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Kolléganõm így panaszolta a minap szomorú beiskolázási ta-
pasztalatát: „az idén négy olyan tanuló is jár az osztályomba,
aki elmondta, hogy neki sem az anyukája, sem az édesapja
nem érdeklõdik a továbbtanulási terveirõl, semmit nem tud a
gyereke iskolaválasztásáról.” A szülõkkel folytatott szemé-
lyes beszélgetésbõl aztán a következõk derültek ki: a gyerekek
gyengébb tanulmányi eredményével a szülõk egy része nem
igazán tud mit kezdeni. Ezért reménytelennek tartja a sikeres
pályaválasztást, s így nem is él a választás lehetõségével. 

Jellegzetes szülõtípus az áthárító attitûdû is. Ez a csoport a
következõket mondja: „Nem is ismerjük a lehetõségeket, a ta-
nár néni ajánljon valamit!” De talán a harmadik csoportba
tartozók gyerekei vannak a legnehezebb helyzetben. Õk az
örök pesszimisták, akik így vélekednek: „Bármit választunk
is, az elhelyezkedés egyre nehezebb. A lányom, a fiam már le-
érettségizett, s nem kap munkát. Mi tartjuk el.” Mit tehet
ilyen esetekben a pedagógus? Elõször a meggyõzéssel próbál-
kozik, majd személyre szabottan egy kínálati listát állít össze,
s várja a szülõi döntést. Végsõ esetben a gyerekkel kettesben
hozza meg a fontos választást, s azt jó esetben a szülõ jóváha-
gyólag tudomásul veszi, aláírja a jelentkezési lapot. 

A következõ történetek a felelõsségteljes döntések jelentõ-
ségérõl és következményeirõl szólnak. 

A hiúság rossz tanácsadó
Egykori osztályom kiemelkedõ, ígéretes zenei tehetsé-

ge volt Nándi. Már második osztályos korában emelt óra-
számú zongoraórára járt. Én 5. osztályban lettem az osz-
tályfõnöke. Ha jellemeznem kellene, a következõket
mondanám róla: kötelességtudó, szorgalmas gyereknek
ismertem, aki a korosztályában a zenei képességek terü-
letén igen tehetségesnek számított. Minden kérdés vagy
probléma érdekelte, ami a mûvészetekkel kapcsolatos

volt. Örömmel és szívesen gyakorolt, tudását szívesen
mutatta meg a társainak. A családja elfogadó, szeretet-
teljes volt, maximálisan támogatta a gyerek mûvészi el-
képzeléseit. 

Nándi jó közösségi ember is volt, minden osztálytársá-
val jóban volt. Szívesen segített, ha kérték, éretté már
tízévesen is igényessége tette. Szóval a mintatanítványok
közé tartozott. A hajdani kisdiák ma már átlépte a 40.
életévét is, és jó házasságban él. A legidõsebb fia közelít
az érettségihez. 

De kanyarodjunk vissza az együtt töltött évekhez!
Hiszem és vallom, hogy az énektanítás akkor éri el cél-

ját, ha a gyerekekben felkelti a tanár a zene iránti érdek-
lõdést. Ennek pedig az egyik lehetséges és igen hatékony
formája az együtt muzsikálás; legyen ez énekkari, zene-
kari vagy szólistatevékenység. Az osztályom, melybe
Nándi járt, zenei tagozatú volt. A gyerekek szívesen vál-
laltak többletfeladatokat, de hiszen ezért is kerültek ta-
gozatos osztályba. 

Jól emlékszem, Nándi volt az elsõ, aki vállalkozott ar-
ra, hogy egy õszi énekórán elõad egy zongoradarabot. A
mû megszólaltatása tetszetõs, szép volt. Nándi jutalma
nem is maradt el: az osztálytársak elismerésén túl még di-
cséretet is kapott. 

Ez a szereplés egészséges versenyt generált az osztá-
lyunkban. A hangszerjátékosok mindegyike szerepésre
jelentkezett. Így egy-egy énekóra házi muzsikálássá ala-
kult, amit a gyerekek nagy élvezettel hallgattak. Nándi
arra is vállalkozott, hogy a fuvolisták vagy a hegedûsök
egy-egy darabját zongorán kísérje. Hamarosan biztos
zongorajátékossá vált. 

A 7. osztály elején Nándi elmesélte, hogy az õt koráb-
ban tanító zongoratanárnõ sajnos külföldre szerzõdött.
A zeneiskola ugyan gondoskodott egy újabb tanárról, aki
örömmel vállalta is a tehetséges tanítványt. Ám amíg az

Csillag Ferenc

A felelõsség súlyát a pedagógusok zöme sokszor éli át. Gyakran kell olyan döntést hoz-
niuk, amely a gyerekek életére hosszú távon van hatással. Lehet az egy-egy fegyelmezõ
intézkedés, de lehet az iskolaválasztás problematikája is. S ami a legérdekesebb, hogy a
felelõsségteljes döntést több szülõ is áthárítja a pedagógusra, az osztályfõnökre. Azt ta-
pasztaljuk, hogy az általános iskola kiválasztásakor a szülõk még igen aktívak. Tudnak Pi-
roska néni gyermekszeretõ magatartásáról, Éva néni újszerû módszereirõl, Klári néni kö-
vetkezetességérõl, illetve a szomszéd iskola sajátosságairól. Ám ez a gondos figyelem a
pályaválasztás idejére, a gyerek 7–8. osztályos korára már nem jellemzõ, rendszerint ki-
alszik. A kamaszokat a szüleik sok esetben magukra hagyják a problémával, s azt képze-
lik, hogy e komoly döntésre már érett, alkalmas a tizenéves ifjú.

Párhuzamos történetek 
a partnerség titkaiból
„Egy élet a kezedben”
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elsõ tanár nagy szabadságra, önállóságra nevelte a fiút;
adott a véleményére, bízott az ízlésében, addig az újabb
tanárnõ a tanításában rendkívül szigorú elõírások és kö-
vetelménytámasztás mentén haladt. Nándinak tehát
mindig azt és úgy kellett tennie, ahogyan azt a tanárnõ
kigondolta. Ezt a fiú úgy élte meg, hogy új tanára nem is-
meri õt és nem bízik jó adottságaiban. Ezért visszafogja a
haladási tempóját.

Novemberben említést is tett arról, hogy Margó néni
zongoraórái igen unalmasak. „A legnagyobb baj az – pa-
naszolta –, hogy azokat a darabokat, amiket otthon önálló-
an gyakorolok és saját kedvem és elképzelésem szerint ját-
szom, meg sem hallgatja.” Mindig azonos a válasza a próbál-
kozásaimra, ha a meghallgatásukat kérem tõle: „Olyan da-
rabot ne hozz az órára, amit nem én adok fel! Fölösleges volt
ma is ezt a Liszt-mûvet eljátszanod. Ez nincs az egyéni anya-
godban!”

A kolléganõ nevelési elvei homlokegyenest ellenkez-
tek tehát a korábbi tanáréval. Leültem hát beszélgetni a
fiúval, s megpróbáltam türelemre inteni. Azzal biz-
tattam, hogy tartson ki, a félévi vizsga után elmondjuk
a zeneiskola igazgatójának a problémát és a segítségét
kérjük. 

A félévi zongoravizsgát követõen Nándi a következõ-
vel állt elõ: „Tanár bácsi, a zongoravizsgám jól sikerült. A
bizottság arra kért, hogy játsszak olyan darabot is, amit Mar-
gó néni nem hallott. Egy Chopin- és egy Liszt-mûvet játszot-
tam, és közben nem vettem észre, hogy a tanárnõm, Margó
néni kiment a terembõl. Mindenki elégedett volt velem, a bi-
zottság elnöke gratulált. Amikor azonban kijöttem a szobá-
ból, Margó néni odalépett hozzám és így szólt: »Befejeztük, a
II. félévet nálam nem folytathatod.« Most éppen tanár nélkül
vagyok.” – nézett rám tanácstalanul a gyerek, hiszen na-
gyon nehéz helyzetbe került. Minden tanárnak megvolt
a növendéke, félévkor senki nem akart gyereket elkülde-
ni azért, hogy újat fogadjon, akármilyen tehetséges is az.
Margó néni viszont kérlelhetetlen volt. Akkor a zeneis-
kola igazgatója a következõ javaslattal állt elõ: „Nándi,
tanulj egy másik hangszert is. Felveszünk fagott szakra, s ezt
a félévet végezd ott el. Szeptemberben pedig új zongoratanárt
keresek neked.” Nándi elfogadta a lehetõséget. Hozta-vit-
te a hangszerét. Szorgalmasan haladt elõre, de közel sem
jelentett számára akkora örömet az új hangszer, mint
nagy szerelme, a zongorázás. Esténként természetesen
leült a zongorához és kedvére gyakorolgatott, de hiány-
zott egy jó tanár támogatása. 

Magam is tapasztaltam szomorúságát, hiszen az órá-
imra kevesebb zongoramûvet hozott, s arra nem is lehe-
tett rávenni, hogy a fagottját megszólaltassa. 8. osztály-
ban mindkét hangszer óráira eljárt. Látszólag minden
rendben volt. Kapott egy ragyogó zongoratanárt, s foly-
tatta a fagott-tanulmányait is. Meg voltam gyõzõdve ar-
ról, hogy Nándi a konzervatóriumban, azaz a zenei gim-
náziumban folytatja majd a tanulmányait. Októberben,
a jelentkezések elõkészítésekor említettem is a fiúnak,
hogy a mûvészeti iskolákba való felvétel eltér a szokásos-
tól. A konziban több meghallgatást is szerveznek a felvé-
teli elõtt, tehát hamarosan be kell küldenie a jelentkezé-
si szándékról szóló dokumentumot. „Nem is vagyok tehet-
séges, ezért általános gimibe fogok menni” – jött a nem várt,
meglepõ válasz. Nem értettem Nándi mondatát. Sejtet-
tem, hogy valami lehet a „mélyben”, ezért aztán az any-

jánál érdeklõdtem. S amit megtudtam, az mérhetetlenül
elkeserített. 

Margó néni nem viselte el a kudarcot, s ezért ahol csak
tudott, ütött egyet a fiún. Ha a zeneiskola folyosóján ta-
lálkoztak, gúnyosan a következõt kérdezte: „Zsenikém,
mikor adod az elsõ önálló hangversenyedet?” De a kötelezõ
zongoravizsgán is megjegyzéseket tett a fiú zongorajáté-
kára vagy az ujjrendjére vonatkozóan. Úgy bizonytalaní-
totta el egykori tanítványát, hogy annak nem csak a ze-
nétõl, de még az élettõl is elment a kedve.

Margó néni kicsinyessége rossz jellemre vall. Nem fir-
tatjuk, hogy mi tehette ilyenné, de amit tett, megbocsát-
hatatlan: elbizonytalanított elhivatottságában egy ka-
maszt és eltérítette örömmel választott hivatásának ki-
teljesítésétõl. 

Nándi ugyanis rábeszélhetetlen volt a zenei pályára.
Nagy-nagy kár, hiszen kiváló mûvész és remek pedagó-
gus lehetett volna belõle. Ma idegennyelv-tudásából él.
Az egyetemen angol, német szakot végzett. Az aktív ze-
néléssel 16 évesen végleg szakított. Igaz ugyan, hogy si-
keres ember lett, de biztos vagyok benne, hogy derékba
tört zenei pályájának sebét élete végéig hordozza. A zene
iránti szeretete azonban nem múlt el, hangversenyeken
gyakran találkozunk. 

A személyes példa varázsa
Másik történetünk fõszereplõje egy matematika sza-

kos kollégám. Néhány éve mesélte el annak történetét,
hogy miként is választotta a szeretett pályáját. 

A hetvenes évek elején kezdte el az iskolába járást.
Akkortájt, a demográfiai hullámzás jóvoltából sok gye-
rek koptatta a padokat. Minden iskolában problémát je-
lentett a gyerekek elhelyezése. Nos, Attila egy olyan is-
kolába került, ahol már tudtak róla a tanárok. Idõsebb
testvérei, Sándor és Csaba is oda jártak. Hogy miért is
tudtak Attiláról? A magyarázat egyszerû; a bátyók évfo-
lyamuk kiemelkedõ tanulói voltak, akkor így mondták:
osztályelsõk. Sándor öt évvel volt idõsebb, Csaba csupán
másféllel, de csak egy évfolyam volt közöttük a különb-
ség. Egy háromgyerekes családban a kicsi sokat tanulhat
a nagyobbaktól már akkor is, amikor csak a játék a fel-
adata. Attila is sokat figyelte testvéreit, különösen Csa-
bát. De Csaba is szívesen tanult úgy, hogy a kistestvére
mellette ült. Igen szórakoztató volt így még az unalma-
sabb feladatok elkészítése is. Attila leste minden mozdu-
latát, sõt alkalmanként még arra is rákérdezett, hogy mi-
lyen utasítást kapott testvére a feladatlapon. Feltûnõ
volt, hogy a fiúcska milyen igyekezettel figyelte a tanulá-
si tevékenységeket, kiváltképp a matematikafeladatok
megoldását. Így aztán komoly elõismeretekkel kezdte
meg az elsõ osztályt. Nagyon várta is a pillanatot, amikor
már „gondolkodtató” feladatok kerültek sorra. Miköz-
ben a társai – természetesen – még csak ujjaikat használ-
ták egy-egy példa megoldásához, Attila csak lehunyta a
szemét, s pillanatokkal késõbb máris a helyes eredményt
mondta a tanító felszólítására. Egy szó, mint száz, sikere-
sen haladt az ismeretszerzésben, de a bátyja, Csaba sem
hozott szégyent a családra.

Történt egy alkalommal, hogy amikor a középsõ gye-
rek negyedikes, a kisebb pedig harmadikos volt, a telepü-
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lésen matematikaversenyt hirdettek. Az iskolai selejtezõ
verseny elsõ helyezettje a 3–4. osztályosok között Csaba
lett, öccse pedig a második. Volt is öröm otthon. Az apa
büszkén simogatta fiai fejét, s a következõt mondta: „Van
egy aranyos és van egy ezüstös fiam!” Az apai öröm pedig
csak tovább növelte a fiúk önbizalmát. E gyõzelem után
az iskola matematikatanára is foglalkozott a fiúkkal. Õ
elsõsorban a közelgõ matematikaversenyre kívánta õket
felkészíteni. Remek módszert alkalmazott: megbeszélte
velük, hogy mindennap a harmadik szünetben találkoz-
nak, s akkor õ mindig egy-egy új feladatot ad a kezükbe.
Ugyanakkor az elõzõ napon a tõle kapott és otthon meg-
oldott feladatokat a gyerekek elhozzák neki. 

A két fiú élvezettel használta ki a tanáruk kínálta fan-
tasztikus lehetõséget. Alig várták, hogy hazaérkezzenek.
Otthoni játékuk megváltozott. Mostantól a logikai fel-
adatokat keresték, kutatták, s versenyeztek egymással.
Természetes volt, hogy a naponta kapott mindkét fel-
adatot önállóan megoldották. Aztán a megoldást meg-
beszélték, és egyszer-egyszer vitatkoztak is az eredmé-
nyeken. A legnagyobb örömet az jelentette, ha egy-egy
feladatnak több megoldására is rátaláltak.

A települési versenyt március végére írták ki. Min-
den iskola csak egy-egy versenyzõt küldhetett. Ezt At-
tila is jól tudta, és minden rossz érzés nélkül tudomásul
vette, hogy a bátyja képviseli az iskolát a versenyen. A
matematikatanár azzal biztatta, hogy a következõ évi
verseny biztos befutója úgyis majd õ, a kisebbik fiú lesz.
A benevezés elkészült, Csaba még az eddigieknél is lel-
kesebben és nagy-nagy izgalommal készült a versenyre.
De Attila sem hagyta abba a szenvedélyes feladatmeg-
oldásokat. Továbbra is folytatta a tréningeket. Aztán
megérkezett a meghívó is az iskolába: a versenyt márci-
us 25-ére írták ki.

A család életében a március 23. igen emlékezetes dá-
tum maradt. Csaba az iskolában rosszul lett. Hamuszür-
ke volt az arca, rázta a hideg, fájlalta a hasát, a testhõ-
mérséklete 38,4 fok volt. Természetesen telefonáltak az
édesanyának, aki otthagyta a munkahelyét, sietett a be-
teg fiáért. Azonnal vitte is az orvoshoz. Amikor némi vá-
rakozás után bejutottak a rendelõbe, a doktornõ alapo-
san megvizsgálta a fiút, és amikor a hasát megnyomta,
Csaba fájdalmasan felszisszent. Az orvos az anyához for-
dult: „Legjobb, ha a gyereket azonnal a kórház sebészeti osz-
tályára viszi. Azt gyanítom, hogy ez egy akkut vakbélgyulla-
dás. Nincs idõ a kísérletezésre, a fiút szakorvosnak, sebész-
nek kell látnia!” S már írták is a beutalót. Csaba alig hall-
hatóan mondta: „Anya, meg kell gyógyulnom, hiszen hol-
napután verseny lesz.” Szavait azonban a nagy izgalomban
vagy nem hallották meg, vagy nem vették komolyan, és
nagy sietve távoztak a rendelõbõl. Csaba pedig már any-
nyira rosszul érezte magát, hogy nem is akart annyira ver-
senyezni, inkább mielõbb lefeküdni és pihenni szeretett
volna. 

Attila persze errõl mit sem tudott, és kissé csodálko-
zott, amikor a harmadik iskolai szünetben, a szokásos ta-
lálkozáskor, nem találta a tanár úr szobája elõtt a testvé-
rét. „Talán tovább tart az órájuk – mondta. Elviszem neki a
feladatot.” Legnagyobb meglepetésére azonban a tanár úr
ezt válaszolta: „Mintha azt hallottam volna, hogy Csabának
haza kellett mennie, mert belázasodott. Itt az õ feladata is.
Üzenem, hogy gyógyuljon meg mielõbb!” 

Attila csodálkozott, de azzal nyugtatta magát, hogy
ilyesmi minden gyerekkel megesik. Azt hitte, hogy ami-
kor hazaér, a testvérét ágyban találja, lázcsillapítót és te-
át kap. Mindenesetre a feladatokat átvette, és alig várta,
hogy megtudja, mi is történt. Az iskolai ebéd után sietve
indult haza. Mikor csöngetett, szokatlannak találta, hogy
nem az anyja vagy apja, hanem a nagymama nyitott aj-
tót. „Jaj, kisfiam, de jó, hogy itthon vagy!” Átölelte az uno-
káját s elmesélte, hogy Csabit néhány órán belül meg-
operálják vakbélgyulladás miatt. „Ne félj, meg fog gyó-
gyulni, ott vannak vele a szüleid, de most ezek nehéz percek,
órák!” 

Este 8 körül érkeztek haza a kórházból a szülõk, külö-
nösen az édesanya volt megviselt. Csabit addigra már
megoperálták, s fel is ébredt az altatásból. Megnyugodva
hagyták ott a szülõk. „És mi lesz a versennyel?” – kérdezte
Attila. „Az sajnos Csaba számára elmarad!” – válaszolta
szomorú hangon az apa.

Másnap az édesanyja elkísérte Attilát az iskolába. Tu-
datni akarta az osztálytanítóval, hogy Csabi egy darabig
nem jön iskolába. A váratlan mûtétnek gyorsan híre
ment, s a második óra elõtt váratlan vendég érkezett At-
tilához. Nem volt az más, mint a felkészítõ matematika-
tanár, aki nemigen szokott a harmadikosok között meg-
jelenni. Kihívta a kisfiút a folyosóra, s a következõket
mondta: „Sajnálom Csabát nagyon, mert biztos esélyes volt
a gyõzelemre. Helyette most neked kell helyt állnod. Te mész
holnap a versenyre. Amit Csaba tud, azt te is tudod, biztos
vagyok a jó eredményedben.” Attila hirtelen nem tudott
mit mondani. Sajnálta a testvérét, de büszke is volt, ám a
felelõsséget is érezte. Izgult is rendesen.

A következõ napon a tanár úrral együtt mentek a ver-
senyre. Útközben felkészítõje apróbb jó tanácsokkal lát-
ta el a fiút. Azt is elmondta, hogy sokszor vitt már tehet-
séges gyerekeket versenyre, de Attila a legfiatalabb az
összes között. Ám abban egészen biztos, hogy a korosztá-
lyának nagy reménysége és igen szorgalmasan felkészült
õ is Csaba mellett a versenyre, tehát minden esélye meg-
van a gyõzelemre. 

