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Hogy miért jutott 
mindez eszembe?

Az elmúlt két-három hétben aggódó szülõk, nagyszü-
lõk tucatjai kerestek telefonon. Kérdésük az volt, hogy
hogyan lehet a gyereküknek/unokájuknak a kiválasz-
tott, a nekik tetszõ, jó hírû iskolába bejutnia. Kerestem,
kutattam, de – a változások miatt – mindenütt tanácsta-
lanságot tapasztaltam. Az intézményigazgatók soha nem
voltak ennyire bizonytalanok hatáskörüket illetõen. A
megkeresettek közül csupán egy igazgató vállalta a dön-
tés felelõsségét a gyerekfelvételek ügyében. A többiek
türelmet kértek. Válaszukat azzal indokolták, hogy az új
fenntartó e kérdésrõl még nem nyilatkozott. Valameny-
nyien voltunk beosztottak. Jól tudjuk, hogy milyen sú-
lyos következménye lehet a vezetõi tétovaságnak. Saj-
nos ez most úgy tûnik, hogy intézményesült.

A távolság igen nagy a központi irányítástól. A Hiva-
tal (nem elírás a nagy kezdõbetû!) messze van a napi
problémáktól. Mire a tanácstalanságból fakadó sokféle
igazgatói kérdésre eljut a válasza az iskolához, sok-sok
idõ telik el, miközben ott zajlik az élet, gyors döntésekre
volna szükség a zökkenõmentes napi munkához. Már ér-
zékelhetõk, kitapinthatók a centralizáció nehézkességé-

nek jelei. Elsõsorban a gyerekek és persze a pedagógusok,
valamint a szülõk érdekében is csökkenteni kellene te-
hát a most fennálló ûrt a központosított irányítás intéz-
ménye és a fennhatósága alá tartozó oktatási intézmé-
nyek között. Leginkább is azzal, hogy például a napi mû-
ködés elemi kérdéseiben lazít a Hivatal a szolgálati út
merev végigjárásán olyan döntésekben, amelyet az igaz-
gató saját hatáskörében és a helyi körülmények jó isme-
retében képes megoldani. Az intézmény mûködési zava-
rainak elkerülése érdekében fontos lenne ezért, hogy az
igazgató felelõsséggel vezethesse, irányíthassa a peda-
gógiai munkát az iskolájában – természetesen a törvényi
elõírások szerint. Ne mint mechanikus végrehajtó, ha-
nem felelõs vezetõként – alattvaló helyett – szakmai
partnere legyen a Hivatalnak a közös célért, a jó okta-
tásért induló és folyó törekvések és erõfeszítések meg-
valósításában. 

A vezetõi munka felelõsségteljes, tiszteletet érdemlõ,
s ha kellõ önállósággal párosul, hallatlan eredményekre
lehet képes, amit nem volna szabad veszni hagyni. E te-
vékenységhez nemcsak tudás, szakmai elkötelezettség,
hatalmas munkabírás, hanem kitüntetett személyiség-
vonások is nélkülözhetetlenek. És ha ez mind együtt van,
még akkor is megtörténhet, hogy a körülmények szeren-
csétlen összjátéka vagy hibás döntések következményei

Csillag Ferenc

Neveléstörténeti tanulmányainkból tudjuk, hogy mintegy 65 évvel ezelõtt élt át az okta-
tás olyan mértékû változást, mint ami 2013. január elsejével elindult és történik. Azt
mindenki tudta, hogy új törvényi szabályozás jön; a törvénykezés folyamatát sokan kö-
vették nyomon, néhányan hozzászóltak, többen veszélyekre hívták fel a figyelmet, sokan
aggodalmukat hangoztatták. 
A fenntartóváltás mára bekövetkezett. Az intézmények élete folyik a maga medrében.
Mindenki tudja, hogy az elhivatott tanári attitûd, a megszokás komolyabb zavarok nél-
kül mûködteti tovább az iskolákat. A következõ mondatot gyakran hallom avatott szak-
emberektõl: „Ha becsukom az ajtót, a teremben az történik, amit én elterveztem!” Ma-
gam pedig hosszú évek tapasztalata alapján állítom, az oktatási rendszer nehezen moz-
dítható szervezet, ezért igen-igen lassan változik. A döccenések, az elakadások ma még
csak a krétahiányban, az el nem számolt pótlékokban jelentkeznek. A nagy, a mindenki
figyelmét felhívó változás megéléséhez hosszabb idõ, mintegy fél év feltétlenül szüksé-
ges. Természetesen igaz ez a sikerekre is éppúgy, mint az esetleges kudarcokra. 
És közben a Hivatal, a KLIK (Klebersberg Intézményfenntartó Központ) dolgozik, végzi a
feladatát. [Csak megjegyezzük, nem igazán szerencsés a megalkotott mozaikszó, ám ez
szinte mindegy is!] A központi irányítás elindult. 

Párhuzamos történetek 
a partnerség titkaiból
Meddig terjedhet az iskola önállósága?
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miatt könnyen téves útra futhat a vezetõ a legjobb szán-
dék mellett is, amint azt alábbi példáink is igazolják. Kü-
lönösen akkor, ha hiányzik környezetébõl a kontroll, az
érett testületi közösség és az együttmûködõ irányítás,
mely nem megfoszt a teljesítményt ösztönzõ önállóság-
tól, hanem figyelemmel kísér és egységes fellépéssel je-
lez és intézkedik, ha arra szükség van. 

Az arisztokratikus 
elkülönülés csapdája

Horváth igazgató úr öreg róka hírében állt a szakmá-
ban. Két évtizeden át vezette azt az iskolát, melynek élé-
rõl ez év december végével nyugállományba vonult. Ko-
rábban itt beosztott tanár is volt, miután egy vidéki kol-
légiumban 5-6 évet eltöltött. 

Fiatal tanárként biológiát és földrajzot tanított. Az
alacsony heti óraszám miatt minden osztály a keze alá
került, így a felsõ tagozatos gyerekek mindegyikét ismer-
te. A szaktanári munkája mellett kiváló osztályfõnök is
volt. A tanulóinak sok szombati, vasárnapi programot
szervezett, a szülõk is szívesen mentek azokra a kirándu-
lásokra, amelyekkel megkínálta a gyerekeket. A szülõk
elismerték áldozatkészségét, sõt értékelték szelíd humo-
rát, és azt is, hogy bármiféle problémával fordultak hoz-
zá, azt azonnal kezelte. Ha kellett, kollégát gyõzködött,
ha kellett, a kamasz ifjakat próbálta kedvesebbé, elfoga-
dóbbá nevelni. Ideális tanár volt, aki tanítványai õszinte
barátjává vált az évek során. 

Már egy évtizede beosztott tanárként dolgozott az is-
kolában, amikor önként jelentkezett a közoktatás-veze-
tõi képzésre. Tulajdonképpen nagyon jól érezte magát
újra a tanulópadban. Minden érdekelte, sok olyan isme-
retet gyûjtött be, amelyrõl korábban még sejtése sem
volt. Az iskolának akkortájt igazán jó igazgatója volt, aki
örült fiatal kollégája érdeklõdésének, ezért a tanulás idõ-
szakában olyan feladatokkal bízta meg, amelyek feltétle-
nül szolgálták a közoktatás fontos kérdéseinek mélyebb
megismerésében. A sikeres szakvizsga megszerzését kö-
vetõ második év végén, amikor nyugdíjba vonult az ak-
kori, tapasztalt igazgató, Horváth kolléga belsõ pályázó-
ként ragyogó munkát készített vezetõi elképzeléseirõl.
Így hát senki sem csodálkozott, amikor az iskolaigazgatói
megbízást elnyerte. 

– Tudjátok – mondta az elsõ értekezleten –, ebben az
új helyzetben igazán semmi nem változik. Én maradok
az, aki voltam. Azt szeretném, ha minden a szokott rend-
ben menne. Elsõsorban a gyerekek és persze a pedagógu-
sok és a szülõk érdekében is csökkenteni kell a távolsá-
got. Nagy hangsúlyt fektetek – mert az nagyon fontos – a
jó közérzetre. Azt szeretném, ha az alapvetõ pedagógiai
optimizmusomat a gyerekek felé tovább vinnétek. Bár
most lényegesen kevesebb idõm lesz a tanórán találkoz-
ni velük, de nem zárkózom be, mindig nyitva lesz az aj-
tóm nemcsak elõttetek, hanem elõttük is. 

A kollégák elégedettek voltak a bemutatkozáson hal-
lottakkal. Az iskolában a korábban elkezdett munka zök-
kenõmentesen folyt. Összeszokott közösségben ez nem
újdonság, a hagyományok, a gyakorlat viszi tovább az in-
tézményt. Igen figyelemre méltó volt azonban a félévi

testületi értekezleten elhangzó egyik megjegyzés, ame-
lyet egy – az iskolában régóta dolgozó – kolléganõ fogal-
mazott meg. 

– Kicsit csalódott vagyok. Azt vártam az igazgatóvál-
tástól, hogy elindul egy újító folyamat. Ez nem követke-
zett be. Minden úgy történik, ahogy az korábban volt.
Vitathatatlanul kényelmes megoldás ez, de egy kicsit
unalmas. 

Az igazgató figyelemmel meghallgatta a bírálatot, sõt
megköszönte, s ígéretet tett arra, hogy változtatni fog a
vezetõi módszerein. Amikor pedig visszavonult a szobá-
jába, s végiggondolta az elhangzottakat, azonnal ment-
séget talált a „passzivitására”; a kolléganõ ugyanis valami
ilyesmit kifogásolt vagy nehezményezett. De hiszen azt
nem tudják, hogy így is mennyi és mennyi feladatot kell
elvégeznem értük és helyettük – döbbent rá a pillanatnyi
helyzetre. „Hát rendben van, akkor kezdõdjék új idõ-
szak!” – fogalmazta meg gyors elhatározással az új irányt.
De sajnos rossz ösvényt választott. 

Ahogy telt-múlt az idõ, a tantestület egyszer csak azt
vette észre, hogy mindenkit mindenbe bevon az igazga-
tó. Ez meglehetõsen idõigényes volt. Ha egy kimutatást
kért az oktatási osztály, tüstént rendkívüli értekezletet
hívott össze az igazgató úr, ismertette a levelet, s felhívta
a kollégák figyelmét a statisztikai adatok pontos és rend-
szeres vezetésére. 

– Igazgató úr – emelkedett szólásra a helyettes –, eh-
hez nem kell a kollégák segítségét kérni, hiszen az októ-
beri statisztikát kell egy sajátos szempontból rendezni.
Hagyd a kollégákat, majd én megcsinálom holnap reg-
gelre!

– Emlékezz csak, néhány hónappal ezelõtt azt fogal-
maztátok meg – jött az igazgatói válasz –, hogy kicsit
unalmas a vezetési módszerem. Szeretném, ha megis-
merné mindenki, hogy mennyi és milyen feladata is van
az iskolavezetésnek, és azt is lássa mindenki, hogy a fele-
lõsség milyen nagy!

Sokan nem tudták mire vélni ezt a párbeszédet; siet-
tek volna vissza a munkájukhoz, amikor is az igazgató
még egy bejelentést tett. 

– A munkatársak részére fogadóórát vezetek be. A ha-
tékonyság érdekében kérek mindenkit, ha velem kíván
beszélni, akkor jelentkezzen be Erzsikénél, az iskolatit-
kárnál, s kap idõpontot. A megbeszélésre magam is fel-
készülök, de ezt várom el a bejelentkezõktõl is. 

A közösség letaglózottan hallgatta a bejelentést.
Mindezek után mindenki visszamehetett a korábban el-
kezdett munkájához. Természetesen azonnal kialakul-
tak a folyosói csoportok, ahol értékelték, elemezték a ve-
zetõi viselkedést. A kollégáknak különösen az esett rosz-
szul, hogy a legrugalmasabbnak, legtoleránsabbnak meg-
ismert kolléga ilyen jelentõs változáson esett át. „Bürok-
ratává vált!” – mondta az egyik kolléganõ, s lássuk be,
igaza volt. 

Az igazgató úr hamarosan azt vette észre, hogy nagyon
kevesen jelentkeznek be hozzá, mintha a kollégáinak
semmiféle problémája nem lenne. Ám ez az állapot meg
is nyugtatta. Amit kellett, azt az értekezleteken vagy a
röpgyûléseken közölte, s az sem igen zavarta, hogy a mun-
katársai nem nagyon reagáltak az elhangzottakra. A ki-
osztott feladatokat szolgaian megoldották. Vezetõi stílu-
sának fontos része volt, hogy az igazgatóhelyetteseket
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küldte csatába, azaz a népszerûtlen ügyeket rájuk bízta.
A vezetõtársak kellõ tapintattal vállalták ezeket a csep-
pet sem kellemes feladatokat, tehát a külsõ szemlélõ szá-
mára problémamentes iskolakép alakult ki. Ennek is volt
köszönhetõ, hogy az iskola a kerületi népszerûségi rang-
sorban igen elöl állt. Az évek során a kollégák jelentõs
része nyugdíjba vonult, az újak belecsöppentek egy meg-
lehetõsen szürke iskola világába. De mivel a legenda to-
vább élt, mindenki tudott Horváth igazgató úr nevelõi
aktivitásáról, gyermekszeretetérõl, humoráról, ezért két-
ség nem fért az intézmény és vezetõje jó híréhez. 

Ötévente megpályázta az igazgatói állást. A pályázata
gondos munkával készült; jelzett megoldásra váró prob-
lémákat, de az értékeket is megfogalmazta. S mindehhez
a vezetõi elképzelések igen gazdagok, színesek voltak. A
kollégák azonban elszakadtak tõle, s egyre kevésbé bizto-
sították vezetõjüket a támogatásukról. Ám a fenntartó
újra és újra örömmel kinevezte, hiszen Horváth igazgató
úr konfliktus- és problémamentes iskolát irányított. Sõt
elismerésként a kerületi igazgatói munkaközösség veze-
tésével is megbízták. 

Így aztán békében leszolgált negyven évet a pályán,
ebbõl húsz évet vezetõi szerepkörben. Vezetõi állásának
megpályázására egyetlen kollégát sem lehetett rábeszél-
ni. Emlékezetes marad az egyik beszélgetése egy ifjabb
kollégával, akit pályázásra biztatott, s ezért az igazgatói
munka fontosságáról, szépségérõl kívánta meggyõzni. A
kolléga röviden így foglalta össze ellenvetését: 

– Tudod, fõnök, tizenkét éve dolgozom itt, és te min-
denkor azt bizonygattad, hogy az igazgatónak távol kell
lennie a világtól. Én ma még szeretem annyira a gyereke-
ket, a tárgyaimat, hogy nem adom fel egy önálló szobáért,
kényelmes bútorért a pedagógiai munka élményét, örö-
mét. 

Horváth úr a januári napokat azzal töltötte, hogy vé-
giggondolta a pályáját. Békésen tehette, mert munkatár-
sai nagyon ritkán keresték, a két évtized alatt megszok-
ták, hogy be kell jelentkezniük hozzá. S ez kizárta a veze-
tõ napi problémáik közvetlen és gyors megoldásában va-
ló részvállalását. Valahogy a nélkül is megbirkóztak ne-
hézségeikkel. A vezetõ és a testület fokozatosan eltávo-
lodott egymástól. 

Tehát amikor Horváth igazgató úr mérlegre tette és
összegezte a vezetõi munkásságának eredményességét,
nem volt elégedett. 

Sajnos azonban az idõ kereke nem fordítható vissza;
pedig ha újrakezdhetné, szinte mindent másként csinál-
na. Hogyan? Minden bizonnyal demokratikusabban fog-
ná fel a vezetõi szerepét, és partnerként viszonyulna a
munkatársaihoz a jó iskoláért, a jó oktatásért vállalt
együttmûködés sikeressége érdekében. De miért nem fi-
gyelt fel erre idõben? Nem volt senki, aki ráébresztette
volna, hogy rossz úton jár? 

Önkorlátozás nélkül
Lenke egy igazi jelenség. Magas, hófehér hajú hölgy,

az utcán is mindenki megnézi, de ha a környezetében
megszólal, akkor aztán a légy zümmögését is meg lehet
hallani. Szavai megnyugtatóak, biztonságot adnak. Hi-
hetetlen energiával bír. Õ az az ember, aki az életét pá-

lyaindulásától tudatosan irányította. Életstratégiája volt:
évekre elõre tervezett, és elképzeléseit szerette megvaló-
sítani. Összegzésként mondhatjuk, tudatosan élte az éle-
tét. 

Mindezekkel a tulajdonságaival már fiatalon is ren-
delkezett. Mindig is tanárnak készült. Imádta az idegen
nyelveket, s korán – a szülei támogatásával – a francia
nyelvvel kezdett barátkozni. Majd jött az orosz és az an-
gol. Diplomáját is e nyelvekbõl szerezte meg. Még az
egyetemi évek alatt férjhez ment egy mérnökhöz, kap-
csolatuk mind a mai napig irigyelt. Hamarosan egy tüne-
ményes kislányt szült. Szerencséje volt, hiszen az édes-
anyja nyugdíjasként sokat segített Viki nevelésében. Az
egyetem befejezését követõen elõször egy gimnáziumban
kapott óraadói állást, majd kinevezték egy francia tago-
zatos iskolába rendes tanárnak. Nagy kihívásnak, ugyan-
akkor örömnek is tartotta, hogy õ kezdte el a hatévesek-
kel a francia nyelv szépségeit megismertetni. Boldogsága
akkor teljesedett ki, amikor az elsõ osztálya elvégezte az
iskolát. A búcsúzó nyolcadikosok jelentõs része nyelvta-
gozatos gimnáziumba ment. Lenke sikereire mindenki
büszke volt; az igazgató gratulált, a kollégák a tanácsait
kérték. 

Talán nem is csoda, hogy igen fiatalon indult el veze-
tõi karrierje is. Amikor eljött az idõ, õ lett az iskola kine-
vezett igazgatója. Repkedett a boldogságtól, nem a hiú-
sága miatt, hanem mert úgy vélte, hogy a saját képére
formálhatja a szeretett iskoláját, azt a helyet, ahol tizen-
két éve dolgozik, s minden szegletét ismeri. Ráadásul a
kollégái is szeretik, elfogadják. Tudatosan készült fel a
vezetõi munkára. A nyugalomba vonuló igazgatónõt na-
ponta kérdezte a feladatokról, tematikus beszélgetéseket
folytattak a fontos részkérdésekrõl. A nyár tervkészítés-
sel telt el. 

Így aztán szépen, zökkenõmentesen indult a tanév.
Lenke 10-12 órát dolgozott, de mindez nem jelentett
problémát. A kollégái elfogadták, élvezték a derûjét, a
humorát, mert ha akadt is probléma, azt akkor sem vet-
te a szívére, hanem megpróbálta egy tréfával elütni az
éles helyzeteket és okos megoldást keresett. Ugyanakkor
olyan tempót diktált magának és a kollégáinak is, amit
alig-alig lehetett követni. Egy kolléganõje, a sokat ta-
pasztalt Rózsa többször is figyelmeztette:

– Lenke, ne akard a világot fél év alatt megváltoztat-
ni! Nem mindenki bírja az iramodat. Lassíts, lassíts!

– Tudod, amíg én bírom, addig másnak is bírnia kell!
A gyerekek csak rövid ideig vannak velünk, mert mi az a
nyolc év akkor, amikor legalább a tízszeresét élik meg. 

– Hidd el – folytatta Rózsa, – ha két végérõl égeted a
gyertyát, akkor az hamarabb végigég.

Ennyiben maradtak. Lenke fékezhetetlen volt. 
Való igaz, nem mindenki tudta a vezetõi lendületet

felvenni, de majdnem mindenki törekedett arra, hogy
eleget tegyen az elvárásoknak. Szinte alig volt változás a
tantestület összetételében. A nagy iskolát kolléga csak
akkor hagyta el, ha vidéken kapott lakást. 

Olyan újításokat vezettek be Lenke irányításával,
amelyek példaként szolgáltak a fõváros többi iskolájának
is. Mert nem csak a tehetséggondozásra fektettek hang-
súlyt, de a gyengébb képességû gyerekekrõl sem mond-
tak le. Mindenféle játékos foglalkozáson fejlesztették
délután a rászoruló gyerekeket. Soha nem mondták ki,
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hogy korrepetálást vagy felzárkóztatást szerveznek, ha-
nem új fogalmat honosítottak meg: játékos tudásszerzés-
nek nevezték a foglalkozásokat. Szívesen is jártak oda a
gyerekek, hiszen négyen, öten könnyebben értek célba.
Így alakult át a napközi, s lett egy gazdagító foglalkozta-
tás. De újítottak a tanulás, a nevelés más területén is. 

Lenke mindenütt ott volt, mindenrõl tudott, sokszor
köszönte meg a kollégák munkáját; mindenki, aki rászol-
gált, dicséretben részesült. De Lenke elismerései sem
maradtak el, hiszen az iskola fenntartója is értesült a si-
kerekrõl. Még valamiféle szakmai díjat is megkapott. 

– Látod, Rózsa – folytatta a korábban megkezdett be-
szélgetést az igazgatónõ néhány év múlva –, mindenki
felvette a ritmust, együtt lépdelünk. Öröm ilyen kollé-
gákkal dolgozni. 

– Lenke, Lenke, csak azt nem látod, hogy magad is fá-
radsz. Nem pihentél évek óta. Lassíts! Ne nagykanállal
fogyaszd az életet! – figyelmeztette Rózsa.

– Ugyan, ne aggódj, minden rendben. Még egy-két év,
s a csúcson leszünk – szólt vissza gyorsan Lenke, s már ott
sem volt, mert ismét valahova hívták. 

Lenke nyolcadik éve vezette az iskolát, amikor az egyik
novemberi csütörtök reggel furcsán indult. A beérkezõ
kollégák nem látták a fényt az igazgatói iroda üvegajta-
ján átszûrõdni. Többen úgy gondolták, valamiféle to-
vábbképzésre ment az igazgatónõ, bizonnyal ezért nem
érkezett be. Teltek a percek, háromnegyed 8-kor min-
denki indult a tantermébe. Elkezdõdött a munka. Az is-
kolai óra kíméletlenül jelezte az elsõ óra kezdetét, min-
denki a helyén volt. A negyvennegyedik percben a han-
gosbeszélõ szólalt meg, és a következõ hangzott el az igaz-
gatóhelyettes tolmácsolásában.

– Minden kollégát kérek az elsõ szünetben a tanári
szobába. A folyosóügyeletes kollégákra ez nem vonatko-
zik. Köszönöm.

