
A könyvben minden fejezet egy indián
legendával kezdõdik, amelyet a témával
összefüggõ természettudományos ismere-
tek leírása követ. Ezekhez kapcsolódnak a
gyerekek számára kitûzött feladatok. Az ál-
latokról szóló érdekes és színes indián legen-
dák megismertetik a gyerekekkel az észak-
amerikai indiánok (2) életét, szokásait és
hitvilágát, felkeltik a természettudományos
érdeklõdésüket és gazdagítják az érzelemvi-
lágukat. A könyvbõl a gyerekek egyszerre sa-
játíthatják el a természettudományok és a
mítoszok bölcsességét.

Az indiánok mindig harmóniában éltek a
természettel, ezért lehet az indián kultúra jó
kiindulási pont a gyerekek környezeti neve-
léséhez. Az indián legendák megismertetnek
minket az állatok világával, és közben sokat
elárulnak az emberi természetrõl is.

A könyvsorozat egyik szerzõje Michael J.
Caduto, ökológus, író és mesemondó. (3)
A másik szerzõ, Joseph Bruchac, költõ, re-
gényíró és mesemondó, az amerikai õslako-
sok egyik leszármazottja. A könyvet John
Kahionhes Fadden és Carol Wood kifejezõ
fekete-fehér grafikái díszítik. Az elõbbi mû-

vész az indián népmûvészet jó ismerõje,
származását tekintve mohawk indián.

A sorozat minden könyvéhez tartozik
egy tanári kézikönyv és két hangkazetta
is. A tanári kézikönyv ismereteket ad a ta-
nároknak az indiánok történetérõl és kultú-
rájáról. Azonkívül ismerteti azt az okta-
tásfilozófiai hátteret, amelynek alapján a
könyv készült. A hangkazettákon Joseph
Bruchac,  könyv egyik szerzõje meséli el
a történeteket jól érthetõ kiejtéssel és érzék-
letesen. Maga a könyv két fõ részre tago-
lódik. Az elsõ részben segítséget kapunk a
történetek feldolgozásához, a fantázia irá-
nyításához, a bábjátékokhoz, a feladatok-
hoz, sõt még a fogságban tartott állatok
gondozásához is. A második részben ta-
lálhatók a történetek és a rájuk épülõ tevé-
kenységek leírása. Mindegyik történetet
egy megbeszélés (discussion) címû rész
követ, amely nagyszerû kiindulási alapot
nyújt ahhoz, hogy a gyerekekkel rá tudjunk
találni az erkölcsi tanulságra. A tanulók a
történeteken kívül a könyvben sok érdekes
ismeretet találnak az indián kultúráról, az
állatokról, illetve az egész természetrõl.
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A teknõs tartja a hátán a világot
„Az az alapelvünk, hogy minden élõlény egyenlõ,
beleértve a négylábú és a szárnyas teremtményeket is.
Elfelejtettük ezt az alapelvet; és a kétlábú úgy lépked
a Földön, mintha az ember készítette törvények
felsõbbrendûvé tennék. Azonban létezik egy magasabb
rendû törvény, amely egyformán vonatkozik a Föld
minden élõlényére.”

Onondaga Chief Oren Lyons indián fõnök

A környezeti tudatosság és a környezet problémái iránti fogékonyság
kialakítása a gyerekekben nem egyenlő pusztán a környezeti

ismeretek átadásával. Akkor érhetünk el igazán sikert, ha ezt a
komplex nevelési célt úgy próbáljuk megvalósítani, hogy a tanuló

egész személyiségét bevonjuk a folyamatba: az érzékelést, a
gondolatokat, az érzelmeket, a képzeletet és a tevékenységeket. Ebben
segíti a környezeti neveléssel foglalkozó, az új módszerek irányában

nyitott és angolul is tudó pedagógusokat egy rendkívüli amerikai
könyvsorozat. Ennek egyik kötete: Az állatok őrzői (Az amerikai

őslakosság történetei gyerekeknek és gyakorlati feladatok a
természetben) (1)



