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19.

képek

témái:
1I

Büszkeséggel
szólok palóc véreimről ...
A szelid nógrádi táj
Szegény Csuri Jóskának
egészen
hólyogos lett a tenyere
A kisértetiesen
szaladó buzavetések
A megáradt
Bágy
Nem tuskó biz' az, de tulipános
láda, ott a tetején
egy picike bárány
Szép patyolatgyapjas,
két fekete folt van a hátgerincén
Az ár elmosta a csőszházat
Baló Mihály
De hátha megkerü 1, hátha visszahozzák
Mócsik György,
a gózoni szücs olyasfélét
mondott. ..
EI is indult Baló Mihály azonnal
De nagy ur is a törvény!
A legmódosabb
ember házát ki kutatták
Semmit sem találtak
a Sós portán
Se a bárány,
se a láda
Sugtak - bugtak.
Köz vé lemény . Sós távolodó alakja
Gózonban
is megfordult
Egyszercsak
szembejön
az egész elöljáróság
Mintha a Cukrit láttam volna felém szaladni
a levegőben
II

20.

Jöcs;: Ad!o.,J:;sza
De ke)lnecl r'eo€íén

bárányomatJ
21.
is nagyon becsurog
22. Esküszöm,
biró uram, ebben a bárány dologban ..
23. A vén Sós Pái szájában
is ott akadt a következő
esküszó
24. Egyszerre lecsapódott a földre
25. Cukri 1 Kis báránykáml
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II.
A képek

fe Ihaszná lásának

lehetőségei

és módjai

A nyolcadikos
magyar irodalom Tanterv anyaga számban
elég szegényes
prózával
rendelkezik.
A lirai képek feldolgozása,
fogalmazási
anyagként
való kezelése
ebben az életkorban elég nehéz.
Éppen ezért terveztük
meg részletesen
A néhai bárány cimü novella képi anyagát.
A sokféle leirást,
önálló elbeszélést,
jellemzést
sugalló
képeket egész év folyamán felhasználhatja
a tanár,
hisz állandóan vissza kell térnie az 5-7. osztályban
tanult ismeretek, készségek
gyakorlására.
Közvetlenül
mint követelményt

az elbeszéléssel
- a következőt

kapcsolatban
ir]c eiő:

Az elbeszélés
cselekményét,szereplőit
tanuló.
Foglaljon állást a mások munkájából
kedő, vagyonos gazda gonoszsága
ellen.
II

a Tanterv·

ismerje meg a
élő, pöffesz-

Lássa Boriska tiszta egyszerüségét,
erkölcsi
bátorságát,
igczságérzetét.
A tanu ló adjon számot az irodalmi mü mondanivalójáról.
Tudjon véleményt
mondani
értékelő
megállapitásait
indokolni.
I

.IsmerteIrodalomelméleti
.
meg.

vonatkozásban

a tipus

elemi

fogolmát

-

Rendszerezze

az előző

osztályban

tanult

elméleti

anya-
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..•

got ( ismerje fel oz irodalomnak,
vető sajátosságait.
A tanuló
ben ... 11

lásso meg o leirások

Természetesen
itt
mazás fe j lesztése .
Rendszerint
lapján szUletik

mint mUvészetnek

IS

oz első
meg.

döntő

iskolai

A képsor összeállitásánál
oz e Ibeszé lés cse lekménysorát

fontos

o szó-

dolgozot

szerepét

alap-

o rnü-

és irásbeli

fogal-

is o novella

o főcél nem oz volt,
tUkrözzUk.

a-

hogy

Azt szeretnénk
elérni I hogy - o Tanterv követelményét,
o Tankönyv fe ladatrendszerét
és o Kézikönyv
terveit összehangolva
- más oldalról
közelitsUk meg az etikai - esztétikai
mUvészeti nevelés problémáit.
A képek élménytadó
hatásával
egy olyan motivációs
bázist akarunk teremteni,
amely o nevelés
lélektani
feltételeit
elősegiti,
biztositja.
Tekintsük

át a képanyagot!