Rövid, tömör utasításként hangzott a közlemény, s ez
nem volt tipikus az iskolában. Mindenki sietett a tanári
szobába. A helyettes állt a terem végében, bevárta a ké-
sõbb érkezõket, majd a következõket mondta:

– Az elõbb kaptam az értesítést, amelyet meg kell osz-
tanom veletek. Lenke az éjjel kórházba került.
Szívinfarktusgyanúval az intenzív osztályon kezelik. Azt
szeretném, s ez biztos Lenke felgyógyulását segíti, ha min-
den úgy folyna itt az iskolában, ahogy eddig is. Minden-
kitõl a maximumot várom el. A gyerekek tájékoztatását
bízzátok rám! Ne keringjenek mendemondák. Köszö-
nöm a megjelenést és a megértéseteket. 

E bejelentést követõen az iskola élete egy pillanat
alatt megváltozott. Az alapvetõ derût valamiféle meg-
mondhatatlan rosszkedv kerítette hatalmába. Ám a
kollégák – a kérésnek megfelelõen – maradéktalanul
helyt álltak. 

Nyolc nap után Lenkét már nem az intenzív osztályon,
hanem hagyományos belosztályon kezelték. Három hé-
tig volt kórházban, majd Balatonfüredre szállították,
ahol négy hétig rehabilitálták. Amint tehette, nyomban
érdeklõdött a kollégák, a gyerekek és az iskola felõl. Örö-
mére szolgált, hogy mindenki helyt állt, s hiánya nem
okozta az iskola, az életmûve összeomlását. 

Szeptemberben azonban Lenke már nem állt munká-
ba. Orvosai tanácsára elindíttatta a rokkantnyugdíjba
helyezését. Alig ötvenkét évesen hagyta el végleg szere-
tett pályáját. Szerencsére az iskola képes volt folytatni az
általa bevezetett újításokat. 

Lenke belsõ világában azonban valami megszakadt.
Ma közel jár a 76. évhez. Tudatossága az élettervezésben
elillant pályaíve váratlan megtörésével. Hiszen az infark-
tust soha nem tervezte. Örömöt a munka helyett most az
unokái okoznak az életében. Napi foglalatossága a gyere-
kek kiszolgálása és persze franciára oktatása.

� � �
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Wigner Jenõ
Pál Einhorn Erzsébet és Wigner Antal gyermekeként

1902. november 17-én született Budapesten. Középisko-
lája az Evangélikus Gimnáziumban volt, ahol 1920-ban
érettségizett, s azt követõen a Budapesti Mûszaki Egye-
tem hallgatója lett. 1921 és 1924 között a berlini
Technische Hochschuléban folytatta tanulmányait.
Mérnök-doktori fokozatát 1925-ben nyerte el, majd
1926-ban – egy rövid ideig – a Mauthner Bõrgyárban
dolgozott vegyészmérnökként. Még ebben az évben a
berlini egyetemen lett tanársegéd, kiválóságát gyorsan
felismerték, így 1927-28-ban már a göttingeni egyete-
men dolgozott. 1928 és 1933 között magántanár volt
Berlinben, de 1930-ban Princetonba került, s az ottani
egyetem elõadója lett, azé az egyetemé, melynek késõbb
félállású professzori posztját is betöltötte. 

1935-tõl már az Egyesült Államokban élt; az amerikai
állampolgárságot 1937-ben kapta meg. 1936-ban nõsült
meg, de felesége a következõ esztendõben elhunyt. 

Wigner Jenõ Princetonból a Wisconsin Egyetemre ke-
rült, itt folytatta tudományos kutatómunkáját. 1938 õszi
félévétõl a Princentoni Egyetem professzora lett (s majd
1971-ben innen vonult nyugdíjba is).

1941-ben másodszor is megházasodott, e házasságából
két gyermekük – David és Martha – született. Több mint
három évtizeden át élt boldog, kiegyensúlyozott házas-
ságban. Amikor 1977-ben a második felesége is meghalt,
Wigner Jenõ 1979-ben harmadszor is megházasodott.

Hihetetlen aktivitását, munkabírását és hatalmas tu-
dását mutatja az a sokféle feladat, szerep, megtisztelõ cím
és munkakör, amellyel pályája utolsó húsz esztendeje

alatt szolgálta a tudományos haladást. 1942 tavaszától
1945 nyaráig – a Chicagói Egyetem Metallurgiai Labora-
tóriumában dolgozott, ezt követõen - 1946-47-ben - a
Clinton Laboratóriumok kutatási és fejlesztési igazgató-
jaként tevékenykedett. 

Egyetemi munkája mellett – 1963-tól a polgári véde-
lem Harbor Projectjének igazgatója, 1964 és 1965-ben
pedig a polgári védelem projektigazgatói teendõit látta
el. 1947-1951-ig a Nemzeti Szabványügyi Hivatal tagja;
1951 és 1954 között a Nemzeti Kutatási Tanács mate-
matikai csoportjának, 1953 és 1956 között a Nemzeti
Tudományos Alapítvány fizikai részlegének; 1952 és
1957, illetve 1959 és 1964 között az USA Atomenergia
Bizottsága Általános Tanácsadó Testületének a tagja.
1955-ben megválasztották az Amerikai Fizikai Társaság
alelnökévé, a következõ évben pedig az Amerikai Fizikai
Társaság elnökévé. (Kovács László, uo., é. n.)

Tudományos munkássága,
kutatási eredményei

Írásunknak ebben a részében Wigner Jenõ legfõbb ku-
tatási területeit mutatjuk be. Azokat a tudományos ered-
ményeit, melyek a fasori gimnázium egykori diákját a vi-
lág legnevesebb kutatói közé emelték. Azonban e he-
lyütt mindenképpen hangsúlyozni kívánjuk, hogy mun-
kásságának ismertetésével, kutatási területeinek bemu-
tatásával kiváltképp: személyiségére, munkásságának
tudománytörténeti jelentõségére, s – kiemelve - a fasori
gimnáziumnak az egész életére kiható pedagógiai-szak-
mai jelentõségére kívánjuk felhívni az olvasók figyelmét.

A híres budapesti evangélikus gimnázium kiválóságának titkait kutatva eljutottunk ah-
hoz a ponthoz, hogy megnézzük: ez a korszerûen berendezett, remekül felszerelt intéz-
mény átlagon felül képzett tudós tanáraival hogyan teljesítette pedagógiai feladatát. Tel-
jesítményének legérzékenyebb mutatója a sok kiváló felkészültségû tanítvány és kiemel-
kedõ, világhírûvé lett tudós személyiség, akik a falai között nevelõdtek, s akik a legna-
gyobb elismerés hangján, hálával és szeretettel emlékeznek kedves iskolájukra. A követ-
kezõkben ennek bizonyítására két világhírû tanítvány szakmai karrierjét és életútját kö-
vetjük nyomon; elõbb Wigner Jenõét, majd Neumann Jánosét. Tudásuk megszerzését, a
tudomány iránti érdeklõdésük felkeltését, elkötelezettségük megalapozását, személyisé-
gük fejlõdését és kiteljesedését, ha más-más módon is, olyan kiváló tanáregyéniségek
alakították, segítették és kísérték, akiknek kiemelkedõ pedagógiai munkásságáról az elõ-
zõ lapszámokban szóltunk.

D. Kenedli Eszter A „fasori csoda”
Világhírû tanítványok – Wigner Jenõ (5.)
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Mindazoknak, akik alaposabban szeretnének elmélyülni
Wigner Jenõ tudományos munkásságában, a könyv vé-
gén megtalálható szakirodalmi ajánló, valamint Kardos
Istvánnak 1974-ben megjelent interjúkötete1, továbbá
szakfolyóiratok szolgálnak útmutatóul.

A csoportelméleti módszer

Wigner Jenõ kiemelt kutatási területe a kvantumme-
chanikán belül a csoportelméleti módszer vizsgálata volt.
Fõ mûve is a fenti címen jelent meg. Az eredeti csoport-
elméleti mûvét még Magyarországon írta meg – német
nyelven – és 1931-ben jelent meg. E munkájában ponto-
san körülhatárolta az alkalmazási területet: az atom-
spektrumok értelmezését adta meg ezzel a szokatlan, új
módszerrel.

A könyve bevezetõjében utal arra, hogy a csoportel-
mélet molekulákra is alkalmazható. Tudjuk, hogy az
atommagok tulajdonságait is sikerrel magyarázta Wigner
az algebrának ezzel az ágával, illetve a belõle kiemelt
szimmetriatulajdonságokkal, az invariancia-elvekkel.
1957-ben Nobel-díj lett ennek a jutalma.2

Wigner Jenõ – cikkeinek és könyveinek a magyar
nyelvre történõ fordításairól szóló leveleiben – többször
is elismerõen szól Györgyi Gézáról, aki munkáinak fordí-
tója volt, s egészen kiválóan oldotta meg igen nehéz fel-
adatát. Wigner e nagyszerû munkákat így értékelte: „…
úgy gondolom, a fordítás valóban jobban hangzik, mint az
eredeti” (1966. november 3.), vagy: „Nagyon sok olyan
fordítási részt találtam, fellelkesített – valóban jobb, mint az
eredeti” (1970. február 3.).3 Igen nagy szó volt mindkét
dicséret, hiszen Wigner Jenõ közismerten roppant ké-
nyesen ügyelt munkáinak kifogástalan stílusára. Mûve
magyar kiadásának bevezetõjében az alábbiakat olvas-
hatjuk: „az, hogy könyvemet az Akadémiai Kiadó magyar
nyelven publikálni fogja, nemcsak örömmel, hanem büszke-
séggel is töltött meg. Hiszen már valami 45 éve, hogy azt a
könyvet megírtam – legnagyobbrészt jó édesapám házának
emeleti szobájában, amikor a szünidõket szüleimmel töltöt-
tem.”4

A csoportelméleti módszer alkalmazását nem fogadta
egyöntetû elismerés, egyedül a kiemelkedõ matemati-
kus, Neumann zürichi oktatója, majd princetoni mun-
katársa: H. Weyl írt ekkor e témáról jelentõs mûvet.

A kvantummechanika alapjai

Az egymáshoz kanonikus konjugált fizikai mennyisé-
gek együttes meghatározhatóságának korlátait
Heisenberg ismerte fel. Számunkra e fenti eredmény azért
érdekes, mert Heisenberg felismerésének egy speciális
esetét – és õt megelõzve – már Wigner felfedezte, dok-
tori dolgozatában leírta és mesterével, Polányi Mihály-
lyal közösen publikálta is.

A Marx György fizikussal – 1983-ban – történt talál-
kozásukkor Wigner Jenõ a következõket mondta: 

„Amikor két hidrogénatom összeütközik, egyetlen moleku-
lává tapadnak össze. Kis gondolkodás után ezt csodának érez-
tem. A molekulának diszkrét energiaszintjei vannak. Hon-
nan tudhatnák az atomok, hogy épp ilyen energiákkal ütköz-
zenek össze. Hogy érik el, hogy perdületük épp a Planck-

állandó egészszámú többszöröse legyen? Azt javasoltam, hogy
a molekula energiaszintjei nincsenek élesen meghatározva,
hiszen a gerjesztett molekulaállapot egy idõ után újra ato-
mokra eshet szét. A perdület megmaradása sem lehet éles tör-
vény! Ütközéskor az atomok által hozott perdület a Planck-
állandó legközelebbi egészszámú többszörösébe ugrik be.
Mindezt azelõtt írtam, hogy a kvantummechanikát megcsi-
nálták. Többen meg is vádoltak, hogy én találtam ki a
Heisenberg-féle határozatlansági összefüggést, ami persze
nem igaz. De következtetésem igaznak bizonyult.”5

A magerõk tulajdonságai és a magszerkezet
1932-ben felfedezik a neutront, mely óriási lendületet

adott mind az elméleti, mind a kísérleti fizikának. Egy-
mást követõen jelentek meg a mag összetételével, a mag-
erõk jellemzõivel foglalkozó tudományos munkák.

Az atommag alkotóit, valamint a neutronokat és a
protonokat összetartó erõket gyakran Wigner-erõnek
nevezik, ugyanis neki tulajdonítják a 3 legfontosabb erõ-
tulajdonság felfedezését:

a) a magerõk igen erõsek;
b) töltésfüggetlenek;
c) rövid hatótávolságúak.
E tudományos kérdésekrõl mások is írtak, azonban

Wigner Jenõ írásai voltak legnagyobb hatással az elkö-
vetkezõ elméleti és a kísérleti munkára.

„Kezdetben kevés kísérleti adat volt még a proton- és neut-
ron-szórásra, a bétabomlásra, a reakciótípusokra, majd a
maghasadásra, a mágneses nyomatékokra. Wigner megta-
lálta a kapcsolatot az eredmények között, õ tudta a kevés
adatból a leghelytállóbb következtetést levonni.”6 Nyilat-
kozataiban Einsteinrõl és Schrödingerrõl szólt úgy, mint
akiktõl Berlinben nagyon sokat tanult. „Nem tényeket,
hanem a dolgok lényegét, a lelkesedést, a megértés
módját.”7 Késõbb õ is hasonló szerepet töltött be
Princetonban - fiatal kollégái körében.

Új világ beköszönte: 
a magenergia felszabadítása, az emberiség
együttélése a nukleáris energiával

Az Amerikai Fizika Társulat 1946. június 22-én Chi-
cagóban gyûlést tartott, melynek egyik elõadója e társu-
lat késõbbi alelnöke, majd elnöke: Wigner Jenõ. Az elõ-
adás témája azok az atombomba elõállítását szolgáló el-
méleti fizikai kutatások voltak, melyeket a Manhattan-
program keretében végeztek, s amelyek végeredménye
majd oly meghatározóvá válik az emberiség történelmé-
ben.

„Wignernek már az amerikai magfizikai kutatások beindí-
tásában is volt szerepe. 1939. január 16-án Niels Bohr meg-
hozta a hírt Amerikába, hogy 1938 decemberében O. Hahn
és F. Strassmann Németországban neutronokkal uránato-
mokat hasítottak szét. … láncreakcióval, az atommagok
önfenntartó, folyamatos hasításával jelentõs energia nyerhe-
tõ. Ez szabályozottan energiatermelésre, lavinaszerûen pedig
atomba készítésére használható. Bohr kételkedett ebben,
Wigner azonban 10 tanulmányt írt a magenergiáról, világo-
san látta az energiafelszabadítás lehetõségét, és erre az ame-
rikai elnök figyelmét is fel akarta hívni.”8
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Wigner Jenõ a történtekre így emlékezett budapesti
látogatásakor, 1983 szeptemberében: „Szilárd és én meg-
látogattuk Einsteint nyári lakhelyén abból a célból, hogy tájé-
koztassuk õt a kérdésrõl, és rávegyük: írjon egy levelet Roose-
velthez. Elmagyaráztuk neki a problémát. Õ azt 15 perc alatt
megértette. Diktált egy levelet németül, én leírtam, hazavit-
tem, lefordítottam angolra és legépeltettem. Ezt a levelet Szi-
lárd vitte ki Tellerrel Einsteinhez. Einstein ezt a levelet aláír-
ta.”9

1942 közepén kezdõdött el a kutatómunka, 1942. de-
cember 2-án pedig már mûködött is az elsõ szabályozott
láncreakció. Wigner figyelme azonban már a kutatások
kezdeti szakaszában a reaktorépítés irányába fordult; õ
tervezte meg azokat a hanfordi reaktorokat, amelyek a
plutóniumot szolgáltatták az elsõ kísérleti atomrobban-
táshoz. Részletesen foglalkozott a reaktorok elméleti
kérdéseivel, továbbá az atomenergia felhasználásával.
E helyütt kell megjegyeznünk, hogy a már említett Man-
hattan-project munkájában – Los Alamosban – alkal-
manként két másik, egykori budapesti diák, Neumann
János és Teller Ede is részt vett.

Visszaemlékezések
Bár írásunkban – mint az elején jeleztük is - elsõsor-

ban egy, a szülõi ház és egy kiváló iskola útravalójával el-
induló magyar diák, a késõbbi világhírû Nobel-díjas tu-
dós, Wigner Jenõ tudományos munkássága jelentõsebb
állomásainak és eredményeinek megidézésével szeret-
tünk volna rávilágítani az igényes nevelés értékteremtõ
szerepére a közjó szolgálatában. Nem vitatjuk ugyanak-
kor, hogy a legnagyobb tudás is csak az egyik összetevõje
az ember személyiségének. Legalább ilyen fontos a másik
oldal, a személyiség belsõ lényege, mely hol elzárva ma-
rad a világ elõl, hol - egy-egy nyilatkozat erejéig - megnyí-
lik, s betekintést enged a belsõ értékek világába. Ilyen
szempontból is tanulságos és példaértékû a nagy tudós
mentalitása, erkölcsi értékrendje, meggyõzõdésrendsze-
re, melyrõl talán ízelítõt ad az itt megidézett néhány gon-
dolata.

Cikksorozatunk beköszöntõjében is Wigner Jenõnek
– kiváló tanáráról – Rátz Lászlóról megemlékezõ sorait
idéztünk. Most a családról, a hivatásról, a tudományról,
a barátokról, tudóstársakról s a legendás iskolájáról el-
mélkedõ bölcs gondolataiból idézünk fel néhányat:

„… remélem, részesedni fognak az örömben is, amelyet
néhány összefüggés felismerése nyújtott. A családi és hitvesi
szereteten kívül nincs sok ezen a világon, ami igazabb, mara-
dandóbb és önzetlenebb örömet okozna életünkben.”
(Princeton, 1971)

„Érzelmeinknek, örömeinknek, fájdalmainknak, érdeklõ-
désünknek, tudatunknak kétségtelen realitása van, de mind-
ez nincs benne a fizikában. Nézetem szerint nagyon érdekes
feladat az ilyen irányú kiterjesztés. Az hiszem, hogy a nemélet
és az élet közt folytonos az átmenet.” (Szeged, 1983. au-
gusztus 30.)

„Igen szép és fontos az atomenergia. De ha összehasonlít-
juk azzal, ahogy az elsõ energiánkat nyertük, az elsõ gõzgép-
pel, annak a jelentõsége sokkal nagyobb volt, mert 0-ról 1-re
emelt valamit.” 

(Televíziós beszélgetés, 1973)

Wigner Jenõ nem pusztán beszédeiben vagy írásaiban
idézte föl kedves tanárait és fejezte ki háláját irántuk.
Györgyi Gézának a princetoni Palmer Fizikai Laborató-
riumból 1967. december 27-én írt levelét például az aláb-
biakkal zárta:

„Azt kérdezném végül Öntõl, lehetséges-e az, hogy tiszte-
letdíjam elõlegét egykori tanáromnak, Oppel Imrének küld-
jék. Címe, mint azt Ön tudja: Gyénesdiás, 187. Veszprém
megye. …” Igen, Györgyi Géza tudta a címet, hisz egy
korábbi, 1966. augusztus 13-i levélben már ez áll: „… az
egyik gimnáziumi tanárom, Dr. Oppel Imre, Gyénesdiáson él
nagyon szûkös körülmények között. Ha helyesen értem, a
nyugdíjja valami 20 dollárnak felel meg havonta. Azt hiszem,
valami szerzõi javadalmazásban lesz részem, ha a terv meg-
valósul, hogy a könyvünk magyar fordításban megjelenik.
Nagyon szeretném, ha ez Oppel Imrének, Gyénesdiás 187,
Veszprém megye fizetnék ki mihelyt ez lehetséges.”10

Sok mindent elárult kedvenc iskolája szellemiségérõl
Wigner Jenõnek egy – budapesti diákokkal folytatott –
beszélgetése:

„Az volt a szép a Fasori Gimnáziumban, hogy a taná-
rokat érdekelte a tanítás. Amikor az iskolaigazgató nyuga-
lomba vonult, Rátz Lászlót nevezték ki igazgatónak. Másfél
év múltán azonban úgy érezte, hogy jobb tanítani, mint igaz-
gatni; lemondott az igazgatóságról. … Neumann Jánosnak
különórákat adott, mert tudta, hogy Neumann úgyis tudja
azt, amit a rendes diákok tanulnak. Nekem Rátz László köny-
veket adott, amikbõl nagyon sokat tanultam. Azoknak, aki-
ket érdekelt a matematika, Rátz László gyorsan megtanította
a differenciálhányadost és alkalmazásait. És sok minden
mást. Nagyon érdekelték a diákok. Ez nagyon szép volt. …
Nehéz olyan iskolát csinálni, mint a Fasori Gimnázium volt.
Ezt nagyon erõsen érzem Amerikában. A középiskolák ott
korántsem olyan jók, mint a Fasori Gimnázium volt.”11

S végezetül egy megkapó részlet Wigner Jenõnek
abból a beszédébõl, melyet 1988-ban az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen tartott díszdoktorrá avatá-
sakor:

„Az ünneplés nagyon indokolt: azt kell ünnepelni, hogy
milyen jók voltak a magyar iskolák, amikor engem tanítottak,
és milyen jók – remélem – ma is, noha jelenleg nem vagyok di-
ák. A Jó Isten segítse magukat!”12

Jegyzetek
1 Sokszemközt – tudósokkal (Kardos István tévésorozata).
MRT–Minerva, Budapest, 1974 (317–337. o.) (Az interjú Trieszt-
ben készült 1973-ban.)

2 Uo.: 68. o. (Idézetbeli kiemelés tõlem: D. K. E.)
3 Uo.: 68. o.
4 Uo.: 68. o.
5 Uo.: 75., 76. o.
6 Uo.: 77. o. (Idézetbeli kiemelés tõlem: D. K. E.)
7 Uo.: 78. o. (Idézetbeli kiemelés tõlem: D. K. E.)
8 Uo.: 79., 80. o. (Idézetbeli kiemelés tõlem: D. K. E.)
9 Uo.: 80., 81. o. (A levél keltezése: Long Island, 1939. augusztus 2.)
10 Uo.: 90., 91. o. (Kiemelés tõlem: D. K. E.)
11 Uo.: 90., 91. o. (Idézetbeli kiemelések tõlem: D. K. E.)
12 Uo.: 91. o. (Idézetbeli kiemelés tõlem: D. K. E.)
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Szegényebb lettem egy igaz baráttal: 2013 januárjában
meghalt Szendrei Julianna.

Nagyon okos, mûvelt, a tudományok, mûvészetek, a
természet szépségei iránt fogékony ember volt. Nemcsak
hallgatta a zenét, lelkes énekkaros volt. Nemcsak élvez-
te a képzõmûvészeti alkotásokat, de maga is rajzolt, geo-
metriai alkotásai is mûvészi tehetséget mutatnak. Ta-
nulni nagyon szeretett, és bölcs mértékkel tanítani is.
Több nyelvet beszélt olyan szinten, hogy nemzetközi
konferenciákon elõadást tartott; angol, francia, spanyol,
orosz, olasz társaságban is jól megértették, megérttette
magát. Diplomata szeretett volna lenni eredetileg, jó ér-
zéke lett volna hozzá. Mégis a tanári pályára lépett: ma-
tematika és fizika szakot végzett. 

