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némeTH lÁszló szellemisége 
CsAlÁDi iskolÁmBAn

tut
Tarné Pávich zsuzsanna

egy évtizeden át németh lászló volt tanítómesterem, szellemi éltetőm: es-
ténként, kisgyerekeim álmát vigyázva az ő munkáival tartottam ébren szellemi 
érdeklődésemet. Ahogyan írja, ő a tudás mézét gyűjtögette és tovább plántálta a 
huszadik század magyar értelmiségének. A magyar művelődéstörténet legencik-
lopédikusabb elméje volt, kíváncsisága, tudásvágya és mindennek a megosztásá-
ra való törekvése Arisztotelész szellemiségével mérhető. A reálgimnázium utáni 
klasszika-filológiai tanulmányok a Tanú szellemi sokfélesége, regényalakjai és a 
számunkra különösen fontos pedagógiai nézetei ma is zsigereinkben élnek. Az ő 
szellemi útmutatásait követtem, amikor három gyermekemet távol az iskoláktól, 
otthonomban oktattam és neveltem.

nem erre készültem. Természetesnek tartottam, hogy egyetemi munkámat 
folytatom. Tanév közeledtével megálltam a hozzám közel eső bölcsőde kerítése 
mellett és megelégedettem gondoltam, hogy itt jó dolga lesz az én gyerekeimnek. 
A kicsik vidámak voltak, szaladgáltak, kiabáltak, ám egyszer csak elkiáltotta 
magát egy kisfiú: mama! és abban a pillanatban húsz kicsi rohant sírva a kerí-
téshez. ott helyben elhatároztam: az én gyerekeim soha nem fognak utánam 
sírni, addig maradok velük, amíg ezt igénylik. ennek megfelelően húsz esztendeig 
foglalkoztam velük, neveltem, oktattam, a németh lászlótól tanult tudás mé-
zével tápláltam őket. Fölmondtam teológiai akadémiai tanársegédi állásomat és 
éjjel-nappal gyermekeim rendelkezésére álltam. Távol állt tőlem, hogy aránytala-
nul fejlett intellektusú, „zsenigyerekeket” neveljek, célom az volt, hogy lehetőleg 
minden nap ne csak a testüket gondozzam, hanem a szellemük is igényeiknek 
megfelelő mennyiségű táplálékot kapjon. korábbi szerteágazó tanulmányaim, 
zenei végzettség, nyelvismeret, teológiai és filozófiai diplomák megfelelő alapot 
jelentettek oktatásukhoz. Furcsának tartottam, hogy az iskolás gyerekek egy idő 
után elidegenednek a tanulás örömétől. kutattam, honnét lehet ez. Talán onnan, 
hogy a tudás mézét csak a tanár és diák lelki harmóniájában lehet eredményesen 
gyűjteni. De lehet-e ott harmónia, ahogy harmincan ülnek egy teremben? mint 
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muzsikus, ugyanakkor azt is megéltem, mit jelent az egyéni oktatás, amikor a 
tanár és a diák együtt lélegzik a zene varázsában, és közös szellemi táplálékukkal 
mindketten gazdagodnak. én nem tanítottam a gyerekeimet, mi mindig közösen 
tanultunk. 

együtt mondtuk a mondókákat, együtt olvastunk versesköteteket, Weöres 
sándor Bóbitájában a még olvasni nem tudó kicsik mindig a megfelelő helyen 
lapoztak és esténként az ablakba állva együtt énekeltünk a csillagoknak. Délelőt-
tönként magunk közé hívtuk Bartók bácsit: Bartók bácsi, gyere elő! A gyerme-
keknek c. kötetek népdalfeldolgozásaira ritmikus tornát csináltunk zongorakí-
sérettel. A két éven belül született három gyermek szinte egy csoportot alkotott, 
a két kisfiú és a kislány igen harmonikus viszonyban voltak egymással. 

