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Most már egyre többünkben tudatosul, hogy igen nagy
baj van az emberi környezettel, bármilyen értelemben
vesszük is a környezet szót. A természetes – fizikai, vegyi,
biológiai – környezetünk messze van a természetestôl, és
egyre több mérget és egyéb veszélyt is tartalmaz. Az épített
környezetünkkel kapcsolatos problémákat az Országépítô
olvasóinak fölösleges bemutatni. És ne felejtkezzünk el a
társadalmi környezetnek a globálissá válástól az elmagá-
nyosodásig húzódó legkülönbözôbb problémáiról sem.
Áttekinthetetlenül bonyolult problémakör – és mégis át
kell tekintenünk, mert a környezet legkülönbözôbb részei
összefüggenek egymással. Ha az egyik területen baj van,
azt sokszor nem lehet megszüntetni más területeken törté-
nô változtatások nélkül. Legfôképpen pedig nem lehet a
környezeti problémákon segíteni a társadalmi környezet
javítása nélkül. A társadalom minden egyes tagjában tuda-
tosulnia kellene annak, hogy milyen veszélyek leselked-
nek rá, és hogyan, kikkel együtt tud azokon úrrá lenni. A
környezeti nevelés név alatt összefogható tudományok és
tevékenységek célja az egyes állampolgárok és a társadal-
mi környezet olyan megváltoztatása, aminek hatására az
emberi környezetben tartós javulás történik.

Magyarországon az utóbbi évtizedben vált közismertté
a környezeti nevelés fogalma, és váltak sokan környezeti
nevelôvé. Mára már számos társadalmi szervezet alakult,
és a közoktatás is elfogadta a környezeti nevelés céljait és
beépítette azokat a tantervbe.

Több, mint 70 szakember munkájának eredményekép-
pen, és egy 230 fôs konferencia ajánlásait figyelembe véve,
társadalmi kezdeményezésre elkészült a Nemzeti Környe-
zeti Nevelési Stratégia alapvetése. A társadalmi élet legkü-
lönbözôbb területein (pl. család, óvoda, iskola, munkahely,
tudomány, vallás, mûvészet, gazdaság, szabadidô, média,
helyi társadalom, parlament stb) keresi a környezeti neve-
lés lehetôségeit, kapcsolódási pontjait. Az egyes területe-
ken a szerzôk rövid áttekintést adnak a környezeti nevelés
mai helyzetérôl, majd ajánlásokat fogalmaznak meg arra
vonatkozóan, hogy az illetô területeken mit, hogyan kel-
lene változtatni az elkövetkezô néhány évben. A Stratégia
azért született, hogy a környezeti nevelés hatékonyabb le-
gyen, s ennek következményeképpen a természeti és em-
beri környezet állapotában megalapozott javulás következ-
zék be.

A 130 oldalas kiadvány magyar és angol nyelven jelent
meg, s a KKA támogatás jóvoltából ingyenesen megkap-
ható a kiadótól (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület,
1088 Budapest, Baross u. 13. – ez postacím!). Minden egyes
példányhoz megcímzett és Budapestre 55, vidékre 62.- Ft-
os bélyeggel felbélyegzett A/4 méretû borítékot küldjön
az Egyesület címére, illetôleg több példányt hivatalos levél-
ben igényeljen.

Az alábbiakban a mûvészetekkel foglalkozó fejezet
szövegét közöljük.

Vásárhelyi Tamás

A VIZUALITÁS,
A VIZUÁLIS (MÛVÉSZETI) NEVELÉS

ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS
GONDOLKODÁS-ÉLETVITEL KAPCSOLATA

avagy
– Minek rajzoljunk, ha van elég baj amúgy is… –

A környezeti nevelés, mint fogalom, vagy éppen célkitûzés
soha nem volt számomra egészen, legalábbis megnyugta-
tóan egyértelmû. Valahogy még az is belefér a dologba,
hogy a gyermekeket az utca, a napközi, meg persze a tele-
vízió – pepsi érzés – neveli fel. Kétségtelen, hogy ma jó-
szerivel mindenütt pontosan ez a jellemzô, akkor viszont
mégiscsak valami mást akartak kitalálni ezzel a fedônévvel
a barátaim és ismerôseim, amikor létrehozták azt a bizo-
nyos pulikutyás emblémájú felekezetet.

