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Interjú módszerrel készült riportfilm végzős óvónőkről* Két egymással
összefonódó "tételből" áll, melyek közösen, egymást kiegészítve vázol
ják a fiatal "ovónénik" igen komplikált, Összetett, sok vonatkozásban^
megoldatlan helyzetét. Az egyik "tételser" munkaszeretetüket, képzett
ségüket, mig a másik egzisztenciális létük kérdőjeleit veti fel és bi
zonyítja egyben, ki nem mondva bár, de utalva -a végzősök nyilatkozatai
ból cseng éz ki- ez utóbbi keővetlenitő, előbbi jelentőségét elhalványí
tó voltára*

- A Kecskeméti Óvónőképző Intézet ballagási ünnepélyén vagyunk, majd
pedig az újdonsült óvónők arcait látjuk, miközben az álláslehető
ségeket ismertetik velük* Választási lehetőség elvileg van bőven,
hisz 1150 óvónői állás betöltetlen.
- Hogy mégis mi akkor a probléma? - erről maguk a végzettek nyilatkoz
nak, egy klub-ldhzélgetés keretében;
"...állás, az nem probléma, de nincs lakás..." vagy: "...falura menni?sokszor az sem lenne probléma, de akkor hogy megy az ember férjhez?..."
- Furulyázó óvónőket látunk, majd pedig a képzősök egy gimnasztikái foglakozására,látogat be a kamera, ezt követően pedig egy gyors váltás:
az előbb meg d i a k o ^ "ovónéniként" végeztetik a gyakorlatokat a kicsikkel.

Ismét a klubban: "
én haza megyek Nógrád megyébe, de ott mindenki
ismer, s igy nem tudom, hogyan fogom a tekintélyt megszerezni?..,"
"Tapasztalatszerzés miatt előbb városba megyek..."
Kézimunkázó, festegető óvónők, majd váltva ezek a képsorok a szintén
ezekkel foglalatoskodó óvódásokkal.
Egymás között a végzősök: "...Hajóson gyakoroltam, nagyon megszeret"
tem azt a kis falut, úgyhogy most dolgozni is odamegyek..."
Tánc-gyakorlatokat végző hallgatók, majd ugyanezen motívumok a kis lá
bakkal járva - tanulás közben.
Hegint a klubban: "...mindig pedagógus szerettem volna lenni, szeretem
ezt a h i v á M s t , de ugyanakkor szeretnék még tovább;tanulni - erre azon
ban egyszerűen nincs lehetőség..."
Bábuk készítése, majd pedig bábozás a kicsikkel.
Újból a végzősök között: hogy miért jöttem ide? - "...egy évig képesítés
nélkül dolgoztam, s m e g s z e r e t t e m . . a hivatásszeretet- és tudat
hozott ide.,."
A hallgatók egyik szemináriumán vagyunk, ahol a téma: milyen szerepe van
az óvónő személyiségének a gyerek személyiségének kialakításában?
Egy hatalmas gyakorló terembe kukkant be a kamera, ahol a gyakorlatu
kat végző hallgatók tevékenységét társaik egy üveggel elválasztott
másik teremből figyelik, jegyzetelnek - hospitálnak.
Ismét a klubban, ahol az óvónő státusza vetődik fel mindezidáig tisz
tázatlan problémaként - "pedagógus" - de nagyon sokszor bizony csak
jelentőséggel bíró idézőjelben.
A kollégiumban látjuk a hallgatókat - tanulás és különböző foglalatosv
kodások küzepette.
Ismét a ballagok képe tűnik fel, majd a Kecskeméti Óvónőképző Intézet
épülete - kívülről.
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Napjainkban nagyon divatos az intervjú, a közvéleménykutatás.
A film, a legkisebbek között csinálna felmérést, egy óvódéban.
Megkérdeznénk őket, hogy ha megnőnek mi szeretnének lenni. És
íme az eredmény: ovónéni. Éhnek a felmérésnek is az a sorsa
mint a többié, mire realizálódna, a gyerekek felnőnek teljesen
megváltozik az érdeklődési körük, más lesz az elképzelésük, a
vágyuk, és más pályát választanak. Ég ez a természetes, ez az
érthető. Addig mig óvódások, az ovónéni jelenti számukra a
példaképet. Érdekes, hogy a fiúk nem akarnak ovóbácsik lenni,
és fel sem vetődik a kérdés, hogy lehetséges- e, létezett e
valaha ovóbácsi. A kecskeméti óvónőképzőben kapunk választ
erre a kérdésre, ahol ugyanis az igazgató-tanár " ovóbácsi. "

A film az ovódai rövid bevezető után, a kecskeméti óvónőképző
ben folytatódna. A képző sokrétű életéről, a lányokról és
tanulmányaikról szólna zömében a film, azokról a lányokról,
akik hivatásuknak választották a kisgyermekek nevelését.
Az iskola udvara egyben egy ovóda udvara is, ahol az utolsó
éves növendékek gyakorlati munkájukat végzik.
Nagyon érdekes és sokoldalú, ennek a benntlakásos óvónőképző
nek az élete. Sokféle lány az ország különböző részéből, sok
féle sors, de egy hivatás.
A legfontosabb és legfelelőségteljesebb szakmák közé tartozik,
mert kisgyermekeink nyiladozó értelme okos, szerető nevelőket
igényel.