gyermekeim születése előtt egy teljes tanévet töltöttem Cambridge-ben és 
az mTA ajánlásával beléphettem a British múzeum kézirattárába is. elegáns 
belépőm mellé újabb igazolvány került, a budapesti állatkert bérlete, tíz éven át 
látogattuk az állatkertet. A játszva tanulás legjobb helye az Állat- és növénykert, 
az ismereteken túl empátiát és toleranciát tanultak az állatoktól. De a szépművé-
szeti múzeum Régi képtárában is megtalálta hamarosan mindenki a kedvencét, 
nem véletlen, hogy a későbbi testnevelőtanár másodszülött fiam a Courbet Bir-
kózókat szerette a legjobban. legszebb kisgyermekkori múzeumi élményeinket 
azonban a szentendrei kovács margit gyűjtemény jelentette. volt időszak, hogy 
minden héten mentünk, miután a kisautónk végigfutott a Duna-parti gáton, 
végigjártuk az európai kultúra és az emberlét szépségét végigvonultató gyűj-
teményt. itt is megvolt mindenkinek a kedvence, és már az iskolakezdés előtt 
megismerhették a gyerekek odüsszeusz történetét, a párkákat, vagy az emberi 
élet nagy fordulóit. egyiküknek a kenyérszegő volt a kedvence, ennek különö-
sen örültem, nem véletlen, hogy soha nem dobták el kenyerüket, megbecsülték 
a táplálékot. mindezt kovács margittól tanulhattuk meg. A tanulás beépült a 
kisgyermekek életébe, kíváncsiak voltak mindenre, a vidámpark mesecsónak-
jának János vitéze valósággal elbűvölte őket. Hamarosan fejből tudták a János 
vitézt és még jó néhány költeményt, amit altatás idején hallottak. Jött az iskola. 
elsőszülött fiam megkapta rotring ceruzáját, mivel első elemiben ezzel kezdték 
írni a betűket, majd folytatták a patronos töltőtollal, amitől én is nyakig tintás 
lettem. osztályozni ugyan már akkor sem volt szabad, de a leleményes tanító 
néni maci, nyuszi és rókapecséteket nyomott a füzetekre és bizony sírva jött ki 
az iskolából az a gyerek, aki aznap rókát kapott, ahogy ők mondták, „rókázott”. 
Az olvasás iskolai oktatásáról már voltak előzetes tapasztalataim, akkoriban, a 
nyolcvanas évek elején a szókép olvasás módszerével tanították a gyerekeket, 
aminek eredménye egy fél-analfabéta nemzedék lett. meixner ildikó én is tudok 
olvasni című diszlexiás gyerekek számára írt könyvéből tanítottam olvasni a 
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gyerekeimet, és ezzel megelőztük a diszlexiát. Az olvasás tanításában legjobban 
bántott a stopperóra: a próbaolvasásokat személyenként stopperórával mérte a 
tanítónő, hogy a sebesség megfelelő-e. különösen másodszülött fiam egyébként 
szépen oktató tanítónője gyakorolta ezt, eredménye az lett, hogy az addig tagol-
tan beszélő fiam hadarni kezdett. volt osztálybüntetés is: a tanítónő kiment óra 
közben, mire visszajött, kiabált az osztály, ezért mindenki intőt kapott. kény-
telen voltam felvilágosítani elsőszülött fiamat, hogy sem osztályt, sem népet 
nem lehet kollektíve büntetni, mert igazságtalan. Az első félévi bizonyítvány-
ban elsőszülöttem négyest kapott magatartásból. ez volt az első alkalom, hogy 
felkerestem a tanítónőt, szíveskedjék felvilágosítani, hol kell korrigálnom fiam 
magatartását. A válasz: minden fiú négyest kapott. megkértem, jegyezze föl a 
továbbiakban, ha gyermekem helytelenül viselkedik. később már ötöst kapott. 
kemény feladat elé állítottak kislányom tanítónőjének helyesírási hiányossá-
gai, meg kellet magyarázni kislányomnak, hogy még a tanító néni is tévedhet. 
egyébként szépen bánt a gyermekekkel, kislányom ragaszkodott hozzá, később 
még doktori védésére is eljött. 

Az iskolai életben pedagógusoknak és szülőknek egyaránt nehéz feladatot 
jelent a gyermekek testi épségének megóvása önmaguktól és egymástól. másod-
szülöttemet fojtogatta egyik évfolyamtársa, egy másik gyereknek meg a körző 
hegyét szúrta szemébe a padtársa, a gyors műtéti beavatkozás megóvta szeme 
világát; gyengébben, de látó maradt. 

A mai gyakorlattól már szerencsére idegen a pedagógus és az igazgató feltétlen 
hatalma. nehéz volt megélni, amikor a jó hírű Budapest ii. kerületi iskola igazga-
tónője egy össznépi értekezleten kijelentette: én vagyok az igazgató, és itt az van, 
amit én akarok. ebben voltak követői is, a felső tagozat matek tanárnője naponta 
60-80 (!) példával terhelte a gyerekeket és a szülőket. Aláírást gyűjtöttek, végül a 
Pedagógiai intézet ellenőrzésének hatására csökkent a napi feladat. ugyanakkor 
azt is hiányoltam, hogy elsőszülött fiam nem kapott neki megfelelő feladatokat 
a fizika és matematika órákon. már hatodikos korában fizikaversenyekre járt, 
és hetedik osztályban a szokásos fizika felmérő dolgozatokat általában néhány 
perc alatt megoldotta, szinte csak addig tartott, ameddig leírta. megkérdeztem, 
mit csinált az óra többi részében. szépen ültem, válaszolta, hogy ne zavarjam 
a többieket. ezért nem érdemes iskolába menni. vajon miért nem volt gondja a 
tanárnak arra, hogy az átlagosnál jobb képességű gyerek neki megfelelő felada-
tokat oldjon meg? máig is hálásan gondolok kémiatanárnőjére, aki hétről hétre 
külön feladatokat adott, gondosan kijavította és megbeszélte a megoldásokat 
tanítványával. Így is lehet!