Sejtem, persze, hogy mirôl van szó. Arról van szó, hogy
nincsenek rendben a dolgaink. Nem akartuk, és nem is
nagyon gondoltunk rá, de bajt csináltunk, és most nemigen
tudjuk, merre kifelé.

Lassan egyre világosabb, hogy itt a Naprendszerben
nem vagyunk egyedül. Marsi rémségeket, jupiteri csodalé-
nyeket, plútói hóembereket reméltünk felismerni a hát-
térsugárzás résein át megsejthetô zörejek mögött; volt ötle-
tünk kicsi zöld, rovarszerû, amôbához hasonlatos vagy ép-
pen kristályos intelligenciákra, és most hüledezve-hunyo-
rogva ismerjük fel, hogy ez a gömb a lábunk alatt, ez a hol
zöld, hol kék vagy fehér; ez a kincses és verejtékkel ázta-
tott, ez az éltetô és befogadó holmi – nevezzük akár Gaiá-
nak, Természetnek, Földnek vagy Józsinak – hogy ez a
holmi Ô. És persze mi.

Apránként észrevesszük azt is, hogy ebben a csudála-
tos, eleven albérletünkben nemigen sikerült megkímél-
nünk a berendezést. Túl sokszor hagytuk folyni a csapot,
túl könnyedén hagytuk elpenészesedni a lábazatot, vállat
vontunk, ha nyirkosodott a fal, és mindig a konyhakert-
ben cseréltünk olajat. És itt találjuk hirtelen magunkat egy
csontig kiszipolyozott bolygón, ahol híjával vagyunk a be-
lélegezhetõ levegõnek, búzát termõ földnek, iható édesvíz-
nek; ahol az áldott Nap sugarai bõrrákot és vakságot okoz-
nak, ahol az orvostudomány mindenhatóságában bízó, élv-
hajhász fajtánkat farkánál fogva ragadta meg az akár szim-
bolikusnak is tekinthetõ AIDS, s ahol századunk vérontá-
saiból nem bölcsességet és bûnbánatot, de tapasztalatot
és gyakorlatot szerzett emberiség határtalan lelkesedéssel
viseli irracionális és gyomorforgató háborúit. Olyan civili-
zációban, ahol az áldott állapot terhesség, a munka robot,
a szerelem pornográfia, a hevület hisztéria, az oktatás szá-
monkérés, az önkifejezés káromkodás, a fonó diszkó, a
becsületszó unpraktikus romantika, a húsvéti sonka Maggi-
kocka, s a kollektív fölöttes én a Barbie-baba. Ifjúságunk
céltalan, híjával van bármiféle külsõ vagy belsõ koordiná-
ciónak, önazonossága sérült, s tájékozódási pontjai a Coca-
Cola, az OMO mosópor és a zsozsó – gyengébbek kedvé-
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ért: pénz (pecunia, moneta). Telik az idô, és nem a jövônk
jön közelebb, csak a múltunk lesz hosszabb.

Ez volt a fecsegés.
Az tehát a kérdés, hogy mihez lehet kezdeni most, s a

nekem feltett, precízebb és szigorúbb kérdés, hogy az a
szakma, mesterség, amit mûvelek – a grafika, a kép-elôállí-
tás – mit kínál ezredéves története birtokában és jelen,
szûköcske horizontján, amit használhatunk. És a kérdés
megválaszolásánál nemigen lehet másból kiindulni, mint
a pucér és eszköztelen rajzolásból.

Ezt a dolgot ma – még? – oktatják az iskolákban. Torzul,
félreértetten, csúfos dûlôutakon, de oktatják. Az általános
iskola nyolc osztályában – tudomásom szerint – heti egy,
a középiskolákban pedig, legalábbis az alsó évfolyamok-
ban ugyanennyi óraszámot szánnak arra, amit jobb híján
úgy neveznek: rajz. Hogy a tantárgy célja mi, arra vonatko-
zóan sok érdekességet hallottam már; legdivatosabb azt
mondani, hogy a vizualitás fejlesztése.

