb világosság okáért (191.§)

tisztelettel gondolkodás (196.§) a kitûzött céltól el ne tévelyedjenek
(ti. a növendékek) (192.§)

jóval elõkelõbb helyre küzdheti fel
magát (ti. a növendék) (196.§)

kíváncsiság, amely hasznára és okulá-
sára van (ti. a növendéknek) (200.§)

az ifjúság helyes nevelésére üdvösen
hatni látszik (II. rész, bevezetés)

kész lesz a vagyonát, vérét, életét fel-
ajánlani és a legnagyobb odaadással
lenni a haza, az uralkodó és a közjó
iránt (ti. a növendék) (196.§)

DKenedli_K�nyvsarok2.qxd  2012.11.28.  13:42  Page 15



16

Született is sok cikk, tanulmány, szakkönyv a változások
következményeirõl, azok azonban elsõsorban látleletnek
tekinthetõk. E könyv szerzõpárosa viszont a téma tudo-
mányos feldolgozásán túl együttgondolkodást kíván el-
indítani, azaz éppen a szakma jelenlegi és leendõ képvi-
selõi közötti párbeszédre ösztönöz a könyvével. 

Mindannyian ismerjük a hibás olvasói szokásokat: azt
például, hogy ritka az az olvasó, aki egy-egy könyv elõ-
szavának szövegében elmélyül. Jobb esetben átfutja, de
igen gyakori, hogy átugorja, s azonnal a mû olvasásához
kezd. Jóindulattal talán olvasói türelmetlenségnek te-
kinthetjük ezt az attitûdöt. E könyv esetében azonban ne
tegyünk így! Feltétlenül szükséges ugyanis a pár beveze-
tõ oldal információinak megismerése, hiszen az érdeklõ-
dés felkeltésén túl a téma tudományos beágyazására is itt
kerítenek sort a szerzõk. A nevelés kereteit adó szociali-
zációs közegeket az alábbiak szerint határozzák meg: 

– a család,
– az iskola, 
– a szabadidõ,
– a médiatér.

A fejezetek között szoros a tartalmi összefüggés, hi-
szen valamennyinek a szereplõje az ember az újszülöttõl
a nagyszülõig, a szülõktõl a pedagógusokig, mindenki te-
hát, aki a társadalom tagja. Az elméleti bevezetõ a mun-
ka filozófiai, pszichológiai, szociológiai hátterét adja.
Szövegének fontos értéke a tiszta, egyértelmû fogalmi
apparátus használata. A kultúrtörténeti megalapozáshoz
olvashatunk oktatáspolitikai, jogi szemelvényeket, de
Karácsony Sándortól, Csehovtól, Osborntól is egy-egy
hivatkozást. Az ismeretanyag kapuját szélesre tárják a
szerzõk. Itt már tudomásul kell vennie az olvasónak, hogy
nem könnyû esti lektûrrel, hanem komoly, gondolko-
dásra sarkalló munkával van dolga. 

Számomra a fejezetek közül a harmadik megkompo-
náltsága egészen megkapó volt. 

Arany János mindenki által ismert versének két sorát
választották indításnak (expozíciónak) a szerzõk: 

„Este van, este van: kiki nyugalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja…”

A téma kidolgozása Zelk Zoltán: Este jó, este jó címû
versének – a család melegét idézõ – néhány bensõséges
sorával indul.

Este jó, este jó,
este mindig jó.
Apa mosdik, anya fõz,
együtt lenni jó.

Végezetül pedig, a fejezet zárásaként (finale – feloldás),
Az apám kakasa címû gyermekversgyûjteménybõl
Lackfi János – Arany János fenti versének átköltésébõl
idézett – sorai érzékletesen mutatnak rá a család életé-
nek, légkörének gyökeres változására napjainkban: 

„Este van, este van, zsibong az egész ház,
(– Bejöjjön? Ne jöjjön?) A homály kinn bénáz.”

(Arany költeménye 1851-ben, míg Lackfi Jánosé
2009-ben látott napvilágot. Másfél évszázad – s micsoda
átalakulás! Az alapélmény Aranynál a nyugalom, mára
zsibongásra vált. A 21. század eleje a gyorsaság, a hirtelen
változások kora; a zajról, a nyüzsgésrõl, a kavargásról
szól, s némi pesszimizmussal az is megjósolható, hogy: „ez
még csak fokozódik!” A megváltozott helyzetben termé-
szetesen az értékek is átalakulnak, s ebben döntõ szerepe
van a felnõtt világnak, hiszen a felnövekvõ nemzedék
kritikusan, de másolja az elõtte haladókat.) 

„A család” fejezetében az egyik alfejezet: a „Mi is a csa-
lád?” címet viseli. Érdemes itt megidéznünk egy igen fi-
gyelemre méltó gondolatsorát, mely jól illusztrálja a szer-
zõk problémacentrikus, interaktivitásra késztetõ straté-
giáját – prognosztizálhatóan komoly vitákat indíthat
majd el az olvasók körében:

Csillag Ferenc

A könyv, amelyet az olvasó figyelmébe ajánlok, A nevelés esélyei; Család, iskola szabad-
idõ, média alcímet viseli, és októberben, a Tanulás Hete alkalmával mutatták be a Magyar
Mûvelõdési Intézetben. Kiadója az Ifjúságügy Szakértõinek Társasága (ISZT) Alapítvány.
A szerzõk széles érdeklõdõi kört céloznak meg. A fülszövegben a következõt olvashatjuk
errõl: „… a könyv, amelyet tankönyvként, szakmai olvasmányként ajánlunk az érdeklõ-
dõ, vitatkozó, gondolkodó olvasóközösségnek.” De jól is van ez így, hiszen közel három
évtizede a változás folyamatos az oktatásban, s ez hatással van a diákokra, a pedagógu-
sokra, a családokra egyaránt, szükség van tehát a segítségre. 

Olvasóinknak ajánljuk
Nagy Ádám–Trencsényi László: 
Szocializációs közegek a változó 
társadalomban. ISZT Budapest, 2012

Csillag_Olvas�inknak.qxd  2012.11.28.  13:43  Page 16



17

„Nem a család van tehát válságban, hanem az idõ múlása
és a társadalmi struktúrák átalakulása miatt a hagyományos
családmodellt kell ismét újragondolni. Ezt a folyamatot meg-
határozza, hogy a tudatos alternatívák virágzása tapasztal-
ható: többek között az egyedülálló ’szingli’ pozíciónak és az el-
vált státusznak nincs már olyan negatív megítélése, mint ré-
gen.” (37. old) – E négysoros megállapítás az olvasót arra
hívja, hogy saját tapasztalatait összegezze, a kérdésrõl be-
széljen. Mert nagyon is sokszor hallottuk a megállapítást
a családok válságáról. 

Azonnal felötlik bennem Ingmar Bergman Fanny és
Alexander címû filmje. Ott a szemünk elõtt játszódik le
egy család válságba jutásának folyamata. De az iroda-
lomból is számtalan példát hozhatunk erre: amíg például
Gárdonyinál ezt olvashatjuk: „A család is... olyan valami
az életben, ami becses... Olaj az élet lámpásában.”, addig
Csíkszentmihályi Mihály már így fogalmazza meg állás-
pontját a családról: „Mindenki olyan mértékig része egy
családnak vagy egy baráti kapcsolatnak, amilyen mértékû
pszichikai energiát fektet be a közös célokba.”

A család funkciójának vizsgálata az ún. kényesebb
kérdéseket is nyílt õszinteséggel vázolja. (A szerzõk hu-
mora itt elõbújik. Megemlítik ugyanis azt a szinte tipikus
nagyvárosi családot, ahol a kutya is családtagként szere-
pel.)

A családi funkciók az alábbiak: 
– biológiai reprodukció,
– gazdasági
– a szeretet-biztonság
Vajon minden család képes-e csupán az utolsóként

említett kategóriának való megfelelésre? „A család mû-
ködésének alapjait (…) a szeretetfunkció teremti meg, ez
szolgálja az érzelmi szükségletek kielégülését, e nélkül nem le-
het család a család. Ez a funkció óv a feszültségektõl, tompít-
ja a külsõ ártalmakat, érzelmi biztonságot, harmóniát ad” –

olvashatjuk errõl. S hogy a könyv valóban a leendõ peda-
gógusoknak is készült, bizonyítja az alábbi megállapítás:
„A család szeretetfunkciójának súlyos sérülésekor a helyzet
kezelése a gyermekvédelmi ellátórendszer feladata.” (43.
old.) 

A szerzõk foglalkoznak a családi élet konfliktusainak
feldolgozásával is. A „konfliktus” kifejezés önmagában
még nem jelent feltétlenül életre-halálra menõ összeüt-
közést, de még tettlegességet sem álláspontjuk szerint. A
mindennapi szóhasználat ugyanis általánosabban, s egy-
re inkább mindenféle emberi összeütközés szinonimája-
ként alkalmazza. 

Az összeütközések egy család teljes történetiségében
léteznek, az együttélés szükségszerû velejárói, s hol erõ-
sebb, hol gyengébb formában jelentkeznek. Lássuk be, a
konfliktusok bizonyos értelemben a nevelõdéshez, a sze-
mélyiség formálódásához is hozzájárulnak. Az ugyanis,
hogy ki, milyen módon éli meg a különbözõ konfliktuso-
kat, egyedi és egy sor tapasztalattal és tanulsággal is
szolgál: a személyiség folyamatos alakulása, változása le-
hetõvé teszi például a „nagy konfliktusok” tompítását és
tanítja a feloldás és feldolgozás valamilyen módját, s a
megelõzést is. 

Itt nincs lehetõségünk arra, hogy valamennyi fejezet-
rõl hasonló részletességgel szóljunk. Inkább egy nagy lé-
péssel a médiatér tematikus egységének néhány gon-
dolatára hívom fel az olvasó figyelmét. A könyvvel való
behatóbb ismerkedés során jól kirajzolódik a médiatér
funkcióvilága. Engedtessék meg, hogy ennek – az alábbi
táblázatban – megjelenített terminológiáihoz egy-egy
kritikus, esetleg cinikus megjegyzést kapcsoljak, model-
lezve azt a helyzetet, ahogyan a diákok – az ismeretek el-
sajátításának folyamatában – valószínûsíthetõen megte-
szik azt. 

Funkcióvilág Megjegyzések

Informálás és szórakoztatás Vajon hazánkban és a nagyvilágban csupán balesetek, bûnügyek, katasztrófák tör-
ténnek? (Lásd a híradók világát)

Norma- és kultúraközvetítés A tévé napi sorozatai, szappanoperái vagy a Big Brother valóságshow adásai alkalma-
sak erre?

Szociális integráló feladatok „Nem vagy egyedül” – üzenetet közvetít. A rászorultak támogatására mozgósít, de
megfelelõen széles-e a megcélzott kör, melyet a médiában megszólítanak?

Közéleti-politikai funkció Ebben a látható és hallható hírvilág és a vitamûsorok erõsen politikai, világnézeti be-
állítottsághoz kötöttek. Vannak médiaszereplõk, akik válogatnak, melyik csatorná-
nak adjanak interjút. Mûködik a tájékoztatás pártatlansága?

Dokumentációs funkció A kulturális értékeink közvetítésében már jelentkezik az objektivitás. De milyen a
mûsorpolitika? Mikor láthatók, hallhatók, milyen kiadványokban olvashatunk
róluk, milyen körülmények között és milyen színvonalon kerülnek bemutatásra?

