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Tanítómestereink 

Móricz Zsigmond: 

Gyalogolni jó1 

Mennyire örülök, hogy kitalálták ezt a szót, hogy cserkészek! Csak persze annak örülök még jobban, 
hogy kitalálták magát a fogalmat is. 

En mindig nagyon szerettem a mezőn gyalogolni. Mikor pataki diák voltam, az időm nagy részét a 
hegyekben csavarogtam el. Ha tovább nem mehettem, legalább az Akasztófa-dombig elmentem, s a 
puszta mezőn álló magános kősziklára felmászva szavaltam s daloltam. 

Legtöbbször egyedül, mert az én időmben, harminc évvel ezelőtt, nagyon furcsa világ volt, a diákok 
nem szerettek megmozdulni. Képesek voltak egész nyarat ellógni az iskolakerítés kapujának a kereszt-
rúdján, és onnan cigarettázva nézni az országút porát. Ha így visszagondolok, egész elámulok rajta, 
hogy tulajdonképp sose volt olyan barátom, aki szeretett volna velem az erdőre járni. 

Talán az öcséim, különösen Pista testvérem, aki két évvel volt fiatalabb nálam, volt kapható arra, 
hogy kijöjjön velem a városból a mezőre. Ő, szegény, később is megőrizte a természet szeretetét, s ott is 
esett el, mint önként jelentkező katona, a doberdói hegyekben. 

Pedig nekem magamnak mennyi szép emlékem van. A fü, a rét, a szabad levegő már maga elég. Az 
ember egy új életbe kerül, ahogy a falak közül kimegy a napsugárra. Jaj, de remek az a gyaloglás. 

Egyszer Kisújszállásról gyalog átmentem Karcagra. Reggel öt órakor indultam, persze egyedül, 
mert olyan bolond még egy nem akadt a kollégiumban, aki velem jött volna. Mikor társai verbuváltam, 
csak néztek rám a fiúk s nevettek. S annál jobban nevettek, mert én meglehetősen könyvmoly voltam, 
talán azért is futottam ki minden este a város végére, ki a szélmalmokig, hogy a szél kifújhassa belőlem 
a fáradtságot s a betűkön szédült kimerültséget. 

Azt a karcagi utat sose felejtem el, mert az Alföldet akkor ettem magamba. 
Nem lehet elmondani, milyen hatalmas érzés, egy egész napig az eget látni s a sík földet, amelyen 

egyetlen fa sincs. Hegyvidéki ember ezt alig érti meg, de az alföldinek éppen az temérdekül nagyszerű, 
hogy olyan csudálatosan nagynak kapja a világot. Csupa ég és csupa mező. Még egy vakondtúrás se za-
varja. Nyár volt s óriási napsütés, de szabadban nem elviselhetetlen a nap melege, mert mindig van szél. 
S a meleg oly különös, olyan édes és jóleső. Az ember boldog, hogy ezeken az apró lábakon annyi tá-
volság el tud maradni mögötte. 

Karcagon kevésnek találtam még az utat (most megnéztem a menetrendet: 16 kilométer), tovább 
mentem Püspökladányba. Ott ebédeltem. (Azóta nyugodtan kérdezhették tőlem a szójátékos kérdést 
„Volt már püspök Ladányban?") 

Sötét este volt, mikor visszaértem haza, Kisújszállásra. A vasútvonal oda-vissza hatvankét kilomé-
tert mutat. Az országút se lesz hosszabb, mert ott léniával mérik az utat. 

Egyszer pedig Kassáról mentem haza, gyalog, Sárospatakra. 
Erre az útra nem emlékszem olyan pontosan, csak arra a nagy büszkeségre emlékszem, mikor este 

betoppantam porosan és a cipőtől feltört lábbal, s az egész család, a hat öcsém és szüleim, ijedten vették 

1 Móricz Zsigmondnak ez az írása Losoncon jeleni meg először A Mi Lapunk című itjúsági folyóirat 1927 már-
ciusi számában. Szövegközlésünk alapja: Móric: Zsigmond: Riportok I. Bp., 1989. 559-561. Mint Szalatnai 
Rezsőtől tudjuk, a cikk nagy hatást tett a szlovákiai magyarságra, a „gyalogolni jó" jelszó lett a fiatalok köré-
ben. Pthriigy: Prügy község nevének régi alakja. Sztracenai völgy: festői fekvésű völgy Gömörben. (A Szerk.) 
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tudomásul s alig akarták elhinni, hogy csakugyan gyalog jöttem haza. Én olyan büszke voltam, mintha 
valami hőstettet követtem volna el. 

Már kisfiú koromban boldog voltam, ha gyaloglásra volt kilátás. A szüleim szegény emberek voltak, 
s mikor én debreceni kisdiák voltam, sose értesítettem őket előre, hogy mikor érkezem, hanem megvál-
tottam a jegyet Debrecentől Tárcáiig, s gyalog sétáltam haza a faluba, ahol akkor laktunk, Pthrügyre. 

Emlékszem, egyszer volt egy kedves esetem. Nagy sár volt, s alig bírtam a cipőt kirángatni abból a 
veszekedett agyagból, s egyszer csak egy parasztszekér megy el mellettem üresen. Valami hetyke fiatal 
fiú ült a bakon, vagyis hát deszkán, ami a bakot pótolta, egyet csördített felém, s tovább ment. 

No, hogy szakadjon le a kereked mondtam dühösen, s ahogy utolértem egy kisháznál, amire még 
most is emlékszem, ott áll a szekér, s összetörött kerékkel búslakodik. 

Olyan jól mulattam rajta, hogy hazáig nevettem. Pedig nem volt tréfa egy tizenkét éves gyereknek 
azt a tizenöt kilométert meggyalogolni a húsvéti sárban. 

De szebb emlékem azért soha sehol, mint a gömöri hegyekben. Jaj, de szépek. Istenem! A tölgyesek 
s a fenyvesek. A madarak és a virágok s a patakok. 

Egyszer a sztracenai völgyön is átmentem, de ott kocsin. 
A világ legszebb völgye! Most, ha hátizsákos embereket látok kirajzani a hegyekbe, olyan boldog 

vagyok, mintha ajándékot kapnék. 
Szeretnék mindenkit megmozdítani s kilódítani ebből a füstös, fulladt, gyűlölködő és irigykedő vá-

rosból. Menjetek ki a természetbe, s ismerjétek meg egymást ott, ahol az ember olyan őszinte lesz, mint 
a növény s az édes szép mezei állat. 

A kislányaim azt mondják, el ne felejtsem a Bükkben való kirándulást, mikor egy szénakazalban 
háltunk, és reggel egy elvadult bika majd megevett bennünket. 

Életemben nem nevettem annyit, mint akkor a gyerekekkel. 

Az iskolai kirándulások 
Meg kell sokszoroznunk nevelői igyekezetünket, hogy erős személyiségeket alakíthassunk, akik ké-

pesek ellenállni a minket körülvevő csüggesztő pénzimádatnak, és akik majd minden tekintetben az el-
érhető legteljesebb emberi életvitelt választják. Be kell vallanunk, hogy ma az iskolák túlnyomó több-
ségében a nevelési tervek csak a megszövegezésben, gyakorlati megvalósítás nélkül tartalmazzák a sze-
mélyiség teljes kifejlesztésére irányuló igyekezetet. 

A helyzet 
Gondolkozzunk el, hogy a következő kérdésekre milyen válaszokat hallanánk szívesen és milyene-

ket kapunk. Ha megkérdezünk a kirándulásunk előkészítésének az idején egy ma iskolába járó diákot, 
hogy mi a véleménye az iskolai kirándulásokról? Ha megkérdezünk egy diákot a hazaérkezés után, 
hogy milyen volt a kirándulás, és mi volt a legemlékezetesebb esemény, és milyen hatással volt rá az 
idegen környezetben eltöltött idő? Ha megkérdezünk egy szülőt, hogy mi a véleménye az iskolánkban 
szervezett kirándulásokról? Ha megkérdezünk egy tanárt, hogy mi a véleménye az iskolai kirándulá-
sokról? Ha megkérdezzük egy iskolai munkatársunkat, hogy milyenek voltak a szervezéssel járó tenni-
valók, és kapott-e elegendő segítséget? Ha megkérdezünk egy idegen járókelőt kirándulás közben, 
hogy mi a véleménye a diákcsoportunkról? 

És még hány hasonló kérdést tehetnénk fel! 
Meglehetősen lehangoló a környezet: lehetetlen megjelenésű fiatalok, zenévé minősített, környezet-

károsító zaj. Hiába a madárdal, a patakcsobogás, mert mindkét fűiben dübörög a tam-tam. Időt, egész-
séget pazarló életmód. Megrendült családi légkör. Durva beszéd. És ebben a ködös, megsebzett gondol-
kodású kavarodásban kell folyamatosan és hatékonyan valamit - sokat! - tenni, egy igaz emberi nor-
máknak megfelelő gyakorlatot megvalósítani. 