Püff.

Amikor az én vizualitásomat fejlesztették – nem is volt
még olyan régen – szakképzett tanerô hiányában az úttörô-
vezetô tanár segített letudni az elôírt idôtartamú foglalko-
zásokat. Hogy mit meg nem tett értünk! Önkezével vágott
ki kartonpapírból egy szépen, körzôvel megrajzolt karikát,
átmérôje volt vagy tizenöt centi, nekünk pedig szépen kör-
be kellett adnunk, körülrajzolnunk a rajzlap kellôs köze-
pén, majd kék ceruzával takarosan, csinosan besatírozni –
hogy szép legyen! – és óra végén osztályzásra beadni – a
lám, elkészült svájcisapkát. Négyest kaptam, mert két he-
lyen is kimentem a vonalból, de azt hiszem, akkor lettem
vizuális.

Sok rajzi feladattal büszkélkedhetnék még. A sztereotip
szeptemberi feladat például: rajzold meg a legszebb nyári
élményedet – ad analogiam kak vi pravagyili létnyije ka-
nyikuli?…; de izgalmas kitérôket tehettünk a mûszaki rajz,
a kétképsíkos ábrázolás, a szabványbetû-írás és az építé-
szeti jellegû sraffozások mezejére is.

Nincs okom feltételezni, hogy az azóta eltelt idôben
minden gyökeresen és boldogítóan megváltozott.

*

Egy ízben azzal fordult hozzám egy iskolaigazgatónô, hogy
tennék javaslatot valamely, általános iskolai szinten inter-
diszciplináris, a manualitáshoz, a rajzhoz, politechnikához,
környezetismerethez – vagyis földrajzhoz, biológiához –
egyaránt kötôdô, s ilyen vonatkozásaiban hasznos tevé-
kenység megvalósítására. Kínomban egy múzeum létreho-
zását ajánlottam neki. A múzeum kicsiny dobozkákból állt
volna. A dobozkákat, kereteket  a gyermekek állították
volna elô – mondjuk a politechnika órák keretében – s
megtöltésükre ott állt, meredezett volna elôttük a világ. A
dobozkákba rögzített kristályokat, terméseket, csontokat,
kavicsokat, tejfogat, másodpercmutatót, széndarabkát és
svábbogarat a szaktanár segítségével kellett volna identi-
fikálni, majd csinos, gondosan megrajzolt, megírt címkék-
kel ellátni, s a tömérdek – egyforma, vagy egy egyezmé-
nyes modulrendszer szerint kétszeres, négyszeres méretû

– dobozkával az osztályban, folyosón, szertárban, rajzte-
remben kijelölt falfelületeket – a végeérhetetlen terjeszke-
dés reményében és ígéretével – betölteni. Na.

A derék asszony igen érdekesnek minôsítette a tébo-
lyult gondolatot, és gyors távozása világosan elárulta, hogy
éppily gyorsan igyekszik elfelejteni is. Én csak fokozatosan,
és jóval késôbb ismertem fel, hogy az elképzelhetô legjobb
ötlet volt, ami abban a rémült pillanatban a vállamra szállt.

A dolgokat ugyanis meg kell látni, és észre kell venni.
Ez a vizualitás, és nem a svájcisapka. A svájcisapka arra
való, hogy az ember a szemébe húzza, és akkor szerbusz,
vizualitás. Annak a nagy Valakinek, akit fentebb Józsinak
is neveztem, részei vannak. Részei vagyunk mi, és része a
törött rigótojás, része a szél és a svábbogár meg a szénda-
rab. Ha odafigyeléssel, törôdéssel, alázattal és türelemmel
viszonyt teremtünk e részek között borgesi leltárakkal, áb-
rázolásokkal, megnevezésekkel és az egyéb szemét kategó-
ria átfogalmazásával, egyben azzal a Józsival teremtünk kap-
csolatot, aki mindeközben, és úgyis Gaia – és mi vagyunk