Fontosnak tartottam, hogy az iskolai elfoglaltságok mellett is délutánonként 
legalább két órát erdei sétával töltsünk, Hűvösvölgyben laktunk, 10 percre a 
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nagy Réttől és a Hárshegytől. Délutánonként gyakran találkoztunk tanárokkal, 
diákokkal, amint a három gyerek és a két kutya sétált. el is terjedt, hogy az én 
– egyébként igen jól tanuló – gyerekeim tanulás helyett csak sétálnak. számon 
is kért az egyik tanárnő, üzent, hogy látogassam meg, és jóindulatúan felvilágo-
sított, hogy ne sétáltassam a gyerekeimet, járjanak inkább szakkörökbe. szerin-
te elegendő séta iskolába menni és hazamenni. gyerekeim életmódját azóta is 
döntően meghatározza a napi testmozgás, a vérükbe ivódott, hogy potenciálisan 
beteg, aki nem mozog eleget. mindezt kénytelenek voltunk az iskola ellenére 
gyakorolni. 

külön gondot jelentettek az év végi felmérők, amelyekkel rontani lehetett, de 
javítani nem. nem értettem, miért kell év végi felmérőt írni, amikor a gyerekek 
minden nap felelhetnek, havi jegyet kapnak, miért kell év végén az utolsó he-
tekben ez a fölösleges terhelés. négy éven át az oktatás utolsó két hetéről szak-
szervezeti beutalás címen távol maradtunk. valóban üdültünk zalában, illetve 
szatmárban. Felért egy éves iskolai tanulmánnyal a Pityerszer megismerése, a za-
laegerszegi skanzen, az őrségi nagymező, a gyönyörű erdők, vagy a szatmárcsekei 
fejfák, a nagyszekeresi 13. századi templom a kis szigeten, a haranglábak, vagy 
a tiszacsécsei móricz-ház. kirándulásainkon ebben az időben a búzatáblákon 
és az erdei utakon többnyire a varázsfuvola három kisfiújának tercettjeit éne-
keltük. nehéz volt összeegyeztetni az egyre sűrűsödő opera- és hangverseny 
látogatásokat az iskolai reggel 8 órás kezdéssel. nem akartuk az egyik budapesti 
református gimnázium példáját követni, a tanulókat mesterdalnokokba hozták, 
de a második felvonás után otthagyták az előadást, mivel másnap reggel nyolc-
kor énekdolgozatot írtak. igaz, hogy az énektanár nem is volt ott az előadáson. 
kultúraellenes lenne-e az iskola? vajon az iskolai fegyelem Prokrüsztész-ágyba 
szorítja az intellektust? egyre inkább így éreztem.

 Jött a rendszerváltás, amely a pedagógiában is cezúra volt. 1990 szeptemberé-
ben kijött az új pedagógiai törvény, amely lehetővé tette, hogy bárki magántanuló 
lehessen. már korábban is gondoltam erre a megoldásra, zenei gimnáziumi éve-
im alatt láttam, milyen életet élnek magántanuló társaim és milyen gyűröttek, 
agyonnyúzottak voltunk mi, akik napi 10-12 órát töltöttünk az iskolában. 1990 
októberétől hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos gyerekeim magántanulók 
lettek. A továbbiakban a matematika kivételével minden tantárgy oktatása az 
én feladatom lett. előbb évenként, majd félévenként tettek vizsgát gyermekeim. 
édes volt a tudás méze, együtt tanultunk, együtt kirándultunk, együtt jártunk 
színházba, operába, de saját, külön elfoglaltságok is voltak, ki-ki a maga színi 
körébe járt, másodszülöttem focicsapat tagja, majd hosszútávfutó lett, kislányom 
a bábkészítést tanulta, és érettségiig tizenhat keresztszemes díszpárnát hímzett.
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napirendünk változatosan alakult. Hetente kétszer egész napos kirándulás-
ra mentünk, kihasználva a nagycsaládosok 90%-os vasúti kedvezményét. Az 
egyik kirándulásunk választható volt, minden héten másik gyerek határozta 
meg, merre menjünk. kedvencek voltak a badacsonyi bazaltorgonák, a bánkú-
ti kilátó, a kékestető, a tihanyi sajkod, ahol ma is áll németh lászló egykori 
háza, a kis ház eredeti formában maradt meg, a nagy házat átépítették. Hetente 
a második kirándulás a tananyaghoz kapcsolódott, múzeumokba, tájházakba, 
emlékhelyekre mentünk, vagy éppen a földrajzi képződményeket néztük meg. 
Az irodalom, a történelem és a földrajz órákat ilyenformán tartottuk: Csesztvén 
olvastuk Az ember tragédiáját madách fája alatt, ha nem is eredeti padon, de 
azon a helyen, ahol egykor esténként Fráter erzsikével üldögélt. Alsósztregován 
az egykori kastélyban megnéztük a szobát, ahol madách a Tragédiát írta. niklán 
Berzsenyi tanulmányokat folytattunk. A múzeum remek Berzsenyi emlékkönyve 
ebben komoly segítséget jelentett. szülőhelyére is elmentünk, egyházashetyére, 
de legszebb Berzsenyi-emlékünk a ság-hegyhez kötődik: sokszor végigjártuk, 
a kibányászott hegy mélyében tanulmányozhattuk egy vulkán belsejét, majd 
sötétedéskor elindultunk lefelé és búcsúzásként elmondtuk a Berzsenyi sorokat: 

Messze setétedik már a Ság teteje, 
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje, 
Szülőföldem, képedet...”

gyakori célpontunk volt várgesztes, a hagyomány szerinti mátyás-forrásnál 
a vörösmarty szép ilonkát adta elő lányom. volt időszak, hogy egy évben négy-
szer-ötször is elmentünk, nem csak a gesztesi vár, vagy a vértes vadona vonzott, 
hanem a szép ilonka hallgatása során megelevenedő múlt. lányom volt a fő 
verselő, érettségi vizsgáján kettőszázötven költemény címét adta át az elnöknek, 
közte volt a szép ilonka, középkori himnuszok latinul, shakespeare monológok 
angolul, és huszonöt goethe vers németül. Csokonai estve című versét elmon-
datták vele. máig is szívében őrzi a megtanult költeményeket, gyermekei lelkét 
melengeti velük. 