A verseny elkezdõdött. A 3–4. osztályosok egy terem-
ben foglaltak helyet. A feladatlap kitöltésére 90 perc állt
rendelkezésre. Attila legnagyobb örömére sok-sok gon-
dolkodtató feladat került a feladatok közé. Élvezettel ol-
dotta meg a problémákat. A 72. percben – elsõként – úgy
adta be a dolgozatát, hogy nyugodt volt abban, amit el-
végzett, mindent megoldott. A felügyelõ tanár csodál-
kozva nézett a gyerekre, amikor átvette a megoldott fel-
adatlapot, s halkan csak annyit kérdezett: „Végeztél is?”
Attila mosolyogva súgta oda: „Igen, nem is volt olyan ne-
héz.” Az Attilát kísérõ matematikatanár örömmel fogad-
ta neveltjét a kijáratnál: „Tudtam, hogy neked sikerülni
fog. Remek idõt futottál!”

Az eredményhirdetésre egy héttel késõbb került sor.
Éppen az eseményt megelõzõ napon érkezett haza Csaba
a kórházból. A tanár úr este telefonon kereste a szülõket.
Hívta az anyukát, az apukát a díjkiosztásra. Végül a csa-
lád úgy döntött, hogy a nagymama 1-2 órát felügyelhet a
betegre, s mindketten elmennek a verseny helyszínét
adó iskolába. 

A zsûri elnöke rövid beszédet tartott, majd értékelte a
teljes versenyt. A 3–4. osztályos kategóriát a harmadikos
Attila úgy nyerte meg, hogy a teljesítménye 100%-os

Csillag_PÆrhuzamos.qxd  2013.01.29.  11:29  Page 3



4

volt. „Ilyenre még nem volt példa” – mondta. A második és
a harmadik helyezett is 4. osztályos tanuló lett. A kisfiú
jutalmul oklevelet, könyvet és meghívást kapott egy ma-
tematikai tehetséggondozó táborba. 

A matematika iránti szeretet meghatározó élményé-
nek története itt véget is ért, de kollégám azt azért még
hozzáfûzte: „Ekkor dõlt el a sorsom. Nem csak a gyõzelem
tette emlékezetessé a harmadik osztályos létemet, hanem az
a mûhelymunka is, amelyet a tanár bácsitól kaptam. A fel-
sõ tagozaton már õ tanított. Sok-sok feladattal lepett meg,
megtanított gondolkodni, és kitartásra nevelt. Így lettem
matematikus. Csaba meggyógyult, s a következõ évben már

õ is ment versenyre, és meg is nyerte. Apánk legnagyobb
örömére két aranyos fia is lett. Csaba ma mérnök, nagy
hasznát veszi matematikai tudásának, én pedig tanítok, s
keresem a tehetséges növendékeket, akiket ugyanúgy segít-
hetek sikerekhez, ahogyan azt kedves tanáromtól megtanul-
tam. Most is évente, csak más módon vagyok verseny-
gyõztes: legnagyobb örömömre már a tanítványaim szerzik
az aranyakat, s nemcsak maguknak, mert azok nekem is ra-
gyognak!” Õszintén örültem ennek a gondolatnak, és
arra gondoltam: milyen jó, hogy a sok gond és nehézség
ellenére lehet sikeresnek és elégedettnek lenni a mai is-
kolában is!

Kulturális értékek átörökítésérõl szólni különleges, meg-
tisztelõ feladat.

Mesélek. Mesélek Petõfi Sándorról, aki meglátogatta
barátját, Arany Jánost. Arany János fiát, Arany Lászlót
(aki – közismert – késõbb népmesegyûjtõ lett) a térdére
ültette és mesélt neki. Így született meg az Arany Laci-
nak címû vers.

Mesélek H. László Erzsébet Elveszett meséjérõl, ahol a
megélhetési küzdelemben elveszett a mese. Csakhogy az
édesanya nem a mesét vesztette el, hanem a mesélõ ked-
vét.

Mai megoldandó feladat. Hogyan õrködjünk az érté-
kek fölött, ha a gyermek nemcsak a mesét fogja fel érzel-
meiben, hangulatában, hanem a mesélõ belsõ állapotát
is?

Színt vallok. Nekem a szépirodalom a magyarság –
nyelvében való – megõrzése. Nyelvi mintát ad, az anya-
nyelvi kultúra fejlesztésének elsõdleges eszköze. Megis-
meréséhez szükséges a jó olvasási készség.

De hogyan jutunk el a használható, élményszintû ol-
vasáshoz? Kell-e olvasni? Hogyan kell olvasni? Nem ezek
az igazi kérdések…

Hogyan kell élni? Mit jelenthet az irodalom az élet mi-
nõségének javítása szempontjából?

Elõadásom szuggesztív. Jelzi a figyelem érett foka.
(Önfényezésnek látszik, pedig nem az.) Ez vizsga. Csak

nem tudtam, hogy az lesz. Életem legnehezebb sikeres
vizsgája. Nagytiszteletû, imádott gimnáziumi magyarta-
nárnõm ott ült a meghívott vendégek között…

Gyalog indulok haza. Kellemes, enyhe az idõ. Nincs
szél. Aztán esni kezd. A kövér felhõk óvatosan, komóto-
san engedik el gazdag tartalmukat. Esernyõt nyitok. Az
esõcseppek finom koppanása, ritmusa, vég nélküli dalla-
ma nem zavarja a gondolatok csendjét.

Szemlélõdöm. Jólesik a természet és a lélek nyugalma.
Nem suhan el mellettem a táj, hagyja, hogy töltekezzem.
Háromnegyed óra elég idõ, hozzá két- három kilométer-
nyi út.

A zsebembe nyúlok. Megvan! Fél ív összehajtott pa-
pírlapon a vers.

„Szeretem az esõket, szenvedéllyel
szeretem õket,
A dühöngõ és a csendes esõket,
A szüzies záport és a féktelen asszonyos zivatart,
A frissítõ esõt és a vég nélküli
elálmosító kopogást.”

Ana Blandiana: Esõbûvölõ 
(részlet)

Memorizálom soronként, kedvtelésbõl. Csak úgy, ma-
gamnak.

Sturcz Istvánné A Magyar Kultúra Napján
Január 22. Pedagógiai könyvtár. 
Elõadások, kultúra – barátoknak

� � �
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Mikola Sándor
Pedagógiai hitvallása, hogy „Úgy kell a tanulót vezetni,

hogy a tények hatása alatt az absztrakciók benne önmaguk-
tól kifejlõdjenek. A jövõ középiskolája tehát nem tanító, ha-
nem dolgozó iskola.”

1871. április 16-án az akkor Vas megyéhez, majd a ké-
sõbbi Jugoszláviához tartozó Péterhegyen (Gornji
Petrovici, Felsõ Petrócz) született. Az elemi iskolát a ma
Ausztriához tartozó Körtvélyesen (Eltendorf) végezte.
Ez a hajdan volt iskolája sajnos már nem áll, sõt az egyko-
ri iratok is megsemmisültek. 

1883-tól 1891-ig az 1557-ben alapított soproni Evan-
gélikus Líceumban tanult. Természettan-mennyiségtan
tanára Renner János, Eötvös egyik tanítványa volt. In-
nen a Budapesti Tudományegyetemre került, ahol
mennyiségtan–természettan szakos hallgatóként foly-
tatta tanulmányait. Itt ismerte meg Eötvös Lorándot, s
itt lett egy tanéven át az elméleti fizikai tanszék gyakor-
noka. Az 1896/97-es oktatási évben a Tanárképzõ Inté-
zet gyakorló fõgimnáziumában dr. Wagner Alajos veze-
tõtanár irányításával tanárjelölt lett. A következõ tan-
évben helyettes tanár (segédtanár), ezt követõen – az
1898/99-es tanévtõl - az Evangélikus Fõgimnázium ren-
des tanárává nevezték ki. Ezt követõen hosszú évekig –
1904-tõl 1928-ig – volt a fizikaszertár õre, végül – 1828-
tól nyugdíjba vonulásáig – a gimnázium igazgatói tisztét
töltötte be.

1941-ben hazatért szülõföldjére; 1945-ben politikai
tevékenysége miatt elhurcolták. Röviddel szabadulá-
sát követõen, 1945. október 1-jén Nagykanizsán
hunyt el. Síremléke a nagykanizsai köztemetõben ma
is áll. 

Tudományos 
és közéleti munkássága

Tanító és nevelõ tevékenységével egyetemben számos,
hivatásával összefüggõ, közéleti feladatot is ellátott.

Tagja volt: az Országos Közoktatási Tanácsnak, az Or-
szágos Középiskolai Tanáregyesület igazgatóságának, a Kö-
zépiskolai Tanárképzõ Intézet Igazgatótanácsának, továbbá
a Matematikai és Fizikai Társulat választmányának is. E
tisztségeiben, erejét és idejét nem kímélve, rendkívül so-
kat tett elõbb a középiskolai matematikatanítás, késõbb
pedig a fizikatanítás reformjáért. A III. osztályos reális-
kolások számára 1926-ban megírt tankönyve 1945-ig
használatban volt.

10 éven át – 1912 és 1922 között – az Uránia címû -
havi rendszerességgel megjelenõ - ismeretterjesztõ fo-
lyóirat természettudományi részét szerkesztette. 1915-
tõl egészen 1924-ig Fejér Lipót mellett a Mathematikai
és Fizikai Lapok társszerkesztõjeként tevékenykedett.

Az életének változásai sem szakították el szülõföldjé-
tõl és annak lakóitól: a Vendvidéki Szövetség elnöke, a
Vendvidéki Magyarok Közmûvelõdési Egyesület díszelnö-
kévé választották. Szakértõként részt vett az 1919-es
párizsi békekonferencián, 1920 és 1922 között nem is
tanított, mert minden idejét a vendekkel kapcsolatos
teendõk kötötték le. 

A sokoldalú képzettségû tanár
Mikola Sándor 1897. május 3-án került a budapesti

evangélikus gimnáziumba segédtanárnak, ahol óriási

E cikksorozatunk elsõ részében a Budapesti Evangélikus Gimnázium, a híres „Fasori Gim-
názium” történetének vázlatos megismertetésével követhettük nyomon az iskolaalapítás
lépéseit, a fejlõdés útját. Szóltunk azokról a tárgyi feltételekrõl és anyagi lehetõségekrõl,
melyek kétségtelenül hozzájárultak az intézmény szellemiségének, pedagógiai elveinek
és gyakorlatának megvalósulásához. Azonban sohasem jöhetett volna létre e pedagó-
giai-emberi „csoda” a gimnáziumban oktató és nevelõ nagyszerû tanáregyéniségek nél-
kül. Elõzõ számunkban Rátz László munkásságát mutattuk be, ezen írásunkban Mikola
Sándor életével, szakmai-pedagógiai tevékenységével ismertetjük meg olvasóinkat.

D. Kenedli Eszter A „fasori csoda”
A jövõ iskolája nem tanító, 
hanem dolgozó iskola (4.)
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lelkesedéssel kezdett munkájához. Számtant, mértant
és szépírást tanított. Mint osztályfõnök rendkívül fon-
tosnak tartotta a tanulmányi kirándulásokat is, s szinte
minden esztendõben szervezett túrákat, kiránduláso-
kat.

Már pályája elején kitûnik értékes tudományos iro-
dalmi tevékenységével is. „A tanárok irodalmi mûködé-
se” címû évkönyv rovataiban az õ neve alatt jelenik meg
a legtöbb közlemény. A Középiskolai Matematikai Lapok-
ba számos cikket írt, valamint szerkesztette a „Csillagos
ég” címû rovatot. Gyakorta jelent meg fordítása, is-
mertetése a Mathematikai és Physikai Lapokban s más
tudományos folyóiratokban. 1898-tól már kinevezett
rendes tanárként változatlan odaadással foglalkozott a
diákokkal – tanórán kívül! „… a gellérthegyi helyszínraj-
zolásokat az esti kirándulások követték, amelyeknek célja a
csillagképek megismerése volt. Rendszeresen végzett diákjai-
val méréseket a Duna-parton is.”1 A fentiek mellett: az
1899/1900-as tanévtõl kezdõdõen aktívan bekapcsoló-
dott az intézmény sportéletébe, sõt: hosszú esztendõ-
kön keresztül – heti 2-2 órában – kezdõknek és haladók-
nak gyorsírást tanított. 

A tanulói fizikai gyakorlatok szükségességének gon-
dolata már tanárságának elsõ éveitõl foglalkoztatta. A
megvalósításra késõbb, az evangélikus fõgimnázium
épületébe történõ átköltözés után kerülhetett sor. Elõ-
adásokat, kísérleti bemutatókat tartott, s egymást köve-
tõen jelentette meg a saját készítésû eszközeirõl szóló le-
írásait, valamint a laboratóriumában elvégzett kísérle-
teinek eredményeit, melyek közül nem egy világszín-
vonalon is figyelemre méltó volt. Szertárában elvég-
zett, kiváló eredményt felmutató elektromos kísérletei
alapján: 1921. május 8-án az Akadémia levelezõ tagjai
közé választotta. Székfoglalóját 1923. április 9-én tar-
totta meg „Kísérleti adatok a dielektromos anyagok
elektromozásához” címmel. Külön figyelmet érdemel,
hogy Mikola Sándor akadémikusként az elkövetkezõk-
ben is gimnáziumi tanár maradt. Székfoglalójának írá-
sos megjelenése óta – napjainkig – a Föld minden táján
hivatkoznak Mikola Sándor munkájára. Ismeretelmé-
leti munkái: A physikai alapfogalmak kialakulása
(1911), A fizika gondolatvilága (1933), A fizikai megis-
merés alapjai (1941). E munkái alapján 1942. május 15-
én a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai so-
rába választotta.

Kiváló pedagógiai gondolko-
dó és gyakorló pedagógus

Munkája során rendkívül nagy súlyt fektetett a pon-
tos fogalomalkotásra, a fogalmak helyes kialakítására.
Azt vallotta, hogy a tudomány ugyan az absztrakt fogal-
makra épül, azonban azok csupán mechanikus emléke-
zetbe vésését önmagában értéktelennek minõsítette.
„… csak az hat képzõleg, ami az emberrel magával történt,
amit õ maga tapasztalt és átélt, hogy a külsõ hatások folytán
kialakult érzékszervi adatok a szellemi élet alapját alkotják.”2

Javaslatainak megvalósíthatóságához a múzeumláto-
gatásokat, kirándulásokat, rövidebb-hosszabb utazáso-
kat, laboratóriumi és mûhelygyakorlatokat, a mérést, a

sportolást, valamint az aktív zenélést és rajzolást, továb-
bá a modellálást javasolta. 

Okfejtése, mely „A középiskolai matematikai és ter-
mészettudományi oktatás reformja” címû alapvetõ
fontosságú tanulmányában jelent meg, ma is idõtálló,
példaértékû felismerés: „A tanulók munkásságán alapu-
ló oktatás oly erényeket fejleszt ki, amilyenek a nagy kuta-
tókat jellemzik. Önállóság, gondosság a munkában, a mun-
ka szeretete és megbecsülése, kitartás, igazságosság; ezek
az ilyen tanításból eredõ etikai nyereségek; a természettu-
dományos gondolkodásmód elsajátítása pedig a kulturális
eredmény.”

Mikola Sándor fogalomkialakítási metódusának
3 pillére:

1. a fejlõdés elve;
2. az analógiák használata;
3. a modellalkotás fontosságának és korlátainak fel-

mutatása.

Nem azt állítja és tanítja egy-egy fogalomról, „hogy
van, hanem azt, hogy születik. A meglévõk puszta tudo-
másulvételénél sokkal izgalmasabb, és a figyelmet jobban
leköti annak tudata, hogy minden keletkezik, még a tudo-
mányos fogalmak is.”3 Szintén a fogalomalkotással kap-
csolatos megállapítása, hogy: „Az adatok tömege lehetõvé
teszi legõsibb – s talán végsõ elemzésében egyetlen – tudomá-
nyos módszernek, az analógiának korlátlan alkalmazá-
sát.”4

Módszertani elveinek logikus, rendszerezett, tömör
megfogalmazását megtalálhatjuk az 1924. évi tanterv-
hez 1927-ben kiadott „Utasítások a középiskolák tan-
tervéhez” címû könyv Fizika fejezetében. Az Utasítások-
nak „A tanítás módszere” címû részében az induktív és a
heurisztikus módszereket ajánlja. „Az alapigazságok ta-
nításánál tehát nem tehetünk mást, mint azt: hogy az általá-
nos tapasztalatra hivatkozva lehetõleg sok jelenséget idézünk
fel a tanulók emlékezetében, azonfelül sok qualitatív, esetleg,
ha lehet, félig qantitatív kísérletet végzünk, azután a jelenség-
kört analizáljuk, a lényeges elemeket a lényegtelentõl elvá-
lasztjuk, a mindegyikben elõforduló alapvonásokból az alap-
fogalmat összerakjuk és segítségével az alapigazságot kimond-
juk… Az alapigazságokhoz hasonlóan tárgyaljuk a hipotézi-
seket.”„Ez az igazi induktív módszer, itt a tanulók a taní-
tásból csakugyan fogalmat szerezhetnek, arról, mi vezeti az
igazság kutatóit munkájukban.”5

A „heurisztikus” tanítási módszerrõl ezt írja: „… A
tanár megfelelõ kérdések feltevése által igyekszik a tanulók
gondolkodását a tárgyra irányítani, a tudat küszöbe alatt le-
võ tapasztalatainak és ösztönös mechanikai érzeteiknek tu-
datossá válását elõsegíteni, gondolkodási irányukat a lénye-
gesnek kiválasztása felé fordítani, megfigyelõ és analizáló ké-
pességeiket fejleszteni,az absztrakt fizikai fogalmak kialaku-
lását megkönnyíteni és kellõ ingerek fejlesztésével érdeklõdé-
süket a tárgy iránt folyton ébren tartani…

A tanulók feleleteit nem szabad ismételni, sõt nem is cél-
szerû mindjárt az elsõ feleletnél elárulni, hogy a felelet helyes-
e. A hibás feleleteket is jó türelemmel végighallgatni, mert
ezeknek elintézése és a hibás gondolkodás forrásaira való rá-
mutatás által sokszor sokkal élesebben domborodik ki a he-
lyes út, mint enélkül.”6
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A kísérleti fizika tanításának
úttörõje

A gimnáziumban a „fizikai gyakorlatokat” hivatalo-
san az 1911/12. tanítási évben lehetett rendkívüli tárgy-
ként felvenniük a diákoknak, országosan csak az 1924-es
tanügyi reform során került a rendkívüli tárgyak sorába.
A tanulói gyakorlatok bevezetését kétirányú munka
elõzte meg: a szemléletformálás és az eszközépítés.
Rendkívül sok, igen kiválóan használható szemléltetõ
eszközt készített, építésükrõl, használatukról cikkeket
írt és elõadásokat tartott. A kísérletek végrehajtásához
lehetõleg egyszerû eszközöket vett igénybe. A tanulók
fizikai gyakorlatai címû munka Utasítás részében kifejti,
hogy „A fizikai gyakorlatoknak nagy képzelõereje nyilván-
való.” „… A tanuló megszokja az önálló ítéletalkotást, kuta-
tó hajlama és találékonysága észrevétlen módon fejlõdik,
megszokja a maga lábán való járást és az önerején való gon-
dolkodást. Annak következtében, hogy bizonyos nehézsége-
ket saját magától tudott megoldani, önbizalma növekedik és
egész egyénisége határozottabbá válik. Sokszor lehetett ta-
pasztalni, hogy olyan tanulók, kik az alsóbb osztályok tanul-
mányi anyagával csak nehezen tudtak boldogulni, néhány
havi gyakorlat után mintha kicserélõdtek volna. A fizikai
gyakorlatok türelemre, gondosságra, szorgalmatosságra és
önfegyelemre szoktatnak, aminek jótékony hatása nem-
csak a fizika tanításában, hanem egyéb tereken is meg-
nyilatkozik.”7

Demonstrációs (bemutató) kísérletei során szellemé-
ben és konkrét megvalósításában egyaránt igyekezett
Eötvös egyetemi elõadási kísérleteinek mintájára dol-
gozni. Több ötletes és egyszerû kísérletének gyökereire
Eötvös laboratóriumában lelhetünk. Írásaiból, mellyel
mélyen tisztelt és szeretett professzorának állít emléket,
kitûnik, hogy mesterének Eötvös Lorándot tekinti.