E példaként kiválasztott témakör csak egyetlen terü-
lete a fejezetnek. Az egész még számtalan más izgalmas
kérdést vetít elénk. S hogy foglalkozni kell a média által
kínált, nyújtott szolgáltatásokkal, a befogadással, a befo-
gadói magatartás formálásával az egészen biztos! Hiszen
valamennyien jól tudjuk, hogy az iskolai eredmények ál-
talános romlását nemcsak a gyakorló pedagógusok érzé-
kelik; az okokat keresve sok oktatáskutató is visszavetíti

azt a médiában bekövetkezett ugrásszerû változásokra.
Mintegy húsz éve történt az az információrobbanás,
amelynek hatásait még csak most kezdjük érezni, de meg-
oldási stratégiánk nincs vagy meglehetõsen szegényes a
kezeléséhez. 

E fejezet példatára egyébként lebilincselõ. Érde-
mes például a könyvben a 140. oldal három fényképé-
re tekinteni, a magyarázószöveggel megismerkedni s
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a korszerû példaanyagot felhasználva foglalkozni a
témával. 

A szerzõk a szocializációs közegek közötti kapcso-
latrendszert is feldolgozzák, így válik teljessé a téma ki-
bontása. A könyv 155. oldalán egy példát hoznak, a ke-
celi ÁMK-ban mûködõ nyelvi laboratóriumban folyó
széles spektrumú oktatási tevékenységrõl. Szeretném ezt
megerõsíteni egy saját történettel. Az esélyegyenlõségi
program keretében szakértõként mûködtem közre egy
Pest megyei iskola tevékenységének patronálásában. A
tanulók 62%-a cigány családból érkezett. A hátrányok
mértékérõl itt nem adnék számot. Az iskola fejlesztésé-
nek elsõ lépése a számítógéppark megteremtése volt: 15
gépet szereztek be. A számítástechnika tárgyat, illetve a
szakkört az igazgató vezette, aki a szülõk és az iskola kap-
csolatának fejlesztését úgy oldotta meg, hogy a délutáni
szakköri foglalkozásokra az anyukákat is behívta, hogy
gyermekükkel együtt ismerkedjenek a szövegszerkesz-
téssel. Egy bûvös mondatot dobott be, amely varázserõ-
vel bírt: „Mindenki tanuljon meg kérvényt írni!” 

Visszatérve Nagy Ádám és Trencsényi László 2012
õszén megjelent könyvére – elfogultan mondom – a tu-
dományosság mellett fõ erénye a könyvnek az olvasmá-

nyosság, továbbá a továbbgondolást segítõ hatalmas hi-
vatkozási jegyzék. Külön köszönet az olvasók nevében ez
utóbbiért. 

A könyvnek vélhetõleg két olvasói köre lesz: az elsõ
az oktatás szereplõi: a tanuló, illetve a pedagógia mûve-
lõi, képviselõi, akik ezzel a tudatosan, módszeresen fel-
épített könyvvel bõvíthetik kézikönyvtárukban az alap-
mûvek sorát a szakmai tudásuk elmélyítéséhez. A másik
kör azon érdeklõdõk csoportja, akik a pedagógiában be-
következõ változásokról mindent szeretnének tudni,
akik a nevelésnek még napjainkban is nagy jelentõséget
tulajdonítanak, akár laikusként is. Meggyõzõdésem,
hogy a könyv olvasói indíttatást kapnak arra, hogy újabb
és újabb kérdéseket tegyenek fel és elmélkedjenek a pe-
dagógia tudományának fejlõdésérõl, mely hasznos, krea-
tív tanulási folyamatot indukál.

Végezetül meg kell dicsérnünk az ISZT Alapítvány ki-
adói tevékenységét. Szépen szerkesztett formában, ötle-
tes grafikai megoldással (legóelemek beemelése a fejeze-
tek elkülönítéséhez) tették szépen tagolttá a szerkezetet,
és esztétikus, ugyanakkor felhívó jellegû a kötet borítója
is. Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom a könyv ala-
posabb megismerését és felhasználását.

� � �
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Az alábbi leírásban bemutatott óra az Én istenem címû
dal hallás utáni megtanítása köré épül. A tanulás folya-
matában a szép éneklés és a hallásfejlesztés mellett sor ke-
rül a zenei írás-olvasás gyakorlására, a ritmusérzék fejlesz-
tésére, új zenei fogalom (zenei sorok) tudatosítására és a
többszólamúságra nevelés feladatainak megoldására is.

Tervezõ munkám során arra törekedtem, hogy a ré-
szek, bár logikusan egymáshoz kötöttek, mégis legyen le-
hetõség a tanítási algoritmus gyerekekhez igazodó – szük-
ség szerinti – átlépésére is. Egyben arra biztatom az itt le-
írtakat kipróbáló kollégáimat, hogy a tanítványaikhoz
igazítsák a tanulás folyamatát, a saját ötleteikkel – szük-
ség szerint – bõvítsék, cseréljék fel az itt felkínált metodi-
kai megoldásokat.

Az óra menete
Tananyag: az Én istenem címû dal

Tanítási feladat:
– daltanulás hallás után, a négyes ütem gyakorlása-

írása,
– a ritmusmotívum fogalmának gyakorlása 
– a zenei sorok fogalmának megtanítása
– a ritmuskészség fejlesztése, többszólamúságra neve-

lés
Taneszköz: a Nemzeti Tankönyvkiadó 3. osztályos

énekkönyve (26–27. oldal)

A fejlesztéshez használt dalok:
Három éjjel, három nap
Hopp Juliska
Virágéknál ég
Méz, méz, méz 
Megismerni a kanászt
Még azt mondják

Az óraleírásban elõforduló szimbólumok: 4 – négyes
ütem ; �� negyed szünet; �� negyed; �� nyolcad; :� ismétlõjel;�� fél érték

T = tábla; F = feladat; ? = kérdés
= éneklés; = írás; = tankönyv; = olvasás

tankönyvbõl.

1. Ismétlés: A Három éjjel… címû dal éneklése (álló
helyzetben)

a) Szöveges éneklés –versszakonként váltott csoport-
tal – figyelemfejlesztés

halk, egyenletes helyben járás közben – többszólamú-
ságra nevelés

b)Ritmustapssal és névvel éneklés, a helyben járás
marad – mozgáskoordináció-fejlesztés

F.: a sorazonosságok észrevétetése a ritmus szempont-
jából


A A A A


4 azonos sor
(A feladat befejeztével üljenek le a tanulók.)
c) elõkészítése „menõ mérõvel”

 az ütemmutató megállapítása
 ? hány ütem egy sor = motívum
T.: 4 �� ��

 27. oldal – a feladat megoldása / ellenõrzés alternatív

2. Az új dal bemutatása: Én istenem minek élek (hal-
lás utáni megfigyelés – a tankönyv lefordítva)


a) F.: szövegmegbeszélés: ki mitõl fél, ezeknek a félel-

meknek van-e létjogosultsága? Megküzdés a félelmeink-
kel.

b) A dal ismételt bemutatása – a ritmus és a mérõ azo-
nosságának felismerése 

c) A dal megtanulása hallás után, soronként – segít-
ségadás dallamrajzzal

B. Horváth Andrea

Sorozatunk a kisiskolások harmonikus fejlesztésének kiemelten fontos, ám napjainkra
egyre inkább perifériára szoruló területével foglalkozik. A szerzõ kiváló vezetõpedagó-
gus, énektanár, aki gazdag tanítási és módszertani tapasztalataiból kínál megvalósítha-
tó ötleteket, jól bevált eljárásokat, módszertani javaslatokat az igényes és hatékony
ének-zenei neveléshez. (A szerk.)

Vedd fel a fonalat 
– módszertani ajánlások
az ének-zene tanításához 
Ének-zene óra harmadikosoknak (4. rész)
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3. Képességfejlesztõ gyakorlatok

a) Virágéknál ég… – a dal felismerése a zárómotívum
dúdolásából (memóriafejlesztés, ismétlés)


éneklés szöveggel 


éneklés ritmusnévvel – absztrakció
F.: nyolcadot tapsolni, a negyedet a padon megszólal-

tatni (differenciálási képesség fejlesztése)
b) 27. oldal megoldása közösen, kiindulás az írás-

beli feladat üres ütemeibõl
T.: 4 �� �� �� �� ���������� ��������
c) Méz, méz, méz… – dalfelismerés kézjelrõl (csak az

1–4. ütem!) – belsõ hallás fejlesztése

Ismétlés közösen: a dal felismerése után kézjeles ének


ritmusneves ének, bekerül a fél érték az ütembe
T.: 4 �� �� �� �� ���������� �������� ���� �� ����
b) Ismétlés – Hopp, Juliska…


Éneklés 4 �� �� �� :� (T) ostinatóval – A Felelgetõsbõl

egy ritmus, a kíséret elõkészítése
e) Felelgetõs 27. old.
A Felelgetõs további elõkészítése  a tankönyvbõl,

irányított kérdésekkel. 
Pl. – Van-e olyan ritmusérték, melyet nem használ-

tunk ezen az órán?  „kalapos” szünet
– Hány tá értékû ez a szünet?
– Milyen színnel jelezték?
– A feladat melyik részében található?
A feladat megoldása osztály  csoport  egyén

szinten

4. Befejezõ dalok (ismétlés):

Megismerni a kanászt… 
és Még azt mondják… –  kánonban is !

Néhány módszertani javaslat
A soregyezõség megállapításakor használhatunk vala-

milyen szimbólumot a jelenség szemléletes ábrázolásá-
hoz. Például olyat, aminek van valamilyen aktualitása.
Így lehet az 4 álarc, melyek a farsangot jelképezhetik. De
ebben az életkorban a szimbólum ki is hagyható, és elég,
ha az általánosan használt betûvel jelezzük a négysoros-
ságot. Aki a szimbólumot választja, mert jó rajzoló és elõ-
készítette a jelzés értelmezését is, azt máskor is felhasz-
nálhatja, mert az itt használt jelképpel késõbb is elõhív-
ható a dal.

Használtam az óratervben egy nem gyakori fogalmat,
a „menõ mérõ”-t. Ez azt jelenti, hogy a padon, azt alig
megérintve kell a negyedeket megszólaltatniuk a gyere-
keknek. Mégpedig oly módon, hogy minden ütem hang-
súlya a bal oldalról induljon. Ezáltal a hangsúly mindig
ugyanoda kerül. Könnyû a megszámlálás, mely egyben

ellenõrzés is, hiszen aki téveszt, az eltéved, de az együttes
mozgás alapján mégis hamar visszatalál. Cél az önálló
munka halkan(!) – ez nagyon fontos – és kontrollálható
módon.

A ritmusosztinátóban és az ismételt dalban is van
negyed szünet érték. Annak szétnyíló mozdulatára fi-
gyeljünk ugyanúgy, mint a fél értéknél az összecsukott
két tenyérre. Gyakori hiba, hogy” elszáll” a második ne-
gyed, így a ritmusérték megrövidül. Magam a „tó” elne-
vezést használom ilyenkor, így elkülönül a negyed érték
„tá”-jától, és azonnal logikus, hogy dupla az értéke, mert
– ahogy mi mondjuk – „egy tó-ban két tá van”. Én nem
szeretem a „táá „megnyomott második értékének han-
goztatását – de ez ízlés dolga. A tanulás folyamatában ké-
sõbb, a Felelgetõsben is találkoznak szünettel a gyere-
kek. Ekkor, aki a koppantást kapja, annak kell egy csuk-
lómozdulatot tennie, a fél értéket pedig végig a padon
tartott ceruzával célszerû megszólaltatni. Ennek a gya-
korlatnak ez a nehézsége, pedig „csak” 4 ütem, mégse ri-
asszon el senkit a próbálkozástól. Annál nagyobb az
öröm, ha egyénileg is jól megszólal. Ez olyan szintû fel-
adat, amelyért dicséretes jeles is adható.