Tanár lett, aki tudta, hogy mit kellene átadnia a kö-
vetkezõ nemzedéknek, de türelme volt hozzá, hogy ki-ki
magának szerezze meg a számára használható tudást. Úgy
segített ebben, hogy a formálódás, fejlõdés, tudásbeli gaz-
dagodás mindenkinek a saját erõfeszítésébõl jöhessen
létre. Kínálni tudta a szépet, az igazat – vonzó „tálalás-
ban” –, és hagyta, hogy ki-ki annyit vegyen e gazdagság-
ból, amennyire szüksége, igénye, vágya van. 

Matematikából és fizikából egyaránt kiválóan felké-
szült volt, de mások által sem tekintette megközelíthe-
tetlennek e tudományokat. Tanításában egészen külön-
leges módszereket alkalmazott. Hosszú ideig – sokszor
heteken keresztül –készített elõ egy-egy fogalmat. Lát-
szólag rendszertelenül hullatta szét a tananyag morzsáit,
míg egyszer csak összeállt a kép. Csak utólag derült fény
a megelõzõ órákon elhintett megjegyzések, próbálkozá-
sok értelmére.

Már az utolsó egyetemi éveiben és közvetlenül azután
középiskolában, majd általános iskolában is tanított nagy
szakmai és módszertani felkészültséggel. Olyan mester-
tanároktól töltekezett ehhez, mint például Pálmay Ló-
ránt, Reményi Gusztávné vagy Péter Rózsa. 

Diplomája megszerzése után hamarosan bekapcsoló-
dott a komplex matematikatanítási kísérletbe. Az Or-
szágos Pedagógiai Intézetben az alsós munka alapos átte-
kintése és figyelemmel kísérése mellett eleinte a felsõ ta-
gozatos folytatás kialakításában vett részt. Komoly oda-
figyeléssel, alázattal és szorgalommal tanult elõdeitõl,

kollégáitól, és saját tanári tapasztalataival összevetve
formálta tudását, pedagógiai filozófiáját. Alsós és felsõ
tagozatos tankönyvek és munkafüzetek feladatanya-
gának kidolgozásában, kipróbálásában és terjesztésében
vett részt; számos kiadvány, tankönyv, tanári kézikönyv,
útmutató õrzi szép gondolatait és nevét szerzõtársként a
kísérleti idõszakból is. Az 1978-ra kiformálódott új ma-
tematika tanterv felépítésében, szerkesztésében is részt
vállalt.

Egy idõ után a szakközépiskolai tanári munka „szolgá-
latát” bízták rá az OPI-ban. Feladatai közé tartozott az
érettségik anyagának elõkészítése. A rá jellemzõ alapos-
sággal készült fel erre a munkaterületre is; az elméleti tá-
jékozódás mellett maga is vállalkozott egy szakközépis-
kolai osztály tanítására. 

Saját megbízatása mellett azonban mindvégig folya-
matosan figyelte és segítette az alsóbb szinten folyó kí-
sérleti munkát. Több kapcsolódó tudományterületben
szerzett alapos tájékozottságot. Nagy érdeklõdéssel ta-
nulmányozta a fejlõdéslélektan, az agykutatás, a dráma-
pedagógia, az általános pedagógia újabb és újabb hazai és
nemzetközi eredményeit. Kereste, vizsgálta a tanulási
nehézségek eredetét, a matematikatanulás problémáit,
s ennek keretében az anyanyelvi fejlõdés és a matemati-
kai nevelés kapcsolatát. Külön figyelmet szentelt a na-
gyon hátrányos szociokulturális helyzetû tanulók segíté-
sének. Az OPI-ban eltöltött évek hatása alapvetõ volt a
késõbbiekben egész munkásságára. Egész életében nagy
odaadással dolgozott azért, hogy Varga Tamás gondola-
tai gyökeret verjenek a magyar matematikatanításban.
Mindvégig szeretettel ápolta mestere emlékét. 

Folytonosan gyarapított tudása, óriási munkabírása és
kiváló munkaszervezõ képességei révén az 1980-as évek-
re már az oktatásirányítás legtöbb fórumán szerepet ka-
pott. Iránymutató elképzelései, gondolatai a tantervfej-
lesztésben, a matematikai nevelés egészének formálásá-
ban is hangsúllyal jelentek meg. Részt vett a 1995-ös és
2003-as Nemzeti Alaptanterv kidolgozásában, több ok-
tatóprogram kifejlesztésében.

Már az 1970-es évek vége felé bekapcsolódott a taní-
tóképzésbe. Akkori hallgatói közül többen mindvégig
tartották vele a kapcsolatot, vele, aki tanított, támoga-

C. Neményi Eszter

„Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

(Antonie de Saint-Exupéry)

Csodálatos dolog, ha van egy barátod!
Barát, akinek fontos vagy, aki elfogad, segít, de le is állít, ha nem ért veled egyet! Aki fon-
tos neked, akit elfogadsz olyannak, amilyen, akinek segíthetsz, akár úgy, hogy elmondod,
ha nem értesz vele egyet! Barát, akivel nem egymásra néztek, hanem közös, életet betöl-
tõ cél felé törekedtek.

Búcsú Szendrei Juliannától
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tott, utakat egyengetett, irányt mutatott, gondoskodott
„övéirõl”, mindenkirõl, aki hozzá fordult. 

Munkásságának új fejezete kezdõdött azzal, hogy
1991-tõl az ELTE TÓK Matematika Tanszék vezetését
vállalta hatalmas háttértudással, az addigra szélesen ki-
terjedt nemzetközi kapcsolatainak okos felhasználásá-
val, nagy körültekintéssel. Itt is türelemmel és szeretettel
vezette a rábízott hallgatókat, és bölcsességgel irányítot-
ta a tanszék ügyeit és munkatársait. Segítette kollégái
folytonos önképzését, kutatásokba való bekapcsolódá-
sát, tudományos elõbbre jutását. Anyai gondoskodással
figyelte hallgatói fejlõdését és kísérte figyelemmel pályá-
juk alakulását fõiskolai éveik után is.

Számos hazai és nemzetközi kutatás résztvevõje, ko-
ordinátora vagy vezetõje volt. A gondolkodás, a mate-
matikatanulás nehézségein kívül külön érdekelte a játék
matematikája, a valószínûségi gondolkodás fejlõdése, ez
utóbbit több ország tanulóira kiterjedõ összehasonlító
vizsgálatban is elemezte. Különleges érzéke volt a geo-
metria szépségei iránt, mindig szívügye volt a geometriai
gondolkodás, a geometriai látásmód fejlesztése. Jó érzék-
kel és nagy rálátással kapcsolódott a folytonosan változó,
fejlõdõ informatika világához. Támogatta az egyre mo-
dernebb zsebszámolóknak és számítógépeknek az alap-
képzésben és tanár-továbbképzésekben való használa-
tát, szerepeltetését. Komoly részt vállalt a tanítóképzés
módszertanának kutatásában, aktívan szerepelt a felsõ-
oktatási bizottságok tantervfejlesztõ munkájában. A ta-
nítóképzés mellett szívügye volt az óvodapedagógus-
képzés is. Kutatási eredményeirõl magyarul és több más
nyelven is beszámolt. Kezdeményezõje és élharcosa volt

a matematika-didaktika doktori iskola létrehozásá-
nak, ahol aztán tanított is, és konzulens tanárként, vizs-
gáztatóként segítette doktori munkák létrejöttét. 

Aktívan részt vett hazai és nemzetközi matematikata-
nítással foglalkozó konferenciák szervezésében, tanul-
mányai több ország folyóirataiban jelentek meg és vív-
tak ki komoly érdeklõdést. Elõadásai sem csak hazai tan-
folyamokon, rendezvényeken hangozhattak el. Kutatási
eredményeit szívesen osztotta meg másokkal is. Saját
gondolatainál és ötleteinél fontosabbnak tartotta azt,
hogy mások is töltekezzenek belõle. A fiatal kutatókat
sok közös munkával támogatta, melyben õ tapintatosan
igyekezett a háttérben maradni. 

A közoktatás területén sok éven át szakértõként dol-
gozott.

Könyveinek, tanulmányainak, szakcikkeinek száma
jelentõs. Ezek nagy részét nem csak szakemberek olvas-
hatják haszonnal; gondolatai szülõk, diákok érdeklõdé-
sére is számot tarthatnak. Több szakmai folyóirat szer-
kesztõbizottságának volt tagja és más bizottságokban,
szervezetben (Bolyai János Matematikai Társulat, MTA
Köztestületi tag) is felelõs munkát vállalt.

Fontosnak tartotta a hagyományok ápolását, alapít-
vány létrehozását (pl.: Varga Tamás Alapítvány).

Sohasem volt célja a saját erényeinek, eredményeinek
csillogtatása. Kimondatlanul azt akarta bebizonyítani,
hogy minden ember megismételhetetlen érték, hogy
embertársai, tanítványai is képesek mindarra, amire õ.

Barát volt. Társ egy pontosan ki sem mondott célért
való küzdelemben. És példa emberségbõl, tapintatból,
megértésbõl, szeretetbõl.

� � �

Nanszákné Cserfalvy Ilona

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja sze-
retni, amit eszmél, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog”

(Szent-Györgyi Albert)

Az iskola mai szemmel
Megértés – törõdés – felelõsség

Örök dilemma: hogyan neveljük a gyermekeinket?
A válasz lehet rövid: ösztönösen, kultúrájuknak meg-

felelõen, intézményesen. Azonban számunkra fontos az
a humánetológiai nézet is, miszerint jelentõs az ember
rendszerszervezõ tulajdonsága, a gyermeknek az anyával
és apával kialakult kapcsolata, valamint a hároméves
kor utáni szocializáció. Nem nélkülözhetjük továbbá a

család szerepét sem, mint alapvetõ közösséget. „A család
olyan, mint a hamuba sült pogácsa, amit egész életünkben
magunkkal visszük, s lehetõséget ad, hogy az élet viharában
hazaérkezhessünk.” (Sütõ András 1976) A család szociális
konstrukció, ahol jelen van a kölcsönösség, a közös meg-
beszélés, a vélemények cseréje, a különbözõ szerepek,
cselekvések elsajátításának lehetõsége. De azt is érezzük
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az iskolában, hogy feszültségek vannak a családban, s
nagy kérdés, hogy felkészült-e egy-egy iskola ezeknek a
feszültségeknek a kezelésére?

Mitõl lesz jó az iskola?
A jó iskola személyiséget fejleszt, jobb eredményekre

orientál, a tanulók pozitívumaira támaszkodik, fejleszti a
tanár-diák együttmûködést. Pedagógiai elvei között sze-
repel: a beavatás pedagógiája, a közös élmények, az
együttes tevékenység s a magas követelménytámasztás.
A kisiskolások életében megvalósul: a szeretet, a biza-
lom és a biztonságérzet, melyeket a tanító személyisége
sugároz. 

Igazak a pedagógus személyes példaadására vonat-
kozó megállapítások, melyek szerint: „A jó tanár egész
életen át ható példát ad, egy olyan új világot nyit meg
emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem fe-
lejt” (Csermely Péter 2009). „A pedagógus nem lehet el-
keseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak
egyetlen karizmája van: a jövõbe vetett hit optimizmu-
sa.” (Karácsony Sándor) „A pedagógus király lehet a gyer-
mek birodalmában, ha nem csak törvényeket talál ki,
hanem figyelembe veszi a gyermek törvényeit is.” (Ancsel
Éva)

Hogyan szeresse jól 
a tanító a tanítványait?

Nagyon sokféleképpen teheti: okosan – megértõn –
együttérzõen – bizalommal. Egy azonban biztos, hogy ez
igen nagy felelõsséget ró a nevelõre. A gyermek érzéke-
nyen reagál minden rezdülésünkre. 

A történetei mindig megüzenik: mi van ott benn?
Szeretek, mert szeretnek, visszajelzést kaptam: szeretet-
re méltó vagyok! Ha jól figyelünk, meglátjuk a gyer-
mekben a felszínt és a mélyt, az örömöket, a bánatokat,
a segélykérést és a védelem igényét. „Nézz hosszan egy
gyermekarcra, és látni fogod, ha van sors, hát nagyon ko-
rán elkezdõdik.” (Ancsel Éva) Ez hívja fel a figyelmünket
a törõdésre. Többnyire alábecsüljük a mosolyt, a sokat-
mondó pillantást; a kedves szó, a figyelõ tekintet, egy
õszinte bók, vagy akár csak egy csekély törõdés erejét.
Pedig ez mind alkalmas arra, hogy új irányt szabjunk egy-
más életének. Nem is gondolnánk, mily végtelenül sok
lehetõség adódik arra nap mint nap, hogy kimutassuk a
szeretetünket! Figyelmeztetõek Popper Péter (1996)
gondolatai: „Az embernek játszani, dolgozni, szeretni és
imádkozni kell, hogy az életbõl a legtöbbet kapja.”

„Ez a legnehezebb manapság, ugye tudod?… Hogy hi-
ányzik – nem is a szeretet – hanem a jóság. – Ha valaki jó
hozzánk, hirtelen melegünk lesz. Érzed már? – Hogy át-
suhan rajtad valami megnevezhetetlenül kellemes érzés.
Sõt, meg is lepõdsz, hogy ilyesmi van még egyáltalán! Egy
jó szó, egy jó tett – és szinte megszédülsz. … Érzed már?”
(Müller Péter 2007)

A kapcsolatkezelésünknek egyik tartópillére a fele-
lõsség. A tudatos ember mindig a jelen pillanatra felel,
mert felelõsségteljes, szó szerint: felelõs azért, amit tesz.
A felelõsségvállalás nem kudarc, hanem a lelki érettség
jele. Tanítványainknak tudniuk kell, hogy a saját éle-
tünket magunk irányítjuk, az elhibázott döntésekért
csakis mi vagyunk felelõsek. Arra is példát kell állíta-
nunk eléjük, hogy aki erõs, kiáll magáért, aki erõsebb, ki-
áll másokért is.

Pedagógusszerep 
a gyorsan változó világban

Ezekhez a jelenségekhez a pedagógusszerepeknek is
változniuk szükséges. A tanítói-tanári munka – különb-
ségeinek tagadása nélkül – egylényegû mesterségként
írható le, „amelynek egyetemes sajátossága az, hogy em-
beri kapcsolatok közepében, az emberi viszonyulások, a
kommunikáció, a viselkedés szerepformái által is ember-
formáló hatásokat közvetít.” A pedagógusszerepekre vo-
natkozó néhány hazai kutatás és nemzetközi dokumen-
tum áttekintése után kísérletet tehetünk egyfajta új, a
pedagógusokra egyaránt alkalmazható szerep együttes
körvonalazására. A szerepegyüttes tíz szerep eleme (tan-
tárgyi, módszertani, tervezési, iskolaszervezõ, vezetõ, in-
novációs, nevelési, tanácsadó, gyermek- és ifjúságvédõ,
szabadidõ-szervezõ) nevében megfelel a korábbi szerep-
felosztásokban nevesített szerepelemeknek, tartalmukat
tekintve azonban új elemeknek tekinthetõk. A modell
újdonsága nem a szerepek és a hozzárendelt feladatok és
kompetenciák összeillesztésében van, hanem abban a
szemléletben, amely feltételezi, hogy a pedagógusok sze-
repüket a gyorsan változó világ kihívásainak megfele-
lõen, rugalmasan és gyorsan képesek változtatni. A sze-
repek átmennek egymásba, a feladattípusok és a megva-
lósításukhoz szükséges kompetenciák több szerep eseté-
ben jelennek meg követelményként. A kompetenciák
pedig jellegüknél fogva jól átvihetõk egy más szerep vagy
más környezet feladatainak megvalósításához.

Az új oktatási-képzési gyakorlatban a pedagógus leg-
nagyobb kihívása, munkájának fõ jellemzõje: a változá-
sokhoz való gyors alkalmazkodás, naprakész informált-
ság, a folyamatos reflexió a társadalmi, szakmai környe-
zetre és a folyamatos döntéshozatalra. 

Válogatott szakirodalom:

Buda Mariann: Légkör – közérzet – tanulás. Debreceni
Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen. 2005;
Klein Sándor: Gyermekközpontú iskola. Edge 2000 Ki-
adó. Budapest. 2002; Ligeti György: Az iskola belsõ világa.
Új Pedagógiai Szemle. 7–8. sz. 2006; Torgyik Judit: Ha-
tékony iskola: együttmûködõ iskola. Új Pedagógiai Szemle.
10. sz. 2004.
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Ki ne gondolt volna már arra, milyen jó is lenne idõbeli
kötöttségek nélkül, otthoni környezetben részt venni egy

képzésen, elsajátítani annak teljes tudásanyagát? A „Múzeu-
mok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erõsítése – Központi módszertani fejlesztés
(TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) kiemelt projekt keretén
belül – a magyar múzeumok között elsõként széles körben hoz-
záférhetõ – e-learning tananyagot dolgoztunk ki, amely lehetõ-
vé teszi pedagógusok részére hasznosítható képzések online
elvégzését.

Mi is az e-learning?
Az e-learning szó az angol „electronic learning” kifeje-

zésbõl ered (elektronikus tanulás), és minden olyan kép-
zési formát magába foglal, amely a ma egyre inkább elõtér-
be kerülõ elektronikus médián alapszik. Ennél azonban
valójában sokkal többrõl van szó. Az e-learning lehetõsé-
get biztosít a hagyományostól eltérõ tanulási formák, taní-
tási módszerek széles körben való elterjesztésére, alkalma-
zására.

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatósá-
gaként mûködõ Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
(MOKK) az e-learninget, mint modern tanulási környe-
zetet arra használja fel, hogy a lehetõ legszélesebben kiter-
jessze a képzéseket elvégzõk körét, vagyis olyanok számá-
ra is hozzáférhetõvé tegye a tananyagokat, akik idõ hiá-
nyában vagy a nagy távolságok miatt nem tudnak részt
venni a hagyományos képzéseken.

Milyen elõnyökkel jár ez az új típusú tanulási forma?
Az e-tanulás rugalmassága lehetõvé teszi a felhasználók

számára a térbeli és idõbeli szabadságot. Az érdeklõdõk
helytõl és idõtõl függetlenül elkezdhetik a tanulást. Saját
idõbeosztás szerint, otthonról is elvégezhetõ a kurzus, mi-
közben az internetes tanulási forma nem vonja el a hallga-
tót a munkájától.

Tanulási forma, képzési tar-
talom

A tanulási formák közül elsõ-
sorban az önálló tanulás az,
amely kiemelkedõ helyet foglal el
az e-learning rendszerén belül.
Szükség esetén konzultációra is
lehetõség van e-mailes, telefonos
vagy személyes megkeresés útján.

A MOKK e-képzéseinek tar-
talma a hagyományos tantermi

képzések tan-
anyagával meg-
egyezik. Ez által
biztosított a kü-

lönbözõ képzési formák résztvevõi számára azonos tan-
anyag elsajátítása. Az online kurzusok esetében a törzs-
anyagon kívül a képzési tartalomhoz tartoznak még az
egyes tanegységek végén elvégzendõ önellenõrzõ felada-
tok, záró tesztek. 

A kurzus eredményes elvégzésekor a hallgatók okleve-
let kapnak, az e-képzések akkreditálását követõen pedig a
hagyományos tantermi képzéseken részt venni nem tudó
érdeklõdõknek is lehetõségük nyílik egy-egy képzés teljes
értékû elvégzésére.

E-learning képzések pedagógusok számára
A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ honlapján

(www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu)  elérhetõ e-
tananyagok („Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni –
Projektmódszer a Múzeumpedagógiában”; “Érted?! - Értem!?
– Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumaink-
ban”; „Iskolák és múzeumok partnersége – Pedagógus tovább-
képzés) közül az Iskolák és múzeumok partnersége címû
képzést kifejezetten pedagógusok számára fejlesztettük ki.
E képzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék és alkal-
mazzák azokat a múzeumi lehetõségeket és módszereket,
amelyek jól hasznosíthatók a kompetencia alapú oktatás
során. A felnõttképzési kurzussal az élményszerû tanulás
múzeumi környezet által biztosított különleges lehetõsé-
geire is felhívjuk a figyelmet. 

A közeljövõben az online képzési kínálat az „Oktatási
célú múzeumi kiadványok – a feladatlaptól az online múzeumi
csoportmunkáig”, valamint „Hálózatosodás és együttmûkö-
dés az iskolán kívüli szervezett tanulásban” címû tananyag-
okkal bõvül.

A honlapon egy egyszerû regisztrációt követõen az
online módon elvégezhetõ kurzusokon kívül lehetõség
van számos szakmai kiadvány ingyenes letöltésére, a ha-
vi rendszerességgel megjelenõ MOKK Hírlevélre való fel-
iratkozásra, illetve a résztvevõk egymás közti kapcsolat-
tartására is.

Végezetül álljon itt Richard David Precht német filozó-
fus néhány sora, amelyet abban a reményben bocsátok út-
jára, hogy a MOKK e-képzései iránt érdeklõdõk rálelnek
arra a labirintusra, amelyen keresztülhaladva örömtelivé
és kellemessé válik a tudás megszerzése. 

„Van, hogy a tudás ösvényén való haladás önmagában és
önmagától is kellemes, különösen, ha egy izgalmas labirintu-
sokkal teli út végén önmagunkra találunk.”

Ismerjen meg minket közelebbrõl, és regisztráljon
máris!

http://mokk.muzeumokmindenkinek.hu/elearning/
index.php

Vári Csilla
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ

Tanulás kötöttségek nélkül
– E-learning pedagógusoknak
a „Múzeumok Mindenkinek” Program keretén belül
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A folyamatos önképzés együtt jár a szüntelen olvasással,
hiszen az tud olvasókat, olvasmányokat szeretõ diákokat
nevelni eredményesen és hitelesen, aki maga is naponta
olvas és arról szívesen beszélget is a növendékeivel.

Írásomban elsõként a szépirodalmi szemelvények ol-
vastatásához, szövegmunkájához kínálok nyelvtudo-
mányi és irodalomtudományi fogódzókat a tanítói
és/vagy a tanári háttértudás gyarapításához, megerõsíté-
séhez. Magam is vallom, hogy minden elmélet próbakö-
ve a gyakorlat, ezért az általam fontosnak tartott elméle-
ti adalékok alkalmazhatósága érdekében gyakorlati te-
vékenységeket is ajánlok, illetõleg megvilágítom az
anyanyelvi kompetencia izmosításának feltételeit bizto-
sító szaktudományos hátteret az odaillõ teendõkkel. Ösz-
szességében az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatát
vázolom a magam nézõpontjából. 