Mikola Sándor 
a gimnáziumi igazgató

Hittrich Ödön nyugalomba vonulásakor – 1928. jú-
nius 28-án – a 31 esztendõs, kiemelkedõen eredményes
tanári munkája alapján Mikola Sándort a fasori gimnázi-
um igazgatóvá nevezték ki Ez jelentõs változást hozott
életében. Erre Renner János – Mikola Sándor nyugdíjba
vonulásakor – az intézmény 1935/36. évi Értesítõjében
így emlékezett:

„A szinte állandóan laboratóriumban tevékenykedõ lel-
kes fizikus tanárnak súlyos elhatározást jelentett az igazga-
tói állás elvállalása. Mikola Sándor elvállalta azzal az elha-
tározással, hogy tudásának, sokoldalú tapasztalatainak ér-
tékesítésével a kiváló elõdeinek munkájával elért színvona-
lat fenntartsa, sõt lehetõleg emelje. Minden tekintetben iga-
zi vezetõje volt az iskolának. Nagy körültekintéssel irányí-
totta az iskola szellemi munkáját; széleskörû általános mû-
veltsége lehetõvé tette, hogy közelebbi szaktársain kívül má-
sokat is baráti jótanácsaival támogasson.” Megtudhatjuk,
hogy igazgató korában gyakorta látogatta a tanítási órá-

kat, és kifejezett híve volt a már korábban, igazgató elõ-
dei által bevezetett bemutatóóráknak, ahogy akkor ne-
vezték: „nyílt tanításoknak”.

Az évente kiadott Értesítõkbõl tudható meg, hogy me-
lyik tanár mikor tartott nyilvános tanítást; az 1930/31.
évi Értesítõ pedig még külön is megemlékezik arról, hogy
milyen nagy gondot fordítanak a „nyílt tanításoknak” a
folyamatos iskolai oktatásba történõ beépítésére. Az új
igazgató elengedhetetlennek tartotta a bemutatóórá-
kat a pályakezdõk bemutatkozása, valamint az idõsebb
kollégák tapasztalatainak átadása szempontjából is. Az
órákat megbeszélés követte. Mikola Sándor e téren is
példát mutatott: igazgató korában is sokszor tartott
bemutatótanítást. Felújította azt, az iskolában koráb-
ban már honos, régi szokást, melynek lényege, hogy az
újonnan megválasztott tanárok tartsanak székfoglalót
az iskolát fenntartó hatóság képviselõi és a meghívottak
elõtt.

Tantestületének tagjait jó szóval, útbaigazításokkal
mind alaposabb tudományos és társadalmi részvételre
buzdította. Véleménye szerint, mellyel ma is egyetér-
tünk, a fentiek a legalkalmasabb eszközök a társadalom
szemében a tanár tekintélyének, társadalmi súlyának nö-
velésére. Mikola Sándor a korábban bemutatott sokrétû
feladataival, akadémiai levelezõ tagságával e téren is
példaadó volt testületének minden tagja számára. A
szellem és a test együttes képzésének fontosságát számta-
lan esetben hangsúlyozta. Kiemelten támogatta a test-
nevelést; az iskola alapítványai és ösztöndíjai közül azt
tartotta a legtöbbre, mely az együttesen kibontakozó szel-
lemi és a fizikai teljesítményt jutalmazta. 

A közoktatás ügyéért kifejtett 36 esztendõs tevékeny-
sége elismeréséül 1933 júniusában „tankerületi fõigaz-
gatói” címet adományoztak neki, s amikor 1935 júniu-
sában nyugdíjba vonult, utóda, dr. Koch István a tantes-
tület elõtt az alábbiakat mondta: „Tudatában vagyok an-
nak, hogy egy mintagazdaságot veszek át, és igyekezni fogok
azt fenntartani.”8

Mi volt Mikola Sándor tanári, vezetõi és pedagógiai
gondolkodói hatásának a titka? A titok lényege a „…
mélységes embersége volt. Humanizmusa, kiegyensúlyozott-
sága két forrásból eredt. Nagyon szerette a szabad természe-
tet, és alaposan ismerte az antik kultúrát, és magáévá tette
annak életfelfogását. Pedagógiai nézetei azért helytállóak ma
is, mert azok a humánum mélyébõl fakadtak, és mert olyan új
fizikatanítási stílust alakított ki, amely az akkori idõkben a vi-
lágon a legjobb volt.”9

Jegyzetek
1 I. m.: 48. o.
2 I. m.: 51. o.
3 I. m.: 53. o.
4 I. m.: 54. o.
5 I. m.: 56., 57. o.
6 I. m.: 57. o.
7 I. m.: 59., 60. o.
8 I. m.: 62., 63. o.
9 I. m.: 65. o.
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Olvastassunk gyakrabban
verses meséket!

Miért fontos, hogy minél több alkalmat teremtsünk
erre? Annak több oka is van. Lássunk néhányat a legfon-
tosabbak közül!

Az irodalmi igényû, jó verses mese témája mindig igen
közel áll a gyerekek világához, érdekes olvasnivalót kí-
nál. A meseszövés kiapadhatatlan forrása azoknak az
élethelyzeteknek, amelyekben a kis olvasó magára is-
mer és amelyekbõl magatartási mintákat tanulhat. A
mese és a valóság mezsgyéjén billegve, az író számtalan
lehetõséget kínál a világ felfedezéséhez, és közelebb vi-
szi a gyereket önmaga megismeréséhez, s a szereplõk
bõrébe bújva példaképekre is találhat. Közben pedig az
örök értékek – mint például a jóság, a szépség, a szeretet,
a barátság, az egymás iránti felelõsség – tartalma termé-
szetes helyzetekben válik nyilvánvalóvá számára, gazda-
godik, differenciálódik mentalitásában, rangsorolódik
értékrendjének hierarchiájában.

A verses mese olvasása örömöt jelent a gyereknek,
hiszen a rövid sorok és a strófákból épülõ történet nem
végeláthatatlan szövegfolyam képét nyújtja, hanem „ha-
ladós olvasást” ígér. Meg is lehet pihenni közben, és ki-
csit el lehet kalandozni a képzelet világában, mielõtt hoz-
zálát az újabb strófa olvasásához. A gyermekközeli szó-
kincs és az anyanyelv ritmusának szárnyába kapaszkod-
va jól követhetõk az események. Ugyanakkor a gondola-
tok verssorokon való áthajlása komoly tartalmat értel-
mezõ feladatot is ró – folyamatosan – az olvasóra, s ez
rendkívül fejlesztõ hatású. Milyen kár, hogy oly kevéssé
élünk a fejlesztés e sokrétû lehetõségével! 

Hogyan foglalkozzunk 
a verses mesékkel?

Ami az irodalmi nevelésünk e hiányos pontjára ismé-
telten figyelmeztetett, és a verses mesék olvasásának fon-
tosságába vetett hitemet még inkább megerõsítette, egy
friss könyvélményem volt. 

A karácsonyi ajándékkönyvek között került hozzám
Vörös István Fénylovasok címû verses meséje, mely a
Noran Könyvesház (2012) igényes gondozásában jelent
meg. (A szerzõ neve nem ismeretlen olvasóink elõtt, hi-
szen a nagysikerû Apám kakasa címû gyermekverskötet-
bõl több remek írását is publikáltuk a Tanítóban.)

A verses mesékkel való foglalkozáshoz most a Fénylo-
vasok címû verses mesekönyv szövegének felhasználásával
kínálunk néhány ötletet olvasóinknak.

Ismerkedés a szöveggel
A történet három kis szökevény ûrlény kalandjai köré

épül, akiknek otthona a háromemeletes Panda csillag-
kép, de õk távolabbra vágynak. Fénylovaikon elindul-
nak hát, hogy felfedezzék a csillagképen túli világot.

INDULÁS

Három szökevény a Panda
csillagképbõl. Nem ûrhajósok.
Fénylovasok. A fény erre-arra
cikáz a galaxisban, aki
meg tudja lovagolni,
bárhová eljut.

Három szökevény a Panda
csillagképbõl fénylovain
a Föld felé vágtat.
Arcukon fénysisak, máris
ott vannak, mint amit
meglátnak.

Három szökevény a Panda
csillagképbõl (ahol már
unalmas lovagolni, mert
minden bolygót ismernek),
nekilendül a galaxis
fõútjának, a tejútnak.

Számtalan érdekes kalandjuk során csodás lényekkel
találkoznak, izgalmas kalandokba keverednek. Megta-
pasztalják például az örökös változás természetét, a dal

Szilágyiné Simon Ágnes

A jó tanító gondosan válogat a szövegek között, amikor olvasnivalót keres tanítványai
olvasási képességének fejlesztéséhez. A szövegtípusok körét az olvasókönyvek prezen-
tálják, s nagy valószínûséggel ez a kínálat határozza meg a tanító nézõpontját a válasz-
tásban. Így, mivel az irodalomkönyvek sem preferálják a verses meséket, a versek és a me-
sék világához egyaránt oly közel álló korosztály alig kap ösztönzést ilyen mûvek olvasá-
sához.

Bõvítsük a repertoárt!
Verses mese kicsiknek
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erejét, a szépség és a rútság, az éhség, a gonoszság, a jóság,
a rémület és a szabadság élményét, a hazatérés örömét.
Felsejlenek elõttük az élet és halál, a teremtés és az elmú-
lás, az új teremtõdésének nagy és izgalmas kérdései.

A négy verses rész közé ékelõdõ három rövid prózai
meserész (közjáték) adja a történet keretét. Ezekbõl ki-
derül, hogy a galaxisban száguldozó három kis kalandor
a valóságban voltaképpen három testvér álmának a fõ-
szereplõje, és akiknek álombeli kalandjaiba késõbb a gye-
rekek is bekapcsolódnak. A testvérek közös álomkaland-
ba keverednek úgy, hogy végül már maguk sem tudják,
hogy az álmuk-e a valóság, vagy a valóság az, amit álmod-
nak. 

A keretmesében megjelenõ – gyermekeikkel megható
szimbiózisban élõ – szülõk, akik (szerencsére!) nem felej-
tették el és értik a mese és az álomvilág nyelvét, õszinte
empátiával partnerként kapcsolódnak be a valóság és az
álom e csodálatos játékának szürreális világába és az ál-
mok továbbélésébe (megvalósulásába?) a való világban.

„– Tudjátok, mit álmodtam? – ordította az álomból még ki
sem kászálódott szülei párnája felé.

– Hogy egy idegen bolygóról vetõdtél ide a Földre – suttog-
ta az anyja és a másik oldalára fordult.

– Hogy találtad ki? – kedvetlenedett el Bandu. 
– Minden reggel ezt mondod – suttogta az apja és a másik

oldalára fordult.
– De azt nem tudjátok, melyik korba!
– Hát a dinók közé! – nevetett az anyja és a harmadik ol-

dalára fordult.
– Mi van, beszéltem álmomban? Ilyesmirõl eddig még nem

volt szó.
– Nem, de én is valami ilyesmit álmodtam – mondta az

anyja. Csimu felvihogott.
– És én is! – ámuldozott apjuk az ágyából kikelve.”
A négy verses rész mindegyike 17 három versszakra

tagolt, önálló történetmesélõ verssel viszi elõre a mese-
folyamatot. Így ez a verses mese folytatásokban is olvas-
ható. A nagyobb és jól olvasó gyerekek saját tempójuk-
ban, önállóan olvashatják a szöveget; a kisebbeknek fel-
olvashatja felnõtt (szülõ, tanító), a gyerek(ek) kívánsá-
ga, befogadói figyelméhez és érdeklõdéséhez igazodó
részletekben. A gyerekek (vagy a felnõttek és a gyere-
kek) egymásnak is „mesélhetnek”, váltogatva az olvasó
és hallgató szerepeket. Felnõtt segítségével a gyengéb-
ben olvasó is sikerélményhez juthat, ha elõzetes felké-
szülésre kap lehetõséget és támogatást a szöveg élvezetes
közvetítéséhez. 

Jól tervezett feladatrendszerrel irodalmi projektet is
tervezhetünk a szöveggel való alaposabb foglalkozáshoz.

A szöveggel való elsõdleges találkozás pozitív élménye
döntõ fontosságú, hiszen ez motiválja a gyereket az újra-
olvasásra Az olvasás szeretetének fontos mozzanata
ugyanis a vágy a szöveggel való találkozás örömének is-
mételt átélésére.

A meseolvasás élményének megosztása
Az igazi mesemondáshoz/olvasáshoz nem kapcsolód-

hat „iskolás” feladat. Hagyjuk hatni a szöveget, hogy
szárnyalhasson a képzelet világa, ne illanjon el idõ elõtt a
mese varázsa.

Egy késõbbi idõpontban természetesen beszélgethe-
tünk az olvasottakról. Az élmény közös felidézése és meg-
osztása másokkal – ahogy az újraolvasás is – szintén
örömforrás lehet.

A beszélgetést indító kérdések lehetnek: 
– Melyik kifejezés illik a Fénylovasok címû verses me-

sére? Egyet válassz!
érdekes, fantasztikus, izgalmas, szomorú, vidám, ta-

nulságos, félelmetes, unalmas, ijesztõ, kedves
(Készíthetünk gyakorisági táblázatot a választások-

ból.)
– Vitassuk meg a döntéseiteket! Gyûjtsünk az egyes

kifejezésekhez illõ meserészeket bizonyítékul!
– Mi tetszett ebben a verses mesében? Melyik részt

nem szeretted?
– Melyik résznél izgultál a legjobban meseolvasás köz-

ben? Minek örültél?
– Mit hagynál el, és mivel bõvítenéd ezt a mesét? Vi-

tassátok meg, hogy megtehetnénk-e ezt!
– Ki volt a kedvenced a szereplõk közül? Miért?
– Rajzos feladatok:
• Válassz a csillagképek közül (Panda, Sonka, Porszí-

vó, Hamburger)! Milyennek képzeled, rajzold le!
• Készítsetek plakátot, amelyiken a mese valamennyi

szereplõje jelen van!
• Készítsetek díszletet és jelmezeket valamelyik mese-

részlet dramatizálásához!
– Írj könyvajánlót! Válassz az alábbi lehetõségek kö-

zül:
• Ajánlásod szóljon egy felnõttnek, aki a gyerekének

keres olvasnivalót.
• Egy társadnak ajánld a Fénylovasokat elolvasásra!
• Hogyan ajánlanád a könyvet egy tanító néninek,

hogy olvassa el a diákjaival?

Foglalkozás a szöveggel
Az ismert és kedvelt szöveggel szívesen bíbelõdnek a

gyerekek. Ma sajnos nagyon direkt tanulásirányítással
találkozunk a szövegfeldolgozás folyamatában. 

Szaklapokban, módszertani ajánlásokban gyakran ta-
pasztalhatjuk, hogy néhány odavetett formális, gyors in-
formációkiemelõ feladat megoldására vagy szüntelenül
ismétlõdõ algoritmus gépies végigjárására szorítkozik a
szövegmunka. És már fut is a gyerek a következõ szöveg-
hez tanítója biztatására. Ennek a módszernek a kizáróla-
gos alkalmazása elkényelmesíti és sok szépségtõl, jótól és
igaztól fosztja meg az olvasót, mert figyelmét csak a leg-
szükségesebb ismeretek kiválasztására tréningezi, s az
irodalmi szöveg igazán fontos értékei rejtve maradnak
elõtte. 

Az igazi irodalmi nevelés tehát ennél a felületes meg-
oldásnál sokkal többet kíván: a befogadói magatartás
fejlesztését, a szöveg mélyebb rétegeibe hatoló elemzés-
sel a szöveg üzenetének kihámozását. Ahogyan Virginia
Woolf Olvasáscímû esszéjében írja a szöveghez való visz-
szatérés és értelmezés fáradságos, de örömteli élményé-
rõl: fel kellene kapaszkodnia az embernek egy „… fontos-
kodó és konok szamár hátára… ahelyett, hogy villanyvonat-
tal menne be a városba.” (A pille halála. Esszék. Európa
Könyvkiadó. Budapest, 1980. 73. o.) (Ugye, mennyi
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szépség és fontos megfigyelnivaló mellett száguldunk el
szemben a lassú, bár fárasztó szamaragolással?)

A szövegben való „elmerülés” persze nem egyszerû és
idõigényes feladat, mégsem mondhatunk le róla. Néz-
zünk néhány mélyebb elemzésre ösztönzõ kérdést és
feladatot a modellként választott verses mesénk alábbi
részletén!

A TEKNÕS AJÁNDÉKA

A két szökevény a Panda csillaképbõl
sírt. Olyan világ pusztult el itt a szemük
elõtt, amilyen gazdagot nem láttak, sem
otthon, sem útközben, és mennyi ûrt,
mennyi sötétet szívhattak magukba a fény
hátáról belenézve a semmi zizegõ, szõrös,

csillagtalan repedéseibe, amelyek olyan szélesek
voltak, mint a világ végén hömpölygõ folyó.
De most nem jött segítségükre a fény, hogy a hátára
kapjanak, hanem egy kis manó, egy tojásából
épp csak kikelt õsteknõs lépett eléjük, és így szólt:
Adok nektek egy arany és egy ezüst babot, 

ha elvetitek, abból égig érõ fa nõ, másszatok
rajta, amíg tudtok. A tetején, az ég fölött persze,
találtok egy fészket, a fészekben egy ezüst
és egy arany tojást, ha a tojásokat összeütitek,
szikra pattan, a szikra hátára fölpattanhattok,
és megtaláljátok, akit elvesztettetek.

– Milyen katasztrófa színhelyére érkezett a két Panda-
lakó szökevény?

háború földrengés szökõár hurrikán
– Hová tûnt a nagy gazdagság?
– Gyûjtsünk a mesébõl kifejezéseket, amelyekkel jel-

lemezhetjük az élettelen tájat!
– Miért sírhatott a két kis szökevény? (Több okot is

felsorolhatsz.)
– Melyik szereplõ képviseli a reményt a nagy pusztu-

lás közepette?
– Vajon miért olyan kicsi az õsteknõs itt?
– Fejtsük meg az ellentétek értelmét ebben a mese-

részben!

fény és a sötétség
Az élõ szökevények a ……… érkeztek.
A sötétség a …………………jellemzi.

hatalmas és kicsi
A pusztulás: ……………….
Kicsi:………….

– Miért éppen babszemet adott a szökevényeknek a
kis teknõs?

– Gyûjtsetek a versbõl mesei elemeket!
– Soroljátok fel a próbatételeket, amelyek elvezetnek

az elveszett társhoz!
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
5. ……………………………………

– Gyakoroljátok az értelmezõ és pontos olvasást az el-
sõ két mondat többszöri olvasásával!

Miért ajánlom 
a Fénylovasok elolvasását?

Mert a szerzõ, mint a gyermeki lélek és szív jó ismerõ-
je, igazi, értékes, irodalmi olvasmányélményt kínál. Mû-
vével éltetõ impulzusokat ad a kis olvasók – korlátokkal
még tönkre nem tett – minden rezzenésre fogékony vilá-
gának. Ebben a világban nemcsak annak van helye, ami-
vel a gyerek érzékelhetõ kapcsolatba kerül, amit megta-
pasztal. Szabad az átjárás a valóságból az álmok világába,
ahol szabadon lehet száguldozni térben és idõben, hatal-
mas tereket és idõt lehet befogni, s a szavakkal alig meg-
fogalmazható is értelmet nyer, megfejthetõvé válik. Min-
den megtörténhet és beteljesülhetnek még az ébrenlét-
ben remélt vágyak is.

Fenti példáink talán azt is bizonyították, hogy Vörös
István verses meséje nemcsak a meseolvasás élményét
adhatja a gyerekeknek, hanem az igényes irodalmi szö-
veg kiválóan felhasználható az olvasás-szövegértés ké-
pességének fejlesztéséhez is.

Az Alapozó Terápiák Alapítvány,
2013. március 2-án rendezi meg

a „Minden gyermek kincs”
címû könyvbemutatóval

egybekötött konferenciáját.
A konferencia helyszíne:

TETÕ Galéria 1115 Budapest, Ecsed utca 13. 
Bõvebb információ és letölthetõ 

jelentkezési lap, a
www.alapozoterapiak.com

honlapon található. 
Szervezõ: Tóth Péter Tel.: 30/633-2914

A Kokas Klára Alapítvány szervezésében,
2013. május közepén indul

a következõ, kezdõ tanfolyam:

„Kokas Klára zenébõl indított
módszere, gyermekek

harmonikus fejlesztésére”
I-II-III. kurzusokkal.

Jelentkezés, információ:
www.kokas.hu weblapon, 

vagy Lájerné Veránál 20/9670804
info@kokas.hu címen.

� � �
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Megbízottukkal 
vagy megbízottjukkal 
kell beszélnünk?

Nagy a bizonytalanság a helyes válasz tekintetében:
Hogyan is helyes? Próbáljuk meg értelmezni a problé-
mát! Megbízottukkal fogunk beszélni vagy megbízott-
jukkal? Mikor van az ige egyes és többes szám 3. szemé-
lyének birtokos személyragjában j, és mikor nincs? Kis
nyelvtörténeti visszatekintésünk azt támasztja alá, hogy
régen a j nélküli forma volt a használatosabb, úgy mond-
ták: út, úta. Régebbi nyelvhasználati formára utalnak a
föld – földe, avagy a híd – hida szóalakok is, melyeket
egyes helységneveink ma is õriznek: pl. Bocfölde,
Dömefölde, Andráshida, Királyhida, Bánhida.

