
( ISKOLA ÉS HONISMERET ) 

Tanítómestereink 

Kosztolányi Dezső: 

Levél a könyvről 
Kedves fiam! A könyvről írok neked. Lásd, alig kezdem, máris elakadok. 
Hidd el, nincs nehezebb, mint a fiatalsághoz szólni. Abból az időből tudom ezt, mikor magam is 

olyan fiatal voltam, mint most te. Elpirult az arcom, valahányszor a felnőttek „bölcs" intelmeit olvas-
tam. Szégyenkeztem, hogy fölényes jósággal nyitják ki előttem tapasztalásuk tárházát, melybe beraktá-
rozták mindazt, amit évek során gyűjtöttek. Ennél fogva hozzá se nyúltam. De sokkal jobban szégyen-
keztem, mikor odakuporodtak mellém, selypegtek, s arcukra az iljúság lurkómosolyát- festve, pajtiká-
juknak neveztek. Ilyenkor még inkább éreztem a köztűnk levő korkülönbséget. Arra gondoltam, szíve-
sebben tisztelem őket, semhogy „ilyen jóban" legyek velük .. 

Azon igyekszem, hogy most egyik hibába se essem belé. 
Nem tanítani akarlak, csak vallani, hogy milyen viszonyban, vagyok a könyvvel. Neri , dicsérem. 

Prédikálni se fogok róla oktató modorban. Mindez céltalan volna. Amennyiben vonzódol a könyvhöz, 
csak olyasmit ismételgetnék, amit nélkülem is tudsz, s amennyiben idegenkedsz tőle, semmiféle rábe-
szélésre se hajtanál. A könyvet nem lehet megszerettetni, mint valami tárgyat, valami portékát. Csak tok 
ez, melybe valami be van zárva. A tartalmát kellene megszerettetnem, az éterrezgéseit, a szellemet, 
melyből a könyv létrejön. Ehhez kevés pár perc. Kevés egy emberélet is. 

Aztán félve tekintek magam köré is. Ez a század az újdonságok, a fölfedezések, a találmányok szá-
zada. Viszont a könyv fölfedezésnek ósdi, találmánynak túlontúl egyszerű és régi, mint halottjaink 
csontja. Krisztus előtt 2500-ban, Babilonban már voltak agyagtáblákra ékírással rótt könyvek, a Krisz-
tus előtti VII. században Ninivében már könyvtárak is. Ezek a könyvek és könyvtárak hasonmásai a 
maiaknak. Bizonyos Önérzettel mutathatnék rá erre a dicső családfára. De tudom, hogy a könyv nem 
divatcikk ma, s a jelen más egyebet bámul. Ennek a Gutenbergje Edison és Marconi, Blériot és 
Lindbergh. Inkább nézi a könyvet a mozi képeiben, inkább hallgat-, Ja a könyvet a rádió hangszórójá-
ból, mely az emberi hangot mindenütt jelenlevővé teszi. Inkább a kilométerekkel és mérföldekkel vias-
kodik. Nincsenek többé távolságok. Ázsia, Amerika és Ausztrália egyformán közel van hozzánk. Repü-
lőgépen, léghajón sétálunk át egyik világrészből a másikba, gépkocsikkal szeljük át a glóbuszt. Ez nem 
kicsinylendő vívmány. Úgy látszik, lebírtuk egyik ősi ellenségünket, a teret. Az emberiség részegen és 
megbűvölten vágtat előre földön, vízen, levegőben; tudja, hogy még mindig nem érkezett el a végső ha-
tárig, hogy a gépek, melyek a képet és hangot közvetítik, még mindig tökéletesülhetnek, a közlekedő 
eszközök még mindig gyorsulhatnak, az iram még mindig szédületesebb lehet. 

Egyszer azonban ennek is vége szakad. Akkor az emberiség 19y kicsit megdöbben. Ekkor majd ma-
gába száll, s tűnődik útjáról, rendeltetéséről. És választ is keres a kérdésre parlagon hagyott, elkérgese-
dett leikében. De egyelőre nem talál. 