Sokaknak egyáltalán nem hiányzik, hogy elinduljanak 1-2-30-40 kisebb-nagyobb gyerekkel. Egy 
percnyi pihenés sincs. Állandó óvó figyelem: utazás, csomagok, értékek, felszállás, átszállás, leszállás. 
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Mindenki felszállt? Mindenki leszállt? Jön a hír: megrongálták az ülést. Az ablakokra ízléstelen rajzok 
kerültek. Étkezési panaszok: nem szereti, soha nem ette meg. ennyi étel kevés. Tisztálkodás: nincs me-
leg víz, nem hoztam törülközőt. Éjfél, még nem alszanak, ajtó csapódik, más vendégek szitkozódnak a 
folyósón. 

Van-e minderre válaszunk? 
Kétezer évvel ezelőtt a 33 év szinte minden fontos mozzanata a szabad természetben játszódott le a 

születéstől a Golgotáig. A természet (hegyoldalak, tengerpart, folyópart, kert), ahol a legkedvesebb ta-
nítványait választja ki, ahol a legfontosabb tanításai hangzanak el, és ahol a legfontosabb rendelkezéseit 
bízza a tanítványokra. Példabeszédeiből nem hiányoznak a természetre való hivatkozások. Alig van fel-
jegyezve az életében városokban és épületekben lejátszódó esemény. De sorolhatnánk hazánk régi. ne-
ves személyiségeit, kiváló politikusokat, nagyszerű tanárokat (Eötvös Lóránd, Kodály Zoltán), akik 
érezték, hogy mennyire fontos területe a nevelésnek a szabad természet. 

A megoldás fe lé 
A megoldást megkönnyíti, ha felismerjük, hogy a kirándulások örömforrások, látszólag nem nagy 

dolgok, de együttes hatásuk óriási. Hiszen megvalósul a teljesítmény öröme: milyen messzire, milyen 
magasra jutottunk fel! Hány fajta kőzetet gyűjtöttünk! Hány madár szavát sikerült hangszalagra ven-
nünk! Legközelebb még hosszabb utat akarunk megtenni, még magasabbra akarunk feljutni, még telje-
sebb kőzet, növény, fénykép gyűjteményt szeretnénk. Ehhez társul a megismerés öröme: olyan helyekre 
megyünk el, ahol még nem jártunk, amelyik vidéket még nem láttuk; olyan eseményeket választunk ki. 
amiknek még nem voltunk részesei. Kiegészíti ezt a megmutatás öröme, mert különös érzés, amikor va-
laki másoknak megmutathatja azt a szépséget, érdekességet, azokat a színeket, hangokat, amiket ö mái-
látott, hallott, átélt. Még vonzóbb ez a helyzet, ha azt tapasztaljuk, hogy ezzel örömöt szereztünk tanít-
ványainknak. társainknak. Milyen felemelő érzés együtt örülni a szépnek azokkal, akiket szeretünk! 
Nem alábecsülendő az ismétlődés öröme: velünk voltak ismét a legkedvesebb barátaink; találkoztunk 
újra azokkal, akik messze élnek tőlünk, de kedves barátaink, korábban már szívesen fogadtak minket, 
jó volt náluk lenni. Újra látni azokat a tájakat, azokat a helyeket, ahol már jártunk, ahová mindig vissza-
vágytunk. Újra megízlelni annak az eldugott kis forrásnak a vizét, ismét leülni az érett áfonyával tele 
bokrok közé. Megvárni déli harangszókor a harangjátékot a toronyban. Újra gyönyörködni a kilátásban 
egy templomtoronyból, egy hegycsúcsról. A fiatalokat megragadja a baráti társaság, az együttlét öröme, 
amikor az iskolai kötöttségek helyett más körülmények között lehetünk együtt. A kirándulásokon jóleső 
érzéssel hallgatom a kultúrált beszélgetés halk zsongását. A kisebbek csoportjaiban a beszélgetés tartal-
ma nem forog vaskos igazságok körül, de annál több a nevetést ingerlő szó. A felsősök mondanivalói 
már állásfoglalásokat, ítéleteket, életfilozófiát tükröznek. A közös ének, a közös játék emléke az újra ta-
lálkozás kívánságát készíti elő. Óriási dolog, hogy megtanulunk minden megerőltetés nélkül figyelni 
egymásra, figyelembe venni a másik tőlünk eltérő lelki és testi képességeit! 

Korábban meglepetéssel tapasztaltam, amit később megértettem, és ma már természetesnek tartok, 
hogy a kirándulások végén, a megélt események és benyomások felelevenítésekor megfogalmazódik 
utólag a hiányérzet, hogy egy szép. érdekes helyen valamilyen elfoglaltság helyett jó lett volna 
hosszabb ideig csak csendben ülni és szemlélődni. Van tehát ilyen is: a csend öröme. És jellemző az if-
júságra a csodálkozás öröme; a legnagyobb elégtétel, ha a kirándulásokon szinte észrevétlenül meghal-
lom a szavakban megszülető csodálkozó kijelentéseket tanítványainktól. (Még soha nem láttam ezt, 
ilyet, ilyen szépet, ilyen érdekeset, ilyen megrendítőt, ilyen jót! Ez volt életem legszebb kirándulása. Ha 
csak idejöttünk volna el, már akkor is megérte!) S a közös élmény meghozza az együvé tartozás örö-
mét. Tanítványaink csoportjaiból közösséget kell teremtenünk, a közösségre jellemző minden nemes 
tartalommal. Milyen biztonságot nyújtó érzés olyan közösséghez tartozni, amelyikben gyakorolhatom a 
szolidaritást mások érdekében, és én is érzem a többiek önzetlen támogatását! Bíznak bennem, és én bí-
zom bennük. Ahol mindenkinek van arca, őszintén beszélhetek, mert barátok vesznek körül. Rokon-
szenves körülmények között vagyunk együtt rokonszenves emberekkel. 

Mindezt miért? 
Országjárást azért tervezünk és szervezünk vonattal, autóbusszal, gyalogosan, kerékpárral, vízen, 

hogy logikusan felépített terv szerint tanulóinkat megismertessük keresztény fogantatású nemzeti kul-
túránk kincseivel, tudósaink világraszóló eredményeivel, ezzel a méretében kicsi, de táji szépségekben 
változatos és nagyon gazdag országgal. Az iskolánktól fokozatosan távolodva egyre bővül a kör, míg 
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eljutunk hazánk legtávolabbi részeibe is. Szerencsés helyzetben vannak annak az iskolának a diákjai, 
akik a történelmi Magyarország országhatáron túlra került nevezetességeiből is megismerkednek né-
hány jeles településsel, esetleg átélhetik azt az élményt, hogy túl a határon, száz kilométerekre az or-
szág szívétől anyanyelvünkben otthon érzik magukat. (Persze nem az a lényeges, hogy a mai határokon 
túl beszélnek magyarul is, hanem az, hogy azok az emberek magyarok.) 

Van egy további ok, amiért tanítványainkat egyre gyakrabban szükséges a megszokott, kényelmes 
városi környezetből kiszakítani: ez az immunitás helyreállítása. A városi kaszárnyákban lakó gyerekek 
és fiatalok egészségileg és lelkileg is fokozatosan elveszítik immunitásukat. Többségük sérülékeny és 
könnyen fertőződik. Erejük és adottságaik kevésnek bizonyulnak a testi-lelki bajok legyőzésére, a fer-
tőzések elkerülésére, a fertőzésekből való kigyógyulásra. A szervezet betegségeit a legkönnyebb, a leg-
egyszerűbb egyre erősebb antibiotikumokkal gyógyítani, aminek következtében a szervezet ellenálló 
képessége tovább csökken. A lelki sérülések gyógyítására a közvetlen környezetnek (elfoglalt szülők, 
rendezetlen családi viszonyok, nem az egyénre figyelő iskolai gyakorlat) alig van orvossága. Ebben a 
helyzetben sokat tehetünk, hogy ellensúlyozzuk a civilizációs ártalmakat. A kirándulásainkkal segíthe-
tünk rajtuk a legtöbbet, mert a legjobb gyógyítási mód sok testi nyavalya esetén is és a lelki megerősítés 
területén is a környezetváltozás. Minden perc nyereség, amit a gyermekek nem a televízió előtt, nem 
felügyelet nélkül az utcán, nem a diszkóban töltenek el. 