Mai nyelvhasználatunkban az alapalakok a hídja,
földje formájukban ismertek. Azonban ma is elõfordul,
hogy ugyanahhoz a fõnévhez hol a j nélküli, hol a j-t tar-
talmazó személyragot illesztjük: testvére – testvérje; gon-
dolata – gondolatja; indulata – indulatja. A két alakpár
közül a második formát enyhén népies hangulatúnak
véljük, azonban ez nem minden alakváltozatra érvényes.
Van, amikor a két alak jelentésbeli különbséget is takar.
A lába szavunk az emberi testrész birtokos személyragos
alakjára utal, míg a lábja egy földterület végére. A telkek
szomszédos megjelölésére, ha már ritkábban is, mint ko-
rábban, de még ma is használatos a ’lábszomszéd’ kifeje-
zés a ’végszomszéd’ mellett.

Arany János költeményében „Árva gólya áll magában
/ Egy teleknek a lábjában,”1, de Toldi Miklós is a „telek
lábjában” húzódik meg György bátyjának vitézei elõl:
„Majd, midõn meglátta a telek lábjában / Ülni öccsét
Miklóst nagy-busan magában,”2 Ugyanakkor egy egye-
temnek például: jogi, természettudományi, bölcsészeti
kara van; valamely komolyzenei mûsorban a megneve-
zett intézmény énekkara énekel – zenekara kíséretében,
azonban valaki a karját mozgatja. A folyónak árja van,
sõt egy cipészszerszám birtokos személyragos alakja is így
hangzik: árja, ellenben egy terméknek, avagy egy rossz
cselekedetnek: ára van.

Joggal vetõdik föl a kérdés: nincs egyértelmû szabály
arra nézvést, hogy melyik fõnevünkhöz a birtokos sze-

mélyragnak mely alakja kapcsolódik egyes és többes szám
3. személyben: a j-s vagy a j nélküli alak?

Szabály van, de bõven akad alóla kivétel is. Alapvetõ-
en egy-egy szó végsõ hangja dönti el, hogy a j-vel írott,
avagy a j nélküli alakot kell használnunk. Szabályként
fogadhatjuk el, hogy a magánhangzóra végzõdõ szavak-
hoz majd mindig a -ja, -je, valamint a -juk, -jük toldalék
megfelelõ formája járul, például cipója - cipójuk; kalap-
ja – kalapjuk. Kivételként kell említenünk a fia – fiuk
alakokat, de kizárólag írásban,ugyanis a két magánhang-
zó közötti ûrt (hiátust) a j hang ejtésével töltjük ki. Szin-
tén j-t tartalmazó ragot fûzünk azokhoz a szavakhoz, me-
lyek a p, t, k; a b, d, g, valamint a f, m, n, r mássalhangzók
valamelyikére végzõdnek (pl.: zsákja, kertje, kalapja;
babja, padja, tagja; csúfja, krémje, csínja, párja). Azon-
ban ez e csoportba tartozók között is több kivételt talá-
lunk: pl.: dolga, bogara, képe, zsebe. Más – úgynevezett
változó tövû – fõnevek szintén a kivételek csoportjába
tartoznak (pl.: bokor - bokra, tõ – töve, lé – leve, szó –
szava, ló – lova).

Javaslom, térjünk most vissza a címbeli kérdésre, és
válaszoljuk is meg. Mivel a t-t rendszerint j-t is tartalma-
zó rag követi, ezért a megbízottuk – megbízottjuk alak-
pár tagjai közül a megbízottjuk forma a szokásos alak.
Kiegészítésül azonban hozzá kell tennünk, hogy abban az
esetben, ha a több birtokra utaló jelet, az -i-t kapcsoljuk
a személyraghoz, akkor alkalmanként elmaradhat a sze-
mélyrag j hangja. A helyes nyelvhasználatban csak így
mondhatjuk: barátja, nem pedig baráta, és mégis a bará-
tai a szokottabb forma, nem pedig a barátjai. Egyes szám-
ban a megbízottja alak helyett nemigen használatos a
megbízotta , ám többes számban elsõsorban a megbízot-
tai formát használjuk

Mikor lenne, mikor volna?
Érzékelhetõ-e vajon minden beszéd- és íráshelyzetben

a különbség a címben kiemelt két szó között? Ha igen, mi
annak a nyelvi alapja?

Válaszunk: a lenne és a volna szavak jelentése között
az a különbség, hogy a lenne a ’lesz’ igénk, a volna pedig a
’van’ igénk feltételes módú alakja. A lenne a j ö v õ r e
utal, a volna pedig a j e l e n r e.

D. Kenedli Eszter

Két olyan nyelvhelyességi hibára hívjuk fel a figyelmet, melyek mindennapjaink beszélt és
írott nyelvhasználatában egyaránt gyakorta fordulnak elõ, s egyszerre rejtenek maguk-
ban helyesírási, jelentésbeli és stiláris különbségeket is.

Anyanyelvi figyelõ
Melyik a helyes: megbízottuk vagy megbízottjuk;
lenne vagy volna?
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Bár ezt a – mind jelentésbeli, mind pedig stiláris – el-
térést anyanyelvünk jól megkülönbözteti, a helyes szó-
használattal ma már inkább csak szépirodalmi nyelvünk-
ben, vagy az e különbséget fontosnak vélõ és alkalmazó
mûvelt köznyelvet beszélõk körében találkozhatunk. A
kevéssé igényes köznyelvben egyedi jelentésük, általa
használatuk gyakorta keveredik, összemosódik, lassan-
lassan eltûnõben van.

Mi ne hagyjuk elveszni, óvjuk ezt a nyelvi értékün-
ket is! Folyamatosan szoktassuk tanítványainkat a

lenne és a volna – egyedi jelentésük szerinti – helyes
használatára.

Jegyzetek
1 Arany János összes költeményei I. – A rab gólya. Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1967. (31. o.) (Kiemelés tõlem: D. K. E.)
2 Arany János összes költeményei II. – Told trilógia, Toldi III. ének 2.
vszk. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1967. (108. o.) (Kiemelés
tõlem: D. K. E.)

� � �

Néhány nappal a decemberi ünnepek elõtt látott napvilágot Donáth Péter szerkesztésé-
ben a fenti címû tanulmánygyûjtemény. A kötet borítója elárulja az olvasónak, hogy
benne az intézmény alapításának centenáriumi ülésén elhangzott elõadások kerültek
kiadásra. A tanulmányok egy-egy kulcsfontosságú idõszakot emelnek ki a száz év tör-
ténetébõl, s azt járják körbe. Teszik ezt minden bizonnyal azért, hogy a következõ gene-
rációk is megismerjék azokat a dilemmákat, amelyek a hazai tanítóképzést folyamatosan
végigkísérik.

Könyvajánló
„Sorsfordító mozzanatok a magyarországi kisgyermekkori nevelõképzés,
a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola, az ELTE TÓK és épülete történetébõl”

(TREZOR Kiadó – Budapest, 2012)

A szerzõk a szakma jeles képviselõi, az intézményben
hosszú éveket eltöltõ munkatársak, korábbi vezetõk:
Hunyady Györgyné, Podráczky Judit, Kelemen Elemér,
Mikonya György és Donáth Péter. A lektori feladatokat
Bollókné Panyik Ilona és Mann Miklós látta el. 

Az elsõ négy fejezet a képzés jellegérõl, az új utakról, a
változási kényszerekrõl szól, az 5. fejezet pedig egy külö-
nösen érdekes történeti kutatás eredményeinek bemu-
tatása. Utóbbi a Tanácsköztársaság idejébe vezeti vissza
az olvasót. A kötet gazdag tartalmának bemutatására
ennek megfelelõen két egységben és csak vázlatosan vál-
lalkozunk a figyelemfelhívás szándékával.

I. A nagy változások kora
Nagyon érdekes, sõt értékes a személyes hang, amely

idõrõl idõre megjelenik az elsõ egységben: 
„… A budai képzõ tanári kara ekkor [1986–1994 között

– Cs. F.] látott neki a tanítóképzés megújítását célzó
»négyéves kísérleti képzés« kidolgozásának, megvalósításá-

nak, ami egy hosszú, mindenki erejét maximálisan igénybe
vevõ, olykor jókedvû, máskor csak kényszerbõl végzett közös
munka volt. Az elõkészítést 1986-ban kezdtük, az utolsó kí-
sérleti csoport pedig 1994-ben szerzett oklevelet.” – írja
Hunyady Györgyné. (15. old.)

„Az 1999-es esztendõ Janus-arcú éve volt a Budai Taní-
tóképzõ történetének. (…) A magyar felsõoktatásban lezaj-
lott integrációs folyamat eredményeképpen ekkor vált nyil-
vánvalóvá, hogy megszûnik az elsõ hazai állami tanítóképzõ
több mint ötnegyed százados önállósága és az intézmény csak-
is valamilyen integrációs konstrukció keretében folytathatja
tovább tevékenységét.” – emlékezik Kelemen Elemér.
(70. old.) 

Mikonya György a jövõkép felvázolásában bizako-
dással tekint elõre: „A pedagógus legyen a társadalom ki-
emelten megbecsült tagja, a hivatások közötti anyagi és erköl-
csi elismerésben megnyilvánuló különbségek csökkenjenek!”
(…) „A budai képzõ, hagyományait õrizve, de nyitottan és a
megújulásra készen, a folyamatosságra ügyelve a pedagógus-
képzés kiemelt intézménye lesz!” (141. old.) 

Az elõadások cikkekbe szerkesztett változata igen in-
formatív. Olyan tényekkel ismerkedhet meg az olvasó,
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amelyek a tanítóképzés mindennapjait áthatják. Érde-
kes, tanulságos azt megfigyelni, hogy milyen minõségû,
mélységû és mennyiségû változáson ment keresztül ép-
pen a tanítóképzés. Nem mindegy, hogy ki oktatja, neve-
li a kisiskolás gyermekeket. A kezdeményezések, ame-
lyek helyben születtek, amelyek hosszabb kísérleti idõ-
szakon estek át, beváltak, gazdagították a tanítóképzést.
A kritikus hangvétel is megjelenik. Tény, hogy voltak
olyan ötletek, amelyek a magas fokú képzést elemeiben
rázták meg, s kényszerítették a benne munkálkodókat
egy újszerû, ám kevésbé szakmai gyakorlat meghonosítá-
sára. 

Napjainkban, amikor a közoktatás rendszere gyökeres
változáson megy át, fontos, hogy a tanítók képzettek,
szükség esetén kritikusak, sõt az új befogadására, alkal-
mazására is alkalmasak legyenek. A kisiskolások nem ve-
hetik észre a bizonytalanságot. Ezért is tartjuk fontosnak
Podráczky Judit megállapítását:

„A budai képzõnek az elmúlt 24 év során mindvégig meg-
határozó szerepe volt tanító- és óvóképzés minõségének bizto-
sítását/fejlesztését szolgáló lépések szorgalmazásában. E lé-
pések közül jelentõségét és hosszú távú hatását tekintve ki-
emelkedik a kísérleti négyéves tanítóképzés koncepciója,
amely a budai képzõ újító törekvései sorában országos hatású
volt, modellértékûvé vált, s amely megalapozta az 1994. évi
kormányrendelet kiadását a szak képesítési követelményei-
rõl. Hasonlóan intenzív szakterületi egyeztetés, kontroll,
együttmûködés a felsõoktatásban nem nagyon volt tapasztal-
ható. S bár a bizottság létrehozása a koordináció érdekében
tett kényszerû lépés volt, létezése szakmai szempontból jóté-
kony hatást gyakorolt a szakokra és növelte a szakterület ér-
dekérvényesítésének esélyeit.

Ez az alaphelyzet az érdekérvényesítést illetõen az intéz-
ményrendszer átalakulásával (a 2000-es integrációval) né-
miképp megváltozott, ugyanakkor az is látható, hogy a sza-
kok jelenéért-jövõjéért vállalt felelõsség és a képzési ágba csat-
lakozó új szak kiépülése ma is létrehozza az összekapaszkodás
igényét.” (65–66. old.)

„Sorsfordító mozzanatok” – a kötet találó címe. A
négy tanulmány mind-mind azt bizonyítja, hogy az el-
múlt negyedszázad alatt sok-sok változást élt meg a bu-
dai tanítóképzõ. Ma a változás kezdeményezõi már elé-
gedettek lehetnek, az újítás meghozta ebben a folyama-
tosan változó világban is az értékeit. Azok a kényszerû
változtatások, melyek szinte mindig az oktatásirányítás
oldaláról érkeztek, színesítik a történetet; ezekkel kap-
csolatban – a házon belül – inkább átélõkrõl szólhatunk,
mint lelkes követõkrõl. 

II. Az épület történetébõl
Az 5. fejezet Donáth Péter – a rá oly jellemzõ – igen

aprólékos kutató-elemzõ munkájának izgalmas részletét
tartalmazza. „Más oktatási intézményekhez hasonlóan a bu-
dai tanítóképzõ épületét – vagy legalábbis nagy részét – két-
szer is: 1919-ben és 1944-ben rendészeti/katonai célokra
vették igénybe az erre éppen feljogosított hatóságok. Az akkor
Mozdony utcai objektumban, ill. az udvarban mindkét alka-
lommal tragikus események zajlottak…” (144. old.) Érdek-
feszítõen izgalmas történetet tár elénk a kutató. Állít-

hatjuk, a legizgalmasabb krimit az élet írja. 1919. július
21-én az épület pincéjében három személyt: Fery Osz-
kárt, Borhy Sándort és Menkina Jánost, magas rangú tiszte-
ket végeznek ki a „Lenin-fiúk”. Csak hetek telnek el, s a
gyilkosok bíróság elõtt állnak. Feszült, izgalmas a kora-
beli sajtótudósításokat elolvasni. 

De mi is van az épülettel? 
„… az intézet a következõ hónapokban – ha nehéz körül-

mények között is – újra elfoglalhatta a Mozdony utcai épület
egészét. Az 1920. március 30-i tanári értekezlet jegyzõköny-
ve szerint Quint József örömmel konstatálta, hogy »ismét el-
foglalhattuk intézetünket, melytõl eddig a katonai megszállás
s a szénhiány távol tartott. Az internátus is beköltözhetett és
szinte szemmel látható a fiatalság ezen való öröme, az eddig
ideiglenes, szûk elhelyezés után. Ez az új helyfoglalás adjon
mindnyájunknak még több erõt és akaratot munkánkhoz,
mikor ismét otthonunkba jöhettünk, különösen jó példaadás-
sal hassunk ma, amikor lépten-nyomon elkedvetlenítõ, le-
hangoló momentumokba ütközünk még a mindennapi élet
változásaiban is.«” (236. old.)

Donáth Péter 110 oldalas tanulmánya hiteles és kor-
rekt. Az olvasó pontos képet kap arról, hogy egy épület-
nek is van sorsa, s ez a sors sokszor fájó. Az utódoknak fe-
lelõsségük van abban, hogy objektív tájékoztatást adja-
nak az ifjú nemzedék részére. 

A bemutatott kötet igen érdekes és tanulságos olvas-
mány, és nem csak a kortársakhoz, de a következõ nem-
zedékekhez is szól. 

A Trezor Kiadó tetszetõs formában jelentette meg a
kötetet.

Csillag Ferenc

� � �

A Kokas Klára Alapítvány kiadásában
megjelent Kokas Klára utolsó könyve:
„Megfésültem a felhõket” címmel 

„Gyermekeim zenébe bújó történetei”
Kiadói kedvezményes ára:

3000 Ft + postaköltség
Rendelés:

weblapon keresztül: www.kokas.hu
e-mail: info@kokas.hu 

vagy postacímen: 
Kokas Klára Alapítvány

H-1537 Budapest, Pf. 384.
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Az ismeretszerzési módsze-
rek közül több olyan lehe-

tõség épül be napjaink pedagó-
giájába, amely a különféle ne-
velési és oktatási formákon be-
lül, de mégis annak szokásos
keretein kívül teremt lehetõsé-
get a képességek fejlesztésére
és a tudás bõvítésére. Ezek kö-
zött hangsúlyos szerepük van a
múzeumok tudásanyagára épü-

lõ foglalkozá-
soknak, ame-
lyek segítik elér-
ni a tapasztala-
tokra és az

élményszerûségre épülõ tanulás örömének jótékony ha-
tásait.

Ezen foglalkozások alkalmazásának segítése érdekében
számos olyan múzeumpedagógiai kiadvány jelent meg az
elmúlt években, amelyeket két nagy csoportra lehet osz-
tani.

Az egyik forma azokat a módszertani segédleteket tar-
talmazza, amelyek ismertetik, didaktikai szempontokból
alátámasztják és elemzik a múzeumpedagógiai lehetõsége-
ket, azok várható eredményeit.

Pedagógusok, óvodapedagógusok
módszertani segítõje: 
Múzeumi Iránytû sorozat

– Ilyen kiadványsorozat a szentendrei Skanzenhez tar-
tozó – pedagógusoknak és múzeumi szakembereknek kép-
zéseket szervezõ, módszertani kutatásokat folytató, és or-
szágos koordinátori hálózattal rendelkezõ – Múzeumi Ok-
tatási és Képzési Központ (MOKK) immáron tizenegy kö-
tetes Múzeumi iránytû sorozata. Közöttük több olyan ta-
nulmányt találunk, amely segítséget nyújthat gyakorló pe-
dagógusok számára a múzeumpedagógiai módszerek meg-
ismerésére és alkalmazására. Többek között ismertetik a
múzeumok lényegét és mûködését, kutatási tapasztalato-
kat tesznek közzé a múzeumok és iskolák együttmûködé-
sének továbbfejlesztése érdekében, tájékoztatnak a mód-
szertani újítások irányairól, hazai és külföldi alkalmazáso-
kat mutatnak be, magyarországi helyzetképet tárnak elénk
stb. A MOKK kiadványsorozatának nagy elõnye, hogy
minden megye nagyobb könyvtáraiban és múzeumaiban
hozzáférhetõek, illetve regisztrációt követõen letölthe-
tõek a www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu honlapról.

Múzeumi órák segédanyagai: 
múzeumi kiadványok

A múzeumpedagógiai kiadványok másik csoportja a
különféle kiállításokat feldolgozó, általában feladatokkal,
akár konkrét múzeumi foglalkozástervekkel is ellátott
anyagok. Sok múzeumban találhatunk ilyen segédanya-
gokat leginkább feladatlapok, munkafüzetek formájában,
több korosztály szerinti összeállításban. 

Alkalmazásuk azonban alapos megfontolást igényel, hi-
szen jelentõs számban ezek a füzetek az olyan látogatókat
próbálják aktivizálni, akik nem szervezett formában ér-
keznek a kiállításokra. Arra viszont alkalmasak a pedagó-
gusok számára is, hogy tájékoztassanak a múzeumi tartal-
makról, azok felhasználási lehetõségeirõl, és hogy egyes
elemeit beépíthessék saját múzeumi foglalkozásaikba.
Ezek a kiadványok magukban hordozzák annak a lehetõ-
ségét is, hogy a múzeumi ismeretszerzés után, egy összegzõ,
lezáró, otthoni vagy iskolai munka eszközei legyenek. Elõ-
nyeik mellett azonban hátrányukká válhat a túlzottan egy-
síkú alkalmazásuk, mert olyankor a múzeumokban oly
fontos meglátás és megtapasztalás élménye helyett az elol-
vasás és kitöltés megfelelni vágyása kerülhet elõtérbe. Sze-
rencsére  nagyon sok ötletes és sokszínû segédanyagok
születnek múzeumi területen is. Ilyen például a Gödöllõi
Királyi Kastély muzeológusának, Faludi Ildikónak kisfiá-
val, Marcival közösen írt mesekönyve Herceg Egérvári
Elemér naplója vagy a Sóstói Múzeumfalu Matyi teszem-ve-
szem doboza különféle kellékekkel és zenei CD-melléklet-
tel. (Gazdag szakirodalom található a témában a
mokk.muzeumokmindenkinek.hu/tudastar menüpontjá-
ban.)

Múzeumpedagógia az interneten

A papíralapú kiadványok mellett könnyû elérhetõsé-
gük miatt is fontosak az interneten, legtöbbször a múzeu-
mok weblapjainak múzeumpedagógiai oldalain megtalál-
ható segédletek. Érdemes böngészni ezeket, mert közöt-
tük is találunk letölthetõ foglalkoztató anyagokat vagy
módszertani ajánlásokat, mint például a Múzeumpedagógi-
ai gyakorlatok címû blogot (http://www.muzeumpeda-
gogia.blogspot.hu).