Talán különösnek hat, hogy javasoltam az óratervem-
ben – a hallás utáni daltanítás lépésénél – a könyv lefor-
dítását. Ennek oka, hogy számos esetben, amikor az új
dalhoz jutunk, a gyerekek automatikusan elkezdik ke-
resni a könyvükben a kottáját. Holott éppen az a feladat,
hogy minél több dolgot vegyenek észre hallás után, vi-
zuális támasz nélkül a dalban. A helyzetet az is nehezí-
ti, hogy elõzõleg a könyvben dolgoztunk. Tehát erre kü-
lön is figyelni kell, bezárni azonban nem érdemes, mert
ismét használni fogjuk. Ez a tanári elõrelátás az össze-vis-
sza adott vezényszavakat és a felesleges pótcselekvéseket
is kiküszöböli.

Az írás ellenõrzését alternatívaként jelöltem, mert
vagy közös ellenõrzéshez a táblára kerül – az üres üte-
mekbe – a megoldás, és ekkor egyéni lesz a javítás mód-
ja; vagy az óra végén be kell szedni a tanulók munkáit,
hogy a tanító ellenõrizze azokat. Egy biztos, hogy min-
denképpen közösen is meg kell szólaltatni a leírtakat,
azaz elolvasni a könyvbõl, amit írtunk. Gyakori hibák
lehetnek a tanulók munkáiban: a második sorban is ki-
írt ütemmutató; hiányzik a sorok végérõl az ütemvonal,
vagy az ütemvonal hosszúsága megegyezik a negyed ér-
ték jelölésével.

A Felelgetõs feladatnál már elvárja a könyv, hogy a
színekbõl tudják a gyerekek, hogy mi a feladatuk: azaz
piros a koppantás, kék a taps, és itt már cserélhetnek is a
gyerekek. Egy a fontos, hogy a hangszínek jól elkülö-
nüljenek, a tanár pedig egy harmadikkal, a mérõvel tart-
sa össze a kétféle tevékenységet – halk hangvillakoppin-
tás vagy faütõk kísérete a legjobb. Utóbbit egy ügyes gye-
rek is vállalhatja. Az elõkészítõ kérdéseknek nagyon
fontos szerepe van, mert így elkerülhetõk a gyakran elõ-
forduló hibák, s ráadásul már a megszólaltatás elõtt né-
ma olvasásra kerül a feladat.

Az ismétlésre kiválasztott óravégi dalok közé azért
ajánlottam a Még azt mondják kezdetû kánont, mert azt
egy késõbbi órán a most megtanult új dallal össze lehet
énekelni, azaz quodlibetként is megszólalhat. S mint
tudjuk, ez eléggé ritka lehetõség a magyar népdalok ese-
tében.
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A címben szereplõ elsõ kérdésre az egyértelmû válasz: a
nem. Akkor vajon miért közkeletûek a nap mint nap
hallható olyan mondattöredékek, mint: a „nem kétséges:
a védõ hibát vétett” vagy ”a gondot a hiba elvétése okozta…”,
„együtt vétettek hibát” ? Tekintve, hogy a tévesztésnek va-
lós nyelvi okai nincsenek, így minden valószínûség sze-
rint e nyelvhelyességi és -használati botlás hátterében
szóértelmezési, -jelentéstani tévesztés áll.

Mirõl is van szó? Mi teszi indokolttá a címre adott vá-
laszt? Az indokok megismerése elõtt vegyük sorra a ’hi-
ba’, a ’hibázik’, majd a ’vét’ szavaink jelentését!

„hiba fn 1. Mulasztás v. kifogásolható tett.”1

„hibáz|ik tn ige 1. Hibát követ el.”2

„vét tn (és ts) ige|irod Bûnt követ el….ts Sp sajtó <Hi-
bát> elkövet. …2. Helytelen cselekedet. … nagy kár,
nagy hiba.”3

A vizsgált szavak értelmezését követõen láthatjuk,
hogy mindkettõ E/3. igealak – a’hibázik’, és ’vét’ is – és
egyaránt magukban hordozzák a rosszul cselekszik, elront
valamit jelentést, így egymással rokon értelmû szavak.

A nyelvhelyességi hiba kialakulásának alapja az,
hogy elsõ használói e két rokon értelmû igét ellentétes
jelentésûnek értelmezve, majd annak megfelelõen is
használva, nyelvi és logikai hibát egyaránt elkövettek.
Az e cikkben idézett mondatokban, mondattöredékek-
ben – mint látjuk – ezzel a jelenséggel találjuk szembe
magunkat.

Visszájáról a színére fordítva: aki hibát vét, vagyis „el-
hibázza” a hibát, az biztosan nem hibázik, inkább helye-
sen és jól cselekszik.

A másik gyakori nyelvhelyességi hiba így hangzik:
Majd még átbeszéljük a dolgot…

E vétséget elõször a televízióban hallottam. Eleinte
csak ritkán, majd egyre sûrûbben. Így e nyelvi tévedés is
azok közé sorolható, melyek sajnos igen gyakorivá váltak
a mindennapi beszédben.

Javaslom, nézzük meg a hibás állításban szereplõ ige-
kötõs ige alapjelentését, majd azt is: hogyan értelmezik
mai használói e kiemelt alakot és annak alakmódosulá-
sait.

A beszél ige s annak igekötõs változata az átbeszél
minden magyarul kommunikáló számára szókincsünk
jól ismert, s mind az utóbbi idõkig helyesen is használt
tagja.

Nézzük, hogy a jelentését hogyan magyarázza az Értel-
mezõ Kéziszótár, és milyen tanácsot ad a jelzett alak hasz-
nálatával kapcsolatosan?

„át|beszél tn (és ts) ige 1. Vmely más (tõle elválasz-
tott) helyre b., átszól. ~ a falon. … 3.* ts Vmit megtár-
gyal, megbeszél.”4

Amint fentebb olvashatjuk, a szó magyarázatának 3.
pontja foglalkozik az át|beszél ige újabb jelentésével is ,
ám azt *-gal jelölve teszi. E jelölés pedig a szótár jelma-
gyarázatának értelmében a következõ figyelmeztetést
tartalmazza: 

„* a vele jelölt címszó, szókapcsolat, ill. jelentés(ár-
nyalat) helytelen, kerülendõ, ill. fölösleges”5

Az javasoljuk ezért, hogy a ’Beszéljük át még a dolgot!’,
az ’Átbeszéltétek már a problémát?, az ’Igen, tegnap már át-
beszéltük’ mondatokban szereplõ igealakok helyett hasz-
náljunk bátran rokon értelmû szavakat! Olyanokat,
mint a „Megbeszél, meghány-vet, tárgyal, tanakodik, ta-
nácskozik, vitatkozik, vitázik, megvitat, tanácsot ül.”6 Alkal-
manként pedig, ha a beszéd témája és helye megengedi,
folytassunk kedélyes eszmecserét!

Jegyzetek
1 Magyar értelmezõ kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972
(543. o.) Szerk.: Juhász József, Szõke István, O. Nagy Gábor,
Kovalovszky  Miklós.
2 I.m.: (543. o.) – Kiemelés tõlem: D. K. E.
3 I.m.: (1491. o.) – Kiemelés tõlem: D. K. E.
4 Magyar értelmezõ kéziszótár (Szerk.: Juhász József, Szõke István, O.
Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972 (63. o.) 

5 Uo.: Jelek címszó alatt. (1549. o.) (Idézetbeli kiemelés tõlem: D. K. E.)
6 Póra Ferenc: A magyar rokon értelmû szók és szólások kézikönyve
Gondolat, Budapest, 1991 (564. pont) (Idézetbeli kiemelés tõlem: D.
K. E.) – A kötet az 1907-es „A magyar rokonértelmû szók és szólások
kézikönyve” címû kiadás alapján készült.

D. Kenedli Eszter

Ez alkalommal két nyelvhelyességi hibára szeretnénk felhívni az olvasó szíves figyelmét.
Egyik sem új keletû ugyan, de napjainkban mind gyakrabban halljuk õket, és a köznyelvi
tévedések listáján – sajnos – igen „elõkelõ helyet” foglalnak el.

Anyanyelvi figyelõ
Hibázik-e, aki hibát vét? Átbeszélhetõk-e a dolgok?
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Az olvasástanulás kezdeti idõszakában sok kisgyerek szorul
személyre szabott segítségadásra, egyéni fejlesztésre, las-
súbb haladási tempóra, lassú fokozatossággal emelkedõ
követelményekre (integráció) stb. Így mindenképpen
meg kell oldanunk a differenciált tanulásirányítást, hi-
szen „nem léphet mindenki egyszerre”. 

Olvasólapok a differenciált
fejlesztéshez

Sokat segít a napi felkészülésben, a tanulás tervezésé-
ben, ha van megfelelõ segédeszköztárunk, feladattípu-
sok szerint csoportosított és fejlesztési igényekhez igazí-
tott feladatgyûjteményünk, amibõl könnyûszerrel állít-
hatunk össze különféle gyakorló olvasólapokat a gyere-
keknek.

A ’80-as évek elején – több éven át – tanítottam kis
létszámú (ún. korrekciós) elsõ osztályban. A tanulók ösz-
szetételébõl következett, hogy szinte mindegyik kis ta-
nítványom más-más fejlettségi szinten állt, más-más ta-
nulási nehézséggel küzdött. Ebbõl pedig az következett,
hogy a fejlesztésük, az elõrehaladásuk is egyéni tartalmú
és tempójú volt. A fejlesztésükhöz naponta készítettem
különbözõ nehézségû és fejlesztési célú feladatlapokat ,
ami nagy munka volt, de megérte, mert nemcsak a gye-
rekek fejlesztéséhez használtam eredményesen, hanem
jó kis módszertani kincsestár lett belõle, amit késõbb a
„normál” osztályaimban is szükség szerint és jó ered-
ménnyel felhasználtam a gyakorlást szolgáló olvasólapok
összeállításához (1999 óta SÜNI néven van forgalom-
ban, mint tanulást segítõ eszköz).

A szövegértés 
megalapozásának 
kezdõ lépései

Az olvasás megtanulásának bonyolult folyamatában a
gyerek számára csak akkor válik érthetõvé amit elolva-

sott, ha pontosan ismeri fel és olvassa el a betûket, betû-
sorokat és szókincsében megtalálhatók az olvasott sza-
vak, kifejezések. A pontos olvasás és a jó megértés szem-
pontjából kiemelten fontos a jelrendszer biztonságos és
mûködõképes elsajátítása, a betûk, betûsorok helyes
észlelése. Ezért már egészen korán meg kell tapasztaltat-
ni, rá kell vezetni a gyereket arra, hogy akár egyetlen egy
ékezet megváltoztatása, egy betû helyének a cseréje, az
idõtartam módosulásának jelölése megváltoztathatja a
szavak jelentését, értelmét. Ezért a kezdetek kezdetétõl
a hangos olvasási tréningek során – a szócsaládok, szó-
lánc, piramis, szó- és mondatpárok stb. olvastatásakor –
a gyakorlás kiemelt szempontja a pontosság, és nem-
csak az elsõ idõkben, hanem folyamatosan, a felsõbb év-
folyamokon is a tananyagnak, az életkori sajátosságok-
nak, a szókincs terjedelmének megfelelõen. Az értelme-
zéssel egybefonódó, pontos olvasást megalapozó olvasás-
technikai fejlesztéshez mutatunk be a továbbiakban fel-
adatokat és a gyakorláshoz felhasználható szóanyagot,
melyek támpontot adnak saját olvasólapok készítéséhez.

