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Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
A kitaposott utak nem visznek sehová

Nemrég egy régi kedves kolléganõmmel találkoztam. Ha jól emlékszem, körülbelül azonos idõben kezdtük a pályát, hasonló lelkesedéssel vetettük magunkat a munkába azzal
a meggyõzõdéssel, hogy a pedagógusszerep kulcsfontosságú.

Talán ezért is beszélgettünk sokszor és elmélyülten
egy-egy óra sikerének, kudarcának okairól, és hittünk az
együttmûködés sikerében, értékében. Pár évig együtt
dolgoztunk, aztán több gyereket is szült, akikkel otthon
maradt. Amikor visszatért az iskolába, én már nem ott
dolgoztam. Útjaink elváltak, mégis örömteli volt a találkozás és kellemes volt a néhány percnyi beszélgetés. A
találkozásunk zárómondata így hangzott: „Azért akkor
és ott minden másként volt, biztonságban voltunk, mert
Magdi néni (az egykori vezetõ) figyelt ránk, törõdött velünk, igazi közösséget formált; ma ennek a vezetõi felelõsségvállalásnak a nyomát sem lehet fellelni.” Mélységesen egyetértettem kolléganõmmel.
E gondolat kapcsán jutott eszembe a következõ két
történet, mely a vezetõi szerepvállalás felelõsségérõl és
útkeresésérõl szól.

Merészet álmodni…
Az eset egy megyei kisváros általános iskolájában történt. Az iskola közepes méretûnek számít, nyolc évfolyamán két-két osztállyal. Az alsóbb évfolyamokon a létszám megfelelõ, negyedik osztály után azonban néhány
gyereket elvisznek a szülõk a megyei jogú városban mûködõ gimnáziumba, ahol nyolc évfolyamos rendszerû
képzés is folyik.
A távozó gyerekek bizony hiányoznak, s nem elsõsorban
a létszámból, sokkal inkább az osztályok közösségeibõl. Hiszen épp a távozók azok, akik a húzóerõt képezik, s általában a magatartásuk és a szorgalmuk is problémamentes. A
szülõk partnerként mûködtek, a gyerekek kiválóan teljesítettek, a versenyeken is többnyire õk képviselték az iskolát.
Tehát valóban, alig-alig pótolható a hiányuk.
Az ötödik osztályosok osztályfõnökei így újra közösséget szerveznek. Természetesen a tagozatváltás feladata
ez is, de valamikor egyszerûbb, könnyebb volt az átmenet, amikor együtt maradt ötödikben is az alsóban összeszokott osztály. Ráadásul az „iskolaelhagyás” nem is áll
meg. A hatodik osztály végén a közösségek újabb 1820%-a cseréli fel az anyaiskolát a hatosztályos gimnáziummal. S hogy ki marad helyben? Hát szinte már csak
azok a tanulók, akikkel az iskolának, a pedagógusoknak
több problémájuk is van. Olykor igazolatlanul mulasztanak, esetleg egy korábbi évfolyamot ismételtek is, többükrõl elmondható, hogy a motiválatlanságuk aggasztó
méreteket ölt.

Az osztály ismételt átrendezõdésének folyamatában
indirekt módon ugyan, de átalakul a közösség értékrendje. A gyerekek tanulási teljesítményekkel kapcsolatos
értékítéleteiben hamis kép alakul ki önmagukról és a társaikról egyaránt. Óhatatlan ugyanis, hogy a korábban a
közepesek sávjában helyet foglalók – az éllovasok távozása után – lényegesen feljebb kerülnek a ranglistán. Hiszen az adott közösségben most õk képviselik a jó kategóriát, s ez magával hozza a többiek megemelkedését is. Bár
a pedagógusok jól tudják, hogy nem ez a valóság: nem a
teljesítmény növekedése, hanem az átrendezõdés okozta
helyzet hozta a változást.
A jelenség – sajnos – nem egyedi, hanem az elmúlt
másfél évtized általános problémájává nõtte ki magát.
Nos, az említett iskola pedagógusai sokszor panaszkodtak értekezleteken, szakmai megbeszéléseken, de
egymás között is a helyzet tarthatatlanságáról. Én is egy
szakmai mûhelybeszélgetés alkalmával szembesültem
gondjaikkal. A sok-sok elégedetlenség feloldására az
igazgató határozott fellépésére volt szükség. Egy újabb
kiiratkozási hullám után értekezletet hívott össze. A következõket mondta:
– Kollégák! Beszéljük meg, mit is tehetünk rövidebb,
illetve hosszabb távon annak érdekében, hogy a megtartó erõnket fokozzuk. Nem, nem az elpártoló szülõket és
gyerekeiket okolom a létszám folyamatos csökkenése miatt, s a világért sem kívánom a felelõsséget rátok ruházni.
Azonban tudomásul kell vennünk, hogy a szülõk minden
lehetõséget igénybe vesznek, amely a gyerekeik sorsának
alakulását pozitívan befolyásolják. Igaz, mi is azt nyújtjuk,
ami a pillanatnyi erõnkbõl telik. Ez azonban most már kevés. A fordulatszámot kell növelni. Beszéljük meg, hogy
ki, mivel és hogyan tud többet adni a tudásából, felkészültségébõl, energiáiból az iskola megerõsítéséhez!
Az elsõ hozzászólók, az iskola törzstagjai igen szkeptikusak voltak. Elmondták, több évtizedes munkájukat és
sikereiket kérdõjelezi meg az iskolaváltó szülõi kör. Úgy
a harmadik vagy negyedik hozzászóló, az iskolában négyöt éve dolgozó angol szakos tanár szavaira azonban többen is felfigyeltek.
– Kollégáim – kezdte –, senki nem kérdõjelezi meg azt,
hogy mindenki jó gazdája a területének, sokféle fejlesztési
lehetõséget ismer, módszertani eszköztára gazdag. De – be
kell látnunk, hogy – szigetekként mûködünk. Úgy gondolom, egymás munkájára jobban kellene figyelni, a tapasztalatokat nyíltabban kellene átadni-átvenni. Többet kel1
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lene konzultálnunk a gyerekekrõl. Talán a munkaközösségi tevékenységben kellene az elsõ lépéseket megtenni.
– Milyen jó, hogy éppen errõl kezdtél beszélni – mondta a humán munkaközösség vezetõje –, mi is, és én magam is úgy gondoljuk, hogy szakmai téren lehet erõsíteni.
S ebben éppen az idegen nyelv szakosoknak juthat hangsúlyosabb szerep.
A beszélgetés tovább folyt. Láthatóvá vált, hogy kik
azok a tantestületbõl, akik valóban az iskola erõsödését
szeretnék megvalósítani, s kik azok, akik a sebeik nyalogatásánál tovább nem szándékoznak menni. Az értekezlet végén – az igazgató kezdeményezésére – egy csoport
alakult, amelynek az lesz a dolga, hogy az érvényben lévõ
pedagógiai programot figyelembe véve az újítás lehetõségét kidolgozza. A csoportvezetõi feladatokat az angol
szakos kolléganõ vállalta magára. Ne titkoljuk, a tantestületi egység ezen a ponton megszakadt. Az igazgató egy
magánbeszélgetésben a következõket mondta:
– Ha az egység egy személy kiválasztásán, feladattal való ellátásán múlik, akkor ott csupán látszólagos volt a testületi egység. Meggyõzõdésem, hogy a pályája elején álló
ambiciózus kollégának is lehet rálátása a munkára, eredeti újító ötlete a változtatásra. Hiszen éppen ez a korosztály
viheti tovább az iskola hírnevét, emelheti presztízsét.
A munka nagy lendülettel indult és folyt. Sikerült több
olyan kollégát is a jó ügynek megnyerni, aki a kezdeti
idõszakban nem mutatott érdeklõdést a feladat iránt. A
tanítási órák után többször gyûlt össze a „csapat”, beszélgettek, kezdeményezték szakemberek meghívását is. Felpezsdült az élet a tanáriban és az osztálytermekben is. Az
igazgató elégedett volt, ugyanis látta a felelõsségteljes és
kritikus tervezõmunkát. Egy alkalommal a csoportvezetõ azzal a kéréssel állt elõ, hogy hívják meg a fenntartó
önkormányzat oktatásért felelõs képviselõjét is a legközelebbi megbeszélésükre.
– Tudod, attól félek, ha a mi nagyszabású elképzeléseinket nem támogatja a munkáltató, dugába dõlhet az a jó
cselekvési terv, amelyet kidolgozunk. Márpedig az nagy
kár lenne. Ám nélkülük semmi sem valósítható meg.
Az igazgató meghívására látogatást tett az iskolában
az oktatási bizottság két tagja is. Érdekes volt ez a találkozás. Az iskola munkatársai részére világossá vált, hogy
inkább csak sejtései vannak a bizottsági tagoknak az iskolában folyó munkáról, mint konkrét ismeretük. Az
volt a tantestület benyomása, hogy az önkormányzat elsõsorban a statisztikai adatokból tájékozódik, ám a valós
munkát, az eredményeket, az értékeket, illetve az iskolájukra jellemzõ problémákat egyáltalán nem ismeri. Ezért
aztán a tanári kar mintegy továbbképzésben részesítette
a laikus önkormányzati képviselõket. Az azonban feltétlen eredménynek minõsíthetõ és elismerést érdemel,
hogy a vendégek nem siettek el, mintha inkább élvezték
volna a szakmai beszélgetést. Végül a bizottsági elnök a
következõkkel zárta a látogatást:
– Hasznos volt az itt töltött idõ. Pirulva vallom be,
hogy errõl az iskoláról csak felszínes benyomásaim voltak. Most bepillanthattunk a mûhelymunkába. Igazán
remek emberek dolgoznak itt. A kidolgozott terv meggyõzõ, ám a pénzek fölött nem rendelkezem, illetve a bizottság sem rendelkezik. De feltétlenül tájékoztatjuk az
arra illetékeseket és reméljük, hogy a következõ gazdasági évben segítséget adhat a fenntartó a megvalósításhoz.
2

– Ezt ígéretnek is vehetem? – kérdezte a csoportvezetõ kolléganõ.
– Amennyit lehet, annyit megteszünk – ígérték a hivatal képviselõi.
– Mindenesetre az is öröm számunkra, hogy a munkánkról a fenntartó ennyi év után személyesen is tájékozódott – zárta le a szakmai programot az igazgató.
A tanév során még két újabb pozitív jelzést is kapott az
iskola. Elõször is az oktatási bizottság többször is tájékoztatást kért be a programalakítás állásáról. Március végén
az írásos elõterjesztést a képviselõtestület elé terjesztette
a bizottság. A fejlesztéshez szükséges iskolai órakeret számának emelését a képviselõk, ha nem is teljes mértékben, de támogatták. Így már jó eséllyel lehetett meghirdetni azokat a tehetséggondozó programokat, amelyek a
felsõ tagozatos gyerekek foglalkoztatásához kerültek kidolgozásra. A másik pozitív jelzést az áprilisi beiratkozáskor kapta az iskola. A fejlesztés hírére az oktatási bizottság két tagja is ebbe az iskolába íratta be a gyermekét. S
ez egy kisváros esetében az intézmény elismertségének a
megerõsödést jelentette.
Néhány év telt el azóta, és õsszel ismét dolgom volt ebben az iskolában. A korábbi igazgató közben nyugdíjba
vonult, s a tantestület közel fele is kicserélõdött hasonló
okokból. Immáron második éve az angol szakos kolléganõ igazgatja az iskolát. Tisztelettel beszélt elõdjérõl, aki
jó pillanatban bízta meg õt az iskolaformálói feladatokkal. Ugyanakkor büszke arra, hogy egy idõ óta a negyedik
osztályokból nem megy el egyetlen gyerek sem a nyolc
évfolyamos gimnáziumba, s a hatodik osztály végeztével
is csak ritkán akad egy-két iskolát váltó gyerek a jobb továbbtanulási esélyek reményében. Aggodalommal tekint azonban a jövõbe: vajon milyen lehetõségei lesznek
a fenntartóváltás után a többletszolgáltatások fenntartására. Reméljük, hogy az iskola kezdeményezéseinek már
híre ment, s az egyéni utakat a szûkös gazdasági lehetõségek nem korlátozzák a jövõben sem.

Játék új szerepben
A történet szereplõi egy középiskola vezetõi és tanárai. Majd négy cikluson át vezette az intézményt a korábbi igazgató, aki hozzáértéssel, nagy energiával és határozott szigorral irányította az intézményét. Komoly újításokat valósított meg, az épületet korszerûsítette, kísérleti
tantervû osztályokat indított be, programokat dolgoztatott ki. Az iskola az elismert intézmények rangját vívta ki
környezetében. Valljuk meg, ez a fajta vezetõi attitûd a
munkatársak életét jelentõsen megkönnyíti, ugyanis stabilitást, kiszámíthatóságot, biztonságérzetet sugároz. Ám
idõvel – éppen a külsõ igényeknek való megfelelés kényszere – az intézmény belsõ világának mindennapjaiban
egyensúlyvesztést okozott. A kollégák többször tapasztalták, hogy érdemi ügyekben sem jutnak el közvetlenül
az igazgatójukhoz, a helyettesekkel kellett minden problémát megbeszélniük, megoldaniuk. A hírek és az információk ilyen módon csak áttételesen jutottak el a vezetõjükhöz, aki minden esetben tömör, határozott intézkedéssel válaszolt. Jó érzéke volt ahhoz, hogy a legalkalmasabb kollégákat bízza meg a fontos feladatokkal, a kevésbé színesekkel, a kissé kényelmesebbekkel nem is igazán
foglalkozott.
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A nyugdíjba vonulását is jól elõkészítette. Olyan kolléganõt szemelt ki a munkája folytatására és az igazgatói
pályázat elkészítésére, aki kellõ elfogadottságnak örvendett, kreatív is volt, s mint az iskola helyettes vezetõje,
kellõképpen ismerte a terepet és a kollégái képességeit.
Ilyen elõzmények és a sikeres pályázat után vette át a
vezetést a helyettesbõl lett új igazgató. Õ keresett meg és
kért fel arra, hogy tekintsem át az iskolában folyó nevelõmunka hatékonyságát, illetve adjak tanácsot kollégáinak az eredményes osztályfõnöki munkához. Az elõzetes
beszélgetésekbõl világossá vált számomra aggodalma.
Azt érzékelte ugyanis, hogy a kollégáinak jelentõs része
az igazolások vezetését tekintette legfontosabb feladatának, az osztályfõnöki munka alfájának és ómegájának.
Ugyanakkor azt is észre kellett vennie, hogy általában
problémát jelent a házirend elfogadtatása és betartatása,
a konfliktusok kezelése vagy a szülõkkel való kapcsolattartás megvalósítása.
A kollégákkal való elsõ találkozás igen érdekesen alakult. Kérésüknek megfelelõen a tanítás után, délután 3
órakor vártam a megbeszélésre huszonnégy tanárt az úgynevezett kiselõadóban. A kezdésre azonban mindössze
hat kolléga érkezett meg pontosan. Lassan szállingóztak,
de negyed órával a kitûzött idõ után már mindenki a teremben volt. Elmondtam, miben vár segítséget az igazgatónõ a találkozásainktól, és arra kértem a jelenlévõket,
hogy fogalmazzák meg általános problémáikat a felvetett
témákkal kapcsolatban. Végül tekintélyes terjedelmû
problémakatalógus állt össze. A legtöbb észrevétel a tanulókra vonatkozott. Csak néhány példa a sok közül:
„érdektelenek, készületlenek, nem motiválhatóak, tiszteletlenek, egymást gyakran piszkálják, nincs elkötelezettségük, soha nem tartják be a házirendet” stb. Meglepett a panaszok
sokasága. Csodálkozásomat nem rejtettem véka alá és
elmondtam, hogy tudomásom szerint az iskola sikeres,
minden évben a tanulmányi és a szakmai versenyeken is
sikerrel szerepelnek. Érdekes volt, hogy ezeket az értékeket nem is tekintették a sajátjuknak. Az egyik kolléganõ
a következõket mondta: „Jobb tanuló mindenütt van, de a
zöm, az rémes!” Beszélgetés közben figyeltem a kollégákat. Körülbelül a jelenlévõk egyharmada tartotta fontosnak a problémák megbeszélését, a második harmada figyelt, de nem kívánt bekapcsolódni, míg a többiek tüntetõen mással foglalkoztak. Különös kedvencemmé vált
egy kolléga, aki a laptopján mindvégig filmet nézett.
Az elõadónak nagy dilemmája, hogy ilyenkor mit tegyen: vajon tegye szóvá, vagy hagyja figyelmen kívül az
eseményt. Én az utóbbit választottam. Úgy véltem, felnõtt emberrõl van szó, aki nem önszántából vesz részt a
továbbképzésen. Az idõ azonban nekem dolgozott. Éppen a figyelmetlenségrõl, az érdektelenségrõl beszélgettünk, amikor az említett kolléga hirtelen felkapta a fejét
– ha cinikus lennék, azt mondanám, hogy nyilván a film
egy érdektelenebb részéhez érkezett – s legnagyobb meglepetésemre így szólt: „és az is igen rontja a hatékonyságot,
hogy a gyerekek egyszerre több dologgal is foglalkoznak. A kiadott feladatok felett üldögélnek, közben SMS-t küldözgetnek és a szomszédjukkal is beszélgetnek.” Már éppen reagálni akartam megjegyzésére, amikor a közelében ülõ kolléga emelkedett szólásra: „Ezt te kifogásolod? Te sem teszel
mást. Most is filmezel.” Szívembõl jött ez a megjegyzés.
Ám a kolléga nem jött zavarba: „Csak én már túl vagyok

öt tanítási órán, s most a szabadidõmet töltöm itt, mert az
igazgató beküldött erre a foglalkozásra.”
Ahhoz, hogy egy ilyen szituációból az ember kikerüljön,
nagy határozottságra, ugyanakkor kellõ önfegyelemre van
szüksége. Egy foglalkozás attól izgalmas, hogy váratlan
helyzetek adódnak. Nos, ez a váratlanság most telibe talált. Az asszertivitásról kezdtem el beszélni, majd csoportokat alakítottunk. Megéreztem, hogy a jelenlévõk nagyobb része kezd elfogadni. A játék a következõ volt:
„A tanárod az egyik írásbeli munka feladatlapján a javítás
pontszámait rosszul adta össze, ennek következtében roszszabb lett az érdemjegyed. Hogyan és mit lehet tenni?”
A kollégák olyan aktivitást mutattak, amilyet nem is
sejtettem. Többen is elmondták, hogy maguk is átestek
ilyen jellegû hibán, s nagyon nehéz volt megõrizni a tekintélyüket. De olyan példa is elõkerült, amelyben maguk voltak a hasonló tévedés áldozatai.
Ahogy eltávolodtunk az iskolai munka mindennapjaitól, úgy váltak érdeklõdõkké, valódi résztvevõkké a fáradt, fásult kollégák. Még arra is vállalkoztak, hogy maguk
állítsanak össze szituációt az asszertivitás témaköréhez.
Így született meg a következõ példa: „A munkatársad rendszerint elkésik a megbeszélésekrõl, ami téged nagyon zavar,
mert neked szoros idõbeosztásod van, és egyébként is sértõnek
érzed ezt a viselkedést.” Talán mondanom sem kell, a példát
egy olyan kolléganõ hozta, aki a foglalkozásra pontosan
érkezett. A siker teljes volt. A kínos elsõ félóra után a kollégák zöme élvezettel vett részt a foglalkozáson. A feszültségek elsimultak. Valójában csak egy kolléga volt elégedetlen, a filmnézõ. Véleményének ugyan nem adott hangot, ám a csoportalakítás során lassan, oldalazva közeledett az ajtó felé, s egy adott pillanatban, amikor úgy sejtette, nem figyelek oda, kiosont a terembõl.
Az igazgató kérésének megfelelõen a félév során négy
foglalkozást is tartottam az iskola pedagógusainak. Elégedetlenségük érezhetõen oldódott, az áthárító magatartásukat nem folytatták. Végül is elégedetten fejezhettem be a tréninget. Hozzá kell tegyem, a korábban említett kollégával a késõbbiekben már nem találkoztam. A
többiek elejtett megjegyzéseibõl azonban kiderült, hogy
õket is sokszor irritálja a különcködése, amelyben semmiféle eredetiséget nem lehet felfedezni, az sokkal inkább szembenállást hangsúlyozó, éretlen viselkedésrõl
tanúskodik. Az egyik kolléga meglehetõsen élesen fogalmazott, amikor így jellemezte: „Õ a legproblematikusabb
tanulóink viselkedését másolja, soha nem lesz olyan érett,
hogy õ szolgáljon példaként!” Mi azért bízzunk a nevelhetõségben!
A zárófoglalkozáson véleményt kértem a foglalkozásokról. Sok szépet hallottam, s nem titok, jólesett. A legörvendetesebb megjegyzés a következõ volt: „Azért örülök, hogy részt vettem a foglalkozásokon, mert mindent, amit
tanultam, bevittem és kipróbáltam az osztályomban. Ezek a
nagy laklik is szeretnek játszani, akár a tanáraik. Ma már
örülök, ha osztályfõnöki órára készülök.”
Az igazgató a következõ félévben is felkért hasonló
foglalkozások tartására. „Tudod, valami megváltozott a
testületen belül. Mostanában kevesebb kiborult, mérges kollégát látok. Valamit alkalmaznak, amirõl ugyan korábban
hallhattak, de nem volt eszközük a megvalósításhoz. Ezért jó,
ha eljössz hozzánk.”
Ez a nevelés közvetlen ereje.
3
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Oktatási rendszerünk jellemzõi
és fejlesztésének feladatai

Az elmúlt több mint fél évszázad során sok és sokféle oktatási törvény, rendelet született. Újabban a kormányzati ciklusváltások az elõzõeket sietve törölték/átírták/módosították, ám ez nem vezetett az oktatási rendszer eredményességének javulásához. Holott
mindenféle rendszerfejlesztési koncepció meghatározó követelménye az értékelhetõ
eredmények lényeges javulása. Ezt segítendõ – szakértõi funkciójú írásomban – bemutatom oktatási rendszerünk alacsony eredményességi jellemzõit, elemzem ezek okait és
következményeit. Felvázolom az eredményesség lényeges fejlõdését szolgáló lehetõségeket, valamint a folyamatos fejlesztés feladatait, s ezzel összefüggésben a személyiség
eredményesebb fejlõdéssegítésének módjait konkrét példákkal szemléltetem.