Kiadványokkal vagy nélküle, de ne feledjük: múzeumi
keretek között is segíthetjük a gyermekeket abban, hogy
maguktól cselekedjenek, hogy maguktól akarjanak és
hogy maguktól gondolkodjanak.

Éliás István

Mire használhatóak 
a múzeumi kiadványok?
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1. Feladat: inventív kreativitás, hajlékonyság 
Két szóoszlop szavai közötti kapcsolat (új szóösszeté-

telek létrehozása) 
(Ajánlott: 9–10 éves kortól)
A példasorhoz hasonlóan írj két-két szó közé egy olyat,

amelyikkel mindkét szó összetett szóvá alakítható!

1. rendõr (+) állam (+)forma
2. család ...........………ág
3. emlõs……………….faj
4. birs…………………csutka
5. hátas………………...istálló
6. csörgõ……………….marás
7. csapó………………..zár
8. szerencse……………meghajtás
9. ócska……………..…kalap
10. fa…………………....áru

Megoldások lehetnek: rendõrállam – államforma ; csa-
ládfa – faág; emlõsállat – állatfaj; birsalma – almacsutka;
hátasló – lóistálló; csörgõkígyó – kígyómarás; csapóajtó –
ajtózár; szerencsekerék – kerékmeghajtás; ócskavas – vas-
kalap; fadarab – darabáru. 

2. Feladat: teremtõ kreativitás, divergens gondolko-
dás, rugalmasság, eredetiség, könnyedség

Dr. Csermely Péter már klasszikus tesztje a hajótöröt-
tekrõl

(Ajánlott 10–12 éves kortól)
Ha egy csónakban levõ hajótöröttek választhatnak 2 liter

víz, két liter gázolaj és térkép plusz iránytû között, szerinted
melyiket választják?

A jó megoldás: a gázolaj. Ez a víz felszínén fénylõ csí-
kot alkot a csónak körül, melyet így észrevehetnek a mû-
holdról, a repülõgéprõl. 

(De! Egyáltalán nem biztos, hogy ez a legtehetsége-
sebb embernek jut majd az eszébe, ugyanis a kreativitás
„vándorol”, ki ebben, ki abban, ki ekkor, ki akkor krea-
tív.)

3. Feladat: inventív kreativitás, fluencia, eredetiség,
rugalmasság 

Helységnevek, utcanevek eredetének kitalálása 
(Ajánlott: 9 éves kortól)
Honnan származhatnak a településünk utcanevei? Mirõl

kaphatták a nevüket?

Támogatás:
Elõször a saját településen jól ismert, a név eredetét

könnyen megállapítható utcanévvel foglalkozzunk, ha
kell, rávezetéssel! Például: Szik utca (Szikes arrafelé a ta-
laj), vagy: Olajmalom utca (Volt ott régen olajmalom),
vagy Halász utca.

Ellenõrizhetjük az elképzeléseket a következõ köny-
vek alapján: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szó-
tára Bp., 1988. 4. kiadás; Virágh Rózsa: Szeged. Városi
Nyomda és Könyvkiadó, 1931. 

4. Feladat: Logikai játékok: problémafelismerés, meg-
oldási stratégiák alkalmazása új helyzetekben, fantázia,
feltaláló kreativitás

(Ajánlott 10 éves kortól)
• Táblajátékok: a legjobb a sakk, de lehet mást is

használni (malomjáték, dáma, sodoku stb.)

Némethné Dávid Irén

Az itt bemutatott feladatsor különbözõ nehézségi fokozatú feladatokat tartalmaz 5–9
éves gyerekek kreativitásának vizsgálatához, illetve fejlesztéséhez. A korosztályra vonat-
kozó javaslatok egy-egy feladat esetében csak tájékoztató jellegûek. A probléma megol-
dásához nemcsak kreativitás, hanem pontos megfigyelés és koncentrált figyelem, ese-
tenként elemi szintû matematikatudás és anyanyelvi készültség is szükséges. Ezért min-
dig a tanítónak kell eldöntenie, hogy adott esetben melyik feladatot választja és tûzi a
gyerekek elé. Fontos, hogy a segítségadása óvatos legyen, hogy megmaradhasson a
problémamegoldás izgalma, önállósága és öröme, és viszonylag objektív képet nyerhes-
sen a megoldás által a kreativitás fejlettségének szintjérõl is. (A szerk.)

Neveljünk tehetséges
gyerekeket!
10. rész: Kreativitást fejlesztõ 
vagy vizsgáló feladatok (3.)
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Támogatás: szerencsés a helyzet, ha van a játékszabá-
lyokat jól ismerõ és alkalmazó kolléga vagy kortárs játé-
kos a gyerekek között.

• Mandalajátékok (interneten többféle is elérhetõ,
ha a keresõbe beírjuk a nevet: mandalajátékok.) 

Támogatás: ezeket a játékokat csak kellõ magyarázat
és elõzetes elõkészítés, megbeszélés és próbajátékok után
szabad önálló játékra használni!

• Tangramjátékok: interneten megtalálhatók.
(6 éves kortól ajánlottak) 
Íme egy példa:

Ha nincs nyomtatód, az alábbi lépéseket követve raj-
zold meg a pontos ábrát:

1. Rajzolj egymás mellé két egyforma szabályos négy-
zetet vastag vonallal!

2. A bal oldali négyzet egyik átlóját rajzold be vasta-
gon!

3. A jobb oldali négyzet mindkét átlóját rajzold be
halványan segédvonalnak, majd a metszéspontot hasz-
nálva rajzold meg segédvonalnak a négyzet két oldalfele-
zõjét is!

4. Kösd össze a felsõ és jobb oldalsó felezõpontot egy
vastag vonallal!

5. Erõsítsd meg a segédvonalak által határolt fontos
elemeket: a négyzetet jobb oldalt alul és az átlók által ha-
tárolt háromszöget bal oldalon!

6. Radírozd ki a halvány segédvonalakat! Készen
vagy!

Most már csak ki kell vágnod a vonalak mentén, és
kész is a TANGRAM játék.

De ha szeretnéd, hogy ovisaid is szívesen játsszanak
vele, készíts számukra sablonokat. Alább ajánlok néhány
kirakható kedves ábrát. Végy egy A/5-ös vagy A/4-es fe-
hér lapot, tedd rá a TANGRAM elemeket, és építsd fel
belõle a neked tetszõ ábrát, majd egy vastag filctollal raj-
zold körbe, de csak a külsõ körvonalakat! Kész is a meg-
oldandó rejtély! Készíts minél több sablont a gyerekek-
nek!

Gondolj a legkisebbekre is, készíts olyan sablont, ahol
berajzolod a megoldást is. Hidd el, a kiscsoportos gyere-
keknek így is nagy élmény lesz a kiscicát vagy a házikót
kirakni!

TIPP: Ha szeretsz barkácsolni, egy vékony faanyagból
is kifaraghatod a TANGRAM lapokat, így tartós játékot
készíthetsz.

Jó szórakozást!

Ezeket az alakzatokat lehet kirakni az elõzõ hasábban
lévõ alapjátékból.

5. Feladat: Wartegg-próba 
A teszt megalkotója EHRIG WARTEGG, aki a róla

elnevezett próbát 1939-ben tette közzé a Lipcsében megje-
lenõ Zeitschrift für Angewandte Psycholoogie und
Charakter Kunde címû folyóiratban, Gestalt und
Charakter címmel.

(Ajánlott 6–8 éves kortól)

A Wartegg-próba a rajztesztek közé tartozó projektív
eljárás, de – a gyakorlat azt mutatja, hogy – a kreativitás
fejlõdésének megfigyelésére is alkalmas lehet.

Indoklás:

A projektív technikákon belül ez a próba valójában a
kiegészítõ tesztek csoportjába tartozik. (Ennél fogva a
teszt csak egyéb személyiségvizsgáló eljárásokkal kiegé-
szítve adhat képet az egyén személyiségstruktúrájáról.)
Itt ingerként az egészbõl (Gestalt) csak egy rész, töredék
szerepel a feladatokban. A részecskéknek különféle pszi-
chológiai a jelentésük van, tehát részint minden elem-
nek más a felszólító jellege az egyén számára, részint pe-
dig az adott inger a ,,válaszoló” személyek mindegyiké-
ben mást hív elõ, a személyiségfaktorok különbözõségé-
nek megfelelõen. Ennélfogva a teszt alkalmas lehet arra,
hogy megoldása rávilágítson például a kreativitás fejlett-
ségére. 

A Wartegg-próba feladatai:

a) A négyzetekben egy-egy rajz kis részletét látod. Egé-
szítsd ki (fejezd be) tetszésed szerint a megkezdett képet!
Nem kell a számozás sorrendjében haladnod.
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13 14 15 16

9 10 11 12

5 6 7 8

1 2 3 4

(Folytatjuk)

b) Írd is le a képek száma mellé, hogy mit ábrázolnak a rajzaid!

Sorrend Mit ábrázol a rajz?
______ .......................................................

______ .......................................................

______ .......................................................

______ .......................................................

Sorrend Mit ábrázol a rajz?
______ .......................................................

______ .......................................................

______ .......................................................

______ .......................................................

c) Egészítsd ki értelmes rajzzá a megadott elemeket!
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Az óraterv 3. osztályosoknak készült. Középpontjában a
Szegény legény vagyok én kezdetû dal hallás utáni meg-
tanítása áll. Az egyes részfeladatok célirányosan épül-
nek egymásra és komplex fejlesztést szolgálnak. A tanu-
lói tevékenységek sorában helyet kap a szép éneklés, a
hangos és néma éneklés váltogatásával a belsõ hallás fej-
lesztése, a daltanuláshoz kapcsolódó ritmikai készségfej-
lesztés, megfigyelhetjük a többszólamúságra nevelés egy-
szerû megoldását és a lapról olvasás elõkészítésének
módját a zenei írás-olvasás készségeinek fejlesztéséhez.
Ezeknek a részfeladatoknak az egybefûzésével egyfajta
megoldást kínálunk az új dal megtanításához és a folya-
matos gyakorláshoz (pl. szinkópa). Az egyes részek egy
általam felépített rendben kapcsolódnak, ám ettõl –
szükség szerint – el lehet és esetenként el is kell térni a ta-
nítás lépéseinek, a gyakorlás anyagának, a feladatok
mennyiségének gyerekekhez igazításához. Egyébként
mindenkit biztatok is arra, hogy saját ötletekkel, mód-
szertani fogásokkal cserélje fel, bõvítse, színesítse az itt
bemutatott megoldásokat és óraszerkezetet.

Az óra menete
Tananyag: a Szegény legény címû dal.
Tanítási feladat: daltanulás hallás után, a ritmuskész-

ség fejlesztése, többszólamúságra nevelés, az önálló ének-
lés ösztönzése, a zenei írás-olvasás gyakorlása, a memó-
ria, az absztrakciós készség fejlesztése; mozgáskoordiná-
ció, a belsõ hallás fejlesztése.

Taneszköz: a Nemzeti Tankönyvkiadó 3. osztályos
énekkönyve (48–49. oldal).

A fejlesztéshez használt dalok:
Megismerni a kanászt
Hej vára, vára
Most viszik, most viszik
Este van már 
Harcsa van a vízbe’
Kis kertemben

Az óraleírásban elõforduló szimbólumok: 2 – kettes
ütem; �� negyed; �� nyolcad; :� ismétlõjel

T = tábla; F = feladat; ? = kérdés
= éneklés; = írás; ¦= tankönyv; = olva-

sás tankönyvbõl; � vonalrendszerre helyezés;  juta-
lom

1. Dalok ismétlése ritmusvadászattal – az új dal rit-
mikai elõkészítése. 

a) Megismerni a kanászt – éneklés szöveggel  +  osti-
nato

T.: 2 �� �� �� �� � �� �� :�
? Hányadik motívuma (!) egyezik meg a dalnak és a

ritmuskíséretnek? (2., 4.)
F.: Ellenõrzés – módja alternatív
b) Hej vára, vára – éneklés szöveggel és ritmustapssal

 ritmus névvel
Táblára kerül a dal elsõ motívuma.


T.: 2 �� �� �� � �� �� �
c) Most viszik, most viszik (koncentráció és belsõ hallás-

fejlesztés)
F.:- megszólaltatás adott jelre motívumonként válta-

kozva hangos és néma énekléssel, – elõször szöveggel,
majd ritmusnévvel és tapssal ugyanez.

Táblára kerül a „nem adom a lányomat” ritmusmotí-
vum (kiemelés)

T.: 2 �� �� �� �� � �� �� �� �
2. Daltanulás: Szegény legény hallás után
a) A dal bemutatása, reflektálás a hallottakra (kiemel-

ten a krajcár kifejezés).
b) Megtanulás 2 versszakkal.
F.: a táblai ritmusokból az új dalnak megfelelõ sorrend

megállapítása (absztrakció).
Helyes sorrend a táblán:
2 �� �� �� �� � �� �� �� ��� �� �� � �� �� ��� �� �� �� � �� �� �� �

B. Horváth Andrea

Sorozatunkban az ének-zene tanításának módszertani kérdéseivel foglalkozunk. Harma-
dikosok tanításához készült óraleírásokon mutatjuk be a komplex szemléletû képesség-
fejlesztés gyakorlati megvalósításának lehetõségeit. A daltanítás módszertani lépéseit, a
zenei olvasás-írás alapozását, az új zenei elem tudatosításának algoritmusát, a daltanu-
láshoz kapcsolódó ritmikai készségfejlesztés változatos eljárásait. (A szerk.)

Vedd fel a fonalat 
– módszertani ajánlások
az ének-zene tanításához
Ének-zene óra harmadikosoknak (6. rész)
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? melyik motívumot énekeltük kétszer  :� beírása 
4 sorosság  AABAv

2 �� �� �� �� � �� �� �� ��� �� �� � �� �� ��� �� �� �� � �� �� ��
c) Összefoglaló éneklés

3. Képességfejlesztõ gyakorlatok
a) Olvasógyakorlat elõkészítése ismétléssel:
Este van már (Felismerés ritmusolvasással. Ritmikai

készségfejlesztés.)
F.: A táblai elsõ motívum 2. ütemét fordítsuk meg!

(absztrakció)


2 �� �� �� �� � �� �� �� �
F.: kétszer egymást követõ megszólaltatás után ki kell

találni, hogy melyik dalból való az idézet .


éneklés szöveggel


éneklés  „dó”  orgonaponttal  (többszólamúságra ne-
velés)

b) 49. old. olvasógyakorlat – megfigyelési szem-
pontok: (ritmikai feladat)

– Hányszor találod meg az Este van már kezdetû dal
kezdõ motívumát? (ez önálló feladat, feltett kézzel kell mu-
tatni a számot az ellenõrzéshez osztályszinten) (globális el-
lenõrzés)

– Pontosan nevezd meg, hogy a megfigyeltek hánya-
dik motívumai a dallamnak? (egyéni szint)

– Mely ütemek azonosak dallamilag? (2–4) (dallami
feladat)

– Hányadik ütemben találsz 4 egyforma hangot? 
– Mi ezeknek a szolmizációs neve?
– Melyik ütemben találsz 3 egyforma hangot?
T.: felkerül fokozatosan a hangsor betûkótával.
m –r – d –l,
– Melyik a gyakorlat legmélyebb hangja?
m –r – d – l, – s,
A gyakorlat eléneklése osztály/csoport/egyéni módon.
c)  49. old. betûkóta – Harcsa van a vízbe’ (a belsõ

hallás fejlesztése)  
A felismert dal címének leírása a könyvbe J / egyéni

szint 
? Melyik hang nem kell a táblai hangsorból? (d; s, le-

törlése)
A hangsor felírása � G’= dó
 – ellenõrzés alternatív
d) Kis kertemben uborka – szöveges éneklés (elõké-

szítõ feladat)
F.: játék a szinkópával – a padtársak egymás felé for-

dulnak és a motívum záró ütemeit összetapsolják. (ki-
emelés; mozgáskoordináció)

e ) Énekeljünk tisztán
F.: a táblai hangsor ki-, illetve visszaegészítése
l-s m- r – d l,
Behangolás d’= l,  repülõkótával a t4 kipróbálása

(l-m-s-m-l motívum) majd éneklés.


Szólamcserés megszólaltatás.

4. Befejezõ dalok (ismétlés – kánonok)
Fut a kicsi kordé; Még azt mondják; Én istenem minek

élek

Néhány módszertani javaslat
Az elsõ dalhoz adott ostinatónak az a nehézsége, hogy

a gyerekek könnyen belefeledkeznek a feladatba, és kön-
nyen átváltanak a dallam ritmustapsára. Ha ez az eset
állna elõ, azt javaslom, hogy a nyolcadokat tapsolják és
a második ütemet (ami nem más, mint a mérõ) a comb-
jukon vagy a padon halkan szólaltassák meg. Ezzel így
szétválasztva, az automatizmus megakad. Becsapós az is,
hogy a motívumra kérdezünk rá, és nem az ütemre!

A hangos és néma éneklés váltását elõször a tanár
mutassa meg, figyeltesse meg a csere pillanatát, így ké-
sõbb ezt a feladatot ügyes gyerekre is rábízhatjuk. Meg
kell érezni azt a pillanatot, amikor még nem szakad meg
a dallam folyamatossága – ilyenkor sokszor kiderül, hogy
a gyerekek közül ki a valóban jó zenész. Legegyszerûbb a
kéz fel- és lemozgatása, de bármilyen játékos eszköz is el-
fogadható a jelzéshez. Ez a feladattípus a belsõ hallás fej-
lesztésnek egy nagyon jó és gyakran használt lehetõsége,
mert igen erõs koncentrációt igényel, csak az tudja jól
folytatni az éneklést hangosan, pontos ritmusban és ma-
gasságban, aki magában is énekli a dallamot.

Az Este van már… éneklése dó orgonaponttal a ké-
sõbbi Énekeljünk tisztán elõkészítése. Ez a legegyszerûbb
módja a többszólamúságra nevelésnek, hiszen az ismert
dalhoz kell egy álló hangot énekelni. Ami furcsa lehet, az
a befejezés, mert nem a záró hang a kíséret. Célszerû elõ-
ször minden motívumnál megszólaltatni a kíséret hang-
ját, arra ösztökélve a gyerekeket, hogy figyeljenek az
együtthangzásra, majd úgy összefoglalni, hogy csak a kez-
désnél hangzik fel a kíséret – ez nem lesz nehéz, mert
ugyanaz a hang. Az ilyen feladat esetében az orgonapon-
tot mindig kézjellel mutassuk. Elõre határozzuk el, hogy
hány versszakot énekeltetünk ilyen módon, és a cserérõl
sem szabad megfeledkezni. 

A 3/a, b és c feladatot ugyanabban a magasságban ol-
dassuk meg, ezzel is erõsítve azok módszertani összetar-
tozását. Az olvasógyakorlathoz az elõkészítés után ad-
junk hangmagasságot egyben a mérõvel, hiszen a meg-
beszélés csak szemmel követést jelentett. Legalább két-
szer, kényelmes tempóban, javítgatva énekeltessük,
majd szép elõadott formában is, akár felelésként.

A különbözõ feladatok megoldásának ellenõrzése
ezen az órán osztályszinten és egyénileg is elõfordul. Ma-
gam szeretem látni csoportban a megoldást, amikor glo-
bális a feladat, amikor szintetizálunk, akkor elõtérbe ke-
rül az egyéni munka. Itt például be kell írni a felismert dal
címét a füzetbe a gyerekeknek. A megoldás ellenõrzése-
kor saját maguknak adják a jutalmat a munkájukra – ter-
mészetesen az írást én értékelem. Minden írásfeladat ese-
tében kerüljön a munka fölé a dal címe, akár a könyv-
ben, akár külön, a füzetben dolgoztatunk!

A 3/d pont az „oldó”, lazító feladat tipikus példája.
Igaz ugyan, hogy egyszerû ismétlésrõl van szó, de azért
becsempésszük a szinkópa játékos gyakorlását, és egy-
ben elõkészítjük az utolsó feladat egyik nehéz ugrását is.
Ezt a módot a hangsor összeszedéskor is alkalmazzuk,
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vagy dallamfelismerés esetében, azt a hangoszlopon be-
mutatva és a belsõ hallást felhasználva elõhívjuk az is-
mert dalt. Ebben az esetben egy kis motívummal elõké-
szítjük az Énekeljünk tisztán gyakorlat felsõ szólam t4
ugrását, és ezzel megpróbáljuk elõkészíteni annak tiszta
intonációját. A következõ lépés – s-m – nem lesz nehéz,
mert ez nagyon sok gyerekdal éneklésével már beidegzõ-
dött, a vége pedig tipikus pentaton fordulat. Itt
betûkótában adott a feladat, eredetiben a felsõ szólam

minden hangja egész értékû. Meggondolandó, hogy ha a
könyvbõl olvastatjuk a dallamot, akkor minden értékre
két fél mérõt koppintsunk kezdetnek, majd késõbb lehet
próbálkozni az egész mérõvel is. Elképzelhetõnek tartom
azonban, hogy ezt a feladatot elõször kézjelrõl szólaltat-
juk meg és egy késõbbi alkalommal – ide visszalapozva –
oldjuk meg lapról olvasással.