A nyelvtudományi háttér vonatkozásában dr.
Galgóczi László körültekintõ gondossággal, példás
elemzésekkel készült „Szövegszerkezet és szövegszer-
kesztés” címû sorozatát1 hívhatjuk segítségül. 

Ösztönzõleg hathat a tudatos olvasmányelemzést fej-
lesztõ munkánkban „A tanítás tanulása (Magyar nyelv és
irodalom) Munka- és feladatfüzet a tanító- és tanárjelöltek
számára” címû felsõoktatási taneszköz2 szellemisége. 

E források bemutatására az a törekvés motivált, hogy
újabb ösztönzõ tényezõkkel bõvítsem az anyanyelv-pe-
dagógiai eszköztárat annak érdekében, hogy sokoldalúb-
ban, felkészültebben segíthessék a tanítók és a magyarta-
nárok a diákokat anyanyelvtudásuk és igényes nyelv-
használatuk fejlõdésében.

Olvassuk, olvastassuk, járjuk
körül a szöveget!

Választott szemelvényünk Juhász Ferenc: A kertekre
leszállt a dér címû verse

A kertekre leszállt a dér,
kékülten pereg a levél,

rozsdára váltak a rétek,
üres a madárfészek.

Lassú nehéz esõk jönnek,
és megcsapkodják a földet,

s ha a hûs felhõk elfogynak,
a sárban barmok tocsognak.

Nézd, ez az õsz. De jön a tél.
Hulló tollától a föld fehér.

Hártyás a víz, ez már a jég.
Kék füst száll, csöndes a vidék.

Annyi költészetesztétikai, nyelvészeti, stilisztikai érté-
ket, nyelvpedagógiai lehetõséget nyújt ennek a poétikai
szövegmûnek a feldolgozása, hogy a bõség láttán zavarba
jön a fenti korpuszt a tanítás szemszögébõl megmunkál-
ni vállalkozó olvasó. Magam a sokszínûség és a sokolda-
lúság érvényesítésére törekedvén e Juhász Ferenc-vers
értékgazdagságának a láttatására törekszem a további-
akban, mindenekelõtt azért, hogy minél eredményeseb-
ben tárhassuk tanulóink elé ezt a költõi szövegmûvet. 

Kommunikáció-nézõpontú megközelítés
Ha a kapcsolatteremtés felõl vizsgáljuk a mûalkotást,

alapkérdés, hogy: megszólítja-e a fenti költemény a diá-
kokat – mind a kisebbeket, mind pedig a nagyobbakat? 

• Elbeszélõnek, tájfestõnek, hírmondónak tekint-
hetõ a versben beszélõ, aki egyértelmû hangulati ele-
mekkel, világos nyelvi-stilisztikai apparátussal hozza az
olvasó közelébe az õszi táj elcsendesedését. Mindannyi-
unknak vannak az õsz világához: hangjaihoz, színeihez,
illataihoz, szagaihoz, formáihoz kapcsolódó élményei,
ezek biztosítják a most elõttünk levõ vers sikeres feldol-

H. Tóth István

Különbözõ kapaszkodók segítik az anyanyelv-pedagógia mindennapjaiban tevékenyke-
dõket minõségi munkájuk végzésében. Ilyen támpont lehet kétségtelenül a jól megírt, a
gyakorlat kohójában kikristályosított tankönyv és annak a munkafüzete. Számottevõ to-
vábbá a tanítói és/vagy a tanári pályán hasznosan eltöltött tanévek gyarapodó tapaszta-
lata is. De megkerülhetetlen a szakirodalomban való elmélyültség, a pedagógiai-pszicho-
lógiai, valamint a nyelv- és irodalomtudomány kutatási eredményeibõl történõ követke-
zetes, állandó töltekezés is.

Háttértudás és gyakorlat
az anyanyelv-pedagógiában
Fogódzók a szépirodalmi szemelvények 
olvastatásához, elemzéséhez
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gozásához szükséges elõismereteket, közös elõzmé-
nyeket. Szemlélve, olvasgatva Juhász Ferenc költemé-
nyét, nyilvánvalóvá válik a közösnyelvûség mellett a vi-
lágos szövegösszefüggés (= a kontextus), az egyes stró-
fák és az olvasó ismeretei közötti kapcsolat (= az inter-
textus), valamint a szövegfölötti, vagyis a befogadóban a
verssel összefüggésben élõ élmények (= a hipertextus)
megléte. Mindezeket konvencionális vagy általános
világtudásnak3 is nevezhetjük.

Ebben a kommunikációs folyamatban, amely Juhász
Ferenc verse és tanulóink között létrejött, szerepet ját-
szanak a nem nyelvi, nem szóbeli jelek (= az averbális
elemek) is, így az egyes olvasók vokális jelzései, testtartá-
sa, gesztusai stb., amikor megnyilvánulnak a késõbe haj-
ló õsz fanyar, kesernyés, már-már sivárnak tûnõ világa
láttán.

Jelentõséggel bír a címnek (= „A kertekre leszállt a
dér”) az elsõ strófában történt megismétlése, ugyanis
nyomatékkal adja az olvasó tudtára, hogy eljött az év-
szakváltás ideje, a továbbiakban minden ennek a termé-
szeti jelenségnek az újabb következménye. Világossá
vált, válhatott az ok-okozati viszony a tanulók számára.
Ezek után még hangsúlyosabbá lesz az elsõ szakasz má-
sodik mondategységében jelzett történés (= „kékülten
pereg a levél,…”): szünes-szüntelen hullanak a leve-
lek.

• Érdemes felidéznünk és a gyermekek elé helyeznünk
az extralingvális tényezõk körébõl a költõi szövegmû
tördelésével összefüggõ ismereteket.4 Jelen versben a
páratlan és a páros sorok beljebb-kijjebb valósága óha-
tatlanul az olvasó elé varázsolja, mintegy elõhívja a tuda-
ta mélyrétegeibõl a sokszínûre vált levelek szakadatlan,
hullámzó tovaröppenését, zizegve földre érését. Kétség-
telen, hogy a cím jelentésvilága és a költõi szövegmû
látási érzeten alapuló összefüggése megteremtette a
kapcsolatot a vers mint értelmes alany és a diákolvasók
között, vagyis felserkentette a vágyat ennek a szövegvi-
lágnak a mélyebb megismerésére.

• A Juhász Ferenc-költemény képiségének varázsát,
amely ugyancsak erõsíti a kapcsolatot (= a kommuniká-
ciót) a vers világa és az olvasó személyisége között, az
impresszionista közlésmód teremti meg. Ennek közvet-
len élménye a hangulat.5 Szerepet játszik itt az emlékezõ
emlékeket sorjázó magatartása. A felidézett emlékkép
tartalma valamilyen hangulat, jelen esetben a szomorú-
ság, az elkomorulás, a természet titkaitól való szoron-
gás, ugyanakkor a csendesség, az ünnep várása is elõsej-
lik.6

Nem járunk messze az igazságtól, ha kimondjuk,
hogy a diákjainkkal történõ feldolgozásra választott
vers, Juhász Ferencnek ez a költeménye a hangulatköl-
tészet egyik méltán számon tartott alkotása (lehet/ne).
A közlésmódban a hangsúly a hangulat érzékeltetésére,
kifejezésére helyezõdik. Lássuk be, hogy pillanatké-
pekbõl szervezõdött tájképet szemlélünk, amelynek
alapja az õszi táj nyújtotta élmény, a környezethangulat
iránti fogékony, mûvészi érzékenység. Könnyedén iga-
zolják, igazolhatják tanítványaink azt a tételt, miszerint
az impresszionista stílus egyik jellemzõ jegye a névszók
túlsúlyba helyezése (= nominalitás). Az impresszionis-
ta stílus másik fõ eszköze az érzéki benyomásokat kife-
jezõ szó. Ezért a mondatszerkezetet a könnyedség hatja

át, amely az impresszionizmusra jellemzõ zeneiség egyik
forrása.7

Szövegkohézió
Egy-egy mûalkotás szövegét szervezett komplexitás-

nak nevezhetjük. Ez a megállapítás igaz jelen esetben a
Juhász Ferenc-költemény esetében is. Mi biztosítja álta-
lában és így példánk esetében is a szövegkohéziót? Min-
denekelõtt a Juhász Ferenc-szöveg alkotóelemeit össze-
tartó erõt e szempontok alapján vizsgálhatjuk:

a) ismétlõdés (= bizonyos szavak esetében érhetõ tet-
ten);

b) topic-comment (= az ismert és az új rész közötti vi-
szony feltárása);

c) integráció (= egy különös hatóerejû kifejezés
és/vagy mondat kiemelése);

d) koherencia (= egy egységes témában szervezett szö-
veg létrejöttének az igazolása);

e) konnektorok (= a szöveget szervezõ kapcsolóele-
mek és mûködésük láttatása);

f) mélyszerkezet (= az elõttünk lévõ szöveg felhaszná-
lásával elvont logikai szerkezet létrehozása).

Az irodalmi mû nemcsak globális, hanem rétegelt
struktúra is. E rétegek feltárásával meg tudjuk mutatni
a mûalkotás, például: „A kertekre leszállt a dér” elsõdle-
ges (= denotátum) és másodlagos (= konnotátum) je-
lentésrétegei mellett a szemelvény esztétikai értékeit
is. A költeményt a gyermekekkel együtt tanulmányozó
tevékenységünk akkor lesz elõrevivõ, ha sikerül meglát-
tatnunk ennek a pompázatos nyelvi képekben bõvel-
kedõ versnek a képteremtõ eszközeit, és sikerül rávilá-
gítanunk a nyelvi-stiláris szerepükre. Ne feledjük: az
ok-okozati viszony létének a gyakorlatban való mûkö-
dését különféleképpen szemléltethetjük a növendéke-
inkkel. Történhet ez színekkel, hangszerekkel, han-
gokkal, rajzokkal, mozgással is. Ebben a folyamatban
kétségtelenül az irodalmi mû szövegére összpontosí-
tunk:

a) beszéltetéssel,
b) olvastatással,
c) szövegértelmeztetéssel,
d) szövegképzéssel (= szó- és írásbeli fogalmaztatás-

sal).

Gondolkodásfejlesztés
Kiválóan alkalmas ez a Juhász Ferenc-vers a tanulók

értelmi erõinek fejlesztésére is, mert megkerülhetetlenül
különbséget kell tenniük a diákjainknak a rész-egész, a
lényeges-lényegtelen között. Eközben az analízist és a
szintézist gyakoroltathatjuk velük. Nem mulaszthatjuk
el az ok-okozati viszony felfedeztetése közben az alá- és
fölérendeltségi viszonyokra történõ rámutatást sem. Vi-
tathatatlan, hogy kitüntetett fontosságú lesz „A kertek-
re leszállt a dér” körültekintõ értelmezése kapcsán az ol-
vasmánymegértõ olvasás képességének a fejlesztése.
Mindeközben erõsödik a gyermekek kreativitása, éret-
tebb lesz az alkotó fantáziájuk.
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Irodalmi koncentráció
Jelentékeny olvasáspedagógiai haszna lehet annak a

szövegelemzõ feladatnak, melynek keretében célirányo-
san választott nézõpontok mentén összevetünk szépiro-
dalmi szövegeket (= irodalmi koncentráció). Például a
fenti Juhász Ferenc-költemény versvilágát és hangulatát
összehasonlítjuk egy másik, õszt idézõ, rokon hangulatú
költeménnyel.

Az összehasonlításhoz választott szemelvényünk le-
het például Szepesi Attila: Széllel szálló esztendõ
versciklusából a három, õszt idézõ strófa. E szövegek
esetében is helytállóak ugyanis az elõzõkben bemuta-
tott szövegkutató nézõpontok és a szövegkohézió jel-
lemzõi. Legfeljebb óvakodjunk a túlzott elvárásoktól,
mivel – ez utóbbi esetben – a teljes alkotásából (= vers-
ciklusából) csak fragmentumokat, az õszt idézõ strófá-
kat használjuk.

Szeptember
Zörgõ-morgó szeptember,
fecskét tovaûzõ,
dombot kikericcsel
lilán beborító,
szarvasok agancsát
harcra élesítõ.

Október
Lombszaggató október,
ökörnyállal úszó,
gyertyát gyújtogató,
kökényt ízesítõ,
kormos fellegek közt
vadludakkal szálló.

November
Varjúszárnyú november,
hajnalt zúzmarázó,
ködökkel borongó,
baglyokkal keringõ,
ördög szekerével
dombon nyargalászó.

Hogyan közelíthetünk ezekhez a különös hangulatú
versszakokhoz Juhász Ferenc esetében és a részben önál-
ló, részben ciklusképzõ alkotásokhoz Szepesi Attila vo-
natkozásában? Sokféleképpen.1

Például így:
A) Szövegmunka Juhász Ferenc versével
1. Olvassátok el a verset! 
a) Keressétek ki azokat a szavakat, amelyek színt ne-

veznek!
b) Gyûjtsétek össze azokat is, amelyek egy-egy színre

utalnak! 
Húzzátok alá ezeket a szavakat a megfelelõ színessel!

(Például: a fõneveket, a fõnévi származékokat: kékkel, a
mellékneveket, a melléknévi származékokat: zölddel, az
igéket, az igeszármazékokat: pirossal.)

2. Milyen hangulatú a költemény? Beszéljetek róla!
Akár kellemes, akár kellemetlen hangulatot áraszt a mû
véleményetek szerint, bizonyítsátok az állításotokat!

3. Olvassuk fel a verset! A felolvasó tanuló érzékeltes-
se azt a hangulatot, amelyet felidézett benne Juhász Fe-
renc mûve!

4. Kerüljünk közelebb a költemény világához! Töltsé-
tek ki ezt a táblázatot a vers szövegének alaposabb vizs-
gálatával! 

a) Melyik szófaj szavaiból találtad a legtöbbet? Olvas-
suk fel ezeket!

b) Mi a szerepe ennek a szófajnak Juhász Ferenc költe-
ményében? 

5. Keressétek meg a „Magyar szókincstár” címû kézi-
könyvben a fenti táblázatban található szavak rokon ér-
telmû párjait! Beszéljétek el a vers történéseit az új kife-
jezések felhasználásával! 

6. Mely szavakkal tudjátok összekötni ennek a költe-
ménynek a tagmondatait, a mondatait és a versszakait?
Beszéljetek a megfigyeléseitekrõl!

7. Fedezzétek fel a versben található ellentétet! Me-
lyek e két évszak kellemes, illetve kellemetlen jellemzõi?

8. Igaz-e, hogy muzsikálnak a költemény sorvégei? Bi-
zonyítsátok be az állításotok helyességét!

B)  Szövegmunka Szepesi Attila versciklusának rész-
leteivel

1. Olvassátok el Szepesi Attila „Széllel szálló eszten-
dõ” címû versciklusából a szeptemberrõl, az októberrõl
és a novemberrõl szólókat! 

a) Húzzátok alá a strófák olvasása közben azt a sort,
sorokat vagy mondatokat, amelyek leginkább hatottak
rátok!

b) Indokoljátok meg a választásotokat!
2. Készüljetek fel a „Szeptember”, az „Október” és a

„November” címû strófa felolvasására. Szempont: ügyel-
jetek az áthajló sorok együtt olvasására!

3. Milyennek képzelitek a Szepesi Attila versbõl meg-
ismert õszt? Használjátok fel a bemutatáshoz a vers jel-
legzetes szavait, kifejezéseit!

4. Mi a véleményetek ezekrõl a kijelentésekrõl?
Zörgõ-morgó szeptember, (…)
Lombszaggató október, (…)
Varjúszárnyú november, (…)

5. Milyennek látja az õszt, az õszi tájat a dombtetõrõl
szemlélõdõ Szepesi Attila „Szeptember” címû versében?
Szerintetek miért szép ez a megjelenítés?

6. Miért nevezheti kökényt ízesítõnek az októbert a
költõ?

7. Mit jelent az ördög szekere? A kifejezés értelmezése
alapján mutassátok be a novembert! Használjátok Szepe-
si Attila szövegét a beszámolótok megfogalmazásához!

C) Szövegmunka a két vers szövegének összevetésével:
1. Hasonlítsátok össze Juhász Ferenc versét Szepesi

Attila õszi strófáival! Osszátok meg egymással a tapasz-
talataitokat!

2. Figyeljétek meg a Szepesi Attila-versek sorvégeinek
összecsengését! Hasonlítsd össze a sorvégi rímeket a Ju-
hász Ferenc versében tapasztaltakkal!2

Igék Fõnevek Melléknevek
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3. Készítsetek egy-egy illusztrációt a Juhász Ferenc- és
a Szepesi Attila-vershez! 

4. Nálatok milyen az õsz? Idézzétek fel a kedves õszi él-
ményeiteket, majd beszéljétek el 8–10 mondatban a tár-
satoknak! 

5. Hasonlítsátok össze a saját õszi világotokat az õsz-
höz kapcsolódó hagyományõrzõ ismereteitekkel! Keres-
sétek a hasonlóságokat és a különbségeket!

Kétségtelen, hogy sokféleképpen közelíthetünk egy-
egy téma, egy-egy motívum gazdagságához, a nyilvánva-
ló szellemi gazdagság anyanyelv-pedagógiai értékesítésé-
hez. Jelen írásommal egyfajta megoldást mutattam be,
mellyel részint mások ötleteit, kutatási eredményeit igye-
keztem erõsíteni, részint pedig hasonló vagy újabb eljá-
rások kimunkálására, sõt közreadására szeretném ösztö-
nözni az olvasókat az anyanyelvi nevelés újabb s újabb
szempontú bõvítése érdekében.
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D. Kenedli Eszter

Anyanyelvi rovatunk e havi számában olyan nyelvi kérdéssel foglalkozunk, mely mind a
felnõttek, mind a gyermekek nyelvhasználatában gyakorta fordul elõ jól s rosszul egy-
aránt: az alanynak és az állítmánynak - egy-egy mondaton belüli - egymáshoz való nyel-
vi viszonyáról ejtünk szót, melynek megtanításához és helyes alkalmazásához a szépiro-
dalom is bõséges példával szolgál, amint azt Áprily Lajos1 fenti címben idézett sora is
igazolja.

Anyanyelvi figyelõ
„Szajkó, rigó, vörösbegy nem hagy el”

Bizonyára a legismertebb nyelvtani szabályaink egyike
az, mely szerint a mondat alanyának és állítmányának
számban és személyben egyeznie kell, vagyis egyes számú
alany mellett egyes számú állítmány áll (pl.: a gyermek ol-
vas, az iskola nagyon szép); többes számú alanyhoz pedig
többes számú állítmány kívánkozik (pl.: a hegyek maga-
sak, a fák zöldek). Azonban bármennyire egyértelmû-
nek is tetszik ez a nyelvi szabály, mint azt írásunk címe is

bizonyítja, bizony, vannak kivételek. Nos, ebben a nyel-
vi helyzetben is találunk a szabálytól eltérõ, ám nyelvi
szempontból helyes formát.

Olyan esetekrõl van szó, melyekben egy-egy mondat-
nak két vagy több alanya is van. Azt mondhatjuk, hogy
ha az alanyok egyes számúak, akkor formájukat tekintve
az állítmányoknak is egyes számban kellene lenniük, de
mivel hogy nem egy, hanem több alany van a mondat-
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ban, az értelem, a következetes gondolkodás szerint az
állítmánynak is többes számban kellene állnia. Ennek el-
lenére a nyelvhasználatban gyakrabban fordul elõ ilyen-
kor az egyes számú állítmány, azaz az úgynevezett formai
egyeztetés. Például: „Hangzik az erdõ is, / melyben szök-
dösve danolgat / Sok nemû erdei kar és tavi tarka virág,”2;
„S amerre csak tavasz van, / Erdõ, mezõ, berek, / Víg
énekök zajától / Harsogva fölzeneg.”3 De ugyanezzel a
nyelvi jelenséggel szembesülünk Petõfi versének olvasá-
sakor is: „Üres most a halászkunyhó és a csõszház4.

Elsõsorban akkor kerül többes számba a mondat állít-
mánya, ha az alanyok személyt jelölnek. Erre lehet példa
Arany János versének egy részlete: „Péter és Pál (tudjuk)
nyárban / Összeférnek a naptárban.”5 A tavasz közeled-
tével érdemes felidéznünk egyik szólásunkat is, amelyik
az ország egy-egy vidékén egymástól eltérõ alakban isme-
retes, s mely állítmányának mindkét alakja jól ismert:
Sándor, József, Benedek zsákban hoznak meleget; Sán-
dor, József, Benedek zsákkal hozza a meleget. Ha fella-
pozzuk O. Nagy Gábor könyvét, akkor pedig még egy
harmadik változatot is megismerhetünk: „Sándor, Jó-
zsef,  Benedek hozzák a jó meleget [zsákban hozzák a
meleget vagy zsákkal hoznak meleget] = március 18-a
körül már enyhe, tavaszias idõjárás szokott lenni.”6

Van olyan nyelvi helyzet is, melyben ugyan több egyes
számú alany található, azonban a mondat állítmánya
mégsem lehet egyes számú. 

Mikor áll elõ ez az eset?
Akkor, ha a mondat állítmánya olyan fõnév, amely a mon-

dat alanyainak kölcsönös viszonyát fejezi ki, arra utal. Eb-
ben az esetben az állítmány csak többes számú lehet: „Egy
kálomista pap s Csokonai / E g y m ás n a k voltak jóbará-
tai.”7

Másként alakul az alany és az állítmány egyeztetése
akkor, ha a mondat alanyait olyan kifejezés vagy szó kö-
veti, mely értelmezi õket. Ebben az esetben az értelmezõ-
nek általában többes számban kell állnia, mert külön-
ben az alanyok közül csak az egyikre vonatkoznék, mely-
nek következményeként a mondat félreérthetõvé vál-
hatna. Lássunk erre az esetre is példát köznapi beszé-
dünkbõl: ’Már egy hete vendégszerepelnek a szomszédos or-
szágban X. és Y., a Z. Mûvészeti Együttes tagjai.’ Azonban
egyes számban is lehet az állítmány, ha a ’tagjai’ szó he-
lyett – értelemszerûen - a ’két táncosa’, ’két énekese’ szó-
szerkezettel élünk. 