Fontosnak tartottam gyermekeim megfelelő fizikai megterhelését. A kirán-
dulásokra szép számú könyvet vittünk, a fiúk cipelték hátizsákjukban sokszor 
fölöslegesen is. A szabadon választott utak egész napos túrát jelentettek, oly-
kor 25-30 kilométert. Úgy gondolom, kellő fizikai terhelés nélkül nem szabad 
szellemileg terhelni az ifjakat. A fizikai fáradtság nagyban segíti a pubertáskor 
problémáinak megoldását. kirándulásaink kizárólag magyarországon történtek. 
A budapestiek mellett nagyobb vidéki múzeumokat is gyakran látogattuk, és 
gyakran vezettek a túrák skanzenekhez, tájházakhoz. Hazaszeretetre akartam 
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nevelni gyermekeimet, de vajon hogyan szeretheti valaki a hazáját, hogyha nem 
ismeri? másodszülött fiam lelkét mélyen érintette a hazaszeretet, természetes-
nek tartotta, hogy katonának megy, hogy védje a hazát. mégsem mehetett, mert 
megszűnt a sorkatonaság. Az Állami Balettintézet gimnáziuma fogadta be ma-
gántanuló gyermekeimet, itt testnevelés oktatás nem volt, de hamarosan akadt 
házi testnevelőnk, másodszülött fiam, aki rekordokkal kápráztatta el testvéreit, 
már tizennégy éves korában végigfutotta a maratoni távot a hűvösvölgyi nagy-
réten. A fiúk kerékpártúrákra mentek és hamarosan megindult az úszásoktatás, 
saját kerti medencénkben. A medence eredetileg egy ház alapja volt, amit a két 
kisebb gyermekem ásott ki első és másodikos korukban. számtalan talicskányi 
földet forgattak meg, és olyan mélyre ástak, hogy önként adódott a medence 
kialakításának a terve. A kert kissé megsínylette építkezési tervüket, de öröm 
volt látni izmaik erősödését. másodszülöttem csöndes gyerek volt. komoly mér-
tékben fejlesztette személyiségét, hogy futball bírói tanfolyamot végzett és már 
tizenhat éves korában felnőtt meccset vezetett. mindnyájan elmentünk mecs-
cseire, és meg kellett hallgatnunk a lelátón elhangzott véleményeket, amelyek 
olykor az én személyemet is érintették. olykor fegyelmi vétséget is elkövettek a 
játékosok, hiszen trágár kifejezéseket nem lehet használni a pályán, a fegyelmi 
bizottsági ülésekre pedig szó szerint kellett leírni az elmondottakat. Az élet 
sűrűjébe került gyerekem.

szerencsés helyzetben voltam, nyelvtanárt nem kellett fogadnunk. Angolból és 
németből nyelvvizsgára tudtam felkészíteni gyermekeimet, és megtanulták a la-
tin nyelv alapjait. A nyelveket tömbösítve tanultuk, az augusztusi és szeptemberi 
hónap a nyelvtanításé volt, a tanulás helye meg többnyire a Hárs-hegy oldalában 
volt négy szép formájú szikla alkotta az ülőhelyeket. ókori módszerekkel tanul-
tuk a nyelveket: mindent az emlékezetünkbe véstünk. Dramatizálva tanulták 
meg a gyerekek az olvasmányokat, nagy nevetgélések kíséretében eljátszották, 
és addig gyakoroltuk, amíg fejből el tudták mondani az összes olvasmányt. ezek 
a mondatok beépültek az emlékezetükbe, a szereplők személyes ismerőseinkké 
váltak. ugyancsak fejben rögzítettük a nyelvtani rész paradigma mondatait is, 
minden nyelvtani problémára megvolt az automatikusan beugró példamondat. 
soha nem oldottunk meg feladatokat! A nyelvre fordítást is verbálisan gyako-
roltuk azzal, hogy egy-egy napszakban idegen nyelven beszélgettünk. Három 
gyermekem közül kettő nyelvvizsgával indult neki az egyetemnek, elsőszülöttem 
kettővel. nyelvvizsga előtt végignéztünk egy tájékoztató füzetet, a nyakatekert 
feladatokkal szinte csak ott találkoztak először. vidám órákat töltöttünk nyelv-
tanulás címen, de az is nyilvánvalóvá lett, hogy nem alkothat egy nyelvtanuló 
csoportot a három gyermek, a szerényebb nyelvérzékű másodszülött fiammal kü-
lön foglalkoztam. nekem ekkor még nem volt nyelvvizsgám, de nyelvismeretem 
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lehetővé tette, hogy gyerekeimet felkészítsem, és később én is megszereztem a 
középfokú német és angol nyelvvizsgát. A saját bőrömön tapasztalhattam a mai 
ifjúság sorsát, a fölösleges szorongattatást, máig sem értem, vajon miért kell 30 
percet hagyni az 50 nyelvi tesztkérdésre. ennyi idő alatt el sem lehet olvasni a 
feladatokat. gyermekeimnek nem kellett többszörösen újrakezdeni a nyelvtanu-
lást, nem fáradtak bele, nem volt kudarcuk, eredményesen használják azóta is 
tudásukat. Az eredményt egy tankönyvvel és egy lemezjátszóval értük el, a mo-
dern technika vívmányai legfeljebb a gyártóknak hasznosak. nyelvtanulásunkat 
nagymértékben segítette a költészet és az opera szövegkönyvek. Purcell Dido és 
Aeneasának egyes áriáit együtt énekeltük angolul zongorakíséretemmel, mozart 
varázsfuvolájának áriáit, duettjeit, tercettjeit németül énekeltük, és mindenki 
alaposan magáévá tette a goethe versekre írt schubert dalokat. meggyőződé-
sem, hogy az idegen nyelvek tanulása egy-egy nagy szellemi kaland, vétek ennek 
örömét ceruzarágó feladatokkal kioltani. különösen nyelvek oktatásánál nem 
szabad nivellálni, ami az egyiknek magától értetődő, a másik hosszú gyakorlás 
során sajátítja el, de bizonyos, hogy mindenki tud nyelvet tanulni. A nyelvta-
nulás módszere nem olthatja ki a nyelvi spontaneitást, ezért érdemes az énekelt 
költészet segítségét igénybe venni. Így lesz a nyelvtanulás öröm, meggazdagodás, 
lelket melengető kultúrérték. 