A képsor megadja o mU szerkezeti
vázlatát.
annak áttekintése,
vetitése
szorosan kapcsolódik
tankönyvi
fe ladathoz.
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Igy
o 2.

Igya

3 - 6.
a 7
20.
a
21.
a 22- 25.

kép az előkészités,
képig a bonyodalom
és kibontakozás,
kép a tetőpont,
képek a megoldást
tartalmazzák.

A mikszáthi
befejezést,
csattanót,
a megoldást
bőviteni lehet. A gyerekek
megfogalmazása
kitUnő lehetőséget
ad a tanár részére,
hogy bepi lIantson a tanu ló erkölcsi
itéleteibe.
(Lásd: Budapesti
Nevelő,
1967/1.
szám)
KiemelhetjUk

a kUlönféle

jellemeket.

A Tanterv által is kitUzött cél Sós Pál egyéniségének
mélyebb megismerése.
Igya
14, 16, 18, 21, 24. képek
több oldalról,
ku Iső és be Iső tu lajdonságainak
dialektikus
. egységében
tárják fel a kapzsi és tolvaj nagygazda
karakterét .
Ve le szemben (pőrhozcmoson
emelhet [ük ki. 9,19,20,21,22,
ta szivU, bátor, egyszerU,félárva
cát tárják fel.
A két képsorral
már a tipus
vizsgálhattuk
és tanithattuk.

vetitve)
Boriskaalakját
24-es képek egy tiszgyerek rokonszenves
ar-

fogalmát

elemi

fokon

Mikszáth állásfoglalását
rendkivül
egyszerUen
lehet
a következő
két kép egymásme lIettiségéve I érzéke Itetni:
A 7-es kép az árviz
parasztcsaládot
,

által

sujtott,

nyomorult

szegény

5

a 13-as
zolja.

kép a harácsoló,

tolvaj,

gazdag

embert

ábrá-

Kommentár nélkül is teljes felháborodást
kelthet ez a
tanulókban.
A rendkivül
kifejező
erejü képek kiváltják
részvét és gyülölet
érzéseit,s
igy juthatunk
el - minden
erőltetettség
nélkül - oz osztályharc
humanitásának
megértetéséhez.
(Tankönyv,
1. fe ladat)

a,

Igen kevés lehetőségünk
van a csoport je lIemzésre az
általános
iskola anyagában.
Itt két képet is találunk
erre
a célra: o lQ-estés
a lB-ast.
A falu közvéleményének
hangulata,
o szegények
és gazdagok
szembeállitása
e képek tartalma.
Nagy je lentőséget
kap az anyagban
a tá ile irás:
le iröshoz , mint ismétléshez
is mindig visszatérünk.

A

Igy egész évben a lkclrnunk lesz o képek kapcsán
fogalmaztatni.
Sőt nyolcadik
osztályban
már el kell juttatni a gyermeket
ahhoz a felismeréshez,
hogya
leirásnak többféle
funkciója
van, nemcsak bevezetés,
nemcsak
hangu lati e lőkészi tés, hanem a bonyodalom
megiriditója,
sőt he Iyenként fe loldás is. Idekapcsolódik
a Tankönyv 9.
feladata,
amelyet o 2,3,4
és 5-ös képek segitségével
szem lé letesen megoldhatunk .
A Kézikönyv
két órára tervezi oz anyagot.
Tervezésünk szabja meg o felhasználható
képek mennyiségét,
értelmét,
célját.
Ne zsufoljuk
tele képekkel
az órát! A
sokfé le hatás egymást üti, s a végén mé lyséq he Iyett a
se mmimarad.
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A kép és a szöveg dialektikus
egységét
állandóan
teremtsük meg, készitsük elő, ér+e lmeztessük
a lötottokot ,
igy a szöveg élni és hatni fog. Ezze I elérjük,
hogy az
esztétikai
neve lés szempontjából
is értékesebbek
lesznek
óráink.
A képi anyag teljes
lőórákon cé Iszerü .