Kitörési pont: a jó oktatás
Az utóbbi évtizedek gyorsuló technológiai fejlõdése
azt jelzi, hogy az elkövetkezõ 15–25 évben gyökeres változások következnek be a gazdaság és a társadalom életében. Az elmúlt fél évszázadban a fejlett és közepesen fejlett országok mezõgazdaságában foglalkoztatott fizikai
dolgozók aránya néhány százalékra csökkent, az iparban
foglalkoztatott fizikai dolgozók aránya is fokozatosan és
gyorsulva csökkent/csökken. Ezzel szemben a világon
mindenütt növekszik a szolgáltatás jellegû ágazatokban
foglalkoztatottak aránya.
Ez a tendencia azzal a következménnyel jár, hogy az
alacsonyan iskolázottak a társadalmak perifériájára
szorulnak, s helyzetükbõl alig van menekvés. Nálunk a
népesség mintegy tizede él ebben a helyzetben fõleg az
alacsony színvonalú iskolázottság miatt. A 8 osztályos iskolából kilépõk egy jelentõs százaléka nem tanul tovább,
a szakiskolások mintegy negyede, harmada lemorzsolódik. Nem nehéz elképzelni, hogy ma és a közeli jövõben a
hagyományos iskolákba járók jó részével és országunkkal mi
történik 15–25 év múlva. Elég, ha arra gondolunk, hogy
az alacsony szociális és értelmi fejlettségûek tömege és
folyamatos gyarapodása miatt nálunk már jelenleg is milyen súlyos és megoldhatatlan problémák jelentkeznek.
Természetesen az oktatási rendszerek – korábban és jelenleg is – képesek kifejleszteni azt a szükséges réteget,
amelyik a gyorsuló tudományos és technológiai fejlõdést
megvalósítja, önmaga és a társadalom számára egyaránt
hasznos tagként eddig be tudott és a közeli jövõben is be
tud illeszkedni. Ellentétben – s ez az igazán nagy probléma – a felnövekvõ generációk mintegy tizedével, akik a
nagyon alacsony szociális és értelmi fejlettségük miatt a társadalom perifériájára szorulnak, eltartottként, antiszociális cselekedetekre kényszerülõként, antiszociálissá szilárduló habitussal tengetik az életüket. További 10-20
százaléknyian pedig, mivel alacsony szociális és értelmi fejlettségük miatt a gyorsuló tudományos, technológiai fejõdéshez nem tudnak kellõen alkalmazkodni, a perifériára
szorulás veszélyének lesznek kitéve. Ennek a félelmetes,
4

szociális robbanással fenyegetõ helyzetnek a megakadályozására nincs remény egy lényegesen eredményesebb iskoláztatás nélkül!

Oktatási rendszerünk
gyenge pontjai
Tekintsük át az oktatási rendszerünket az eredményesség oldaláról. Kutatási háttér: Nagy József (2010):
Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged.
• A képességek, készségek fejlesztése
Legyen ehhez kiinduló példa az olvasáskészség fejlõdési folyamatának jellemzése.
Mérésekkel bizonyított, hogy a 2. évfolyamon a tanulók olvasástudása eléri a kezdõ szintet (ez silabizáló olvasás, funkcionális analfabétizmus), majd továbbfejlõdve,
a 4. évfolyamon haladó szintre jut.
Az 5–6. évfolyamon azonban a fejlõdés erõsen lelassul (mindössze 2 százalékpont), a továbbiakban pedig (a
10. évfolyamig) az évenkénti fejlõdés csak mintegy másfél százalékpontnyi. Tehát a felsõ tagozatba lépve gyakorlatilag leáll a gyerekek olvasástudásának fejlõdése,
és a közoktatás végéig igen alacsony szinten is marad.
A 8. évfolyamon az analfabéták aránya 8, a funkcionális
analfabétáké 13 százalék. Az évjáratok 21 százaléka alig
használható olvasáskészséggel kényszerül leélni az életét.
Ugyanakkor 13 százaléknyi tanuló már másodikos korában
jól tud olvasni, viszont a jól olvasó nyolcadikosok aránya
csak 61, a tizedikeseké pedig 68 százalék (ezen belül a tízedikes gimnazistáknak is csak 75 százaléka rendelkezik jól
használható olvasáskészséggel). A szövegértési problémák
jórészt az alacsony szintû olvasáskészség következményei.
(L.: Nagy József. im.: 376–391.; 389—390. oldal ábrái.)
Sajnos a fenti helyzetkép általában jellemzõ a szociális
és az értelmi fejlettség létfontosságú képességeire, készségeire, ismeret- és motívumrendszereire. A fejlõdési folyamatok és a hazai hagyományos – keresztmetszeti – 5–10
éves fejlõdési folyamatainak mérései azt a nagyon fontos
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tényt szemléltetik (amit az olvasáskészség esetében megismerhettünk), hogy az alapvetõ készségek, képességek
5–10 éves lassú folyamatos fejlõdést mutatnak. Azonban ez alatt a hosszú idõ alatt sem valósul meg a tanulók jelentõs hányada esetében az optimális elsajátítás. A legegyszerûbb készségek kivételével a fejlõdésmérés adatai ezt a
helyzetet mutatják (lásd pl.: Nagy József im.: 4., 47., 49., 5052. ábráit a 18., 277. 289., 290., 293–294. oldalakon).
A hagyományos iskola témánként haladva (a szokásos szakzsargonnal szólva) letanítja az elõírt/megválasztott ismereteket, tanítja, gyakoroltatja a soron következõ készséget, és értékeli, minõsíti az eredményeket. Ezután függetlenül az elért eredmények színvonalától, következik az újabb téma, újabb készség (ez az abbahagyás
stratégiája). Ennek következtében a mindenki számára
szükséges színvonalú szociális és értelmi fejlettségi szint
nem valósulhat meg. A jeles tanulókban jól fejlõdnek az
alapvetõ készségek, képességek is a tanított tananyag
alapos elsajátításának köszönhetõen (belátható, hogy
mindenki jeles tanulóvá válása lehetetlen). A jeles tanulók rendszerezõ és elemi kombinatív képességének fejlettsége a 8. és a 10. évfolyamon 72 és 78, illetve 91, 95 százalékpont, az elégséges tanulók eredménye 40, 45, valamint 48, 61 százalékpont (Nagy József im.: 81. és 89. ábra,
417. és 433. oldal).
A megoldás olyan oktatási rendszer, amelyben a létfontosságú tudásrendszerek és motívumrendszerek sokéves, folyamatos kritériumorientált, dominánsan szándékos (a
pedagógus tudatos) indirekt fejlõdéssegítése megvalósul a
tananyagok sajátos tanítása, tanulása által.
• Igazodás a tanulók fejlesztési szükségleteihez
Néhány ország kivételétõl eltekintve, az oktatási rendszerek nem tudják kezelni a felnövekvõk közötti fejlõdésbeli különbségeket: nem csökkentik, hanem lényegesen
növelik a szociális és értelmi fejlõdési különbségeket. Ez a
probléma a hagyományos oktatási rendszerrel megoldhatatlan. Ennek nagyon szilárd szemléletbeli és rendszerbeli
okai vannak. A hagyományos oktatási rendszerben a felnövekvõk közötti fejlettségbeli különbségeket adottként
kezeljük, melyek általában (a kivételektõl eltekintve) nem
változnak, nem csökkennek, nem javulnak, inkább növekszenek, romlanak. Nézzük a tényeket, adatokat.
A hetvenes évek elején végzett kutatás szerint (Nagy József, 1972: Iskola-elõkészítés és beiskolázás. Akadémiai Kiadó, Budapest) az elsõ évfolyam végén elért tanulmányi
eredmény és a nyolcadik évfolyamon elért tanulmányi eredmény közötti korreláció 0,86. Ez azt jelenti, hogy a fejlettség
induló szintje a túlnyomó többség esetében eleve meghatározza a továbbtanulási szándékot és lehetõséget, a tanuló
jövõjét, sorsát. Az iskolába lépõk közötti fejlettségbeli különbség ±2,5 év (kihagyva a félszázaléknyi súlyos értelmi
fogyatékosokat és a félszázaléknyi különlegesen fejletteket). Ez az ötévnyi fejlettségbeli induló különbség 16 éves
korig duplájára növekszik (gondoljon a tisztelt olvasó egy
többszörös évismétlõ, az általános iskolából túlkorosként
lemorzsolódó 16 éves és egy 16 éves jeles gimnáziumi tanuló közötti fejlettségbeli különbségre). Ezzel a nagyon súlyos
következményekkel járó problémával a hagyományos oktatási rendszerek nem tudnak mit kezdeni.
Sok évtizedes tapasztalatok és kutatások bizonyítják,
hogy a tanulók fejlettség szerinti szétválasztása homo-

gén csoportokba, osztályokba, iskolákba, nem vezet
eredményre. Épp ellenkezõleg: az alacsony fejlettséggel
iskolába lépõk szociális és értelmi fejlõdése tovább romlik. (Itt nem a fogyatékkal élõk különválasztott fejlesztésének helytelenítésérõl van szó, bár sokféle kísérlet és
megoldási mód létezik, melyek szerint a nagyon súlyos
esetek kivételével az integrálás a fogyatékosok számára is
és a többség számára is fõleg a szociális fejlõdésük szempontjából elõnyös.)
A tanulók negyede, harmada olyan alacsony szintû
fejlettséggel lép be az ötödik évfolyamba, hogy a szaktantárgyi oktatásra alkalmatlan. Szociális és értelmi fejlõdésük lelassul, tizedük, negyedük esetében stagnál. Az
alsó és a felsõ tagozat közötti váltás ennek következtében nagymértékben hozzájárul a perifériára szoruló rétegek újratermeléséhez, növekedéséhez.

Iskolaszerkezeti szelekció
Súlyos következményekkel járó probléma a tanulók
korai, a 8. évfolyamot követõ szétválasztása: a gimnáziumokba, a szakközépiskolákba, a szakiskolákba és a lemorzsolódókra, a tovább nem tanulókra. Ez a gyakorlat
elsõsorban a szakiskolákat, a szakképzést, a szakiskolásokat sújtja. Mint a fenti adatok mutatták, a 8. osztályból
kilépõk mintegy tizede nagyon alacsony szociális és értelmi fejlettséggel lép be a szakiskolákba. Jó részük hamarosan le is morzsolódik. A megmaradók szociális és értelmi
fejlettségének átlaga pedig a felsõ tagozat 5–6. évfolyamán tanulókénak felel meg. Ez azt jelenti, hogy a tizedikes szakiskolai tanulóknak csak mintegy a fele (az átlagnál fejlettebbek, illetve a jóval fejlettebbek csoportja) tud
a mai igényeknek megfelelõ, használható szakképzettséget szerezni. A gyors technológiai fejlõdéshez a többiek
már nehezen vagy egyáltalán nem lesznek képesek alkalmazkodni. Ez a súlyos probléma rendkívüli módon akadályozta a szakképzés eredményességét, ezért az általános
értelmi fejlõdés alacsony színvonalát ma a közismereti
tantárgyak oktatásának beiktatásával próbálják pótolni. Sajnos azonban ez – a több éve mûködõ rendszer – kudarcot vallott. Mivel a szakiskolás tanulók többsége már
az általános iskolában sem volt képes a közismereti tantárgyakból kellõen okulni, a folyamatos sikertelenség miatt közömbössé, szembenállóvá, gyakran ellenségessé válik a közismereti tárgyak tanulása iránt. Hiszen a szakiskolába elsõsorban a szakmatanulás érdekében iratkozott
be. A nagyarányú lemorzsolódásnak ez az alapvetõ oka.
Újabban a régi rendszer visszaállítása, vagyis a közismereti tárgyak kiiktatása kerül napirendre, de ezzel sem lehet
megoldani a szakoktatás problémáját. Hiszen annak oka
nem a szakiskolai közismereti tárgyak tanítása, hanem a
szakiskolába lépõk nagy részének rendkívül alacsony szintû tudása és fejlettsége. A helyzet nem fog változni, ha a
hagyományos általános iskola, ahogy régen, most és a jövõben is a végzõsök negyedét, harmadát a fentiekben jellemzett alacsony színvonalon bocsátja ki. Az eredményes megoldás tehát csak az lehet, ha az általánosan képzõ évfolyamok elegendõen magas fejlettségû tanulókat
küldenek a szakképzés területére is.
(A sorozat következõ részében az oktatási rendszer fejlesztésének idõszerû feladatait tekinti át a szerzõ.)
5
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Óvodaiskola
„Vásárhelyi-módra” (2.)
Az óvodai nevelésrõl a tanító szemével

Sorozatunk a kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény alsós tanítói közösségének tízéves programfejlesztõ tevékenységét mutatja
be. Jó gyakorlatuk tapasztalatainak publikálásával az óvodából iskolába lépõ kisiskolás
nehézségeinek oldását, leküzdését szeretnék segíteni. Ez a részlet a program egyik résztvevõjének óvodai tapasztalatairól szól.(szerk.)

Kecskeméten, a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában mûködõ óvodaiskola program keretében – nekem mint
tanítónak – lehetõségem van arra, hogy a leendõ elsõ
osztályosaimmal az óvoda nagycsoportjában tölthessem a nevelési évet. Így most óvónõi munkát végzek.
Ezt azért tehetem meg, mert óvodapedagógusi végzettségem is van. Joggal vetõdik fel az a kérdés, hogy miért vállalja valaki ezt a számára új, az iskolai nevelõ-oktató
munkától teljesen eltérõ, más jellegû feladatot?

Mire jó az óvodában töltött
nevelési év?
Az elsõ osztályban az iskolai élet, a tanulási tevékenység beindítása összetett, sokrétû kihívás. A szokásos esetben a gyermekek a tanító számára ismeretlenek, és általában a tanulók sem ismerik egymást. Ebben a helyzetben kell megkezdeni a közösség formálását, a szokásrendszer kialakítását és nem utolsósorban elkezdeni az oktatást. Kimondathatjuk, hogy ilyenkor a tanító „sötétben
tapogatózik”, keresi a megfelelõ módszereket, megoldásmódokat, amelyekkel az adott közösséggel a leghatékonyabban tud majd foglalkozni.
A mi esetünkben azonban az óvodaiskola program keretében lehetõvé vált, hogy ez már egy évvel korábban,
az óvoda nagycsoportjában megtörténhessen. Én tehát,
mivel jövõre elsõs tanító leszek, már az idén õsztõl – mint
az egyik óvónõjük – egész évben együtt leszek leendõ tanítványaimmal az óvodában. Itt megismerhetem szokásaikat, tulajdonságaikat, gyengeségeiket és erõsségeiket. Megfigyelhetem napirendjüket, tevékenységrendszerüket, a velük való bánásmód jellemzõit, beilleszkedem a csoport életébe.
Ott-tartózkodásom célja, hogy segítsem majd zökkenõmentessé tenni az óvoda és iskola közötti átmenetet,
hiszen a gyermek fejlõdését, iskolai pályafutásának sikerességét meghatározó tényezõ ebben a nehéz idõszakban
a biztonságérzet, melyet az õt körülvevõ személyek állandósága nagymértékben biztosít.
6

A gyerekek megismerésének
lehetõsége
Az óvodában kötetlen játék közben, a biztonságot
nyújtó környezetben ismerhetem meg a gyermekeket. Itt
nem sürget az idõ, a tananyag mennyisége. Sok lehetõség
nyílik az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokra, beszélgetésekre, természetesen játék közben. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a sok örömteli közös tevékenység közben kialakul közöttünk egy kölcsönös bizalmon alapuló érzelmi kötõdés is.

Felkészülés az iskolakezdésre
A foglalkozásokon képet alkothatok képességeik fejlettségérõl, s ezután kezdhetjük – az óvónõ kollégámmal
közösen – az iskolára való felkészítést. Ezen a területen
több kiemelt feladatunk van.
A beszédfejlesztés áthatja a mindennapjainkat. A
megtanult mondókák, versek, dalok, mesék nemcsak a
gyerekek szókincsét gazdagítják, hanem fejlesztik verbális emlékezetüket is.
Nagy hangsúlyt fektetünk a testséma és a téri orientáció fejlesztésére. Sok kis- és nagymozgásos játékkal tudjuk a nap bármely idõszakában fejleszteni a gyerekeket
ezen a területen.
Az óvodai feladatok között az önkiszolgálás gyakorlása az egyik kiemelt terület. Nagyon fontos, hogy a gyermekek az óvodáskor végén már önállóan öltözködjenek, tisztálkodjanak, kössék meg a cipõfûzõjüket. A napossággal megtapasztalt felelõsi tevékenység pedig megérezteti a közösségért végzett munka fontosságát, a kötelesség teljesítésének jelentõségét. Mindig van egy-két
gyermek, aki kezdetben csak hosszú rábeszéléssel, beláttatással gyõzhetõ meg a szabályok megtartásának szükségességérõl, a normaszegés kellemetlen következményeirõl.
Az óvodaiskola programban kiemelt szerepet szánunk
az önértékelési képesség fejlesztésének. A célunk, hogy a
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gyermekek környezetük elvárásait megtanulják és ezekhez viszonyítva értékeljék tevékenységeiket. Jó, ha már a
nagycsoportban elindítjuk ezt a folyamatot, természetesen a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelõen. A mi csoportunkban ez úgy mûködik, hogy a tevékenységek megkezdése elõtt közösen egy szempontot,
elvárást (pl. beszélgetéssel nem zavarom a környezetemet, vagy: türelmesen meghallgatom a társaimat) választunk, melynek tartalmát megbeszéljük. Erre igyekszik figyelni mindenki. A foglalkozás végén a gyerekek
megpróbálják elmondani, hogy ez hogyan sikerült nekik,
azaz értékelik saját teljesítményüket. Mint a csoport
egyik tagja, én is elmondom a véleményemet, példát adva azoknak, akiknek szüksége van erre.
Összességében – az eddigi tapasztalataim alapján –
úgy látom, hogy nagyon fontos mind a gyerekek, mind

pedig a tanító szempontjából az együtt töltött idõ az óvodában. Jelentõségét a kölcsönös megismerés, a bizalom
és az elfogadás adja. Ez teremt alapot ahhoz, hogy közösen, nyugodt körülmények között és teljesítménykényszer nélkül készülhessünk fel az iskola megkezdésére. A
gyerekeket pedig minél több öröm, siker és pozitív élmény érhesse az iskolai tanulással kapcsolatban mindjárt a kezdeti idõben.
A szülõk számára is megnyugtató, hogy a megszokottnál egy évvel korábban megismerkedhetnek gyermekük tanítójának személyiségével és annak nevelési
módszereivel. Megtapasztalhatják, hogy gyermekükkel
békés, jó kapcsolata alakul ki, mely kölcsönös bizalomra
épül és megerõsíti a gyerek biztonságérzetét. Hiszen az a
gyerek, aki biztonságban érzi magát, szívesen tanul, nyitott a világra és békességben él a társaival.

vvv
Sturcz Istvánné

Módszertani
szösszenetek (2.)
Szókincs – kellemes küzdelem az anyanyelvért

ét ágra süt a nap. Fényárban úszik a tanterem. Optimizmusra hangoló ragyogás. A kis elsõ osztályoH
soknak bántó, zavaró jelenség. Rángatják az áttetszõ füg-

A mondókák igazi csemegék. A mondókák ritmusa
varázslat. Weöres Sándor versei meg gyöngyszemek!

gönyt, szemükbe tûz a nap. Egyikük készségesen segít
társának a tanszerek elõkészítésében.
– Nagyot nõttél a szememben! – lépek hozzá. A megerõsítés önkéntelen.
Õ rám néz meglepetten. Hüvelyk- és mutatóujját öszszeérinti, a szeméhez emeli. Tágra nyitott szeme elõtt ujjait távolítja egymástól, majd közelíti.
– Hogy érti? – kérdezi természetes ösztönösséggel a
gyerek.
Arcán döbbent értetlenség. Körbejárom szavakkal,
másképp. Akarom, hogy értse.
Becsengetnek. Dicsérõ szavaim visszhangja zakatol a
fejemben. Gondolataim elkalandoznak.
– Foglaljatok helyet! – mondom. Néhányan továbbra
is állnak.
– Üljetek le! – próbálkozom még egyszer.
„Nem értik, amit beszélek” – érint kellemetlenül a felismerés.
Édes anyanyelvem! Hogyan is folytassam? Mese, mondóka, vers! Minden órán, minden órán. Ismételgetem
(ismétlés a tudás anyja). Fogadkozom. Alkotom magam
számára a mércét.