Erre felel majd a könyv. A könyv, melyet lenézett és sutba dobott. A könyv, az álmodozók irkafirká-
ja, a haszontalanság lomtára, mely szürke az „arany valóság" mellett. A könyv, melyet holtnak hitt, az 
ócska, vén salabakter, minden élet kútforrása. A könyv, mely fölmérte lelke délköreit, kibányászta agya 
mélyét, s a legnagyobb magasságba, a legmesszebb távolságba vitte az előző nemzedékeket. A könyv, a 
szellemi manna melyből mindenki jóllakhatik, az égi táplálék, mely minél inkább fogyasztják, annál 
több lesz belőle, a bűvös kenyér, mely senkit se hagy éhen, minden ínsógest kielégít, hatalmassá tesz, 
úgyhogy mindenki az ismeretek tőkése és nagybirtokosa lehet általa, gondolatmilliomos. A könyv, ez a 
medicina, ez a lelki gyógyszer, amint Ozimandiasz egyiptomi király nevezte, ez a „beteg lelkeknek való 
füves kertecske", amint egy bájos magyar költő nevezte. A könyv, mely tékozlóan odaadja magát, és so-
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hast" fukarkodik, sohase titkolódzik. A könyv, ez az ékszertartó, melybe a legértékesebbek mentették 
bele kincseiket. 

A könyv, mely századok során volt márvány, érc, papiruszt hártya, kéreg, viasz, fatábla, bőr és 
rongy, de változtatva anyagát, mindig megtartotta belső, rejtélyes mivoltát. A könyv, ez a tekercs, ez a 
gyöngy, ez a gyöngy. A könyv, mely az ókorban és középkorban kolostorok homályában ritka, egyetlen 
gyémánt volt, s a nyomtatás föltalálásával oly általánossá vált. mintha az utcán kavicsként heverne a 
gyémánt, és a szellemi jólétet oly' magasra fokozta, mintha a munkások gyémánttűt viselnének, gyári 
lányaink fülében briliáns szikráznék. A könyv, mely által megismerjük elődeinket, hírt kapunk a múlt-
ból, s nélküle szellemi sehonnaik volnánk, bitang jöttmentek, akikre nézve nem is léteznék az, amit 
előttünk járó testvéreink tapasztaltak és láttak: A könyv, melynek segítségével, utódjainkkal érintke-
zünk '. és üzenünk a jövendőnek. A könyv, mely nemcsak azt tette lehetővé, hogy gép nélkül Budapest-
ről New Yorkba és Yokohamába szálljunk, hanem azt is. hogy elzarándokoljunk a Krisztus utáni XVIII. 
századba, és benyissunk a Krisztus előtti VIII. századba, mint holmi szomszédos szobába. A könyv, 
mely mindenütt jelenlevővé varázsolta a szellemet, meg teremtette az emberiség lelki közösségét. A 
könyv, mely nemcsak II teret hódította meg, hanem béklyóba verte a térnél is nagyobb ellenségünket, 
az időt. Ennél nincsen nagyobb csoda. Mindig a legegyszerűbb dolgok a valódi csodák. Freud tanár egy 
baráti társaságban egyszer ezt mondta: „Csoda, hogy drót nélkül telefonálhatunk, de még nagyobb cso-
da, hogy dróttal telefonálhatunk, és legnagyobb csoda, hogy két ember a puszta szó által megérti egy-
mást." A könyv is ilyen mindennapi csoda. Hadd mámorosodjam meg ettől a gondolattól. Hadd vegyem 
kezembe a könyvet" mely oly magától értetődő, mint az elemek, s mégis megfoghatatlan, forradalmian 
nagyszerű, mint minden, mihelyt mélyebben szemléljük. Hadd mutassam magasba. Tekintsd alak- „ját , 
mely zárt egységében téglához hasonlít. Évezredeknek kellett elmúlniok, amíg magára öltötte ezt a for-
mát. Annak előtte lapos volt és merev, mint a kőlap, majd gömbölyded, és pálcára göngyölték, hosszú-
sága szerint mérték, akár a filmeket. Voltak húsz méter hosszú könyvek is. Ezek egymás mellé fektették 
a polcra, vízszintesen. Csak később támadt az a most természetesnek látszó ötlet, hogy lapjait négy-
szögletűre vágják, egymás fölé rakosgassák, s függőlegesen állítsák a könyvtárba. Martialis még cso-
dálkozik ezen az elmés leleményen. Valamint az építkezés is sokáig egyszintű maradt, s a falvak, a vá-
rosok széltében terjeszkedtek mindaddig, amíg kevesen éltek a világon, csak aztán vontak emeletet 
emeletre az emberek elszaporodásával, azonképp a könyv is csak azóta emelkedik magasba, tör fölfelé, 
mióta a gondolatok, az érzések megsokasodtak, s egyre többen érzik szükségét, hogy ezekkel a téglák-
kal a szellem tornyait és felhőkarcolóit építsék, gátakat és bástyafokokat az elmúlás ellen. Egy életen át 
majdnem mindenkinek összegvülemlik annyi becses észrevétele, fájdalmas mondanivalója, amit senki 
másra se bízhat, csak a könyvre. Ez a védekezés a föllebbezés egy magasabb ítélőszékhez. Ez szolgáltat 
igazságot a kárvallottaknak, kik a kortársak között nem találnak igazságot. Ez az istenek időn kívülisé-
ge s a diplomaták területenkívülisége, ígéretlevél és salvus conductusJ átszállójegy a leendő századok-
ba, reménység, hogy a néma betűk valamikor megszólalnak, s a papíron elraktározott, szunnyadó esz-
mék fölébrednek, másokban. Ez ad nekünk szólásjogot az után is, hogy a könyörtelen természel meg-
vonta tőlünk a szót, s gégénk elporlad, testünk semmivé válik. Ezáltal beszélnek a halottak. Ez töri be a 
kripták bronzkapuit. Ez semmis életünk örökkévalósága; Ez hirdeti azt, hogy jobbik részünk fönnma-
radhat, hogy még sincs egészen halál, és hogy van föltámadás. 