Akár egy, akár több napig tart a kirándulásunk (és ide sorolom az erdei iskolák szabadban szervezett 
napjait is), az szinte mindig kimeríthetetlen forrása a testi és szellemi energiák feltöltésének, a változa-
tos nevelési lehetőségeknek. Mindenekelőtt szeretnénk megtanulni, hogy „kultúremberként" tudjunk 
viselkedni távol az otthontól, távol az iskolától egy másik környezetben. Szeretnénk gyakorolni, hogy 
nem csak értelmileg, hanem érzelmileg is azonosulni tudunk a látottakkal, a tapasztaltakkal. Mindig 
többféle alkalom adódik arra, hogy nevelési céljaink megközelítése érdekében egy-egy lépést tegyünk 
előre a hosszú nevelési folyamatban. Szinte minden kirándulásunk tartalmaz az indulás előtt tervezge-
tést, felkészülést, majd alkalomszerűen utazást, erdőt, mezőt, forrást, patakot, virágokat, madarak sza-
vát, esőt, szelet, napsütést, együtt maradást, együtt haladást, étkezést, várakozást, némi szabad időt, 
szellemi vagy fizikai játékot, és a sok-sok más esemény mellett esténként és a kirándulás befejezéskor 
hálaadást, elköszönést, búcsúzást. (Közben fontoljuk meg, hogy érdemes-e neves nyugati országba 
igen költséges kirándulást szerveznünk, amikor itthon, vagy a szomszédos országokban számtalan, a 
keresztény és nemzeti fennmaradásunk szempontjából fontos, de a tanulóink által még nem ismert hely, 
esemény vár megtekintésre. Ezt a kérdést úgy is vizsgálhatjuk, hogy egy magyar intézményt támoga-
tunk, amikor a szállás költségét egy magyar iskola kollégiumi elhelyezéséért fizetjük ki.) 

Kirándulásaink egyik feladata, hogy tanítványainknak bemutassuk: 1100 év alatt a keresztény ma-
gyarság mit teremtett, milyen értékeket hozott létre itt, Európa közepén. Értékeink nagyon fontosak, 
mert ezekkel bizonyíthatjuk, hogy nem vagyunk hátrább valók egyetlen más népnél sem. Ha ezt az ér-
zést fiataljaink átélik, akkor mindjárt érzik, hogy mit jelent az, hogy magyarok vagyunk, és nyugodtan 
hordhatjuk felemelve a fejünk. Nekünk ezt a feladatot akkor is vállalnunk kell, ha nem kapunk érte fi-
zetséget, ha kigúnyolnak érte minket. Tanítványainknak azért is kell annyi mindent megmutatni, annyi 
helyre elvinni őket, hogy a sok-sok részletből összeálljon bennük a kép, a valós világkép. 

Itt olyan értékekről van szó, amelyek nélkül egy osztály padjaiban ülő tanulók üres közösséget al-
kotnak. Tudjuk, hogy a tanítási órák túlnyomó többsége csak racionális értékeket hordoz. Hiányzik az 
érzelmi feltöltődés (fáradt tanár, szürke hangulatú óra, elterelt figyelmű tanulók, erőltetett tartalom), 
ami nélkül a nevelési szándékok - még ha nemesek is - nem valósulhatnak meg. Ezzel szemben egy ki-
rándulás minden pillanata valóságos környezetben valóságos kihívások sorozata. A benyomások, az él-
mények hitelesek. Ezzel a hitelességgel kapcsolódik egy nevelő szervező és végrehajtó tevékenysége a 
mai világban még kissé rejtőzködő igényhez és felismeréshez: a társadalom számára létfontosságú, 
hogy a felnövekvő nemzedékek kapcsolata a természettel, a nemzeti múltunk gyökereivel ne szakadjon 
meg, éppen ellenkezőleg, mélyüljön. 

A tudatosan tervezett és a véletlenül adódó helyzetek újra és újra jól kiaknázható pillanatokat jelen-
tenek, amikor a kirándulás valamilyen nemzeti vagy vallási ünnepünk alkalmából szerveződik, amikor 
egy zarándokhelyet keresünk fel, ha vidéki gyerekeket viszünk nagyvárosi színházba, hangversenyre, 
ha bárhol az országban történelmi emlékhelyet akarunk megmutatni, ha üzemet látogatunk, ha gyalogo-
san kirándulunk. Mekkora nagy lehetőség egy jó üzemlátogatás, ha a termelési folyamat bemutatása 
mellett a hangsúlyt a működés szervezettségére helyezzük, ha a termelés felépítésében a szinteket 
összekapcsoló nagyszerű emberi tevékenységet emeljük ki, ha a fizikai dolgozókat, a gépeket kezelő 
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embereket is nézzük, szaktudásukat, pontosságukat dicsérjük, ha tanítványainkban tiszteletet ébresz-
tünk irányukban. Még a kenyérsütés (gyártás?!) folyamata, lépései is idegenek, ismeretlenek városi (le-
het, nemcsak városi) tanítványaink előtt. 

Az természetes dolog, hogy kirándulásaink egy része nagyon is gyakorlati célokat szolgál. Nevez-
hetjük néprajzi kirándulásnak, a honismereti kirándulás elnevezés is megállja a helyét, ha arra gondo-
lunk, hogy kultúránknak is védelemre van szüksége, különösen, ha a Szent Koronáról, a Himnuszról, 
vagy a déli harangszóról van szó. Ilyen lehet egy környezetvédelmi tartalommal rendezett kirándulás, 
vagy iskolánk tudományos diákkörének kirándulása a diákok életkorához és képzettségéhez illő kutatá-
si cél érdekében, és ekkor a közösség tagjai nem egy osztály tanulóiból szerveződnek. Jelentősek azok 
az értékek is, amelyekkel itt gazdagodnak tanítványaink. A megfigyelési módszerek, az adatgyűjtés fo-
gásai, az adatok rendezése és feldolgozása, a következtetések megfogalmazása mind-mind szükséges 
ismeret egy tanuló fejlődése érdekében, és ugyanakkor ezek a tevékenységek fontos készségek elsajátí-
tását is jelentik. 

A kitörési lehetőség 

A család és a tisztességes iskola nevelési elvei és gyakorlata ma egy közös szekérvárba szorult. A 
szekérvárat minden oldalról a biztonságot, az egységet, a békét veszélyeztető fenyegetés veszi körül. 
Belül sem egyértelmű ugyan a család, az iskola hatása egy fiatalra, de legalább enyhe nyugalmat, rend-
szerint átmenetileg védelmező hátországot jelent. A várfalon túl kizárólagosan nevelési céllal csak a ta-
nulmányi kirándulásokról lehet beszélni. (Azért írom, hogy kizárólag, mert a sport, a tanulmányi verse-
nyek és néhány más tevékenység is a szekértáboron kívülre viszi ugyan a tanítványainkat, de a nevelési 
tartalom ezekben az esetekben csak részleges.) Kint a magunkkal hívott, vagy vitt fiatalok veszélyezte-
tettsége megnő. A tanulmányi kirándulásokkal a nevelés határmezsgyéjén járunk Ez ma az utolsó haté-
kony fokozat a nevelésben. A kirándulásokon viszont más eszközökkel, más körülmények között, más 
feltételekkel, más lelkiállapotban elenyészővé válik a sok káros mellékhatás, és felbukkannak a tes-
ti-lelki fejlődés apró jelei, látszik a kedvező irányú változás. 

A kirándulás az emberi értékek egyik gyakorló területe. A kirándulások alatt élhetők meg olyan eré-
nyek. amelyek egy igazi közösség tagjaira jellemzők. Mindenekelőtt az engedelmesség, de abban a ne-
mes formában, ami nem vakságból, hanem a vezetőm tiszteletéből, megbecsüléséből fakad. Elismerem 
szélesebb látókörét, nagyobb tapasztaltságát. Elfogadom társaim testi, lelki megjelenését, személyisé-
gét. Meghallgatom, és tiszteletben tartom mások véleményét. Ha valamelyik társam valamiben hiányt 
szenved, akkor kisegítem. A saját kényelmemet nem érvényesítem előnyben mások kárára. 

Az országjárások során mindenekelőtt az átélt élmények halmaza nő. Bővül a személyes élménytár. 
(Semmi nem bizonyítja ezt szebben, mint Petőfi Sándor költészetének alakulása, amely az országot ke-
resztül-kasul bejáró fiatal egymásra rakódott élményeiből táplálkozott.) Nem feltétlenül megrázó élmé-
nyekről van szó. Az egyetlen helyzet, amikor hosszú időn keresztül zavartalanul lehet csendben lenni, 
vagy kiadósan komoly dolgokról beszélgetni. Az emberek között a beszélgetési alkalmak tartós, baráti 
kapcsolatok első lépései lehetnek. A beszélgetések szinte észrevétlenül munkálnak a kiránduló tanulók, 
a velük együtt kiránduló szülők és a nevelők között, kialakulnak a szorosabb kötődések. 