Kérem, tessék elolvasni vagy újraolvasni az „Énekel-
jünk tisztán” elõszó kodályi intelmeit!

� � �

Kenesei Éva

Mûvészeti tevékenységek a befogadás, a reprodukálás és az alkotás hármas egységében
valósulnak meg. A tanórai zenei tevékenységekben a befogadói oldalt a zenehallgatással,
a reprodukálást az énekléssel, zenéléssel, az alkotást az improvizálással realizáljuk.
A tanórai zenehallgatás során elõnyben részesítjük az élmények nyújtását, a hangszín-
hallás fejlesztését, az érdeklõdés felkeltését újabb és újabb zenemûvek megismerése
iránt. Fontosnak tartjuk továbbá a figyelem összpontosítását az éppen hallott zenére,
hogy képesek legyenek a tanulók teljes egészében a hallottakra egyre intenzívebben
figyelni.

Felkészülés a zenehallgatás
megszervezésére

A tanulókkal való foglalkozás meghatározó dokumen-
tumai a tantervek, a tanmenetek és a választott tanköny-
vek, amelyek mellett további segédeszközök is a pedagó-
gusok rendelkezésre állnak. A zenehallgatásra szánt ze-
nemûvek kiválasztásának szempontjai között – a köte-
lezõ pedagógiai dokumentumok elõírásai mellett – meg-
határozó az életkor, a gyermeki figyelem terjedelme, a ze-
nemû hossza, részlete, az ismerõs zenei anyag felfedezése,
elõadói apparátusa. Helyesen járunk el, ha az egyes zenei
tevékenységek minél hatékonyabb megvalósításához –
az alsó tagozatban – a Laczó Zoltán (1987) könyvében
foglaltakat követjük a didaktikai fokozatokban megis-
mert alapossággal. Merítsünk az egyes mûvek feldolgo-
zását segítõ gondolatokból, amelyek a tanító zenei mû-
veltségének gyarapítása mellett a zenemûvek tanulók-
kal való feldolgozását segítik. Az énekórai zenehallgatás
feladataiban a háttérzene helyett a megfigyelési felada-

tokkal segített aktív befogadásra koncentráljunk. Le-
hetne hosszasabban fejtegetni ezeket a gondolatokat, de
remélhetõleg tanítóink tanulmányaik során alaposan
megismerték õket, és mindennapi tevékenységükben al-
kalmazzák is azokat.

Foglalkozhatunk a témával olyan szempontok szerint
is, amelyeket részletesebben A zene ajándéka címû
könyvben olvashatunk, és választ kaphatunk az alábbi
kérdésekre. Mi történik, amikor egy zenemûvet hallga-
tunk? Hogyan jutunk el az alapvetõ élménytõl a teljes
megértésig? Hogyan épül ki a megértés az elemi szinttõl
a szupernívó szintjéig? Mi a különbség a szenzorikus, az
asszociatív és az esztétikai zenehallgatás között? Miért
állítja egy mûvészeti oktatási irányzat, hogy a mûvészeti
alkotás hatására keletkezett érzelmeink a megértési fo-
lyamataink függvényei? (Antal-Lundström 2011.,
144–149.)

Mindezek elõrevetítése után szeretném, ha most egy
olyan megközelítésben vizsgálnánk a zenehallgatás pe-
dagógiai hatását, hogy az hogyan kapcsolódhat az ének-
zene tanóra különbözõ típusú tevékenységeihez.

Sokszínûség a tanórai
zenehallgatásban
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Legyen élmény 
a zenehallgatás!

Miért tartom lényegesnek, hogy errõl beszéljünk?
Mert sajnos nagyon sok alkalommal tapasztalható, hogy
a zenehallgatás helye a tanóra utolsó perceire korláto-
zódik, és ha van is rá idõ, nem sikerül maradéktalanul
teljesíteni az eltervezetteket. Azt az elgondolást, hogy a
tanórai zenehallgatásban élményeket szerezzenek a ta-
nulók, és az órát ezzel a zenei élménnyel gazdagodva
hagyják el, csak pozitívumként értékelhetjük. A zene-
hallgatás valóban egy kiváló lehetõség erre, ha sikerül
ezen elképzeléseket megvalósítani. 

De mi történik akkor, ha már csak pár perc van visz-
sza a tanórából, és például azt az instrukciót kapják a
tanulók, hogy „pakoljatok össze, amíg szól a zene”. Ez a
zenehallgatás természetesen nem tudja teljesíteni a ze-
nei élmény szerepét. Az a gyakorlat pedig, amikor a ta-
nuló például ezt hallja nevelõjétõl, hogy „hallgattunk
volna zenét is a mai órán, ha maradt volna rá idõnk”, egyér-
telmûen negatívan hat a pedagógiai munkánk eredmé-
nyességére. Hiszen ekkor sem valósul meg a zenei él-
ményszerzés, sõt annak az elvárásnak sem teszünk ele-
get, hogy lehetõleg minden órán, rendszeresen legyen
zenehallgatás a tanulókkal való foglalkozásokon. Fon-
tos feltennünk a kérdést, hogy a – szokásos – tanóravé-
gi zenehallgatáson kívül hol lehet még helye – e té-
mánk szempontjából is oly fontos – zenei tevékeny-
ségnek? 

A zenehallgatás helye 
a tanórai tanulási 
folyamatban

Fentebb zenei élményszerzésrõl szóltunk, és ha ennél
a funkciónál maradunk, például az új dal megtanítása
elõtt is helye lehet a zenehallgatásnak. Ekkor motivá-
cióként, érdeklõdés felkeltéseként szerepeltethetjük.
Felkeltjük vele tanulóink kíváncsiságát az újonnan
megtanítandó dal iránt, hogy alig várják az új dal be-
fogadását. De vannak más egyéb olyan tanórai tevé-
kenységek is, amelyekhez természetesen kapcsolható a
zenehallgatás. Mivel többnyire vegyes típusú, vagyis
kombinált óratípust alkalmazunk, sokféle zenei tevé-
kenység fordul elõ egy-egy tanítási órán. Az igaz, hogy
valamennyi zenei tevékenység nem kerülhet sorra
mindegyiken, akár azért, mert még nem ismerik vala-
mennyit a gyerekek, akár azért, mert mégis csak 45 per-
cesek tanóráink, és a szûkös idõkeret határt szab a ter-
veinknek. Nézzük meg ezek elõrebocsátása után, hogy
a különbözõ zenei tevékenységekhez hogyan kap-
csolható a zenehallgatás! 

• Vannak tanítók, akik énekes köszönéssel kezdik az
énekórákat. Lehet ilyenkor például a köszönés dallamá-
ul választani egy korábban hallgatott zenemû témáját.
A gyerekek felismerik, hogy melyik mûbõl való a téma,
és akkor rögtön meg is hallgatható ismét a zenemû ezen
részlete. 

• Hasonló elvbõl kiindulva kapcsolódhat a zenehall-
gatás a beéneklés témájához. A tanórák elsõ részében
korábban tanult dalokat szoktunk ismételni a gyerekek-
kel. Ezeket a dalokat felismertethetjük, azonosíthatjuk
az azokat feldolgozó zenemûvek alapján is. Ebben az eset-
ben a dalok mellett, a zeneszerzõ és a zenemû megneve-
zése után, rögtön kitérhetünk a hangszínhallás fejleszté-
sére és az elõadói apparátusát is megbeszélhetjük.

• Az ének-zene tantárgyban kiemelten foglalkozunk
a különbözõ készségek fejlesztésével. Akinek errõl beha-
tó ismeretei vannak, tudja, hogy az ismeretek tanításá-
nak elõkészítése, tudatosítása után következik azok be-
gyakorlása, készségszintre emelése, majd alkalmazása va-
lamennyi következõ zenei tevékenységben. Ezek a tevé-
kenységek kiemelten a zenei írás-olvasás fejlesztésé-
hez, a ritmikai és dallami készségfejlesztés területéhez
kapcsolódnak. Ide kapcsolható néhány zenehallgatási
téma ritmusának/dallamának elhangzása után annak
ritmusgyakorló nevekkel/relatív szolmizációval történõ
megnevezése, hangoztatása, éneklése, majd a lejegyzés
után annak visszahangoztatása. 

Kiindulhatunk abból is, hogy tanulóink egy-egy zene-
mû ritmussorát, dallamsorát látják, és azok megszólal-
tatása után hallgatják meg a zenedarab részletét. Ter-
mészetesen a dallami és ritmikai készségfejlesztés mellett
más tevékenységek fejlesztése is hasonlóan fontos a ze-
nehallgatás szempontjából is: éneklési készség fejleszté-
se a témák megszólaltatásában, a többszólamúság, illetve
a formaérzék fejlesztése a meghallgatott zenei részletek
által, hogy csak néhányat emeljünk ki közülük.

• Zenehallgatás közben, illetve után játékos felada-
tokat is elvégezhetnek tanulóink. Például rakják ki az
egymás után következõ szakaszokat, színezzék ki az egyes
szólamokat a „hangszínpartitúrában”, kövessék a zene-
mû elhangzását a „zenehallgató partitúrában”. (Kis,
1994. 94–96.) 

• A zenehallgatáshoz feladatlapos munka is köthetõ.
Erre nagyon jó példákat találunk az interneten is. Közü-
lük egy német és angol nyelvû internetes elérhetõségre
szeretném felhívni a figyelmet, melyen nagyon sok anyag
megtalálható többek között a zenehallgatáshoz is.
Angela Hilger honlapján Mozart és Beethoven mûvésze-
te, Prokofjev: Péter és a farkas, Muszorgszkij: Egy kiállítás
képei, Smetana: Moldva címû darabok sokféle megkö-
zelítésben tárulnak fel elõttünk. Valamennyi témához
zenei részletek, kották, képek, hangszerbemutatók, fel-
adatlapok, játékok, kártyajátékok, rejtvények vannak.
Külön találunk információkat a pedagógus, a szülõ és a
tanuló számára, ezzel is segítve az anyagok legoptimáli-
sabb elsajátítását. 

A feladatlapok, amelyek a zenehallgatáshoz kapcsol-
hatók, különbözõ témákat ölelhetnek fel. Foglalkoz-
hatnak a meghallgatott mûvekkel, azok témáival, a ze-
neszerzõvel, a hangszerekkel. Fontos, hogy a feladatok
minden esetben a tanulók életkorának megfelelõen,
alsó tagozaton többnyire könnyen megoldhatók legye-
nek önállóan is (pl.: egészítsétek ki, rakjátok ki, párosít-
sátok a képeket, a szereplõket és a hangszereket, tegyé-
tek helyes sorrendbe, színezzétek be, amelyik részt/sze-
replõt halljátok).

• A tanórai munkánkban a mûre való ráhangolás
utáni csendbõl kiinduló zenehallgatásnak is óriási elõ-
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nyei vannak. A tanulók figyelme az elsõ pillanattól kezd-
ve csak a mûre irányul, és a koncentrált figyelem hozzá-
segíti õket a mû igazi befogadásához. 

• Miután alsó tagozatos gyerekek zenehallgatásáról
van szó, bizonyos esetekben megközelíthetjük a zenével
való ismerkedést a mozgás, mozdulat oldaláról is.
Kokas Klára (1992) módszerével való zenesugallta sza-
bad, önkifejezõ, rögtönzött mozgások alkalmazása mel-
lett egészen a meghallgatott tánctételeknek megfelelõ
lépések, mozdulatok megjelenítésével. 

Adekvát módszerválasztás
Nagyon fontos, hogy az egyes zenemûvek/részletek

befogadásának elõkészítéséhez milyen módszert válasz-
tunk. A zenemûvek megfelelõen közlik ezt, nemcsak a
címeken, korszakokon, mûfajokon keresztül, hanem a
tempókkal, elõadási útmutatásokkal, zenei karakterek-
kel is.

Azon mûvek – pl. cselekményes zenék, zenés mesék
– esetében, amelyekkel több tanéven át foglalkozunk
(pl.: Prokofjev: Péter és a farkas, Mozart: Varázsfuvola,
Kodály: Háry János), érdemes a megközelítés mód-
szerén változtatni a tanévek során. A módszerválasz-
tás alapvetõ szempontja, hogy a mesétõl – a zene és
mese kapcsolatán keresztül – hogyan jutunk el a zenei
kifejezésig, vagy mennyire sikerül a konkrét gondolko-
dási szinttõl az absztrakt felé elvinni a feldolgozás me-
netét. 

A zenehallgatás tevékenységében az oktatási mód-
szerek széles tárháza áll rendelkezésünkre, amellyel dol-
gozhatunk a tanórákon. Ezek: az elbeszélés, az elõadás, a
magyarázat, a megbeszélés, a vita, a szemléltetés, a be-
mutatás, a tanulói referátum, a projektmódszer, vala-
mint a kooperatív tanulás módszerei.

További lehetõségként kell megemlítenünk a zenei
hangszínhallás fejlesztésében az élõ zenei énekes, hang-
szeres alkalmakat, a tanítói bemutatások mellett a meg-
hívott mûvészek, a hangszert tanuló gyermekek fellépé-
seit. Ezekre az alkalmakra sor kerülhet a tanórákon, de a
zeneiskolai, ifjúsági hangversenyeken, balett- és opera-
elõadásokon elhangzottak szintén kapcsolhatók a tan-
órai zenehallgatásokhoz. 

Az elõadómûvészek iskolákba való meghívása a
Yehudi Menuhin hegedûmûvész által 1993-ban elindított
MUS-E (Musique-Europe) multikulturális mintaprog-
ramnak is része. A program célja az elfogadásra, az ön-
képviseletre, együttélésre, együttmûködésre nevelés a
mûvészetek segítségével. 

A technikai feltételek rohamos fejlõdésével mód nyí-
lik a minõségi gépzenei bemutatásokra, a CD-leme-
zek, videó- és DVD-felvételek, CD-ROM-ok használa-
tára, a számítógépes programok, az internet további le-
hetõségeinek tanórai beépítésére, többek között a Manó
Muzsika, a Musical Instruments CD-ROM-okra, a
Comenius Logo és a magasabb szintû kottaszerkesztõ
programokra és a YouTube felvételek válogatására.
(Fehérné, 2000.) Nagyon sok iskolában megtalálható az
interaktív tábla, melynek öt funkcióban történõ hasz-
nálata megtermékenyítõen hathat az iskolai zenehallga-

tásra is: 1. egyszerû tábla, 2. szemléltetés, 3. tankönyvek
megjelenítése, 4. feladatok adása, 5. szabadidõ eltöltése.
(Nagy, 2012.)

Az intézményes nevelés 
felelõssége

Az írásommal remélem sikerült érzékeltetnem, hogy
a tanítók munkájában egy nagyon nyitott hozzáállás
szükséges, amelyben a kreatív pedagógus – a tanulói-
val együtt – fedezi fel a zenei élményeket, közösen tud-
nak örülni az újabb és újabb zenemûvek, zeneszerzõk,
stílusjegyek megismerésének a zeneirodalmi szemelvé-
nyek feldolgozásával. A pedagógus szerepe ebben a
munkában is nagyon fontos. Ki kell nevelni a tanulók-
ban az érzékenységet a zene befogadására, rugalmassá-
gával nyitottságot kell tanúsítania az újdonságok felé.
Nevelnie kell tanítványait arra, hogy ne utasítsák el a
tanulók a zenemûveket azok meghallgatása, alaposabb
megismerése nélkül. Eligazítást, segítséget kell nyújta-
nia a gyerekek zenei választásaihoz, a zenei ízlésük for-
málásához.

Végezetül felhívnám a figyelmet az iskola kötelessé-
gére, amelyre Kodály Zoltán figyelmeztetett 1929-ben
írt Gyermekkarok címû írásában: „Ha a legfogékonyabb
korban, a hatodik és tizenhatodik év közt egyszer sem járja
át a gyermeket a nagy zene éltetõ árama: akkor késõbb már
alig fog rajta. Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyit-
ja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a vélet-
lenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.” (Kodály,
1929. 39.)
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A jellem, mint a személyiség legmagasabb rendû ösz-
szetevõje, meghatározza az ember világlátását, tetteit,
viszonyulásait, tevékenységének irányát, szabályozza
minden lényeges erkölcsi-társadalmi megnyilvánulását.
Megszilárdulása lehetõvé teszi, hogy az egyén a körül-
mények, a cselekvési helyzetek változása ellenére is szi-
lárdan, az adott társadalom által elfogadott és elvárt er-
kölcsi normáknak megfelelõen viselkedjék.

Bár a jellemben elsõsorban az ember akarati tulajdon-
ságai és erkölcsi szokásai rögzítõdnek, mégsem tekinthe-
tõ egyszerûen ezek összességének. A jellem több ennél:
az erkölcsi tulajdonságok és szokások meghatározott tar-
talmú és irányultságú, állandósult, hierarchizált rend-
szereként értelmezhetõ. 

A jellem a tevékenység és az azzal összefüggõ tapasz-
talás folyamatában alakul ki. Ebben a folyamatban kerül
sor a morális tulajdonságok, elvek, szabályok, követel-
mények megismerésére, elfogadására és a személyiség
belsõ szükségletévé válására; az erkölcsi tulajdonságok
és szokások rendszerbe szervezõdésére és a rendszer meg-
szilárdulására. A még kialakulatlan személyiség erkölcsi
arculatának felépítése és jellemének megszilárdítása cél-
irányos neveléssel érhetõ el, melynek eredménye, hogy
az egyén magatartása nagyfokú állandóságot mutat a kü-
lönféle, váratlan vagy szokatlan élethelyzetekben is.

Az erkölcsi nevelés sarkalatos pontja az erkölcsi szo-
kások alakítása és az erkölcsi tudatosság fejlesztése.

Szokásalakítás
Az erkölcsi szokások nem automatizmusok – ebben a

vonatkozásban nem hasonlítanak az egyszerûbb, pl. hi-
giéniai szokásokhoz. Lassan fejlõdnek, számtalan élet-
helyzetben szerzett tapasztalat és megerõsítés szükséges
a kialakulásukhoz és megerõsödésükhöz. Ugyanakkor
nagyon hajlékony magatartásformák. A hajlékonyság

azt jelenti, hogy átvihetõk egyik szituációból a másikba,
új helyzetekben könnyen és gyorsan aktualizálódnak,
így a magatartást ingadozásmentessé teszik. Például a
pontosság, a rendszeretet, a kitartás, a kötelességtudat stb.
mely leginkább a munkában (játékban, tanulásban) ala-
kítható ki, ha szokássá (jellemvonássá) válik, nemcsak a
munkával kapcsolatosan szabályozza a magatartást, ha-
nem más élethelyzetekben is mûködik. Alapvetõen
meghatározza pl. a társas érintkezést, a társas kapcsola-
tok alakulását, a közösséghez, a környezethez való vi-
szonyulást is.

Az erkölcsi tudatosság 
szerepe a fejlesztésben

Az erkölcsi szokások kialakításának alapja a tuda-
tosság, Ahhoz, hogy egy szokás jellemünk részévé vál-
jon, elengedhetetlen, hogy pontosan ismerjük annak
etikai értékét, elsajátításának célját, fontosságát, értel-
mét, mert csak így alakul belsõ szükségletté a nevelés
folyamatában. A csak szavakra, tiltásokra, „erkölcsi
prédikációkra” épülõ vagy külsõ kényszer hatására rög-
zõdõ szokás nem válik belsõvé, mert nem aktualizáló-
dik, ha a kényszerítõ tényezõ (pl. büntetéstõl való féle-
lem, szidás, megszégyenülés hárítása) nincs jelen. Gon-
doljunk például a köszönés szokására, hogy milyen ne-
hezen aktualizálódik még a nagyobb gyerekeknél is
mindaddig, amíg maguk is meg nem értik az üdvözlés
jelentõségét, helyes módjának alkalmazását a társas
érintkezésben.

Az erkölcsi tudatosság azt jelenti, hogy az ember meg-
ismeri a társadalom morális értékeit; megérti és elfo-
gadja a közmegegyezéssel kialakított erkölcsi normákat,
szabályokat, elveket, és ennek megfelelõen gondolko-
dik, ítél, értékel és cselekszik.

