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A nevelés és oktatás eszköztára azon-
ban képes arra, hogy közvetlenül has-
son az emberi érzelmekre, új válaszokat
adjon az új kihívásokra, formába öntse,
értelmezze és használhatóvá tegye
az egyre dinamikusabbá váló, de
mindnyájunk által jól láthatóan a
dekadencia útjára tévedt világot.

Bár az oktatás önmagában nem
képes arra, hogy változást generál-
jon, megteremtheti egy olyan új
magatartásforma kialakulásának
lehetõségét, melynek origója a
környezetismeret, környezetvé-
delem, környezet- és azon belül
az erdõpedagógia.

Kováts-Németh Mária, a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kar Neve-
léstudományi Intézete igazga-
tójának még 2010-ben megje-
lent Az erdõpedagógiától a
környezetpedagógiáig címû
kézikönyve ebben a témában
megkerülhetetlen forrásmun-
ka. Mivel az Erdészeti Lapok-
ban nem jelent meg róla ko-
rábban könyvismertetés, az
erdészeti erdei iskolákban
folyó egyre hangsúlyosabb
és fontosabb környezeti
nevelési munka tükrében
talán nem érdemtelen, ha
részletesebben szólunk
róla.

A könyv különlegessé-
ge és egyben legnagyobb
vállalása, hogy a környezettudomány
és a pedagógiatudomány integrálásával
létrejött környezetpedagógia teljes ver-
tikumát körüljárja. És nem csak körül-
járja, de segítségével utat is mutat a
fenntartható jövõ felé. Mondanivalójá-
val nemcsak a szûk szakmai réteget, ha-
nem a laikusokat, a tanárokat és a vál-

tozásra leginkább fogékony diákokat
célozza meg. A szerzõ gördülékeny, jól
olvasható, a téma súlyához mérten
könnyed stílusa további segítség a sok-
rétû és szerteágazó tartalom megértésé-
hez, befogadásához.

A könyv a 19. század második felé-
nek reformpedagógiai modelljeitõl jut
el a természetorientált, a környezeti
problémák felismerését szolgáló gon-
dolkodás kifejlõdéséig. Globális és lo-
kális rendszerek bemutatásával vizsgálja
a környezet és a pedagógia kapcsolatát,
a nemzetközi környezetvédelmi konfe-
renciák és egyezmények létrejöttétõl
a helyi oktatás irányát meghatározó
törvényeken át a környezeti nevelés va-
lódi terepéig, az erdei iskolák rendsze-
réig.

Bemutatja, hogy az iskolás korosz-
tály környezeti

nevelését, gyakorlati ta-
pasztalatszerzését és a különösen fon-
tos személyes élményeket ez a forma
biztosíthatja leginkább. A szaktudomá-
nyok értéksemleges eredményeit kizá-
rólag az oktatás konvertálhatja az élet-
vezetés, ezzel a gondolkodás globális

megváltozásának szintjére. Ennek a fo-
lyamatnak az eredményeképpen vál-
tozhat úgy a társadalom, hogy a schu-
macheri jóslatként idézett erkölcsi
süllyedés megálljon, és az emberiség
túllépve saját rövidlátó gondolkodásán
a természettel együttmûködve fennma-
radhasson. Ezért a környezeti nevelés
mint a fenntarthatóságra nevelés alapja
nem tantárgyi keretek között, hanem
együttmûködést kívánó tanítási-tanulási
tevékenységként valósítható csak meg.

Ebben a folyamatban az aktív, a kör-
nyezeti nevelést a gyakorlatban is ki-
próbáló, pozitív élményekre támaszko-
dó és szisztematikus módszertannal fel-
vértezett oktatók mutathatják az utat.
A mindnyájunk számára szinte egyetlen
lehetõséget biztosító út megépítéséhez
a szerzõ nem csupán összefoglal, de
elemez, a fellelhetõ tudásanyag rend-

szerezése mellett „szerény, de nem
ingatag, hanem bizton-
ságos hidat” épít elmélet
és gyakorlat között.

Az egyes témakörök
külföldi és hazai szem-
pontból is elemzésre ke-
rülnek. Vizsgálat alá veszi
a múlt és a jelenkor állapo-
tát, értemezést és magyará-
zatokat ad az oktatásban
kulcsszerepet játszó vissza-
csatolás szerepérõl és szük-
ségességérõl.  

A fejezetek végén olvasha-
tó összefoglalók pedig nem
csupán a vizsgált témakör
zanzáját jelentik, de ötlettár-
gyûjtemény is egyben. Javasla-
tok, az elérendõ cél felé vezetõ
lépcsõsor egy-egy foka.

Az elsõ fejezetekben tárgyalt
történeti folyamatokra, az ezek
eredményeképpen létrejött pozi-
tív változásokra, a tudományos
közvélemény és a szakma tévútja-
ira a hetedik fejezet reflektál legin-
kább és adja meg az egyértelmû
választ: a környezetpedagógia
módszerein, a tanítás-tanulás szer-
vezési módozatain keresztül fejlõd-
het ki újra az az oktatási struktúra,
melynek régi-új alkotóeleme: a tu-

domány, a mûvészet, a morál és a hit,
szûkebb értelemben: a természeti kör-
nyezet, benne az erdõ szeretete és tiszte-
lete.