A gyalogos túrák, főleg, ha alkalmunk van tanítványainkat magas hegyek közé is elvinni, embert 
próbáló helyzeteket is teremtenek, mind fizikailag, mind lelkileg. Egy fiatal teherbíró képessége önma-
ga előtt is rejtve marad, ha egyszer sem kerül olyan helyzetbe, amikor a testi erő fogytán van. és csak a 
lelkierő viszi tovább az embert. A vezető nevelő feladata elérni, hogy meggyengülő társunk ne adja fel. 
A legközelebbi hasonló megpróbáltatás már nem lesz olyan elviselhetetlen. Egy kis nehézség (meleg, 
zápor), nélkülözés (szomjúság, éhség, kényelmetlen fekvőhely) soha nem árt. A vezető nevelő ilyenkor 
is megmutathatja talpraesettségét, ami nagyban emeli tekintélyét, nevelői rangját neveltjei előtt. A ki-
rándulás a különben magányos, félrehúzódó természetű gyermek számára is olyan alkalom, ahol és 
amikor ő kiválóan érezheti magát. A tornában gyenge tanuló, aki még ráadásul félszeg is, itt sikerélmé-
nyekhez jut, ami a továbbiakban a bátorságát, az ügyességét emelheti. Ha egy-két szóval kifejezzük, 
hogy észrevettük a teljesítményét, jelentős fordulat állhat be az életvitelében. („Látod, mire vagy ké-
pes? Gondoltad volna?") A kirándulásokon győződhetünk meg arról, hogy kreativitás, alkotókészség 
minden tanítványunkban szunnyad, sőt a kirándulás eseményei között még fejlődik is. Itt derül ki. hogy 
egy-egy fiatalt a képességei az iskola falain belül mutatott adottságokon túl még mire tesznek, tehetnek 
képessé. 
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A nevelési eredmények messze túlmutatnak a természet, a múzeumok, az épületek látásának, megte-
kintésének élményén. A személyiség gazdagodik, a látó ember belső világa bővül, szokásai megváltoz-
nak, megbecsül olyan új értékeket, amilyenekkel eddig még nem találkozott. Elfelejthetetlenül vésőd-
nek a szívekbe történelmünk felemelő és keserű eseményei, tapasztalatai. Barátságok szövődnek, sok-
szor egy életre szóló elkötelezettség alakul ki a természetben tartózkodás megszeretésével. Hányszor 
tapasztaltam, hogy kiránduló társaim a kirándulás utolsó, lefelé ereszkedő szakaszában megjegyezték: 
fent a hegyekben sokkal jobb embernek érezték magukat, és most, amikor vissza kell térni, nem tudják, 
hogy ez így marad-e, ezért egy kis szomorúságot éreznek. A kirándulásokon és azok előkészítésekor 
derül ki igazán, hogy kik azok a tanítványaink, akikre a feladatok lelkiismeretes elvégzésében számíta-
ni lehet. A felébresztett érdeklődést és aktivitást ébren tartani a következő nagy feladat, az igazi folyta-
tás. A tanítványaink előtt végre szépnek, nemesnek, jónak látszó emberekből, a felemelő ismeretekből 
és a nemes gyakorlatból nem ábrándulhatnak ki diákjaink, nem rendülhet meg a bizalmuk. 

A szervezés 

A kötelező vagy a nem kötelező kérdése gyakran merül fel a kirándulások előtt. Ha valaki indokoltan 
anyagi okokra hivatkozik, akkor ez a kiránduló osztályközösség egyik megoldandó feladata lehet, ami-
nek elintézése a csoport-szolidaritást erősíti. Szegénysége miatt egyetlen tanuló sem maradhat otthon. 
A gyakorlatunk olyan legyen, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek is jussanak el a kirán-
dulásokra, és ott azonos legyen ellátottságuk minősége a módosabb családok gyermekeivel. A kirándu-
lások lebonyolításához szükséges anyagiak előteremtésében segíthetnek a pályázatok. Előfordul egész-
ségi állapotra való hivatkozás is. Itt a gondos mérlegelés, a kérdés tapintatos megközelítése vezet ered-
ményre. Ha a szülők és az osztályfőnök, a szülők és a kirándulást vezető tanár között jó a kapcsolat, a 
kérdéses tanulóról a szükséges felvilágosítások őszinte, részletes megbeszélése után az otthon rendsze-
resen gyógyszert szedő gyermek is az osztálykirándulás boldog és szinte gondtalan résztvevője lehet. 
Milyen nagyszerű gyakorlat lenne a városi tanulók falujáró kirándulása, amikor a tanulmányi kirándu-
lás egy falusi testvériskola meglátogatásával jár, amikor a tanulók magánházaknál alszanak, amikor az 
elsődleges cél a falusi gyerekekkel való barátkozás, a falusi környezettel való ismerkedés, és a másik 
cél a házi állatokkal, a gazdálkodás más ágaiban való munkálkodás! A kapcsolati értékek csak sokasod-
nak, ha egy ilyen látogatás után a kapcsolatok nem szakadnak meg, esetleg kölcsönös látogatásokká, 
későbbi tartós barátsággá fejlődnek. 

Az előkészítésben diákjaink sokat segíthetnek. A legfontosabb, hogy a kisebb-nagyobb kirándulá-
sok előtt, a felkészülés időszakában tanulóinkat tegyük érdekeltté a részvételben, serkentsük aktivitásu-
kat. Vannak egyszerű, de időigényes feladatok. Ha segítőinkre támaszkodunk, akkor például könnyebb 
a részvételi költségek összegyűjtése, az adatok összeírása az el nem felejthető biztosításhoz. Az előké-
szítés hiányai, a szervezettségben (szervezetlenségben) előforduló meglepetések károsan befolyásolják 
a tanulók aktív részvételét az eseményekben (az üres várakozás, tanácstalanság, eltévedés, a csoport 
szétszakadása). Tanítványaink legyenek cselekvő részesei a kirándulásnak, akik valamit tesznek a töb-
biekért, a többiekkel. Az előkészítés megkezdésének pillanata már az előző kirándulás befejező lépése 
lehet. Fontos a figyelem felkeltése, a várható érdekességek bemutatása, az érdeklődés fokozása („Alig 
várom, hogy ott legyünk! Alig várom, hogy végre lássam, halljam. Még ennyi és ennyi idő van hátra az 
indulásig.") 

Az a jó, ha mindenki kap valamilyen feladatot. Vannak nagyon egyszerű és nagyon hasznos felada-
tok. Ilyen például a „mindenki felszállt a buszra?" felelőse; egy valaki minden induláskor kiosztja a B6 
vitamint, amivel a szédüléses rosszullétek ellen küzdünk a kanyargós utakon. Gyakran előfordul, hogy 
nem is tudjuk előre, mert a szülők erről nem tájékoztattak minket, hogy tanítványaink között van olyan, 
aki tengeribetegséget kap. Előfordul az is, hogy utazás közben helytelen a testtartása egy :egy tanuló-
nak. Például hosszabb ideig csak lefelé néz, olvas, játszik stb., soha nem néz ki az ablakon. így könnyen 
felkavarodik a gyomra, aminek ismerjük a következményeit. Az induláskor szétosztott és elfogyasztott 
(folyadék nélkül is bevehető) B6-vitamin szinte teljesen megkímél minket az ilyen következményektől. 
A másik remek, bevált intézmény a „pont". Ö az, aki mögé senki nem maradhat le. (Egy kolléga, egy 
már kipróbált tanuló.) 

Több tanítványt megmozgató feladat a látnivalókról szóló leírások összeállítása. Ilyenkor remekbe 
szabott ismertetők születnek a keresztény és nemzeti nevezetességekről, híres személyekről, a környék 
földrajzáról, gazdasági életéről, történetéről. Az irodalmi vonatkozások feldolgozása is hálás feladat. 
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(„Ez alatt a körtefa alatt írta Petőfi Sándor az utolsó versét." „Itt írta Jókai Mór a Tengerszemű hölgy cí-
mű regényét." „Itt született Mátyás király." „Itt élt a széphalmi Szent Öreg.") 

Minden kirándulás egyben tanulmányi út is, ahol együtt tanul a nevelő a diákokkal. Megváltozik az 
erdő. ahol már jártunk, amit korábban másnak ismertünk, más az évszak, más irányból közelítjük meg. 
Megváltoznak a városrészek, a közlekedés, más helyen van a szállás, mint legutóbb, amikor erre jár-
tunk. Most nyitva van az a látnivaló, amit az előző alkalommal nem nézhettünk meg. A helyi idegenve-
zető mondanivalója is bővülhet és változhat. Szóval mi is folyamatosan tanulunk a kirándulás alatt. 