Ezt az ereklyét, ezt a fegyvert, ezt a varázsszert szeretném kezedbe adni útravalóul, fiam. 

(Literatúra, 1929. június) 

„Jobb volna tán itthon lenni" 
Honismereti bemutató a Fehérlófiával 

A Honismeret 2008. évi 2. számában Bárdos Zsuzsa írása révén már betekintést nyerhettek egy oros-
házi iskola hagyományőrző törekvéseibe. Bemutatott programjukban a lokális történések iránti érdek-
lődés felkeltésére, a megismert hagyományok ébrentartására, élettörténetek gyűjtésére összpontosítot-
tak. Időközben egyre többen kapcsolódtak be hagyományápoló tevékenységükbe, a mindenkori tanít-
ványok és szüleik mellett, a korábban végzettek és az elszármazottak is. Az akkor bemutatott iskola má-
ra egy nagyobb szervezeti kultúra részévé vált. ahol újabb támogatókra talált. Élükön az alkotó pedagó-
giai gondolkodású székhely intézménnyel, ahol tevékenységük elismeréseként rendezhették meg 
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2006-ban a XI. Országos Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program tanácskozást a Zsolnai József 
által meghirdetett „Lokális identitás pedagógiája tudománypedagógiai megközelítésben" címmel. A te-
lepülés intézményvezetése elkötelezett tehát a helytörténeti kutatómunka mellett, jó ideje segíti a helyi 
értékek beillesztését az iskolai oktatásba. Mára szellemi alkotóműhely alakult a helytörténettel szívesen 
és saját indíttatásból foglalkozó pedagógusokból, együttműködésükből hosszú távú koncepció és hely-
történeti programcsomag születhet. Vezetőjük, Bárdos Zsuzsa, összegyűjtve több mint tízéves tapaszta-
latait, példa értékű helytörténeti „kalauzt" alkotott szellemi útravalóként. 