"Ak.ket varnak" c. film
cenzuraszövege
Lányok! Az ország területén összesen I.I 50 üres óvónői
alias van. Ebből pontosan 800 a vidéki és 35o a fővárosi
állasok száma. Kecskemet területére 6 óvónő kell. Kiskun
halas 2 óvónő, Beremend 2 óvónő, Bükkösd 1 óvánő. Komi! 6
óvónő, Pécs területére lo óvónő. Eperjes 1 vezető óvónő,
területi pótlék 2oo Ft., letelepedési segély 2*5oot- Ft-tál

5 .5 0 0 ,- Ft-ig, komfortos lakás. Mosonmagyaróvár 2 óvónő,
kezdő fizetés I.6 0 0 ,- Ft., a vállalat munkásszállásán köz
ponti fütésés melegvízzel ellátott 2 ágyas szobában lakast,
két évenként feher köpenyt biztosítanak. Kőbányai Textilmüvek
Budapest 1 óvónő a Textilmüvek napköziotthonos óvódajaba, két
csoportos óvoda, szabad szombat, évente 7 5 *)- % értékű textil
utalványt, plusz nyereségrészesedés. Lakas van? - Lakas nincs.
Budapest hirdet még nagyon sok üres óvónői állást, főleg a
külső kerületek XIII. és igy egészen a XXII. kerületiig, ott
van nagyon nagy szükség óvónőre, lakas van? - lakas nincs.
Nem hirdetnek lakast. - Állás ugyan van, mert több mint
I .5 0 0 állást hirdetnek, de ezek között nagyon kevés, amelyet
lakassal együtt hirdetik. És aki ide jön, az nyilván, hogy nem
a fizetés miatt jön ide, mert a pedagógus fizetések köztudott,
hogy nem vonzók,

tehat a kisfizetésű óvónő albérletet nehezen

tud fizetni. - Városon veszek ki albérletet, az 6 * 0 ,- Ft mini
mum. Most abból pz 1.45e,- Ft-ból én 6 0 0 ,- Ft-ot kifizetek al
bérletre, akkor mi marad nekem? Ruházkodás, szórakozás, nem
marad semmi. Próbáltam üzemi óvodába elmenni, vagy próbáltam
ott kapcsolatot keresni 1.65o,- Ft-ért szerzödtettnének de ügy#
hogyha a férjem ott dolgozik az üzemben. Most kérdem én, most
keressek ott férjnek valót, hogy kapjunk szolgálati lakást.
- És ha nehézséged lenne, akkor se ménnél városba? Hat,...ha
lakast kínálnának?... Ha lakást kínálnának? hat itt van egy
másik probléma, mert például nem valószínű, hogy ott nekem
etc lakast tudnak adni. Hat akkor hol laksz? - Keresek egy
k s albérletet, mert úgy erzem, hogy attól függetlenül, megéfi
nekem, falun lenni. Ott nagyon megszerettem azt a helyet. - És
különben férjhezmenetelre hogy gondolsz ott? Ez is szempont,
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nem? - Ha falura megyek ott se biztos, hogy férjhez tudok
menni, de ha varosra megyek, biztos hegy ott férjhez tudok
menni? Nem de, maradok*.*... - Kiskunhalasról jöttem, es oda
is szeretnek visszamenni. Kiskunhalason nagyon nagy múltja
van a sportnak es én is nagy sportember vagyok* És ez egy
tervem, hogy testileg a gyerekeket fejletté akarom nevelni...
- Most a mackókat utánozzuk, jó mélyen hajolj előre, úgy
óvódások hanggal kísérhetik... brumm, brumm, brumm, jó! most
a kutyusoknak a járását utánozzuk. Hogy mennek a kutyák? vau
vau, vau* De körbe , gyere csak vissza! Te vagy a rossz kutya.
- Lassan ahogy számolok: egy, kettő, három, négy, bújjatok át
rajta, en nem tudok mert nem ferek,- de tudok.... öltözz bele,
lépj ki, rgyogóan fel lehet az óvódaban használni... - Hadd
nézzem ki csinálja, a Zoli nagyon szépen csinálja... Ringas
suk, úgy szépen csinálni? Jó,és elég. * Én már biztos, hogy
hazamegyek Nógrád megyébe áz én falumba dolgozni, és nagyon
varom is és nagyon felek tőle. Télek azért, mert a faluban
mindenki ismer gyerekkorom óta és mindenki tegez. Aztán itt
van egy nagy probléma, hogy hogyan fogom én majd magamnak a
társadalmi megbecsülést es a tekintélyt megszerezni...- Egy
olyan kisfaluban, ahol mindenki ismer ott mindenkinek van
véleménye az óvónőről, főleg ha a szülőfalujába kerül vissza.
Ott nem biztos, nogy rögtön van tekintélye, És ahhoz, hogy én
jó óvónő tudjak lenni, hogy meg tudjam adni azoknak a falusi
gyerekeknek azt amit szeretnék, ehhez először városi óvodában
fogok dolgozni, hogy elég tapasztalatot gyűjtsék. Városi óvo
dában az óvónőnek sokkal könyebb feladata van. Ezek az óvódák
tárgyilag, személyileg sokkal ellátóttabbak, és magp+a gyerek
anyag is sokkal másabb, sokkal könyebb ezekkel a gyerekekkel
dolgozni... - Sarga kukoricából a kacsa teste, - igen - ez a
csöpp kis szárnya ezekből a babokból...- hat a csöpp kis
szárnyát nagy babokból nem biztos, hogy ki tudja rakni... akkor nezek valami kisebb anyagot, es a lába pedig ezekből
a piros kukoricákból