A hosszú utazási időtartamok igényes eltöltésére a buszon, a vonaton mindig lehet valamilyen elfog-
laltság. Éneklés, amit előkészíthetünk azzal, hogy énekeskönyveket és hangszert hozunk magunkkal, 
vagy néhány oldalas sokszorosított fűzetet készítünk a legkedvesebb dalokból az éneklés megkönnyíté-
sére. (Az a tapasztalat, hogy tanítványaink kevés népdalt, éneket ismernek, kicsi a személyes dalkincs-
ük.) A felkészüléskor összeállított történetek, az érintett vidékről szóló magyarázatok elmondása, felol-
vasása kitölti az utazási idő egy részét. Bevált utazási elfoglaltság és játék a humoros vetélkedő. A ve-
télkedők tartalmát, kérdéseit még otthon, az indulás előtt érdemes írásban előkészíteni, sokszorosítani. 
Jók az egyéni vetélkedők, de még jobbak a csoportosak. Az osztályt önkéntes alapon, vagy valamilyen 
szempont szerint csoportokra bontjuk. A csoportok első feladatként maguknak nevet, jelképet, ruhájuk-
ra tűzött jelzést, indulót választanak, és jellemző leírást készítenek magukról, amit a bemutatás után ér-
tékelünk és pontozunk. A vetélkedő napról napra folytatódik. A kérdések kiegészülnek az éppen idősze-
rű tartalommal, a kirándulás eseményeivel. (Ösztályfőnöki órák sorozatának is lehet kerete.) 

Vonatos utazáskor nem szerencsés a fülkés elhelyezkedés. Megakadályozza a közösségi tevékenysé-
get. A MÁV-tól a megrendeléskor kérhető olyan kocsi, amelynek ülőhelyei egy, esetleg két csarnokban 
vannak. Az ilyen ülésrend esetén számos nevelési gond és nehézség fel sem merül, mert az alkalmat 
szüntetjük így meg. A kirándulásainkon lejátszódó események, az együttlét körülményei a közösség 
alakításában, alakulásában fejtenek ki felemelő, sajnos esetenként romboló hatást. Divattá vált, szá-
momra soha el nem fogadható gyakorlat, hogy a kirándulás alatt esténként hosszabb-rövidebb szabad-
időt kapnak a tanulók, és ilyenkor ellenőrizetlen az időtöltésük. Nem tudjuk, hogy hol vannak, nem tud-
juk, hogy mit csinálnak. A szülők ránk bízták őket. és a tanári felelősség kötelez bennünket arra, hogy 
nem szakíthatjuk meg a felügyelettel kapcsolatos kötelezettségünket még egy-két órára sem. Kritikus 
helyzetet teremthet a tanulók zsebpénzének mennyisége. Sajnos az otthonról hozott, a szülőktől kapott 
pénznek nincs nagy becsülete. Ha nem mutatunk példát, ha nem szólunk idejében, ha nem szerepel a ki-
rándulás előkészítésekor a meggyőző felvilágosítás, akkor a pénzük egy része fölösleges dolgokra fo-
lyik el. 

Néhány gyakorlati tapasztalat 
A kirándulást írásban is szükséges részletesen ismertetni a tanulókkal és a szülőkkel. Nem árt. ha az 

időpontok és a helységek feltüntetésével, az elérhetőség telefonszámaival, a szálláshelyek postacímével 
tisztában vannak a szülők és az iskola igazgatósága is. Hasznos az iskolában egy cím- és telefon-
szám-gyűjtemény azokról a helyekről, amelyek más osztályok részére is alkalmasak lehetnek a követ-
kező kirándulások megszervezésekor: nevek, cégek, telefonszámok, faxszámok, postai címek, neveze-
tességek. ajánlatok, étkezés, szállás, látnivaló, utazási tanács, különleges menetrend, nyitva tartás, par-
kolóhely, hol található egy templom kulcsa a faluban, hol érdemes a busszal megállni stb. 

A kirándulásokat valamilyen formában érdemes megörökíteni. Az összegyűjtött fényképekből az 
osztály, de az iskola részére is értékes album állhat össze. Előfordulhat, hogy évtizedek múlva, egy 
érettségi találkozón elővett fényképek ünnepi pillanatokat, megható helyzeteket varázsolnak az össze-
gyűltek közé. Hasonló értéket jelenthetnek egyszerű hangfelvételek, videó-felvételek. A 
videofelvételek legnagyobb sikerét akkor tapasztaltam, amikor az érettségiző diákok és szüleik megpil-
lantják az elsős korukban róluk készült felvételeket, amelyek egyúttal az iskolatörténetnek is részei. A 
kirándulások leírása bekerülhet az iskola évkönyvébe is, és ha van rendszeresen megjelenő iskolaújság, 
akkor abba is. 

A kirándulásokon mindig érdemes gyűjteni. Még a vasúti jegyeket, a biztosítási szelvényeket is el 
lehet tenni. Az út során talált érdekes tárgyakat tegyük el, ha valamire emlékeztetnek, valamilyen hu-
moros helyzetet idéznek fel, vagy egyáltalán alakjuk, színük, stb. miatt érdekesek. Ezekből a tárgyakból 
alakulhat ki az osztályteremben egy kiránduló sarok. Tanítványaink szokjanak hozzá, hogy levelet, ké-
peslapokat írnak és küldenek azoknak, akiket szeretnek, akiknek magukról hírt kívánnak adni, akiknek 
szeretnék elmondani, hogy milyen érdekes helyeken jártak, járnak, mit láttak. Egy elküldött képeslap az 
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otthon maradt beteg osztálytárs számára a küldőnek is jó érzést jelent. Az üdvözletek írásának feltétele, 
hogy erre időt és alkalmakat adjunk a kirándulás során. Hazaérkezés után pedig érdemes egy köszönő 
üdvözletet küldeni azoknak, akiknél laktunk, akikkel baráti légkörben találkoztunk. 

A kirándulások egyik kritikus pillanata az indulás. Amikor már mindent elpakoltunk, mindenki 
megtalálta a helyét, akkor érdemes a fontos, a nélkülözhetetlen felszerelések meglétét ellenőrizni. Ilyen 
lehet az útlevél, a biztosítások, gyógyszer stb. Maradjon otthon a rádió, a fejhallgatós magnó. A teljes 
hangerőre kapcsolt rádióból ömlik a zenének nevezett zaj. Használata arra jó. hogy a tervezett tenniva-
lóinkat ne tudjuk megvalósítani, hogy az ütemes és hangos zaj minden gondolatot eltávolítson a fejek-
ből. A fejhallgatós magnó hallgatásakor pedig nem kell a szomszédokkal beszélgetni, nincs szükség 
gondolatokra és gondolkodásra. 

A gyalogos kirándulás 
A szabad természetben csak vendégek vagyunk. Az erdő, a hegy a növények és az állatok otthona, 

ahol nekünk nem szabad visszaélni a vendégjoggal. A vendéglátás is olyan, amilyet megérdemlünk. Az 
állatok megpillantása, a madárfészkek felfedezése a fiókákkal, gombák és erdei gyümölcsök megtalálá-
sa mutatja, hogy talán nem vagyunk hívatlan vendégek. Annak van igaza, aki a természethez szinte áhí-
tatos szívvel, lélekkel képes közeledni: „emlékszem, mikor a bogárban, a madárban, állatban, a: útszé-
li gyomban, fűben és felhőben - mind megannyi csodát láttam, mikor az éjszakai zápor kopogása Tün-
dérországból hozott álmokat, és esténként anyám hangja értelmet adott a csillagoknak... " 
(Rabindranath Tagore) 

Ma már tudjuk, ki is mondjuk, hogy az ember számára a természet nyújtotta lehetőségek jelentik a 
testi és lelki egészséges élet egyik alapvető feltételét. Szellemi pihenés, kikapcsolódás, környezetválto-
zás is egyben. Az országjárásban is szerepelhet egy-egy napon gyalogos kirándulás, de a teljes, több 
napra tervezett út teljes egészében gyalogos (kerékpáros) vándorlásból is állhat. Jellemnevelő, egyéni-
séget alakító, a szervezet egészségét helyreállító és megőrző hatása vitathatatlan. A természetben közö-
sen eltöltött idő, a kirándulások jelentik a tanár-diák kapcsolatban a kölcsönös megismerés talán leg-
egyszerűbb formáját, a legkézenfekvőbb alkalmat. Egy darabig lehet más embernek mutatkozni, más-
ként viselkedni, de egy idő után egyre inkább az igazi énünk tör a felszínre, és nem lehet színészkedni. 
Olyan dolgokat (jót is, rosszat is) ismerünk fel egymásról kölcsönösen, amiket az iskolai környezetben 
soha nem találtunk volna meg. Mint nevelő, tökéletesen látom, hogy ki kinek a barátja, miről beszélget-
nek, hogyan viselkednek. Az egyik gyerek fényképezi a virágokat, a másik egy bottal üti le a fejüket. 
Az egyik követ gurít le a lejtőn, a másik egy gallyat tesz arrébb az útból. Az egyik kenyérdarabot lök a 
tűzbe, a másik valami finomsággal kínálja a társát. Az egyiknek többször kell szólnom, hogy ne menjen 
el messzire előre, vagy ne maradjon el ok nélkül hátul, míg a másik szeret a közelemben lenni. Az egyik 
használná a fülhallgatós készülékét, a másik kiabálva beszél, míg van olyan, akinek nem lehet a szavát 
hallani. Az egyik semmit nem vesz észre magától, a másik minden virágot, gombát, kavicsot észrevesz, 
és mindennek kérdezi a nevét. Az egyik csak iskolai, szakmai dolgokról akar velem beszélgetni, a má-
sik a pihenő alatt a kirándulásról verset ír. Az egyik nem is hallott a balladákról, a másik el is tudja vala-
melyiket énekelni. Az egyiket elegáns autóval hozták el a hozzátartozói a kirándulás találkozójára, a 
másikat este én kísérem haza, mert nem jött el érte senki. És már sejtem, esetleg tudom, hogy melyik ta-
nítványomnál mi a teendőm. De ők is tudják rólam, hogy mik az elvárásaim, bizonyos körülmények kö-
zött milyen magatartás várható el tőlem. 