Megint másként alakul a nyelvhasználat, ha a mondat
alanyai egyes számban állók, közös az értelmük (Áprily
Lajos)8. Ebben az esetben helyesebb a mondat állítmá-
nyát is egyes számba tenni. Például: ’Jókai Mór és Petõ-
fi Sándor, a magyar irodalom két kiemelkedõ képviselõje, a
híres pápai kollégiumban tanult.’ E mondat olvasásakor
talán azt mondhatja olvasója, hogy bátran használhat-
tuk volna a többes számú állítmányt, a tanultak alakot.
Stiláris okokból mindenképpen az egyes számú alak a
javasolt, még akkor is, ha a többes számú formát a szigo-
rúan vett nyelvtani szabályok megengedik. Azonban azt
is gondoljuk meg, hogy mi történnék akkor, ha megfor-
dítanánk az értelmezõs szerkezetet! Nos, láthatjuk, hogy
abban a helyzetben már csak egyes számú állítmány állja
meg helyét. ’A magyar irodalom két kiemelkedõ képviselõje,
Petõfi Sándor és Jókai Mór a híres pápai kollégiumban
tanult.

Végezetül még egy sajátos helyzetre hívjuk fel olvasó-
ink szíves figyelmét. Szóban és írásban is elõfordulhatnak
olyan mondataink is, amelyekben az alanyok között
egyes és többes számban állót egyaránt találunk. Felme-
rül a kérdés: ilyenkor az egyes vagy a többes számú állít-
mány használata-e a helyes. A leíró nyelvtan szabályai
szerint ebben az esetben a mondat állítmányát – alaki,
formai egyeztetés révén – a hozzá legközelebb álló alany-
hoz kell igazítani, tartalmi, értelmi egyeztetéskor vi-
szont az állítmány többes számú lesz. 

A nyelvi bonyodalmak elkerülése, nem kevésbé a gör-
dülékeny, stílusos mondatszerkesztés érdekében azt ja-
vasoljuk, hogy mind beszédünkben, mind írásunkban tö-
rekedjünk arra, hogy a többes számban álló alany mellé
többes számú állítmány kerüljön.

Az alany és az állítmány egyeztetésének vannak még a
köznyelvben gyakorta hallott és írott más nyelvi változa-
tai és példái, de róluk majd a következõ alkalommal.
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Kiadó, Budapest, 1985. (242. o.)
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Iskolatörténeti 
visszapillantás

Az iskolák változó társadalmi szerepérõl annyi szó esik
manapság. Nagykovácsi iskolaévkönyvének tanúsága
szerint itt elsõsorban arra törekszenek a pedagógusok, a
szülõk és a gyerekek egyaránt, hogy intézményük egyben
a társadalmi összetartozás központja is legyen. Ez a hatá-
rozott szándék nem új keletû. Már 1726 óta folyamato-
san nyomon követhetõ az iskola történetében, amióta
elõször saját iskolamestere lett a falunak, akit Jakob
Fischernek hívtak.

Az 1870 novemberében „kemény kõbõl” megépült
Oskolaház akkor kétosztályos iskolát jelentett, melyet
többször bõvítettek és – azóta is – korszerûsítenek és fõ-
leg használnak a település polgárai. A Kossuth utca felõ-
li régi iskolaépületet közadakozásból kezdték építeni,
ezért az iskolaszéknek, az egyház képviselõjének, vala-
mint a királyi tanfelügyelõnek igen komoly tekintélye és
véleményezési jogosultsága, felelõssége volt az oktatás-
ban elért tanév végi eredményekért.

Jelentõs elõrelépés volt, hogy 1885-ben végre(!) elin-
dult a leányok tanítása is, mégpedig állami szervezésben
és magyar nyelven. E célra két szobát béreltek Josef
Mitinszky házában, míg az akkorra már elkészült iskola-
épületben – egyházi irányítással – mûködött tovább a
fiúiskola egészen 1903-ig, amikor aztán azt is államosí-
tották.

Tovább lapozva az évkönyvet, sok érdekes adalékra
bukkanunk és nyomon követhetjük az iskola társadal-
mi funkcióinak izgalmas változásait a történelem viha-
rai során.

Több látogatási és tantestületi ülés jegyzõkönyvébõl is
kiderül, hogy – 1911 és 1931 között – szó sem lehetett az
államilag felügyelt oktatási rendszerben a tanszabadság-
ról, tehát a szakmai önállóságról. Elvárták „gazdasági is-
kola” szervezését is a nép gyermekeinek oktatásához, to-
vábbá a magas színvonalú erkölcsi nevelést. A szegé-
nyebb tanulók segélyezése (amit ma szociális támoga-
tásnak mondunk), szintén az iskola feladata volt.

A királyi tanfelügyelõ 1927. november 14-ei leírásá-
ból például az elemi népiskola elsõ igazgatója, Moussong

Gusztáv (1903–40) az alábbi elvárást emelte ki: az isko-
lafelügyelet „… az ország népesedési viszonyainak megjaví-
tása érdekében … a népoktatással foglalkozók odaadó támo-
gatását kéri.” A tantestület válasza ez volt: „… az egykével
ellentétben itt nagyon is szaporák a családok.”

Megtudtuk azt is, hogy 1940. május elsõ vasárnapján
ünnepelték meg elõször az iskolában az anyák napját.
Vagy hogy 1940 decemberében a tantestület valameny-
nyi tagjáról sürgõsen és bizalmasan adatot kért a kor-
mány, hadiállományra való kiegészítés és háború esetén
történõ mozgósítás céljából.

A községben – a szûkebb környezetben – megbecsül-
ték a lakosok az oda letelepült tanítókat, akik együtt él-
tek velük és odaadással végezték népnevelõ-népmûvelõ
munkájukat. Haláluk után a település elöljárósága úgy
fejezte ki irántuk való megbecsülését, hogy a részükre
külön fenntartott helyen, a „tanítók parcellájában” te-
mettették el õket.

A háborút követõ nehéz idõkben, 1946 októberében
270 tanuló járt az iskolába. Az igazgató külföldi segélyak-
ció keretében ruhát, cipõt igényelt a szegényebbek részé-
re. Tanszert az összes tanulónak kért. 1945-ben a még
kötelezõ hitoktatás 1947-re fakultatív lett. A „szocialis-
ta demokrácia” éveire az egykori tanítók emlékeznek az
évkönyvben.

A rendszerváltás után, 1990-ben tizenhét pedagó-
gus, az SZMK és a Nevelõotthon akarata megnyilvánu-
lásaként, elsõként alakult a községben a „Környezet a
Gyermekekért Alapítvány”.

Az iskolai környezeti programjainak pályázati fedeze-
tét így tudják biztosítani. Az alapító okiratban erre vo-
natkozóan az alábbi célokat fogalmazták meg:

– A Nagykovácsiban tanuló gyerekek egészségesebb
létének és környezetének alakítása, egészségvédõ ak-
ciók, környezetesztétikai programok támogatása, szerve-
zése.

– Tanulók és tanárok(!) tehetséggondozása. Ennek
keretében az alapítvány ösztöndíjakban, belföldi és kül-
földi tanulmányutakban részesíti az arra érdemeseket.

– A Nagykovácsiban szervezett környezetvédelmi
programok, akciók támogatása.

A fenti célokból jól érzékelhetõ, hogy a település vala-
mennyi polgárára gondoltak az alapokmány megalkotá-

Markovits Judit

Nagykovácsi fekvése, környezeti adottságai egyedülállóak. A falu a XI. századtól létezik a
dokumentumok szerint. Zsákfalu, melyet hegyek és erdõk öveznek. 1746-tól saját temp-
loma van. 1777-tõl (Rátió Educationis) már képzett tanítók oktattak a község által fenn-
tartott fiúiskolában. Néhány régi, beszédes családnév is fennmaradt a korabeli feljegyzé-
sekbõl: Pitz, Czemmel, Koller, Felber, Talhammer, Bayer. Az egykori Tisza-kastély sokáig
az „erdészgyerekek” nevelõotthona volt a második világháború után.

Iskola a változó világban (1.)
Folyamatos megújulásban Nagykovácsi iskolája
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sakor. 2003-ban például az alábbi programjaikkal nyer-
tek támogatást:

– erdei iskola,
– Zöldfülûek Klubja,
– nyelvtanfolyam Ausztriában,
– hangverseny-látogatások,
– madármegfigyelés,
– Könyvmoly olvasóklub.

Jövõbe tekintõ 
iskolafejlesztés

A kilencvenes évek elejére 3000-re nõtt az állandó la-
kosok száma. A község egyetlen iskoláját ennek megfele-
lõen kellett fejleszteni.

Két ütemben – elõbb a hetvenes években, késõbb
1981-ben – bõvítették két szimmetrikus szárnnyal a régi
épületet az udvar felé. Így az alaprajza U-alakú lett, és a
körbezárt területet lekövezték. Szerencsére még így is
maradt elég terület sportra és játékra.

Az Új Széchenyi Terv keretében az iskola 103 245
468 Ft-ot nyert el pályázati úton a nyílászárók korszerû-
sítésére, a homlokzat hõszigetelésére, a tetõ szigetelésé-
re, a fûtésrendszer korszerûsítésére. Ezt az összeget az ön-
kormányzat 40 000 000 Ft-tal egészítette ki saját költség-
vetésébõl, így kaphatott új burkolatot a tornacsarnok és
készült el az épületet körbevevõ vízelvezetõ rendszer. A
munka 2011-ben, a nyári szünetben zajlott és szerencsé-
re augusztus 30-ig el is készült.

(Dér Zsuzsanna iskolaigazgató, Pereszlényi Tünde is-
kolatitkár és az önkormányzat mûszaki munkatársai
egész nyáron a szakemberek rendelkezésére álltak annak
érdekében, hogy a munkálatok rendben folyjanak, és si-
keresen – idõre – befejezõdhessenek.) A megújuló ener-
giaforrások hasznosítására a tetõre napelemeket is ter-
veztek, s azt 2012 nyarán üzembe is helyezték.

Az iskola valóban nemcsak szép, hanem – az elnyert
támogatásnak köszönhetõen – gazdaságosan is üzemel-
tethetõ: energiafelhasználása és szennyezõanyag-kibo-
csátása megfelel az uniós elõírásoknak is.

A környezetvédelmi szemlélet és a társadalmi össze-
fogás jelentõsége ebben a pályázatban is megmutatko-
zott. Az eredmény folyamatosan és hangsúlyosan fel-
hívja az iskolahasználók és a társadalmi környezet fi-
gyelmét a fenntartható fejlõdés szempontjának jelen-
tõségére.

Szervezetfejlesztés
Az iskola 17 osztállyal, benne 376 tanulóval mûkö-

dött a 2011/12-es tanévben. A tantestületet 35 peda-
gógus alkotja, közülük 5 a férfi. A technikai állomány
10 fõ.

Dér Zsuzsanna igazgató 30 éve van a pályán, tanítói,
magyar tanári és közoktatás-vezetõi diplomája van.
Nagykovácsiba beosztott nevelõként került és 2007-tõl
lett az intézmény igazgatója. Tanári-igazgatói hitvallását
röviden így foglalja össze: „Odafigyelünk a gyerekeinkre,
közvetlen kapcsolatban vagyok mindegyikkel. Névrõl isme-

rem valamennyit. Nem fegyelmezni kell õket, hanem lekötni
– értelmes feladatokkal.”

Az iskolai nevelés egyik kiemelten fontos területének
tekinti a gyerekek egész napos foglalkoztatását. Ebben
az egyik legfontosabb megtartó, nevelõ erõnek a szemé-
lyes kötõdést tekinti. Ma 10 napközis csoportjuk van, de
tervei között szerepel az iskolaotthonos forma (egész na-
pos oktatás) újraindítása is. Az élet így követeli, hiszen
sok az olyan szülõ, aki hat óra körül „esik be” a gyereké-
ért az iskolába. 

Az alsó tagozaton folyó nevelés különösen a szívügye:
hiszen ezen iskolaszakasz eredményessége a továbbiak
sikerének kulcsa. Két új tantermet is kialakítottak a ki-
csiknek, mert õsztõl egy újabb osztálynyi gyerek iratko-
zott be hozzájuk. 

A tantestületi közösség
Jól összeszokott pedagóguscsapat dolgozik együtt. A

többségük helyben is lakik a faluban. A vezetõség egy
mindenki számára hozzáférhetõ dossziéban gyûjti a kol-
légák minõségi-pedagógiai vállalásait. 

(Ilyenek olvashatók benne, bizonyítandó sokoldalú-
ságukat: prózamondó-, dal-, helyesírási, szaktárgyi ver-
senyre való felkészítés, iskolaújság-szerkesztés, diákolim-
pián indítás, kísérés angliai nyelvtanulásra vagy Salz-
burgba, színházba, múzeumba, kirándulásokra. 

Továbbá iskolatoborzó, farsangi mulatság szervezésé-
ben való részvétel, a márciusi iskolai Témanap munkájá-
nak segítése, megemlékezés a Föld napja, a madarak-víz
világnapja alkalmából, ünnepélyek lebonyolítása és még
sorolhatnám a sok-sok értékes közösségi tevékenységet.)

A közösen megfogalmazott és elfogadott nevelési cé-
lok megvalósításában való aktív és eredményes részvétel
szerint tudja az iskolavezetés igazságosan értékelni, és el-
ismerni az éves munkát.

Az intézmény arculata
A nevelés értékrendje az intézmény pedagógiai doku-

mentumaiban határozottan körvonalazódik. Pedagógiai
munkájuk sokszínûségét és minõségének színvonalát jel-
zi, hogy 2010-ben az iskola elnyerte az „Elkötelezettség
a Kiválóságért” Díjat, ami országos szintû elismerés a
minõségbiztosítás terén.

Még 2007-ben csatlakoztak az Ökoiskola mozgalom-
hoz. A cím megszerzéséhez szükséges valamennyi felté-
telének eleget tudott tenni az intézmény. Szeretnék im-
máron harmadszorra is elnyerni ezt a kitüntetõ címet,
hogy újabb ösztönzést adjon a további ökotudatos mun-
kájukhoz.

A folyosói tablók egyike az év környezetvédõ osztá-
lyát prezentálja – több évre visszamenõleg számon tart-
ják a gyõzteseket. A kiválasztás szempontjai nyilváno-
sak, teljesítésük világosan követhetõ a bemutatkozás-
ban.

Ugyanígy külön képes tablón mutatják be az év szülõ-
jét, szülõpárját (családját). E rangos elismerés feltétele
a gyerekek ökoprogramjainak szervezésében és lebonyo-
lításában való aktív részvétel. Például: elõadás, gyûjtõ-
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munka, kirándulás, az iskolakert rendezésében való rész-
vétel, múzeumi séták szervezése stb.

(Bevallom, rég láttam iskolában ilyen tablót! Vala-
hogy kikopott a pedagógiai munkánkból az ilyen és ha-
sonló, közösséget formáló, egyszersmind rendkívül ösz-
tönzõ elismerési forma.)

Az igazgatónõ büszkén mutatta meg a 13 éve életre hí-
vott Zöldfülûek vállalásait. Ez a kis szervezet azokat a
gyerekeket fogja össze, akik õsztõl tavaszig végzett havi
környezetvédelmi feladatvállalásaikkal kiérdemlik az el-
ismerést: személy szerint az egyedi tervezésû jutalompó-
lót, osztályszinten pedig az egynapos jutalomkirándulást.
(Az iskolai papírgyûjtési akciókból származó bevétel fe-
lét az osztályok kapják, a többi pénzbõl a zöldprogramo-
kat, elismeréseket finanszírozzák.)

Többéves múltra tekint vissza az „Év Diákja” verseny,
odaítélésének a szempontrendszere nyilvános: az osztály-
fõnök szavazata, az osztály szavazása, a tanulmányi átlag,
az év végi magatartás és szorgalom jegyek, a bizonyítvány-
ban szereplõ tantárgyi dicséretek száma, a tantestületi di-
cséret, az igazgatói dicséret, az iskolán kívül rendezett
versenyek eredményei mind-mind mérlegre kerülnek. A
cím birtokosai szintén egy külön tablóra kerülnek, az is-
kola folyosóján, elõkelõ helyen díszítik a falat.

A Böngészõ nevû helyi újságban mindig szerepelnek
az NUSE, a helyi foci klub eredményei. Oda is az isko-
lában nevelik az utánpótlást az 5–14 éves korosztályból.
Az igazgatónõ felhívja a figyelmemet, hogy nem verseny-
sportolókat nevelnek. Nem ez az elsõdleges céljuk, ha-
nem az a legfontosabb, hogy mindenki mozogjon, élet-
formává, szokássá váljon a gyerekek számára a szabad-
idõs sportolás.

Társadalmi beágyazottság
Az iskola a stabil alapmûveltség megtanítása mellett a

tanuláson kívüli mûvelõdési lehetõségeket is felkínálja.
Délutánonként folyamatosan használják a község

egyéb célú közösségei az iskola épületét, sõt hétvégeken
is ott mozognak az „öregfiúk” a sportpályán vagy a torna-
teremben. Valójában ez a több mint egy évszázados épü-
let – éppúgy, ahogy a kezdetektõl – ma is a település kul-
turális centruma. Jó együttest alkot és aktív részt vállal a
néhány évvel ezelõtt elkészült új könyvtárral és közössé-
gi házzal együtt a közéletben. 

Az iskolában készülnek például a fellépéseikre – az év-
tizedes múltra visszatekintõ – Nagykovácsi Rézpatkó
Táncegyüttes hagyományõrzõ tagjai, de itt tartják a
balettórákat, a tenisz és más sportágak edzéseit is.

A néptánc oktatása több korcsoportban folyik, és en-
nek megfelelõen játékos koreográfiákat, népszokásokat,
hangszeres muzsikálást is tanulnak a gyerekek. A jeles
ünnepeken házról-házra járnak, regölnek, betlehemez-
nek, pünkösdölnek, kiszebabát égetnek, májusfát állíta-
nak, locsolkodnak, tehát bevonják a község társadalmát
a néphagyományok megtartásába, vagy akár feléleszté-
sébe is.

Hagyományõrzõ csoportjaik szívesen fellépnek az is-
kolai ünnepélyeken, gálákon. Fáradhatatlanul járják

mûsoraikkal az országot, de gyakori vendégek a határon
túli magyar közösségekben is.

Kapcsolat a szülõkkel
Dér Zsuzsanna úgy véli, itt Nagykovácsiban elismerik

a lakosok a pedagógusok erõfeszítéseit, szakmai tekin-
télyét.

Megbecsülésük alapja az a sok-sok éven át végzett kö-
vetkezetes és eredményes munka, amivel méltán vívták
ki a tiszteletet nem csak a szülõk körében, hanem a falu
tágabb közössége elõtt is.

Az iskola vezetõjéhez bármikor bejöhet a szülõ, az aj-
taja mindig nyitva áll elõttük. A korrekt tájékoztatás és
dokumentálás miatt sohasem kerülhet zavarba a vezetõ,
hiszen mindenrõl naprakész ismeretei vannak. Rendsze-
rint azonban nem is ezért szokták felkeresni. Sokkal in-
kább a jobbító szándék, a támogatás, az együttmûködés
részleteinek, aktuális feladatainak megbeszélése a talál-
kozás célja.

Az intézmény légköre
Ahogy sétálok a gyerekek között, egyáltalán nem ér-

zek semmiféle türelmetlen megnyilvánulást, nem halla-
ni trágár beszólást a szünetekben. Zsuzsa megerõsít, ezek
a fiatalok valóban nyugodtabbak, mert szeretetteljes csa-
ládias légkörben nevelkednek. 

Növelni szeretnék a szabadban tartott órák számát,
ennek érdekében kerti bútorokat rendeltek. 

Agresszió nincs náluk még burkolt formájában sem,
idejében igyekeznek rendezni a problémákat. A gyere-
kek tisztában vannak azzal, hogy a tanároknál „sumáko-
lással” nem érhetnek célt.

Maguk a diákok szintén befolyást gyakorolhatnak éle-
tükre azzal, hogy érdeklõdésüknek megfelelõen választ-
hatnak nyelveket (angol, német), bizonyos tantárgya-
kat, s mindehhez egy korrekt értékelési-ellenõrzési rend-
szer párosul. 

Az iskola értékrendszere valamennyi mûveltségi terü-
letet áthatja, az etika évekkel ezelõtt már modulként sze-
repelt a tananyagban. (Mindhárom történelmi egyház
tart hittanoktatást az épületben.)

Nevelési programjukban külön figyelmet szentelnek
az SNI-s, tehát a kiemelt figyelmet és sajátos fejlesztést
igénylõ gyerekek szakemberekkel (gyógypedagógus,
fejlesztõpedagógus, logopédus) folyó, szervezett fejlesz-
tésére.

Nyolc sajátos nevelési igényû tanulójuk van és mint-
egy harminc azok száma, akik magatartási vagy tanulási
zavaruk miatt külön segítségre szorulnak.

Míg korábban itt is jellemzõ volt a felsõ tagozat „fele-
zõdése” a fõvárosi iskolák elszívó hatása miatt, most en-
nek éppen az ellenkezõjeként azt tapasztalják, hogy a kö-
zeli fõvárosi kerületekbõl, szomszédos településekrõl is
szívesen jelentkeznek ide a gyerekek. A nagykovácsi is-
kolában elért nyolcadikos tanulmányi eredményt bárhol
elismerõen fogadják.
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Adj egy harapást!
(Jelenet, Németh István írásának dramatizált változata.)
Szereplõk: Angyal Bandi, Kis Szikora, Purucki Anti,

Petrik Jóska
Helyszín: osztályterem
Angyal Bandi az osztály falának támaszkodik, száraz kol-

bászt, kenyeret eszik. 
A többi gyerek nyugtalanul mozgolódik körülötte, Kis

Szikora nyugodtan áll, félig lehunyja a szemét, szívja magába
a kolbász illatát.

Purucki Anti: (Emésztõ vágyakozással)
– Bandikám! Nem adnál egy falatot?
Angyal Bandi: (Tovább falatozik, fel sem néz)
– Eltaláltad.
Purucki Anti: (Könyörögve.)
– Csak egy falatot!
Angyal Bandi:
– Egyet se. Én aztán soha nem adok senkinek egy fala-

tot sem. De nem is kérek senkitõl. Tartsátok ezt tisztelet-
ben!

Petrik Jóska:
– Hoztam egy fél rúd mákos kalácsot. Gyertek, nézzé-

tek meg, már ki is bontottam!
Kinek van egy jó éles bicsakja?
(Mindenki Angyal Bandi felé fordul. Az már veszi is elõ a

bicskáját.
Petrik Jóska elégedetten bólint, feláll a katedra szélére és

vezényelni kezd.)
– A két padsor között nagyság szerint sorakozó!
(Angyal Bandi lesz az elsõ, Kis Szikora az utolsó. Petrik

Jóska fogta a mákos rudat, a hátsó padba masírozik vele, és
hangosan megszólal.)