lenne. - Jó, nézze meg színben is meg

formába is. Ugyanúgy vázlatot keli készíteni a terményből is,
mint ahogy a rajzból vázlatot készítenek. És akkor, hogyha a
két anyagot egymás mellé illesztik, utana lehet véglegesíteni
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és cdaragaszuani. - Tudod mit, így fogd aa ecsetedet, és
akkor lehet, így ide-oda. Jó nagyba fessétek* Na, ez is jó*
Mar hozzákezdhettek Zoluikam. Jó! Nagyon is szépen alakul,
rendben van. - Emlékszel ra, hogy mentünk fel a dombra? Ez
nagyon szép, ez az autóbusz* - Mindig festékes lesz a kezem*
- Le lehet mosni, - Palikám az ecsetedet mártsd be jobban, mert
latod, hogy nem fog oda jól. Jaj de szép, ki lesz itt, ez a
dombtetőn? - Piroska néni - Ne beszélj, ez en leszek? - Igen
és ha megszárad, rafestem a szemet* - Jó, jó* - Nagyon, nagyon
sokat várok* Én ott voltam gyakorlaton Hajóson és nem tudom,
de nagyon megszerettem azt a falut. Falun is laktam aádig is,
és most olyan kedvesek voltak az emberek, hogy szerintem város
ban nem lehet megkapni. - Ez a szülőfalud is? - Nem a szülőfa
lum es az az érdekes, hogy ott senki nem ismert engem, es ahogy
végig mentünk a gyerekekkel, mindenki

megnézett maganak, nahat

ez az uj óvónő, na majd ő* És megkérdezték a gyakorlat-vezető
óvónőmet, hogy tényleg mit hozott, és akkor elmondta, hogy mit
hozott*

Kecskemétről, az óvónőképzőből... - Hej Szélesnek ud

varán, udvarán. Minden delban doboljak, dobolják. Forgás: - An
nak adjuk a leányt, ki felköti a kardját. - A második részben. Na most a fiuk felkötik a kardot, a jobbkarjukat felemelik a
magasba, a lányok megfogják a szoknyájukat es rugóznak. - Attila
tartod a kardoat. A kardodat tartod. Rajta. Éh felkötöm, kardo
mat, kardomat, Add nekem a lányodat, lányodat, Ince, loncsos,
loboncos, kerek orros, fátyolos. - Az az igazság, hogy gyerek
korom óta pedagógus pályára készülők, nagyon szeretem a gyereke
ket, itt még különösen megszerettem őket és szeretnék tovább
tanulni. A szakmai gyakorlatom idején beszélgettem az isktla
igazgatójával ahová az óvodánk tartozott, es megmondta, hogy nem
szívesen engedik tovább tanulni az óvónőket, nekik óvónőre van
szükségük, és nem valamilyen szakos tanarra, főleg nem egyete
met végzett tanarra. - Neked azt mondták, hogy nem szívesen
engednek, nekem meg

azt mondták, hogy ne is számítsak rá. — Hát

igen, szóval ez a helyzet, hegy

tulajdonképen nem engednek el,

szóval alig várjak, hogy egyáltalán kapjanak óvónőt, nem még, hogy
elengedjék. - Igen. Végül is meg lehet érteni azt a tanácsot,
vagy azt az Igazgatót* Mert szükség van az óvónőkre. - Egy évig

dolgoztam, képesítés nélkül 'vódaban, de azalatt az egy év'

.-

alatt rájöttem arra, hogy tényleg ez az, amit én szeretek csi
nálni. És az, hogy nem fizetik annyira, kétségtelen, de az a
plusz amit

prémiumnak lehet nevezni, amit az ember a gyerekek

től kap. - Véleményem szerint is nagyon-nagyon fontos a pálya,
a hivatásszeretet és tudat, mert e nélkül eredményesen dolgozni
és tényleg óvónővé válni nem lehet. És mind azt a prémiumot,
amit a Klári, ahogy a szavaiból k.tünt nem pénzbe gondolt, ha
nem mindabba amit visszakapunk a gyerekektől. Egy szál virág,
v§tgy egy rajz formájában, vagy majd, majd valamikor, talán az
iskolában eszibe jut az hogy mindenre mi tanítottuk meg végered
ményben arra ami alapvető, megadtuk azokat az alapokat, amit
tovább tud majd az iskolában folytatni és kamatoztatni. Ez szerin
tem nekünk mindennel többet jelent. - Óvónő személyisége, és az
óvóda légköre kozott a rangsort fel kellene állítani, ki melyi
ket ítélné meg, ez a kérdés... - Az óvónőnek a személyisége az
ami meghatározza az ovoda légkörét. Én rangsorolnám. Szerintem
az óvónő személyiseget kell az el&ő helyre állítanunk és utána
következik az óvóda légköre. - A játékban is érvényesül az évé-'
nő irányitószerepe, mert nem mindegy, hogy mikor,-mit és hogyan
játszanak a gyerekek. Sok esetben közbe kell lépni az óvónőnek
és irányító munkajavai sok esetben tudja helyes irányba terelni

a gyerekek játékát. - Tehát arról van szó, a gyerekek aktív,
tevékeny, de a tevékenységének a tartalma az nem kívánatos.
Nem szeretnénk benne az agresszivitást fokozni. Mit csináljon
az óvónő, ez a kérdés. - Hát egy olyan erős ingert kell a gyerek
felé közvetíteni, ami eltereli erről a játékról, akár játékesz
közzel, akar jatéktéma javaslattal. - Teljesen konfliktus mente
sen nevelnénk a gyerekeket az óvodában, vajon mi lenne velük
tényleg később az elet során. - Hogy a legkisebb konfliktust se&
tudnánk, később sem megoldani. - Megtorpannának, - Életképtelenek
lennének. - Elbizonytalankodnanak. Igen nagyon helyes. Hogyan
tudja a munkában a gyermeki aktivitást biztosítani az óvónő.
- Óvónőnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy a munkát válto
zatossá, játékossá tegye, az életkori sajátosságoknak megfelelően
kérjen a gyerekektől munkát. - Igen. - A gyerek azonban észre is
veszi már és kell, hogy az óvónő erre rávezesse, hogy a munka
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lényegében különbözik a jatéktevekenységtől. - Óvodában nem
szívesen végzi a munkát a gyermek, ennek oka lehet az is,
hogy otchon például vannak nagyszülők, nagypap, nagymama,
akik kiszolgálják a végtelensegig, mindent megcsinál, es ha
az óvodába kerül, akkor természetesnek veszi a gyerek, hogy
esetleg a másik; vagy