Szóolvasás értelmezéssel
Amint arra a fentiekben felhívtuk a figyelmet, az értõ

olvasás megalapozását, az olvasottak értelmének keres-
tetését már az elsõ olvasási kísérletek idején, a szóolvasás
idõszakában el kell kezdenünk. Ez állandó késztetést és
folyamatos tanítói ellenõrzést igényel.

Az olvasottak megértésének ellenõrzését szolgáló ta-
nítói kérdések, utasítások: Mit jelent? Mondd más szó-
val! Mire való? Mondj a szóval egy mondatot! A kérdé-
semre adott válaszodban szerepeljen az elolvasott szó!
stb.

Az értelmezés gyakorlását speciális szóanyag összeállí-
tása különösen jól segíti. Ennek lényege a szóalak válto-
zásával összefüggõ jelentésmódosulás megfigyelése.

• A magánhangzók idõtartamának, változtatásá-
nak jelentésmódosító szerepe: 

öt-õt, tör-tõr, tar-tár, var-vár, hat-hát, mer-mér, bab-
báb, ver-vér, fel-fél, huzat-húzat, karok-karók-kórók,
kerek-kerék-kérek stb.

• A mássalhangzók idõtartamának jelentést módo-
sító szerepe:

Szautnerné Szigeti Gizella

A címben szereplõ két fogalom egymástól elválaszthatatlan, hiszen voltaképpen az olva-
sástudás két, egymást feltételezõ oldalát jelentik. Az értõ olvasásra törekszünk már az el-
sõ szó kiolvasásától kezdve. Szüntelenül feltesszük az elolvasott szó jelentésének meg-
fejtésére ösztönzõ kérdéseinket az olvasás technikáját tanuló kisgyereknek : Mire való?
Mit tudsz róla? Hogy mondanád másként? Aztán jön az értelmes felhasználás: Foglald
mondatba! stb.

„Csak az ember olvas” (5.)
Olvasástechnika és értõ olvasás
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tol-toll, hal-hall, szál-száll, vet-vett, tud-tudd, len-
lenn, halom-hallom, haló-halló, vasal-vassal stb.

• Jelentésváltozás a betûk helyének megváltoztatá-
sával:

ír-rí, ár-rá, ól-ló, õt-tõ, él-lé, õk-kõ, rák-kár, kép-pék,
tál-lát, már-rám, róka-karó, posta-tapos, tabu-buta stb.

• Magánhangzócsere azonos mássalhangzók kö-
zött:

sín-sün, szór-szõr, sor-sör-sár, kor-kör-kár, tol-túl-tál,
rizs-rozs-rúzs, szól-szál-szél, kap-kép-kúp stb.

• A jelentés módosulása toldalékolással:
A szó értelmét megváltoztatják a különbözõ toldalékok is,

amire nagyon sokszor nem figyelnek a gyerekek. Az ere-
deti helyett más toldalékot olvasnak a szavak végén, vagy
egyszerûen „költenek” valami szerintük odaillõt. Ennek
kiküszöbölését segítik az azonos szótövû, változó toldalé-
kú szavakból készített szópiramisok. Ennek olvasásakor
a gyerekek rákényszerülnek arra, hogy a szavak végére is
fókuszáljanak. A piramis különbözõ szintjein elhelyezke-
dõ szavak olvasásának gyakorlásakor is nagyon fontos az
értelmeztetés, az eltérõ szóalakok jelentésének összeve-
tése, mert így szoktatjuk rá a gyerekeket a szóvégek, a
toldalékok pontos olvasásának a fontosságára. 

Ezek a gyakorlatok sem évfolyamhoz kötöttek. Folya-
matos gyakorlásuk fokozott figyelemre, pontos olvasásra
szoktat. 

A fokozatosság elve szerint
építkezõ feladatsorok

Az olvasástechnika fejlesztéséhez kiválasztott olvas-
nivaló alapvetõen meghatározza a tanulás eredményes-
ségét. A kiválasztásban két szempontot kell szem elõtt
tartani: részint, hogy adott esetben mit képes elolvasni a
gyerek, részint pedig azt, hogy az olvasástechnika fejlett-
ségének függvényében milyen szintre jutott az olvasot-
tak megértésében. Ennek megfelelõen kezdetben szó-,
majd mondat-, végül pedig szövegszintû és ezeken belül
megfelelõ nehézségi fokozatú olvasnivalóval kell ellát-
nunk õket az alábbiak szerint.

1. A szóolvasás gyakorlásának fokozatai 
• Kétbetûs szavak:
– magh. + mshg.: ól, út, ág, ír, õz stb.
– mshg. + mgh.: lõ, ló, só, tû, fa stb.
• Hárombetûs, kéttagú szavak: á-só, e-sõ, ó-ra, a-pó,

ü-tõ, Á-gi, É-va stb. 
• Hárombetûs, egytagú szavak: sün, vár, mos, sál, lát

stb.
• Négybetûs, kéttagú szavak (2+2 betû): ma-ci, ci-

ca, ró-ka stb.
• Egytagú szavakból álló szószerkezetek: öt sí, kék

sál, tíz sas stb.
• Hosszabb szavak szótagolva, majd egybeírva:

(2+3, 3+2, 3+3 betûsek):

fa-zék, cso-mag, ma-lac, tor-ta, mál-na, bög-re, mat-
rac, lán-gos stb.

• Háromtagú szavak, tagolva, majd tagolatlanul
(2+2+2 betûsek)

hõ-mé-rõ, va-sa-ló, te-rí-tõ, ta-nu-ló stb.
• Fokozatosan nehezedõ szószerkezetek szótagol-

va, majd egybeírva: 
hat le-vél, koc-kás pa-pír, sár-ga bög-re, há-rom hõ-

mé-rõ, kis piros autó, nagy barna zsák, három pettyes
labda

2. A mondatolvasás gyakorlásának fokozatai
• Rövid, majd hosszabb szavakból álló tõmonda-

tok: 
Kék a tó. A fû zöld. A gyertya ég. Robi ugrándozik.

Stb.
• Fokozatosan bõvülõ mondatok:
A tálcán egy kés van. Két hal úszik a tóban. A szoknya

piros kockás. Az asztalon kenyér, tojás és tej van egy kan-
csóban.

3. Szövegek olvasása
• Egyszerû, rövid mondatokból álló szövegek
Például:
A játszótéren
Melegen süt a nap. Sok gyerek van a játszótéren.

Anyukák ülnek a padokon.
Tavaszi hír
Melegszik az idõ. Megjöttek a gólyák. Fészket raktak.

Abba rakják a tojásaikat.
• Több egyszerû mondatból álló, hosszabb szöve-

gek
Például: Ki mit játszik?
Megjöttek a térre az óvodások. Kati, Zsolti és Edina

hintáznak. Betti és Balázs homokvárat épít. A vár tete-
jén zászló lobog. Gina és Orsi kötéllel ugrálnak.

A hosszabb szövegek olvasásának jó rávezetõ gyakor-
lata lehet, hogy szükség esetén a rövid meséket vagy az
olvasókönyvi szövegeket rövidített változatban adjuk a
gyerekek kezébe. (Késõbb aztán majd a teljes szöveggel is
megbirkóznak. Tapasztalatom szerint a teljes változattal
való találkozás sikerélményt, örömet szerez a gyerekek-
nek.)

„A szövegértés alapja a szilárd olvasástechnika. …
Amennyiben a technikai alapok hiányosak, túl nagy figyel-
met, erõfeszítést kíván a gyerektõl a kiolvasás, és így kevésbé
tud a szöveg jelentésére figyelni. … Megpróbálja kikövetkez-
tetni, amit nem tud elolvasni.” (Tóth Beatrix) Ezért mind a
hangos, mind pedig a néma olvasás fejlesztésére szükség
van az alsó tagozat valamennyi évfolyamán, csupán az
arányai változnak az olvasási készség fejlõdésének meg-
felelõen.

Az olvasólapokat én mind a hangos, mind pedig a
néma olvasás gyakorlásához használtam. Hangos ol-
vastatáskor a pontosság fejlesztéséhez minden eset-
ben szóbeli értelmezés kapcsolódott. Míg a néma olva-
sás útján történõ megértést sokféleképpen, például
rajzos értelmezéssel, tárgy- vagy eseményképek megta-
lálásával, párosítással, kérdések megválaszolásával,
dramatikus játékkal, szövegreprodukcióval ellenõriz-
tük.

(Folytatjuk)

só
sós
sóska
sóskák
sóskákat 

vár
vára
várat
váratlan
váratlanul 

bor
bora
boros
borocska
borocskát
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I. A vetélkedõ feladatsora
1. Melyik szó illik a meggondolatlan, szeles, kapkodó

emberre? Karikázd be a betûjelét!
a) hebehurgya b) irgum-burgum c) huncut d) mam-

lasz

2. Mit jelent a malaclopó? Húzd alá!
a) ujjatlan, bõ köpenyt
b) sertéstolvajt
c) egy növényfajtát
d) egy kihalt állatfajt

3. a) Egy szóval fejezd ki az alábbiakat! Mindegyik szó
ugyanazzal a betûvel kezdõdjön. Írd a szót a vonalra!

1. Borítékra ragasztják:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. A cirkusz mókamestere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Fát hasogatnak vele:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Hangosan brekeg:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Kétkerekû jármû: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Ha számozással betûrendbe állítod a vonalakra írt
szavakat, melyik számsor lesz a szavak helyes sorrendje?
Keretezd be a megfelelõt!

3. 4. 5. 6. 1. 3. 4. 1. 5. 2. 2. 3. 5. 4. 2. 1. 3. 2. 5. 4.

4. a) Többjelentésû szóval egészítsd ki a mondat-
párokat!

1. A tányérom mellett van a __________________.
A szomszéd házba becsapott a _______________.

2. Minden katona egyszerre __________________.
Fontos belsõ szervünk a____________________.

3. A baba már kapaszkodás nélkül______________.
A száj alatt található az ____________________.

4. Tizenkettõnek a fele ______________________.
Ez az orvosság gyorsan _____________________.

b) Melyik betûsor azonos a mondatokat kiegészítõ sza-
vak kezdõbetûjének a sorrendjével?

Húzd alá!
b, t, l, o, h v, l, á, h c, t, l, z, h v, m, á, h

5. Karikázd be az igekötõs ige betûjelét!
a) felejt b) átkoz c) kiált d) kiáll

6. Melyik melléknév fokozott alakjai helytelenek?
Karikázd be a betûjelét!

a) jó, jobb, legjobb
b) kevés, több, legtöbb
c) kicsi, kisebb, legkisebb 
d) szép, szebb, legszebb

7. Mit csinál, aki iszkol? Húzd alá a megfelelõ szót!
a) ablakot fényesít b) hordót mos
c) elszelel d) meglapul

8. Ha az alábbi szavakat megtoldjuk egy „t” betûvel,
újabb szavakat kapunk. De melyikbõl lesz továbbra is
szó, ha nem t-vel, hanem „at” végzõdéssel toldjuk meg?
Húzd alá!

a) kár b) bár c) már d) pár

9. Melyiket írtuk helyesen? Húzd át, amelyik hibás!
a) jelmesz b) lyelmez c) jelmez d) jellmez

10. Elválasztása miatt melyik szó nem illik a sorba?
Karikázd be a betûjelét!

a) rendel b) rendõr c) rendes d) rendül

11. a) Pótold ki a szavakat: ccs vagy ts?
ö…..ével frö..…en mula..…ág re..…en

b) Melyik kiegészített szó nem illik a sorba? Húzd alá!