Az ének- és zeneoktatás semmi gondot nem jelentett számomra, mivel ko-
rábban zenei végzettséget szereztem a Bartók Béla zeneművészeti szakiskola 
(konzervatórium) zongora szakán. zongoraoktatásom alig különbözött attól, 
amit korábban én is kaptam, hiszen ez mindig is egyéni oktatás volt. szívesen 
zenéltek gyermekeim, de saját példámból okulva óvakodtam attól, hogy zenei 
pályára menjenek, a gyermekkori szereplések idegi-fizikai terhelése megfosztja 
a gyerekeket az önfeledt gyermekkortól. A zene szerepe a gyermek életében a 
megfelelő szintű spontán esztétikai élmény átélése, ami megengedi, hogy ezt 
az élményt a zenetanuló gyermek mással is megossza, de a zenei versenyek, a 
szereplési kötelezettségek nem építik a lelkét. muzsikus kollégáim, akik külön-
böző zenekarokban keresik kenyerünk, olykor keserűen mesélik, hogy amikor 
hazamennek az egész napos zenei robot után, már csak egy óhajuk van: soha ne 
halljanak többé zenét. Örömmel töltött el gyermekeim zenélése, az operában 
megtekintett és hangversenyeken hallott művek átiratait szívesen játszották, 
kísérték saját éneküket. lényegesen nagyobb értékhez jutottak ezzel, mintha 
csak lemezeket hallgattak volna. zenei nevelésem egyik szép gyümölcse volt 
elsőszülött fizikus fiam viszonya kedvencéhez: Wagner A nürnbergi mesterdal-
nokok című operájának partitúráját és CD-jét magával vitte az egyetem elvégzése 
után elnyert angliai ösztöndíjas évére.
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nem ambicionáltam, hogy gyermekeim sokat olvassanak, amit lehetett, szín-
házban néztünk meg és magunk is csináltunk színházat, ahová a nagyszülők és 
mi, szülők jegyváltás ellenében beülhettünk. lemezeket is hallgattunk, az ottho-
ni étkezések alatt minden zenei korszak színe-java sorra került. A zenehallgatás 
főként az előzőleg hallott operaelőadáshoz vagy hangversenyhez kapcsolódott. 
volt olyan évad, hogy 11 sorozat operabérletünk volt, ez 110 előadás egy szezon-
ban, de elmentünk a bemutatókra is. A hét két napján kirándultunk, de a másik 
öt napon a zene és a színház töltötte be estéinket. Ami tetszett vagy megérintette 
a lelkünket, többször is megnéztük. shakespeare viharját sinkovits imre Pros-
perójával négyszer néztük meg egymás után, a mesterdalnokokat tizenhatszor, 
a Trisztánt tizenkétszer, a Bolygó Hollandit és a Tannhäusert számtalanszor 
megnéztük. szinte minden mozart operaelőadáson ott voltunk. kedvenceiket, a 
varázsfuvolát, a Don giovannit ma is énekeljük, ha olykor együtt vagyunk. igazi 
örömzene volt a gyermekeim alkotta „zenekar”. A zongorán kívül hegedülni is ta-
nultak, de csellózhattak, különböző típusú furulyákat is próbálgathattak, lányom 
fuvolázott, elsőszülöttem klarinétozott, férjem trombitált, és ezek a hangszerek 
a legkülönfélébb összetételekben szólaltak meg.