az óvó néni megcsinálja. - Szóval,

hogyan tudja az óvónő ellensúlyozni az ilyeh nem kívánatos
családi hatasnak a következményét, - Hat, hogy megpróbál
beszélni a szülőkkel, es próbálja megértetni, hogy a három
éves gyerek

mar bizonyos dolgokra kppes, és engedjék meg,

hogy otthon azt csinálja, gyakorolja azt a gyerek,

mert az a

gyerek személyisége....- És kéri a szülőket, hogy ebben enged
jék- segítsék - otthon a gyermeket önállósodni, engedjék gya
korolni. - Úgynevezett detektivtükör, amely elválasztja a meg
figyelőt attól a teremtől, ahcl demonstrációk, pszihológiai
kísérletek es bemutatók, metodikai bemutatók szoktak lezajlani.
A demonstrációs teremben, ahol a gyerekek foglalkoznak, ját
szanak, ott ők csak egy tükröt látnak, mi innen mindent látunk
és hallunk. Ők nem is tudnak arról, hogy őket figyeljük. Ica
éppen egy mese kezdeményesést mutat be az uj módszer alapján,
amelynek lényege egy játék szituációból a gyerekeket nem kö
telezi, nem kényszeríti, a részvételre, hanem az érdeklődést
úgy kelti föl, hogy odacsalogatja a gyerekeket magához... Nézzétek testvérkék, előbujt a napocska. A napocska kidugta
aranykoronas fejecskéjét a felhők mögül, és vígan kacagott a
pillangósskákra, akik vidám tancba fogtak. Kergetőztek, szalad
gáltak, és ászre sem vettek, hogy elvesztették a pici kis házi
kónak a kulcsát. Telt múlt az idő, s egyszerre csak, egy nagy
szürke felhő eltakarta a napocskát. Fújni kezdett a szél, sss,
sss,.. - Sokan abban a téves hitben élnek, hogy akik óvónők,
azok valami egészségügyi szakiskolát, vagy valamilyen egész
ségügyi iskolát vegeztek. És ez ellen bizony szerintem ha
valaki ilyent hall, például egy értekezleten azt mondják, hogy
szeretettel köszöntőm a pedagógusokat és az itt megjelent óvó
nőket. Akkor kikérhetjük nyugodtan magunknak, hogy azért igenis
pedagógus munkát végzünk, nagyon is, sőt ... - Az óvónő az
első pedagógus, aki találkozik a gyerekekkel. Talán igazában
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az óvónő a leginkább pedagógus. Később már tanítónak meg tanár
nak nevezik őket. Ebben az óvónőben sokkal több van, Benne
van a nevelés, védés, gondozás, ugyanakkor oktató és a szó
nemes értelmében. - 1.13c üres óvónői állás van. Ebből
pontosan 800 a vidéki es 3 5 o a fővárosi állások szama. Csópa
1 óvónő, Fegyvernek 2, Janoshida 1,
1, Karcag 3; Kenderes 2,

Jászberény 2, Jaszdézsa

Kunhegyes 1, Kunmadaras 1, Mezőtúr

1, Tiszafürt 1, Tiszajenő 1, Nádudvar 1, Derecske 3, Győr lo
óvónő.
Munkatársak: Attimay György, Brasch Karoly, Breier György,
Dióssi Ferenc, Gere Mara, Kolonits Ilona, Kovács
Ilona, Traub Gyula, Szabó Árpád, Készült a MAFILM
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Lányok! Budapestre 27 hegyre lehet pályázni. A Fővárosi
III. kér. Tanács 4 fő óvónői állásra pályázatot hirdet;
a XI. kér.

3 fő,

a XIV, kér.

2 fő,

a XV. kér.

3 fő,

a XVII. kér.

3 fő,

a XXI. kér.

4 fő,

a XXII. kér.

6 fő.

Ezen kívül a Budapesti Pamuttextil Vállalat, üzemi óvodá
jába pályázatot hirdet óvónői állásra. Elhelyezés leány
szálláson.
A MONOR-i Járási Tanács pályázatot hirdet 2 óvónői állásra.
Lakást biztosítani nem tudnak.
Kistarcsa Nagyközségi Tanács, pályázatot hirdet a kistarcsai ovóda, óvónői állásra. Az állás Bp-ről Hév-vei való
kijárással megoldható.
Kiskunfélegyháza Városi Tanács pályázatot hirdet a városi
ovóda 4 óvónői munkakörének betöltésére.
A Tolna megyei Tanács ovódája pályázatot hirdet.
A Szekszárdi Városi Tanács,
A Dunaújvárosi Városi Tanács,
A Váci Városi Tanács,
A Fóti Községi. Tanács*
A Kerepesi Községi Tanács pályázatot hirdet. Egyre gyorsul
a felsorolás üteme. Mialatt Rozsondai tanár hangját hall
juk, aki a pályázati felhívást közzéteszi, a felvevőgép
a figyelő lányarcokon pásztázik. így ismerkedünk a Kecs
keméti Óvónőképző Intézet végzős hallgatóival. Érdekes és
sokféle tipusu lány arca kerül lencsevégre. Hat megyéből
és a fővárosból érkeztek ezek a lányok, és az óvónőképző
elvégzése után ugyancsak hat megyébe és fővárosba mennek
vissza: Pest, Bécs-Kiskun, Baranya, Tolna, Fejér, és Nógrád megye városaiba és falvaiba, hogy jól felkészülve, hi
vatástudattal végezzék fontos nevelői munkájukat. Ez évben
is, mint mindig 12o lény végez itt Kecskeméten. A pályázat