A folyamat értelemszerûen sodorja az embert az ábrá-
zolás felé. A holmiknak, darabkáknak, leleteknek minden
bizonnyal van jobb nézetük, ideális alakjuk, platóni megfe-
lelôjük is, ami viszont már nem megtalálható, csak meg-
alkotható. És ez a pont a teremtés, az act of creation, a
legyen világosság pillanata. Az erre való alkalmasság a
munka, az odafigyelés és gondolkodás, a megismerés fo-
lyamatában megérdemelt ajándékként érkezik el, s talán
éppen ez a folyamat borjadzik olyan szemléletet, amirôl
beszélni volt feladatom.

Az ember ma még nemigen tudja, hol keresse a
megoldásokat azokra a bajokra, amiket azzal okozott, hogy
az arcába csapódó feladatokra megoldásokat keresett.

De valamit majd csak kigondol.

A MÛVÉSZETI ÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉS KAPCSOLATA

1. Miért fontos?
A mûvészeti és környezeti nevelés kapcsolata a körülöt-
tünk lévô világ szépségeinek, értekeinek észrevétele és
megismerése, mint alapvetô fontosságú viszony fogalom-
körében körvonalazható.

2. A jelen helyzet:
Mindinkább észrevehetô az élô környezettôl való fizikai
és érzelmi elszakadás. Gyakran hallani, hogy valaki szereti
az állatokat, a természetet, de tovább beszélgetve nyilván-
valóvá válik, hogy állaton a cicát, a húsvéti nyuszit, és elsô-
sorban a Disney-világ ízléstelen figuráit és a Burger King
vagy a Kinder-tojás cuki dinócskáit, természen pedig leg-
feljebb az Attenborough-filmeket, de inkább a konyhaker-
tet, a tápoldatokkal és vegyszerekkel felmagasztosított,
természetellenes dísznövényeket és az autós hétvégi kirán-
dulásokat kell értenünk. Az emberek ismeretei összefüg-
géstelen szeletekben tartalmazzák azt a keveset, ami a kö-
zépiskolás biológia- és földrajzórák anyagából megmaradt,
s a néhol felemlegetett ökológiai egység, természetvéde-
lem, ózonlyuk, veszélyes hulladék, talajerózió, levegô-
szennyezés és a többi, e környékrôl való fogalom valami-
féle távoli és huszadrangú széplelkûségnek tûnik számuk-
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ra, amely széplelkûségnek semmiféle, s kivált a mindenna-
pok gyakorlatával kapcsolatos tanulsága, összefüggése
nincs azzal, hogy az autóban olajat kell cserélni, ki kell
irtani a kertbôl a rovarokat, ki kell vágni az ablak elôl a
kilátást elfogó platánt és le kell vinni a kukába a szemetet.