legszebb éneklési alkalmaink az ünnepek voltak. nem adtunk egymásnak 
karácsonyi ajándékot, ma sem adunk. Az ünnep ne a fogyasztás kultusza, hanem 
az egymásnak örülő szeretet pillanata legyen. karácsonykor esti sétára mentünk 
és énekeltünk az üres utcákban, a tiszta gyermekhangok igazi karácsonyi örömet 
hirdettek. ezeken a sétáinkon édesapánk is velünk tartott, az ő otthonülő termé-
szetével ellentétes volt a mi mozgalmas életünk, de gyermekeink nevelési mód-
szereivel maximálisan egyetértett. egy vonatkozásban az ő véleménye döntően 
befolyásolta életünket: szerinte nem szabad a növekedő gyermeknek alkoholt 
látnia a családi asztalon, még akkor sem, ha a szép, régi, csiszolt poharakban 
csillogó alkohol szépen dekorálja a terített asztalt. Bölcs rendelkezése jótékonyan 
alakította gyermekeimnek az alkoholhoz való viszonyát: ma sem isznak szeszes-
italt, mert így szokták meg otthon. Férjem véleménye szerint a szociális ivás még 
nagyobb veszélyt jelent a gyermek életében, mint a nyílt alkoholizmus, mivel a 
mérték megtartása a legnehezebb minden vonatkozásban. 

érdekesen alakult családi iskolánkban a természettudományos tárgyak okta-
tása. Fizikatanár nem kellett, fizikusnak készülő elsőszülöttem kellő komolyság-
gal és eredményesen oktatta testvéreit a fizika rejtelmeire, de hasonló sikerrel 
oktatta a kémiát is. A biológia és a földrajz oktatása legfeljebb nekem jelentett 
gondot, éjszakánként bővítettem ismereteimet, hogy helyt tudjak állni. matema-
tikából viszont kemény árat fizettem érte, zenei gimnazista koromban a nem-
szeretem tantárgyak közé soroltam. matematikából külső segítségre szorultunk, 
amely meglehetősen megterhelte családi költségvetésünket. gyermekeim maguk 
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választhatták meg matematika tanárukat, mindhárman más-más tanárhoz jár-
tak, olyanhoz, akivel megfelelő emberi kapcsolatot tudtak kialakítani. Tanáraikat 
nem ismertem, választásuk a saját döntésük volt, bármikor választhattak volna 
más tanárt is. 

A matematikához hasonlóan rajzból is gondjaim voltak, én voltam festőmű-
vész édesapám keserve, akit nem tudott megtanítani rajzolni. Bátyámat viszont 
igen ügyes grafikussá tudta nevelni apám, gyermekeim pedig nagy örömmel 
jártak vasárnap délutánonként nagybátyjukhoz rajzórára. Ha rajzból nem is, 
művészettörténetből tudtam irányítani fejlődésüket. nagy múzeumaink anyagát 
igen alaposan megismerték.

etikaoktatásról akkoriban még szó sem volt, pedig ez a fontos diszciplína 
nem hiányozhatott életükből. Az etika és vallásetika kérdéseit leginkább múze-
umi séták alkalmával érintettük egy-egy festmény vagy szobor mondanivalója 
kapcsán. sokszor megálltunk a szépművészeti múzeumban Rodin Tékozló fiúja 
előtt, az Örök tavasz előtt tartottunk szexuáletika órát vagy a debreceni Déry 
múzeum hatalmas munkácsy tablói előtt krisztusról és Pilátusról, a helyettes 
szenvedésről, az áldozatvállalásról elmélkedtünk.

A hazaszeretetre nevelés fontos eszköze a népi kultúra megismerése. gyer-
mekkoruk óta százával énekeltük a népdalokat, de emellett a régi paraszti világ 
mindennapi eszközeit is megismerték a gyakori tájház látogatások során. Fon-
tosnak tartottam a tudományok mellett a mindennapi viselkedéskultúra elsa-
játítását, az esti színházba, operába mindig választékosan öltöztek és találtunk 
alkalmat családon belül és kívül a társas érintkezés kultúrájának elsajátítására 
és gyakorlására.