Harap – utca három alatt
megnyílott a kutya-tár,
síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülû Aladár...
(Weöres Sándor: A kutya-tár)

Gyerekek, gyerekek,
Szeretik a perecet…

Halkan, tagoltan, érthetõen indítom a verset. A kis
elsõ osztályosok lelkesen, kórusban ismétlik utánam, soronként. Minden szem rajtam. Figyelik a tekintetem, az
arcjátékom, minden rezdülésem. Utánozzák a hanglejtésem, még a játékos érzelmeket is visszatükrözik. Élõ, eleven kontaktus viszi tovább a szárnyaló sorokat.
Egy röpke hét után a kezdõ sort önállóan, kórusban
folytatják. Már tudják!
Aztán fokozatosan bõvítjük újabb költeményekkel.
Közben ismételjük a régit. Ha lehet, mozgással összekapcsoljuk.
A tanulás élvezetes játékká változik. A rím és ritmus
keltette inger izgatja az idegsejteket. Sugárzó tekintet a
jutalom. Arcukon mosoly, a levegõben a verssorok visszhangzó dallama.
Fejlõdik a memória, gyarapodik a szókincs, új szavakkal gazdagodnak.
Rejtett célokról sejtelmük sincs. Tetszik nekik! Élményszint. Számonkérés nélkül.
7
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Horváth Gabriella

Kodály Zoltán (2.)
Emberközelben

A mester életét végigkísérte, meghatározta keresztény hite, ezt több bibliai témájú mûve is jelzi: a Psalmus, a Budavári Te Deum, a Jézus és a kufárok. Már nagyszombati diákkorából fennmaradt egy énekszólóra és orgonára írott Ave Maria. Orgonával kísért kórusmûvei az Öt tantum ergo, Pange Lingua, Ének Szent István királyhoz vagy a gyönyörû
Stabat Mater.

A Csendes mise története
A Kodály házaspár gyakran tartózkodott Galyatetõn,
amelynek templomába járt el misére a zeneszerzõ. Egy
télen a kántor a nagy hó miatt nem tudott feljönni a hegyre, telefonon megkérte a tanár urat, hogy helyettesítse a
misén. Ezt Kodály megtiszteltetésnek tekintette, olyanynyira, hogy ekkor komponálta a Csendes misét (1942.
vagy 43.), amiben a mise idõtartamához és a liturgikus
szövegek tartalmához igazodva formálta meg mûvét. „Segédkántor lettem, és ezt írtam” – nyújtotta át egy barátjának a jegyzetfüzetét. Az úgynevezett csendes miséken
ugyanis nem volt népének vagy karének, így a kántor feladata az volt, hogy a liturgiához hangszeres szólót, kíséretet biztosítson. Ezt Kodály olyan tökéletességgel valósította meg, hogy késõbb orgonára, szólóénekre és vegyes karra, majd zenekari változattal szólóénekre és vegyes karra is átdolgozta a misét. Így három változatban is
elõadható a mû – a Missa brevis. Ezen a címen vált ismertté azóta a templomokban és a hangversenytermekben.
1966-ban Kodály Magyar misét is alkotott, amikor a II.
Vatikáni Zsinat döntése szerint már nemzeti nyelveken,
nem latinul mondják a miseszöveget a katolikus egyházban.

Az 1950-es években
Több anekdota maradt fenn Kodály Zoltánról ebbõl
az idõbõl. Nemzetközi tekintélye miatt nem merték zaklatni, legalábbis nyilvános módon semmiképpen. A Rákosi-korszak a nagy mûvész személyének, munkásságának elismerésével mintegy önmaga legitimitására is törekedett.
Háromszor tüntették ki Kossuth-díjjal, ünnepi vacsorákra, összejövetelekre is gyakran meghívták feleségével
együtt. Egy ilyen alkalommal környékezte meg Rákosi,
hogy komponáljon új Himnuszt, valószínûleg a szovjethez hasonló hangvételûre gondolt. Kodály legendás
szûkszavúságával csak hosszú hallgatás után válaszolt a
felkérésre: „Már van. Jó az.”
Máskor a fõtitkár (R. M.) félig viccesen, félig kioktatóan megjegyezte a társaságban: „Az utóbbi idõben sok

rosszat hallottam magáról.” Kodály ezúttal is csak sokára
szólalt meg és csak ennyit mondott: „Én is magáról.”
Az 1950-es évek magánéletében is változásokat hoztak. 1954-ben baleset érte Emma asszonyt, s ebbõl valójában már soha nem épült fel teljesen 1958 novemberében bekövetkezett haláláig. A gyászév keserû magánya
után a mester új házasságra határozta el magát. 1959 decemberében feleségül vette egy dombóvári barátja leányát, Péczely Saroltát, aki ekkor énekkar-vezetõi szakon
tanult a Zeneakadémián. Õ azóta a Kodály-örökség hûséges gondozója, az életmû pontos feltárásának elõsegítõje, támogatója.

A tudós zenepedagógus
Kodály zeneszerzõi munkássága mellett 1930-tól a budapesti egyetem filozófiai fakultásán rendszeresen elõadásokat tartott a népzenérõl. 1934-tõl a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából Bartók Bélával együtt
megkezdték a népdalanyag rendszerezését. 1937-ben kiadta A magyar népzene címû könyvét. 1943-ban az MTA
levelezõ, majd rendes tagjává választották, 1946–49-ig
pedig az intézmény elnöke is volt. Zenetudósi munkássága
elismeréseképpen késõbb több neves külföldi egyetem
avatta díszdoktorává. A Magyar Népzene Tára címû öszszegzõ mû 1951–1966-ig hat kötetben jelent meg a Népzenekutató Csoport által Kodály irányítása alatt. I. Gyermekjátékok, II. Jeles napok, III. Lakodalom 1–2., IV. Párosítók, V. Siratók, majd már a halála után, 1973-ban a
Magyar népdaltípusok címû gyûjtemény.
Kodály Zoltánról, a zenepedagógusról nem könnyû
rövid összefoglalást nyújtani. A gyermekekhez, az általános iskolához, majd az óvodához az a keserû felismerés
juttatta el, hogy az új magyar zenét és az õs, eredeti magyar népdalt kezdetben egyaránt elutasítóan fogadta az
úgynevezett zeneileg mûvelt réteg, de a középosztály is,
akinek felszínes mûveltsége, elrontott ízlése már képtelen volt ráhangolódni ennek a zenének a stílusára, mélységére.
Elmesélte, miként szörnyedt el, amikor tanítóképzõs
kiránduló leányok éneklését hallgatta: repertoárjuk
csúcspontja a Schneider Fáni címû dal volt. Mint mondta, talán ez az „élmény” rázta fel, hogy valamit tenni kell:
9

HorvÆth_KodÆly2.qxd

2012.01.26.

8:44

Page 10

a jövõ nemzedékének nevelõi, anyái nem nevelkedhetnek efféle analfabétáknál is rosszabb zenei züllöttségben.
Ismerjük azóta Kodály szállóigévé vált mondatait:
„Egy gyermek zenei nevelését kilenc hónappal a világra jötte
elõtt kell megkezdeni”. Õ ezalatt azt értette, hogy a szép
éneklésben, muzikalitásban az édesanyának kell az elsõ
példának lennie gyermeke elõtt. E túlzásnak hitt gondolatról azóta tudjuk, hogy a kisbaba már magzatkorában is
mily pozitívan reagál az igazi, értékes, leginkább a megnyugvást, harmóniát árasztó zenére, mint amilyen például Vivaldi, Corelli, Bach vagy Mozart muzsikája.
A zenei nevelést Kodály nem az erõszakolt hangszertanulásban látta: „… minden ember a torkában hordja a
legszebb hangszert!” – jelentette ki. Az énekhang és annak kiképzése sokkal inkább megnyitja az utat a zenéhez,
mint a hangszeres játék, ráadásul – akkor is – csak kevesen engedhették meg maguknak, hogy hangszert vásároljanak. Kodály koncepciója az éneklésre, a tiszta
hangképzésre, a belsõ hallás, a lapról olvasás elsajátítására, fejlesztésére helyzete a hangsúlyt. Kifogásolta, hogy a
Zeneakadémián tanulók között is sokan voltak, akik nehezen vagy alig tudtak lapról olvasni, csak ha a hangszeren megszólaltatták a dallamot, akkor lett számukra hallható. Holott ennek éppen fordítva kell történnie. A
hangszeren játszónak elõbb belül kellene hallania a dallamot, és csak utána megszólaltatni. Nemegyszer fanyar
humorával szólt a hangszertanulás elsõdlegességét szorgalmazókról. „Csak az kapjon hangszert a kezébe, aki valóban rátermett… Hiszen katasztrofális lenne, ha mindenki
játszana hangszeren. Az egész ország megbolondulna a sok
hamis játéktól…” – válaszolta egy riportban, amikor a zenei általános iskolákról kérdezték. Az éneklés a zenéhez
vezetõ igazi út – állította Kodály –mintsem az, hogy a
gyerek, mielõtt tisztán el tudna énekelni egy dalt, inkább
„zongorán kalimpálna vagy hegedût cincogtatna vagy
valami fúvós hangszert nyaggatna.”

Az úgynevezett
„Kodály-módszer”
A hallás- és ritmusfejlesztési gyakorlatok, a zenei írásolvasás oktatása, valamint a relatív szolmizáció lényegében korábban is létezett. Ám ez a XVIII. és a XIX. században elsõsorban az olasz és a francia zeneoktatásban játszott szerepet. Elõdjeiként Kodály Bertalotti, Arezzoi
Guido, Curwen, Emil Artaud, A. Thomas nevét említette. Magyarországon a német modell, a hangszeres zeneoktatás állt a középpontban, de más európai országokban is csak lassan hódított teret az éneklésre, a szolfézstanulásra, lapról olvasásra, zenediktálásra építõ, az összhangzattan alapjait is magában foglaló módszer.
Kodály több száz énekgyakorlattal (333 olvasógyakorlat, Bicinia Hungarica, Triciniák), a hozzájuk kapcsolódó cikkekkel, tanulmányokkal, a zenetagozatos iskolák, osztályok szervezésével, sõt, már az óvodai énektanítás átalakításával is néhány évtized alatt átformálta
a magyar zenepedagógia arculatát. Példája világszerte
elismerést váltott ki a zenetudósok, zenemûvészek, zenepedagógusok körében, szemlélete és az általa kialakí10

tott iskolák gyakorlata követésre méltó mintát nyújtott
más nemzetek zeneoktatói számára is.
A kérdés csak az, hogy ezt az örökséget ma miként
ápoljuk, becsüljük, õrizzük, kamatoztatjuk-e a kincset,
amit a mester ránk hagyományozott? Sajnos a tapasztalatok nem erre utalnak: az ének-zeneórák számát csökkentették, a közös éneklésre fordítható idõ elszomorítóan kevés. Pedig talán soha annyira nem volna szükség
Kodály útmutatásait követni, mint manapság, amikor
úgy tûnik, a lelki sivárság, az elgépiesedés vagy az oly gyakori goromba, bántó, agresszív megnyilvánulások tanúi
lehetünk. ,,A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal… Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. A zene
rendeltetése: belsõ világunk jobb megismerése, felvirágozása,
kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetûnek tartják.”
(Kodály: Visszatekintés)
Nekünk, tanítóknak, számtalan nagyszerû pedagógiai
gondolatát, tanácsát, útmutatását fontos volna ma is feleleveníteni, megszívlelni. Hangsúlyozta például a zene
sokféle jellemfejlesztõ hatását. Rámutatott, hogy a ritmus a figyelem, a koncentráció készségét növeli, a határozottság tulajdonságát váltja ki. A dallam az érzelemvilágot nyitja meg, mélyíti el. A hangerõ, a hangszín váltakozásai a hallószerv élesítõi, finomítói. A helyes légzéstechnika elsajátítása jótékony hatású az egészség, a fizikai állóképesség szempontjából. Kimagasló a közös
éneklés pozitív hatása a kedélyvilágra, emellett közösségformáló, de fegyelmezõ ereje is van.
Megfigyelte, hogy az egyes tantárgyakban elért eredményeket a zenetanulás elõsegíti, javítja. A zenében állandóan jelen van a matematika, az ütemezés, a ritmus, a
hangjegyek értéke, az ütembeosztás a számolás által. A
helyesírást, a nyelvérzéket kedvezõen befolyásolja a zenetanulás a hallószerv, a hangzás iránti érzékenység fejlõdése következtében. Az összefüggõ zenei formák áttekintésében szerzett gyakorlat az olvasási készségre van
serkentõ hatással. Az írásban is precízebbek a zenét tanuló gyermekek, hiszen a kottaírás fokozott figyelmet,
pontosságot követel.

Isten harsonája
„A zene hivatása – írta Kodály – a világegyetem örök harmóniáját tükrözni, hirdetni, hogy megtanuljon az ember beilleszkedni. A világegyetem egy nagyszerûen mûködõ gépezet,
csak az ember rontja el újra meg újra a ráesõ részt.” Mi, pedagógusok ne rontsuk el, hanem építsük napi tevékenységünkbe a mester sok idõtálló, fontos üzenetét.
Életmûve Bartókétól talán leginkább abban különbözik, hogy zeneszerzõi, zenetudósi tevékenységét– kivált
élete késõbbi évtizedeiben – nem egyszer szándékosan
alárendelte elkötelezett nemzetnevelõi, zenepedagógiai
törekvéseinek.
1967. március 6-án távozott az öröklétbe, Szabolcsi
Bence búcsúszavai – többek között – így szóltak ravatalánál: „Nemzedékek munkáját végezte el egymaga… élet és
mû egyetlen oszthatatlan fény és ragyogás… nemcsak a zeneélet, hanem az irodalom, a néprajz, a pedagógia, a nyelvtudomány, a történelem, a nemzet szellemi mûveltségének minden jelképes hordozója búcsúzik tõle.”
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Az Isten harsonája Ady Endre verset akarta megzenésíteni utoljára Kodály. Erre utaló vázlatok feküdtek az
elhagyott íróasztalán. Valóban Isten harsonája volt õ,
akinek üzenete a síron túlról a költõvel együtt ma is szól:
„Mert Isten: az Élet igazsága, / Parancsa ez: mindenki éljen.
/ Parancsa ez: mindenki örüljön. / Parancsa ez: öröm-gyilkos
féljen, / Parancsa ez: mindenki éljen.”

(Az alsó tagozatos osztályok tanítóinak figyelmébe is
õszinte szívvel ajánlhatom a felújított Kodály Zoltán
Emlékmúzeum és Archívumot, amelyet a VI.,
Andrássy út 89. szám alatt, a zeneszerzõ lakása, otthona
szobáiban alakítottak ki. Megközelíthetõ a kis földalattival a Kodály körönd megállótól vagy a 105-ös autóbuszszal.)

vvv

Gróz Andrea

Az intézményes
nõnevelés kezdetei
Zirzen Janka, a tanítónõképzés úttörõje

„… a nõnevelés története hasonlatos a Hold túloldalához: az emberek évezredekig csak találgathattak róla, és ismereteink ma is hiányosak. A mozaikszerû történeti források arra engednek következtetni, hogy a nõnevelés története a nevelés „árnyoldalának” története.”
(Pukánszky Béla)

A lányok nevelése évezredeken át más módon szervezõdött, különbözõ módon ment végbe, mint a fiúké. „Az
emberrõl, a nevelésrõl, annak céljáról, az alkalmazott módszerekrõl elmélkedõ filozófusok és pedagógusok szinte kizárólag a fiúk nevelését tartották szem elõtt, amikor gondolataikat
papírra vetették. A nevelés és oktatás intézményeinek története is elsõsorban a férfiak társadalmi szerepekre való felkészítésének színtereivel, azaz fiúk iskoláival foglalkozik.”
(Pukánszky, 2004. 333.)
Ugyan a tanítóképzés történetének kutatása már nagyobb múltat tudhat magáénak, mégis érdekes lehet a
nõnevelés gondolatkörébõl megközelíteni a pedagógusképzés historiográfiáját.

Az elsõ állami tanítónõképzõ
megszervezése
A forrás, mely nagyban hozzájárult a téma iránti érdeklõdésem felkeltéséhez, az EMLÉKKÖNYV címet viseli. Az 1897-ben kiadott, megjelenésében is nagyon impozáns kötet érdekes színfoltja, hogy Zirzen Jankának, a
Budapesti VI. kerület Állami Polgári Tanítónõképzõ In-

tézet igazgatójának ajánlják hálás tanítványai nyugalomba vonulása alkalmából.1
Az Emlékkönyv elsõ, s legnagyobb egysége Lázárné
Kasztner Janka tollából született, aki – a gyõri állami
tanítónõképzõ intézet igazgatói székében – követõje
Zirzen Jankának. Az igazgatónõ felvázolja a korszak
legfontosabb oktatásügyi törekvéseit, ezen belül természetesen nagy hangsúlyt kap az 1868. évi 38. törvénycikk 81–115. paragrafusa, mely rendelkezett az
állami tanító- és tanítónõképzõk felállításáról.2 (1868.
évi tc.; vö.: Mészáros, 1991. 3–6.) Érdekes szembesülnünk azzal, hogy a törvénycikk megjelenésével, illetve törvényi szintre való emelkedésének idõszakában
minként vélekedtek e tényrõl. Eötvös József miniszter
„… elõrelátó bölcsességérõl s humanizmusáról tesz tanúságot, hogy a népoktatás tekintetében a nõnevelés ügyét
egyenlõ rangba helyezi a fiúiskolák mellé… A leányok elemi és felsõbb oktatását pedig, korát meghaladó meggyõzõdéssel már akkor is a nõk kezébe kívánja adni.” (Lázárné,
1897. 5.)
Báró Eötvös József emberi és szakmai nagyságát hangsúlyozva Kasztner Janka megjegyzi, hogy „… a kiváló
egyének finom emberismerõ tehetségével – sok keresés után
kiválasztott egy nõt, a kit méltónak talált az országos ügy élé11
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re állítani, a kiben tudta, hogy megbízhatik, és az elsõ állami
tanítónõképzõ intézet szervezését és vezetését Zirzen Janka
kezeibe tette le.” (Lázárné, 1897. 5.) Nagy nehézségekkel
kellett megküzdenie az igazgatónõnek, hiszen nemcsak a
pedagógusokat, növendékeket kellett megnyernie a nevelés-oktatás ügyéhez, hanem a társadalmi megbecsültség kivívása is a célok között szerepelt. „Tekintélyt kellett
kölcsönöznie a nõnevelésnek s az azzal foglalkozó egyéneknek.” (Lázárné, 1897. 6.)
Az Emlékkönyv következõ alfejezete Zirzen Janka
„magánnevelõi” tevékenységére fókuszál. Autentikus
képet kapunk a korszak nõnevelésérõl, ha szemügyre
vesszük a következõ sorokat: „Csak egyes kiválóbb férfiak
tulajdonítottak… a nõnevelésügynek országos jelentõséget,
csak azok szólaltak fel érdekében és sürgették a reformeszmék
megvalósítását. A családokban és a társadalomban erõsen
meggyökerezett volt az a meggyõzõdés, hogy a nõnek nincs
szüksége több tudásra, mint épen otthonában, a konyhában
piaczi bevásárlásnál alkalmazhat. Pató Pál uramék mellett
Pató Pál úrasszonyék sem gondolhattak másképen.”
(Lázárné, 1897. 11. ) Az 1868. évi törvénycikk szentesítésekor a közszellem számára még nem érlelõdött meg a
nõnevelés fontossága.