Nemrégiben került sor az Orosháza Város Altalános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 
gondozásában megjelent módszertani segédanyag bemutatására. A kiadvány bevezető kötete egy 
hosszú távú programnak, amely egyrészről tanítási segédanyagok megjelenését szorgalmazza, másrész-
ről publikációs lehetőséget teremt alkotó pedagógusok számára. 

Pusztainé Szabó Margit főigazgató, a sorozat megálmodója szerint „nem mindennapi feladatra vál-
lalkozott e kiadvány szerzője, Bárdos Zsuzsa tanárnő, amikor a kiadványt összeállította. A könyv egy-
szerre aktuális és hiánypótló". Illeszkedik az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiához, előse-
gíti a tanulói képességek, kompetenciák sokoldalú fejlesztését, változatos, a gyakorlatban is jól működő 
tevékenységeket, munkaformákat mutat be. Különféle módszerek körvonalazásával (a teljesség igénye 
nélkül néhány példa: szakkör, múzeumi órák, hangzó anyagok gyűjtése, városvédő ifjúsági programok, 
hagyományőrző napok, tudományos diákköri kutatómunka, helytörténeti csoportok stb.), segítséget 
nyújt a helytörténeti ismeretek átadásához, elsajátításához. Gazdag bibliográfiát kínál Békés megye és 
környéke, különösen Orosháza helyismereti irodalmából, betekint az országos módszertani anyagok 
kronológiai rendszerébe, internetes elérhetőségeket ajánl. Jól bizonyítja, hogy a lokális történések iránti 
érdeklődés felkeltése és fejlesztése, a helytörténeti kutatások eredményeinek követése és felhasználása 
gazdagítja az iskolai oktatást, fontos szerepe van a tanulók szociális és lokális identitástudatának alaku-
lásában. A könyv második részében e célkitűzések jegyében alaposan kimunkált és kipróbált témafel-
dolgozásokat, szövegrészleteket találhatunk. 

Orosháza képviselőtestületének kezdeményezésére a város iskoláiban a helység 1744-ben történt 
harmadik megtelepülése emlékére minden év áprilisában „Orosháza órák"-ra kerül sor. A szerző ezek-
hez az órákhoz, illetve a település 250 éves történetének feldolgozásához részletes kronológiát, hely-
színjegyzéket, forráshelyeket közöl az 1744-1994 közötti időszakról. Dr. Szabó Ferenc ny. levéltár- és 
múzeumigazgató, a kiadvány lektora, a kötet szaktudományi megalapozottságát, kutatás-módszertani 
útmutatásait emelte ki, majd a közgyűjteményekben elérhető lehetőségek beiktatását méltatta. A kötet 
átgondoltan megtervezett és változatos témákat felsorakoztató óravázlatokat, projektterveket, forgató-
könyveket tartalmaz, különböző korosztályú tanulók számára. (Például az orosházi parasztság élete a 
1940-es, 1950-es években, Békés megye irodalmi hagyományai a XX. század első feléig, iskolai meg-
emlékezés 1956-ról, drámajáték óra, nem szakrendszerű óra stb.). 

A helytörténet tanítása lehetőséget ad a múlt értékeinek közvetlen, élményszerű átélésére a ma élő 
nemzedék számára. Elősegíti annak felismerését, hogy ők nem csupán szemlélői és passzív résztvevői, 
hanem tevékeny tagjai is saját koruknak. A múlt ismerete hozzásegíti a fiatalokat a jelen jobb megérté-
séhez. A helytörténeti emlékeknek nagy a bizonyító erejük, könnyen ellenőrizhetőek, jelen vannak a 
mindennapokban, a családi hagyományokban. 