Martusné Nagy Anna

„Élni, a saját rendjében boldognak lenni, a maga körében hasznossá válni –
ez az ember rendeltetése, a gyermekek nevelésének célja.”

(Pestalozzi)

Az erkölcsi nevelés jellemformálás, az adott társadalom morális értékrendjének megfele-
lõ magatartás kialakítása. A magatartásformálás erkölcsi tulajdonságok, normák, elvek
megismerésén alapul, ezek interiorizációjára és erkölcsi szokások fejlesztésére irányul.
Az erkölcsi fejlettség színvonalát és szilárdságát az erkölcsi tudatosság, az érzelmek és a
meggyõzõdés biztosítja.

Erkölcsi nevelés
dramatikus játékokkal
2. rész: Tapasztalatszerzõ játékok
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Az erkölcsileg értékes emberi cselekvésre az jellemzõ,
hogy tudatos. A tudatosság összetevõi az erkölcsi isme-
retek: fogalmak, alapelvek, normák, szabályok ismerete
és az ítélõképesség: a tények, jelenségek, tulajdonságok
megfelelõ értékelésére való készség.

Az erkölcsi fogalom- és ítéletalkotás elsõsorban intel-
lektuális tevékenység, alakulása szoros kapcsolatban van
a gazdagodó tapasztalatokkal és a gondolkodás fejlõdé-
sével, valamint az érzelmi-társas magatartás differenciá-
lódásával.

Az erkölcsi fogalmakat, a magatartásra vonatkozó
normákat az emberek általában „köznapi” szinten, ta-
pasztalati úton, mintakövetéssel sajátítják el. Ezért igen
jelentõs egyedi eltérések mutatkoznak az erkölcsi fejlett-
ségben.

Gyakran tapasztalható, hogy a gyermekek értelmi
színvonalától elmarad erkölcsi fogalmaik, ítéleteik fej-
lettsége. (Például egy vizsgálatban még a serdülõknek
is csak 49,8%-a tudta elfogadhatóan meghatározni a
bátorság, az állhatatosság, a határozottság fogalmát.)
Vagy rendkívül hiányosak a magatartási szokásaik. Igen
nagy tehát az intézményes nevelés felelõssége a gyere-
kek erkölcsi tudatának és gyakorlatának fejlesztésé-
ben; a gyermekcsoporttal foglalkozó valamennyi peda-
gógusnak és az iskolában dolgozó más felnõttnek is ál-
landó és kötelezõ feladata a gyerekek magatartásá-
nak formálása és az nem szorítkozhat csupán az er-
kölcstan tanítására. 

A kisiskolások nevelésében kitüntetett szerepe van a
személyes tapasztalatok szerzésének, a példaképek állí-
tásának, az értékes erkölcsi tulajdonságok és felelõs dön-
tések, kívánatos magatartásminták tanulmányozásához;
valamint a többször visszatérõ konkrét élethelyzetek át-
élésének az erkölcsi szokások gyakorlás útján történõ ki-
alakításához.

Továbbiakban a kisiskolások erkölcsi neveléséhez fel-
használható dramatikus helyzetgyakorlatokat kínálok
kollégáimnak.

Gyakorlatok
Téma: Emberi kapcsolatok
Témakör: viszonyulás a kortársakhoz (gyermek-gyer-

mek kapcsolatok)
Felhasználási kör: erkölcsi elvek, szabályok, tulaj-

donságok tanulmányozása dramatikus játékok kereté-
ben:

udvariasság, összefogás, nyitottság (ragaszkodás az elkép-
zelésünkhöz), döntés (helyes-e, amit mi gondolunk; ahogyan
cselekszünk), bizalom, türelem, tisztelet, jóság, harag, barát-
ság, elfogadás, hûség, szolidaritás, jószívûség, önzetlenség,
empátia, segítõkészség stb.

1. Erkölcsi fogalmak megértése,
magatartásminták tanulása

A feladatsor a Fordulj vissza te! címû mesére épül,
mely a keskeny hídon összetalálkozó két makacs, meg-
átalkodott kis kecskérõl szól. 

• Dramatizálás
(Az élethelyzet alapja a népmese dramatizált formája. Két

kiskecske és egy mesélõ szükséges, a kecskéket egy-egy szarv-
val jelképezhetjük. Hídnak egy plédet helyezzünk a földre.)

Mesélõ:
– Egy patak keskeny hídján szembetalálkozott két kis-

kecske. Olyan keskeny volt a híd, hogy nem fértek el egy-
más mellett.

(A két kecske elindul egymással szemben. Egymást figyel-
meztetik.)

Egyik kiskecske:
– Vissza, vissza!
Másik kiskecske:
– Még mit nem? Idõsebb vagyok nálad. Fordulj vissza te!
Egyik kiskecske:
– Én léptem elõbb a hídra!
Másik kiskecske:
– Na és!
(Fejjel mennek egymásnak. Beleesnek a vízbe.)

• Beszélgetés a látottakról
Kérdések lehetnek a beszélgetés irányításához:
Kik a szereplõi a történetnek? Mi történt a hídon? 
Miért történt ez? Melyik szereplõnek volt igaza?
Mi a véleményed a két kecskérõl?
Hogyan kerülhették volna el a bajt?
Mondjatok példát az udvarias viselkedésre! Miben

hasonlítanak ezek az esetek? 
Te kivel szemben voltál már udvarias?
Te mikor tapasztaltad azt, hogy veled szemben udva-

rias volt valaki?
Mit éreztél az egyik, és mit a másik esetben?
Téged mi késztet arra, hogy udvarias legyél?
Mi a véleményetek az udvariasságról?
Mi a környezetedben élõk véleménye az udvariasságról?
Kivel szemben legyünk udvariasak?

• Feladatok:
Gyûjtsetek példát udvarias viselkedésre olvasmányai-

tokból, filmes élményeitekbõl!
Gyûjtsetek udvarias nyelvi fordulatokat!
Készüljetek fel dramatikus játékra, mely a kiskecskék

találkozását a hídon udvarias módon oldja meg!
Gyõzd meg a társaidat az udvarias viselkedés fontossá-

gáról!

• Magatartásminták megfigyelése
Álljatok egyes sorba! A páratlanok jöjjenek ide, a

„híd” egyik oldalára. A párosak a másikra! Játsszátok el a
két buta kiskecske történetét úgy, ahogy azt a mesébõl
megtudtátok! 

a) Mondjatok udvariatlan mondatokat egymásnak,
hol az egyik, hol a másik oldalról! Éreztessétek, hogy ti
vagytok az erõsebbek!

(A gyerekek hol egyik oldalról, hol másikról mondanak
egymásnak sértéseket. Majd leesnek a hídról.)

– A látottak értékelése
(Érdekes lehet megfigyelni, hogy az elõzetes beszélgetés ha-

tással volt-e a viselkedésükre.)
– Szempontok a produkciók értékeléséhez:
Használnak-e csúnya kifejezéseket? Hogyan éreztet-

ték, hogy mindegyikük erõsebbnek akar látszani? Miért
volt erre szükség?
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– A személyes tapasztalatszerzés irányítása:
Látom, önfeledten játszottátok a buta kiskecskék sze-

repet. Fontos, hogy értsétek: ez nem igazából az életben
történt meg, hanem csak játékból. Most azonban próbál-
játok átérezni a helyzetet úgy, hogy ti vagytok a hídon!

– Szerepbe lépés: Most mindenki csukja be a szemét,
képzelje azt, hogy egy igazi hídon megy át! Elõször az
egyik oldalról induljatok a hídra, majd a másikról! Kép-
zeljétek azt, hogy a híd nagyon magas és alatta mély, hi-
deg és sötét víz örvénylik. Ne csak magatokért, hanem a
társaitokért is izguljatok: féltsétek õket is, nehogy belees-
senek a vízbe! 

b) Most legyetek okos kiskecskék, és mondjatok egy-
másnak olyan dolgokat, hogy udvariasabb, elõzéke-
nyebb megoldás szülessen! 

Mi alapján döntitek el, hogy mikor indultok el? Kí-
váncsi vagyok, hogy hányféleképpen oldjátok meg a
helyzetet. A cél, hogy mindenki száraz lábbal átérjen a
túlsó oldalra. 

(A gyerekek eljátsszák az okos, udvarias megoldásokat. A
tanító is szerepbe léphet, de semmi esetre se elsõként indul-
jon.)

A játék végén a gyerekek rangsorolhatják a produk-
ciókat. Kérjük a döntések indoklását mind a megoldás,
mind pedig a helyzetekkel kapcsolatos döntések eseté-
ben.

2. Drámajátékok társas 
kapcsolatok erõsítéséhez

Egy egész hétre szóló játékra hívjuk a gyerekeket. A
játék szabálya: Viselkedjenek minél udvariasabban egy-
mással! Ne csak az osztályban, hanem az egész iskolában
és otthon is.

Feladat:
– Gyûjtsétek az eseteket: mikor, kivel, hogyan udvari-

askodtatok! 
– Figyeljétek meg, hogy hogyan reagáltak erre a többi-

ek!
– Mi indított benneteket arra, hogy udvariasak legye-

tek?

Érzékenyítõ játékok kapcsolatépítéshez:
• Újságtánc
A játék bevezetése:
Képzeld el, hogy a családoddal tengerre szálltok, de az

idõjárás miatt ki kell kötnötök egy kis szigeten. Amikor
jön a dagály, egyre magasabbra emelkedik a víz szintje.
Majdnem az egész sziget víz alá kerül. Vigyázzatok egy-
másra! Mindenkinek jusson hely az egyre kisebb szára-
zon maradt területen.

Feladat:
Az osztály tanulóit 4-5 fõs „családokra” osztjuk. Min-

den család kap egy-egy jó nagy, páros újságlapot. Ezt le-
teszik a földre, ráállnak a családtagok és – zenére – tánc-
ba kezdenek rajta. Amikor a zene leáll, leugranak az új-
ságlapról, kettéhajtják, s úgy folytatják a táncot a lapon.
Amikor ez ismétlõdik, a lap felülete rohamosan csökken.

Aki nem fér rá a lapra, kiesik a táncból. Az a család gyõz,
amelyik a legtovább együtt marad az egyre kisebbedõ új-
ságpapír felületén.

(A gyerekek akkor tudják jól megoldani ezt a feladatot, ha
rájönnek, hogy nemcsak ügyesség, hanem összetartás, ötle-
tes összekapaszkodás is kell. Felelõsek a társukért, össze-
hangolják mozgásukat, a kisebbeket nyakba veszik, egymás
lábára állnak, átkarolják egymást).

• Összenõtt ikrek
Párkeresés
A gyerekek csukott szemmel járkálnak. Tapsra min-

denki kapaszkodjon bele a mellette levõ társába. Így ala-
kulnak ki az ikerpárok. A párok valamelyik, érintkezõ
testrészüknél (karjuknál, válluknál, homlokuknál, láb-
fejüknél) összenõnek, és a továbbiakban így kell tovább
sétálniuk.

Feladat:
Az ikreknek utasításra meghatározott feladatot kell

teljesíteniük anélkül, hogy szétválnának egymástól. Pél-
dául: leguggolás, ülés, földrõl felvesznek valamit, az ajtó-
hoz mennek, ablakot nyitnak stb. A pároknak nem csak
arra kell figyelniük, hogy az „összenõtt” testrészük ne
szakadjon szét, hanem a többi ikerpárral se ütközzenek
össze a feladatok megoldása közben.

További nehezítés: az ikrek összeérõ homloka közé
pingponglabdát teszünk, és így kell megoldaniuk a moz-
gásos feladatokat. Cél, hogy ne essen le a labda. 

Játszhatjuk úgy is, hogy mérjük az idõt, melyik ikernek
sikerül három percig együtt maradnia – vagy kiesõs rend-
szerben is kiválaszthatjuk a gyõztest.

• Bizalomkör
A gyerekek kört alakítanak úgy, hogy szûk kartávol-

ságnyira legyenek egymástól. Egyikük beáll a kör közepé-
re. Megforgatás után csukott szemmel, egyenletes járás-
sal elindul a kör széle felé. Ott a hozzá legközelebb álló
gyerek megérinti a vállát, megállítja, és elindítja vissza a
kör közepe felé. A legfontosabb, hogy finoman állítsák
meg, mikor már egészen közel ér hozzájuk, ne keletkez-
zen semmilyen rés, amelyen áthaladva kifelé mehet a
körbõl.

Kérdés: visszatalál-e a társ segítségével a kör köze-
pére?

• Párkeresés szemkontaktussal
A csoport tagjai szabadon járkálnak a kijelölt terüle-

ten, és szemkontaktussal igyekeznek párt keresni ma-
guknak. A már kialakult párok egymás mellé állnak, s
jelzik a többieknek, hogy õk egymás párjai, már nem vá-
laszthatók. A játék addig tart, amíg mindenki párt nem
talál. Megbeszélés szerint nincs gesztus, mosolygás, be-
széd, ami elõsegíti a pár keresését.

• Kire gondoltam?
Alakítsunk valamilyen játékos módszerrel (például az

elõbbiek szerint) párokat. A párok vonuljanak kissé fél-
re, és alaposan figyeljék meg egymást. Milyen a haja, a
szeme színe, van-e rajta gyûrû, hajgumi, csat, óra? Mi-
lyen ruhákat visel, milyen a színe, fazonja? Közben zene
szólhat pár másodpercig. Ezután a gyerekek leülnek kör-
ben, de senki nem ülhet a párja mellé. 
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Feladat:
Sorban mindenki elmondja, hogy mit figyelt meg a

párján. De közben nem nézhet arra, akirõl beszél. A töb-
bieknek ki kell találniuk, hogy kirõl van szó.

Aki ráismert a jellemzett személyre, felemeli a kezét,
de még nem mondja meg, hogy kire gondol.

Amikor már három kéz van a levegõben, a „Mutasd!”
utasításra egyszerre rámutatnak arra a társukra, akire
gondoltak.

(Késõbb, mikor már régóta ismerik egymást a gyerekek,
jellembeli tulajdonságok is szerepelhetnek a feladvány-
ban.)

• Bogozd ki a csomót!
Valaki kimegy a terembõl. A bennmaradók megfog-

ják egymás kezét, és kört alkotnak. Ezután a kört elkez-
dik összebogozni, egyes játékosok felemelik a kezüket, s
az úgy keletkezõ kapun mások átbújnak anélkül, hogy
egymás kezét elengednék. Mások másik helyen bújnak
át. Lábak, karok köré tekeredve élõ gubancot alkotnak.
Mikor már jól összegabalyodtak, szólítják a kint levõt.

Feladat: A bejövõ játékos bogozza ki a csomót.

(folytatjuk)
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Gyõrffy László Jánosné

Február a böjtelõ hava, a vidámság ideje. A farsang a tavaszvárás õsi örömünnepe, a tél,
a hideg búcsúztatása. Megújul az élet, felébrednek a fák. A felszabaduló emberi lélek vi-
dámsága, a bolondozás, mulatozás, móka idõszaka ez. Ilyenkor „feje tetejére állt a világ”,
a hosszú böjtre való felkészülés idõszakában az evés-ivás, mulatozás elfogadott és köte-
lezõ volt. Ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is. A farsang lehetõséget adott a jelmezek,
maszkok felöltésére és a vidám mókázásra. 

„Itt a farsang, áll a bál!”
Farsangimûsor-összeállítás

Hagyományõrzõ szokások
A farsanghoz sokféle, régmúltból öröklõdõ szokás kap-

csolódik. Vannak általánosan elterjedtek, vagy bizonyos
vidékhez kötõdõk, de születnek újak, mai életünkhöz
igazodók is. 

Például január 6. a vízkereszt, a háromkirályok napja,
a farsangi idõszak kezdete. A templomban ekkor szente-
lik meg a vizet; a tömjén és a szentelt víz használatával
pedig a házakat. Érdekes leánycsúfoló szokássá vált az
idõk során a bakfazékolás. Korábban húshagyó keddhez
kapcsolódott: a lányos házak udvarára törött cseréppel
megtöltött fazekat dobtak a legények. Ez volt a bakfazék.
Rendszerint azok a lányok kapták, akik azon a farsangon

pártában maradtak, vagy kikosarazták a legényt, aki a
bálban felkérte õket. Rigmus kíséretében dobták be a
bakfazekat az udvarra.

„Férjhez nem mentél,
Hozzám nem jöttél,
Itt a bakfazék,
Fõzzék benne ciberét.”

A cibere savanyított korpából készült böjti étel. Idõvel
azonban változott ez a szokás, amikor már nem cserepet
tettek a bakfazékba, hanem cukrot, gyümölcsöt, külön-
bözõ ajándékokat, és a legények ezt tették jegyesük ud-
varába. Késõbb jelentõsége elmaradt, s bosszantó far-
sangi tréfaként gyakorolták. 

� � �
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Talán a legelterjedtebb szokás a maszkabál. Iskolánk-
ban is minden tanévben rendezünk a diákjainknak far-
sangi karnevált (rövid mûsorral, jelmezes felvonulással,
tánccal). Az idén a rendezvényt megelõzõen farsangi
vetélkedõt, szövegértõ versenyt is szervezünk. 

A gyerekek már hetekkel a farsangi fellépés elõtt
örömmel készülnek a karneválra. Minden osztály jel-
mezes-táncos bemutatóval készül (sok esetben az osz-
tályfõnök, a napközis nevelõ is maskarába öltözik). A
táncos fellépéseket az egyéni jelmezesek felvonulása kö-
veti. Az osztályok közös jelmeztervezésében és kivitele-
zésében, a mozgások betanításában/tanulásában a szülõ,
nevelõ, gyermek egyaránt közremûködik. A vendégek-
nek bohócmeghívót készítenek és díszített jelmezszem-
üvegeket. Az együttgondolkodás, a közös munka a siker
titka. Mindannyian nyertesek vagyunk, nyerünk egy jó
hangulatú, vidám, kellemes délutánt.

Az alábbiakban egy iskolai farsangi karnevál lebonyo-
lításához szeretnénk segítséget adni forgatókönyvünk
bemutatásával.

Farsangi karnevál 
forgatókönyve

Színpadkép

A háttérfalon álarcok, farsangi szemüvegek, bohócfe-
jek, koronák. A háttérfal elõtt 2 fotel, színes terítõvel le-
terítve – ez a hercegi pár trónusa. A trónus elõtt futószõ-
nyeg. A trónust emelvényen, dobogón helyezzük el, me-
lyet szõnyeg takar.

Mûsor

1. Harsona – kürtszó jelzi a jelenlevõknek, hogy kez-
dõdik a karnevál.

2. Hoppmester üdvözli a vendégeket és bejelenti a
karnevál kezdetét. 

Elmondja Gazdag Erzsi: Itt a farsang, áll a bál címû
versét.

„Itt a farsang, áll a bál
keringõzik a kanál
Csárdást jár a habverõ,
bokázik a máktörõ.
Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár.

A kávészem int neki,
míg az õrlõ pergeti.
Heje – huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.”

Majd vidáman kiáltja:
„Mélyen tisztelt publikum, itt van a tél vége,

vigadjunk és mulassunk, mindenki kedvére.”

3. Bukfencezve, cigánykerekezve jön be a színre két
bohóc és bemutatkoznak Szepesi Attila: A bohóc címû
versével:

„Vidám legény a bohóc,
piros haja csupa kóc,
Ide lép, oda lép,
a zubbonya búzakék.
Lengõ inge pepita,
lobog rajta pántlika.

Viháncol, nótázik,
karikákkal mókázik.
Csupa fintor, csupa folt,
csupa masli, csupa gomb,
csupa csengõ, csupa szín,
csupa csuda karmazsin.”

Ezt követõen beszalad 6-8 bohóc, és közösen tán-
colnak. A zene szabadon választható, amely illik a té-
mához.

4. A Hoppmester bejelenti a farsangi hercegi pár és
az udvartartás érkezését kürtszó, harsonaszó kíséreté-
ben.

„Hercegi pár jött el közénk, köszöntsük örömmel,
legyen móka, vidámság, s kacagás körünkben.”

5. A hercegi pár elhelyezkedik, leül a trónszékbe, ud-
vartartásuk (táncos estélyi ruhába öltözött lányok és öl-
tönybe öltözött fiúk) mögöttük félkörben.

6. A bohócok incselkednek a hercegi párral.
„Herceg úrfi olyan fiatal, s milyen szép a párja.

Jöjjön velünk egy kis táncba, vidám mulatságba.”

7. A Hoppmester leinti õket („Ej, menjetek ti bohó-
cok!”) és felkéri a herceget és hitvesét, hogy nyissák
meg a karnevált.

„Herceget és kedves párját kérem nyitótáncra,
Kezdõdjön a farsangi bál vidám mulatsága.”