A tanítónõképzés ügyének
elhivatott harcosa
Zirzen Janka3 1824-ben született Jászberényben. Szülei „egyszerû, tisztességes” polgáremberek voltak, akik jó
nevelést adtak lányuknak. Mint ahogy azt az életrajzi
méltatói is megjegyzik, nem valamiféle külsõ kényszer
hatására, hanem „belsõ sugallat”, elhivatottság késztette
a fiatal lányt arra, hogy érdeklõdése a tanítói hivatás irányába forduljon. (A korszakban úgy ítélték meg, hogy a
tanítóság kevésbé „élvezheti” a társadalmi, illetve erkölcsi, anyagi megbecsültséget.)
Még csak hétesztendõs volt, amikor szülei beíratták a
Stein-féle nevelõintézetbe. 11 évesen a budapesti
Felber-féle nevelõintézetbe kerül, majd tanulmányait
egészen 16 éves koráig Tóth Terézia intézetében végzi.
Már ilyen fiatal korában németül és franciául egyaránt
jól beszélt.
Tanítónõképzõ intézetek ekkor még nem voltak.
Ugyan a pesti angolkisasszonyok 1856-ban megkapták a
jogot tanítónõképzõ intézet mûködtetésére, s ismeretes
tény, hogy Fáy András már 1840-ben sürgette egy magyar, országos felügyelet alatt létesülõ „tanítónõ- és nevelõnõ képzõ” intézet felállítását, mégsem valósulnak meg
még egy ideig elképzelései. Így maga Zirzen Janka is magánúton képezte magát. A tanképesítõ vizsgát késõbb,
1869-ben, az angolkisasszonyok intézetében tette le.
Zirzen Janka Herbart tanulmányozása nyomán hangsúlyozta a nevelõ oktatás fontosságát, Salzmann hatására pedig nagy jelentõséget tulajdonított az élõ nyelvek tanításának, és Pestalozzit követve hirdette, hogy a nevelés során figyelembe kell lenni a gyermek személyiségét.
16 évesen, még „gyermeklányként” szülõvárosában,
Jászberényben magánintézetet nyitott, mely csupán
három esztendeig mûködött. 1844-ben ugyanis Egerben
elvállalta Madarassy János, akkor hevesmegyei fõjegyzõ
12

leányának nevelését. Azt a tényt, miszerint a jászberényiek életében mekkora ûrt hagyott az intézmény bezárása, nagymértékben alátámasztja az a késõbbi történés,
hogy 1846-ban, a Madarassy családtól ismét visszakerülvén szülõvárosába, a helyiek kérésére, kívánságára ismét
nevelõintézetet nyitott. A másodízben is megnyitott intézmény azonban csupán a forradalom kitöréséig, 1848ig mûködhetett, ekkor végleg bezárta kapuit.
Zirzen Janka azonban a megváltozott politikai viszonyok ellenére sem mondott le szívügyérõl, a tanításról és
a nevelésrõl. Egy szerencsés véletlen Aradra szólította, a
Steinitzer családban vállalt nevelést, illetve házitanítóságot egészen a gyermekek 16 éves koráig. A családban
nemcsak szakmai megbecsülést és tiszteletet kapott, hanem „második otthonra” is lelt. A Steinitzer család Arad
városának régi patrícius családja volt, akik nagy mûveltséggel rendelkezõ embereknek számítottak, s a közügyek
iránt is élénken érdeklõdtek. Ez a szellemi környezet
Zirzen Janka személyiségére, gondolkozására is nagy hatással volt, s érdeklõdése a zene, a képzõmûvészetek, illetve az irodalom felé fordult. Életének eme fontos állomásáról igazgatói székének elfoglalásakor ekképpen nyilatkozott: „Sokkal tartozom a Steinitzer családnak; egyéniségem, gondolkozásom fejlõdését, megszilárdulását nekik,
különösen Tanfy Józsefnek köszönhetem. Az õ nemes és bölcs
befolyása érlelte meg bennem mind azt, a mi lelkemben jó és
nemes volt.” (Lázárné, 1897. 14.)
Mint ahogy azt jelen életrajzi összefoglalójában olvashatjuk, Bohus Szõgyéni Antónia volt az a személy, aki
Eötvös József miniszter figyelmét felhívta Zirzen Janka
kivételes képességeire, egy tanítónõképzõ vezetésére
való alkalmasságát illetõen. „Bohus Szõgyéni Antónia …
éles emberismerõ tehetségével és finom nõi tapintatával felfedezte benne mindazon kiváló tulajdonságokat, melyek az új
és nehéz állás betöltéséhez szükségesek voltak.” (Lázárné,
1897. 15.) 1869. november 19-én kelt az a miniszteri
rendelet, mely Zirzen Jankát a budai állami tanítónõképzõ intézet igazgatójává nevezte ki. (vö.:
Jáki–Kardos–Kelemen, 1996. )

A képzés feltételrendszerének
megteremtése
Az igazgatói kinevezés már Zirzen Janka kezében
volt, ám még elõtte állt egy nagy feladat: az intézet valódi gyakorlati megvalósítása, a tárgyi és személyi feltételrendszer megteremtése és a képzés tartalmának kidolgozása. Elsõ dolga volt magának az intézménynek,
illetve a bentlakás feltételeinek elõteremtése a felszerelés és a berendezés tekintetében. (Az intézet akkor a
budavári alsóbástyán épült „Novák-féle ház”-ban
volt elhelyezve, mely épület az egészséges, természeti
környezetnél fogva ugyan megfelelt e célnak, azonban
az épület kis méreti adottságainál fogva hamarosan
szûknek bizonyult.)
Az iskola felszereltségének, illetve berendezésének
beszerzése sok gonddal járt: a rendelkezésre álló pénzügyi keretet ugyanis körültekintõen be kellett osztania,
mivel az is fontos törekvése volt, hogy leendõ növendékeinek „csinos”, esztétikus környezetet biztosítson. „Ez
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alkalommal nemcsak paedagogiai szakmíveltségét, de háziasszonyi tehetségét is igénybe kellett vennie, mert nemcsak a
tantermek helyes berendezésérõl, tanszerekrõl kellett gondoskodnia, hanem fel kellett szerelnie az internatus lakó és háztartási helyiségeit is az utolsó fõzõedényig. Nemcsak iskolát
nyitott meg, de népes háztartást is.” (Lázárné, 1897. 16.)
Zirzen Janka számára e feladat azért is bizonyult nagy
kihívásnak, mert nem állt elõtte hasonló példa. Õ maga sem tanítónõképzõ intézetben nevelkedett, így saját,
szerzett tapasztalatai sem jelenthettek számára segítséget. Mindenesetre három hét leforgása alatt az intézmény berendezése, felszerelése megvalósult, s 1869. december 15-én ünnepélyesen meg is nyitották kapuit.
Érdekes neveléstörténeti adalék, hogy a visszaemlékezések ezen ünnepséget „hivatalos jellegû”-nek nevezik, a következõ indoklással: „Mit tudott még akkor a közönség a tanítónõ-képzõkrõl, mikor szakembereink is csak
gyéren voltak, a kik épen a nõnevelés iránt érdeklõdtek.”
(Lázárné, 1897. 16.) Az intézményt megnyitó ünnepségen a „tanügyi” kormányt Zichy Antal budapesti tanfelügyelõ képviselte. Mint igazgató-tanácstagok jelen voltak: dr. Ballagi Mór, dr. Hunfalvy János, dr. Peregriny
Elek és Lederer Ábrahám, továbbá a tanári karon kívül
az a kilenc növendék, akik a december 14-i felvételi
vizsgán a követelményeknek eleget tett. „Ilyen kicsinyke
csapattal indult meg Zirzen Janka meghódítani a nõket a népoktatás ügyének és meghódítani a közönséget a nõk tanítói és
nevelõi munkásságának.” (Lázárné, 1897. 16.)
A tanítás alig vette kezdetét, az újonnan megalakult
internátusban himlõjárvány tört ki, amely történésnek
következtében az egész intézetet (a fertõtlenítési munkálatok idejére) a Széchényi szállodába helyezte át a miniszter. A tanítás ezen egészségügyi intézkedések folytán
egészen 1876. február 3-ig szünetelt. Ez idõ alatt további
17 növendék jelentkezett felvételre, így az elsõ osztály
már 26 növendékkel indult újra.
Fontos megállapítással szembesülhetünk, amikor a
tananyagtartalom kényszerû változtatásának szükségességére találunk utalásokat e korabeli krónikában. „Arravaló elõkészítõ iskolák hiányában olyan gyarló elõképzettségû
növendékeket kellett felvenniük, hogy a tanév elsõ idejében
tulajdonképen nem taníthattak semmit az elõírt tananyagból,
hanem a legelemibb ismeretekkel és ismétlésekkel kellett
foglalkozniok.” (Lázárné, 1897. 17.)

Az intézmény
végsõ otthonra lel
Az elsõ tanév befejezését követõ vizsgák után nyilvánvalóvá vált, hogy mind a tantestület, mind pedig a növendékek megfelelõen helyt álltak a vizsgákon. A 26
hallgatóból „21 derekasan megállta helyét”. (Lázárné,
1897. 18.)
Az intézmény mûködésével kapcsolatos nehézségek
azonban még mindig fennálltak, ugyanis az épület évrõl
évre szûknek bizonyult. Így a megnyitást követõ második esztendõben a „bécsi kapu közelében fekvõ Dunay-házat
kellett még a régi bérházhoz kivenni” (Lázárné, 1897. 18.),
ahol 20 növendéket helyeztek el, Molnár Leontine „rendes” tanítónõ szakmai felügyeletével folyt a tanulási mun-

ka. (A Dunay-házból a tanév végén visszaköltöztek egy
újonnan épült második „Novák-ház”-ba. Azonban egyik
épület sem bizonyult mind méretében, mind pedig a rendeltetés céljaként megfelelõnek, így az 1872–73. tanévben a képzõintézet a várba költözött, majd mintegy másfél év elteltével, 1874 tavaszán a már három osztállyal
mûködõ intézet a II. kerületi Csalogány utcai épületben lelt otthonra.) Az intézeti épület gyors bõvítésének
szükségességét a növendékek számának folyamatos emelkedése eredményezte. „Míg az elsõ évben csak 26 növendék
jelentkezett, addig a másodikban már 145, a harmadikban
200-ra, a negyedik évben 215-re, s így tovább emelkedett a
felvételért folyamodók száma.” (Lázárné, 1897. 18.)

A tanítónõképzés iránti igény
gyors növekedése
Az 1868. évi törvénycikk a polgári iskolai tanítók képzésérõl nem gondoskodik, csak képesítésükrõl intézkedik a következõképpen: „A kik felsõ népiskolai vagy polgári iskolai tanítói állomásra akarják magukat képesíteni, azoknak a 102. § megállapított (elemi iskolákra képesítõ) vizsgán
kívül a felsõ népiskola vagy polgári iskola tantárgyaiból és
azok tanítási módszerébõl a kormány által arra rendelt hatóságok elõtt még egy szigorlatot kell kiállniok.” Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert a képesítõ vizsgákon azt
tapasztalták, hogy a magánúton felkészült növendékek
különösen a természet- és mennyiségtani szakcsoportból
igen hiányos tudással bírnak. Ez a tény már 1871-ben arra indította az igazgatótanácsot, hogy polgári iskolai tanítónõképzõ felállítását sürgesse. Ugyanakkor országszerte érezhetõ volt a polgári leányiskolai tanítónõk hiánya, mert a felsõ nép- és polgári leányiskolák száma erõteljesen növekedett. (vö.: Kerékgyártó, 1895, 11–30;
Nagy, 2003, 3–14., Somogyi, 1942.) Már az 1872. évben
megjelenõ II. miniszteri jelentésben 75 polgári és felsõ
népiskola mûködésérõl tájékozódhatunk, melynek nagy
része „leányiskola”. Ezen intézményekben nõi „tanerõk”
hiányában többségében férfiak oktattak. „Báró Eötvös
József nagy figyelemmel kísérte a fejlõdõ nõnevelésügy minden mozzanatát s így csakhamar felismerte a felsõbb nõképzésnek is szükséges voltát. Már 1871-ben, midõn a budai
képzõt látogatásával megtisztelte, az igazgatónõ és a növendékek elõtt így nyilatkozott: Ösztönözni kell a tanítványokat
a tanulásra és a kitartó szorgalomra, a kitünõbbeket majd jutalmul tovább képezzük magasabb fokú leányiskolák tanítónõivé”. (Lázárné, 1897. 20.)
Bár a terv Eötvös József halála miatt meghiúsult – ezt
a célt Zirzen Janka tovább is szem elõtt tartotta – Pauler
Tivadar miniszterségének idején a szûkös anyagi lehetõségek jelentették a legfõbb akadályt, mígnem Trefort
Ágoston, a nõnevelésügy lelkes hívének kezdeményezésére 1872-ben megindultak a tárgyalások a miniszter és a
budai tanítónõképzõ igazgatótanácsa között. A miniszter az intézet igazgatótanácsát és igazgatóját bízta meg a
polgári iskolai tanítónõképzõ intézet szervezetének kidolgozásával. Az általuk kidolgozott terv egész terjedelmében elfogadásra került, s az 1873. évi január 15-én
kelt, 945. számú rendelettel meg is nyílt az elsõ polgári
iskolai tanítónõképzõ intézet.
13
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Zirzen Janka áldozatos és eredményes munkavégzését
akképpen méltányolta a Tanügyi Bizottság, hogy a polgári tanítónõképzõ intézet fennállásának negyedik esztendejében, 1873-ban véglegesen kinevezte a „két testvérintézet” igazgatójává.

Az iskolateremtõ
szellemi öröksége
Zirzen Janka küldetéstudata, a tanítónõképzés ügye
iránti elkötelezettsége, pedagógiai hitvallása, pedagógiai
értékrendje és személyes kisugárzása alapvetõen meghatározta a magyar tanítónõképzés jövõjét és irányultságát.
Ehhez csupán egy adalék, hogy milyen kapcsolat fûzte
például az igazgatónõt a növendékeihez. Sok mindent
elárulnak a következõ sorok: „Szerette növendékeit azzal a
jóságos meleg szeretettel, a mely minden egyes lényben egy
egész világot respectál, minden benne megfogamzó örömmel,
bánattal, erényekkel és hibákkal együtt. Ebbõl a szeretetbõl
származott kifogyhatatlan türelme, mely minden nevelõ egyéniség alapfeltétele. Megértette a gyermek kedélyét, észjárását,
azért meg is tudott bocsájtani nekik, azért nem volt irántuk
harag a szívében. Nem is maradtak soká idegenül környezetében. Zirzen szelleme, befolyása áthatotta a gyermekekkel
foglalkozó nevelõnõket is, s az év elején még elfogult, szomorú kis csapat pár hét múlva már vidáman mosolygott, játszott, dolgozgatott…” (Lázárné, 1897. 23.)
Stetina Ilona4 tollából a Nemzeti Nõnevelés 1891. évi
számában Zirzen Janka iskolateremtõ munkásságának
igazi foglalatával találkozhatunk: „Zirzen Janka … ma az
összes hazai nõnevelõ-intézetekre befolyással bír. Közvetve,
vagy közvetlenül, a magyar tanítónõk legnagyobb része az õ
tanítványa, mert vagy a vezetése alatt álló intézetekben nyerték kiképeztetésüket, vagy oly képzõintézetekben, melynek tanítónõi és igazgatónõi Zirzen tanítványai. Ennek a befolyásnak köszöni ma létét a Mária Dorothea tanítónõket segélyezõ, virágzó országos egyesület, mely a Tanítónõk Otthonát
megalkotta, s melynek a hazai nõnevelés fejlõdésére s a tanítónõk közszellemének fejlesztésére jövõben még a mainál is
nagyobb hatása leend.” (Stetina, 1891. 332.)
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Jegyzetek
1

Ugyan Hegedüs Judit tollából született egy hasonló témájú munka
„Zirzen Janka és a tanítóképzés” címmel, (In.: Gyermek, nevelés, pedagógusképzés. Trezor, Budapest, 2002. 35–50.); azonban jelen tanulmány kuriózuma abban a vonatkozásban van, hogy elsõsorban
kollégáinak, tanítványainak, kortársainak visszaemlékezései mentén
igyekszem megláttatni Zirzen Janka munkásságának legfontosabb
momentumait.

2

E törvény rendelkezett az állami tanítóképzõ intézetekrõl. A jelentkezõk 15. életévük betöltését követõen nyertek felvételt, ha a polgári iskola elsõ négy osztályának ismeretanyagából sikeresen számot adtak.
3

Zirzen Janka (1824. május 23. Budapest–1904. december 28.) korán
árvaságra jutott, tizenöt éves korától egyedül tartotta fenn magát,
mint nevelõnõ. Tevékenyen részt vett a fõváros legkülönbözõbb társadalmi mozgalmaiban. 1869-ben az elsõ Magyar Királyi Tanítónõ
Képezde, majd 1875-tõl az Erzsébet Nõiskola igazgatója lett. Ekkor
Zirzen Jankát új feladattal bízta meg Trefort Ágoston: Tanulmányozza a hazai és külföldi ipariskolák mûködését, hogy ne csak képzett tanítónõket neveljen az iskola, hanem a hazának házias és munkás leányokat. Zirzen Janka külföldi tanulmányútjain (Bécs, Párizs) nemcsak szakmai ismereteket szerzett, hanem az iparoktatáshoz gépeket
és felszereléseket is vásárolt. A tanítóképzéssel párhuzamosan bevezette az iparoktatást is. 1877-ben maga Ferenc József császár is meglátogatta az intézetet, és a nõnevelés terén elért eredményeiért koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Ez volt a legmagasabb elismerés, amit nõ kaphatott. 1881-ben megszûnt az elemi iskolai tanítónõképzés. Addig már több mint 400-an végeztek. Helyette bevezették a
háziipari „munka-mesternõ” képzést és a házi nevelõnõképzést. 1888ban megnyitották a Felsõbb tanítóképzõt, ahol a felsõbb leányiskolák
és tanítónõ-képezdék számára képeztek tanárokat és igazgatókat.
Többszöri átszervezés után késõbb fõiskolai rangra emelték. Zirzen
Janka 1896-ban nyugalomba vonult. Zirzen Janka sírja Budapesten, a
Kerepesi temetõ 29/1-1-35.-es parcellájában található. Síremléke
Bory Jenõ szobrászmûvész alkotása. Jászberényben emléktábla jelöli
szülõházát, Budapest XII. kerületében utcát neveztek el róla. Róla
nevezték el a jászberényi tanítóképzõ fõiskola kollégiumát. Budapest
II. kerületében, a Csalogány utca 43. szám alatt (az egykori, lebontásra váró tanítóképzõ épületén) 1971-ben emléktáblát helyeztek el
tiszteletére. Fõbb mûve: A budapesti m. kir. áll. tanítónõképezde öt
évi fennállásának története [Budapest, 1874] (Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái XIV. (Telgárti–Zsutai). Budapest:
Hornyánszky. 1914.

4

Stetina Ilona [Sebestyénné Stetina Ilona] (1855–1932). 1874-tõl az
Erzsébet Nõiskola – Állami Polgári Tanítóképzõ Intézet – tanítónõje.
A Paedagogiai Társaság rendes tagja, a Mária Dorothea Egyesületnek megalapítása óta tagja, majd alelnöke, az egyesület tanítónõi
szakosztályának elnöke. A Nemzeti Nõnevelés címû pedagógiai lap
társszerkesztõje férje mellett 1886-tól, majd egyedüli szerkesztõje
1890-tõl 1915-ig. Számos pedagógiai cikk szerzõje.
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Neveljünk tehetséges
gyerekeket!
3. rész: Alulteljesítõ tehetséges diákok

Sorozatunk elõzõ részében a tehetség palánták/ígéretek jellemzõ tulajdonságait mutatta be a szerzõ. Most a teljesítmények oldaláról közelítve személyiségükhöz ad segítséget
a minél jobb megismerésükhöz. (szerk.)

A gyakorló pedagógusnak nehéz perceket okoz és sok
munkát jelent a gyengén teljesítõ tanulók fejlesztése. Gyakori eset, hogy a velük való foglalkozás tervezésekor kizárólag a tanulmányi eredmények oldaláról nézi a problémát
és figyelmen kívül hagyja az okokat. Így könnyen elõfordulhat, hogy az egyébként jó intellektusú, tehetséges gyerek kallódik, gondozatlan marad, mert a gyenge tanulási
eredményei elfedik személyisége különös értékeit.

Mit jelent az „alulteljesítés”?
Ezt a fogalmat a pedagógiában is viszonyítással tudjuk
a legegyszerûbben meghatározni. Úgy, hogy a lehetséges,
az egyes tanulótól elvárható teljesítményt összevetjük a
tényleges teljesítményével, amit valójában elért. Ennek
eredményeként megállapítható, hogy a teljesítmény
megfelel-e a tanulóval szemben támasztott (reális!) követelményeinknek. Ha e kettõ között lényeges eltérés
van negatív irányban, akkor beszélünk alulteljesítésrõl.
Továbbiakban nézzük meg e jelenség leggyakoribb jellemzõit tipizálható csoportjaik szerint.

Az alulteljesítõk gyakori csoportjai
1.Tehetséges óvodás vagy alsó tagozatos gyerekek
Ez a korosztály még kevéssé feltárt terület mind a tehetség felismerés, mind pedig a tehetség gondozás szempontjából. Ezért igen körültekintõen kell eljárnunk az
alulteljesítõkkel szemben. Annál is inkább, mert ebben a
korcsoportban viszonylag nagy az alulteljesítõk aránya,
ugyanakkor nehéz a tehetségcsírák felfedezése is.
2. Tehetséges lányok
Meg kell küzdeniük nemiségükkel. Gyakori, hogy felfedezetlenül maradnak, s nem kapnak megfelelõ oktatást. Jobban tûrik a frusztrációt, komformabbak és alsó
tagozaton jobban tanulnak, mint a fiúk, mégsem figyelnek fel rájuk. Ezért aztán tizenéves korukban elkezdik
„visszafogni’’ az agyukat, alulteljesítenek. Kikerülve az
életbe komoly társadalmi elvárásokkal kell szembenézniük: karrier vagy család? A külsõ gátló hatásokat belsõvé teszik. Gyakran elvesztik önbizalmukat, lelki válságot
okoz, hogy nem tudnak kibontakozni, képességeiknek
megfelelõen érvényesülni.
3. Képességdeficites tehetségek
Ebbõl a szempontból különösen veszélyeztetett csoport a hallás-, mozgás- és látássérülteké, holott esetük16

ben még fontosabb lenne a tehetség korai felismerése és
fejlesztése. Érzékeny és figyelmes bánásmódot igényelnek. Az alulteljesítésük egyik oka lehet például valamelyik részképesség gyengesége, vagy zavara is.
4. A tanulási zavarokkal küzdõ tehetségek
Körükben gyakoriak az írás-, olvasás- és beszédproblémákkal küzdõ gyermekek. Ez lehet öröklött, vagy szerzett adottság. Gondolkodásuk általában eltér a megszokottól, így másképp tanulnak, más tanulási stratégiát
kell náluk alkalmazni. Az oktatásban célszerû lehet esetükben egy-egy tananyagnál elõre hozni az összefoglalást, és ún. „gondolat térkép” készítésével támogatni,
elõsegíteni az elsajátítást.
5. Szocio - kulturálisan hátrányos tehetségek
Ide tartoznak a rossz családi környezetben élõ, nevelõdõ tehetségek. Akiknek az elhanyagoltsággal, a megküzdés képtelenségével stb. kell nap mint nap szembenézniük. Szegényes nyelvi környezetben, megfelelõ szókincs, ismeret, tudás és motiváció hiányában nõnek fel.
6. Etnikai kisebbségek alulteljesítõ gyermekei
Nem ismerik kellõen a többségi kultúra alapjait, viszonyrendszerét, szokásrendjét, nyelvhasználatát. Ha az
írásbeliség hiánya veszi körül a tehetséges gyermeket,
nem tudja a képességeinek megfelelõ információt megszerezni és nem képes a tudásáról megfelelõ szinten számot adni, kifejezni gondolatait.