sokan érdeklődtek annak idején, hogyan kérem számon a gyermekeimet, van-e 
osztályzás, dicséret, vagy elmarasztalás. egyik sem volt, a tanár és diák szere-
tetkapcsolatában erre nincs is szükség. érezték az őszinte érdeklődést, együtt 
örültünk az elsajátított anyagnak, ennél több értékelésre nem is volt szükségünk, 
megtették ezt helyettünk a félévente, majd évente bekövetkező magánvizsgáik 
vizsgabiztosai. első magánvizsgájukat sosem felejtem el, életem legnehezebb 
órái voltak. Átéreztem vállalkozásom súlyát és terhét, egy álmatlan éjszaka után 
némán indultunk el vizsgázni. Hát még, amikor vizsga közben kijött a magyar-
tanár és vizsgázó csemetém szülőjét kereste. Félájultan álltam föl és alig hittem 
szavainak: „én még ilyen szépet nem hallottam”. ez volt az első megerősítés. 
Azután jöttek a nyelvvizsgák, ahol németül és angolul közösen kis jeleneteket 
adtak elő, megvidámítva vizsgáztatóikat. A vizsgaeredmények maximálisak 
voltak, csak a testnevelési egyetemet választó másodszülöttemnek kellett felvé-
teliznie. A pályaválasztás spontán módon alakult, elsőszülöttem már tizenkét 
éves korától fizikusnak készült, a kérdés legfeljebb az volt, hogy kutatónak, vagy 
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mérnök-fizikusnak megy. másodszülött fiamat külön gonddal tanítottam zon-
gorázni, igen muzikálisnak tartottam, mivel pillanatok alatt megcsinált min-
dent, amit mutattam. nem értettem, hogy ugyanakkor miért jelenthet gondot 
a szolfézs tanulása, mígnem észrevettem, hogy fiam mozgásorientált, karom 
mozgását tudta tökéletesen utánozni. gimnazista korában már napi rendszeres-
séggel futott, egyik zongoraóránk után megkérdezte: Befejeztük? Akkor megyek 
futni! – ez volt az utolsó zongoraóránk, nyilvánvalóvá vált, hogy testnevelési 
egyetemen kívánja tanulmányait folytatni, ahol azután 3 szakot is elvégzett, 
szakmáját szerető, jó testnevelő tanár vált belőle. kislányom továbbtanulása 
volt a legnagyobb kérdés, a klasszika-filológia felé tereltem, igen szépen haladt. 
egyszer azonban egy szerény kérése volt, bocsássak rendelkezésére néhány négy-
zetméternyi területet kertünkből, ahová ő azt ültet, amit akar. zsákszámra hozta 
haza a virághagymákat, a cserjéket, a katalógusokból fákat rendelt, egy év múlva 
tudtuk, hogy csak kertészmérnök lehet. 

Önállóan intézték egyetemi felvételi ügyeiket. már az érettségire sem kísér-
tem el őket és minden intézkedés az ő feladatuk volt, megtanulhatták a hivatali 
ügyintézés rejtelmeit. meglepetésemre semmi gondot nem jelentett számukra 
az egyetemi életbe való beilleszkedés, szépen alakultak emberi kapcsolataik és 
antialkoholizmusukat is gond nélkül elfogadta környezetük. Bulikba nem jártak, 
de mivel nem voltak kollégisták, ez sem okozott gondot. versenyekre, kirándulá-
sokra barátaikkal jártak, hiszen ekkor én már kiléptem az életükből, és tudták, 
hogy felelősek a tetteikért. 

Családi iskolám oktató-nevelő tevékenysége és a közoktatás

vajon az elmondottakból hasznosíthat-e valamit a közoktatás? nyilvánvaló, 
hogy az osztályrendszerű oktatásban nehéz lenne egyéni adottságokhoz és le-
hetőségekhez alkalmazkodni. De felvetődik a kérdés: szükségszerű-e az osztály-
rendszerű oktatás? A nyelvtanításnál alkalmazott kabinetrendszer vagy az egy-
re népszerűbb csoportmódszer fokozatosan alakítja és formálja az osztályokat. 
sajnálatos, hogy az oktatáspolitikát egyre erőteljesebben áthatja a közgazdasági 
szemléletmód: be lehet zsúfolni 35 gyereket egy terembe, a kérdés csak az, hogy 
érdemes-e. egyre több a modern oktató- és szemléltetőeszköz, de alkalmazásuk-
nál nem a gyártók profitigényét kellene kiszolgálni, hanem mérlegelni kellene, 
hogy egy-egy drága eszköz árából inkább egy újabb tanárt alkalmazunk-e. A 
bonyolult szemléltetőeszközök nivellálják a tanulók logikáját, a tanár viszont 
differenciáltan, az egyéni igények szerint oktat. oktatásunkban túlteng a vizu-
alitás, a tanulók csekély fogalmi bázissal, önállótlan gondolkodással érkeznek a 
felsőoktatásba.
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A verbalitás egyre inkább háttérbe szorult az utóbbi évtizedek oktatásában. 
A tesztfeladatok, a rövid válaszok, az írásbeliség a számonkérés leggyakoribb 
módszerévé vált. egyre kevesebb a memoriter, egyre nehezebben képesek a ta-
nulók tömörítve visszaadni az olvasottakat. A tanulásmódszertan kialakítása és 
elsajátítása megkeseríti a felsőoktatásba került tanulók első éveit. már óvodás 
kortól a gyerek mindennapi eszköze lesz a számítógép, és az eszköz eluralkodik 
az emberen. A gép elidegeníti önmagától és a világtól. Az elektronikus levele-
zés alacsony szintű stílusa személytelenné és értéktelenné silányítja a tanulók 
kifejezéstárát. A fölösleges és időrabló, szellemi élményt egyáltalán nem nyújtó 
számítógépes játékok ártalmára vannak a gyermek fejlődésének, a látásnak, az 
idegrendszernek, a gerincoszlopnak és az izomzatnak. nem igaz, hogy a gyer-
mekkori számítógépes tevékenység bármiben is előrevinné a gyermeket. Fizikus 
fiam fél évvel egyetemi tanulmányai megkezdése előtt kapott számítógépet és 
pár hónap múlva felülmúlta számítógép mellett felnőtt társait a programalko-
tásban.