– Osztály, hátra arc!
Na, és most életében elõször a Kis Szikoráé lesz az elsõ

szelet.
(Mindenkinek oszt, Angyal Bandinak és magának is csak

morzsa jut.)

Néhány kérdés a szöveggel
való foglalkozáshoz

� Beszélgetõkör: Ki mit tanult ebbõl a jelenetbõl?
� Vitassátok meg!
a) Mi a véleményetek a szereplõkrõl?
Melyik szereplõ volt  szimpatikus neked? Miért? 
Melyiküknek nem szeretnél az osztálytársa lenni?

Miért?
Volt-e olyan gyerek, akit sajnáltál? Miért?
b) Személyes tapasztalatok elõhívása, megosztása:
– Mondjatok olyan esetet a saját tapasztalataitokból,

amikor valaki bántón, megalázón viselkedett veletek
szemben? Miért tehette ezt? Mit éreztél? Szerinted, hogy
lehet  megoldani, hogy ne legyen rossz érzésed az ilyen
eset után? Hogyan védekezhetünk a helytelen viselke-
dés terjedése ellen? 

– Mikor érezted, te jószívûnek magadat? Hogy tör-
tént? Hogyan fogadták a cselekedetedet mások? Mit
éreztél? 

Veled kik voltak  jószívûek? Hogy történt? Mire gon-
doltál ekkor? Melyik jobb érzés:adni vagy kapni? Tettél-
e valamilyen fogadalmat a jószívûséggel kapcsolatban?

Kinek a jószívûségét fogadod el szívesebben? Vannak-
e olyan emberek, akikkel szívesebben vagy jószívû?
Könnyen kimondod a másiknak az elutasítást, vagy gon-
dolkozol rajta?

� Beszéljétek meg kis csoportban:
Miért lehetett ilyen irigy Angyal Bandi?
Miért kérhetett az uzsonnából Purucki Anti?
Jól tette-e Petrik Jóska, amit tett? Miért?
Illik-e kéregetni?
Visszautasítható-e a jószívû ajánlat? Mikor? Miért?
� Játsszátok el a történetet másképpen!
Pl. más befejezéssel,
jószívû osztozkodással.

Martusné Nagy Anna

Az irodalmi szövegekkel való foglalkozás komplex fejlesztési lehetõséget kínál. Érdemes
azonban az elõzõleg megismert és megértett szövegekkel vagy azok célirányosan kivá-
lasztott részletével más, a szokásostól eltérõ nézõpontból  külön is foglalkozni. Például
úgy, hogy adott esetben nem az irodalmi nevelés, az anyanyelvi fejlesztés, az alapkész-
ségek fejlesztése áll erõfeszítéseink  középpontjában, hanem a figyelmünket  elsõsorban
az erkölcsi nevelésre  fókuszáljuk. Annál is inkább, mert e nevelési feladat megvalósulása
gyakran szorul háttérbe a szaktárgyi didaktikai szempontok érvényesülésének dominan-
ciája miatt.

Erkölcsi nevelés
dramatikus játékokkal
III. rész: Dramatizált irodalmi szövegek (1.)
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Érzékeny kérdések:
Vannak olyan problémák, melyeknek a felvetése érzé-

kenyen érintheti a gyerekeket. Ezek az érzékeny kérdé-
sek nem biztos, hogy mindig feltehetõk, a helyzet dönti
el, hogy hogyan foglalkozzunk velük. Tapintatosan és
õszintén mégis beszéljünk róluk, mert sajnos nem mehe-
tünk el mellettük szótlanul!

Például:
Tapasztaltad-e már,  hogy éhes volt valaki körülötted?

Kért-e tõled enni? Mit tettél? Te voltál-e már éhes? Hogy
bírtad? Cseréltél-e már uzsonnát valakivel? Miért? Hoz-

tál-e már úgy bármit, hogy másnak is adj belõle?
Elvett-e valaki erõszakkal tõled valamit? Mit éreztél?

Kértél-e segítséget? Kinek mondtad el az esetet? Õ mit
szólt hozzá? stb.

Feladat:
A hét folyamán gyûjts olyan helyzeteket:
– amelyben valakivel jószívû, vagy kedves voltál! 
– megvédtél valakit, akit mások bántottak!
Írd le röviden vagy rajzold le, hogy el tudd mondani a

többieknek.

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk

� � �

Nincs egyetértés 
a szülõk között: 
ki taníthatja az erkölcstant?

Mint ismeretes, a Magyarországi Szülõk Országos
Egyesülete azt javasolta, hogy az erkölcstan tantárgy ok-
tatására csak erõs hivatástudattal rendelkezõ és feddhe-
tetlen életmódot folytató pedagógusokat lehessen alkal-
mazni. Nem taníthatnának erkölcstant, akik elváltak,
élettársi kapcsolatban élnek, vagy nincs gyerekük, vagy
aki dohányzik, alkoholizál vagy szexfilmet néz otthon.

Nem osztja az MSZOE-nek ezt a nagy meglepetést
okozó álláspontját három másik szülõi szervezet: az Eu-
rópai Szülõk Magyarországi Egyesülete, a Család, Gyer-
mek, Ifjúság Közhasznú Egyesület, valamint a Szülõi
Hálózat. Közleményt adtak ki, melyben országos lefe-
dettséggel mûködõ szülõi szervezetekként közös állás-
pontot fogalmaztak meg az erkölcstan oktatásával kap-
csolatosan. Hangsúlyozzák, hogy ez nem minden szülõ
véleménye, hanem saját tagjaiké, azonban jogi és szak-
mai alapokon áll.

Szerintük ebben a kérdésben is az emberi jog, a gyer-
mekjog tiszteletben tartása az irányadó! Ezért a hit- és
erkölcstan oktatása tekintetében szervezeteik azt tekin-
tik a legfontosabbnak, hogy mind a tananyag kialakítá-
sa során, mind az oktatás folyamatában tekintsék elsõd-
legesnek az ENSZ – Magyarország által is ratifikált – gyer-
mekjogi egyezményében foglaltakat. Az egyezmény be-
tûjének és szellemének megfelelõen elvárják, hogy a hit-
és erkölcstan oktatása biztosítsa a gyermek lelkiismereti
és vallásszabadságát, az oktatási folyamatban származá-
suk, meggyõzõdésük, vallásuk, véleményük miatt sem-
mifajta hátrány ne érhesse õket. Utóbbi  jog  illesse meg
a tanárt is! Emberi jogaik gyakorlásának egyetlen kívá-
nalma, hogy mások emberi jogait nem korlátozhatják.

A három szervezet elutasít minden olyan diszkrimina-
tív megnyilvánulást a nyilvánosság elõtt és az iskolában

egyaránt, amely akár a diákok, akár a tanárok emberi jo-
gait sérti. Az MSZOE nyilvánosságra hozott állásfoglalá-
sa éppen ilyen elemeket tartalmaz – állapították meg.

(Forrás:MTI)

� � �

MartusnØ_Erk�lcsi.qxd  2013.02.26.  11:16  Page 21



22

A társasházegyüttes, amelyben élek, igazán békés hely-
nek számít. Kertekkel, bokrokkal, virágokkal, játékte-
rekkel körülvett, „jól belakható” zöld területen fekszik.
Kényelmes lépcsõk, kapaszkodók vezetnek a házakhoz,
melyeknek lakói szeretettel ápolják, gondozzák a zöld
környezetüket is, hiszen azt is az otthonukhoz tartozó-
nak érzik. 

De vajon hat-e még a jó példa? „Ragadós-e” a jó? Bi-
zony, jó lenne, de nem ezt tapasztalom. Hiába a mi szép
kertünk, rendes házunk! A közelünkben egyre elhanya-
goltabb a környezet: rendetlen, piszkos a járda, gondo-
zatlan kertek, kerítések fogadják a szép budai utca lakó-
it, az erre sétálókat, a kórházba sietõket. De ezt látják a
gyerekek is, amikor iskolába indulnak, vagy igyekeznek
onnan hazafelé. Észreveszik vajon a jó példát? Meglátják
a különbséget a szépség és a rendetlenség, az elhanya-
goltság között? Melyiket tartják jónak, követendõnek?
Felnyitja erre valaki a szemüket?

Rácsodálkoznak-e a rend szépségére, amikor jól gon-
dozott kis településeket, utcákat, épületeket, parkokat
látnak? A „virágos települések” mozgalma országszerte
nyomott hagyott, még az egészen kis falvakban is: gon-
dozott virágágyások a házak elõtt, rendezett vízelveze-
tõk, naponta sepert utcák, frissen meszelt házak, virágdí-
szes ablakok, ápolt közintézmények. A rend, a szépség, a
kellemes környezet nyugalmat áraszt, melyre igen nagy
szükségünk van felgyorsult, rohanó világunkban. A kör-
nyezetszépítõ munka nemcsak idõ és fáradság, hanem a
legjobb pihenés, kikapcsolódás is egyben. Igen fontos
lenne tehát, hogy ez legyen a példa a felnövekvõ generá-
ciók elõtt, s ne a kibúvó keresése, a feladat megkerülése,
a Pató Pál-i mentalitás átörökítése.

Mert hogy nem „csoda” kell a megvalósulásához! Ha-
nem tenni akarás és jó példa, ahogyan azt a szomszéd kis-
fiú igen egyszerûen megfogalmazta, miközben kis locso-
lójával a kerti út mellett sorakozó virágcserepek felé igye-
kezett:”… az kell, hogy ne dobáljuk el a szemetet és min-
denki egyformán, szorgalmas munkával segítsen a szom-
jas növényeken”. Igaz, hogy közben az apró locsolójából
több víz csorgott a zoknijába, mint a szép fehér, illatos vi-

olára, azonban óvodás létére õ már tud valami nagyon
fontosat: szép környezetben lenni jó, de azért mindenki-
nek tennie kell valamit. Hiszen az is rajtunk múlik, hogy
a lakásunk ajtaján, a kapunkon kilépve, a házunk táján
milyen környezetben találjuk magunkat.

Persze, ehhez az is kell, hogy legyen valaki, aki jó pél-
dát mutat. Olyan lakótárs, szomszéd, akit kedvelnek,
akire hallgatnak a többiek, aki jó szervezõ és nemcsak
buzdít, hanem maga is „megfogja” a munka végét. Ne-
künk szerencsére van egy ilyen csupa szív lakótársunk,
akitõl a köz iránti felelõsséget, érdeklõdést, tenni aka-
rást, önzetlen közösségi aktivitást tanulhat gyerek és fel-
nõtt egyaránt. Az azonban egyáltalán nem jó, hogy az a
„gazdaszemlélet”, amellyel gondoskodó lakóközösséget
formál maga körül valaki, inkább ritka kivételnek, mint
általánosan bevett szokásnak, gyakorlatnak számít. Gyö-
keres szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy a ren-
detlen, a környezetre károsan élõ gazda, háztulajdonos,
lakásszomszéd, család, felnõtt és gyerek ne háborogjon a
jogos kritika ellen, hanem inkább szégyenkezzen a figyel-
meztetés miatt, és tartsa kötelességének a tisztaságot, a
rendet, a környezetszépítést, a közös értékek védelmét, s
nemcsak a szûkebb, hanem a tágabb lakóhelyi környeze-
tében is.

A családi és az intézményes nevelés egyaránt felelõs
azért, hogy a mostani helyzet jó irányba forduljon. Jó pél-
dát és lehetõséget kínál ehhez például az „ökoiskola”
mozgalom. De ahol ez nem mûködik, ott sem lehet a ta-
nítónak vagy az iskolának annyira fontos és sürgõs más
oktatási és nevelési feladata, hogy közben megfeledkez-
zék a gyerekek – nem kampányszerû, hanem folyamatos
– környezeti nevelésérõl, s ehhez megnyerje a szülõk és
az iskola környezetében élõk támogatását is. Folyamatos
figyelemfelkeltés, példaadás, tapasztalatszerzés, meggyõ-
zés, tudatosítás és sok-sok valóságos helyzetteremtés
szükséges a folyamatos gyakoroltatáshoz, hogy beépülje-
nek a személyiségbe a környezettudatos magatartás kí-
vánatos mintái és megszilárdulhassanak az ezzel kapcso-
latos helyes magatartási szokások már a korai életsza-
kaszban.

Mészáros Lajosné

A gyereknevelés egyik alapvetõ elvére figyelmeztet ez a régi szólásunk. Valóban, kézen-
fekvõ, hatékony és egyszerû módja a szépre, jóra, igazra tanításnak a példaadás, a példa-
képválasztás, -követés módszere. Nem kell hozzá sok beszéd, leginkább beszélgetés ró-
la, hogy miért jó, mitõl jó, el tudjuk-e fogadni, akarjuk-e követni a kiszemelt mintát. De
használjuk-e napjainkban ezt az õsi módszert és egyáltalán, milyen példákat lát maga kö-
rül a mai kisgyerek?

Jó példával járj elöl!
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A népi játékok eredeti funkciója a játékélményen túl az
volt, hogy az ismétlések folyamán különbözõ kompeten-
ciákra tettek szert a gyerekek már születésüket követõ-
en, mindig az adott életkori sajátosságnak megfelelõen.
Már az ölbéli játékokban megjelenik a szociális, a kogni-
tív és a személyes kompetencia is azzal, hogy fejlõdik test-
tudata, önképe, környezeti ismerete a kisgyermekeknek.
Ezt követõen egyre összetettebb szabályrendszerekkel és
feladatokkal, szituációkkal találkozhatnak a különbözõ
játékokban. A mondókák által fejlõdik ritmusérzékük,
szókincsük, beszédkészségük. A csoportos játékok által
közösségi kapcsolatokban szerezhetnek jártasságot. Az
ügyességi, szellemi játékok segítik a kognitív kompeten-
ciák fejlõdését, a kreativitást. Egy egyszerû fogócska épí-
ti a stratégiai gondolkodást. A mozgásos funkciók fej-
lesztik az erõnlétet, a szöveges részek pedig óriási meny-
nyiségben tartalmaznak ismereteket természeti és sze-
mélyes környezetrõl, szokásokról, mennyiségekrõl, esz-
közökrõl, szerepekrõl… És a felsorolást folytathatnánk
még a végtelenségig.

Úgy véljük, ezen tulajdonságok által a népi játékok ki-
válóan integrálhatók iskolai, intézményi keretek közé is.
Pedagógiai erõssége pedig a többoldalú megerõsítés, a
mozgás, a zene, az ének, és a játékélmény egy idõben va-
ló megjelenése. Miért is ne lehetne a matematika órán a
számtudatot, vagy az összeadást, szorzást, osztást egy pár-
választó játékon keresztül bemutatni? Vagy környezetis-
meret órán a táplálékláncot különbözõ állatos játékok-
kal prezentálni? Például, hogy a farkas megeszi a bárányt,
a gólya a békát, a kecske a káposztát. Ezek mind-mind
megtalálhatók a játékokban. Vagy elvonatkoztatva a
konkrét ismeretektõl, vizsgálhatjuk azt is, hogy milyen

kommunikációs készségeket fejlesztõ csoportos és egyé-
ni szereplõs, párbeszédes játékok vannak. Vagy azok a já-
tékok, amelyekben a szabálykövetés képessége áll elõtér-
ben, milyen hatással vannak a fegyelem és önfegyelem
fejlõdésére. 

A népi játékok tehát hihetetlen mennyiségû pedagó-
giai és módszertani eszközt biztosítanak a pedagógusok
és tanítványaik számára. Mindezt játékkal, mozgással,
amelyekre nagyon nagy szükség van a tanórákon nap
mint nap, és természetesen azon kívül is.

Budainé Balatoni Katalin,
Zsótér Boglárka

Kompetenciák
és a népi játékok
kapcsolata

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.

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

„Gyermekeim zenébe bújó történetei”
Kiadói kedvezményes ára:
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Egy tévhitet szeretnék mindjárt az elején eloszlatni: a ze-
nehallgatás nem egyenlõ a CD-, lemez- vagy magnóhall-
gatással, tehát ha csak úgy, az óra végén, mintegy relaxá-
ciós szándékkal, feszültségoldónak felteszünk egy zene-
számot, az ugyanazt a hatást éri el, mint a közértben ál-
landóan a háttérben hallható „zene”, mondjuk ki nyíl-
tan: zörej észlelése. Ez nem lehet a célunk. A zenehallga-
tás irányított figyelmet igényel, a tananyagba a fokoza-
tosság elve alapján épül be. Részint a rövidebb idõtar-
tamból haladunk a hosszabb felé, valamint az egyszerû-
bõl a bonyolultabbhoz érkezünk az évek során az apró lé-
pések technikáját alkalmazva. Ebben ma már nem kö-
vethetjük úgy Kodály elképzeléseit, mint más módszer-
tani esetekben, hiszen az õ idejében – a maihoz viszonyít-
va – gyerekcipõben jártak a zenehallgatás technikai le-
hetõségei és feltételei. Ám nagyon sok módszertani ja-
vaslata ebben a témakörben is hasznosítható. (Felhívom
továbbá az olvasó figyelmét e témában Kenesei Éva Sok-
színûség a zenehallgatásban címû írására. Tanító 2013.
február., 2. szám., 21–23. o.)

Módszertani javaslatok 
a zenehallgatáshoz

A gépzene természetesen nem pótolhatja az élõ elõ-
adás egyszeri és megismételhetetlen hatását, hangulatát,
de mégis elõszobáját képezi egy majdani élõ hangverseny
befogadására való felkészülésnek.

A befogadás elõkészítése
A pillanat szülte hatást a magunk hangszeres játéká-

val vagy a gyerekek hangszeres bemutatkozásával, bevo-
násával is erõsíthetjük. Ezzel máris megteremtettük a ze-
nehallgatás legalapvetõbb feltételét, a koncentrált fi-

gyelmet. Ennek a figyelemnek a polarizálásához többfé-
le módon is hozzájárulhatunk. Például amikor a többszó-
lamúságra nevelés témakörében a többszólamú figye-
lem fejlesztése kerül a középpontba, vagy a hallás utáni
daltanítás esetében, amikor a megismert dalokat már
szöveg nélkül is felismertetjük egy hangszeres feldolgozás
meghallgatásakor. Ez utóbbi alkalmával az énekes kép
és a hangszeres hangzás kapcsolódik össze. Abban az
esetben, amikor a laprólolvasási készséget csiszoljuk, egy
lehetséges zenehallgatási anyag kottaképének az olvasá-
sát készítjük elõ.

A mûvel való találkozás

A fentiekben említett didaktikai elõkészítések után a
konkrét mû meghallgatására kerül sor. Mindig töreked-
jünk arra, hogy pontos, irányító kérdéssel segítsük a ze-
nehallgatáshoz kapcsolódó feladat jó megoldását. A kér-
dés a mû meghallgatása elõtt hangozzon el, mert az utó-
lag feltett kérdésre csak az emlékezetre építve jöhet – az
esetleges és nagy valószínûséggel hibás – válasz. Hiszen
utólag tudja meg a gyerek, hogy konkrétan mire vagyunk
kíváncsiak. Az ismeretlen zene elsõ impressziója pedig
egy globális benyomás, és nem biztos, hogy a hallgató ép-
pen arra emlékszik majd, amit mi szerettünk volna
észrevétetni.

Gyakori hiba, hogy mindent egyszerre akarunk megfi-
gyeltetni a kiválasztott mû vagy mûrészlet egyszeri meg-
hallgatásakor. Ez nem mûködik! Tehát egyszerre ne
adjunk két megfigyelni valónál többet, néha még az
is sok.

Általában célszerû egyszer végighallgatni a mûvet, az-
tán részletekben és ismét egyben. Közben a kérdéseink-
kel tartjuk ébren a figyelmet, és gyûjtik a tapasztalatokat
a gyerekek. A munka folyamata kicsit hasonlít a dalta-
nítás mozaikszerû rendszerére, folyamatára.

B. Horváth Andrea

A heti egy énekóra gazdaságos és hatékony felépítése nem kis feladatot ró a tanárra.
Az óráknak vannak állandó és elengedhetetlen részei, és lássuk be, olyanok is akadnak,
amelyek ezért vagy azért háttérbe szorulnak. Még az a jobbik eset, ha csak elhalasztód-
nak, de sajnos többségében a legrosszabb történik: kimarad. Ezek az egyébként elõre el-
tervezett, de végül elmaradó részek általában az óra végére szoktak kerülni. Úgy tapasz-
taltam, hogy e körbe tartozik a zenei olvasás, az írásbeli munka és a zenehallgatás is.

Vedd fel a fonalat 
– módszertani ajánlások
Ne ezt hagyd ki! Zenehallgatás 
a harmadik osztályban (7. rész)
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A tapasztalatok számonkérése
Hallgassuk meg a gyerekek benyomásait, szólhassanak

arról is, ami különösen megragadta a figyelmüket. De ne
feledjük a megfigyeltek számonkérését, ellenõrzését sem!
Ennek módja lehet egy egyszerû kézfeltartás – így az
egész osztályt egy pillanat alatt lehet ellenõrizni. Olyan-
kor nagyon jó ez, ha például meg kell számolniuk a téma
visszatérését vagy egy adott ritmikai jellegzetesség megje-
gyezésérõl visszatapsoltatással kell számot adniuk.

A magam részérõl nagyon fontosnak tartom a füzet-
ben való megjelenítést, ami magában foglalja a szerzõ
nevét, nagyobbaknál a századot, melyben az alkotás szü-
letett, továbbá a mû címét és a zenehallgatást megelõzõ
kérdésekre a választ. Ezek az adatok a táblán is láthatók
természetesen – gyakran használok illusztráció gyanánt
képeket vagy a témákhoz könnyen rajzolható szimbólu-
mokat is – ezeket fõleg a meghallgatott mû vagy részlet
szerkezeti egységeinek szemléltetéséhez ajánlom. A
szimbólumok kiválasztásában bátran hagyatkozzunk a
gyerekek fantáziájára és jó rajzoló képességére, de ne en-
gedjük, hogy az énekóra átcsapjon rajzórába. Aki ügyes,
külön feladatként természetesen meglephet bennünket
a következõ órára elkészített mûremekkel, melyet ké-
sõbb szintén hasznosíthatunk egy esetleges újrahallgatás
alkalmával. Akkor ez is lehet egy felismerési lehetõség. 

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nincs minden
órán új zenehallgatási anyag. Így sort keríthetünk egy
mû többszöri meghallgatására is. Ilyenkor jön jól a ré-
gebbi füzetmunka, gyerekrajz, tabló, mert ezt felidézve
további kérdésekkel mélyíthetjük el a gyerekek tudását.