levetitése

összefoglaló-,

ismét-

III .
A

kép e' k

tar tal

ma

A képsort Rogánné Szabó Ágnes és Rogán Mik lós grafikusmüvészek
készitették.
Alkotásukban
mély humánummol
kisérik végig a Baló család történetét.
Formaérzékük,
sz i»
nei'k hüen tolmácsolják
a .mikszáthi
világ honqulctót , rnon-e

dcnivolöjöt
1.

2.

3-4;

.

Az író arcképét
zet értelmezése
nyeges.

és egy va Ilomását láthatjuk.
Az idéaz óra e lókész tésében
rendkivül
léí

A szelid nógrádi tájat mutatjuk.
A Bágy nyugalma,
a vidék derüje,
az emberi kéz nyoma érződik a képen. Kitünő ellentéte
a vihar ábrázolásának.
(3,4)
A képek egymás utáni vetitése
a melléknevek,
igék,
módhatározó
szavak cseréjére
ad lehetőséget.
Az 5.
osztály tói kezdve használhat juk a két képet.
kulenösen jóllehet
alkalmazni
a 6. osztály nyelvtan
óráján,
amelynek
anyaga a melléknevek
szerepe,
szóban és irásban.
Mikszáth

környezetrajzzal

és a vihar

leirásával

ké-
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sziti elő a novella eseményeit.
Ezt látjuk életszerüen
kifejezve
a képeken
is. A palóc földön vagyunk.
Csuri Jóska hó Iyagos tenvérre I veri fé Ire a harangot.
A
kis falu, a villámokkal
szegéLyezett
dombok,
a meggörnyedt
buzavetés,
a szé ltó] haj longó fák mutatják a
veszedelem
nagyságát.
A képek segitségével
a le irős
sze rkez et i fontosságával,
s a müfaj ismétlésévei
fogla Ikozhatunk.
Tankönyvből
idekapcsolható
feladatok:
15/3,
9-es és
a Kézikönyv
156/8.
órája.
5':"6.Mikszáth
mesterien
késziti elő d bonyodalmat.
A megdagadt
Bágy sodorja magáva I a gerendát,
ab lakkeretet,
szénacsomót , s végü I a kanyarban
fe Ibukkanó tu li pános
ládát.
Tetején egy fehér,
pirosszalagos
kisbárány
kapaszkodik.
A rajz rendkivüli
báját is vetessük észre,
hisz a bonyodalom
kirobbantója
premier plánban is
megjelenik
a képen.
(Tankönyv;
15/3.,
Kéz ikönyv ,
157/8.
óra.)
789.

Az árviztől
sujtott Baló családot
mutatják a képek.
'$zerencsétlenségük,
szegénységük
és mérhetetlen
bónatuk képi kifejezése
igen alkalmas az érzelmi nevelés és világnézeti
állásfoglalás
elmélyitésére.
Elpusztu It a haj lék, oda a hozomány és Boriska egyetlen
öröme akisbárány
. (Kézikönyv,
157/9.
óra)

10.

A Sós Pállal foglalkozó
jelenet
élesen kldomborltjcc
gazda harácsoló,
je llernte len egyéniségét.
A gózoni
szücsnél
ködmönt varrató embert látjuk.
Ha csak eny-
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nyit vetitünk
le az órán, akkor már érze Imi leg, logikai log fe lismerhettük
Mikszáth
állásfog lalását,
s ezen keresztül
eljuttathatjuk
a tanulókat
az identifikáció legmagasabb
fokára is. Az ellentétes
je lIemek
szembeállitását
kitünően
megoldhat juk. (Tankönyv,
15/6, 7, Kézikönyv,
157/9.
óra)
11121314.