kihirdetése jól érzékelteti, hogy milyen nagy igény van
a képzett óvónőkre.
Igen. Az igény évről-évre növekszik, úgy ahogy államunk
egyre több és több ovódát létesít, hogy a dolgozó anyák
gondjain segítsen, hogy a fiatal házasok gyermeknevelési
problémáin enyhítsen.
- Lányok! /fejezi be felolvasását Rozsondai tanár ur/
A pályázati felhívás ki lesz függesztve a szokott he
lyen. Kérek mindenkit, aki már választott a kiirt mun
kaalkalmak közül, lo napon belül nyújtsa be pályázatát
az igazgatóságra. A folyosón elhelyezett hirdetőtáblán mér ott a teljes lis
ta. Ott tömörülnek előtte a lányok. Aki már jól áttanulmá
nyozta, helyet ad a többieknek. Jönnek - mennk, jegyzetel
nek, egyszóval olyan a nyüzsgés, mint egy felbolygatott
hangyabolyban.
- Nem mindegy, hogy nogyan indulunk neki az önálló élet
nek, Fontos és jelen.ős esemény a munkébaéllás. Liszkai
Erzsébet KIST! titkár, aki a Fejér megyei Bogyiszló köz
ségből jött, fel- feltörő gondolatait próbálja világo
san megfogalmazni.Egyre több lány kapcsolódik be a be
szélgetésbe. Reményeik, gondjaik, problémáik és félelmeik
kerülnek felszínre. Vallomásaikat pontosan megfogalmazni,
hiábavaló és helytelen lenne előre, mert a helyszínen

az

őszinte légkör vet fel érdekes és igaz gondolatokat.
Egyik a másiktól kap bátorságot az őszinte vallomásra.
Klubszobájuk^ahol ez a beszélgetés zajlik, szépen beren
dezett, kényelmes és nagyon barátságos. A szoba sarkában
álló kis pultnál, kétkarú presszógépen felváltva főznek
kávét a, lányok. A kötetlen beszélgetést úgy irányítanánk,
hogy abból kiderüljön az óvónők anyagi hegbescsülésének

kérdése, a hivatástudat, a minél nagyobb és dokoldalubb
szakképzettség követelménye* Egyes tanácsi dolgozók helytelenül - az óvónőt nem tekintik pedagógusnak, pedig
társadalmi jelentőségű a nevelői hivatás* Sokoldalú kép
zettség, magasfoku általános műveltség kell hozzá. Elen
gedhetetlen a pedagógiai és módszertani felkészültség,
a gyermekszeretet, a gyermeki egyéniség megbeesűlése, pe
dagógiai tapintat, az alkotó munka és bátor kezdeményezés
iránti érzék. Ez az óvónői hivatás. Erre készülnek két éven
keresztül* itt az iskolai évek alatt megszokták a bizton
ságot. A törődés, a gondolkodás anyagilag is könnyebbé tet
te tanulóéveíket* Az ösztöndíjak, a társadalmi ösztöndíjak
nem egyszer elérik a havi 7oo - looo Ft-ot is, ugyanakkor
a kollégiumi lakás és ellátás 2oo Ft-ba kerül* Nem sokkal
több lesz kezdő fizatésűk sem, pedig nemrég emelték
1.45o Ft-ra, de ugyanakkor lakásuk és ellátásuk sokkal töb
be fog kerülni. Nem csoda ha fontolgatnak, számolgatnak
vajon melyik állást pályázzák meg, melyik lesz a legelőnyö
sebb. Mert anyagilag nem a legjobban vannak otthonról ele
resztve. A növendékek 7o - 8o%-a munkős és paraszt származá
sú. A beszélgetésből, a vallomásokból kiderül, hogy a lányok
optimistán, mégis egy kis szorongással indulnak a nagybetűs
életbe.

A tanári szobában is kötetlen beszélgetés folyik a nevelők
között. /Ezt a beszélgetőst is oly irányba vezetnénk, amely
kiegészítené a lányok által felvetett gondolatokat és pár
huzamos vágással egy egységes egésszé állna egybe. A tanárok
gondjai alátámasztják a lányok által elmondott aggályokat.
Sok érdekes és fontos gondolat fogalmazódik meg./
- Meggyőződésűnk, hogy nem csak a hallgatók szakmai fejlő
dését kell segítenünk, hanem személyiségük kibontakozását
is, hogy a

fiatal ivónők sokoldalúan fejlett nevelőké, pe

dagógusokká váljanak. Azért is hangsúlyozzuk a pedagógus
kifejezést, mert nem egy Tanácsnál az óvónőket nem úgy ke
zelik mint a pedagógusokat.
A lányok szerteszélednek az ország minden részébe, eljut
nak a legkisebb faluba is. Van olyan hely, ahol azonnal a
vezetőovónői munkakört kell ellátnia. Ekkor kerülnek nehéz
helyzetbe, mert olyan gazdasági kérdésekkel is kell foglalkozniok, amit mi itt nem tanítottunk, de nem is taníthat
tunk a növendékeknek. Ehhez, a 2 éves képzés, kevés. Több
ször felvetődött a kérdés, hogy nem volna-e helyes, ha
2 évről 3-ra emelnék a tanulmányi évek számát, ás akkor mint
a főiskolákon, hosszabb gyakorlati munkára is lenne lehető
ség. Helyes lenne Főiskolai rangra emelni az óvónő képzést,
Magyarországon az ovódaí nevelésnek nagyon szép hagyományai
vannak.
Hazánkban az első ovóda 1823-ban Budán "Angyalkert" néven
nyitotta meg kapuit, Alapítója Brunszvik Teréz. Ez volt az
első ovéda

Közép - Európában, megelőzve Bécset is.