A lokális identitás kialakítása tanulás, egyben értékválasztás kérdése is. Gyakorlatilag ez azt jelenti, 
hogy a lakóhelyét (annak történelmét, néprajzát, kultúráját, etnikai, vallási, közigazgatási, iskolázási 
jellemzőit stb.) mindenkinek meg kell tanulni, és ezt célszerű már egészen kisiskolás korban elkezdeni. 
A helytörténet tanításának abban van szerepe, hogy értékválasztásaik révén kialakuljon bennük a lakó-
helyükkel való azonosulás vagy elutasítás (elhagyás, netán megtagadás) igénye. Az értékválasztás csak 
abban a helyzetben következhet be, ha a tanulók megismerik a helytörténeti értékeket, megértik és ma-
guk is szerepet vállalnak ezek feldolgozásában, az új információk összegyűjtésében. Bárdos Zsuzsa 
könyvében pedagógiai gyakorlatából kipróbált, és jól működő tanulásszervezési módszereket, tevé-
kenységeket kínál fel a tanulók számára az önmegvalósításra, az énképük és önismeretük fejlesztésére, 
érzelmi nevelésükre és helyi kötődésük erősítésére. Ugyanakkor alternatívákat nyújthat más települé-
sek iskolái számára is modellértékű helytörténeti segédletével. 

A könyvbemutatót rendhagyó irodalomóra követte, mely az orosházi Szántó Kovács János Területi 
Múzeum „Fordított világ mesei képei" című vándorkiállításához kapcsolódott. A Fehérlófia gondolat-
körét dolgozták fel a rákóczitelepi iskola 5. c osztályosai, a kötetszerző Bárdos Zsuzsa magyartanár, 
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irodalmi muzeológus vezetésével. Ráhangolódásként Varga Miklós: Fehérlófia, Isten szülötte dala szó-
lalt meg, amelyet egyszerű mozgásos motívumokkal kísértek a gyerekek. 

Fehérlófia, Isten szülötte, 
az út előtted áll. 
Lovad dobog a ház előtt, 
indulj a hegyeken át. 
A tanulók az Arany László gyűjtötte népmese megismerését a műben szereplő szimbólumok: 

Fehérlófia, háromfejű sárkány, griff, égig érő fa stb. képi bemutatásával, értelmezésével kezdték. Színe-
sítette a feldolgozást Demjén Ferenc: Kell még egy szó dala, amit a közönséggel együtt énekeltek a sze-
replök. A valóság és mese összefonódását, egymásba kapaszkodását - amely a világ mindenkori rendjé-
ről árulkodik - változatos formában láttatták: árnybábok, zene, mozgás, ördögbotozás, tánc, mozgó ki-
állítás, közös éneklés segítségével. 

Külön érdekessége volt a foglalkozásnak, amikor a tanulók mozgó kiállítás keretében bemutatták az 
általuk készített - a Fehérlófia gondolatkör ihlette - rajzos alkotásaikat. 

A magyarság etnogeneziséről alkotott elképzelésüket színesítette a meséhez készült báb- és kép-
anyag, ami tapinthatóvá, megfoghatóvá vált azáltal, hogy beköltözött a tanterembe. Szemléltetve ezzel 
a múzeumbarát iskola és iskolabarát múzeum gyakorlatát. 

A foglalkozás zárásaként Dúró Imre kortárs szerző feldolgozásában hallgathattuk meg a Fehérlófia 
történetét. A téma sokszínű megközelítése a gyerekeket egyéni olvasatokra, értelmezésekre ösztönözte, 
aszerint, mit jelentett nekik a történet, mit kaptak ők ettől a mesétől. Végezetül megosztották a látoga-
tókkal „kenyerük felét" és útravalóul a következő gondolattal köszöntek el: „Veszteségeink érlelnek 
bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, fájdalmaink a boldogságra!" 

Kisné Bor Emília 
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