Az alulteljesítõk személyiségjellemzõi
– alacsony önértékelés,
– iskola ellenes magatartás,
– szóbeli teljesítményeik lényegesen jobbak az írásbelieknél,
– jól érzékelhetõen tudnak unatkozni, elmerülnek a
saját világukban,
– látszólag önelégültek, de az iskolai követelmények
frusztrálják õket,
– nem ismerik a kemény, kitartó munkát, az órát félbeszakítják, a sikertelenséget nehezen tûrik, hamar
sírva fakadnak, nem tudnak veszíteni,
– a felnõttektõl várják a segítséget, lázadók, engedetlenek, manipulálják a szüleiket. Különösen veszélyes, ha a szüleik negatív véleményt közvetítenek
irányukban a tanulás fontosságáról, valamint következetlenek a nevelésükben.
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Az alulteljesítés ördögi köre
1. Nem megfelelõ oktatás

2. kudarchoz vezet

ALULTELJESÍTÉS

3. frusztráció

erõfeszítést kerülõ
mágikus
gondolkodás

látszólagos
önelégültség

Hogyan lehet az alulteljesítés
ördögi körébõl kilépni?
Egyedül nagyon nehéz kikeveredni ebbõl a kelepcébõl. Azonban a felnõttek megfelelõ pedagógiai és/vagy
pszichológiai segítségadásával, támogatásával az alulteljesítõ tanuló magatartása megváltoztatható, s teljesítménye a képességei szerint tõle elvárható szintre emelhetõ.
Ehhez az elsõ lépés a kiváltó okok megismerése és a tehetség ígéretének felismerése. Ezt követi az egyéni bánásmód megválasztása, az iskolai és az otthoni tanulási
módok megváltoztatása. (Ez egyénenként más és más
módon történik, nincs rá recept.)
Tudnunk kell, hogy az alulteljesítés okának megszüntetése önmagában még nem elégséges a probléma
megoldásához. A fejlesztés hosszabb és nehezebb szakasza csak ezután következik.
Az új körülmények között állandó megerõsítésre van
szükség. Az egyén képességeinek megfelelõ nehézségû
feladatok, kihívások kellenek, mert csak így érhetõ el,
hogy magabiztosnak érezze magát.
Azoknál a gyerekeknél, akiknél az alulteljesítés oka az
önértékelésük alacsony szintje, meg kell tudnunk, hogy
õk maguk mit gondolnak a saját teljesítõképességükrõl.
Ez azért fontos, hogy a ,,mércét” velük szemben egy kicsit
lejjebb állíthassuk, hogy elhiggyék, nekik is megvannak
a szükséges képességeik a feladat elvégzéséhez.

Módszerek, lehetõségek
az alulteljesítõk fejlesztésére
n Valamennyi alulteljesítõ típusnál eredményes lehet a folyamatos visszajelzés a teljesítményérõl,
és a gyakori a pozitív értékelés legyen.
De, vigyázzunk a dicséretekkel és annak módjával,
mert a manipulatív értékelés ellenkezõ hatást is kiválthat! A gyerekek ugyanis jól tudják, hogy azokat szokták biztatni az „okos vagy”, „ügyes vagy”,
„meg tudod csinálni” szöveggel, akik nem elég okosak, nem elég ügyesek.
n Nagyon eredményes lehet az ún. globális információ feldolgozó tanulási módszer alkalmazása, továbbá az ún. készségtárgyakkal kapcsolatba hozni
az elméleti tananyagot ( komplex esztétikai nevelés, mûvészetek, zene, stb.).

4. alacsony önértékelés

frusztráció csökkentése

énkép védelme

erõfeszítés
elkerülése

külsõ
körülményeket okolja

n Az új információk befogadását megkönnyíti, ha
azokat kapcsolatba hozzuk a gyerekek mindennapi életéhez közeli konkrét tapasztalatokkal, a gyakorlatban való hasznosíthatósággal.
n A tanulásban való érdekeltséget fokozza az egyre
elterjedtebb projekt módszer, mely a közösen végzett tevékenységek sorozata. A módszer legfontosabb értéke maga a munkafolyamat. Az egyéni
munka mellett ugyanis megjelenik a csoportos tevékenység, az együttmûködés (kooperativitás).
Mindenki a saját képességei, egyéni tapasztalatai
alapján tesz erõfeszítéseket, legjobb tudását adva
járul hozzá a csoport eredményes munkájához.
n A munkafolyamat eredménye a produktum. A jó
teljesítmény elérésének régóta bevált módja a differenciált oktatás, a gazdagító program, a mentor/tutor módszer, az egyszemélyes foglalkozások alkalmazása. Erre azonban fel kell készülnie a
pedagógusoknak, mert használatuk új pedagógiai
látásmódot, pedagógiai tudást és metodikai kultúra elsajátítását igényli.
n Mindenkinek fontos, így a gyermeknek is, hogy legyen
a környezetében olyan személy, akit példaképnek tekint, akinek személyisége meghatározó, pozitív minta
lehet számára, akiben megbízik, akire hallgat.
Ezen személy/személyek megtalálása és partnerré
válása igen sokat segíthet az
alulteljesítés megszüntetésében. A segítõk legfontosabb feladata,
hogy elhitessék a gyermekkel, hogy személye valóban értékes, fontos az, amit csinál, amit létrehoz.
Ezek a személyek gyakran a megfelelõ családi környezet hiányát is pótolhatják.
Az alulteljesítõ tehetségeseknél az alulteljesítés okának megtalálása, a fejlesztés és a korrekció helyes módszereinek megválasztása nem csupán a pedagógus feladata és felelõssége. Akkor jár el helyesen, ha bevonja a
probléma megoldásába a szülõket, a gyermekorvost, a
védõnõt, a gyermek barátait, kortársait s szükség esetén
kapcsolatba lép a településhez legközelebb esõ Nevelési
Tanácsadó Intézet vagy a Szakszolgálat szakembereivel
is. Fontos viszont tudni, hogy az ezen intézményekben
lefolytatott vizsgálatokhoz, foglalkoztatáshoz a szülõk
írásos beleegyezése szükséges!

Felhasznált irodalom
Gyarmathy É. és Kunné Szörényi Katalin (2004) Alulteljesíto tehetségesek alternatív oktatása. Educatio, 13. évf. 1. szám.
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Mulasztásaim (5.)
Cserbenhagytam

Sorozatunk õszinte vallomás. Egy gazdag és érzékenyen megélt életpálya megtörtént,
olykor szívszorító és nem kevés tanulsággal szolgáló eseteit idézi fel mindnyájunk okulására. (szerk.)

szinte kizárólag – magyar cigányok lakta csereháti faluba. Augusztusban bízta rájuk a Soros Alapítvány az iskola két összevont osztályát, és már szeptember végén világosan látták, hogy annyi idõ alatt – amennyit a minisztérium egy-egy összevont osztály számára elõírt – a tanterv
szerint aktuális tananyagot nem lehet megtanítani. Hívtak, hogy gondolkozzunk együtt, mit és hogyan volna jó
tanítani a 29 gyereknek; s akikkel csoporthelyzetben, az
osztályban nehezen boldogulnak, azokkal a gyerekekkel
tanuljak egy-egy napon egyénileg, külön. Loló volt az
egyik ilyen „nehéz” gyerek.
Annak idején, amikor (évekig) havonta odajártam,
mindössze három embernek volt munkaviszonya a mintegy háromszáz lelkes faluban. Loló apja egyike volt azoknak, akik reményeiket, életkedvüket vesztve éppen csak
családjuk vegetálását voltak képesek lehetõvé tenni.
Személyiségében annyi erõ sem volt, hogy télen – ahogy
más falubeliek – elmenjen a közeli erdõig fûtenivaló ágakért. Lakóházuk mestergerendáit aprította fel, azzal fûtöttek. Amikor így az egyik szoba lakhatatlanná vált – áthurcolkodtak a másikba, amikor pedig már egyik szoba
sem volt lakható, kiköltöztek valamelyik üresen álló házba. Tette ezt akkor, amikor voltak a faluban olyan családok, amelyek – ugyanannyi segélybõl és családi pótlékból élve – például fürdõszobát építettek vagy három fiukat naponta tiszta fehér ingben küldték iskolába.
Loló okos és vad fiú volt. Tanítói – a tehetségének,
kreativitásának virágjában lévõ fiatal házaspár – addig
szelídítették, szerették, amíg kedve lett iskolába járni. –
A faluban töltött napjaimon gyakran tanultam vele, s
közben erõs kapcsolat szövõdött köztünk. Felelõsséget
éreztem érte, õ pedig tudta, hogy számíthat rám. – Negyedikes korában felmerült, egyike lehetne azoknak,
akik a pécsi Gandhi Gimnáziumban tanulnak tovább. A
felvételije nem sikerült. „Látjuk, hogy tehetséges, de
nagy hiányosságai vannak – ezek pótlására nekünk
nincs idõnk” – mondták a Gandhi felvételiztetõ tanárai.
Loló nem akarta elhinni, hogy nem veszik fel. Rám hivatkozott. „Azt Zs. néni úgysem engedi.” Hiába mondtuk, hogy nem rajtam múlik – õ úgy érezte, hogy cserbenhagytam.
Éppen abban az idõben kevesebbet jártam a faluba:
nem volt már szükség rám, a tanítók „álltak a lábukon”.
Loló pedig kinõtte az alsó tagozatos iskolát – „hivatalból” így nem találkoztunk. Mikor éppen ott jártam, néha
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kerestem, egyszer találkoztunk is, de a beszélgetéshez
már nem találtuk meg a régi hangot. Tanítói még beíratták a közeli város szakmunkásiskolájába, kollégiumába,
de néhány hét után kimaradt. Belesüppedt a mélyszegény „gettófalu” csak vegetatív létébe.
Ma se tudom, mit tehettem volna érte, a vele való kapcsolat megszakadását mégis a mulasztások között tartom
számon. Talán azért, mert nem segítettem neki feldolgozni azt, ami történt vele. Loló történetét azért is küldöm a lap olvasóinak, hogy elküldhessem a mellékelt fotót is. A történet és a fotó alapján talán elképzelhetõ a faluban élõ családok élete, érzékelhetõk lehetõségeik.
Lolóról nincs képem, a fotón látható fiúk az öccsei, Ede,
a nagyobbik hasonlít rá.

Fotó: Pólya Zoltán

yerekekkel naponta már nem dolgoztam, amikor
egy fiatal, képzõt éppen elvégzett tanítóházaspár
G
hívott meg tanácsadójának, segítõ mindenesnek egy –

Látszik, hogy Martinnak Ede a támasza, Ede tudja ezt és
nyomasztja ez a tudat
A kitörési lehetõségekrõl még annyit: évek múlva újra a faluban jártam, s rám köszönt a „fehéringes”(!) fiúk
egyike: „Nem tetszik tudni valami munkát vagy tanulást?” Tanulást, azt tudok – mondtam. Sanyi négy év
múlva a csepeli Burattino Iskolában érettségizett.
Persze megbocsájthatunk magunknak. Akkor, abban a
helyzetben erre voltunk képesek. Mulasztásainkat megfogalmaznunk mégis rendkívül fontos. Hozzánk tartoznak.
Nélkülük nem vagyunk azok, akik vagyunk.
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Biztató gondolatok
a hegyekbõl

imentem Kismuncselre, a Kárpátok déli vonulatára, hol egy elfelejtett kis bányásztelepülés, mint az
K
elmúlt évek mementója, roskad bele a tájba. Eljöttem
ide, Isten háta mögé, ahonnan mindenki elmenekült,
válaszért, megvilágosodni.
Tél van, ropog a hó a talpam alatt! Minden lépés jól
esik. Sétálok a létben! Vagyok! Számlálatlanul telnek a
percek! Elindultam és elindulnak bennem a gondolatok!
Megfogalmazom! Az elsõ érzés, mely hívatlanul belém
költözött: milyen csodálatosan tiszta és finom itt fent a
hegyekben a levegõ! A nagyvárosban minden egyes lélegzéssel tüdõnkbe áramlik a társaink tüdejét megjárt, a
kipufogó gázokkal, porral, füsttel fûszerezett massza.
Itt, a hegyek között érzem a friss levegõ ízét, zamatát,
amit harapni lehet, szinte herseg a fogam között a tiszta
életerõ. Minden egyes légzés ajándék. Jólesik levegõt
venni, a tüdõn keresztül eggyé válni a tiszta természettel.
Behunyt szemmel, a bensõmön keresztül érzem a tájat, a
hegyeket, a havas fákat. Néhány légzés, és már biztosan
tudom, hogy élek, hogy jó helyen vagyok.
Mint tikkadt vándor, a tiszta hegyi levegõbõl oltom
szomjamat, és eszmélõdõ figyelmem a két szemembe költözik. Csodálom fentrõl, a gerincrõl a kilátást! Tekintetem csak ugrál a ragyogásban, mint újszülött kisbárány a
tavaszi zsongásban. A horizont széléig – megszámláltam
– nyolc hegygerinc ágaskodó hullámtaraja lakja be otthonosan ezt a csodálatos világot. Mindenik hegyfolyam
ugyanolyan, és mégis egészen más. Játékos szeszéllyel
hullámzik a vörösbe hajló, szép, szürke bükkerdõvel borított hegycsúcs, majd aléltan a mélybe hull, hogy amott
szilajon ágaskodva, komor zöld fenyõerdõvel borítva újból az ég felé törjön. A táj minden egyes hajlata pajkosan
más! A Kárpátok a jó Isten földre álmodott szimfóniája!
A hegyvonulatok, mint szemérmes lányok, könnyû stólájukkal a reggeli áttetszõ ködben incselkedve elragadják a tekintetemet és megbabonáznak. Vég nélkül kell
gyönyörködni bennük! Állok és nézem a csodát. A Nap
- a vállam felett - velem együtt fürdeti arcát a szelíd kis
dombokban, melyek a látóhatár szélén szilaj bércekké
nõnek. Õ is lágyan körbe hordozza ragyogó tekintetét,
felfénylik áldó sugarától egy-egy tisztás, erdõfolt, hegygerinc.
Nézem a tájat. Ez Erdély, az én szülõföldem, és bár nem
teltem be a látottakkal, figyelmem mégis lassan a fülembe vándorol. Csend van, a lakott élõ világ csendje vesz
körül, melyben zavartalanul otthonra talál a játszadozó
könnyû szellõben lengõ ágak lágy nesze, a távolban párjukat hívó madárkák dala, és a tétova lépéseim alatt ropogó hó. A fülem is jelzi, jó nekem itt, a testvéreim között a természetben otthon vagyok!
Barangolok az elhagyott tájon, felettem az istenadta
tiszta, csodaszép kék ég, minden légzés egy harapás az
egészséges friss levegõbõl. Taposom az araszos hó alól ki-

türemkedõ, lekaszálatlan füvet, kerülgetem a széthordott épületek törmelékét. Itt egy lépcsõ, mely nem vezet
sehova, hisz mögötte egy gödör ásítozik, amott egy szilaj
kis kéménydarab áll ki a földbõl, kormos belseje érdekes
színfolt a fehér ragyogásban. Megállok egy-egy galagonya meg hecsedli bokornál, vörösen izzanak a termések a
napfényben. Nagyon jó rágcsálni fagy csípte, savanykás
gyümölcsüket. Egyszerû ízek, sok vitaminnal, életerõvel!
Az ingyen lakomán kosztos társaim a cinegék.
Felettem vijjogva köröz egy héja, csodálkozik, hogy
embert lát itt, ahol annak idején egy kisváros állt. Igen,
tizenöt éve még minden váltásban négyszáz bányász
ereszkedett a föld alá, hogy felvegye a harcot a sziklába
lapuló uránérccel, hogy verejtékes munkával kenyérré
váltsák a halált. A téli friss hó a ragyogó napfényben szépen öltöztet, és mindent sejtelmesen eltakar. Nem fáj ez
az elmúlás!
Bejárom hajdani kis plébániám területét. Én tudom,
hogy itt e szederrel befutott romhalmaz valamikor pékség volt, amott, ahol az a pár törött tégla vöröslik a napfényben, ott állt az óvoda, arrébb, szép sorjában az iskola, a posta, az orvosi rendelõ. Lentebb, ránehezedve a tájra a bánya irodák álltak, föléjük tornyosult az akna szájában a torony a felvonó dobjával. Most azonban semmi,
csak málló fundamentumok, a hó alól kikandikáló törmelék és itt-ott néhány kis lakóház. Az intézmények közül egy ablaktalan, vak épület áll még, a kocsma, de mára már az is feladta a létét, romosan várja a végzetét: tavasszal téglákra szedve elhordják nyomtalan.
Sétálok, körülöttem a szép fehér hó alatt a hallgatag
történelem. Olyan sok emlék, élmény, kérdés kóvályog
bennem! Az egyik hosszú lakóbarakk végében egy kis kápolna állt… Ttizenöt évvel ezelõtt még az volt a legnagyobb gondunk, hogy nem férünk be mindannyian évvégén hálát adni a nagy Istennek. Abban az évben, 1995ben, emlékszem, ötvenkilencen gyûltünk össze a misére,
a kápolna végében a hosszú folyosón emberek álltak és
imádkoztak. Aztán bezárt a bánya, az emberek vártak
egy darabig, majd tétován elszéledtek, s velük olvadt a
városocska, mint tavaszi hó a napfényben. Most megint
év vége van, és pénzügyi válság, és úgy tudom, hogy akik
elmentek innen, sajnos, azok sem értek haza. Adományokat hoztam. Körülbelül tíz lélek él itt, öt ajtó mögött,
õk az én itthon maradt testvéreim. Mindent szétosztok,
végül egy zsák plüssállatocska maradt: maci, béka, elefánt, egérke, zsiráf. Nagy az öröm.
Elbúcsúzom, elindulok hazafelé, de a lábamnak nem
akaródzik lemenni a hegyrõl. Válaszokért jöttem, de csak
kérdések kóvályognak bennem. Miért mennek el innen
az emberek? Miért jobb egymás hegyén-hátán tülekedni
a nagyvárosokban? Nagyapám még adót fizetett a föld
után, az állatok után is kvóta volt kivetve, amit le kellett
adni. Most mindenért támogatást osztogatnak, és mégis
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elhagyott a vidék. Támogatást kap az, aki lekaszálja a
szénát, és támogatást kap az is, aki állatot tart. Szabadon
lehet gazdálkodni, azt vethetsz, amit akarsz, és mégis
megmûveletlenek a földek! Tudom, hogy így van, hisz
mi tartunk huszonöt tehenet, nincsen saját legelõnk,
lent a Maros partján vannak egész nyáron az állatok, de
senki nem kérdi meg, hogy kié ez a csorda. Itt fent is rengeteg legelõ van, nyáron derékig ér a szép, havasi széna,
mégsem kell senkinek, majd tavasszal meggyújtják, és ég
minden, mint a tatárjáráskor. Hihetetlenül sok a hecsedli, a felhagyott legelõkön mindenütt ott vöröslenek a
bokrok, a sok érett gyümölcs pompázik a téli napsütésben, nem kell senkinek. Egész nap itt voltam a hegyen,
mögöttem a nagyváros, az út szélén rohad a fûtésre jó
száraz hulladék fa, de egyetlen tûzifával rakott szekeret
nem láttam. Nézem a végtelen tájat, és nem látok szénaboglyát, gazdasági épületet, a hóban nincsenek elkószált
jószágok lábnyomai.
Bandukolok a hóban! Múlóban az év, az Úr 2011. esztendeje! Az, ami ma Kismuncsel, az lesz holnap egész
Kelet-Európa? Elmennek fiataljaink, és a magukra maradt nyugdíjasok lassan felélik környezetüket?