3. Javaslatok:
a.) Kíséreljük meg a rajzi-vizuális nevelés keretei között is
megteremteni azt a kapcsolatot a gyermekek és a környe-
zet, s annak legparányibb, észre sem vett vagy legyintve
piszoknak, kártékonynak, egészségtelennek minôsített ele-
mei között, amely kapcsolat értékek és szépségek felisme-
réséhez, s helyes értékrenden alapuló szemlélet kialaku-
lásához vezet!
b.) Használjuk segítô, magyarázó, szemléltetô és kedvcsi-
náló eszköznek a képzômûvészetek, a festészet, a szobrá-
szat, az építészet és a grafika mestermûveit! Helyezzünk
hangsúlyt a természetes, szerves környezetben ábrázolt
emberalakok harmóniájára, a természeti tanulmányokra,
tájképekre, állat- és növényábrázolásokra, tudományos
mûvek – akár lexikonok – mûvészi illusztrációira és arra a
magától értetôdô természetességre, amellyel a teremtett
világot annak minden porcikájával, szépségével és rútsá-
gával együtt minden kor mûvészei egynek és elválasztha-
tatlan egységnek tekintették! Beszélhetünk az akantusz-
leveles, korintoszi oszlopfôkrôl, a barlang elôtt ülô Madon-
náról, a botanikusnak is nagyszerû Van Eyck festészetérôl
vagy Karl Blossfeldt lenyûgözô fényképeiról, de jó példa-
ként szolgálhatnak Ernst Haeckel dermesztô precizitású
radiolária-ábrázolásai vagy a Larousse-enciklopédia pará-
nyi fametszetes ábrái is.
A közvetlen, gyakorlati ismerkedés nagyszerû formája az
ábrázolásra, megértésre, újrateremtésre tett kísérlet.
c.) Az iskolán kívüli, azon túli világ értékes értesüléseket
nyerhetne, s ami ennél sokkal fontosabb: érdeklôdését,
szimpátiáját is felkelthetnék magas szakmai színvonalú,
de közérthetô; hozzáférhetô árú és szépen illusztrált kiad-
ványok, akár füzet- vagy könyvsorozatok. Hasonló célzattal
kiállítások, esetleg a témához kapcsolódó rendezvények-
hez kötött kiállítások is lennének rendezhetôk
d.) Segítsük elô, hogy minél több pedagógus alkalmazza
az oktatás során a zene, az irodalom és a képzômûvészet
alkotásait, s nem csupán a hagyományos és steril értelem-
ben vett szemléltetés céljaira, hanem az egyes tantárgyak
határainak „elmosására”, a minden egy élményének elmé-
lyítésére, a mélyben rejlô lényegi azonosságok felismer-
tetésére is.
e.) A mûvészi alkotások megismerése, befogadása, megér-
tése elôsegíti a személyiség fejlôdését. A felemelô, katar-
tikus élmények hozzájárulnak a megismeréshez és a világ
olyan oldalát mutatják meg, amely minden más irányból
nézve rejtett marad.
f.) A tantárgyak közti átjárhatóság felismerésének pontosan
és csakis egy olyan ismeretréteg lehet az eszköze, amely
réteg egyformán – és egyformán nem – ízesül az egyes
részterületekhez, s ezzel egyidejûleg nemcsak információ-
kat, számonkérhetô ismeretanyagot nyújt, hiszen mozgás-
tere, hatásterülete elsôsorban az érzelmi sík.
g.) Szorgalmazzuk az iskolán kívüli programokat. A világ
valódi megismerése elképzelhetetlen úgy, hogy például

egy elsô gimnazista gyermek aránytalanul magas óraszám-
ban tanul matematikát vagy egy száraz és zamatavesztett
nyelvtant, miközben életében nem hallott még a Gilga-
mesrôl vagy Raffaellóról, nem hallgatott végig egy Mozart-
szimfóniát, és fogalma sincs róla, hogy ki volt Janus Panno-
nius. A múzeumok, képtárak, kiállítások, színházak, film-
klubok, hangversenytermek és csillagvizsgálók látogatá-
sa a nevelés elengedhetetlen része kell hogy legyen.
h.) A világot fokozatosan elönti a verbális közlést felváltó
vizuális szemét. Az egyre terjedô funkcionális írástudatlan-
ság nagyszerû táptalajt biztosít a vizuális giccseknek, zenei
közhelyeknek és mindannak a szemétnek, ami az emberi
szellemet védtelenné, kiszolgáltatottá és kívülrôl irányít-
hatóvá teszi. Ezzel szembeszállni csak összehangolt, tuda-
tos neveléssel, értékek felmutatásával, fontos összefüggé-
sek megismertetésével és önálló gondolkodásra való
neveléssel lehet.

Makovecz Benjamin

SZÉKELYFÖLDI FELMÉRÉSEK

A Pagony Táj- és Kertépítész Kft. megbízásából az AXIS
Építésziroda végzi a Csomád-Bálványos kisrégió terület-
fejlesztési tervének elôkészítéséhez tartozó vizsgálatokat
és értékfelméréseket. Salamin Ferencnek és Tusnádi Zsolt-
nak a felmérés során készített felvételeibôl válogattuk a
borító képeit.              (Fent: Kôkereszt Tusnádon 1743-ból)