Katona Lászlóné

Évente, a tavaszi idõszakban vetélkedõket szervez iskolánk a város és a környék 3–4. osz-
tályos kisiskolásainak. Az anyanyelvi versenyanyagot, melyet az alábbiakban mutatunk
be, munkaközösségünk állította össze. A tisztesség úgy kívánta, hogy iskolánk tanulói-
nak versenyen elért jó eredményét nem a helyezettek között jutalmaztuk, hanem külön-
díjban részesítettük õket. Azt remélem, hogy nem haszontalan ötlet a feladatsor bemu-
tatása gyakorló kollégáimnak.

Helyesírási-
nyelvhelyességi vetélkedõ
3–4. osztályosoknak
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12. Melyik szót írtuk hibásan? Írj H betût a szó után!
a) Dunántuli-középhegység
b) Zempléni-hegység
c) Északi-középhegység
d) Budai-hegység

13. j vagy ly hiányzik a szavakból? Írd be a megfelelõt!

„Elfú… ta a szél a napot,
be a felhõk sûrû…ébe,
ha…ladozik a vén erdõ,
úgy tesz, mintha …õdögélne.”

Hány szóból hiányzott ly?
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

14. Melyikbõl lesz újabb szó, ha hosszú magánhang-
zóval írjuk? Amelyikbõl nem, azt húzd át!

a) gaz b) var c) mer d) sor

15. Tedd ki a mondatvégi írásjeleket! Melyik lehet
kérdõ mondat is? Húzd alá!

a) Olvass mesét nekem
b) Hozol a boltból tejet
c) Úgy ennék egy kis csokit
d) Késõ van, menj aludni

16. Hány helyre írhatsz ll-t? Csak a megfelelõ szót pó-
told!

sza… ag, szá… dos, szá… ka, kiá… nak, ha… ok,
fûszá…

A helyes találatok számát húzd alá!
a) 3 b) 4 c) 5 d) 2

17. Vizsgáld a szavak szófaját! Melyik a kakukktojás?
Húzd alá!

a) lemez b) legény c) lemegy d) levél

18. j vagy ly? Egészítsd ki a szavakat! Melyik szó helyes
mind a kettõvel? Húzd alá!

a) za….os b) fo…t c) sú…os d) fo…ékony 

19. Melyik az igaz állítás? I betût írj a végére!
a) Minden fõnév köznév.
b) Minden köznév fõnév.
c) A köznév csak tárgyak nevét jelöli.
d) Minden fõnevet nagy kezdõbetûvel írunk.

20. Keresd meg a t-ragos fõneveket! Melyik nem az?
Húzd alá!

a) fát b) lapot c) tálat d) talált

21. Melyik szó leírása hibás? Karikázd be! 
a) fed b) fedd c) lásdd d) mondd

22. Melyikbõl lesz egy újabb szó, ha megváltoztatod
benne a magánhangzó idõtartamát? Karikázd be a betû-
jelét!

a) öt b) sóz c) ront d) szem

23. Milyen a minden hájjal megkent ember?
a) kövér b) szent c) ravasz d)szorgalmas

24. Pótold a szavakban a hiányzó u, ú, ü, û betût! 
…jdonság, … jjnyi, sz…nnap, sz…nik, h…sz,

h…szas, t…rista
Hány helyre írtál rövid magánhangzót?
a) 3 b) 5 c) 7 d) 4

25. Hogyan írjuk helyesen? Jelöld pipával!
a) augusztus 1.-jén
b) augusztus 1-én 
c) augusztus 1-jén 
d) augusztus 1.-én

26. a) Húzd alá a szövegben található fõneveket!
Tihanyt három oldalról a Balaton víztükre öleli körül,

és keskeny földsáv köti össze a szárazfölddel. Bármerre
nézünk, magas hegykoszorú húzódik a partok mentén, a
félsziget belseje pedig mély, mint egy tál. Valamikor Ti-
hany hegyei tûzhányók voltak, de már régóta kialudtak.
Mégis érdekes a történetük, hiszen ezek a ma már kihûlt
vulkánok hozták létre egykor a félszigetet.

b) Írj ki a szövegbõl egy példát mindegyikhez!
összetett fõnév:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
névelõ + összetett fõnév:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
határozatlan névelõs fõnév:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
névelõs tulajdonnév:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Pótold a szövegben a hiányzó kezdõbetûket!
A ….una fölött ível át az ….rzsébet ….íd, amely ösz-

szeköti ….estet és ….udát. A ….esti oldalon nem mesz-
sze a ….ídtól magasodik a ….emzeti ….úzeum ….pülete.
Itt õrzik a ….oronázási ….elvényeket: a ….oronát, a
….ogart, az ….rszágalmát és a ….alástot. A ….úzeum
arról is nevezetes, hogy 1848. március 15-én itt kezdõ-
dött el a ….esti ….orradalom.

….etõfi ….ándor, a híres ….öltõ kiállt a ….úzeum
lépcsõjére, és innen szavalta el harcra buzdító
….ölteményét, a ….emzeti ….alt.

28. a) Húzd alá az igéket!

Végh György: Rendhagyó mozdonyvezetõ

Indul már a vonatom:
következik Badacsony,
utána meg Jászberény,
nem állunk meg Ráckevén,
hiába vár Kecskemét,
elkerüljük Túrkevét,
de kiszállunk Ercsiben,
itt van máris Debrecen,
Edelény és Aggtelek,
a pénztáros tiszteleg,
halat fogunk Szegeden,
és megsütjük iziben,
nagynénim van Kalocsán,
fõzi már a kocsonyám,
amit látsz, az Tiszalök,
itt élek, ha megnövök,
végállomás: Kapuvár!
Szervusz, engem apu vár!

b) Másold le az igekötõs alakokat!

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. A feladatlap javítókulcsa
1. a), 2. a), 3. a) bélyeg, bohóc, balta, béka, bicikli…b) a 2.

számsor jelölése , 4. a) villám, lép, áll, hat…b) a 2. betûsor je-
lölése, 5. d), 6. b), 7. c), 8. d), 9. a-b-d áthúzása, 10. b) rend-
õr, 11. a) öccsével, fröccsen, mulatság, reccsen b) a mulatság
jelölése, 12. a), 13. elfújta, sûrûjébe, hajladozik, jõdögélne…
az a) 0 jelölése, 14. d), 15. a-c-d!, a b) . vagy ?  16. szálldos, ki-
állnak, hallok… a helyes találatok száma: a) 3,  17.c),  18. za-
jos, fojt vagy folyt, súlyos, folyékony…jó választás a b), 19.b),
20. d), 21. c), 22.a) , 23. c), 24. újdonság, ujjnyi, szünnap,
szûnik, húsz, huszas,turista… a helyes választás: a), 25.c), 

26. a) Tihanyt, oldalról, Balaton, víztükre, földsáv, száraz-
földdel, hegykoszorú, partok, félsziget, belseje, tál, Tihany, he-

gyei, tûzhányók, történetük, vulkánok, félszigetet; b) összetett
fõnév: víztükre, földsáv, félsziget, szárazföld, hegykoszorú, tûz-
hányók

névelõ + összetett fõnév :a szárazfölddel, a félsziget
határozatlan névelõs fõnév: egy tál
névelõs tulajdonnév: a Balaton
27. Duna, Erzsébet híd, Pestet, Budát, pesti, hídtól, Nem-

zeti Múzeum épülete, koronázási, jelvényeket, koronát, jo-
gart, országalmát, palástot, múzeum, pesti, forradalom, Petõfi
Sándor, költõ, múzeum, költeményét, Nemzeti dalt

28. a) indul, következik, állunk meg, vár, elkerüljük, kiszál-
lunk, van, tiszteleg, fogunk,   megsütjük, van, fõzi, látsz, élek,
megnövök, vár; b) igekötõs igék: állunk meg, elkerüljük, ki-
szállunk, megsütjük, megnövök

� � �

L. Ritók Nóra

Amikor az ember nézi a híreket, benne az afrikai éhségtáborokat, vagy India koldusgyere-
keit, túl távolinak érzi ezt az egészet. Rányom a távkapcsoló gombjára, és már el is hes-
segeti magától a rossz érzést, a kellemtelen gondolatokat. Aztán, ha kicsit szétnéz, rá-
jön, hogy körülötte is jelen van a szegénység, a gyermekszegénység, a nyomor.

A szegénység 
nem etnikai kérdés

Itt, a megyénkben is, ahol élek, vannak olyan területek,
amelyek a 33 LHH-s kistérségekhez tartoznak. Persze, ez
a felületes szemlélõnek nem látszik. Aki átutazik ezen a
vidéken, a városokban nem látja nyomát. És nem látja a
falvak fõutcáin sem. De elég csak letérni az útról, kimen-
ni a települések szélére, az utolsó utcákhoz, az utolsó há-
zakhoz, vagy befordulni egy-egy zsáktelepülésre, és olyan
látvány tárul a szeme elé, aminek nem kellene itt lennie,
Európa közepén, a 21. században.

A gyermekszegénység 
tünetei

Szeretnem az olvasót képzeletben elhívni egy ilyen ut-
cába. A 33 LHH (leghátrányosabb helyzetû kistérség)
területén sok ilyen helyet lehet találni. Tapasztalatból
beszélek, mert ezeken a helyeken mi, az Igazgyöngy Ala-
pítvány munkatársai gyakran megfordulunk. Megyünk a
tanítványaink után, mert az iskolában érzékeljük, ha
baj van. Hogy mibõl? A felfeslett, két számmal nagyobb
cipõbõl, amibe zokni novemberben sem jut. A vékonyka
kabátról, amikor már jóval fagypont alatt van az idõ. A
zaklatott gyerek látványától, aki a tízóraiig nem bír fi-

gyelni. Abból, hogy a híg húsléhez is kenyeret kér a men-
zai ebédnél. Ahogy eszik. Ahogy nagyon figyel az ételre.
Hogy a programok, kirándulások, elõadások szervezése-
kor az elsõ izgatott kérdése: ez ingyen van? Mert tudja,
ha fizetni kell érte, neki nem szabad jelentkeznie. De ab-
ból is látszik a helyzete, hogy olyan szavakat tud, amiket
ma nem kellene egy gyereknek, amelyek a nyomor sza-
vai: mint a kamatos pénz, a fizetési elõleg, a közmunka, a
„családi” (családi pótlék). Hiszen egy nyolcévesnek még
nem ezeket a szavakat kellene értenie. És látjuk a nélkü-
lözést a felszerelés hiányából, a sokszori beírásból, amit az
általános iskolában kap, mert nem visz színes papírt vagy
körzõt, tornacipõt. Sokan azt mondják, hanyagságból.
Mi azonban már pontosan tudjuk, hogy azért, mert nem
jut rá. Mert mibõl is jutna?