8. Nyitótánc (zene lehet például Johann Strauss: Kék
Duna keringõ vagy Erkel Ferenc: Hunyadi László: Palo-
tás, vagy George Gershwin: Gyertyafény-keringõ)

A nyitótánc koreográfiáját az iskolában tanító peda-
gógusok bármelyike betaníthatja, összeállíthatja. (Eset-
leg táncpedagógus felkérhetõ.)

9. A nyitótánc után a hercegi pár trónusát elfoglalva
végignézi a maszkabálosok produkcióit. A Hoppmes-
ter minden fellépõ elõtt mondhat rövid rigmust.

10. A csoportos és egyéni produkciók (melyek rövid
kis mûsorok egy-két percben; zene-tánc-jelmez egysége)
bemutatója után következik a jelmezek értékelése, tom-
bola és a közönség tánca.

11. A farsangi jelmezbál a hercegi pár és udvartartása
táncával zárul (a nyitó és a záró tánc megegyezik).

A Hoppmester búcsúzik a maszkabálosoktól (Donkó
László versrészletének átirata):
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„Állt a bál, maszkabál
a boszorka ropta már,
vasorra az égnek állt.
Hullt a hó, mesehó,
Szaporán hullt, halihó.
A zenészek még pengetik
Állhat a bál reggelig!”

Ötletek a jelmezesek 
bemutatkozásához

Sokkal hatásosabb, érdekesebb a jelmezfelvonulás,
jobban leköti a résztvevõk figyelmét és fokozza a farsan-
gi vidám hangulatot, ha a felvonulásukat zene kíséri. En-
nek megszervezéséhez kínálunk néhány ötletet.

1. Macskák – zene Webber: Macskák címû musical
részlete

2. Hófehérke és a törpék – törpék dala
3. Gyümölcsök – a Gyümölcsfalva lakói címû rajzfilm

betétdala
4. Varázsló nyulacskákkal – Queen együttes:

Magic
5. Csillagok – Csillagok háborúja (az alapruha fekete,

rávarrva fehér csillagok, kézen kesztyû, a tenyérre varrva
fehér csillagok; UV-fény megvilágítással rendkívül hatá-
sos)

6. Hajó matrózokkal, kalózokkal – Captain Joe
7. Hópihék – Csajkovszky Diótörõjébõl a Hópihék

tánca, könnyûzenei feldolgozás
8. Ördögök – Metro együttes: Kócos kis ördögök vol-

tunk vagy Harangozó Teri: Ördögtánc
9. Mikulás-fiúk és -lányok – bármelyik könnyûzenei

Mikulás-dal
10. Mexikói táncosok – Mexikó címû szám
11. Spanyol táncosok – Ravel: Bolero, könnyûzenei

feldolgozás
12. Csibék tánca – Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –

csibék tánca, könnyûzenei feldolgozás
13. Kínai sárkány – Jean Michel Jarre: Kínai kon-

certjébõl részlet
14. Virágoskert – Holdviola: Tavaszi szél vizet áraszt
15. Órák – Órák tánca
16. Macskák és egerek: Hofi–Koós: „Itt a farka, ott a

farka…”
17. Kiskacsák a kacsamamával (osztályfõnök) – ka-

csatánc
18. Focicsapat – csapatinduló
19. Pomponlányok – a zene szabadon választott in-

duló
20. Tanulók iskolatáskával és egy tanár (osztályfõ-

nök) – Demjén: Iskolatáska
21. Lufik – 99 Luftballon (német dal)
22. Szilvás gombócok és szakács (osztályfõnök) –

Padlás címû darabból
23. Békák gólyával (osztályfõnök) – Breki dal
24. Fürdõzõ gyerekek – Pancsoló kislány
25. Frédi és Béni a családjával és a többi õsember –

Mesefilm zenéje

26. Február, a böjtelõ hava – Csajkovszky: Hattyúk
tava könnyûzenei feldolgozás

27. Szellemirtók – filmzene
28. Néptáncosok – bármilyen néptánc
29. Diszkótáncosok – diszkózene
30. Rókák nyuszikkal – Vuk dala
31. Maugli és az állatok – Dzsungel könyve címû me-

se betétdala
32. Arab táncosok kalifával – arab zene
33. Bohócok – Halász Judit: Bohóc
34. Sportolók – Queen: We are the Champions
35. Kán-kán táncosok – kánkán zene
36. Apácák – Apácashow
37. Ír táncosok – ír zene: Michael Flatley
38. Grófok és grófnõk – Bécsi keringõ
39. Jampecek – Dolly Roll: Limbó hintó vagy Fenyõ

Miklós: valamelyik jampecok
40. Tánciskola – Retro zenék: Rock & Roll, twist,

csacsacsa, mambó
41. Szüreti bál – bármilyen népzene
42. Falusi lagzi – bármilyen népzene

� � �
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Most a gyerekek téli sportoltatásának örömteli élményét
szeretném megosztani tanító társaimmal. Mivel Buda-
pest VI. kerületében, egy terézvárosi iskolában – a Bajza
Utcai Általános Iskolában – tanítok, különösen nagy
örömömre szolgált, amikor – még az 1980-as évek végén
– egy gyerekbarát és igen kedvezõ felhívás érkezett hoz-
zánk. A megkeresés kedvezményes korcsolyaoktatásra
és korcsolyázásra hívta diákjainkat a Városligeti Mû-
jégpályára.

Az iskolánk vezetõi a kezdetektõl segítették a kezde-
ményezés valóra válását, hiszen tapasztalataink és kuta-
tások is bizonyítják, hogy a gyerekek mozgásigényének
kielégítésével megelõzhetünk jó néhány magatartási és
késõbbi egészségügyi problémát, s támogathatjuk a töb-
bi tantárgy tanulási eredményességét is. 

A rendszeresen végzett nagymozgások fejlesztik pél-
dául a finommotorikát is, melyre különösen nagy szüksé-
gük van például az elsõ osztályosoknak az írás elsajátítá-
sához. A helyesen felépített edzésterv nemcsak a gyere-
kek fizikai képességeit fejleszti, hanem pszichés és men-
tális fejlõdésüket is intenzíven segíti (pl. önismeretüket,
önbizalmukat, figyelmüket, fegyelmezettségüket, kitar-
tásukat, feladatértésüket és feladattudatukat). Mind-
ezek alapfeltételei a késõbbi eredményes iskolai tevé-
kenységeknek. 

A korcsolyázásnak nemcsak a gyerekek, hanem a
szülõk is nagyon örültek, ezért már az elsõ „szezonban”
is több osztály, késõbb pedig egyre többen és többen
vettek részt a programon. Igen kedvezõ feltétel, hogy a
Városligeti Mûjégpályát – a közelsége miatt – mi gyalo-
gosan meg tudjuk közelíteni, s így csak az órarendbe il-
lesztést kell megoldanunk. Viszont – ismeretlenül is –
különösen tiszteljük azokat a lelkes és lelkiismeretes
kollégákat (sok ilyennel találkozunk a jégpályán), akik
fáradságot nem kímélve a fõváros távolabbi kerülete-
ibõl is felkerekednek és sok-sok kis tanítványukat el-
hozzák korcsolyázni. Nyilván õk is pontosan tudják,
hogy a gyerekek jelenlegi és jövõbeni egészségének õr-
zése mellett a hasznosan eltöltött szabadidõ helyes
szokásainak alakulására is mintát adnak egy kellemes
és élvezetes sportolási lehetõség megismertetésével és
gyakorlásával. 

Mi hosszú éveken át jártunk boldogan és kitartóan
korcsolyázni! Egy elég hosszú idõre azonban abba kellett

hagynunk kedvenc idõtöltésünket. Igaz, leállásunk „iga-
zolt hiányzás” volt a kényszer szülte szünet miatt, mert
idõközben megöregedett a nagy múltú létesítmény és át-
építésre, felújításra szorult. Ám a hatalmas munka befe-
jeztével örömmel tapasztaltuk, hogy újra nyitva áll a ka-
puja a korcsolyázni szeretõk lelkes tábora elõtt, és 2011-
ben ismét megérkezett hozzánk is a kedves invitálás.
Igen kedvezményes áron, az általunk választott napon és
idõpontban jelentkezhettünk be újra korcsolyázásra, s
azóta is állandó látogatói vagyunk a jégpályának. A meg-
jelölt idõpontban gyakorlott oktatók segítségével is-
merkednek a gyerekek e szép téli sporttal. S ráadáskép-
pen kedvezménnyel bérelhetünk jó minõségû, folyama-
tosan élezett, szárított korcsolyákat is – szükség szerint –
a tanítványainknak. S mivel a gyerekek vidámságban,
mozgásigényükben nagyon is egyformák, mindig nagy
örömmel, kitörõ lelkesedéssel várják a szerdákat, amikor
közösen korcsolyázni indulunk. 

A szülõk is támogatják a kezdeményezést, olykor õk
is velünk tartanak kísérõként, s a hétvégeken és a téli
szünetben többen is a gyermekeikkel együtt élvezték a
szédítõ siklás örömét.

Jó érzés, hogy a régi tanítványaink egy része – az óra-
rend lehetõségein belül – felsõ tagozatban is folytatja a
korcsolyázást az osztályfõnök vagy a testnevelõ tanár kí-
séretével. Ekkor már – a gyakorlás mellett – a fõ cél a sza-
badidõ értelmes és egészséges eltöltésére nevelés, a kö-
zösségalakítás. Az örömmel várt mozgás élményéhez
kétségtelenül hozzájárul a városligeti pálya korszerû jég-
felülete és kulturált kiszolgálóhelyiségei. 

A mozgás öröme, a sok közös élmény elkísér bennün-
ket a többi tantárgy óráira is. Fogalmazások születnek,
képregény készül, lerajzoljuk a történéseket, számításo-
kat végzünk a pályán gyûjtött adatokkal és sokat beszél-
getünk a korcsolyázás eseményeirõl. Korcsolyázó indu-
lónk is van már. Ezért is csak kívánni tudom, hogy még
sokáig lehetõségünk legyen – a jelenlegi feltételek mel-
lett – újabb és újabb évfolyamokkal megismertetni,
megszerettetni ezt a szép sportot. Kollégáimat pedig ar-
ra biztatom, hogy keressék vagy teremtsék meg környe-
zetükben a gyerekek téli sportoltatásának lehetõségét,
hogy a hideg napokon is minél többet tartózkodjanak a
szabadban, vidáman, felszabadultan mozogjanak, szeres-
sék meg és igényeljék a sportolást!

Iván Márta

Hosszú tanítói pályám során mindig igen fontosnak tartottam a tanulók testi nevelését,
s mindent meg is tettem ennek érdekében. Ezért aztán már mindenhol tartottam testne-
velés órát az iskolában: udvaron, tanteremben, folyosón, tornaszobában, szerencsés
esetben tornateremben – csak az nem fordulhatott elõ soha, hogy a testnevelés helyett
más órát tartottam volna.

Korcsolyázni jaj de jó!
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Dobokai Róbertné
Simon Dóra

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség munkacsoportja atlétika részprogramot dolgozott ki a
7-15 éves korosztály számára. Mozgásanyaga a normál testnevelés órák tananyagrend-
szerébe integrálható. A program célja, hogy lendületet, „kalandot” vigyen a testnevelés
órákba, a gyerekek szeressék meg a mozgást, váljon igényükké és épüljön be a minden-
napjaikba a rendszeres sportolás. A program rövid ismertetése és az adaptáció támoga-
tásához készült tanmenetjavaslat elsõ része lapunk 2013. januári lapszámának 29-32.
oldalán olvasható. Folytatását alábbiakban publikáljuk. (szerk.)

Kölyökatlétika
kisiskolásoknak (2.)
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség 
mozgásprogramjának adaptációja

Óraszám Koordinációs feladatok Fõ rész Állandó ismétlés

129-130. Arc-szem-kar koordinációja. Rö-
vid nekifutás.

Dobások. Felkészülés a kölyök ge-
relyhajításra. Egy kézzel, hajlított
könyökkel végrehajtani a dobást.
Célba dobás biztonságos dobó-
szerrel. A dobó kéz marad a váll
fölött. A dobás ívének pontossá-
ga.

Helybõl távolugrás gyakorlása.

134-135. Arc-szem-kar koordinációja. Rö-
vid nekifutás.

Felkészülés a kölyök gerelyhají-
tásra. Egy kézzel, hajlított kö-
nyökkel végrehajtott a dobás. A
nekifutás megtanulása. A dobás
ívének pontossága. Nekifutás és
keresztlépés tanulása.

Helybõl távolugrás gyakorlása.

139-140. Arc-szem-kar koordinációja.
Rövid nekifutás.

Felkészülés a kölyök gerelyhají-
tásra. Egy kézzel, hajlított kö-
nyökkel végrehajtott a dobás. A
dobás ívének pontossága. Neki-
futás és keresztlépés gyakorlása.
Kölyök gerelyhajítás ellenõrzése,
értékelése szóban, jutalommal.

Helybõl távolugrás gyakorlása.

144-145. Sebesség és frekvencia fenntartá-
sa. Lépéshossz koordinációja.

Futások. Felkészülés a koordiná-
ciós létrafutásra. A frekvencia
növelése. Váltakozó ritmusban a
futólépések irányítása. A talajfo-
gás pontosságának tanulása.
Eredményes váltás tanulása.

Kölyök gerelyhajítás gyakorlása.

149-150. Sebesség és frekvencia fenntartá-
sa. Lépéshossz koordinációja.

Felkészülés a koordinációs létra-
futásra. A frekvencia növelése. A
lépésfrekvencia növelése. Háttal
felállásos indulás tanulása. Jobb
és bal fordulás.

Kölyök gerelyhajítás gyakorlása.
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Óraszám Koordinációs feladatok Fõ rész Állandó ismétlés

154-155. Sebesség és frekvencia fenntartá-
sa. Lépéshossz koordinációja.

Felkészülés a koordinációs létra-
futásra. A frekvencia növelése. A
lépésfrekvencia növelése. Háttal
felállásos indulás gyakorlása. Jobb
és bal fordulás. A koordinációs
létrafutás ellenõrzése, értékelése
szóban, jutalommal.

Kölyök gerelyhajítás gyakorlása.

159-160. Váltott és egylábas ugrások köz-
ben az egyensúly megtartása. Ha-
ladó szökdelések. A technika fej-
lesztése, nem a teljesítményfoko-
zás a cél.

Ugrások. Felkészülés a korlátok
közé szorított hármasugrásra. 1-
1-2-páros. Az elugrás pontosságá-
nak fejlesztése. Rövid nekifutás.
Folyamatos mozgás. A sebesség
megõrzése. Az ugrási technika ta-
nulása.

Koordinációs létrafutás

164-165. Váltott és egylábas ugrások köz-
ben az egyensúly megtartása. Ha-
ladó szökdelések. Cél: a technika
fejlesztése, nem teljesítményfo-
kozás.

Felkészülés a korlátok közé szorí-
tott hármasugrásra. 1-1-2-páros.
Az elugrás pontosságának fejlesz-
tése. Rövid nekifutás. Folyamatos
mozgás. A sebesség megõrzése. Az
ugrási technika gyakorlása. Az el-
sõ és második ugrás gyakorlása és
tökéletesítése a nekifutási sebes-
ség megtartásával.

Koordinációs létrafutás.

169-170. Váltott és egylábas ugrások köz-
ben az egyensúly megtartása. Ha-
ladó szökdelések. Cél: a technika
fejlesztése, nem teljesítményfo-
kozás.

Felkészülés a korlátok közé szorí-
tott hármasugrásra. 1-1-2-páros.
Az elugrás pontosságának fejlesz-
tése. Rövid nekifutás. Folyamatos
mozgás. Sebesség megõrzése. Az
ugrási technika gyakorlása. Az el-
sõ és második ugrás gyakorlása és
tökéletesítése a nekifutási sebes-
ség megtartásával. A korlátok kö-
zé szorított hármasugrás ellenõr-
zése, értékelése szóban, jutalom-
mal.

Koordinációs létrafutás.

174-175. A tanult atlétikai mozgások is-
métlése.

179-180. A tanult atlétikai mozgások is-
métlése. A tanult kölyök atlétikai
versenyszámokkal versenyek
szervezése.

184-185. A tanult kölyök atlétikai verseny-
számokkal versenyek szervezése.

Az itt bemutatott tanmenet a Kölyök atlétika kiadvá-
nyai (lásd a cikk elsõ részében: Oktatási modellek. Kö-
lyök atlétika; Kölyök atlétika gyermek csapatversenyek),
valamint a továbbképzésen tanultak alapján készült.

A tanmenetben foglaltak gyakorlati megvalósításá-
hoz szükség van a pedagógusok szakmai felkészítésére és
a program eszközeire, melyet a továbbképzésen résztve-
võk iskolájának ingyen biztosítanak.
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Közoktatási hírek
II. Nem ze ti Köz ne ve lé si 
Kon fe ren cia 

2013. ja nu ár 18-19-én lá to gat hat ták az idén az ér dek -
lõ dõk az EDUCATIO ki ál lí tást a HUNGEXPO te rü le -
tén. A ren dez vény el sõ nap ján ke rült sor a II. Nem ze ti
Köz ne ve lé si Kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ra is, mely a köz -
ok ta tás ak tu á lis kér dé se i vel fog lal ko zott. A kon fe ren -
ci át Ba log Zol tán, az em be ri erõ for rás ok mi nisz te re nyi -
tot ta meg, majd dr. Hoffman Ró zsa, ok ta tá sért fe le lõs ál -
lam tit kár ele mez te a köz ok ta tás hely ze tét, il let ve fel vá -
zol ta a cé lo kat és a köz ne ve lé si rend szer vál to zá sa it. 

Ba log Zol tán be ve ze tõ jé ben ki emel te, hogy szük ség
van mind a köz ok ta tás, mind pe dig a fel sõ ok ta tás át ala -
kí tá sá ra an nak ér de ké ben, hogy éle tünk mind anya gi,
mind pe dig szel le mi és lel ki ér te lem ben jobb le gyen. E cél
el éré sé hez az ok ta tás mi nõ sé gé nek ja ví tá sán és a ver -
seny ké pes sé gé nek nö ve lé sén ke resz tül ve zet az út. Vé le -
mé nye sze rint a mi nõ sé gi ok ta tás kér dé sé ben ed dig a fe -
le lõs ség to lo ga tá sa volt jel lem zõ. Mi vel mos tan tól az ál -
lam ma gá ra ve szi a köz pon ti irá nyí tó sze re pet, ezen túl
egy ér tel mû a fe le lõs ség át vál la lá sa is az ok ta tás szín vo -
na lá nak emel ke dé sé ért. Ez azon ban nyil ván va ló an együtt
jár az ered mé nyes ség el len õr zé sé nek erõ sö dé sé vel is.

Az ok ta tás mi nõ sé gé nek ja ví tá sá hoz egy négy mil li -
árd fo rint össz ér té kû fel zár kóz ta tó prog ra mot hir det -
nek meg, ami kb. nyolc ezer hát rá nyos hely ze tû di ák to -
vább ta nu lá sát se gí ti majd elõ. A prog ram ra feb ru ár ele -
jé tõl le het je lent kez ni, a pá lyá za to kat igye kez nek gyor -
san el bí rál ni. Ame lyik in téz mény leg alább 46 ta nu lót
von be a prog ram ba, meg kap ja a ma xi má lis tá mo ga tást,
mely 50 mil lió fo rint. A tá mo ga tást el nye rõ pá lyá zók ke -
ret szá ma ma xi mum 175 le het, így a prog ram ban részt ve -
võ ta nu ló ké ma xi mum 8050 fõ. A pá lyá za tok be nyúj tá -
sá ra 2013. feb ru ár 22. és már ci us 22. kö zött van le he -
tõ ség.

A mi nisz ter érin tet te a pe da gó gu sok bé re zé sé nek
kér dé sét is. Re mé nyét fe jez te ki az iránt, hogy egy szer
ta lán lesz elég bá tor sá guk ah hoz, hogy fel tár ják és nyil -
vá nos ság ra hoz zák azo kat a kü lönb sé ge ket, amely a pe -
da gó gus-bé rek ben ta pasz tal ha tó, pél dá ul egy ke let-
ma gyar or szá gi és egy a Bu da pest XII. ke rü le té ben mû -
kö dõ ta ní tó vagy ta nár ese té ben. Bi za ko dás ra ad hat
okot, az a meg jegy zé se, mi sze rint az élet pá lya-mo dell
szep tem be ri be ve ze té sé re je len leg na gyobb esélyt lát,
mint akár csak pár hét tel ez elõtt lá tott. Sze rin te ez 30-
40 szá za lé kos bér eme lést je len te ne a ta ná rok nak, igaz
ez zel az ed di gi nél több mun ka és el len õr zés is jár na
együtt.

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
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