A reformkor egyik jelentős törekvése a magyar nyelv haszná
latának kivívása volt. A kor haladó politikusai az óvódéban
olyan intézményt láttak, amely e szközül szolgálhat e célhoz,
így Brunszvik Teréz kezdeményezése követőkre talált, de ezt
az uralkodó körök nem nézték jó szemmel.
1836-ban megalakult a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban
terjesztő Egyesület, mely a korabeli haladó politikusokat Kossuth Lajost, Wesselényi Miklóst is - egyesítette a kis
dedóvás érdekében. A kisdedovó intézetek ügye nemzeti ügy
gyé vált.
1837-ben Tolnán volt az első magyar óvónőképző, majd 1843ban Pestre költözött és ez az intézmény látta el képesített

nevelőkkel, óvókkal az ország kisdedovó intézeteit. A
kisdedovők nevelői ekkor még kizárólag férfiak voltak,
mert a megkívánt előképzettséget nők akkor még nem igen
szerezhették meg. 1848-ig összesen 89 ovóda jött létre
hazánkban. Az óvodai nevelés ügye hazánkban összefonó
dott a haladásért és függetlenségért vívott harccal és így ér
érthető, hogy a szabadságharc bukása után kedvezőtlen
helyzetbe került az óvodaügy* Az 1867-es kiegyezés idején
még csak 97 volt az óvodák száma. 1858-ig kizárólag fiu
kat vett fel a pesti óvóképző*
Az óvodaügy törvényes rendezése 1891-ben történt, az óvo
dai nevelés állami ügy lett.
A Tanácsköztársaság az óvodát nevelési intézménynek te
kintette, amely szerves része a köznevelésnek. Ekkor az
óvodát játékiskolának nevezték*
1936-ban az óvodák a belügyminiszter hatáskörébe kerül
tek és ezzel szociálpolitikai és egészségügyi intézménnyé
váltak. A felszabadulás után a népi demokratikus állam so
két tett az óvodai hálózat fejlesztéséért,

"A kisőedóvás feladata az óvodáskorú gyermekeknek a szo
cialista pedagógia célkitűzései szerint történő nevelése,
gondozása és az általános iskolai tanulmányokra való elő
készítése." óvodáink munméja tervszerűbbé vált* 1959-ben
kezdték meg munkájukat a felsőfokú óvónőképző intézetek,
köztük a kecskeméti. A századfordulótól a női egyenjogú
ság, és valószínűleg anyagi kérdés miatt is, csak női hall
gatók jelentkeztek.
Most nemrég volt egy kivételes eset. Levelet kapott inté
zetünk egy Tápiósüly-i tanítótól, amiben azt irja, hogy
szeretné az óvónőképzőt elvégezni. A levelére kénytelenek
voltunk elutasító választ adni.

Bár törvény nem tiltja az ovóbácsít, de a mi gyakorlatunk
ezt nem teszi lehetővé. Az viszont szembetűnő, hogy a tanárok
között, akik kimondottan ővonői szakágakat tanítanak, sok
a férfi. Ők irénikusan utolsó "bölényeknek" mondják magukat,
mert szerintük a pedagógusi pálya is, hasonlóan az óvónői
hez elnőiesedik.
A nagyon rövid történeti áttekintés után, /amihez fotók és
dokumentumok állnak a rendelkezésre / ismét a lányok között
vagyunk, de most mér nem a klubban tartott kötetlen beszélge
tésen, hanem egyik elméleti órán. A lélektan fontos tantárgya
az óvónőképzésnek. Feladata, hogy az óvónői munkához elenged
hetetlen pszichológiai alapismereteket biztosítsa. Foglalkozik
általános és fejlődéslélektannal, gyermeklélektannal és a pe
dagógiai pszichológiával. Az érdekes tananyag mind több és
több lényt kasztét hozzászólásra. Mi is a személyiség pszic
hológiája? i3ok minden tartozik ebbe a kérdáskomplexumba. Ki
az érdeklődésről, ki a képességek és adottságok szerepéről be
szél. Van aki a tehetség fogalmát fejtegeti, van &ki a körül
mények hatását a jellem kialakulására. Felvetődik az érzelmek
szerepe a jellem átalakulásában, a temperamentum és jellem
kapcsolata, vagy a munka jellemet formáló szerepe. A lányok
felszólalásaikban hivatkoznak egy-egy gyakorlati kísérletre,
annak eredményeire. B kísérletek közül bemutatunk egyet, amely
a felvetett elméletet /a megfelelő kísérleti eszközök segít
ségével és a kísérlet óvódás résztvevőivel/ a legszemléltetőbben támasztja alá.
A bonyolultabb kísérletekre, amplyek nagyobb létszámot igé nyelnek, a gyakorlati munka segítségére, korszerű demonstrációs
terem áll a hallgatók rendelkezésére. Ebben a tágas teremben
egy jól felszerelt óvódai szoba van berendezve. A terem egyik

fala teljes egészében belga tükör, és ez a íökörfal választja
el a megfigyelő szobát, ahol magasított padsorok állnak /mint

a színházban/. A terem oldaláról nézve csak tükröt látni,
ugyanakkor a másik oldalról, a megfigyelő szobából átlát
ni a bemutató terembe. Amíg a teremben a vezető óvónők
bemutató foglalkozásokat végeznek, addig a növendékek a
megfigyelő szobában mindent láthatnak és hallhatnak, azon
nal értékelhetik a látottakat a nélkül, hogy az óvódás gye
rekek őket láthatnák és hallhatnék.