A tapasztalatok rögzítése
Felsõbb osztályokban gyakran  használok zenehallga-

tási munkalapot is.
Ennek elkészítési módját és használhatóságát az aláb-

bi néhány példa segítségével szeretném bemutatni. A ze-
nei anyagok megtalálhatók az NTK segéd CD-jén.

1. Bartók : Gyermekeknek
Minden esetben a kiindulás a népdal ismerete. E nél-

kül nincs viszonyítási alap. Erre építve az elsõ és jogos
kérdés a milyen hangszert hallottál után, hogy tudtad-e
magadban a dalt énekelni? A többszöri meghallgatást
követõen a válaszokat ügyesen terelve az alábbiakra hív-
hatjuk fel a gyerekek figyelmét.

Cickom, cickom – I. kötet 3. szám (címe: Játék és nem
a népdal elsõ sora)

Mindjárt találós kérdéssel is kezdhetjük a hallgatást,
felírjuk a bartóki címet, feladat a megszólaló népdal cí-
mét kitalálni.

• Egy versszak szólal meg, de tempóbeli különb-
séggel  feladat a szövegrészek megjegyzése, ahol a
tempóváltozás van, füzetbe írás T.: Cickom – A le-
gények

• A tempóra jellemzõ kifejezések keresése – ne elé-
gedjünk meg a gyors vagy lassú megállapítással. Töre-
kedjünk arra, hogy minél árnyaltabb kifejezéseket gyûjt-
senek a gyerekek. 

Pl.: táncos, friss, ugrós ,izgatott ,legényes.
• Az utolsó momentum annak megbeszélése, hogy

visszatér a dallam eleje, de nincsenek benne ismétlõdé-
sek, viszont fokozatosan lelassul és egyre halkabb is lesz.
Olyan, mintha összezárulna a függöny.

Táblai kép:
Cickom – A legények – Cickom
Egész  dallam  —————rész dallam
Tempójellemzõk 
Középerõs – erõs – halkul fokozatosan

Szegény legény vagyok én – I. kötet 3. (cím nélküli)
• A kötet végén található szövegek között más válto-

zat található. (Elvesztettem páromat – ezt mi más dal-
lammal tanítjuk, de érdekes példa arra, hogyan cserélõd-
tek az azonos szótagszámú, ritmusú dallamok szövegvi-
szonylatban.)

• Két versszak, de mind a kettõ végén megáll a dal-
lam: elõször +2 ütemhosszítással, a végén pedig dupláz-
va.

Az egész hangulata igen lágy.

Hopp Juliska – II. kötet 23. – Táncdal (a címmel kap-
csolatban lásd fentebb) 

• Két versszakot használ Bartók, utána becsapja a
hallgatót. Részint, mert nem folytatja a 3. versszak sze-
rint, csak belekezd , átvezetõnek pedig meghagyja a nyol-
cados kíséretet.

• Ezután különleges dolog történik, mert egy ütem ge-
nerálpauza van – mintha vége lenne a mûnek – ezt a kü-
lönleges helyzetet is kihasználhatjuk, ha mérõvel kísérve
hallgattatjuk meg ezt a harmadik részt. 

• A befejezés már nem tematikus, fokozatosan halkul
és lassul, a végén pedig a csattanó igen gyors és forte a le-
zárás. 

• Az 1–2. versszak énekeltetõ feldolgozással.

Fa fölött, fa alatt – III. kötet 3. szám (cím nélküli)
• A feldolgozás megegyezik az énekelt dallal, de csak

egy versszakot hallunk.
• Ugyanakkor a 3–4. sort megismételte a szerzõ. Tér-

jünk ki a szöveg kapcsán arra, hogy ez egy szlovák nép-
dal, így le kellett fordítani a szövegét (Balázs Béla).

• A végén észre kell venni, hogy van egy kis lassítás,
majd az eredeti tempóban fejezõdik be. 

• Ez olyan magasságban íródott, hogy akár zongorakí-
séretként is felfogható és elõadható. Ehhez a végét elõre
meg kell beszélni!

2. Kodály-feldolgozások – nem található meg min-
den a CD-n!

A két bicinium meghallgatására õsztõl lesz lehetõsé-
günk, amikor is megjelenik a Kodály Összkiadásban. Ad-
dig is a kottát tanulmányozva gyakoroltassuk a dallamo-
kat aszerint, ahogyan azt Kodály a két szólam között meg-
osztotta. Ezzel segítjük a karénekes munkát is.

Gólya-nóta – rajta van a CD-n.
• Az elsõ részben a dallam elõször „unisono” halkan

szól – nem érdemes megkérdezni, hogy melyik szólam –,
de azt észre lehet vetetni, hogy nem egyenletes nyol-
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cadokkal szólaltatják meg, hanem alkalmazkodnak a szö-
veghez. 

• A harmadik dallami motívum viszont már erõs for-
te, szinte szemrehányóan fájdalmas. Ezt erõsíti a felsõ
szólamok „jajgatása”, majd elhalkul a végére. 

• Ennek a résznek az utolsó megfigyelési szempontja:
melyik hangszer nevét énekelték kétszer is – misztikus az
utolsó „dobbal” az alt szólamban.

• A második rész idegen dallammal és részben szövegi
azonosságokkal egy párbeszéd. Ezzel nem kell különö-
sebben foglalkozni, esetleg észre lehet vetetni, hogy
megint elõkerül a „jajgatás”, de sokkal többször és egyér-
telmûen kihallhatóan a szoprán szólamban.

• A harmadik rész lényegében a dobot utánzó dallami
„ostinato” felett megszólaló dallam visszatérése. Ezt a
gyerekek is megvalósíthatják, hiszen hallás után megta-
nulva, a kíséretet õk is elénekelhetik, az ismert gyerek-
dalt ily módon lásd tábla.

• Kérdésként felmerülhet, hogy a szoprán melyik
hangszert utánozza és milyen szótagokkal (ezt ne próbál-
juk meg imitálni).

• A végén vetessük észre a fokozatosan elfogyó dob-
hangzást – ezt úgy segítsük, hogy a táblára a szótagokat
felírjuk és a szüneteket is bejelöljük. Mindig segítse a
megfigyelést halk mérõ majd meghallgatjuk. 

• Kérdésként felmerülhet még, hogy melyik hangszer-
nek nem volt hangutánzása. Kinek milyen ötlete van ez-
zel kapcsolatban (dû, dû; cini, cini stb.)?

Tábla:
a) zenehallgatási vázlat:
I. Népdal  II. Más dallam  III. Népdal

A B A
néha szöveg hangszerutánzás
azonosság dob és síp

b) 2 �� roborom � roborom �� � �� bom,bom � �� bom� �� �� � bom �� � �� �� � �
3. További példaanyag: A Villõ, a Péter és a farkas,

valamint a Toborzó (Háry). Ezek külön lemezrõl hallgat-
hatók meg, valamint az eredeti népzenei felvételek is.

Gyõrffy László Jánosné

Nemsokára elsõsök lesznek a kis óvodásokból. A tanuláshoz való hozzáállásuk megha-
tározója lehet az elsõ találkozásuk az iskolával, amikor óvodásként látogatóba jönnek
csoportjaikkal. Nálunk az a szokás, hogy a szülõk is elkísérik õket, nemcsak az óvó nénik-
kel jönnek. A szülõk is látni szeretnék, hogy milyen az iskola belsõ élete, hogyan foglal-
koznak ott a tanítók az iskolás kisdiákokkal.

„Hívogat az iskola”
Vendégváró óvodások fogadásához az iskolában

A vendégek fogadása, tájékoztatása és a kicsik bevonása
a foglalkozásokba sok mindent elárul arról, hogy milyen
hangulatú, légkörû az iskola, milyen a kapcsolat a kisdi-
ákok és az õket nevelõ pedagógusok között. Milyen az is-
kola felszereltsége, és milyen lehetõségeket tud nyújtani
az egész napos foglalkoztatásban a szabad idõ eltöltésé-
hez. Például van-e néptánctanítás, zeneoktatás, rajz-
szakkör, sportfoglalkozások, számítástechnika, emelt
szintû idegen nyelvi képzés, színház- és hangverseny-lá-
togatás a kínálatban?

Hosszú évek tapasztalataiból összegyûjtöttem és hasz-
nosításra felkínálok kollégáimnak egy csokorra valót
azokból a jól bevált ötletekbõl, amelyekkel eddig sikerült

felkeltenünk a gyerekek és a szülõk érdeklõdését az isko-
lánk iránt.

Felkészülés a fogadásra
Nálunk mindig ugyanabban az idõpontban fogadjuk

óvodások látogatását. Így a tanulóink már elõre tudják,
számítanak rá, készülnek az eseményre, és nagyon várják
a kicsik érkezését.

Ajándékokat készítenek, termeket díszítenek. A fo-
lyosó ajtókeretein színes falevelek között mesehõsöket,
betûket és számok képeit helyezik el, s ezeket megcsodál-

� � �
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va léphetnek be a kis vendégek a mesés Betû- és
Számország birodalmába.

Mit lehet csinálni 
az osztályteremben?

Semmi félelmetest, hiszen csupa ismerõs dolog törté-
nik! – csodálkoznak az óvodások.

Elõször is mesét lehet hallgatni
A nagycsoportos óvodások és a vendégek (szülõk, nagy-

szülõk, óvónõk) miután bejárják az iskolát, megtekintik a
tantermeket, az elsõsök termében foglalnak helyet, és rö-
vid mesét hallgatnak meg a vendéglátó gyerekek elõadá-
sában. Kicsik és nagyok egyaránt szeretik nálunk a Szóló
szõlõ, mosolygó alma, csengõ barack címû mesét.

… és rajzolni is lehet
Hamarosan észreveszik, hogy a tanító néni asztalán

ott lapulnak egy szép kendõ alatt a mesében szereplõ gyö-
nyörû gyümölcsök (szõlõ, barack, alma). Kedvük is kere-
kedik rögtön, hogy le is rajzolják õket. Rajzlapot és zsír-
krétát kap hozzá minden gyermek. (A zsírkréta fogása
könnyebb, mint a ceruzáé.)

Közben a tanító néni figyeli õket. Hogyan bánnak a
rajzeszközökkel, ismerik-e a színeket, akad-e közöttük
balkezes. (Ezt majd az ülésrendnél szeptemberben figye-
lembe kell vennie.) Mennyire köti le õket a feladat? Tü-
relmesek, kitartóak-e a munkában?

Közben valami „iskolás” dolog is történik!
Utánozzuk a kezünkkel a levegõben, a padon a gyü-

mölcs kerek alakját! Akinek kedve van, papíron is kipró-
bálhatja. Ez majdnem olyan, mintha betûket írnánk, cso-
dálkoznak a kicsik. Kedvük szerint rajzolgathatnak, míg
el nem fáradnak, el nem unják a dolgot.

Néhány ötlet ehhez a rajzolgatáshoz. Utánozhatják az
ujjukkal:

– a tál alakját (csészevonallal)
– a szõlõszemeket (körökkel),
– majd az iskolásokat, akik a versmondásukat mozdu-

latokkal kísérik:
„Kis kerítés, nagy kerítés, (llllIIIII)
kezdõdik a házépítés. (^^^^^^)
Cserép kerül a tetõre,
kész a kapu egy-kettõre. (cserép-, vagy csészevonal)
Fodros a víz a tavon, (hullámvonal)
Peti horgászni oson. (horog JJJJJ)
Nagyapó a botra dõl, (JJ ez, de fejjel lefele)
kutya fut a kút körül. (fekvõ 8-asok)
Karikáját Pál gurítja, (OOOOOOO)
cica farkát kunkorítja. (CCCCCCC)
Kémény füstje tekereg, 
(ahogy a füstöt a gyerekek rajzolják, kinyújtott rugó)
fecskék fognak legyeket.” 
(az írott f és j áthúzás és pont nélkül)
Mindez motiváció az óvodásoknak, és megelégedett-

séggel szolgál a szülõknek. Mivel az óvodában is gyakran

és szívesen rajzolnak, színeznek, így minden gyerek szá-
mára sikerélményt adnak az elkészült rajzok, betûelem-
próbálkozások. A folyosón (a kis aulában) külön – erre a
célra – elhelyezett mesefa leveleire feltûzzük az óvodá-
sok és a vendéglátó gyerekek képeit (minden gyerme-
két); természetesen nem marad el közben a dicséret sem.

Vidám közös játékok
Birtokba vesszük az aulát és a tornatermet is egy kis

önfeledt játékra. Az iskolások és vendégeik vegyes cso-
portokban együtt játszanak.

Kedvelt játékok: „Elvesztettem páromat”, „Elvesztet-
tem zsebkendõmet”, „Tûz, víz, repülõ!”

Pihenésképpen hajtogathatunk papírrepülõt. Min-
den gyermeket lázba hoz, hogy vajon az általa készített
repülõ milyen távolságot tud megtenni. (Elõfordulhat,
hogy valamelyik gyermek már ült repülõgépen, és rövi-
den el tudja mesélni a társainak ezt az élményét.) 

Vegyes csoportokat alkotva – ezt követõen – egy re-
pülõ puzzle mozaikképét is kirakhatják a gyerekek. A
csoportoknak, csapatoknak játékos neveket adunk. Pél-
dául lehetnek: macik, oroszlánok, tulipánok, és idõre
rakják össze a képet. Az a csapat gyõz, amelyik a legha-
marabb és legpontosabban hajtja végre a feladatot.
(A vegyes csapat tagjai: óvodások és elsõsök.)

Amíg a repülõk képe kialakul, a folyosói mesefa alá
kerülnek az elsõsök óvodás pajtásaiknak készített aján-
dékai, a könyvjelzõk, radírtartók, kitûzhetõ névtáblács-
kák, kihajtható órarendek, stb.

Az óvodai jele minden kisgyermeknek a ruhájára fel
van tûzve, mivel nevüket nem ismerjük, így jelükkel szó-
lítjuk õket, hogy átvegyék az elsõsöktõl az ajándékaikat.
Az ajándékok mellé az elsõs tanító nénitõl dicsérõ okle-
velet is kapnak bátor viselkedésükért, ügyességükért. Az
oklevélre rányomtatjuk az iskola képét és ráírjuk az ovis
gyermek jelét is, hogy ezzel iskolánk tiszteletbeli elsõsévé
fogadjuk. 

Vidám dallal zárul a találkozó: „Hívogat az iskola, ka-
puját kitárja…” Az elsõsök énekelnek, az óvodások rög-
tönzött zenekara triangulummal, csörgõdobbal, tapssal
kíséri éneküket. 

A másik kedvenc záródalunk, melyet sokan ismernek:
a „Ha jó a kedved…”

Beválási tapasztalataink
Bátran mondhatjuk, hogy az óvodásoknak rendezett

vendéglátó programunk eddig mindig sikeres volt mind
a gyerekek, mind pedig a szülõk körében. A vendégek
várakozva és különösebb félelem nélkül tekintettek a
tanévkezdés, az iskolás élet elé.

A mesefa, mely jelképezi a megújulást, a felfelé törek-
vést, a stabilitást, jó ismerõsként várja õket szeptember-
ben. Az ágaira helyezett jellegzetes meseképek és a szóló
szõlõ, mosolygó alma, csengõ barack képe leemelhetõ a
fáról a levéllel együtt, így felkerülhet majd az osztályban
a mágneses iskolatáblára. Így nemcsak a tanuláshoz hasz-
nálható, hanem kedves emlékeket is idéz a gyerekekben:
az elsõ találkozásukat az iskolával.
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Ezért fontos, hogy már egészen korán, kicsi korban pozi-
tív élmény, örömforrás legyen a matematikával való
rendszeres találkozás. Az iskolába lépéskor, a beszokta-
tás idõszakában a kis elsõsök örömmel számolnak 10-ig,
vagy még tovább is. Szívesen manipulálnak tárgyakkal,
képekkel, korongokkal, logikai lapokkal az egyszerû ma-
tematikai problémák megoldásához, gyûjtve a tapaszta-
latokat a késõbbiekben – az elvont gondolkodás szintjén
– végzett mûveletek megalapozásához. 

Maradjon örömforrás a tanulás!
Az elsõ nehézségek akkor kezdõdnek, amikor eljön a

számfogalom tudatosításának ideje, itt már elõbújnak a
bizonytalanságok is. A gyerek elveszti a fonalat, kezdi
nem érteni, hogy mi is történik, összezavarodik, s a soro-
zatos kudarcok következtében a kezdeti magabiztossága
elillan. Helyébe görcsös igyekezet, a kudarctól való féle-
lem lép, mely tovább rontja a helyzetet és egyre súlyo-
sabb tanulási sikertelenségeket generál.

Azért, hogy a negatív érzelmek elhatalmasodása he-
lyett a tanulás öröme állandósuljon a matematika ta-
nulásában is, nagyon sokat tehet a tanító. Azzal, hogy
nem sietteti a tanulás folyamatát, hanem idõt enged a
fogalmak lassú érlelõdésének. Kellõ szemléleti alapo-
zással és személyre szóló tanulásirányítással, differen-
ciált feladatadással igazítja a tanítást a tanulók fejleszté-
si igényeihez. Olyan módszereket választ, amelyek segí-
tik a fokozatos átmenetet a konkrét mûveleti gondolko-
dástól az absztrakt szinthez való eljutásig. Feltételeket
teremt a magasabb szinten mûvelt matematikához veze-
tõ játékos átmenethez. Nem közömbös tehát, hogy ren-
delkezik-e a tanító olyan eszköztárral, amely biztosítja a
játékosság módszertani hátterét.

Módszergazdagság
A sikeres tanítás fontos feltétele a tanító módszertani

kultúrájának minõsége. Részint az életkori sajátosságok-
ból fakadóan: hiszen a játékosság, a szerepbe bújás, a
szemléletesség, a változatosság, a személyes élmény, a
konkrét megtapasztalás lehetõsége változatos helyzetek-

ben nemcsak színesebbé és változatosabbá teszi az órát,
hanem segíti az ismeretek elsajátítását és csökkenti a ta-
nulási kudarcok kialakulásának lehetõségét. 

De a tanulónak önmagát vállaló, önbizalmat nyújtó
lehetõség is az ötletgazdag tanítás, mert általa a tanító si-
kerhez juttathatja a különbözõ fejlettségû és tanulási ké-
szültségû diákokat, még akár a diszkalkuliásokat vagy a
pszichoszomatikus tüneteket produkálókat is. (Termé-
szetesen az õ egyéni tanulási terápiájukat nem válthat-
juk ki ezzel a gyakorlattal, de hasznosan táplálhatjuk ta-
nulási motiváltságukat azzal, hogy megérzik, õk is be tud-
nak kapcsolódni és képesek eredményeket elérni az osz-
tálytársaikkal együttes munkában.) 

A szerepjátékban eltûnik például a teljesítmény-
kényszer, és felszínre kerül a tehetség, a valamiben átla-
gon felüli képesség. Pozitív megerõsítést kap a tanuló, et-
tõl pozitív lesz az énképe, nõ az önbizalma. A gyerekek
egymás segítõivé válnak, a biztató légkör jobb teljesít-
ményt eredményez. Hibázni lehet, de a hibát ki lehet ja-
vítani egyedül, vagy együtt. A tudás akkor is érték, ha se-
gítséggel szerezzük meg. A lényeg az, hogy valamilyen
módon a birtokunkba kerüljön. A tudástartalmak elsa-
játítása mellett abban is támaszra szorulhat a gyermek,
hogy tanulóként helyesebben értékelje magát, tisztá-
ban legyen gyenge és erõs oldalaival. Összességében az
egész személyiségére pozitív hatást gyakorol, ha a mate-
matikában sikeresebb. A jól felkészült pedagógusnak
megvannak az eszközei ahhoz, hogy minden gyerek pá-
nik és önmaga beskatulyázása nélkül, a kellõ erõfeszíté-
sek árán és egészséges terheléssel jusson el a sikerhez. A
pozitív érzelmek sokféle módon hatnak a tanulásra, így
annak eredményességére is. Ehhez az érdeklõdést és lel-
kesedést megfelelõ motivációval, változatos, személyre
szabott, érdekes feladatokkal és tevékenységekkel ébren
lehet tartani.

Bánásmód
A matematikában fontos, hogy a tanuló merjen önál-

lóan is próbálkozni, önállóan alkalmazni a tanultakat.
A próbálkozásokhoz a hibázás is hozzátartozik. A hibák-
ból nagyon sokat lehet tanulni. Elõfordul, hogy a gyere-
kek kinevetik azt a társukat, aki hibázik, s maga a tanító

Huszárné Kovács Márta

Sok kisgyerek korán elveszíti a matematika iránti érdeklõdését. A korai tanulási kudarcok
a kedvét szegik, rombolják a tanulási motivációit. Pedig ez nem szükségszerû, és igen
nagy hiba és veszteség, ha így történik. Hiszen a matematikában való jártasság épülése,
erõsödése, a siker és kudarc kiegyensúlyozott jelenlétének élménye erõsen befolyásolja a
személyiségfejlõdést, és nemcsak a tantárgyhoz, hanem – általában – a tanuláshoz való
viszonyulást és a tanulmányi sikerességet is.

Mesebeli utazás
Számországba
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is szóval vagy metakommunikatív úton kifejezi lesújtó
véleményét. Ez megengedhetetlen, súlyos hiba! A hibá-
zástól való félelem, a nevetségessé válás miatti szociális
szorongás igen komoly gátja, akadálya lesz a tanulásnak.
Nem elég tehát a szemléletesség, a hosszú gyakorlási idõ,
kell a bátorság és az önbizalom is.

Elõfordul az önbizalomhiány olyan tanítványunknál
is, akivel otthon sokat, csak esetleg nem jól foglalkoz-
nak. Mindig állandó szülõi felügyelet mellett és segítség-
gel oldja meg például a házi feladatot. Idõvel ezt a folyto-
nos külsõ megerõsítést már nem képes nélkülözni és nem
bízik meg saját képességei önálló érvényesítésében. Ezért
a matematikaórán a tudás megszerzése érdekében fontos
elem a szociális kompetencia fejlesztése és a magabiztos-
ság gyakorlása, megerõsítése is.

A szám- és mûveletfogalom megalapozásában, kiala-
kításában és megerõsítésében igen nagy segítség a prob-
léma szövegkörnyezetben való megjelenítése. Ez lehe-
tõséget teremt a szöveges feladatok, „történetek” elját-
szására, dramatizálására, mely nemcsak a problémát te-
szi élõvé és megérthetõvé, hanem jó lehetõség a maga-
biztosság erõsítéséhez is.