A kiadvány mûvészi-vizuális megje-
lenése több szakmai szempont együttes
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Egy kölcsönkapott jövõ túlélési kézikönyve
Az ember a természeténél fogva ellen-
áll a változásnak. Az elmúlt évszáza-
dok során azonban bebizonyosodott:
a mûszaki-tudományos téren szüle-
tett, a fenntartható fejlõdésre hivat-
kozó, innovatívnak hitt megoldások
az életet képesek ugyan szebbé és
könnyebbé tenni, de a társadalom
széles rétegeiben nem tudnak forra-
dalmian új — öko, környezettudatos,
a bolygót komplexitásában látni tudó
— szemléletet kialakítani.
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figyelembevételével értékelhetõ: a
könyv külleme és formátuma – összké-
pe –, valamint kezelhetõsége ergonó-
miai szempontokat érint, míg a követ-
kezetes színhasználat, a kompozíciós
megoldások, az illusztrációk egyértel-
mûsége és a tipográfiai megfogalmazás
a befogadás szempontjából döntõ fon-
tosságú. 

A hiánypótló tartalom tárgyiasult
könyvformája alapanyagában, kötésze-
tében is igényes külsõt kapott. A hét fõ
témakörbe sorolt tartalom, valamint a
konklúziókkal, fogalomtárral és iroda-
lomjegyzékkel is ellátott kiadványban
logikus és könnyû az eligazodás a teljes
felületen nyomott zöld fejezetkezdõ ol-
dalaknak köszönhetõen. Ezek az olda-
lak példát mutatnak a vizuális ergonó-
mia célszerû használatára is: a köny-
nyebb kereshetõség érdekében a tarta-
lomjegyzék aktuális alcímrendszerét té-
mánként megismétlik.

A szerzõ minden fejezetet külön ol-
dalon, a tartalom súlyához illõ, az olva-
sót elgondolkodtató idézettel vezet fel,
ezzel egy pillanatra sem tévesztve szem
elõl a kiadvány egészére jellemzõ sze-
mélyes és tanító hangvételt. A kiadvány
könnyen lapozható, a matt mûnyomó
papír választása pedig csillogásmentes
felületet eredményez, ezzel optikai, vagy-
is az olvasás – a tartalom akadálymen-
tes átadásának – szempontjából is ideá-
lis egységet nyújt.

A fõcímek nagybetûs, verzál szedése
tartalmi-tematikai kiemelést biztosít, és
tagolja az oldalpárok látványát, a ke-
nyérszövegben található dõlten szedett

gondolatok pedig irányítják, a fõbb in-
formációkra terelik a tekintetet. Itt kell
megjegyezni, hogy a hangsúlyos, vasta-
gon szedett szavak miatt lehet olyan ér-
zése az olvasónak, hogy klasszikus tan-
könyvet lapoz, hiszen erre a tördelési
stílusra jellemzõ leginkább az erõteljes
kiemelés.

Képi, illusztratív, valamint összefog-
laló ábrák tekintetében a kiadvány kife-
jezetten gazdagnak mondható: míg a
fotók dokumentumértékkel bírnak, a
tematikai és tartalmi szempontok függ-
vényében hol a táblázat, hol a kördi-

agram lesz a célravezetõbb ábrázolási
forma; céljuk a megjelenéssel egyetlen
szempont: a tartalom minél hatéko-
nyabb átadása az olvasónak, hiszen a
hatékony információátadás meg-
könnyíti az olvasott tartalom tényleges
alkalmazását, ami a könyvnek egyálta-
lán nem burkolt szándéka.

A szerzõi ábrák egységes koncep-
ciója, a korábban másutt elemeiben
már létezõ, de gondolatiságában e
könyv lapjain összeállt rendszerek
megjelenése kiemelkedõ és jelentõs
újdonság volt amegjelenéskor. Külön
érdekességét, egyediségét jelentik a
kötetnek a vállaltan kézzel készített és
ebben a formában bemutatott fogalmi
térképek.

Ha a téma okán hajszálnyit csava-
runk is Hamvas Béla 1945-ben, A száz
könyv címû mûvében megfogalma-
zottakon – mely szerint a feladat elõ-
ször száz, majd tíz, végül egyetlen
könyvet megmenteni a pusztuló vi-
lágból, mellyel az emberiség irodal-
mának vonalát nagyjából helyre le-
hetne állítani –, akkor Kováts-Németh
Mária szakkönyve egy lehet a peda-
gógiairodalom tíz leginkább megmen-
tésre váró kiadványa közül, melyet
minden környezeti neveléssel, erdõ-
pedagógiával foglalkozó szakember,
erdészeti erdei iskola oktató nagy ha-
szonnal forgathat.

Gosztom András
doktorandusz, Soproni Egyetem, 
Kitaibel Pál Környezettudományi 

Doktori Iskola
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