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Mivel a gyermek énközpontú, elvárja, hogy az
állatok a számára fontos dolgokról beszél-
jenek, mint a mesében is, és mint ahogy ő
maga beszél a saját valódi játékállataihoz ... A
gyermek gondolkodása animisztikus ... A
gyermek abban a hitben él, hogy kapcsolata
az élettelen világgal jellegét illetően meg-
egyezik az élő, emberi világhoz fűződő kap-
csolatával, a számára kedves és szép tárgyakat
pontosan úgy öleli magához, mint az anyját,
az ajtót pedig, ami megütötte, megveri ... Az
animisztikus felfogás szerint nemcsak az
állatok éreznek és gondolkodnak emberi mód-
ra, hanem még a kövek is élnek, ha valakit
tehát kővé változtatnak, ez pusztán azt jelenti,
hogy egy ideig némának kell maradnia és nem
mozoghat ... A napban, a kőben, a vízben ...
szellemek laknak, melyek nagyon hasonlítanak
az emberhez, tehát ember módra éreznek és
cselekszenek is."

Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a
bontakozó gyermeki lélek című, 1988-ban
megjelent kötetének szép soraira számtalan
példát hozhatunk fel kisgyermekeink életéből.
Minden gyermeknek veleszületett tulajdonsá-
ga, hogy érdeklődik az őt körülvevő természet
iránt. Utánakap a szép pillangónak, meg-
csodálja a siklót, gyíkot, örömmel gyűjt kagy-
lót, csigát, kavicsot, megsimogatja a mohát.
Ezt a természetes érdeklődést kellene nekünk
szülőknek és pedagógusoknak ébren tartani és
továbbfejleszteni. Ebben a munkában igyek-
szik segítségünkre lenni a Vargáné Biharvári
Gabriella által összeállított Zöld ovi kötet,
amely a Tisza Klub 7. füzeteként jelent meg.

Már az is példaértékű, ahogyan megszü-
letett ez a kiadvány. A Tisza Klub célkitűzései
közé tartozik a természeti-környezeti neve-
léshez használható oktatási segédanyagok ki-
adása. Első ilyen vállalkozásukat, az Ötletzsák
című kiadvány megjelenését is siker koro-
názta, hiszen 1995-ben második alkalommal is
kiadták. Hiánypótló munka volt ez az óvónők
és tanítók körében. Az ötletzsákot is Vargáné
Biharvári Gabriella állította össze, s fo-
lyamatos munkakapcsolatot tartott fenn az azt
felhasználó pedagógusokkal. Ennek az
együttműködésnek az eredményeként született
meg a Zöld ovi. Olyan módszertani ötleteket
tartalmaz tehát ez a kis kötet, amelyet gya-
korló óvónők és tanítók Tokajtól Szolnokig és
Debrecentől Oroszlányig már mindennapos

ovopedagógiai munkájuk során kipróbáltak,
megvalósítottak.

Amilyen széles a szerzők tábora, olyan
gazdag a feldolgozandó témák köre is. A 3—7
éves gyermek szintjén foglalkozik a Föld, a
levegő, a víz védelmével. Feladatokat ad a
növény- és az állatvilág megismeréséhez, de a
tájat és a települést sem hagyja ki a vizs-
gálódás köréből.

A kiadvány másik jelentős témaköre az
évszakonkénti természeti és környezeti isme-
retek bővítéséhez kapcsolódik. A gyerekek
érdeklődésének megfelelően három irányból is
igyekszik felkelteni a figyelmet: a manuális
tevékenységet és az irodalmi-, zenei anyagok
felhasználását egyaránt segíti forrásjegyzékkel.

Különösen érdekes az a fejezet, amely a
matematikai fogalmak elsajátítását természeti
jelenségek felhasználásával igyekszik segíteni.

Gyakorlati tevékenységekhez ad ötleteket a
komposztkészítéssel és a gyógy növény kert
kialakításával foglalkozó fejezet.

Egy-egy foglalkozás színesebbé, érdeke-
sebbé tehető azokkal a játékokkal, találós
kérdésekkel, mondókákkal és fénymásolható
kifestőkkel, amelyek mind-mind a természet
megfigyelését, megértését segítik elő. Ezért
kérem a Jászkunság olvasóit, hívják fel
pedagógus ismerőseik figyelmét a Tisza Klub
új kiadványára, s mint szülők vagy nagyszülők
merítsenek ebből is ötletet egy-egy gyere-
keikkel való kirándulás emlékezetesebbé
tételéhez.

Béres Mária

A magyar nyelvterület
településformái

Bárth János:
Szállások, falvak, városok

A magyarság települési hagyományai

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Kiadásá-
ban megjelent igen jelentős alkotással gyara-
podott a magyar agrártörténeti irodalom, Bárth
János: Szállások, falvak, városok című mo-
nográfiájával. Meggyőződésem, hogy több
szempontból is „alapműként" fogják emleget-
ni, számon tartani. Nevezetesen:

— A monográfia tudományos rendszere-
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zettsége, fogalomrendszere, a problémakör
történeti áttekintése kézikönyvként való alkal-
mazását teszi lehetővé.