Ha a kirándulásunkat szülők is megtisztelik, akkor számukra is rendkívül jó alkalom ez a tartalmas 
beszélgetésre, a barátkozásra. Hol és mikor beszélgethetnek, barátkozhatnak egymással hosszabb időn 
keresztül a szülők? A szülők és a nevelők közötti kötetlen beszélgetésekkel kapcsolatban ügyességre és 
óvatosságra van szükségem. A beszélgetések témája a gyermekről és közömbös dolgokról könnyen a 
tanárokra, az iskola egyes intézkedéseire, más diákok viselt dolgaira terelődik. Hálásan kell fogadnom, 
ha a munkámat segítő észrevételek fogalmazódnak meg. Viszont a szükségtelen témákról elterelem a 
beszélgetést. 

A gyalogos kirándulások, táborozások, a szabadban töltött esték leghatásosabb tevékenysége a jó tá-
bortűz. A gyermekszemek különösen csillannak meg a tábortűz fényében. Tudjuk, hogy a tűzbe révedt 
szemek mögött kimondatlanul és észrevehetetlenül a tüzet körülülő, a természet minden viszontagságá-
nak kiszolgáltatott ősember lelkiállapota jelenik meg. Az az állapot, amelyben a legfogékonyabb a lé-
lek. Itt és ilyenkor minden szó, minden hangsúly kiemelt jelentőséget kap. Elég néhány jól eltalált gon-
dolat és már más emberként térünk nyugovóra a tábortűz után. A szép, ide illő énekszó magasba emeli a 
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hangulatot. A tábortűz lehet csak a mi közösségünk meghitt együttléte, de hívhatunk vendégeket a kö-
zeli faluból, egy szomszédos táborozó, kiránduló csapatból is. 

Ajó túrázásnak, tanulmányi kirándulásainknak nem lehet akadálya a téli időjárás sem. Délután, este-
felé fáradt vándorok széthúzódó csapata poroszkál az úti cél felé. Haladni kellene és együtt maradni. 
Ilyenkor jön jól néhány menetelő nóta. Amíg nótázunk, elfeledkezünk a fáradtságról, a szomjúságról, 
újra mosolyt varázsoltunk az arcokra. Gyorsabban telik az idő, és észrevétlenül fogy a hátralévő távol-
ság. 

Ejtsünk néhány szót a hazaérkezésről is. Milyen szomorú látvány megérkezéskor a szinte köszönés 
nélkül szétáramló társaság. Ezért érdemes hangsúlyt helyezni a búcsúzásra a kirándulás befejezésekor. 
A legalkalmasabb helyzet, amikor még senki sem hagyta el a csoportot. Egymás kezét fogva egy nagy 
kört alakítunk. Néhány szóban nevelési célkitűzéseinknek az összefoglalására itt a kedvező pillanat. 
Amikor a kör elrendeződött, és elcsöndesült, akkor röviden, a lényeges elemeket kiemelve a vezető fel-
idézi a kirándulás történetét. Megdicsér kiemelkedő cselekedeteket, köszönetet mond az előkészítésben 
és a lebonyolításban kapott segítségért. Buzdít a következő kirándulásra. Felhívja a figyelmet, hogy 
emlékezzenek a körben álló társakra, akikkel együtt élték végig ezeket a szép élményeket. Elindít körbe 
egy kézszorítást. Amikor az visszaér hozzá, akkor egymás kezét fogva felemelik a kezüket. Elhangzik: 
„Isten veletek! Viszontlátásra!" 

Kirándulás közben bármikor kialakulhat egy olyan helyzet, amikor a visszafordulás jelenti a kirán-
dulás folytatásának egyetlen lehetséges útját. Keserves helyzet, belátom, de sokszor megtettem. Jöhet 
egy olyan eső, zápor, ami ruházatot, felszerelést eláztat, és tanulóink egészsége forog kockán, ha foly-
tatjuk. Megsérülhet valaki, rosszul lesz valaki. Nem gondolkozhatok sokat. Cselekedni kell. Ha van ki-
vel visszaküldeni, visszakísérni, visszavinni a beteget, és biztos találkozásban állapodhatunk meg, ak-
kor a maradékkal folytathatom az utat, de állandóan azon rágódhatok, hogy mi van a visszafordult cso-
porttal. Máskor éppen fordított a helyzet. Szakad az eső. Olyan nagy visszafelé a távolság, hogy értel-
metlen a visszafordulás, akkor nincs pihenő, nincs megállás akár órákon keresztül sem. mert az elázott 
tanulókat egyetlen egy módon védhetem meg. ha mozgunk, és minél hamarabb elérjük a következő 
célt, ahol lehet száradni, ahol átöltözhetünk. 

Nem mehetünk el szó nélkül a tanítóknak, a nevelőknek a kirándulásokhoz, a természethez kapcso-
lódó viszonya mellett. A legjobb megoldás az lenne, ha valamennyi nevelő szinte kivétel nélkül rend-
szeres kirándulóként élne, és a tanítványait is rendszeresen vinné magával. Sok-sok valós és kitalált ok 
miatt ez csak álom. A természetjárás és a kirándulások szervezése feltűnően bizonyos tantárgyakat ok-
tató nevelőkhöz kötődik, de ők elsősorban nem a földrajz és nem a történelem tanárai. Nem szükséges 
az előbbi oldalak elolvasása után ismételni, hogy egy nevelő éppen úgy rá van szorulva a természetben 
összegyűjthető energiákra és tulajdonságokra, mint tanítványai. Kevés az olyan alkalom, amikor egy 
tantestület szinte valamennyi nevelője gyalogosan is együtt kirándul. 

Egy tanári kirándulás gyalog, gépkocsival, kerékpárral vagy más közlekedési eszközzel egyedül, 
vagy csoportosan a mindenkori kirándulások sok-sok hasznos oldala mellett egy további fontos mozza-
natot is tartalmaz. Új utakat, új érdekesebbnél érdekesebb helyeket fedezhetünk fel. olyanokat, ahol 
még nem jártunk, amit még nem ismertünk. Ha a választékunk, a megismert területeink bővülnek, ak-
kor tanítványainkkal is színesebbé, változatosabbá tehetjük a kirándulásokat. Számunkra is érdekesebb 
egy kirándulás, ha olyan helyek is szerepelnek benne, amit még mi sem láttunk, ahol még nem voltunk. 
Legyünk óvatosak! A vezető tanár kevés fehér folt felfedezését engedélyezze csak önmagának a tanu-
lókkal közös kiránduláson. Ezek a helyzetek növelik a bizonytalanságot, esetleg nagy időveszteséggel 
járnak, vagy érdektelen helynek tekinthetők. 

Mivel az a célunk, hogy a kirándulás valamennyi résztvevője cselekvő szereplőként legyen jelen, és 
a nevelési szándékok minden tanítványunkban az elképzelt irányban hassanak, ezért sok más felada-
tunk mellett gondot kell fordítanunk kiemelkedő tehetségű tanítványainkra is. Közöttük van olyan, aki 
teljesen azonosulni tud a kirándulásra kitűzött célokkal, érti a törekvéseket és támogatja a nevelő tevé-
kenységét, egyedi tulajdonságai inkább érdekességek a többi tanuló számára is. Jelenléte segítség a ne-
velőnek. Nagy kincs az ilyen személyiségű gyermek. Van olyan, aki bár ellenkezés nélkül jött el a ki-
rándulásra, de az eseményekben csak testileg van jelen, mert sem lelkileg, sem érzelmileg nem azono-
sul az eseményekkel, nem cselekvő részese a nevelési folyamatnak. Igazából nem akadályoz semmit, 
csak a nevelőben merül fel a kérdés, hogy mivel lehet ezt a gyermeket a közösség számára is alkotó 
alannyá tenni. Van olyan, aki már a tervezgetéskor lekicsinylő megjegyzéseket tesz. Nem jön el szíve-
sen, csak azért van jelen, mert kötelező volt. A kiránduláson nem érzi jól magát, unja az egészet. Sok 
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közlendője van, aminek semmi köze a kiránduláshoz, mások történeteit, mondanivalóját nem hallgatja 
meg. Ez a gyermek, bár lehet, hogy valamilyen területen rendkívül tehetséges, de valójában nehéz ne-
velési probléma, nehéz eset. Egyéniségének akár csak egy parányi megváltoztatására a kiránduláson 
alig van esély. A tanulók nagyobbik része tudja, hogy miről van szó, és nem veszi komolyan. Semlege-
sítésére a sok neki kiosztott teendő, elfoglaltság, feladat lehet orvosság. 