Küzdelem a túlélésért
A 42 ezret is csak a szerencsések viszik haza, akik nyolc

órában közmunkaprogramokban dolgozhatnak, vagyis
dehogy, hisz hetente fizetnek, ebbõl elõbb leveszik a ku-
kadíjat, a bank a tartozást, és gyakran van, hogy az átdol-
gozott hét után semmi sincs a számlán, nincs mibõl ke-
nyeret venni sem. Nemhogy villanyszámlát fizetni, vagy
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ruhát, cipõt venni. A többség persze 22 800-at kap, a fog-
lalkoztatást helyettesítõ támogatást. Mert közmunka
sem jut mindenkinek. És ehhez jön még a családi pótlék.
Amirõl sokan mondják, akik jó messze vannak ettõl,
hogy túl sok nekik. De ha valaki elosztja egy fõre, rögtön
látszik, mennyi az annyi. Hogy sokaknak még ha nem is
tartoznának, sem jut egy fõre egy hónapra 20 ezer Ft. De
van, ahol a tartozások miatt ötezer sem. És ez, szûkösen,
talán két hétre elég. Aztán kezdõdik a túlélésért a küzde-
lem, jó, ha akad napszám, ami 3500 Ft errefelé, de most,
hogy vége a betakarításnak, nem lesz ez sem. És nem ad
a természet sem, vége a csigázásnak, bodzaszedésnek, a
vasazás sem megy már. Nem sok választás marad. Vagy a
kamatos pénz, az uzsora, mert mindenütt van, aki a nyo-
morultakon élõsködik, vagy a banki kölcsön, ami házhoz
megy, és a semmire is ad. Jó magas thm-mel.

Életkörülmények
A házak pedig? Félkomfortos, vagy komfort nélküliek,

melyekben ilyenkor már hamar sötét lesz villany nélkül.
Víz csak az utcán, a közkutaknál, ahol nem zárták még le
azokat. Mert az önkormányzatok is szegények, ott spó-
rolnak, ahol tudnak. Bent egy, legfeljebb két helyiség,
ilyenkor, ahogy jön a fûtési idõszak, mindenki egy szobá-
ban alszik. Mert csak egy kályha van. Már ahol van. A
szobák bútorzata csupán ágyakból áll, fekvõhelyek csak,
az alvásnál a Móricz-regényekbõl ismert lábtól fekvés
bevett gyakorlat még most is. Vacsora szûkösen, van,
amikor semmi. Mosdás? Éppen csak. Mire a kútról beho-
zott víz megmelegszik a kályhán, ha csak öt perc jut egy
gyerekre, az is túl sok idõ. Mosás? Kézzel, centrifuga nél-
kül, õsszel, télen nehezen száradó ruhákkal. Nehéz tisz-
tán tartani õket. Váltóruha kevés van. És ott vannak
még a járulékok, a nyomor hozadékai, igen, az élõskö-
dõk, az örökös küzdelem a fejtetûvel, a csótánnyal, po-
loskával, és persze, a patkánnyal. Ami felfúr, aláfúr az
alap nélküli vályogfalaknak, és bejut a szobába. Amikor
elõször megmart egy patkány egy gyereket, nagyon meg-
rémültem, azt hittem, ilyen nem történhet meg. Ma már
csak azt nézem, milyen mély a seb. Mert gyakoribb lett,
mint gondoltam.

A szegénység stigmatizál
Ne szûkítse le senki ezt a problémát a cigányságra, ké-

rem! Ma már nagyon sokan élnek így a nem cigányok
közül is. A szegénység nem etnikai kérdés. Mióta megse-
gítésükért dolgozunk, azt tapasztaljuk, hogy egyre töb-
ben csúsznak le a mélyszegénység szintjére, elveszítve
elõbb állást, aztán házat, mindent, és tengõdnek ugyan-
így, egy darabig még tartva magukat, a semmit, végül
már nem akarják, és nem tudják elfedni sem, hogy beda-
rálta õket a nyomor. 

A mostani világban a szegénység stigmatizál. Gyakran
hallani azoktól, akiket a kilátástalanság, a nyomor nem
érint olyasmit, mintha ez csupán személyes döntés len-
ne. Engem nagyon felháborít ez. Dühítenek a megszorí-
tások, mert nem társulnak mellé feltételek és lehetõsé-

gek a helyzet megváltoztatására. Mert ahol nincs mun-
ka, ott nem lehet munkára motiválni azzal, hogy keve-
sebb segélyt adnak. Dühít, hogy egyre inkább a hatósági
eszközöket erõsítik. Hogy csak a büntetésben látják a
megoldást. 

Túl sokan csúsztak le a szemünk elõtt. Túl sok család.
Láttam asszonyt, aki saját testét bocsátotta áruba, mert
nem tudott megélni. Láttam férfit, aki sosem lopott, de
mikor nem volt fa, és a gyermeki fáztak, megtette.

Mit tehetünk értük?
Az Igazgyöngy Alapítványt éppen ez a sürgetõ kérdés

hívta életre (www. igazgyongy-alapitvany.hu). A megol-
dás keresése, a kézzelfogható segítségadás igénye. Gyak-
ran teszik fel a kérdést (http://nyomorszeleblog.hvg.hu),
hogy minket, az alapítvány munkatársait mi motivál ka-
ritatív tevékenységünkben? Elsõsorban az, hogy nem le-
het nézni, ahogy a gyerekek újratermelik a szüleik,
nagyszüleik nyomorát. Hogy kimaradnak az iskolából,
analfabétán, munkaerõ-piaci szempontból értékelhetet-
len tudással. Nem lehet hagyni, hogy tizenévesen anyá-
vá legyenek. Nem lehet bírni, hogy nem tudják kiváltani
a gyógyszert, és az állandó megfázás szövõdményei to-
vább nyomorítják õket. Az embernek nem lehet elfo-
gadni, hogy gyerekeknek már a születésük pillanatában
eldöntetett a sorsa. 

Nem tudom, hogy most milyen telünk lesz. A tavalyi
is nehéz volt, most még kevesebb lesz a pénz, tovább
szûkül a megélhetés lehetõsége. És tovább szûkül a gye-
rekek lehetõsége arra, hogy normálisan fejlõdjenek. Ne
feledjük: egy gyerek sosem tehet arról, hogy hova szüle-
tik. Õ kiszolgáltatott, védelemre szorul. Az ENSZ dek-
larálja a gyermekjogokat. Ma azonban ezeket nálunk
nem lehet érvényesíteni. A gyermekszegénység jelen
van, tömegeket érintve. 

Mit tehetünk hát? Lehet azt hinni, hogy a szegénység
ott marad a falvakban, és jól van ez így, mindig voltak
szegények, vannak is, és lesznek is. De azt gondolom, ha
ekkora szakadék van a társadalomban, és ekkora töme-
geket érint a szegénység, akkor nem jól van így. A gyere-
kek tényleg a jövõ zálogai. És a nyomorból ritkán lehet
pozitív jövõt építeni. Azt is biztosan tudom, hogy a sze-
génység áldozatai maguktól már nem képesek változ-
tatni kilátástalan helyzetükön. A lehetõségeik annyira
beszûkültek, a generációk óta továbbörökített nyomor
sajátos szabályai már annyira beléjük rögzültek, hogy
csak a mi segítségünkkel találhatnak kiutat. Az Igaz-
gyöngy Alapítvány értük dolgozik. A gyerekekért. És
fontos az is, hogy velük: a szülõkkel, a családokkal, a kö-
zösségekkel. 

Nemrég volt a Szegénység Világnapja, ahol ezeket a
gondolatokat egy rendezvényen elmondhattam. Szeret-
ném, ha sokan elgondolkoznának ezekrõl. Szeretném,
ha az emberek nem fordítnák el a fejüket. Nem gondol-
nák azt, hogy ez nem az õ dolguk. Hogy nincs hozzá kö-
zük. Ha megértenék, hogy rossz lesz így a világ. Hogy be-
látnák, a nyomorban élõk egyéni felelõssége mellett a
társadalomnak is van felelõssége ebben. Felelõssége és
feladata is. Mindnyájunknak!
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Jól, eredményesen, 
hatékonyan tanítunk?

Az évrõl évre egyre csak növekvõ szakmai bizonyta-
lanság miatt az osztálytermek ajtói mind szorosabbra zá-
ródnak. A sáncok mögött egyre jobban beszorulnak az
osztályokba a megoldásra váró pedagógiai problémák és
sikerek is. A nyílt és õszinte szakmai nyilvánosság nélkül
a bizonytalanság tovább fokozódik, és ellehetetlenülnek
a módszertani adaptációs folyamatok is. Ha a jelenlegi
kormányzati törekvéseknek megfelelõen egyértelmû is
lesz a tananyag tartalmi szabályozása, vagyis körvonala-
zódik a mit tanítsunk kérdése, akkor is nyitva marad még,
hogy hogyan tanítsunk jól. 

Egyesületünket éppen e fenti kérdésre adható vála-
szok keresése, az anyanyelv eredményes tanítási gya-
korlatának támogatására irányuló törekvés hívta élet-
re. Tevékenységünk keretében ahhoz kívánunk feltéte-
leket teremteni, hogy akik a Meixner Ildikó által kiköve-
zett módszertani úton járnak, együttmûködhessenek.
Szakmai mûhelyeik segíthessék egymást az olvasás-
szövegértés-helyesírás-fogalmazás tanításában. A haté-
konyabb munka érdekében szakmai, módszertani taná-
csokat, mintákat kaphassanak és nyújthassanak egymás-
nak. Közösen alakítsuk ki a jelenleginél jóval biztosabb,
széles szakmai megegyezésen alapuló hatékonyabb ta-
nítási gyakorlat elveit, szemléleti és metodikai ismérveit,
eljárásait. 

Most a területi tagozatok szervezésénél tartunk.
(Kecskemét, Székesfehérvár, Miskolc, Budapest már be-
kapcsolódott, de nyitottak vagyunk és szívesen várjuk
az újabb csatlakozókat, igény és érdeklõdés szerint.) 

A tanítók közötti kapcsolatfelvétel és a konzultáció
intenzív beindulása érdekében szakmai napokat kezde-
ményezünk és szervezünk (Meixner-napok). Kidolgoz-
tuk, kipróbáltuk és honlapunkon közzé is tettük 2. 3. 4.
osztályosok tanév végi olvasás és szövegértés eredmé-
nyeinek mérésére szolgáló feladatlapjainkat. 2012 jú-
niusában pedig megszerveztük az elsõ egyesületi konfe-
renciánkat Miskolcon. (További információk egyesüle-
tünkrõl a www.meixnerped.hu-n olvashatók.) 

Mindenkit szeretettel várunk sorainkba, aki egyetért
törekvéseinkkel! – mondta Csorba József elnök.

Mi történt az I. Meixner 
Pedagógiai Konferencián?

2012. június 8-án elsõ ízben került sor a Meixner Egye-
sülethez csatlakozó pedagógusok országos találkozójára
egy szakmai konferencia keretében (az akkor még mis-
kolci Bem József Általános Iskola és AMI-ban) a mai
Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, AMI és
Óvoda intézményében. A rangos esemény a Meixner Pe-
dagógiai Egyesület, az AIÓ Tankönyvkiadó és a Bem Jó-
zsef Általános Iskola közös munkájának eredményekép-
pen jött létre. Az ország különbözõ városaiból, települé-
seirõl (Kecskemét, Székesfehérvár, Budapest, Budaörs,
Alsóvadász, Edelény, Miskolc, Szikszó, Alsózsolca stb.)
65 fõ érdeklõdött a rendezvényünk iránt. 