Szép a táj, lakható, a föld terem, gazdag, barátságos,
úgy érzem, hogy csak belõlünk fogyott el az életerõ! Miért
jó a sokmilliós városba menni, jobbágyként taszítani mások szekerét? Haláltáncot jár a világ!? Pedig mindenki érzi a lelke mélyén, hogy vágyik a szülõföldjén egy kis otthonra, családra, kacagó vidám gyermekekre, unokákra.
Vágyik gyümölcsfákra az udvaron, virágzó rózsatõre a szelíd kispatak partján, és mégis a fülledt nagyvárosok csillogó reklámjait bámulva, bambán menetel, kiszolgálva a fogyasztás telhetetlen isteneit. Persze mindent meg lehet
magyarázni, van válasz bõségesen, de valahogy innen nézve olyan meztelenek azok a városi válaszok. Itt, a hegyen
a ragyogó, istenáldotta szép tájban bennem csak kérdések
fogalmazódnak meg. Õseink ezer évvel ezelõtt talán százezren sem voltak a honfoglaláskor, és csak innen, Erdélybõl sokak szerint az elmúlt húsz év alatt 400 000 ember
ment el. Miért? Ki számolja azokat, akik elmentek, és ki
tartja számon azokat, akik itthon maradtak?
A bõségesen csordogáló kérdések elõl félre állok, nézem a tájat, gyönyörködöm. Szép a szülõföldem! Egyet
tudok, én egészen biztos, hogy itthon maradok, és az új
esztendõben konok kitartással újból elindulok!

vvv
D. Kenedli Eszter

Anyanyelvi figyelõ
Pécsett vagy Pécsen?

nyelvhelyesség kérdései iránt érdeklõdõk körében
A
még manapság – a nagy változások és könnyû váltások korában – is felmerül a kérdés: helyes-e néhány helységnevünknek a hol? kérdésre felelõ helyhatározóját -t,
illetõleg -tt raggal kifejeznünk. Azaz mondhatjuk-e például az alábbi formákban: Gyõrött élünk, Pécsett tanultam, Székesfehérvárt nyaraltunk, Vácott töltöttem fiatalkoromat, avagy fordítva: a Gyõrben, Pécsen, Székesfehérváron, Vácon alakok használata a kívánatosabb?
Mint oly sok nyelvhelyességi kérdésben, ebben is megoszlanak a vélemények: vannak, akik csak az elõbbi változatot, s vannak, akik csak az utóbbit vélik helyesnek.
Válaszunk: akár így mondjuk: Gyõrött, Pécsett, Székesfehérvárott, Vácott, akár pedig: Gyõrben, Pécsen,
Székesfehérváron, Vácon, mindkét forma egyaránt jó és
helyes. A különbség nem nyelvhelyességi, hanem stilisztikai: az elõbbi forma kétségkívül archaikusabb, vele
együtt választékosabb, igényesebb kifejezésmód, míg az
utóbbi köznapibb, mondhatnánk: hétköznapibb.
Nyelvtörténetünk tanúsága szerint helységneveink
hol? kérdésre adott -t, -tt ragos változatai régen jóval
gyakoribbak voltak; ismertebb helységneveink közül például Sopront említve, megtalálhatjuk patinás városunk
Sopront határozó ragos alakját, mely a késõbbiekben kikopott nyelvhasználatunkból, s ma már a köznyelvben
csak a Sopronban formája ismeretes.
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Érdeklõdésre tarthat számot az a nyelvtörténeti tény és
a nyomában kialakult nyelvhasználati forma, mely szerint
is a -t, -tt helyhatározó ragok valamikor nem kizárólag csak
helynevekhez járultak, hanem más szavakkal is alkottak
határozót. Ez mutatkozik meg többek között a helyett, a
másutt, a kint, a bent, az alatt vagy a mellett szavainkban is.
Vajon mi lehet a magyarázata annak, hogy a helységneveinkhez kapcsolódó -t, -tt határozóragok mindinkább kivesznek az anyanyelvünkbõl?
Pontos okát nem tudjuk, de feltehetõ, hogy egy nyelvi-formai egybeesés okozta ezt a változást. Nevezetesen
az, hogy a fent bemutatott esetekben a -t határozórag
formájában és kiejtésében egyaránt azonos a tárgyeset -t
ragjával. Ha azt mondjuk: Székesfehérvárt pihen, akkor
a -t a hol? kérdésre válaszoló helyhatározó rag, de ha azt,
hogy a távolból már Székesfehérvárt is látta, akkor a -t a
tárgy ragja. Ugyanez a nyelvi változás természetesen
nemcsak tulajdonnévi alakulatainkban, hanem köznyelvi kifejezéseink változásaiban is jól nyomon követhetõ.
Eredeti kérdésünk lényegére visszatérve: a felsorolt
változatpárok egyaránt helyesek, azonban azoknak, akik
ma is szívesebben élnek a választékosság nyújtotta nyelvi lehetõségekkel, azt javasoljuk: használják bátran a korábban kialakult változatot, ugyanis – számukat tekintve
– csak néhány helynevünk határozóragos alakját képezhetjük ilyképpen.
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H. Tóth István

Oh, a szárnyas idõ
hirtelen elrepül
Berzsenyi Dániel: A közelítõ tél

A Hetyén 1776. május 7-én született és Niklán 1836. február 24-én elhunyt Berzsenyi
Dániel költészetét különbözõképpen szokás láttatni, mivel az életmûve többféle értelmezésre indító. Nevezik például a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb költõjének
is. Abban azonban széles az egyetértés az irodalmárok, a nyelvészek és a versolvasók körében, hogy ennek a magányosságra és melankóliára hajlamos mûvésznek az alkotásai a
klasszicizmus, a szentimentalizmus és a romantika jegyeit egyaránt hordozzák.

A költõi példaképének Horatiust választó Berzsenyi
Dánielnek „A közelítõ tél” címû versébõl ismerjük azt a
híressé vált gondolatot, melyet írásom címéül választottam. A vers lírai hõse arról vall, hogy az életben minden,
ami körülveszi, minden, amiben része lehet, csupán csak
jelenés, tovatûnõ látomás.

A költõ életmûvének
alakulását befolyásoló
néhány körülmény
Korának fontos témaköreibõl Berzsenyi sokat és rendszeresen olvasott latinul s németül, feltûnõen érdeklõdve a görög és római mitológia iránt.
Barátja, Kiss János küldte el az ekkor már Sömjénben
élõ – egyébként sikeres gazdálkodó – költõ három versét
Kazinczy Ferencnek, aki írásra buzdította a szerzõt. Ekkor levelezés indult meg közöttük, mely Berzsenyinek
szellemi feltöltõdést jelentett.
1810 márciusában Pesten Berzsenyi személyesen is
találkozott Kazinczyval és megismerkedett annak ifjú
költõ-barátaival: Horváth Istvánnal, Kölcsey Ferenccel,
Szemere Pállal és Vitkovics Mihállyal. A fiatalok és az
ódák költõjének találkozása azonban nem sikerült (társaskapcsolati szokásaik mássága miatt), kölcsönös idegenkedés lett úrrá mindegyikükön.
A búskomorságra hajlamos Berzsenyi Dánielt feldúlta
Kölcsey Ferenc híressé vált szigorú, nem egy fordulatában igazságtalan recenziója is, amelyben az érzékeny lelkû költõnk verseirõl szólt. Ezt a finom hangvételûnek
egyáltalán nem nevezhetõ kritikát Berzsenyi Dániel
megalapozatlannak, inkább személyes támadásnak érezte. Ezért legfõbb céljává az vált, hogy Kölcseynek méltó
választ adjon. Nyolc éven át dolgozott az „Észrevételek
Kölcsey recenziójára” címû válaszán, amely válasz
1825-ben jelent meg. Ezután Berzsenyi Dániel ideje nagy
részét a tudományoknak szentelte, számos tanulmánya
született, s a Magyar Tudós Társaság filozófiai osztályának rendes tagjává választották.

Létösszegzõ vers?
Útkeresõ vers?
Bonyolultan rétegzett nyelvi-költõi képeket szemlélhetünk, ha értõ-érdeklõdõ kíváncsisággal lapozzuk fel
Berzsenyi Dániel köteteit. A „niklai remete” különösen
kedvelt – alábbiakban idézett - alkotását létösszegzõ versnek, esetleg útkeresõ versnek is nevezhetjük.
Berzsenyi Dániel: A közelítõ tél
Hervad már ligetünk, s díszei hullanak.
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labirinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.
Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükrét durva csalét fedi.
A hegy boltozatin néma homály borong.
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:
S most minden szomorú s kiholt.
Oh, a szárnyas idõ hirtelen elrepül,
S minden míve tünõ szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész.
Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajakam, még alig illetem
Egy-két zsenge virágait.
Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörû korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
Sem béhúnyt szememet fel nem igézheti
Lollim barna szemöldöke!
21
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Berzsenyi Dániel az élete derekán, 1804-1808 táján írta ezt a költeményét. Ez nem véletlen, hiszen ebben az
életkorban az ember szembenéz az addigi tetteivel és a
remélt jövõvel.
A költemény eredeti címe: „Az õsz” – valljuk be –,
nem sok fantáziára vall, mert kétségtelen, közhelyszerû
megoldás. E Berzsenyi-adta cím statikus, állóképjellegû,
metonímiás, metaforikus, bizonyos értelemben riadtságot sugall, és nem is mindenki szereti ezt az évszakot.
Kazinczy Ferenc javasolta az általunk ma is olvasható:
„A közelítõ tél” verscímet. Ezzel mindenképpen feszültségkeltõ lett a költemény, hiszen éppen a többletjelentést kibontó jelentéssíkkal hozza közelebb a halál fenyegetését.

A vers hangulatvilága
A közelítõ tél mûfaja: elégia, ihletõje a táj keltette mélabús életérzés, az ezzel együtt járó tartós lehangoltság, levertség, vagyis búskomorság. Hogy ezt az állítást még erõteljesebben érezhessük, vegyük figyelembe az egyes versszakok szókincsének a rétegeit és hatásvilágát bemutató
kifejezéseket!
Az elsõ versszak hervad, díszei hullanak, tarlott bokrai,
sárga levél zörög, nincs rózsás labyrinth, nem lengedez a
Zephyr kifejezései szinte borzongatóak.
A második szakasz nincs már, nem búg, nem illatoz, durva csalét (lehullott levelek) negatív értékeket hordoznak.
A harmadik strófabeli néma homály borong, nem mosolyog, nemrég, szomorú, kiholt erõsítik az olvasó komorságérzetét.
A negyedik szakaszból a hirtelen elrepül, tûnõ szárny, lebeg, csak jelenés, nefelejcs, enyész az elmúlás fájdalmát érzékeltetik.
A verszárlatot adó ötödik-hatodik strófapár elvirít, itt
hágy, még alig ízleli, még alig illetem; Itt hágy, vissza se tér,
nem hozhatja fel, soha, sem béhunyt szememet fel nem igézheti bonyolult metaforikus megszemélyesítések, allegorikus fordulatok, amelyekben a metonímia is nyomot hagy.
Egyértelmûen megállapítható, hogy ennek a Berzsenyi-költeménynek a hangulatvilága komor, szinte vigasztalan, ezt igazolja a fenti, egyértelmûen a negatív
képfestést bemutató kifejezésállomány!
A Berzsenyi-mû meghatározó szóképe a szinesztézia,
azaz a névcserén és az érzékterületek összemosódásán,
vagyis az együttérzésen alapuló bonyolult rétegeltségû
nyelvi kép, amely a komplexitásában válik teljessé.
A vers szókészlete klasszicizáló, az antik világot idézõ;
formája: kólon, tehát három aszklepiádeszi sorból és egy
glükóni sorból építkezõ.

A szövegbõl kibontható
üzenetek
Az 1–3. strófa tagadásra fordított idill: változatosan
szövi össze azt, ami elmúlt és azt, ami itt maradt. Ebbõl
bontakozik ki az õszi táj valóságos képe. Ám ez az õsz
nemcsak egy évszak az évszakok sorából, hanem az ifjúság örömeinek az elvesztése is – mindez a kiábrándító,
22

kedvetlen niklai környezetben. A természetábrázolás
negatív élményvilágból fakad, a kellemes táj csak emlékként tûnik elõ.
Feszültségkeltõek a nyomatékkal említett, a szakadatlanul áradó negatív festõi eszközök, a nincs, nem, nincs
már, nemrég kifejezések. Erõsen vizuális a mûnek ez a
szerkezeti egysége, az 1–2. strófapár. Ugyanígy fontosak
az auditív eszközök is, a hangok világa keltette képzetek.
Különös varázst hordoznak a klasszicizáló kifejezések,
ezek fokozzák a költemény méltóságát, ünnepélyes fennköltségét. Egyértelmûvé válik az olvasó számára, hogy a
versben beszélõ tudja: a múlt értékei elmúltak, odavesztek. Így ébred az olvasóban az az érzés, miszerint talán mégsem egy köznapi tájverssel van dolgunk. A fókuszszerepet betöltõ cím („A közelítõ tél”) különös erõvel motiválja ennek a szerkezeti egységnek (4–6. szakasz) a többletjelentését.
A negyedik szakasz filozófiai általánosítás: az idõ észrevétlenül elrepült. Közhelynek is nevezhetnénk, de olyan
megízesített nyelvezetû, hogy kétségtelenül magával ragadja az olvasó képzeletét a megszemélyesítéssel gazdagított metafora. Világossá válik: nem lesz új tavasz, sõt,
mind erõteljesebbé válik az olvasó elõbbi feltevése, hogy
nem is az évszakok körforgásáról elmélkedik a versben beszélõ, hanem arról, hogy az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen. Követhetik egymást az emberi nemzedékek, de az egyes ember élete megismételhetetlen.
Az 5–6. strófa lírai hõse szomorúan veszi tudomásul:
észrevétlenül ugyan, de elmúlt az ifjúsága, ezért a lélek
kiégettsége, a szerelmi-érzelmi halál miatt kelt panasz sír
fel az elégiát záró pillanatokban.
A verszárlat képében felvillanó Lolli nem valóságos
lány, õ itt a szerelem jelképe. A költeménynek ez a pontja többször változott is mind az eredetihez, mind a
Kazinczy-javasolta megoldáshoz képest. Az olvasó ennek a szerkezeti egységnek, vagyis az 5–6. strófapárnak a
befogadásakor döbben rá visszavonhatatlanul, hogy ez a
mûvészi leírás nem más, mint a fájdalomtelt, értékvesztett lelki táj bemutatása. Érzékletes a befejezõ kép részegész metonímiafajtájának az érvényesülése, ugyanis a
barna szemöldök az érzés végtelenségét, határtalanságát
kelti az olvasóban.
Értékes információt hordoz a költemény aranymetszete (a 14,832. sor): „Minden csak jelenés; minden az ég
alatt, (…)” Ha innen pillantunk vissza a mû egészének a
jelentésvilágára, akkor a költemény összetett nyelvi képeinek a rétegei az emberi létrõl elgondolkodtató filozofikus tartalmakkal szövõdnek át.

A vers nyelvzenei világa
A Berzsenyi-költeményben uralkodó idõmértékes
verselés mellett feltûnik az ütemhangsúlyos ritmus is. A
többféle versláb: a spondeusz, a daktilusz, a trocheusz
együttzengése adja a kólonokat, így az aszklepiádészi sorokat és a glükóni sort strófánként.
A költõi nyelv és a zenei világ tökéletes egységre, harmóniára törekszik, ehhez járulnak az antikvitást visszhangzó, számunkra, mai olvasók számára kétségtelenül a
régiességet mutató kifejezések, valamint a mondatok
szöveggé szervezettsége.
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Érdemes szembenéznünk azzal a kérdéssel, hogy szép-e
Berzsenyi Dánielnek „A közelítõ tél” címû verse. Értékei
okán határozottan állíthatjuk, hogy mindig az volt s marad is, mert koronként más-más hatással ugyan, de szüntelenül eltûnõdésre készteti az olvasóját. Gondolatisága
örök értékek hordozója, hiszen a létezés értelmére joggal
kíváncsi az útkeresésre vágyódó ember minden idõben.
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vvv
Bosányi Éva

Gyakorló feladatsor
Egyjegyû mássalhangzók idõtartama

1. Készítsetek rajzot mindegyik szóhoz!
alatt, elõtt, felett, között
2. A rajzok alá írjatok olyan mondatot, amelyikben szerepel az ábrázolt szó!
3. Pótoljátok a hiányzó mássalhangzókat! Írjátok is le helyesen a szavakat!
__ U __ __ Á __ O __, Á __ __ O __ Á __, É __ E __ __ É __, E ____ E __ __ Õ,
__ Ö __ E ____, Á__ __ A __ __ E __ __, I __ __ A __ O __, E ____ Ü __ __
4. Írjátok be a mondatokba a hiányzó szót! Ezekbõl a szavakból válasszatok!
kel, kell, ál, áll, hal, hall
„ És valóban, õsszel a föld csak elalszik, nem ________ meg…”
Játék után össze ____________ rakodni.
„Körben __________ egy kislányka, lássuk ki lesz a párja!”
Ha valaki rossz kedvû, azt szokták mondani: bal lábbal _________ fel.
Mindenki _______ja, amit mondok?
Krisztinek fáj az ______________, mert beütötte.
A __________ kopoltyúval lélegzik.
Ne válogass, mindent meg __________ enni!
5. Írjátok le a szavak ellentétét!
nappal –
_________________________
gyerek – _______________________________
nagyobb – _________________________
beszél – _______________________________
növekszik – _________________________
több –
_______________________________
jéghideg – _________________________
romlott – _______________________________
6. Mi az?Írjátok a megfejtést a vonalra!
Éjszaka láthatjuk az égen. _______________________________________________________________
Az ablakot díszíti, a szobát sötétíti. ________________________________________________________
A hétfõ után következõ nap. _____________________________________________________________
A három kisebb szomszédja. _____________________________________________________________
A mondás szerint ritka az ilyen fehér színû madár. _____________________________________________
A kutya, a béka, a papagáj, a légy közös neve. ________________________________________________
Micimackó ezt énekelte: __________ a hó és hózik, Micimackó fázik.
23

K nyvsarok.qxd

2012.01.26.

8:45

Page 24

D. Kenedli Eszter

Az olvasóvá nevelés
útjának kezdetén… (1.)

A Könyvsarok „polcára” most a Szeretve Tanulni Oktatási Egyesület egy 2008-as anyanyelv-módszertani kiadványát ajánlom. A szerzõ, Szilágyiné Gálos Ildikó az intézményes
nevelés korai (az óvodás kortól a kisiskolás korig tartó) idõszakához kapcsolódó gazdag
kutatási tapasztalatainak birtokában, sokrétû megközelítéssel foglalkozik a témával.

A kiadvány az elméleti alapokat összegezve és arra ráépítve mutat be számtalan, az anyanyelvi nevelést segítõ
képességfejlesztõ feladatot, gyakorlatot, melyek közvetlenül felhasználhatók a tanítók napi munkájában is.

nos életkorú, ám az adott korcsoport életkori intervallumain belül a specifikus jellemzõktõl valamilyen (pszichés, szomatikus, értelmi, motorikus) szempontból eltérést
mutató kisgyermekek perszonális fejlõdésbeli hasonlóságaira, részbeni hasonlóságaira, vagy éppen fordítva: sajátos helyzetükbõl származó különbözõségeire.

Tartalmi csomópontok
Az olvasóvá nevelés megalapozása – Óvodás kortól kisiskolás korig címû könyv két nagy fejezetre osztható: az elsõ részben a téma elméleti alapjainak áttekintését találjuk. Ehhez kapcsolódik a szerzõ által Melléklet-nek nevezett – és a majd 100 oldalt kitevõ – gyakorlatok, feladatok, gyermekirodalmi forrásajánlók gyûjteménye.
Ennek gazdag tartalma – a nevelési-oktatási célnak és
feladatnak adekvát kiválasztással – mind az új ismeretek
feldolgozásának folyamatában, mind az elsõdleges rögzítés fázisában, illetve a gyakorló és alkalmazó feladatok
megtervezésekor kiváló eszköze, segítõtársa lehet a tanítónak a különbözõ munkaformák alkalmazása mellett.
Külön említést érdemel az anyanyelvi mûveltség megalapozásában az 5–6–7 éves gyermekeknek ajánlott tudatos beszédhallást fejlesztõ feladatok; az anyanyelvi
fejlesztõjátékok; valamint az óvodában és az iskolában
egyaránt eredménnyel alkalmazható mesefeldolgozási
módszerek gyûjteménye, melyhez módszertani ajánlások kapcsolódnak.
Alapos, részletes munkára vall a szerzõ egy korábbi kiadványa, melyet most e kötetben is olvashatunk: „Ábécés könyvek olvasáspedagógiai és olvasáspszichológiai elemzése” címmel. Üde színfolt az elsõsorban kisiskolásoknak javasolt fabulák, a különféle mesefeldolgozások sora – egybekapcsolva a megértésüket és feldolgozásukat segítõ szövegértési feladatokkal.
E módszertani munka szakmai súlyát és egyediségét a
téma kezelésének az a típusú összetettsége szolgálja, mely
a legújabb kutatások egybevetésével, bemutatásával foglalkozik a kisgyermekkori anyanyelvi nevelés jellemzõivel és feladataival – a két életkori szakaszban: az óvodás-,
illetve a kisiskoláskorban. Nagy teret és figyelmet szentelve – az egyes nevelési szakaszokban – a javarészt azo24

Egymásra épülés,
kapcsolódás a nevelésben
Az eredményes pedagógiai munka alapkövetelménye
a kontinuitás, mely a közvetlenül egymást követõ, egymásra épülõ nevelési szakaszok intézményeiben a pedagógusok együttmûködésében megnyilvánul. Jelen esetben az óvodapedagógusok és a tanítók szoros szakmai
együttmunkálkodására gondolunk. Ennek alapja az egymás munkájának minél alaposabb megismerése, például
az óvodai foglalkozások, a tanóra-látogatások, a – lehetõség szerint – közös, ún. kereszttematikájú pedagógustovábbképzések szervezése, az egymás szakmai programjain való kölcsönös részvétel. Ehhez is igen alkalmas lehet Szilágyiné Gál Ildikó könyve, mely a két nevelési szakasz kiemelten fontos területe, az óvodás- és a kisiskoláskori anyanyelvi nevelés egyik szegmensével, jelesül: az
olvasóvá nevelés pedagógiájának és pszichológiájának
alapkérdéseivel, a mesének a kisgyermekek érzelmi-esztétikai nevelésében, személyiségformálásában betöltött
egyedi voltával foglalkozik; kiemelt szerepet tulajdonítva a szülõi ház – e területen szintén – senki és semmi mással nem pótolható, nem helyettesíthetõ hatásrendszerének.
A könyv olvasása során egyértelmûen kiviláglik a fenti két nevelési szakasz pedagógiai feladatainak folyamatos jelenléte, térnyerése a szövegértés képességének
megalapozásában, kialakításában; követve és segítve
elõbb a megértéshez, majd a tanuláshoz, késõbb pedig
a világban való helytálláshoz nélkülözhetetlen értõ olvasás kialakulásának összetett és gyakorta nehéz folyamatát.
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A könyv számtalan, a gyakorlatban nap mint nap felmerülõ módszertani kérdésre keres és ad választ, korrekten helyt adva a nem ritkán egymásnak ellentmondó véleményeknek is: érveknek és ellenérveknek egyaránt.
A szerzõ, szûkebb szakterületével összefüggésben,
mint informatika- és könyvtáros tanár, még egy fontos
területet érint: elénk tárja az óvodában és az iskolában
egyaránt nagy értékkel bíró könyvtárosi feladatok jellemzõit, e területen is kamatoztatva s jó szívvel megosztva tudását az olvasóvá nevelés területén. Részletesen
elemzi és bemutatja, egyúttal hangsúlyozza a könyvtárnak mint intézménynek, vele egyetemben a könyvtárpedagógiának az iskolai pedagógiai munka mindennapjaiban: a tanulásban, a mûvelõdésben és az önmûvelésben betöltött szerepét.