A gyerekek többsége elõbb és könnyebben oldja meg a
problémát „fejben”. És ha el is játszhatja, bátrabban pró-
bálkozik, kreatívabb megoldásokra talál. 

Ne feledjük, a mesevilágban a 6–8 éves korosztály
igen jól érzi magát, otthonosan mozog benne. A mesehõ-
sök szerepébe bújva a gyerekek szívesen dramatizálják a
mesés keretbe illeszkedõ problémahelyzeteket, és köny-
nyedén oldják meg ezen az úton a szöveges feladatokat.

A tanév során ezért gyakran szervezek olyan matema-
tikaórákat is, amikor elutazunk például Számországba,
és ott mesebeli szereplõként gyakoroljuk a matematikai
problémamegoldást. Azért, hogy az utazás igazán jó él-
mény legyen, a következõképp tervezem meg ezeket az
óráimat.

Utazás a számok birodalmába
Az ötletet egy természetes élethelyzetbõl merítettem.

Az volt a kiindulópontom, hogy mielõtt egy valóságos
utazásra indulunk, mindig gondosan megtervezzük, hogy
mivel és hogyan érjük el a kitûzött úti célunkat. S ha jól
terveztünk, akkor életre szóló élményekkel gazdagodva
térünk haza, s a kellemes pillanatokra jó érzéssel gondo-
lunk vissza még évek múlva is. Ennek analógiájára, ha
érdekes és jól megszervezett utazást teszünk a számok, a
mesék, a vizek, a hegyek, a lepkék stb. birodalmában,
szintén kellemes élményekkel és tudással gazdagodva
térhetünk meg mindennapjainkba.

Utazás léghajóval
Az óra elején képzeletbeli utazásra hívom a gyereke-

ket Számországba. Becsukjuk a szemünket. (Nyugodtan
le lehet dõlni a padra.) Közben halk zene is szól és a kö-
vetkezõ szöveget mondom: Beszállunk a szép piros légha-
jónkba és felemelkedünk a felhõk közé. Ha lenéztek, a háza-
kat már csak színes pici kockának látjátok. Ha kinyújtjátok a
kezeteket, megérinthetitek a puha felhõket. Szállunk a kék és

fehér habos fellegekben. Már ti is láthatjátok Meseország ka-
puját. A kapuõrzõk,a háromfejû sárkányok, barátságosan
integetnek felénk és kitárják a nagy aranykaput. Mi Meseor-
szág egyik távolabbi részébe igyekszünk. Hopp, meg is érkez-
tünk Számországba. Kinyithatjátok a szemeteket! Kiszállás!

Röviden beszéljük meg, milyen volt az utazás, mire
gondoltak, mit éreztek útközben.

Próbatételek
A bevezetõ utazás után következhetnek a mesés fel-

adatok. Végezhetünk tréfás feladatokat a népmesékben
elõforduló meseszámokkal, 3, 7, 14, 21 stb. A szöveges
feladatok legyenek a próbatételek, amelyek sikeres
megoldásával üzemanyaghoz juthatunk a visszatéréshez.

A feladatok kitalálásához a tankönyvekben is találha-
tunk „mesés” példákat, de saját mesébe illõ ötleteinket is
„akadályként” állíthatjuk tanítványaink elé. 

A szöveges feladatok eljátszásához vegyenek fel a gye-
rekek jelmezeket (ez pillanatok mûve, alkalmasint ma-
guk is kitalálhatják, hogy mibe bújjanak), így színesebb
lesz az „elõadás”. Tündérnek, királynak vagy bármelyik
mesehõsnek a bõrébe bújva, a matematikai probléma
megoldása élvezetes, közben a gyerekek gyakorolhatják
a segítõkészséget, a toleranciát és a magabiztosságot. Az
ilyen gyakorlatokkal elõkészíthetjük õket arra, hogy a jö-
võben egyszer csak már jelmezek nélkül is egészséges ön-
bizalommal fognak a problémák megoldásához, és maga-
biztosan, sikeresen, szívesen fognak számolni.

Visszatérés

Fontos, hogy az óra végén ne felejtsünk el visszarepül-
ni a valóságba! Ha jól oldottuk meg a próbatételeket,
elegendõ kupont gyûjtöttünk ahhoz, hogy a kapuõr sár-
kányoktól üzemanyagot vásároljunk, és kapupénz elle-
nében kiengedjenek bennünket a kapun. Így aztán haza-
felé vehetjük az irányt!

A gyerekek ismételten csukják be a szemüket. Mi pe-
dig a következõket mondjuk: Helyezkedjünk el kényelme-
sen a léghajónkban! Felszállunk, záródnak a kapuk. Integes-
sünk a sárkányoknak. Viszontlátásra! Eltûnik elõlünk Mese-
ország, és már ismét a fellegek között repülünk. Szóljatok, ha
meglátjátok az iskolánkat! Hopp, már itt is vagyunk a tante-
remben. Óvatosan szálljatok ki, nehogy megsérüljön a légha-
jónk, hogy máskor is utazhassunk vele. Gondolkodjatok azon,
hogy hova utazzunk legközelebb!

A matematikatanulás komplex folyamat, melynek si-
keréhez a tantárgyhoz való pozitív érzelmi viszonyulás
jelentõs mértékben hozzájárul. Az egyes gyerekekben
valamilyen okból kialakuló „iskolafrász”, szorongás a po-
zitív ént erõsítõ, önbizalmat adó játékok, a derûs órai lég-
kör, az eredményes tanulás feltételeinek megteremtése
által oldódik, és a javuló teljesítmény javít a helyzeten. A
tanítványaim mindig örömmel várják a mesebeli mate-
matikaórákat. Ilyenkor eltûnik a stressz, a hasfájás. Lé-
lekben felszabadultan utat kap a tudás megszerzésének
lehetõsége, a feladatvégzés öröme. Az órák kitalálásához
és megszervezéséhez a gyerekek is sok ötletet adnak, így
a közös érdekeltség okán velük együtt én is nagyon vá-
rom ezeket a virtuális kiruccanásokat.
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A mi iskolánkban az a szokás, hogy már februárban el-
kezdjük a felkészülést az iskolai kulturális bemutatóra.
Egy ilyen alkalomra készültünk fel a tanítványaimmal
ennek a mesejelenetnek az elõadására. Nagy siker volt,
majdnem osztálynyi gyerek szerepelhetett, a jelmezek és
a díszletek is könnyen elkészíthetõk voltak, s az esemény
igen nagy élményt jelentett a gyerekeknek, a szülõknek
és nekem is. A forgatókönyvet jó szívvel ajánlhatom te-
hát másoknak is kipróbálásra.

A mesejáték forgatókönyve
Szereplõk: Mókus Mici, Tavaszi Szellõ, Mackó, Szar-

ka, Harkály, Hóvirág, Ibolya, Cinke, Tücsök, Tapsi,
Szarvas, Kikelet, Bárányfelhõk, Pillangók 

A játéktér berendezése: télvégi erdõ díszletei ( ko-
pasz fák, avar a talajon, szürke égbolt. Balra medvebar-
lang, jobbra mókusodú.) 

(Amikor a függöny megnyílik, Vivaldi: Négy évszak címû
mûvébõl a Tavasz rövid részlete hallatszik, majd a zene át-
csap a Tavaszi Szellõ népdallal kísért belépõjének dallamá-
ra.)

TAVASZI SZELLÕ: (énekelve, bárányfelhõket hajtva
maga elõtt, betáncol):

„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom,
Minden madár társat választ, virágom, virágom.
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom,
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom…”

Majd így szól:
Hopp, megálljunk, báránykáim, hiszen már meg is ér-

keztünk a mesebeli kerek erdõ kellõs közepébe, ottan is
kedves kis pajtásunk, Mókus Mici palotája elé! Csaljuk
ki õkelmét, mert lám, még nem bújt elõ az a hétalvó!

(A báránykákkal együtt énekli.) Mókus Mici, gyere ki,
ég a házad ideki, ha nem hiszed, gyere ki, majd meglátod
ideki.

MÓKUS MICI (álmosan, szemeit dörzsölve bújik ki az
odújából): Mi az, mi az, ég a házam? Hol? Én nem látom!

TAVASZI SZELLÕ (nevetve): Na, csakhogy sikerült
kicsalni, te álomszuszék! Nem érzed, hogy vége a télnek? 

MÓKUS MICI: De… de igen, érzek valamit. (A hasát
simogatja.) Igen, tudom már! Érzem, hogy igen-igen éhes
vagyok. Csak hát… az utolsó szem mogyorót már rég ki-
vettem a kamrácskámból. 

TAVASZI SZELLÕ: Látod, látod, ha nem ébreszte-
lek fel, itt koplalnál, ki tudja, meddig.

MÓKUS MICI: Igen, igen, de… olyan szépet álmod-
tam… Jött a szép Kikelet, és…

TAVASZI SZELLÕ: … és én meg éppen azért jöttem,
mert csakugyan jön már… nem az álomban, hanem itt a
nyomomban… talán már az erdõ szélén jár!

MÓKUS MICI (kétségbeesve a fejéhez kap): Csak-
ugyan? Igazat beszélsz, Tavaszi Szellõ?

TAVASZI SZELLÕ: Igazat, igazat!
MÓKUS MICI: Jaj, vége szegény árva fejemnek! Itt

van a Kikelet, és én még csak most ébredek fel. Pedig az
õszön Mackót meg engem bíztak meg azzal, hogy a fogad-
tatására szép ünnepséget rendezzünk. Mi lesz most már?

TAVASZI SZELLÕ: Ne ijedezz, hanem gyere gyor-
san, segíts felébreszteni az erdõt, hogy hamar munkához
láthassatok. Ha ügyesek vagytok, mindennel készen le-
hettek, mire ideér a Kikelet.

MÓKUS MICI (kiugrik az odúból): Máris rohanok!
Jaj, szégyen lenne, ha elmaradna az ünnepség!

TAVASZI SZELLÕ: Ne szeleburdiskodj, hanem szé-
pen osszuk meg a munkát. Én elmegyek erre, jobbra, te
pedig menj balra! Ébressz fel mindenkit, vigyázz, senki ki
ne maradjon! (Bárányfogatával elmegy, esetleg ugyanazt a
dalt dalolva, amelyikkel bevonult.)

MÓKUS MICI: Rendben van, Tavaszi Szellõ, máris
indulok. (Körbenéz, megpillantja Mackó barlangját.)
Hopp, csakugyan szeleburdi vagyok! Mackó komáról

Katona Lászlóné

A gyermekszínjátszás egyik fontos célja a személyiség fölszabadítása, a képességek ki-
bontása, a kisiskolások sokoldalú kreativitásának fejlesztése. A gyerekek örömüket lelik a
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majdnem elfeledkeztem. Hívjuk csak ki gyorsan õkel-
mét! (Énekel.)

Brumm-brumm Brúnó, mókás medve, 
van-e neki éppen táncos kedve?
Brumm-brumm pajtás, szépen kérem, 
az erdei bálba jöjj el vélem!
MACKÓ (mérgesen kicammog): Brumm-brumm, ir-

gum-burgum, ki mer engem zavarni?
MÓKUS MICI: Mackó koma, ne morgolódj, inkább

segíts az erdõt ébreszteni!
MACKÓ: Ébreszteni? Minek? Dehogy megyek, in-

kább visszafordulok aludni.
MÓKUS: Hát nem érted? Gyere már, mert hamaro-

san itt lesz Kikelet! 
MACKÓ (csak most érti meg, mirõl van szó): És ezt te

csak most mondod? Miért nem ébresztettél elõbb?
MÓKUS MICI: Engem is csak most ébresztett fel Ta-

vaszi Szellõ. Õ már el is ment arra, jobbra, ébreszteni az
erdõ népét. Gyere, te meg segíts nekem, hívjuk össze egy-
kettõre õket! 

MACKÓ: Úgy, úgy bizony, hívjuk õket össze, mert
már igen viszket a talpam egy kis táncra!

MÓKUS MICI: Csakugyan? A tied is? (Énekel.)
Brumm-brumm pajtás, szépen kérem, az erdei bálba

jöjj el vélem!
MACKÓ: (énekel)
Irgum-burgum, én nem bánom, 
elmegyek én édes kis pajtásom!
Úgysem vágyom semmi másra, 
csak a retyezáti friss csárdásra.
(Együtt énekelnek, esetleg egy-két lépést táncolnak. A vé-

gére bevonul az erdõ népe énekelve.)
ERDÕ NÉPE: Pattan a rügyecske az ágon,
víg szellõ dudorász a fákon,
Árad a fényes nap sugára a világra.
MACKÓ (elébük áll): Csitt, csend, figyelem! Erdõ né-

pe, rám hallgass! Itt járt a Tavaszi Szellõ és jelentette,
hogy nemsokára megérkezik Kikelet tündér.

ERDÕ NÉPE: Jaj de jó! Régen várjuk! (Mondókába
kezdenek.) Süss ki nap, fal alá, bújj el, hideg, föld alá!

MACKÓ: Jó, jó, de mi lesz az ünnepélyes fogadtatás-
sal?

SZARKA: Hát te vagy az ünnepségfelelõs, törd te raj-
ta a fejed!

MACKÓ: Egész télen azon törtem, még álmomban is,
és össze is írtam, kinek mi lesz a feladata. Mókus Mici,
vedd csak elõ, olvasd fel!

MÓKUS MICI (hatalmas papírtekercset vesz elõ, arról
olvas): Elõször is Harkály mester lépjen elõ!

HARKÁLY: Már itt is vagyok.
MACKÓ: Remélem, még jól megy a mesterséged!
HARKÁLY: Már hogyne menne, amikor egész télen

azt gyakoroltam, sok beteg fát megkopácsoltam.
MACKÓ: Így hát fogj hozzá egy szép trónus elkészíté-

séhez.
HARKÁLY: Egy-kettõ, már kész is lesz. (Kimegy, be-

hozza a trónt, közben énekelve tesz-vesz rajta.)
Kip-kop, kip-kop, kalapács, mûködik a kicsi ács.
Vésõ, fúró, jer elõ, te is gyalu, reszelõ.
Na látjátok, már meg is van, jöhetne Kikelet.
MACKÓ: Jól van, ügyes vagy, Harkály mester. Lássuk

a többit!

MÓKUS MICI: Hóvirág és Ibolya következnek.
HÓVIRÁG: Felvettem az új ruhám, így várom a pa-

rancsot.
IBOLYA: Illatfelhõt öltöttem magamra, azzal köszön-

töm Kikeletet.
MACKÓ: Akkor nektek már nem marad más hátra,

mint szépen feldíszítitek a Kerek-erdõt, s ha ezzel kész
vagytok, táncotokkal köszöntsétek a tündérkét.

HÓVIRÁG: Mi már tudunk egy szép táncot.
MÓKUS MICI: Cinke Pali kórusa is régen készül e

napra!
MACKÓ: Így van Cinke Pali?
CINKE: Így bizony! Mi télen sem alszunk ám. Rajtunk

van a csiki szûr, élelmet ad a kis csûr, egész télen éneke-
lünk, és a gyerekek ennivalót adnak nekünk.

MACKÓ: Ki következik, Mókus Mici?
MÓKUS MICI: Tapsi Gyuszi, a hírvivõ.
MACKÓ: Szaladj ki, Tapsi, az erdõ szélére, és ha meg-

látod Kikelet pillehúzta hintóját, azonnal jelentsd!
TAPSI: Úgy lesz, már szaladok is.
MIND (mondóka): Egy, kettõ, három, négy, Tapsi

Gyuszi hová mégy?
TAPSI (mondóka): Nem megyek én messzire, csak az

erdõ szélire! (El.)
MÓKUS: Ha Tapsi meghozta a hírt, Szarvas Bandi

megfújja a harsonán a díszjelet, erre mindenki felsorako-
zik Kikelet üdvözlésére.

MACKÓ: Szarvas Bandi, nem rozsdásodott be télen a
harsonád?

SZARVAS: Nem bizony. Sok vadászt megcsaltam ve-
le a télen.

MACKÓ: Ki van még hátra?
MÓKUS MICI: Ki is? (Belenéz a papírba.) Jaj, hát per-

sze! Tücsök Marci bandája.
MACKÓ: Lesz-e talp alá való muzsika, koma? Mert

mi már nagyon szeretnénk egy jót táncolni!
TÜCSÖK: Lesz ám, de nem akármilyen! Olyan vidám

táncnótát tudunk, amit még senki sem hallott.
MACKÓ: Akkor most már csak magam volnék hátra.

Bebújok a barlangomba, megírom az üdvözlõbeszédet.
MÓKUS MICI: Hát az meg minek? Nem szereti Kike-

let…
MACKÓ: Hallgass, nem értesz te ehhez! Jobb lesz, ha a

dolgod után nézel, és ügyelsz arra, hogy senki se zavarjon.
MÓKUS MICI: Rendben van, megyek hát. Gyertek,

pajtások, dolgozzunk, hogy minden rendben legyen, mi-
re ideér Kikelet.

MIND (lázasan tesznek-vesznek, közben énekelnek):
Hej, vára, vára, Nadavára, vára,
Diófa tetejébe, annak a levelébe,
Hej, vár, vedd be! Hej, vár, vedd be!
(A dalocska végére lelkendezve befut Tapsi.)
TAPSI: Halló, halló, figyelem! Itt jön már a nyomom-

ban Kikelet!
MÓKUS MICI: Hej, Szarvas Bandi, fújd meg a harso-

nát!
(Szarvas megfújja a díszjelet, mindenki felsorakozik. Li-

hegve megérkezik Mackó is, egy ív papírral.)
MACKÓ: Jaj, de hamar ideért, még be sem tudtam fe-

jezni a beszédemet.
(Beérkezik Kikelet hintója. Hat tarka pillangó húzza, virá-

gokkal van díszítve. Benne mosolyogva ül, integet az erdõ
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népének Kikelet. Az erdõ népe lelkesen éljenez. A hintó meg-
áll, Mackó kisegíti belõle a tündért.)

KIKELET: Üdvözöllek, erdõ népe!
MIND: Régen vártunk, kis tündérke!
KIKELET: Hogyan telt a tél, kis barátaim?
MACKÓ: Nagyon kegyetlen volt most az öreg Tél-

apó.
MÓKUS MICI: Mindnyájunkon láthatod, mennyit

szenvedtünk miatta.
HÓVIRÁG: Az a fontos, hogy elmúlt ez is, és újra üd-

vözölhetünk téged, áldott Kikelet.
MACKÓ: És hogy lásd, mennyire vártunk, mennyire

örülünk érkezésednek, kérünk, foglald el helyedet a tró-
nuson, és fogadd üdvözlésünket.

KIKELET: Ó, milyen kedvesek vagytok, kis barátaim!
(A trónusra ül.)

CINKE: (kórusával együtt kilép a tömegbõl): Engedd
meg, kedves Kikelet, hogy énekünkkel üdvözöljünk.

KIKELET: Hadd, halljam, Cinke Pali.
CINKE KÓRUS (énekel):
Szél dala, rügyezõ fa ága, a tavasz közeledtét várja,

Árad a fényes nap sugára a világra…
(Mind tapsol.)
KIKELET: Köszönöm, kedves Cinke Pali, nagyon szép

volt.
HÓVIRÁG: Most pedig én kérek engedélyt, hogy tán-

cunkkal köszöntsünk.
IBOLYA: Én arra, hogy illatfelhõmmel körüllengjelek

téged.
KIKELET: Nagyon édesek vagytok, kedves Hóvirág,

drága Ibolyácska.
VIRÁGOK (táncolnak, énekelnek): Tavaszi szél vizet

áraszt. (Rövid kis táncot mutatnak be a dalhoz.)
KIKELET: Nagyon szép volt a táncotok, kedves virá-

gok.
MACKÓ: Mielõtt megkezdenénk a nagy erdei bált,

engedd meg, hogy én is elmondjam üdvözlõ beszédemet.
KIKELT: Még ez is lesz, Mackókám?
MACKÓ: Lesz bizony, de nem akármilyen ám! A

mancsom egészen belefáradt, mire lekarmolásztam.
KIKELET: Nem bánom, hát mondjad.
MACKÓ (kedves, ügyetlen pózzal szónokolni kezd):

Szépséges szép Kikelet, kedves ünneplõ sereg! Vége van
a hosszú télnek, kezdõdik a vidám élet.

KIKELET: (közbevág): Kezdõdjön hát víg nótával, vi-
dám tánccal, muzsikával. Örüljünk az életnek, kezdõd-
jön a víg ének! (Feláll a trónról, int a tücsökbandának, az
rázendít a nótára. Táncra kéri Mackót.) Gyere Mackó, jár-
juk el a nyitótáncot.

MIND (énekelnek):
Brumm-brumm Brúnó, mókás medve, van-e neki ép-
pen táncos kedve?
Brumm-brumm pajtás, szépen kérem, az erdei bálra
jöjj el vélem.

MACKÓ: Nem úgy van az, várjatok csak! Hadd
mondjak még valamit. Jobban esik a csárdás, ha lagziban
húzzák!

MIND: Játsszunk hát lakodalmast: Danikáné lányát!
MÓKUS MICI: Ki legyen Danikáné?
KIKELET: Legyen Szarka Marcsa.
MACKÓ: Én meg leszek a kérõ, s Kikelet a lánya.
MÓKUS MICI: Álljunk be hát a körbe, kezdõdjön a

játék! 
KIKELET: Ez lesz az én részemre a legszebb ajándék!
Most viszik, most viszik Danikáné lányát…
MIND: (énekszóra körbejárnak. Az anya és a kérõ a kör

fölött kaput tartva ellentétes irányban jár. Az ének végére
megállnak, új párt választ a kérõ. A választás az alábbi pár-
beszéddel történik.)

KÉRÕ: Kakas-bakás, jó napot!
ANYA: Mit kerüli, mit fordulja az én házam táját?
KÉRÕ: Azt kerülöm, azt fordulom a te házad táját, el

akarom venni legszebbik lányocskád.
ANYA: Nem adhatom lányomat ingváll nélkül, kisuj-

ját sem mutathatom aranygyûrû nélkül.
KÉRÕ: Meglesz, meglesz. (Kezet fognak.)
Most viszik, most viszik Danikáné… c. dal. (A lány és

a kérõ kaput tartanak, a sor végéhez csatlakozik az anya,
majd az anyához a kaput tartók is, és az egész sor átbújik. Át-
bújás alatt is éneklik: Mi már innen elmehetünk. Soha vissza
nem jöhetünk. Itt viszik Danikáné lányát. Bíborba, bársony-
ba, gyöngyös koszorúba, aranyos hintóba.) 

A játék végén legördül a függöny.
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