A rejtett megfigyelés a

zavaré és elterelő momentumokat kiszűri,
A zeneteremben, Lőrincz tanár ur oktatása mellett furuláyznak a lányok. A zenei nevelés fontos szerepet játszik az
óvodai oktatásban. Személyiség alakitő és közösségformáló
hatása óriási, Az érzelmi alapokon épülő zenei nevelés al
kalmas lehet, különböző színvonalról induló gyerekek közös
képességfejlesztésére. A kis énekes körjátékok, amit a lá
ny óm az ének és zeneórán tanulnak, természetesen kézfogással,
párválasztással, együttes- pörgés-forgással járnak, amit a
gyerekek odaadással és örömmel játszanak együtt, A közös
éneklés és játék, csoportközösséget formál. Érdekes és fur
csa látvány, ahogy a 15-16 éves nagylányok körbe-karikéba
forogva játszanak. Ilyesmit csak a piciknél szoktunk meg.
Ezért rögtön az óvódások között látjuk a lányokat, amint
éppen az egyik lány tanítja az énekes körjátékot. Esen a
gyakorlati foglalkozáson egyszerre 12 lány vesz részt, Amig
a z egyik vezeti az óvodai foglalkozást, addig a többi ül a
kiapadón, és figyeli. Együtt izgulnak, együtt drukkolnak
társnőjükkel.
A gyakorló.óvódéban, amely az intézetben kapott elhelyezést,
8 óvodai csoport működik és 2oo gyermek neveléséről gondos
kodnak. Az óvónők többsége ebben a kecskeméti óvónőképző
intézetben volt növendék. Iti, tanultak, itt nőttek fel ás
itt is maradtak dolgozni és nevelni az óvónőpalántákat.
Itt a kísérleti, óvódábam végzik gyakorlati munkájukat a Iá-

nyak. Mindén kedden és pénteken ők vezetik az óvódai fog
lalkozásokat. Amit az elméleti órákon és a különböző fog
lalkozásokon tanultak, azt itt, a gyakorlatban kipróbál
hatják. A csoportok megbeszélik, kiértékelik ezeket az
óvódai órákat, megbeszélik a tapasztalatokat és tervet
csinálnak, felkészülnek a következő órára. Ebben segítsé
gükre vannak az óvóda óvónői, a már bevált jó tapasztalato
kat átadják a hallgatóknak és uj módszerek kidolgozásával
készítik fel az óvónő-jelölteket* Saját gyakorlatukkal,
optimizmusukkal és lelkesedésükkel mutatnak követendő pél
dát az óvónői pályához.

A lányok szakcsoport! foglalkozása és az óvődában zajló
gyakorlati órák váltakoznak. Párhuzamosan látjuk mindig
azt megvalósulni az óvódában, amit a lányok a foglalkozáso
kon elsajátítottak. Érdekes és kedves jeleneteknek lehetünk
így tanúi, mert ami a kis óvódásgyerekeknek természetesen
jól illik, az a nagylányoknál bizony néha megmosolyognivaló.
Ilyenek az óvódai tornagyakorlatok. Mint esetlen makcók,
négykézláb másznak mörbe a lányok a tornaterem bordásfalai
mellett. Meg kell tanalniok azt a gyakorlatban is, amit majd
a gyerekeknek tanítanak az óvódai tornaórán. Játékosan, ked
vet csinálva kell a gyerekeket rászoktatni az egészséges test
edzésre. Egypár jellemző, játékos, könnyedtornagyakorlatot
mutatnánk be, amit labdával, karikával és más tornaeszközök
kel végeznek a lányok és a gyerekek egyaránt.

A szaktárgyak oktatása mellett a hallgatók esztétikai igé
nyességének, ízlésének fejlesztésére törekszik a rajz, kézi
munka és a bábszakcsoport. A rajz keretében foglalkoznak az
óvódai környezet esztétikai kérdéseivel. A rajzteremben tel
jes csend honol. A lányok elmerülten készítik a kiadott fela
datot. Előttük az asztalon agyagkupacok állnak előkészítve a
formázáshoz. Minden padsor előtt egy-egy kitömött madár, az
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a modell* érdekesen formálódnak, alakulnak a fürge lány
kezek nyomán a madéifigurék* A tanér jér-kel a padsorok
között, és ahol kell ott magyaráz, ahol-kell ott segít.
Ezekhez a

természet &táni tanulmányokhoz hozzátartozik

a mintázáson kívül a rajz és a festés is*
A gyakorló óvódéban is elmerülten dolgoznak a gyerekek*
Ötletes megoldást találtak az óvónők arra, hogy a főtök
kel ne maszatoljanak össze mindent a gyerekék. A falra
egymás mellé szerelték a rajztábla sort amire a papír van
rögzítve, a táblák alatt a falon ötletesen megoldott polc
sor a festékeknek. A gyerekek mintha egy pannót, egy hoszszu falfestményt készítenének egy megadott t^ma szerint.
A lányok a kézimunka műhelyben sokféle ügyes és ötletes ki
fejezési formát tanulnak. Egy-egy motívumra számtalan kife
jezés lehetséges. Ötletesnek, találékonynak kell lenni,
mert bárhová is kerülnek, akár a legkisebb faluba, ahol az
óvodai felszerelés nem a legkorszerűbb, ott is meg kell,
és me<,. is lehet találni a megfelelő anyagot a szemléltetés
kifejezésére. Egy kis ötlet, egy kis fantázia, Itt van pél
dául a falitáblán a műhelyben