A konferenciának otthont adó iskolában már 8 éve a
Meixner Ildikó által kidolgozott módszertannal, a Játék-
ház címû tankönyvcsaládból tanulnak a kis elsõsök. A
2009/2010. tanévtõl pedig lehetõség nyílt arra, hogy a
Játékház tankönyvcsalád folytatásaként megjelenõ Hó-
napról hónapra címû Meixner-módszerû tankönyvcsa-
ládból folytathassák tanulmányaikat – felmenõ rend-
szerben – a második, harmadik és a negyedik évfolyamba
lépõ kisdiákok.

A konferencia megszervezésének egyik fõ célkitûzé-
se az volt, hogy megmutassuk, milyen tudásra tettek
szert, hová fejlõdtek a Meixner-módszerrel tanuló gyer-
mekek a 4. tanév végére. 

A nagy érdeklõdésre számot tartó konferencia 9 órakor
egy változatos, izgalmas, érdekes elõadás-sorozattal indult.
Az elõadók (Vargáné Nézõ Mária igazgató és Szeghõné
Pócsa Gabriella tanító Miskolcról; Csonka Zoltánné és
Mészárosné Erõs Zsuzsanna tanítók Kecskemétrõl; Ványi
Ágnes igazgató és Szûcs Antal Mór logopédus a Budaörsi
Logopédiai Intézetbõl; Hári Tímea tanító Székesfehérvár-
ról) értékelték a Meixner-módszer eredményességét, be-
mutatták sokszínû gyakorlatát (pl. mesezene, drámajáték,
interaktív tábla alkalmazása a módszerben), beszámoltak
az alkalmazás során felgyûlt élményeikrõl, tapasztalataik-
ról és felvázolták az adaptáció megoldásra váró kérdéseit. 

Az elõadásokat a 4. osztályában két bemutatóóra (szö-
vegértés-szövegalkotás) követte. A látottak-hallottak
megbeszélésére mûhelybeszélgetések keretében került sor.

Amikor az egyesület küldetésérõl beszélgettünk, így fogalmazta meg aggodalmait, majd
pedig a Meixner Ildikó nevével fémjelzett szakmai szervezet létrejöttének szükségességét
és szerepét a tanítás jó gyakorlatának támogatásában Csorba József, az egyesület elnö-
ke. (A szerk.)

Bemutatkozik
a Meixner Pedagógiai Egyesület
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Az eredményesség 
az érdeklõdés középpontjában

Hogy hová tudnak fejlõdni, milyen tudásra tehetnek
szert a Meixner-módszerrel tanuló, normál fejlõdésû gye-
rekek? Ez a kérdés foglalkoztatta leginkább a résztvevõ-
ket a mûhelybeszélgetések során. Erre részint a bemuta-
tóórán látottak, részint a tanulócsoport tanév végi ered-
ményei adják meg a választ.

A szirmai iskolában a 2011/12-es tanévben 24 fõ zárta
az alsó tagozatos éveit. Közülük egy tanulónak súlyos be-
szédértési zavarai vannak, egy tanuló súlyos diszlexiás,
diszgráfiás, egy tanuló IQ-ja 54-es, egy tanuló pedig ta-
nulási zavarral küzd. A többiek normál fejlõdésûek. A 4.
évfolyam végére meghatározott tantervi követelménye-
ket azonban nemcsak õk, hanem valamennyi gyermek
sikeresen teljesítette (a különbözõ problémákkal küzdõ
tanulók is).

A Hónapról hónapra címû tankönyvcsalád jó esz-
köznek bizonyult a gyerekek személyre szabott, eredmé-
nyes fejlesztéséhez. A hónapokra bontott szerkezet
nagymértékben segítette a tanulók idõbeli tájékozódását
a tanulás tervezésének folyamatában.

A heti verseket nagyon-nagyon szerették a gyerekek.
Nemcsak az iskolában, de a szülõk elmondása szerint ott-
hon is szívesen mondogatták azokat. A versek közös
megtanulására mindig az iskolában került sor. A közös
versmondás erõsítette bennük a közös tanulás, a közös-
séghez való tartozás kellemes élményét. Ugyanezt az él-
ményt fokozták a különbözõ kooperatív tanulási tech-
nikák (páros munka, csoportmunka), melyek nagyon
gördülékeny módon bonyolódtak le és ösztönzõen ha-
tottak a tanulás motiváltságára. 

A négy év során egyetlen tanuló sem érezte az osztály-
ban, hogy õ gyengébb, esetleg lemarad a többiektõl. Ez
nagymértékben köszönhetõ a differenciált feladatlapok
rendszerének, melynek segítségével a lassabban fejleszt-
hetõ gyerekek is a saját képességeiknek megfelelõ szin-
ten kapták és megfelelõ idõben, sikeresen teljesítették a
feladataikat. 

A borítékos feladatokkal örömmel, szívesen végez-
ték a gyakorlást. Ezek a tanultak rögzítésén és alkalmazá-
sán kívül jó feltételt teremtettek a szövegfeldolgozással
az olvasás-szövegértés fejlesztésére, valamint a nyelvtan-
tananyag elmélyítésére is. 

A tankönyvekben szereplõ meséket, történeteket,
könyvismertetéséket igen megszerették, nagy kedvvel
olvasták a tanulók, mert valamennyi téma az érdeklõ-
dési körükhöz nagyon közel álló olvasmány. A
Meixner-módszer a gyerekek olvasóvá neveléséhez is
kiváló lehetõséget nyújt az évek során. Negyedikben
például már minden hónapban szerepel egy érdeklõ-
dést ébresztõ könyvajánlás az olvasókönyvben. A be-
mutatón látott 4. osztály tanulói közül egy tanuló mind
a tíz ajánlott olvasmányt, három tanuló hatot, de több-
ségük is két-három könyvet elolvasott. És ami fontos
eredménynek tekinthetõ, hogy egyetlen gyerek sem
akadt (még a problémákkal küzdõ gyermekek között
sem), aki legalább az egyik könyv elolvasásával meg ne
birkózott volna. 

A gyerekek szövegalkotásban mutatkozó fejlõdése is
látványosnak értékelhetõ: fogalmazványaik érdekesek,
változatosak, sokszínûek, a mûfaji követelményeknek
mindenben megfelelõek voltak. Ehhez a módszer külön-
leges szókinccsel ruházta fel õket. 

A helyesírásuk „tökéletesedésének” a legjobb bizo-
nyítékával pedig – 2012 szeptemberében – 5. osztályos
korukban szolgáltak. Mindannyian tudjuk, hogy a gyere-
kek a hosszú nyári szünetben milyen sok mindent „elfe-
lejtenek”. A mi negyedikeseink azonban igen sikeresen
teljesítettek, amikor szeptember második hetében – az
ötödik év eleji felméréskor – megírták a fogalmazásai-
kat. Magyartanárnõjük örömmel számolt be arról, meny-
nyire tetszettek neki a gyerekek egyedi munkái, illetve
mennyire meglepõdött a jó színvonalú helyesírásukon.
A 3 hibapontos fogalmazás volt a legrosszabb teljesít-
mény az osztályban, a tanulók 70 százaléka pedig helyes-
írási hiba nélkül írta meg a fogalmazását.

A magam részérõl nagyon örülök, hogy kipróbálhat-
tam a Játékház tankönyvcsalád folytatásaként a Hónap-
ról hónapra címû Meixner-módszerû tankönyvcsalá-
dot, mert a tanulók a módszer segítségével nemcsak ala-
pos tudás birtokába jutottak magyar nyelv és irodalom-
ból, hanem szívesen használták és megszerették nyom-
tatott munkaeszközeiket. Így aztán nekem, a tanítójuk-
nak is minden egyes magyar óra kellemes, békés, nyugal-
mas és eredményekben nagyon gazdag munkaidõt jelen-
tett.

Azt reméljük, hogy eredményeink, melyet megmutat-
hattunk a konferencia keretében, felkeltik új iránt nyi-
tott és jobb eredményekre törekvõ kollégáink érdeklõ-
dését. Megismerkednek a Meixner-módszerrel és tan-
eszközeivel, s a jó eredmények reményében ki is próbál-
ják tanítványaikkal a gyakorlatban.

Farkas Lászlóné,
a 4. osztály tanítója

� � �
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„A szeretet soha 
el nem fogy…”

Narrátor:
A közelgõ karácsony ünnepére gyûltünk össze. Most

még csak advent, a várakozás, a karácsony elõkészületi
idõszaka van. Ez a felkelõ nap fényére, a világ világossá-
gára figyelmeztet, arra, hogy az emberek békességben él-
jenek egymással. Az advent fénye mindenkit jóságra és
szeretetre hív. A bibliai történet szerint Jézus így buzdí-
totta erre a tanítványait: „Én vagyok a világ világossága.
És aki velem mer jönni, az maga is világosság lesz ebben
a világban.”

Gyújtsuk meg a jóságra és a szeretetre buzdító négy
gyertyánkat az adventi koszorún és énekeljünk együtt:

Énekkar: Jaj de pompás fa… 
A kórus körbejárja a fenyõfát, közben a dalt gitárkísérettel

énekli, az éneklésbe a többi diák is bekapcsolódhat.

Fenyõdíszítés: minden osztályból 2-3 tanuló díszt he-
lyez el a fenyõn. Például:

almát a bûnbeesés jelképét
papírláncot a kígyó jelképe
diót a kis Jézus jelképe 

(a még meg nem született magzat)

Narrátor:
A karácsonyfa zöld tûlevelei a szebb és boldogabb élet

reménységét jelképezik. Csúcsával a fenyõ az ég felé mu-
tat, ahonnan a kis Jézus jövetelét várják a hívõ emberek.

Versmondók:
„Kis szobámba varázsolva
áll egy fényes karácsonyfa.
Tetejében ezüst torony
hol maga az Isten honol.
S virraszt ama csillag fénye
immáron kétezer éve.”

(Utassy József: Karácsonyfa)
„Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak, …” 

Ady Endre: Kis karácsonyi ének
Énekkar:
Kis karácsony, nagy karácsony, …
Hópelyhek tánca a fenyõfa elõtt.
(Ruha: fehér blúz, fehér szoknya, cérnára felfûzött göm-

bök -> hópihék)
Zene: Csajkovszkij: Diótörõbõl – Hópelyhek tánca
Koreográfia: a rendezõ pedagógus elképzelése szerint.
Énekkar: Pásztorok, pásztorok, örvendjetek …
http://www.musztydobay.hu/_pasztorok.mp3 (Hang-

anyag)
Pásztor (oldalról színre lépve mondja): Örvendjünk!

Megszületett a kis Jézus!
Énekkar: Mennybõl az angyal… (zongorakísérettel)
Betlehemes játék Csorba Piroska nyomán
(Szövegét lásd a mellékletben)
Pásztor: 
A kis Jézuskát egyenlõképpen imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind
áldják.
Énekkar: Karácsonynak éjszakáján… (zongora- és gi-

tárkísérettel)
Versmondók fohásza:
Ó, bárcsak lehetnék a béke és a jóság eszköze! Hogy

szeressek ott, ahol gyûlölnek, hogy megbocsássak ott,
ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás
van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örö-
met hozzak oda, ahol gond és bánat tanyázik.

Versmondók:
Szilágyi Domonkos: Karácsony 
Juhász Gyula: Karácsony felé

1. gyertya
(lila – bûnbánat)

Ég a gyertya ég,
El ne aludjék,
Szíveinkbõl a szeretet
Ki ne aludjék.

2. gyertya
(piros – szeretet)

Fusson a sütét,
Szívünkbõl a
Rosszaság is
Kitakarodjék.