A könyv a legeredményesebben a 10–14
éves gyerekeknél alkalmazható, a nyári tá-
borok vagy az erdei iskolák programjaként.
Ezeken a helyszíneken kerülünk a legköze-
lebb a természethez, és itt teremthetõ meg
leginkább az a szabad és bensõséges légkör,
amely a könyvben leírtak elsajátításához
elengedhetetlenül szükséges. A táborban
vagy az erdei iskolában lényegében az egész
nap a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy ez-
zel a tananyaggal foglalkozzunk. A könyvet
azonban fel lehet használni az iskolai angol
vagy biológia tantervi anyag kiegészítéséhez,
szabadidõs foglalkozásokhoz vagy szakkö-
rökhöz is, és a szülõk is meríthetnek belõ-
le ötleteket egy-egy közös családi program-
hoz. A könyv feldolgozása igen sok sza-
badban eltöltött órát igényel. A természetrõl
sokkal hatékonyabban taníthatjuk a gyere-
keket, ha az ismeretek átadása a növények
és az állatok közvetlen közelében történik és
nem az osztályteremben. Így ugyanis a gye-
rekek érzékelés és megfigyelés útján közvet-
len tapasztalatokat szerezhetnek a termé-
szetrõl. A könyv nevelési szempontból is
hasznos: sok esetben figyelmezteti a gyere-
keket a csendes, fegyelmezett viselkedésre.
Megmagyarázza, hogy amikor a természet-
be megyünk, más élõlények lakóhelyét ke-
ressük fel, „vendégségbe” megyünk hoz-
zájuk. Vigyáznunk kell a nyugalmukra és
tiszteletben kell tartanunk az otthonuk sért-
hetetlenségét.

A könyv feldolgozása során a tanulók
sokféle készsége, képessége és ismerete
gyarapszik: a megfigyelõképesség, az értõ
szövegolvasási, a fogalmazási, az
elõadómûvészi képesség, a rajzkészség, a
természettudományos, az angol nyelvi, a
zenei és a matematikai tudás. A könyv eré-
nye az is, hogy segíti a kreatív gondolkodás
kialakítását, valamint az elmélet és a ta-
pasztalat közötti szintézist. A szerzõk célja
az, hogy a gyermek teljes személyiségét,
vagyis az intelligencia mind a hét területét
(nyelvi, zenei, logikai- matematikai, tájéko-
zódási, mozgási, önismereti és kapcsolatte-
remtõ) fejlesszék. Azért vezet ehhez jó út az
indián történeteken keresztül, mert az in-
diánok nem választják szét a gyakorlati ta-
pasztalatot a mítosztól, a zenétõl, a tánctól

és a tárgyak készítésének mûvészetétõl,
ugyanis a világ megismerésének mindegyik
útja egyformán fontos a számukra.

A könyv feldolgozásához természettudo-
mányos érdeklõdésû angoltanár vagy an-
golul jól tudó természettudomány szakos
tanár vagy szülõ szükséges. Az angol nyel-
vû indián történeteket három–négy év nyelv-
tanulás után a gyerekek kellõ tanári segítség-
gel megértik, mert egyszerû szerkezetû, rö-
vid mondatokból épülnek fel és a szókincsük
fõként hétköznapi szavakból és kifejezé-
sekbõl áll.

A magyar gyerekektõl az indiánok kultú-
rája, képzelet- és hitvilága távolabb áll, mint
az amerikai gyerekektõl. Ezért célszerû a
gyerekekkel elõször megismertetni az in-
diánok történetét, társadalmi berendezke-
dését, szokásait, életmódját és népmûvé-
szetét. Ehhez sok hasznos információt talál-
hatunk a tanári kézikönyvben.

A történeteknek szerteágazó szerepe volt
az indián kultúrában: a segítségükkel pró-
bálták megmagyarázni a világ keletkezését
és a természeti jelenségeket. (Például az
indiánok hite szerint a világ egy hatalmas
teknõsbéka hátán nyugszik.) A történetek
abban is segítettek az embereknek, hogy
felismerjék a természet értékeit és úgy él-
jenek, hogy ne bontsák meg a természet
kényes egyensúlyát. A mesék sok csodás,
természetfeletti és emberfeletti elemet tar-
talmaznak, mégis van valóságtartalmuk is.
A mesemondásnak minden régi kultúrá-
ban, így az indiánoknál is közösségformá-
ló szerepe volt. Azonkívül a közös monda-
kincs sok generáción keresztül összetartott
egy-egy indián népet vagy törzset. Szigorú
szabályok vonatkoztak arra, hogy az egyes
történeteket melyik évszakban, napszak-
ban, milyen alkalommal, hol és kinek sza-
bad elmondani. Idegennek a legtöbb mon-
dát nem mesélték el, ami nagy gondot jelen-
tett a mesegyûjtõknek. A legendák egy ré-
szét imádságként mondják, a könyv törté-
neteinek válogatásánál a szerzõk arra is vi-
gyáztak, hogy meg ne sértsék az indiánok
vallásos érzületét. Úgy tekintették, hogy a
mese a legnagyobb ajándék az ember szá-
mára, a mesemondókat pedig különleges
szeretettel és tisztelettel vették körül.
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Sok törzsnél a mesemondó „mesezsákot”
vitt magával. Ebben a természetben talált kis
tárgyakat (pl. kavicsot, fakérget, termést,
tobozt, madártollat) gyûjtött össze. Mielõtt
belefogott a mesébe, kihúzott a zsákból egy
tárgyat, amelyrõl eszébe jutott egy történet.