a lányok munkáiból összeállí

tott variáció egy kakasra. A kakas: festve, spines papírok
ból kiragasztva, textil anyagokból felragasztva, kukoricá
ból, babból vagy lencséből kirakva.
A szomszédos bábműhelyterem, mint valami színes mesevilág
tárul a s ..érnünk elé. Itt készítik a növendékek a szép, ér
dekes és ötletes bábfigurákat. Jó kezekben Tannak Éva néni
nél, ami kiváló értője, művelője és pedagógusa ea^ek a ezakőganak* Kimeritnetetlen az emberi Stletasaég. Csak körül
nell nézni a műhelyben, a szekrényekben, az asztalokon és
a polcodon festői rendetlenségben elhelyezett figurákon,
bábukon. A bábkészitésen givtil, bábjétszást is tanulnak,
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A kié házi bábszínházukban rögtönzött előadást tartanak
a lányok, Ezeken a kötetlenebb jellegű foglalkozásokon
a bábszakkörben, az irodalom, képzőművészet, dramaturgia,
színpadi beszéd, zene, és a koreográfia kérdései is sorra
kerülnek, így válnak sokoldalú, jél felkészült óvónőkké.
Az elsajátított ismeretanyag visszahat rájuk s alakítja,
formálja, változtatja egész személyiségüket.
Jellemző, hogy ráér a legkisebb kortól a szó szoros értel
mében, játszva nevelik a gyerekeket lényeglátásra ás ön
álló alkotómunkára. Figyelemmel kisérik a gyerekek fejlő
dését, személyiségűk, alkotókészségük kibontakozását.
Az óvodában, kerekretálalt szemekkel figyelik a növendékóvónő kezére huzott bábu meséjét az apróságok, Az ő kezűk
ben is ott mozog a saját készítésű, egyszerű, fakanál fi
gura. A mese, fantázia megmozgató beszélgetéssé szélesedik
ki a nagylány és a gyerekek között.
Úgy, ahogy a gyakorló óvóda az intézet területén foglal
helyet, ugyanúgy a kollégium és helyben van. Mindhárom
részleg udvara egymásba nyílik. A lányok nyolcvan százalé
ka kollégista, itt van az otthonuk. De nem sok ig, mert
Kecskeméten, benn a városban épül az uj kollégium, ahol az
óvónőképző lányai is helyet kapnak. Korszerűbb és kényel
mesebb elhelyezésük lesz mint most, mert jelen pillanatban
egy hálószobában 12-13 lány alszik emeletes ágyakon.
A hálóval szemben külön tanulószobájuk van, a szekrények
a folyosóra vannak kirakva, őszintén szólva ez nem a leg
kényelmesebb, a legszebb, de fiatalok, és a figatalságuk
sok mindenen átsegíti őket.
Az udvaron vidáman ugrándoznak, játszanak ezen a kellemes
májusi délutánon a gyakorló óvoda apróságai.

A Kollégiumi szobákban a lányok készülnek esti programmjuk
ra. Egy csoport táncolni megy a városba, a három kecskeméti
főiskola pinceklubjába^ Rögtön éssrevevődik ez rajtuk, mert
hosszan és gondosan csinosítják magukat.
Van, aki moziba készül, de nem filmet nezni, hanem azokkal
a gyerekekkel foglalkozni, akiknek a szüleik éppen filmet néz
nek. A moziban erre a célra alakítottak ki egy szobát. Ezt
az akciót amit a város szervezett, mese-mozinak nevezik, és
igen népszerű a kecskeméti gyerekes családok körében. A g erekek felügyeletét szívesen vállalják a lányok, mert ezáltal
egy kis külön keresethez is jutnak. Ez teljesen önkéntes ala
pon történik. A lányoknak a kereseten kívül, jó gyakorlat is.
Ugyanilyen önkéntes akció a pótmama szolgálat. Igény van rá
a városban, ezért is vállalták a lányok. Kettőtől tíz éves
korú gyerekekkel foglalkoznak, vigyáznak rájuk amíg a szülők
nincsenek otthon, A szülőknek is megnyugtató, hogy

szakkép

zett pótmamára bízhatják a gyerekeiket. A város is, és a lá
nyok ia szívesen veszik ezt az együttműködést.
A moziban ás a lakáson, ahol igjnybeveszik a pótgama szolgá
latot egy-egy rövid riportszerü jelenetet forgatnánk.
A pinceklubban javában járják a táncot. Ez a jelenet is rö
vid felvillanásként jelentkezne a filmben.
Ballag mér a vén diák ...
Ünneplőbe öltözött az óvónőképző 12 o végzős hallgatója.
Fe iér blúzban és sötétkék szoknyában, orgona csokorral a
kezükben libasorban vonulnak a lányok. Arcukon meghatottság
és vidámság keveredik. Hosszú kígyózó sorban haladnak.
Ott ballagnak a gyakorló óvóda udvarén, a mászókék, játék
házacskák és a kis virágágyások mellett, de a sor vége még
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csak az állatfigurákkal díszített falak mentén halad.
Ballag már a vén diák ... Ismét látjuk a már jól ismert, ked
ves leányarcokat. Közben az ének elhalkul és a film elején már
hallott pályázati felhívás szövege kiseri a ballagó lányok me
netét*
Budapestre 27 helyre lehet pályázni.
A Fővárosi 111. kér. ^anécs 4 fő óvónői állásra pályázatot
hirdet,
a XI. kér.

3 fő,

a XIV. kér. 2 fő,
a XV. kér.

3 fő,

a XVII.kér. 3 fő,
a XXI. kér. 4 fő,
a XXII. kér.6 fő
a Budapesti Pamuttextil Vállalat,
a Mcnori Járási Tanács,
Kistarcsa Nagyközségi Tanács,
Kiskunfélegyháza Városi Tanács,
A Tolna Negyei Tanács pályázatot hirdet óvónői állásra.
*z egyre gyorsuló felolvasás eInaikul úgy, olyan ütemben, ahogy
a lányok ballagási menete eltávolodik.