Pszichológiai
és pedagógiai alapok
Az olvasóvá nevelés tudományos alapjait feltáró nagy
fejezetben öt nagy témakörrel foglalkozik behatóbban a
könyv:
• A szövegértési képesség megalapozása az óvodai
anyanyelvi neveléssel
A szerzõ itt részletesen kifejti a beszédészlelés, a beszédmegértés és a szövegértés összefüggésrendszerét
és ezek szoros kapcsolatát állítja a fejlesztés középpontjába. Ezzel a könyv egyik legfontosabb tartalmi fejezetévé
emeli ezt a részt.
Itt áttekinthetjük:
– a beszédfejlõdés és beszédfejlesztés folyamatát a születéstõl az óvodás korig, valamint az óvodai beszédfejlesztés feladatait;
– az óvodai csoport anyanyelvi nevelésének fejlesztési
tervét, melynek területei:
a) kommunikációs képesség,
b) a nyelvi kifejezõképesség,
c) a nyelvhasználat,
d) a beszéd tisztasága,
e) nyelvhelyesség,
f) a nevelési év végén várható fejlettségi mutatók.
Mint tudjuk, a szóbeli információk feldolgozásának folyamata három, viszonylag jól elkülöníthetõ
szakaszból áll: a hallás, a beszédészlelés, a beszédmegértés.
A szerzõ rámutat ezek szerepére az olvasás megtanulásában. Arra, hogy az értõ olvasás feltételét képezõ jó olvasásszint alapját az életkornak megfelelõ szintû beszédészlelés és beszédértés adja. (A beszédészlelés az a készség, amely lehetõvé teszi, hogy a gyermek beszédhangokat,
hangkapcsolatokat, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen az elhangzásnak megfelelõen azt megismételni. A
beszédmegértés pedig az elhangzó – a mások által kiejtett –
szavak, szókapcsolatok és mondatok, valamint a szövegek jelentésének, tartalmának felfogását jelenti, melynek jó mûködése az összefüggések felismerését is segíti.) A jó beszédértés

eredményeképpen a gyermek tisztában van a szavak jelentésével, megérti, amire kérik vagy amit mesélnek neki, a késõbbiekben pedig már azt is felfogja, amit õ maga
olvas (szövegértés).
• A mese hatása a személyiség fejlõdésére
Korábbi könyvismertetõnkben részletesen foglalkoztunk a mesével, annak nevelõ erejével, pszichés hatásaival, terápiás jelentõségével (ld.: Boldizsár Ildikó: Meseterápia – Mesék a gyógyításban és a mindennapokban –
Tanító, 2011. 8., 9. sz.). A most ajánlott munkában pedig – a mese általános jellemzõinek ismertetését követõen – a pedagógiai-pszichológiai aspektusok kerülnek elõtérbe, különös tekintettel az irodalmi-esztétikai nevelés
szoros kapcsolatára, benne a mese- és/vagy verskiválasztás szempontjaira. Továbbá a mese, a vers esztétikai sajátosságaira; a mesei nyelvezet, a mesei szófordulatok szókincsfejlesztõ hatására; a meseadaptációk – mesefeldolgozások típusaira és lehetõségeire. Olvashatunk a bábozás pszichológiai hatásairól és a mesefeldolgozások a beszédértés fejlesztésében játszott szerepérõl. Számos és a pedagógiai-pszichológia helyzetbõl adódó sajátos tapasztattal szolgál az „Óvodából az iskolába” címû fejezet,
mely az óvodai nevelés utolsó esztendejében – a nagycsoport iskola-elõkészítõ szakaszában – folytatott óvodapedagógusi munkát mutatja be. Végül a témakörhöz
kapcsolódó, a gyakorlatban jól kamatoztatható könyvek
bemutatásával zárul ez a fejezetrész.
• A család szerepe a gyerekek olvasóvá nevelésében
Ismeretes, s ma már senki által sem vitatott tény, hogy
a gyermekek olvasással kapcsolatos beállítódása kialakulásának elsõdleges szocializációs közege a család. A
könyv iránt semmiféle érdeklõdést nem mutató, majd a
késõbbiekben a könyvtõl, a könyvek világától távol maradó, nem olvasó gyermek szocializációs hátterében legtöbbször a nem olvasó szülõ(k) áll(nak). Szomorú kutatási eredményekrõl olvashatunk ebben a fejezetben:
„Szociológiai felmérések igazolják, hogy sok családban
nem olvasnak rendszeresen mesét: a megkérdezett szülõk fele mesél legfeljebb heti rendszerességgel, a többiek
rendszertelenül, sõt egyáltalán nem. Nem túl szívderítõ
az sem, amit a gyerekektõl hallunk. Van, akinek néha
felolvasnak, mesélnek, de 60%-nak a tévé helyettesíti a
könyvet” (im.: 46. o.).
Pedig az olvasóvá neveléshez, a késõbbi olvasóvá váláshoz a gyermekeknek elengedhetetlenül szükségük van
arra, hogy kisgyermekkorukban olvasó embereket – fõként olvasó szülõket – lássanak maguk körül. Ahol a szülõk könyveket olvasnak, ahol a családnak van saját házi
könyvtára, ott már a 3 év körüli kisgyermek is gyakorta
vesz kezébe könyvet, „olvas”: lapozgatja, nézegeti a benne található képeket, voltaképpen utánozza szüleit,
vagyis korán megmutatkoznak az írott szöveg megfejtése
iránti érdeklõdés, a késõbbi olvasás- és könyvszeretet
csírái.
E témakörhöz kapcsolódva szól a szerzõ a család mindazon olvasóvá nevelõ funkcióiról és nevelési lehetõségeirõl, melyek az intézményes (óvodai, iskolai) neveléssel
karöltve eljuttatják a kezdõ olvasót a könyv szeretetéhez
és az olvasás örömének megtapasztalásához. Ez a folyamat elõbb szöveg nélküli, rajzos, majd a még mindig fõ25
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ként rajzos, de már rövidke szövegeket: mondókákat,
dalokat, rövid verseket tartalmazó könyvek forgatásával
kezdõdik. Majd ezt követõen rövid, aztán egyre növekvõ
terjedelmû szöveges meséket hallgatnak, ismerhetnek
meg a mindennapi mesehallgatás alkalmával a gyerekek.
Ennek köszönhetõen oly mértékû és mélységû érzelmipedagógiai többlethez juthatnak, mely egész életükre,
mentális és szomatikus egészségükre tartós és mély hatást gyakorol. Hiszen a mûvekkel való találkozás folyamatában közvetve vagy közvetlenül – nem pusztán az olvasástanulás pozitív élményével gazdagodnak majd, hanem – a könyvek tudás-, lelki és szellemi forrásként jelennek meg a környezetükben és életre szóló társukká
válnak.
• Az olvasóvá nevelés alapjai kisiskolás korban
Az olvasás alapvetõ technikájának elsajátítását követõen még hosszú, gyakran göröngyös, esetleg keserves út is vezethet a szövegértõ olvasásnak arra a szintjére, amely már lehetõvé teszi a különbözõ tartalmú és
típusú szövegek üzenetének megértését, az olvasás él-

vezetes tevékenységgé válását, eszközi használatát a
tanuláshoz.
E fejezetben – összefoglalóan – a beszéd- és szövegértés összefüggéseit vizsgálja a szerzõ, vagyis azt az alapkapcsolatot, mely az iskolába kerülõ kisgyermek beszédtevékenysége és beszédmegértése, továbbá az olvasás megtanulását követõ szövegértése között fennáll. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a kisdiák már megérti az általa elolvasott szöveget, akkor – a kívánatos motiváltsági szint
eléréséhez – a megfelelõ gondossággal, odafigyeléssel kiválasztott és kezébe adott könyvet belsõ indíttatásból,
mind szívesebben veszi kézbe, és mind gyakrabban olvas,
maga is keresi a jó olvasnivalót. Mindezen eredmények
alapjai azonban – amint azt láttuk is – a jó családi és az
óvodai nevelés nyelvi és esztétikai hatásaiban gyökereznek.
(Márciusi lapszámunkban a szövegértés képességének fejlesztésével foglalkozó fejezet résszel és a könyvtár-pedagógia
módszertan kérdéseinek bemutatásával folytatjuk a könyv
ismertetését. – a szerk.)

vvv

Virágné Horváth Erzsébet

Tanulmányok
Szabó József
70. születésnapjára
(Szegedi Tudományegyetem Magyar
Nyelvészeti Tanszék Szeged, 2010)

A tisztelgõ tanulmánykötet nemcsak méltó ünneplése egy gazdag tudóspályának, hanem tartalmával az 1960-as évektõl a napjainkig ívelõ idõszak korjellemzõibe, nyelvtudományi törekvéseibe és kapcsolattörténeti értékeibe is betekintést nyújt.

„Göröngyös úton
a csillagokig”
Az ünnepelt, Szabó József nyelvészprofesszor, a nyelvjárás, a nyelvszociológia, a szociolingvisztika, a névtan,
26

a folklorisztika kutatója. A tudományos tények mögötti emberi tényezõk feltárása azonban épp olyan fontos a
számára, mint egy-egy nyelvi jelenség megvilágítása.
Azt írja önvallomásában (1999): „A különbözõ nyelvjárási adatok közül egy-egy archaikus elemnek, szemléletes
fordulatnak, nyelvi leleménynek az anyaggyûjtés során mint
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nyelvész mindig örülni tudtam, de mint embernek, lélekben
nagykónyi lakosnak, egy-egy tájszó vagy szólás mindig több
volt adatnál: fölidézte s ma is fölidézi bennem gyermekkorom világát, s a mindennapi létért a természettel és társadalommal küszködõ parasztember munkáját, erõfeszítéseit,
nehézségeit, a paraszti létforma örömeit és gondjait egyaránt.” (id. Forgács 14. o.). A parasztember iránti tisztelete, a szülõföldhöz való kötõdése a lokális identitása intenzív erejében is kifejezésre jutott, s több mûvének inspiratív forrásává vált (pl.: Nyelvjárási szöveggyûjtemény Nagykónyiból; A mondatszerkesztés
nyelvszociológiai vizsgálata a nagykónyi járásban;
Nagykónyi község földrajzi nevei; Szókincsmagyarázatok Nagykónyiból; Nagykónyi község népi hitvilága
stb.).
A szülõföldet idézõ munkák mellett a dialektológia
egyéb területeit is reprezentáló kutatásokat végzett, így a
nyelvjárásszigetek kérdéskörével számos munkája foglalkozik (pl.: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek; Néhány Duna-Tisza közi és Tisza menti
nyelvjárássziget vizsgálata; A német nyelv(járás) szigetek és kutatásuk vázlatos áttekintése; Endrõd, egy Körös
menti nyelvjárássziget stb.).
Tolna és Somogy megye néprajzi és nyelvi hagyományait földrajzi neveik alapján kutatta és tette közzé tapasztalatait. A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványait helyneveinkben vizsgálta többek közt.
A tudós nyelvész azonban nem szakad el a gyakorlattól. Maga is végigtanítja pályáját az általános iskolától
az egyetemig; miközben a tudomány eredményei s az iskolai munka integrálása is szívügye (l.: A nyelvjárások
helye és szerepe az iskolai oktatásban; A nyelvjárások
helye az egyetemi oktatásban címû cikkek).
Munkásságát Csûri Bálint-emlékéremmel és Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal ismerték el. Nyolc önálló
könyv s mintegy kétszáz tanulmány, cikk, ismertetés fejezi ki kutatói tevékenysége gazdagságát. Közép-európai
kutatásai során Ausztria, Luxemburg, Németország,
Svájc nyelvészeti konferenciáin adott elõ, és vendégtanári feladatokat látott el Pozsonyban.
Deme László a következõképpen méltatja munkásságát: „… becses kiadványaiddal eljutottál a modern filológia
magaslatára, etnolingvisztikai kitekintéseiddel a szûkebb értelemben vett filológia határára, szógyûjteményeiddel a jelentéstan határát feszegetve.” (Deme László: Per aspera ad
astra … Irigykedõ baráti sorok Szabó József kollégámnak, 2010. In: Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára. 190. o.).

nulmánykötet sokszínû tematikájában és eredményeiben is kifejezésre jutnak, melyeknek itt csak a jelzésére
vállalkozhatunk. A kortárs nyelvtudomány olyan képviselõinek a munkásságába tekinthetünk be, akiknek az
oktatásban, képzésben és nevelésben betöltött szerepét
nem tudjuk eléggé hangsúlyozni.
A nyelvjárás témakörben Bokor József, Guttman
Miklós, H. Tóth Tibor, Hajba Renáta, Kiss Jenõ,
Kristóné Fábián Ilona, Mizser Lajos, Pesti János,
Sinkovics Balázs tanulmányait élvezhetjük. A névtani
kutatásokba enged bepillantást Hajdú Mihály, Hoffman
István, Juhász Antal és Vörös Ferenc írása. Békési Imre
A szintazonosság szerepe a tagmondattömbök szerkezetében címû értekezésével kelt figyelmet. Forgács Tamás egy bibliai hely szövegromlását vizsgálja. A nyelvészet s az irodalom interferenciái a népdal retorikájában
(Nagy L. János), Ady költõi nyelvében (Péter László),
Vámbéry Ármin elbeszélõi sajátosságaiban (Simon Szabolcs) tárulnak fel.
A „bodobács” fogalmát és megnevezéseit Molnár Miklós Zoltán, a „digó” szó elõfordulásait és jelentéseit Németh Miklós mutatja be. Hasznos információkkal szolgál
Juhász Dezsõ munkája, aki tankönyvek, kézikönyvek,
szakterminológiák, nyelvészeti kiadványok helyzetét
vizsgálja.
Balogh Lajos Közép-Kelet-Európa legnagyobb dialektológiai vállalkozására (Kárpát nyelvatlasz) hívja fel
a figyelmet, amelynek 7 kötete 1987 és 2003 közt jelent
meg Kisinyovban, Moszkvában, Varsóban, Lvovban,
Bratyiszlavában, Budapesten és Belgrádban.
A tanulmánykötet mindenekelõtt nyelvünk mai állapotáról szóló gazdag ismerettár. Olyan jelenségeket
és problémaköröket érint többek közt, mint a nyelvi
kölcsönhatások, a tárgyi és szellemi néprajz sajátosságai,
a nyelvjárások grammatikája és stilisztikája, a nyelvi változások okai, a beszélt nyelvjárási változatok, nyelvjárás
– regionális köznyelviség – köznyelv közti átmenet,
nyelvjárási kompetencia.
A megszívlelendõ „üzenetek” közül kiemelünk néhányat, s egyúttal ebben a szellemben ajánljuk pedagógusoknak és mindenkinek a tanulmánykötetet:
„… a regionális nyelvi tudat erõsítése a helyi identitás és
kultúra, a nyelvi összetartozás hangsúlyozásával, a tájias
nyelvi színek megõrzése” a feladat (Hajba, 68.).
„A tájszókészlet kutatása, a paraszti szókincs vizsgálata
[…] nemzeti nyelvünknek, a nyelvtörténetnek, dialektológiának, egyáltalán a nemzeti kultúrának semmivel nem pótolható része […]. Meggyõzõdésem, hogy ünnepelt Professzorunk is így látja.” (Guttman, 48.).

A tanulmánykötet tartalma

Ezt a tartalmas megemlékezõ kötetet szívesen ajánlom a lap olvasóinak figyelmébe, hiszen a benne szereplõ
írások nemcsak a tudomány mûvelõinek érdeklõdésére
számíthatnak, hanem a gyakorló pedagógusok önmûveléséhez és anyanyelvi nevelõ munkájához is fontos és
hasznos információkkal szolgálnak.

A 22 neves kortárs nyelvész tisztelgõ tanulmányainak
sora közvetve vagy közvetlenül Szabó József professzor
személyéhez és tudományos tevékenységéhez kapcsolódik. A munkatársi viszony s a kutatói motivációk a ta-
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Díszzászlóalj, vigyázz!
Szent Koronának tisztelegj!

1977-79 között a Magyar Néphadsereg elit alakulatának, a Díszzászlóaljnak a katonája voltam. Ki lehetett a Petõfi laktanya díszelgõ egységének a tagja? Egy régi leiírásból ez pontosan kiderül:
„Cél, hogy fizikailag és szellemileg a legjobb kondícióban legyen. Testmagassága
180-185 cm között mozogjon. Az sem mellékes, hogy jó alakú, katonás kiállású,
szép arcú fiú legyen. Ezek a külsõ feltételek. Legalább ilyen fontos, hogy a katona
rendelkezzék a fizikai erõnléten alapuló nagyfokú önfegyelemmel. Ez azért fontos,
mert a díszelgõ katonának hidegben és melegben is egy órát kell állnia mozdulatlanul… stb.”

F

alusi – cserszegi – gyerekként nekem igenis óriási élményt jelentett, hogy a Díszzászlóalj tagjaként szolgálhattam a hazámat. Hogy miért? Többek között azért,
mert láthattam és katonai tiszteletadással köszönthettem az akkori világ hatalmasságait: államfõket, királyokat, tábornokokat. Közülük csak néhány a teljesség igénye nélkül: Eanes portugál elnök, Dánia miniszterelnöke, Etiópia államfõje, Bassár el Asszad, Szíria elnöke,
Kadhafi, Líbia forradalmi vezére, Brezsnyev államfõ, a
Szovjet Kommunista Párt KB fõtitkára, Helmuth
Schmidt, német szövetségi kancellár. (Katonáskodásom
két éve alatt ez utóbbi fogadásunk és búcsúztatásunk sikerült a legjobban. A tisztek jutalmat kaptak, mi pedig
kimaradást.)
De fogadtuk a Varsói Szerzõdés összes tábornokát és a
vietnámi hadsereg elsõ emberét is. Talán ez volt a legviccesebb eset, mert a tábornok mindössze kb. 145 cm „magas” volt, míg vezénylõ parancsnokunk, Takács fõhadnagy 183. A szabályzat szerint ugyanis a vezénylõ parancsnoknak a vendég szemébe kellett néznie feszes vigyázz állásban. A többit az olvasó fantáziájára bízom…
Egyébként az állami ünnepeken, vagy a tábornokok temetésén is ez az alakulat tisztelgett.
Az én legnagyobb élményem azonban mégis az volt,
amikor 1978. január 6-án alakulatunk fogadhatta Ferihegyen a hazatérõ SZENT KORONÁT! Akkor ott sok
embernek, civileknek, katonáknak és biztonságiaknak, s
e sorok írójának sem a csípõs hidegtõl volt párás a tekin28

tete. A ferihegyi és a Kossuth téri ünnepségek felejthetetlen pillanatai egész életemben végig kísérnek. Szüleim, Marianna testvérem talán azokban az években voltak rám a legbüszkébbek Katalin barátnõmmel együtt…
A díszelgéseken kívül számtalan felejthetetlen színházi programot is köszönhetek a katonaságnak .
Hiszen a színpadon láthattam a korszak legnagyobb
színészóriásait a fõvárosi színházakban: Agárdy,
Sinkovits, Mécs Károly, Bitskey Tibor, Bessenyei, Darvas Iván, Sulyok Mária, Ruttkai Éva, Kállai Ferenc,
Bárdy György, Bujtor István, Tordy Géza és a többiek
csodálatos alakításai ma is bennem élnek. Csakúgy, mint
az OMEGA, a PIRAMIS, az LGT, a P.Mobil, a HBB
együttesek, Deák Bill Gyula, Radics Béla, a gitárkirály legendás koncertjei. Vagy a válogatott meccsek a Népstadionban, a bajnoki meccsek a Fradi, a Vasas, a Dózsa, az
MTK pályán.
Büszke és boldog vagyok, hogy a Díszzászlóalj katonája lehettem!
Nem véletlen, hogy 1996 forró nyarán egy busznyi állami gondozott tanítványomat elvittem vendégségbe a
Díszzászlóaljhoz. De nagy öröm az is, hogy már Áron unokámnak mesélhetem a régi katonai élményeimet, s hogy
milyen fantasztikus érzés az, amikor 180 katona egyszerre mozdul, vagy amikor felhangzik a vezényszó: „Díszzászlóalj, vigyázz!”
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Vidám farsangi karnevál
Farsang van, farsang van!
Járjuk a táncot gyorsabban.
Gyárfás Endre

A farsang idõszaka vízkereszttel, január 6-ával kezdõdik, és a húsvétvasárnapot megelõzõ 40 napos böjt kezdetével zárul. A farsangi szokások – többnyire február hónapban –
farsang végére, farsang farkára összpontosultak: farsangvasárnapra, farsanghétfõre és
húshagyókeddre.