A számonkérés különböző, olykor emberpróbáló módjai összeforrtak az is-
kolai élettel. A kiscsoportos oktatásban elvesztenék jelentőségüket, mert ahol a 
tanár és a diák együtt dolgozik, gondolkodik, nincs jelentősége a számonkérés-
nek. A tanár tekintélyét egyáltalán nem a számonkérés adja, az legfeljebb görcsöt 
okoz a diáknak és félelmet kelt a szülőkben, de még a tanulás eredményességét 
is gátolhatja. Az eredménytelenségtől való félelem gátolja a szabad asszociációt, 
az eredményes fogalmi gondolkodást. A számonkérés eszköze, a minősítés, esz-
közből céllá lesz, a minősítéstől való félelem pedig kioltja a tanulás örömét. Az 
élethez nehezen nélkülözhető lelki egyensúlyt és önbecsülést sértheti és aláás-
hatja a felelőtlen és irreális minősítés. miért pesszimista a modern nemzedék? 
leginkább azért, mert már 5-6 éves korától megfélemlítéssel nevelik, a folya-
matos értékelés megnehezíti a helyes önbecsülés és önértékelés kialakulását. A 
tanuló vagy hisz a hamis értékelésnek és alábecsüli önmagát vagy túlteszi magát 
a tanári értékelésen és önáltató, hamis és sérülékeny önbecsülése lesz. Ha nincs 
értékelés, mi lehet akkor a tanuló iránytűje? A tanár és a diák szeretetkapcsolata. 
A kölcsönös értékelés és a kölcsönösen gyakorolt megbocsátás. A diákra pikkelő 
tanár rombolja a diák személyiségét, de a tanárnak is rossz érzés belépni olyan 
diákok közé, akik láthatóan nem kedvelik őt. ne legyen tanár, aki nem tudja 
szeretni a más gyerekét. 

Önként adódik a kérdés: vajon a szülői házban a szeretet uralkodik-e? Átér-
zik-e a szülők a jelentőségét annak, hogy a házasságukban burkoltan vagy nyíltan 
megmutatkozó disszonancia, a fészek-meleg gondoskodás hiánya milyen lelkiál-
lapotot kelt gyermekükben? A gyerektől teljesítményt követelnek az iskolákban, 
ezt mérik is, és a szülői magatartás is egyre inkább teljesítmény-orientált. Túlzott 
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fontosságot tulajdonítanak a gyermek eredményeinek és ezzel elfeledkeznek a 
gyerek legalapvetőbb igényéről, a naponta megnyert mindent megbocsátó szere-
tetről. A fejlődéslélektan természetesnek tartja a 10-12 éves gyermekek „bandá-
zását”, ahol már nem a szülői ház adja a normát, hanem a legagresszívebb ban-
datag, a bandavezér. Hogy mindez milyen veszélyeket hordoz, mutatja a súlyos 
devianciák gyors terjedése. A szülő a kor diktálta anyagi javak előállításának 
hajszájában megközelíthetetlenné válik a gyerek számára. sokszor alig látja a 
korán távozó és későn hazatérő szülőt. Bizonyítja ezt, hogy az utóbbi tíz évben a 
szülő és gyermek közötti napi beszélgetés átlaga 22 percről napi 2-5 percre csök-
kent, mivel a szülő is a képernyő előtt tölti az estét. miért nincs szülők iskolája? 
A közegészségügy fontosnak tartja a védőnői szolgálatot, óvják a gyermekek testi 
egészségét, de a lelkük árva akkor is, ha akár tisztességesen kereső, megfelelő 
körülmények között élő szüleik vannak. A családi egymásért élés helyett az egy-
más mellett élés vált mindennapivá. ebben a vonatkozásban is sokat tehetne az 
iskola a felvilágosítás, a szülői feladatra való fölkészítés vállalásával. már 11-12 
éves gyerekeknek tartanak szexuális felvilágosítást, megtanítják, mit tehetnek a 
gyermekáldás ellen, pedig a gyermek vállalásának örömére és szépségére kellene 
tanítani őket. Ha már az óvodás nagycsoporttól tananyag lenne a babafürdetés, 
a gyermekek dajkálása, a szeretet mozzanatainak elsajátítása, nem fenyegetné a 
magyarságot a népesség megfogyatkozása. 

mindehhez a tanárok megfelelő mentális és anyagi hátterének biztosítása is 
szükséges lenne. A pedagógusetika megköveteli a tanártól a teljes egzisztenciális 
odaadást anélkül, hogy a tanárlét megfelelő hátteréről gondoskodnak. A peda-
gógusok és a felsőoktatás munkatársai ma már rég nem a nemzet napszámosai, 
mert az ő bérükért napszámba se mennek el. 

A kultúra érték, de ennek az értéknek a mércéje itt nem a pénz, hanem a 
kiegyensúlyozott emberlét harmóniája, a kultúrában megszerzett öröm és en-
nek közlési kényszere. ilyen célok eléréséért vállaltam 20 éven át gyermekeim 
nevelését, és harmincas éveiket taposó, munkájukat és családjukat szerető élet-
folytatásuk egykori pedagógiai munkám gyümölcse.

közös tanulásunk gyermekeimmel németh lászló szép fogalmazása szerint 
tiszta csepp volt életünkben. miért ne képviselhetné ezt a magyar közoktatás is?