Tematikus tanulmányi kirándulások 
Mindannyian tudjuk, hogy milyen jelentős helyet foglal el tanítványaink karakterének kialakításá-

ban, ha a megfigyelések végzésébe, a kutatás alapelemeibe és a megfigyeléseink értelmezésébe beve-
zetjük őket. Ez a tevékenység tanulóink ismereteinek gyarapodásán túl az egész iskola több tantárgyá-
nak gazdagításához vezethet. Különösen az iskola tudományos diákkörének tagjai juthatnak hozzá sok 
ismerethez és ötlethez, ha kutatási témájuk (nem lebecsülendő) olyan, hogy annak részfeladatai kirán-
dulásokon oldhatók meg. adatgyűjtés a kirándulásokon történhet. Az első fokozat a megfigyelés és az 
eredmény feljegyzése. Megfigyelésekre az időjárás változásaiból, a növények, a madarak, a gombák és 
a rovarok életéből számtalan lehetőség nyílik. A településeken pedig, amelyeket kirándulásainkon fel-
keresünk. szociológiai megfigyeléseket tehetünk. 

Az egyes tantárgyak oktatásához egyenesen nélkülözhetetlen a gyűjtő kirándulások szervezése. A 
kőzetektől kezdve a különböző növények termésének gyűjtéséig sokféle lehetőséget kínálnak a kirán-
dulások a természetvédelmi előírások betartásával. Vannak kézenfekvő mérési lehetőségek. Ilyen pél-
dául a levegő, a talaj, a patakok és források hőmérsékletének mérése. Egy lépéssel igényesebb feladat a 
vizek pH-értékének mérése. A diákok kutató munkájának egyik velejárója, hogy a terepen például a 
gyűjtési hely pontos megadásához a térképeket is ismerniük kell. A barlangászat vonzereje nagy a fia-
tal, vállalkozó kedvű diákok részéről, de általánosan ez a tevékenység nem várható el a középiskoláktól 
annak minden nagyszerűsége ellenére. 

Ki vezessen tanulmányi kirándulást? 
Meggyőződésem, hogy sem az iskoláinkban alkalmazott szigor, fegyelmezés, büntetés, sem az ész-

érvek logikus kifejtése, sem a korhoz és egyénhez szabott más nevelési eszközök alkalmazása nem gyó-
gyít, csak pillanatnyilag tünetet kezel. Ma hatni a tanítványainkra csak a lényünkből fakadó igaz érzel-
meinkkel lehet, amit életvitelünk hitelesít. Ha azt szeretnénk, hogy a tanítványaink is lelkesedjenek egy 
templombelsőért, egy szoborért, egy múzeum látnivalóiért, egy virágos tisztásért, a hegyek varázsáért, 
akkor látniuk kell rajtunk, hogy a mi lelkesedésünk nem hamis, hanem érzelmileg hiteles. Ok ezt meg-
érzik. Egy kirándulás szervezése és vezetése elsősorban vállalás kérdése (elmenni, elutazni tanulóink-
kal, vigyázni testi-lelki épségükre, a tervezett látnivalókat megnézni, a kínálkozó nevelési lehetősége-
ket kihasználni). Ha vállaltam, akkor ebből már sok minden kötelességszerűen következik. Például 
minden percem a kiránduló gyerekek között kell töltenem. Feladom az otthoni kényelmet, nyugalmat. 
Ha kell vígasztalok, ha szükséges gyógyítok, közben lelkesítek, fegyelmezek, békítek, altatok és éb-
resztek, ruházatot és hajviseletet kritizálok, feladatokat osztok ki és ellenőrzők, pénzt kezelek. A nevelő 
tanító a kirándulásokon szétsugározza tudását, ismereteit, tájékozottságát. A kirándulás utánra pedig 
megmaradnak benne a kételyek, legfeljebb a remények élnek, hogy elérte a célját, hogy nem volt hiába-
való az egész. 

Bírnom kell a gyaloglást és általában a fizikai nehézségeket legalább úgy, ahogy a tanítványaim bír-
ják. Ismernem kell a kirándulás látnivalóiról, hogy hol vannak, bőséges ismerettel kell rendelkeznem a 
látnivalók történetéről, érdekességeiről, hiteles magyarázatot kell adnom azokról a műemlékekről, ahol 
nincs idegenvezető. Nem tévedhetek el. A buszt ugyanolyan pontosan kell a helyszínre kalauzolnom, 
ahogy a hegyek között a gyalogos túra útvonalán tévedés nélkül el kell érnem az úti célunkat. Közben 
nem veszíthetünk el senkit! Ha valakit mégis keresni kell, akkor az első dolog a várakozás. A várakozá-
si idő a környezettől és a távolságoktól függ. Más a tennivaló erdőben, más egy városban és más a ma-
gas hegyek között. Egy biztos: a többi tanulónkat nem küldhetjük el az elveszettek keresésére. 

Mesterséges környezetünk alig teszi hallhatóvá a meleg, szelíd hangokat. Óriási nagy szükség van 
rájuk. így vagyunk a szép emberi hangokkal is. Aki vállalja a gyerekeket a tanítási órákon kívül is, ab-
ban a nevelőben kell legyen elég bátorság, hogy a dübörgés helyett a megnyugtató, érdekes népdalokat 
énekel és énekeltet a gyerekekkel. A mindent túlharsogó, az emberi agyból mindent kimosó zaj helyett 
mutassuk meg a csend neszeit: a patakok csobogását, a szellőben a fák leveleinek a zizegését, a mada-
rak szavát, és ne szégyelljünk énekelni. 

24 



Pihenő a Vidróczky-lyukhan 

Apróbb tanácsok és tapasztalatok 
Van egy vezető, aki elől megy. és akit a gyerekek nem hagyhatnak el. Van utolsó ember (lehetőleg ta-

nár, szülő, megbízható diák), aki mögé senki nem maradhat le, illetve ez a személy megvárja, ha valaki-
nek a csoportból le kell maradni (időben és helyben ügyesen megválasztott pihenőkkel az egészségügyi 
lemaradások elkerülhetők). Elöl a vezető olyan ütemben halad, amellyel alkalmazkodik a csoport leg-
gyengébb tagjához. 

Hosszabb gyaloglás közben rendszeresen és nem véletlenszerűen érdemes pihenőt tartani. (Meg-
mondja a vezető, hogy 45 perc múlva tartunk újabb 10 perces pihenőt. A következő pihenő egy szép 
tisztáson lesz kb. 35 perc múlva. A következő pihenő egy bővizű forrásnál lesz fél óra múlva.) A 
hosszabb pihenőkben szeretek kiránduló diákjaimnak egy-egy verset felolvasni. A magyar irodalom 
bőven termett verseket a különböző évszakokhoz, van miből szépet és éppen oda illőt választani. 

Főleg a kisebbeknél annyi mindenre kell figyelni. Öltözet, ne izzadjon fölöslegesen, meg ne fázzon, 
egyen rendesen, ne igyon túl sokat, a lábbeliben a láb állapota, tárgyak elhagyása a pihenő helyen. A ki-
rándulás vezetőjének különös körültekintéssel kell megszerveznie a tömegközlekedési eszközöknél a 
fel- és leszállást a nagyobb városok forgalmas útvonalain. Nem veszíthetünk el senkit. Ha részekre kell 
bontani az osztályt, akkor a csoportok vezetői pontosan kell tudják, hogy hol van az a megálló, ahol újra 
találkozunk és újra együtt lesz a csoport. Még felszállás előtt megmondjuk, hogy a második (harmadik) 
megállónál leszállunk. 

Kirándulásaink közben elkerülhetetlen, hogy olyan helyen járunk, ahol kullancsok fordulnak elő. 
Már a kirándulás előtti napokban hasznos napi 2-3 szem Polybé tabletta szedése. Kullancsriasztónak az 
Authan spray-1 használjuk a szabad börfelületeken. Ha mégis valamelyik tanítványunk testébe kullancs 
fúródna, akkor a gyógyszertárakban kapható kullancs-csipesszel távolítsuk el a használati útmutató sze-
rint. 