— A kérdéskör irodalmának szinte teljes
körű számbavétele, az abban foglaltak bravú-
ros alkalmazása bibliográfiaként való haszná-
latára is módot adnak.

— A fentiekhez képest már csak egy lépés,
hogy akár olyan oktatási segédletként, akár
tankönyvként alkalmazzák, amelyből agrártör-
ténetünk olyan döntő fontosságú jelenségét
regisztrálhatjuk, mint a lakott helyek és azok
tudományos igénnyel jól körülhatárolt típusai.

A monográfia társadalomtudományokon
belül szinte interdiszciplináris munkaként is
értékelhető, hiszen a településföldrajztól a
néprajzig, az agrártörténettől a nyelvészetig jó
néhány tudományterületet érint. És alkotó
módon érinti azokat! Erénye az összeállításnak
az is, hogy nemcsak Magyarország településeit
vizsgálja környezetéből kiemelve, hanem
európai példákkal is összevetve ábrázolja azo-
kat. Ugyanakkor az egész kérdéskört történe-
tiségében bemutatva jut el napjaink település-
formáinak ismertetéséig.

A magyar nyelvterület településformáinak
bemutatása képezi a monográfia gerincét.
Erénye a feldolgozásnak, hogy fejlődésükben
mutatja be a jelenségeket, ugyanakkor utal
mind az európai párhuzamra (vagy eltérésre),
mind a téma feldolgozásának buktatóira.

Figyelmet szentel a települések átmeneti
formáinak. Konkrét példákon mutatja be azok
működését.

A falu és a város bemutatása, az agrár-
városok belső területe és határa közötti pár-
huzam, az ezekhez kapcsolódó átmeneti for-
mák is mind-mind bekerültek a szerző látókö-
rébe, és a kötet olvasója azzal a szinte katar-
tikus élménnyel teheti le a könyvet, hogy egy
témát teljes mértékben „körüljárt", megismert.

Azaz mégsem... Biztos vagyok abban,
hogy Bárth János e művét még ki fogják adni
nagyobb példányszámban. Ezért is említem
meg két apró szépséghibáját.

A következő kiadásban — éppen döntően
földrajzi jellegéből adódóan is — helyes lenne
egy helységnévmutatóval is kiegészíteni a
könyvet.

A másik meg éppenséggel okvetetlenke-
désnek is látszhat, de néha olyan meglepő
helyen találkozhatunk német nyelvű tudomá-
nyos kiadványokban magyar művekre való
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hivatkozással, hogy talán érdemes lenne el-
gondolkodni azon, hogy noha a tartalom-
jegyzék és annak német nyelven való közlése
világossá teszi mindenki számára, hogy miről
szól a monográfia, mégis pár oldalas német
nyelvű ismertető emelné a könyv értékét.

A monográfiát kiegészíti még 62 ábra is,
ezek elmélyítik, világosabbá teszik a szerző
mondanivalóját. A tudós alázatát bizonyítják
azok filológiai pontosságú lelőhely-megjelö-
lései is. A rajzok Varga Ildikó munkáját
dicsérik.

Őszintén örülök, hogy ilyen alapos, jó stí-
lusban megírt, tudományos igénnyel szer-
kesztett és megjelentetett monográfiával
gazdagodott az agrártörténeti irodalom. Jó
szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe e
munka minél alaposabb áttanulmányozását.

Tolnay Gábor

Róna Tas András:
A honfoglaló magyar nép

A honfoglalás 1100. évfordulója alkalmá-
ból megjelent kötetet szerzője, mint elő-
szavában írja, elsősorban tankönyvnek szánta.
Munkája alapja a szegedi egyetemen 1978 óta
működő Őstörténeti Munkaközösség által
1978—82 között kiadott öt kötet, melyek a
Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának
forrásaiba összefoglaló címet viselik. A könyv
anyagának másik fontos tartópillére a szerző
saját kutatómunkája — elsősorban szakterü-
letén, a nyelvészeten belül — és egyetemi
előadásai.

Alapkoncepciója a források lehető legtelje-
sebb feltárása, de azok szigorú kritikával való
kezelése.

A tankönyv jellegnek megfelelően, s a tisz-
tánlátás kedvéért a könyv teljes terjedelmének
több mint felét elfoglaló — s így a mű
arányait kissé felborító — Módszertani beve-
zető című első rész elején a téma megraga-
dásához nélkülözhetetlen, alapvető kérdéseket
tárgyalja. Közhasználatú terminus technicuso-
kat vizsgál meg és értelmez újra. így például
kifejti véleményét az általa is használt, de el
nem fogadott „őstörténet" fogalmáról, helyette
kívánatosnak tartaná — s az alcímből
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