3. gyertya
(fehér – tisztaság)

Ég a gyertya ég,
El ne aludjék,
Sötét földhöz a fényes ég
Egyre közelébb.

4. gyertya
(zöld – örök élet 

reménysége)

Az adventi négy
Azt lobogják, azt hirdetik:
„Jézus, üdvözlégy!”  

A színpad, illetve az aula központi helyén fenyõfa áll. Körülötte félkör alakban az énekkar
tagjai. Elõttük félkör alakban versmondók és hópihetáncosok. Oldalt betlehemesek: Má-
ria, József, szamár, jászol, a háromkirályok, angyal, pásztorok. A fenyõfa elõtt karácsonyi
feldíszített asztalon adventi koszorú.

Advent és karácsony
Gyõrffy László Jánosné ünnepi mûsor-összeállítása
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Narrátor:
A karácsony a szeretet ünnepe. Az ajándékozást – az

adást és az elfogadást a szeretet teszi könnyûvé. Aki sze-
retetbõl ad, az „önmagát” ajándékozza a másiknak. Isten
önmagát ajándékozta a hívõ embereknek.

Közben: Az énekkar tagjai és a versmondók újabb fenyõ-
díszeket helyeznek el a fenyõfán, és mézeskalácsból készült
csillagdíszeket osztanak szét a nézõgyerekek között és halk ze-
ne szól. Például:

Ó, szép fenyõ…
Alleluja
Bach: H-moll mise
Pergolesi: Stabat Mater

***

Melléklet: A kisded született címû karácsonyi jelenet
szövegkönyve

Színpadkép:
„Sötét” rét, ahol négy pásztor tanyázik. Egyikük botjára

támaszkodva õrzi a nyájat, a másik ásít, a harmadik lepihent
stb. A fény majd akkor jelenik meg, amikor – a csillagot kezé-
ben tartva – „beröpül” az angyal. Megjelenésekor halk kará-
csonyi zene szól(hat). A szereplõk további mozgását nem jel-
zem külön (a pásztorok megriadása, stb.), hiszen a szövegbõl
jól kikövetkeztethetõ.

Mesélõ:
Régen történt, nagyon régen,
távol tõlünk, más vidéken:
néhány pásztor nyájat õrzött
kinn a sötét éji réten,
mikor egyszer nagy fényesség
ragyogta be azt az estét,
s angyal szállt alá a rétre.
Nézték a pásztorok félve:
megrettenve, megigézve,
és az angyal akkor így szólt:
Angyal:
Ne féljetek, emberek!
Nagy örömöt hirdetek,
mert kisgyermek született
Betlehemben.
Õ az, akit vártatok,
kit mindenki áhított.
Békét oszt közöttetek,
s a világ királya lesz:
Jézus a neve.
Elsõ pásztor:
Álmodom-e, vagy valóság?
Éjszaka van világosság?
Második pásztor:
Angyal hozott üzenetet:
én bizony fölkerekedek,
megkeresem Betlehemet,
Betlehemben a kisdedet.
Harmadik pásztor
Várj meg, én is veled megyek!
Negyedik pásztor:
Engem itt ne hagyjatok,
én is kíváncsi vagyok!
Elsõ pásztor:
Üres kézzel nem mehetünk,
illik — ajándékot vigyünk.

Mesélõ:
A pásztorok elsiettek,
megkeresni a kisdedet.
Eközben napkelet felõl
három király — Gáspár elöl,
aztán Menyhért s Boldizsár
ajándékkal indul már.
Gáspár, Menyhért, Boldizsár:
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
valamilyen jelre vár.
Merre menjünk, hol keressük?
A helyet el ne tévesszük!
Megtaláljuk, megcsodáljuk,
térdre borulva imádjuk.

(Megjelenik az angyal, kezében magasra emelve a csillagot.)

Menyhért:
Csillag ragyog égi réten,
az legyen az én vezérem.
Hol a csillag majd megáll,
szívem nyugalmat talál.
Gáspár, Menyhért, Boldizsár:
Hol a csillag majd megáll,
szívünk nyugalmat talál.
(A szín most vált át Betlehemre.)
Mesélõ:
Betlehemi istállóban
szalmán fekszik ágy helyett,
s szendereg egy kisgyerek.
Pólyájával betakarja,
énekével elringatja
édesanyja: Mária.
Mária:
Szememen a könny a fátyol,
kicsi fiam, biztos fázol,
nincsen bölcsõd, csak egy jászol,
szememen a könny a fátyol.
Mesélõ:
És a jámbor állatok
szépen körbeállnak ott.
Szelíd szemû tehenek
lehelnek rá meleget,
néma juhok nézegetik,
párájukkal melengetik.
Ám hirtelen kopogtatnak:
a királyok már itt vannak.
Gáspár:
Messze napkeletrõl jöttünk,
fényes csillagot követtünk.
Fényes csillag azt mutatta,
megszülettél, kis Jézuska!
Gáspár, Menyhért, Boldizsár:
Gáspár, Menyhért, Boldizsár,
látod, ím, elõtted áll.
Fejet hajtunk, letérdelünk,
kicsi Jézus, ünnepelünk.
Boldizsár:
Fogadd el az ajándékunk,
benne van a jó szándékunk!
Hoztunk aranyat, tömjént, mirhát,
kérve kérünk, hogy ne sírj hát!
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Mesélõ:
Kicsi szemét föl is nyitja,
mosolyog már a Jézuska.
Most valaki halkan kopog:
megérkeztek a pásztorok.
Elsõ pásztor:
Adjon Isten szép jó estét!
Köszöntjük a kisdedecskét!
Második pásztor:
Épp vigyáztunk a nyájunkra,
angyal jelent meg számunkra.
Azt mondta: világra jöttél,
hogy minden embert szeressél.
Harmadik pásztor:
Mi már oly régóta várunk,
beleõszült a szakállunk.
Elsõ és negyedik pásztor:
Úgy örülünk, úgy örülünk,
mindjárt táncra is perdülünk!
Második pásztor:
Pszt! Most ne bolondozzatok,
hátha éppen aludni fog...
Harmadik pásztor:
Jaj, én úgy örülök neked,
két szemembõl a víz pereg.
Ha egy kisded megszületik,
öregember már könnyezik,

sír a szeme, úgy örül,
hogy már nem lesz egyedül.
Elsõ pásztor:
Annyit mondok én tinéktek,
minden kisded nagy ígéret.
Második pásztor:
Fejünket mi is meghajtjuk,
s ajándékunkat átadjuk:
hoztunk sajtot, vajat, tejet,
s örömünket hoztuk neked.
Mesélõ:
A jászolt mind körbeveszik,
kis Jézuskát ünnepelik.
Csillag ragyog égi réten,
s a jászolban fekszik szépen
rongypólyába betakarva
az újszülött kis Jézuska.
Édesanyja elringatja,
énekével altatgatja.
Fejet hajtanak a bölcsek,
és elmennek, ahogy jöttek.
Elbúcsúznak a pásztorok,
elpihennek az állatok.
Üres szalmán a jászolba’
rongypólyával betakarva
álmodik a kis Jézuska.

Országjáráson a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KIK) megbízott elnöke

Célja, hogy tájékoztasson és tájékozódjon az iskolák
január elsejei átvételének elõkészületeirõl és körülmé-
nyeirõl. Az ígéretek szerint az iskolákban az oktatás za-
vartalanul folyik majd tovább a január elsejei fenntar-
tóváltást követõen is, a változásból se a gyerekek, se a ta-
nárok, se a szülõk nem fognak észrevenni semmit.

Változások a kerettantervek bevezetésében
Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet vezetõjének tá-

jékoztatása szerint  az új helyi tanterveket december 31-
e helyett március végéig kell csak elkészíteni. 2013 szep-
temberében a közoktatásban az összes iskolatípusban –
felmenõ rendszerben - az elsõ, az ötödik és kilencedik
évfolyamon vezetik be az új kerettantervekkel történõ
szabályozást, kivéve a hat évfolyamos gimnáziumokat,
ahol csak a hetedikeseknél indítják el az új rendszert.

(Annak ellenére, hogy korábban úgy volt, a történel-
met és a matematikát magyarul kell tanítani  minden is-
kolában,  legutóbb az a döntés született, hogy a kéttan-
nyelvû iskolákban ezt a két tantárgyat is tanulhatják
idegen nyelven a diákok.)

Hatékonyabb stratégia a versenyképes
nyelvtudás szolgálatában

Óvodától a diplomaszerzésig terjedõ idõre átfogó fej-
lesztési terv készül az eljövendõ nemzedékek  magasabb
színvonalú és használható idegennyelv-tudásának
megszerzéséhez. Ugyanis Magyarországon az uniós át-
laghoz képest is magas óraszámban folyik az idegen
nyelvi képzés, azonban az ennek ellenére sem haté-
kony. A helyzetért nemcsak a nyelvtanárok magas fluk-
tuációja és a rendszeres szakmai ellenõrzés mellõzése
okolható, hanem az átjárhatóság hiánya is. Pillanatnyi-
lag ugyanis a különbözõ intézménytípusok általában
nem építenek a diákok elõzõ tudására, így  jó kétharma-
duk esetében újból kezdõ szintrõl folytatódik a nyelvok-
tatás. A folytonosságot akadályozza a tankönyvek, így a
bennük foglalt tanítási módszerek túlkínálata is.Az új
stratégia célja, hogy az Európai Unió nyelvpolitikájával
összhangban  orvosolja a jelenlegi képzés hiányosságait,
gyenge pontjait.

A tanulás egymásra építhetõségének egyik biztosítéka
a folytonos szakmai kontroll mellett a két éves rend-
szerességgel elvégzett, 6. osztálytól bevezetett, a Közös
Európai Referenciakeret (KER) szintjeihez közelítõ
szintfelmérõ lesz.

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk
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pedagógusoknak és szülõknek.

Lájkolj minket a -on is,
ahol minden hónapban nyereményjátékok várnak! 

www.ovi-suli.hu

hetente frissülõ weboldala

Az Ovi-Suli.hu
az Óvodai Nevelés és a Tanító 

címû szakmai lapok

Kányádi Sán dor:

Fü lig kucs ma

Fü lig kucs ma, gyap jú ken dõ,

Ide ért az új esz ten dõ.

A csiz má ján csen gõ pat kó,

A su bá ján ara szos hó.

Hû de jó, az a jó,

Hogy ha tér dig ér a hó!

De azért, hogy meg ne fagy jon,

Ki te he ti, aj tót nyis son

En ged je be, bebebe, ide a jó

me leg be!

Hû de jó, az a jó,

hogy ha tér dig ér a hó!

Weöres Sán dor:

Köszöntlek, ka rá csony

Ka rá csony, ka rá csony

Jég-ud va ros nap ja,

Jég-re sze lõs nap ja!

Min den ki az uzson ná ját

Hó-ken dõ be kap ja.

Köszöntlek, ka rá csony

Fagy-csil la gos éje,

Meg der medt nap kel te,

Szür ke ma dár röp te,

Új esz ten dõ kö zel sé ge

Mi ku lás hó nap ja.

Zelk Zol tán:

Ka rá cso nyi ének

Nem al szik még kis Jé zus ka,

lágy szal má ban fek szik éb ren.

Há rom csil lag áll fö löt te

mo so lyog va fönn az égen.

Szól egy csil lag két tár sá nak:

„Nem men nénk le Jé zus ká hoz?

Me len ges sük, hát ha fá zik!...

Kel jünk út ra já szo lá hoz.”
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