A történetek az észak-amerikai indián õs-
lakosság hitvilágában gyökereznek, azonban
az általuk hordozott üzenet örök emberi ér-
vényû. Ezt erõsíti az is, hogy az indián tör-
ténetekben elõforduló sok motívum megta-
lálható az európai népek mondáiban, meséi-
ben is. Érdekes példa erre A lány, aki egy bé-
kához ment feleségül címû mese. Ez a Ma-
gyarországon ismert Békakirályfi mesének
az inverze, ebben ugyanis a béka vonzó fia-
talember képében jött el a gõgös lányért,
akinek eddig senki
emberfia nem volt
elég jó ahhoz, hogy a
párja lehessen. A lányt
a békakirályfi elvitte a
tóba, a békák birodal-
mába. A lányt azért
leckéztette meg a bé-
kakirályfi, mert a bé-
kákat rútnak tartotta,
és azt mondta róluk,
hogy olyan csúnyák,
hogy még egy másik
béka sem akar velük
összeházasodni. A bé-
kák egy ideig ott tar-
tották a lányt a birodalmukban, de egy idõ
után visszaengedték õt az emberek közé.
A történtekbõl nemcsak a lány okult, ha-
nem a népe is, és ezek után az indiánok
tisztelték és megbecsülték a békanépet.

Az indiánok úgy gondolják, hogy a termé-
szetben minden él és minden mindennel
kapcsolatban áll, sõt az élõlények egymás
nyelvét is értik. Az indián állattörténetek
alapvetõen mások, mint az európaiak. Az
utóbbiakban az állatok és az emberek között
ellenséges viszony van, amely gyakran élet-
halálharchoz vezet. Az indián történetek ar-
ra tanítanak, hogyan élhetünk harmonikus
kapcsolatban az állatokkal. Ezekben a tör-
ténetekben nincs ellenségeskedés, nincs erõ-
szak, ezért például a „gonosz farkas” motí-
vumot is hiába keresnénk bennük. A törté-

netek az emberek és az állatok közötti
megértést tükrözik. Még abban az esetben
is, amikor olyan állatokról van szó, amelyek-
re vadásznak az emberek. Az indiánok az
elejtett állatot is tisztelik és a természet aján-
dékának tekintik. Tudják, hogy az állat és az
ember egyaránt a nagy természeti körforgás
része. Ennek a gondolkodásmódnak szá-
mos történet és rítus a bizonyítéka, például
a táncok az elejtett vad körül. (Errõl a rítus-
ról szól A nyulak tánca címû mohawk tör-
ténet.) Az állat megbecsülésének az is a je-
le, hogy az elejtett állat minden porcikáját
felhasználják, nem mehet veszendõbe egyet-
len kis darabja sem.

Az indiánok nemcsak azért becsülik az ál-
latokat, mert élelmet és ruházatot nyernek be-

lõlük, ha sikerül zsák-
mányul ejteni õket,
hanem azért is, mert
úgy gondolják, hogy
az állatok éppen olyan
fontosak a világban,
mint az emberek, sõt
idõnként még na-
gyobb a hatásuk és
fontosabb a szerepük a
természetben.

Nagyon érdekesek
az „irányított fantázia”
játékok, például: kép-
zeld el, hogy milyen
lenne az életed, ha

prérifarkas kölyök lennél; hogyan függne a
döntéseidtõl, hogy életben maradsz-e; kép-
zeld el, hogy milyen lehet sasnak lenni! Ah-
hoz, hogy ezt vagy azt a gyerekek tényleg el
tudják képzelni, ismerniük kell a sas test-
felépítését, életmódját, élõhelyét, szokásait
és táplálékát, valamint tisztában kell len-
niük a sas röptét befolyásoló légáramlatok
természetével. Ez az „irányított fantázia”-já-
ték és a történetek is tükrözik azt az örök em-
beri vágyat, hogy néha szeretnénk az állatok-
kal együtt szabadon szárnyalni vagy kóbo-
rolni. Azonban mindig kiderül, hogy bár le-
het jó kapcsolat az ember és az állat között,
még egymás nyelvét is érthetik, mégis külön-
válik az ember és az állatok világa.