Étkezési szokások
A farsangi elõkészületek már a farsangvasárnapot
megelõzõ csütörtökön, kövércsütörtökön, másképpen
zabálócsütörtökön kezdõdtek. (A Mura-vidéki Radamoson dobozú csütörtöknek nevezik a napot, talán a dobzodó szó elhallásából.) A háztartásokban farsangkor jó
zsíros ételeket fõztek és sokat ettek abban a hitben, hogy
így bõ lesz a termés és kövérre híznak a disznók (Szeged).
Az Ipoly menti falvakban kövércsütörtökön húst, pogácsát, tepertõt, kolbászt, káposztát fogyasztottak.
A jellegzetes farsangi étel általában a disznóhús, a káposzta, a kocsonya, a fánk volt. Bor és pálinka bõséges fogyasztásával ünnepelték a farsangot. A farsangi ételek
maradékát megszárították, porrá törték, beteg jószágot
gyógyítottak vele. A fánknak többféle változatát készítették vendégvárónak: pampuskát (Tápió környékén),
herõcét vagy forgácsfánkot. A kocsonyából pedig még a
farsangi bálra is vittek. A farsangi ételekbõl eltettek egyegy falatot, akárcsak a karácsonyiból. Ezt a maradékot
szárítás után porrá törve alkalmas gyógyszernek tartották, ezért a beteg jószág ételébe keverték.
A hamvazószerda utáni napot csonkacsütörtökként
említik, mert ilyenkor még el lehetett elfogyasztani a farsangi ételek maradékát. Hamvazószerdával ugyanis megkezdõdik a böjti idõszak. A szlavóniai Kórógyon ezért is
járta csonkacsütörtökön az a mondás: „Inkább a has fakaggyon, mincsen / l.mindsem/az a kicsi étel megmaraggyon”
(Penavin 1988: 35). Hamvazószerdán, más néven szárazszerdán vagy böjtfogadószerdán a Szerémségben a böjti
idõben már csak krumplilevest és bodagot (lepényféle)
készítettek. A katolikusok pedig sokfelé nem ettek húst
és zsíros ételeket egészen húsvétvasárnapig (kivéve a
csonkacsütörtököt).

Hiedelmek
Szerémségben például az elsõ napon sütötték a fánkot, hogy ne vigye el a vihar a háztetõt. De a rétest is figyelték az asszonyok. Ha az jól nyúlt, úgy vélték, hogy a
család szerencséje biztosítva van a következõ esztendõ-

re. Egyes helyeken fekete tyúkot vágtak azzal a magyarázattal, hogy a mája szerencsét hoz. Nádudvaron azért
vágták a fekete tyúkot, hogy ne hulljon a baromfi. Ezért
a fekete tyúk vérét szárítva eltették velük. A többi farsangi napon készített ételnek is különleges jelentõséget
tulajdonítottak. Berettyóújfalun így nyilatkozott {7128.} egy asszony: „Húshagyókor nagyanyám laskatisztát
fõzött tyúkhússal. Vékonyra vágta a laskát, hogy hosszú, vékonyszálú legyík a kender. Ha fõzte, óvatosan rázta, hogy
össze ne szakaggyík” (Sándor M. 1976: 223).

Köszöntõk
Mint minden jeles ünnephez, így a farsanghoz is szervesen hozzátartoztak a jókívánságmondó és adománygyûjtõ szokások. Igen változatosak e farsangköszöntõk,
melyek a magyar nyelvterületen mindenütt megtalálhatók voltak. Ilyenkor is igyekeztek a köszöntõkkel biztosítani az elkövetkezendõ esztendõre a jó termést, a szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát a kimondott
szó mágikus erejével.
A ma Szlovákiához tartozó Paláston régebben a felnõttek lepedõbe, medvebõrbe öltözve járták a házakat.
Kolbászt, szalonnát vagy farsangi fánkot kaptak. Koledáló énekük a következõ volt:
Hajcsátok ki farsangot,
maj szép éneket mondok,
futok, megyek Dunába
fogok fényes halkát,
teszem tányérkámra,
küldöm istenkémnek.
Isten tarcson békességbe,
angyal vigasságba
Kerekes Antal házánál
tõketüzet raktunk,
kerüjj tyuk, gerlice,
ketten nyomdágájjunk.
(Csáky 1987: 85)
A Dunántúlon vízkereszttõl húshagyóig csoportosan
jártak házról házra – többnyire a fiúgyermekek – ünnepet köszöntõ, jókívánságmondó, adománykérõ énekek29
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kel, melyeknek egyik jellegzetes szövegeleme a következõ volt:
Hipp, hopp, fársáng! Itt ölték az ártányt,
nem adják a máját, csak a szalonnáját.
{7-129.} (Kákics, Baranya m.; MNT II. 60. sz.)
(Forrás: Magyar néprajz VII. Folklór 3. Népszokás,
néphit, népi vallásosság, http://vmek.oszk.hu/
12100/02152/html/in: Magyar néprajz nyolc kötetben,
Folklór 3. Fõszerkesztõ: Dömötör Tekla, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988-2022.)

Farsangi karnevál

Szakács: Lesem a király minden kívánságát,
Nem tévesztem el kedvenceinek listáját.
Ilyen például a sült csirke, gombóc, mákos
kalács, Fürgén mozgok, hiszen én vagyok
a szakács.
Kukták: – Futunk a csirke után, hogy frissen
Jó királyunk levesében lehessen.
Kavargatjuk a rántást, galuskát.
Láthatod, hogy ilyenek a kukták.
Kincstárnok: Vigyázok a palota, aranyára, pénzére,
Kincstárnokként üthetek
a tolvaj kezére!

1.Köszöntõ vers: Gyárfás Endre: Farsangoló
Farsang van, farsang van!
Ropjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál.
Tücsökbanda muzsikál,
Százlábúnak minden lába
táncra, táncra, táncra áll.
Farsang van, farsang van!
Farsangos ez a bál.
Táncszünetben tréfa jár.
Még az elveszett cipõ is,
Párra, párra, párra vár.
2. Játékmester
Úgy látom, hogy mindenki megérkezett, aki kíváncsi a
mai felvonulásunkra. Megtisztelt bennünket egy egész
királyi udvar! Találjátok ki, és mondjátok velük együtt,
hogy kik õk!
3. Királyi udvar (jelmezes csoport, mely rigmussal mutatkozik be)
Király: A trónszéken ülök, irányítom az országot.
Korona a fejemen, én a király vagyok.
Királynõ: A király mellett szép ruhámban ücsörgök.
Vigyázok az emberekre, én vagyok a királynõ.
Herceg: A trón örököse vagyok, király leszek.
Most még csak egy lázadozó herceg.
Hercegkisasszonyok: Szép ruhánkban bálba járunk,
Királyfik harcolnak értünk,
nálunk.
A legbátrabb és legokosabb legényé a kezünk,
Hercegkisasszonyként táncolj
majd velünk!
Udvari bohóc: Csörgõsipka a fejemen,
Õszinte csak én lehetek
Megmondani a királynak az igazat,
Jó, ha ehhez az udvari bohóc vagy.
Õr: Vigyázok az ajtóban, hogy mi történik,
Az õr nélkül senki meg nem érkezik.
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Tanácsadó: Legyen akár harc, háború vagy béke,
Hogy kit gyõzzünk le csellel,
Minden tudásomat latba vetem,
Tanácsadó az én nevem.
(Martusné Nagy Anna)
4 Ének: Sárdó gyûjjön, hozzon meleget…
(Az ének megtalálható: www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-zene/unnepek-farsang)
5. Játékmester
A királyi udvar után itt vannak a hónapok! Válogathattok kedvetekre közülük, aszerint, hogy melyiknek
örültök igazán!
6. A hónapok bemutatkozása
Devecsery László: Hónapkergetõ
JANUÁR
havat vár,
nagy szélben
táncot jár.
*
FEBRUÁR
követi,
a fagyot keresi.
*
MÁRCIUS
szelídül,
jobb idõ
felderül.
*
ÁPRILIS
tréfával,
érkezik
mókával.
*
MÁJUSBAN
cseresznye
szökik az
ághegyre.
*
JÚNIUS
nyárelõ,
messzi hegy
kékellõ.
*

JÚLIUS
nyárlegény,
fürödni
megyek én.
*
AUGUSZTUS
melenget,
jó kedvet
emelget.
*
SZEPTEMBER
õsz hava,
iskola
a java.
*
OKTÓBER
szín-játék,
tarka lesz
a tájék.
*
NOVEMBER
hideg vagy,
reggelre
sokszor fagy.
*
DECEMBER:
karácsony,
s ezt mindig
úgy várom!
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7. Ének – zene:
Járdányi Pál: Gergõ nótái gyermekkórus, Tekereg a szél
8. Játékmester
A kis kertész korán kelt azért, hogy sok-sok virág lehessen itt a mulatságon.
(Felöltözhetnek gyerekek rózsáknak, szegfûknek, tulipánoknak. Így ismét egy csoport alakítható .)
9. Zelk Zoltán: A kis kertész
(A kertész mondja el a verset.)
Kora reggel talpon vagyok,
kis kertembe kiszaladok,
várnak én rám a virágok,
rózsák, szegfûk, tulipánok.
Hogyha beszélni tudnának,
tán jó reggelt kívánnának,
hangos szóval köszönnének,
szomszéd kertnek, napnak, szélnek.
De én így is értem õket,
látom, milyen vígan nõnek,
látom milyen vígan élnek,
színnel, illattal beszélnek.
Este alusznak a fák is,
mind elalszik a virág is,
nincs paplanuk, nincs párnájuk,
mégis gyönyörû az álmuk.
10. Játékmester
Csalogassuk elõ a többi virágot , kismadarat és a szellõt is! (Az ibolya, hóvirág, kikerics érkezik, utána a szél gyerek játszik egy falevéllel. A napraforgó magját várják a rigók
és a többi kismadár. A játékmester csalogatja õket a magocskákkal.)
11. A csoport verses bemutatkozása
Vidor Miklós: Virághívogató
Ibolya, ibolya,
Hóvirág, hóvirág,
vén erdõnek fiatal
tárd ki nékünk a tavasz
mosolya!
kapuját!
Kikerics, kikerics,
kiderül az ég fölöttünk,
ha te nyitsz!
Kovács Barbara: Levél a szélben
Egy kis huncut szélgyerek Rászórta a fejemre,
Falevelet kergetett.
Leráztam én nevetve.
Össze-vissza kavarta,
Feldobáltam, fel az égbe,
Feldobálta magasra.
Kapaszkodjon meg a szélbe.
Veress Miklós: Csalogató
Napraforgó,
aranytál!
Egész nyáron ragyogtál.
Ragyogtál,
forogtál:
mezõk szépe te voltál.
Napraforgó,
megértél!

Pergess magot,
itt a tél.
Mag, mag, bújj elõ,
Vár a rigó,
vár a cinke,
vár a madáretetõ.

12. Ének: Kodály – Weöres, Károlyi: Szól a nóta

13. Játékmester
Mi ez a nagy hangoskodás? (Kiskacsák csoportja érkezik
nagy sápítozással.) Kik lehetnek, gyerekek? (A kiskacsák
mondják el a verset.)
Gazdag Erzsi: Pitypangok
Sárga pelyhes kislibák
Tityegnek és totyognak,
tipegnek a réten át.
majd a földre potyognak.
Nem is libák, virágok,
S pár nap múlva, mily csoda!
sárga a bóbitájuk.
Fehér lett a bóbita.
Gyenge száruk imbolyog, Tolla nõtt a virágnak,
sárga szemük mosolyog. Könnyen indul világnak.
14.Játékmester
Nahát! Még egy bohóc is eljött, hogy velünk mulatozzon! Tapsoljátok meg!!!
15. Szepesi Attila: A bohóc (a bohóc mondja a verset)
Vidám legény a bohóc,
Viháncol, nótázik,
piros haja csupa kóc,
karikákkal mókázik.
idelép, odalép,
Csupa fintor, csupa folt,
a zubbonya búzakék.
csupa masli, csupa gomb,
Lengõ inge pepita,
csupa csengõ, csupa szín,
lobog rajta pántlika.
csupa csuda karmazsin
16. Zene:Hinta – Palinta együttes: Bohóc dal
17.Játékmester
Nemsokára jön a tavasz, de most még itt a tél. Egy nagy
hófelhõt látok! Ezzel érkeztek a hópihék.
18. Osváth Erzsébet: Hópihék
Puha pelyhek,
Tiszta lesz a
hópihék,
piszkos udvar,
pici, fehér
hófehér
hócsibék.
a háztetõ –
Kavarogtok
mint a frissen
kergetõzve,
mosott, vasalt,
megpihentek
fehér vászonlepedõ.
bokron, fán,
Varázsoltok,
az udvaron,
ti, bûvészek,
a kukán.
feketébõl
hófehéret,
a csúnyából
csudaszépet
19. Játékmester
A hóesés sem veszi el kis állatkáink kedvét. Nézzük csak,
hogy táncolnak a cinke, a varjú, a verebek és a bagoly!
20.Kányádi Sándor: Tánc a havon
Cinkék bokáznak
S még a kéménybõl
öles havon.
a jó öreg
Nézik a varjak
bagoly is elõhallgatagon.
s kikecmereg.
Nézik, nézik, majd
Hideg van, hideg,
billegetõn
a mindenit!
járni kezdik a
De minket az el
havas tetõn.
nem keserít.
Kikeringõznek
Járjuk, csak járjuk,
a cserepek
ha nem lehet
védelme alól
elûznünk másképp
a verebek.
e vad telet.
21. Zene:Papp Rita, Nyuszi muszi
31
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22. Játékmester
Iderepült egy lepke is hozzánk, de nem egyedül jött
ám, elkísérte õt a barázdabillegetõ, aki a jó barátja.
23. Szilágyi Domokos: Lepke – dal
Apró lepke,
öttyöm-pöttyöm,
letelepedett egy
harmatcsöppön,
arcát mossa,
s hogyha szárad,
derekára teker egy
sugár-szálat
24. Csanádi Imre: Eke-kísérõ
Szántás, szaporodj,
friss föld, fodorodj!
Eke nyomán bõ barázda,
sereg varjú bogarássza,
meg egy kis
bicegõ
barázdabillegetõ.
25. Zene: Alma együttes – Maxikukac
26. Bemondó
A következõ vers után leszünk csak okosak igazán!Megtudhatjuk, hogy hol lakik a gyíkocska, a róka, a
sün, a gólya, a mackó, a méhecske,a halacska, a bagoly, a
csiga és a nádirigó.
27. Vers: Szabó Magda: Ki hol lakik
Hátán tarka csíkocska, hol lakik a gyíkocska?
Nem lakik az szobában, hanem kövek zugában,
ki-kipislog, nézeget, lesi a szép kék eget,
mert ha süt a napocska, napozik a gyíkocska.
Hát a róka hol lakik? A lakása róka-lik.
Oda búvik ha esik, ha vadászok kergetik.
Benn a lyukban megpihen, amikor elfárad,
csirkehúsról mesélget három kisfiának.
Hát a kis sün hol lakik? Falevél alatt.
Be sötét a lakása, sosem éri nap.
Hogyha álmos, lefekszik, van jó moha-ágya,
álmos kis feje alatt falevél a párna.
Hát a gólya hova fészkel? Kémény tetejére!
Hogyha lenéz meglátja, mi fõ lenn ebédre.
Benn a házban levest esznek, meg túrós puliszkát,
õ mást ad a két fiának: békát meg gilisztát.
Hát a mackó hol lakik? Házát hol leled?
Óriási kertje van: zúgó rengeteg.
Télen, hogyha szél dudál, barlangjában szundikál,
nyáron járja a hegyet, édes málnát szedeget.
Hol lakik a méhecske? Háza be fura!
Nincsen annak ablaka, csak egy kapuja!
Úgy hívják, hogy méhkaptár, nemcsak ház, de mézraktár:
amit hord a méhecske, ott gyûlik a mézecske.
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Hol lakik a halacska? A lakása tavacska,
tenger, folyó, kék patak, lent lakik a víz alatt.
Vízben alszik vízben kel, vízi nótát énekel,
vízbõl van a párnája, buborék a labdája.
Hát a bagoly lakása? Egy vén tölgyfa odvába’.
Ott lakik a homályba’, nincsen neki lámpája.
Akkor indul vadászni, ha eljõ az éjjel,
nézi-nézi az erdõt, óriás szemével.
Hát a csiga hol lakik? Hátán a lakása,
ha elindul sétálni, vele megy a háza.
Kövön- földön gyalogol, fûszál a hintája,
tapogatja az utat két kis szarvacskája!
Az õzike merre él? Vajon hol lakik?
Ágyát erdõ közepén pázsitból vetik.
Ha a tisztáson suhan, szél sem ér nyomába,
Bársony füvön illan át barna kis patája.
Hát a nádirigónak merre van a háza?
Sûrû nádas rejtekén fészek a lakása.
Hogyha szél fú, leng a nád, susog a sás nótát,
s mint bölcsõben, rengenek a rigófiókák.
28. Zene: Wolf Kati: Vuk dala
29.Játékmester
Felpezsdült a hangulat végre! Még a kanál, a habverõ,
a máktörõ, a mozsár, a kosár, a kávészem és a daráló is
táncra perdül. Ti se gondolkodjatok sokáig, hanem képzeletben változzatok kiskacsává és Gazdag Erzsi verse
után kacsatánccal kezdõdjétek majd a mulatság táncos
részét!
30. Gazdag Erzsi: Itt a farsang, áll a bál
Itt a farsang, áll a bál,
A kávészem int neki,
keringõzik a kanál,
míg az õrlõ pergeti.
Csárdást jár a habverõ,
Heje-huja vigalom!
bokázik a máktörõ.
habos fánk a jutalom.
Dirreg, durrog a mozsár,
Mákos patkó, babkávé,
táncosra vár a kosár,
értük van a parádé.
Játékmester
Kacsatánccal induljon hát a zenés vigalom. Mindenkinek
jó szórakozást kívánok!
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„A gyermek mindenek felett álló érdeke” 8. alkalommal megrendezendõ országos szakmai összejövetelre
Téma: A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttmûködés a módosított
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Témák

Körmöci Katalin (mestertanár, fõszerkesztõ) Köszöntõ, felvezetés
NEFMI által delegált fõtanácsos

A köznevelési törvényrõl

Aáry-Tamás Lajos
(Oktatási Jogok Biztosának Hivatala)

Panaszok – jogi megsegítés

Vekerdy Tamás (pszichológus)

Gyerekszempontból...

Futó Judit (klinikai szakpszichológus)

Változás – szelíden?

Dúró Zsuzsa (pszichológus)

Az iskoláskorba vezetõ bio-szocio-pszichológiai átmenet kérdései, problémái

Angyalfy Júlianna
(óvodapedagógus, Budapest)

Egy átmenetet segítõ óvodapedagógiai gyakorlat
bemutatása homogén és heterogén csoportban

Nevigyánszky Éva
(óvodavezetõ, ELTE-TÓK gyakorló óvoda)
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2012. január 19-én a Magyar Kultúra Napja alkal mából kitüntetéseket adott át pedagógusoknak a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium parlamenti államtitkára a Szépmûvészeti Múzeumban.
Köszöntõjében emlékeztetett arra, hogy a tanulás
tesz emberré minket, s a jó pedagógus nem pusztán információkat közvetít tanulóinak, hanem abban segít, hogy a diákok olyan kérdéseket tegyenek fel, mellyel a közösséghez és saját magukhoz is
közelebb kerülnek. Szerinte ahhoz, hogy eligazodjunk az élet „térképén”, fontos, hogy a pedagógusok megmutassák tanítványaiknak a helyes „méretarányokat”.
A nemzeti erõforrás miniszter tíz tanítónak, a gyermekek harmonikus
személyiségformálásában végzett kiemelkedõ tevékenységéért
KARÁCSONY SÁNDOR-DÍJAT adományozott.
E magas kitüntetésben részesült:
Csájiné Knézics Anikó, a Budapest VIII. kerületi Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium tanítója,
Cselenyákné Molnár Judit, a nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Óvoda
igazgató-helyettese,
Fábián Istánné, a kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítója,
Herczeg Sándorné, a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és
Óvodája tanítója,
Lajkóné Papp Zsuzsanna, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tanítója,
Lang Anna, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanítója,
Molnár-Soós Bernadett, a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon tanító-konduktora,
Morovikné Márkus Erzsébet, a XXI. kerületi Lajtha László Általános Iskola tanítója,
Scheuring Ferencné, a XXI. kerületi Mátyás Király Általános Iskola tanítója,
Szabóné Horváth Gizella, a XIII. kerületi Csata Utcai Általános Iskola tanítója.
Szerkesztõségünk és a TANÍTÓ olvasói nevében
sok szeretettel gratulálunk mindnyájuknak.
Munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