Befejezés helyett Sík Sándor „ Megyeri hitvallás " című költeményéből idézek: 
...És hogyha nem: hát akkor is! Az igazság igazság akkor is, 
Ha mindhiába: akkor is! Ha meg nem látja senki szem. 
Ha minden álom: akkor is! A szeretet mosolyog és szeret. 
Ha minden meghal: akkor is! És a kereszten is király. 
A szép akkor is szép marad, A tett különb a tunyaságnál, 
A tiszta tiszta, rút a rút. És hol a tépett lobogónál 

Soós Ferenc 
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A tovább élő történelem egy iskolában 
A dorogi Zrínyi Ilona Altalános Iskola az „Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program" 

keretében oktat - számos tantárgyba beépülve - helytörténetet. Eddigi eredményeinkről röviden szeret-
nénk beszámolni. 

A helytörténet a pedagógiai programban 

Kisvárosunk múltja, helytörténeti, honismereti szemléletű, monografikus feldolgozása a rendszer-
váltásig nem történt meg. Civil szervezetet alakítva kezdtünk munkához bevonva a helyi szellemi erő-
ket (tanárokat, könyvtárosokat) és elsősorban a megye, illetve a levéltári, múzeumi szakma vállalkozó 
kutatóit. Ennek egyik eredménye a Dorogi Füzetek sorozat. 

Pedagógusaink fontos feladatuknak tekintették, hogy tanítványainkat is megismertessék azokkal az 
értékekkel, amelyek nélkül gyökértelen jövőképük alakulhatott csak ki, vagy ki sem alakult. A helytör-
ténet a Nemzeti alaptantervben nem szerepel sem tantárgyként, sem tevékenységként. Az iskola által 
vállalt „Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai progranf'-nak azonban van mondanivalója és 
ajánlása e szakterülethez. Saját - korábbi, elsősorban szakköri, tábori keretekben működtetett - progra-
munkat az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai rendszerben építettük fel: a tantárgyak és te-
vékenységek keretében interdiszciplináris tevékenységként megjelenítve a helytörténetet. 

A kutatási feladatok a munkamegosztásban és megvalósulásuk 
Az első évek kutatásai elsősorban a jeles személyek, a klasszikus értékek felé fordultak. Kiemelten 

foglalkoztunk az alábbi területekkel: bányászat (tudósok, feltalálók); tudománytörténet (ornitológia, 
flórakutatók, borászat stb. jeles alakjai); művészeti hagyományok (zene, képzőművészet, építészet, iro-
dalom: jeles alakok és teljesítmények); egyháztörténet (történelmi egyházak, jeles személyiségek, épít-
mények, szertartás és helyi folklór kapcsolata, kegytárgyak stb.); folklór (sváb kultúra, borkultúra, nép-
szokások); temetőkultúra (sírversek, német-sváb nyelvű szövegek mentése); iskolatörténet (visszate-
kintés, azóta évente „Évlapok" szerkesztése); sporttörténet; családtörténetek (speciális műfajként: csa-
ládi képek és dokumentumok alapján családi „képregény" mint dokumentumközlés). 

A kutatások eredményeit publikálható formában készítettük el. Kezdetben a Város- és Faluvédők 
Országos Szövetségének pályázataira nyújtottuk be őket. ahol számos díjat nyertünk, később az érték-
közvetítő és képességfejlesztő pedagógiai rendszerben működő iskolák tudományos diákköri dolgoza-
tainak keretében (ugyancsak pályadíjas munkákkal), valamint évente kiadott könyvsorozatunk, a Doro-
gi értékek nyomában számára. 

Elért eredményeink alkotástani (kreatológiai) szemszögből: 1992-től saját kiadású könyvsorozatba 
kezdtünk „Dorogi értékek nyomában" címmel, mely éves periodikaként jelenik meg (eddig 16-szor); 
az írások kiegészültek képzőművészeti és fotódokumentumokkal, elhelyezve az intézmény folyosóin, to-
vábbá az iskola emlékkertjében felavatott emlékjelekkel (emlékpad, kopjafa, mürom, térplasztika); ele-
gendő dokumentum, publikáció után a diszciplína oktatása saját készítésű, elfogadott iskolai tanterv 
keretében, az ehhez készített segédletek (Dankó József: Otthontól hazáig I—II. kötet. 1998, 2000) fel-
adatsorai alapján folytatódott, segítséget nyújtva a további kutatásokhoz az újabb diákgenerációknak. 

Teljesítményünk - nem titkoltan, sőt vállaltan - a közös munka eredménye. Az éves kiadványban is 
együtt publikálnak tanárok és diákok. Maga a kötet is közös szerkesztői munka eredménye. 

A kutatások eredményeit beépítjük a további folyamatokba, ennek képi megjelenítései is naponta 
láthatóak az intézményben. A „háromlábú szék" metaforája alapján a klasszikus múlt, a közelmúlt és a 
jelen eredményeire támaszkodunk: 

A klasszikus múlt: az iskola tantermeit a település történetének értékteremtőiről neveztük el. A tan-
termek ajtaján kétnyelvű, magyar és (a sváb hagyományok alapján) német életrajz, pályaismertető, il-
letve képanyag emlékeztet a jeles személyekre. 

A közelmúlt (Zrínyi állomás): az iskolánkból indult, élő, sikeres kortársak egy „Zrínyi állomás" el-
nevezésű falról tekintenek mai utódaikra. A diákok által festett seccó egy stilizált település házait, közé-
pen egy áthaladó vonat szerelvényét ábrázolja. Az ablakokban a sikeres, volt tanítványok portréja és 
életrajza látható. A vonatból a városból elköltözött személyek tekintenek ki, a házak ablakaiból a ma is 
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Dorogon é lők . Taní tványaink közül többen publ ikálnak ( lásd i roda lomjegyzékünkben : Bauer Norbe r t , 
L á n g Beáta) . Tö rekszünk a vá l toza tosságra : az ember i tehetség sok fé l e ségének b e m u t a t á s á r a 

A jelen: a z iskola mai tehe tsége inek tablója a bejára t o ldalfa lá t díszíti „ N é z z fel r á juk!" c í m m e l . A z 
üvegkere tek alat t fo lyamatosan gazdagod ik , épül m i n d e n tanév sikerl is tája . 

Nem dekoráció - folyamatos építés 
A „Zrínyi á l l o m á s " új f e j eze te ennek a sorozatnak, e redménye i a tab ló objekt iváció i . Va lamenny i 

tárgyiasult d o k u m e n t u m u n k r a igaz azonban , hogy n e m a díszlet, az i l luszt ráció kedvéér t készü l tek . A 
közelmúl t t an í tványa i már n e m sze repe lnek segédle te inkben , beépülésük az interdiszcipl inár is he ly tör-
téneti m u n k á b a a j e l en és a j ö v ő fe ladata i t szabják m e g számunkra . Emel le t t készül az „Ot thon tó l hazá -
ig" III. kötete . Valamennyi tantárgy a lsó és felső t agoza tos nevelői f e l ada toka t készí tenek, i l letve ké-
szí t tetnek d iák ja ikka l , amelyek a „Zr íny i á l lomás" t énye i re t ámaszkodnak . N e m c s a k éle t ra jz i , d e ön-
művelés i . szaktárgyi ku ta tómunkára , szócikk-készí tésre , szómagyaráza t ra , k i se lőadásokra , i smer te té-
sekre, összehason l í tó e l emzések re stb. késztetik d iák ja inka t . A z é le t ra jzok, pá lya ívek , k é p a n y a g o k egy -
aránt a lka lmasak arra, hogy v a l a m e n n y i szaktárgyban, valamennyi korosz tá ly számára egyén i vagy 
csopor tos ku t a t á sokhoz k íná l janak izga lmas témákat ( m i k ö z b e n az első két kötet feladatairól s e m fe led-
kezünk meg) . In ter júk, t u d o m á n y o s diákköri do lgoza tok is kerekedhetnek a közelmúl t ró l , g a z d a g í t v a 
éves k i adványunka t . A kötetek ped ig az igazolások próbái t kell hogy k iá l l ják . A spirál nem szakadha t 
meg . 

Összegzés 
A hely tör téne te k iapadhata t lan forrás. Kisvárosunk s z á m o s értéket t e remte t t és teremt - m in t a h o g y 

minden te lepülés is. A tör ténelem is úgy épül tovább, h o g y a fontos ér tékek a legkisebb he lyekről is épí-
tő téglákká vá lnak ebben a fo lyama tban . Nincs tabu, n incs mel lékes téma. Érték van. amit f e lmuta tn i és 
védeni kell. Mi ezt az utat j á r j u k . 
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