A népmesei szerkesztés
kerü I itt előtérbe.
A legidősebb, a csősz elindul megkeresni
az igazságot.
A törvényt hivja segitségül.
Először tájékozódik
Bodokon
az embereknél.
Azután gyanuját
közli a biróval.
EI
is rendelik a házkutatást.
Végül is nem találnak semmit. Az első összecsapásból
Sós Pál kerül ki győzfesen.
A szegényember
tehetetlensége
érződik a szin és formai megoldásokban,
Sós Pál kiutasitómozdulatában.
(14-es kép.)

15.

Segithet a szóbeli fogalmazás
gyakorlásánál
ez a kép.
Mit mesélhetett
Ba ló a gyermekeinek?
Csoportos foglalkozásnak
és egyéni feladatlap
anyagának
is adhatjuk a témát.

16.

A bodoki főtéren vagyunk.
Egy régi falu-központot
látunk.
Közepén,
eredeti
hite lesen rajzolt palóc templom. Attól balra a tornácos községháza,
s egyszerü
zsupfede les. parasztházak
•
Szegény vidék ez! A téren beszélgető,
sugó-bugó parasztok.
Az arcok különféle
érzelmeket
tükröznek.
Kaján mosoly, megbotránkozás,
felháborodás.
Egyikük
ujja:1 mutogat Sós Pál távolodó alakjára.
Figyeltessük

9

rne~J a gyerekekke
I a közvélemény
alaku lását, a beszédes orcokor . Próbáljuk
megszerkesztetni
velük a
parasztok
éli lásfoglalását,
véleményét.

17. Elindul

Ágnes, a
ságot.
Nem bizik
kozik.
Érdeklődik
láda és a bárány
gazdánál
federiteni
is. Hiába!

középső leány kikutatni
a törvény'ben,
furfanggal
az asszonyoknál,
érzi,
e ltünése
Sós Pál mUve.
,valamit,
sőt elmegy a

az igazpróbálhogya
Próbál a
szUcshöz

18. Balóék

és ve lük szemben a falu vezetőinek,
az eIc;Ijáróknak
csoportja.
A falusi osztá Iyharc feszü Itsége érződik
itt. Alkalmas a szituáció
a csoportos
jellemzés
gydkoroltatására.
(Önálló
fogalmazási
órán
és ismétlésnél
is.)
,

19- A népmesei

hős, a legkisebb,
Borisko a közpcnt i
alak.
Érzi a bárány közelségét,
szinte megjelenik
21- előtte a kedves játszótárs.
Félelme1: nern ismerve,
22,. követeli
vissza az állatot
Sós Páltól.
Nem hagyja
magát visszautasitani.
A jelentet Ágnes dühe,
Baló
gyülölete,
a falu vezetőinek
gyanakvása
teszi feszültté.
(Tankönyv,
15/3, 7.)

20-

Sós Pá I haragvó,
me qsz éqyenüdt
itéletét,
állásfoglalását
is.

24.

A közösség elfordul a tolvaj nagygazdától.
szakadva
zokogó kislányt
veszi körül.
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arca

[elz i Miksz6"th

23.

A sziv-

25.

Lelepleződik
a tolvaj!
Kitünő rajzi megoldásban
a
lecsuszott
kisködmön_prémes
belsején
ott virit a két
fekete folt. (Tankönyv,
15/3.)

Mikszáth nyitva hagyja a megtorlás,
a bUnhődés kérdését.
Adjuk ezt feladatul,
mintegy folytatva
anovellót.
Igy meggyőződhetUnk
a tanulók alkotó fantáziájáról,
de
enné I még fontosabb:
etikai vi lágképUkről.
A pár soros
befejezés
segitséget
adhat az osztályfőnöknek
is. Ezek
az önkéntelen
vallomások,
itéletek
hUen adják vissza
a gyermekközösség
neve Itségi - erkölcsi
szintjét.
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