Bár a könyv az Észak-Amerikában élõ ál-
latokat mutatja be, mégis érdekes lehet a

94

Szemle

A könyv feldolgozásához
természettudományos érdeklődésű
angoltanár vagy angolul jól tudó

természettudomány szakos tanár vagy
szülő szükséges. Az angol nyelvű indián
történeteket három–négy év nyelvtanulás

után 
a gyerekek kellő tanári segítséggel

megértik, mert egyszerű szerkezetű, rövid
mondatokból épülnek fel 

és a szókincsük főként hétköznapi
szavakból és kifejezésekből áll.



magyar gyerekek számára is, hiszen sok ál-
latnak él rokona Magyarországon, mások pe-
dig éppen az idegenségük miatt izgalma-
sak a számunkra, mint például a rajzfilmsze-
replõként megismert prérifarkas (coyote),
vagy az állatkertben megcsodált krokodil.
Ezenkívül sok olyan természettudományos
és környezeti ismeretet találhatunk a könyv-
ben, amelyek messze túlmutatnak egy-egy
faj leírásán (például a táplálékpiramis, az
anyag és az energia körforgása a természet-
ben, illetve az egyes élõlények helye a cik-
lusban).

A szerzõk célja nem az, hogy a teljes ál-
latvilágot leíró, rendszerezõ biológiaköny-
vet adjanak a kezünkbe. Az állatok közül ki-
választották azokat, amelyeket a gyerekek
aránylag könnyen megfigyelhetnek a ter-
mészetben, vagy amelyek könnyen tarthatók
az osztályteremben vagy otthon. A könyv-
ben „kedves” állatokról (pl. hód, õz, nyúl)
és a gyerekekben, de még inkább a felnõt-
tekben tartózkodó viselkedést kiváltókról
(pl. pókok, rovarok, rákok) egyaránt talál-
hatunk történeteket és tudnivalókat. A szer-
zõk ezzel is hangsúlyozni kívánják azt, hogy
az állatok megítélésénél nem szabad em-
berközpontúnak lennünk. A természetben
minden állatnak megvan a maga helye és
szerepe.

A szerzõk bemutatják a kiválasztott fajok
élõhelyét, testfelépítését, életmódját és táp-
lálkozási szokásait, és azt is, hogyan alkal-
mazkodtak a környezethez (pl. téli hiberná-
ció, rejtõszín). Érdekesek ilyen szempontból
a városokban vagy a városok szélén élõ ál-
latok, amelyek a mesterséges környezethez
alkalmazkodtak. Ezek az állatok elviselik a
közvetlen környezetükben az emberi tevé-
kenységet és néha egészen kis méretû élõ-
hellyel beérik. Némelyik már annyira al-
kalmazkodott az ember által lakott környe-

zethez, hogy máshol már nem is lenne ké-
pes az élõhelyét vagy az élelmét megtalál-
ni. Erre jól ismert példa a veréb, a galamb,
vagy az olyan nemkívánatos „társbérlõk”,
mint az egér vagy a patkány. Minden állat-
nál szó esik a fajt veszélyeztetõ környezeti
és emberi hatásokról.

Ahogy egy élõlény megszületéséhez és
életben maradásához sokféle feltétel szük-
séges, a gyermekek környezeti érzékeny-
ségének kialakulásához is gazdag talaj, jó
mag és tápláló környezet kell. Az utóbbi
kettõt biztosíthatja a környezeti nevelés,
amelyhez Az állatok õrzõi címû könyv is se-
gítséget ad.

Lényeges gyakorlati tudnivaló, hogy ezt
a kiadványt Óbudán a Miklós tér 1. szám
alatt, a Soros Alapítvány által támogatott
Kulturális Innovációs Alapítvány Könyv-
tárában lehet megtalálni más, szintén környe-
zetvédelemmel foglalkozó, fõként idegen
nyelvû könyvek társaságában. A könyv
egyes részei magyar fordításban is elérhetõk.

Michael J. Caduto and Joseph Bruchac: Keepers of the
Animals Native American Stories and Wildlife Activities
for Children, Fulcrum, Inc. Golden, Colorado 1991.
(1) A többi kötet: A Föld õrzõi, Az élet õrzõi, Az éjsza-
ka õrzõi.
(2) Az „indian” szónak az amerikai angolban diszkri-
minatív kicsengése van, ezért ma Észak-Amerikában az
indiánokat inkább „Native Americans”-nak, vagyis
amerikai õslakosoknak nevezi. Mivel a magyarban
nincs meg a szónak ez a pejoratív jelentése, ezért én ál-
talában a számunkra jobban megszokott indián elneve-
zést használom.
(3) Észak-Amerikában a közösségi eseményeknek (pl.
egy mûvészeti fesztiválnak) ma is gyakorta része a
„storytelling”, azaz a történet- vagy mesemondás. A
„storyteller”, azaz a mesemondó kiáll a közönség elé és
elmesél egy vagy több történtet. A történetek általában
az amerikai õslakosok, illetve az Afrikából vagy máshon-
nan származó amerikaiak legendáiban gyökereznek.

Adorján Ferencné
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