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30 év ünneplése „okosan, bölcsen, szelíden” 
 - Miben gyökeredzik a környezeti nevelői 
identitás és a Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület (MKNE) sikere? 
 

2022-ben lett 30 éves a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE), 

amelyet 1992 márciusában alapított nyolcvankét elhivatott környezeti nevelő. Egy 

szervezet fennmaradása – vagy fenntarthatósága, ha úgy tetszik – nem magától 

értetődő dolog: akár külső, akár belső körülmények hatására számos szervezet 

meggyengül és megszűnik, és különösen igaz lehet ez a civil szervezetekre, 

egyesületekre, alapítványokra. Az MKNE azonban töretlen lelkesedéssel működik, 

számos régi és új taggal, így felmerül a kérdés, hogy mi a szervezet 

fennmaradásának és sikerének titka? Mi tette vonzóvá az MKNE-t a tagok 

számára és mi az, ami máig ott tartja őket? Ha pedig a szervezet mögé nézve 

magukra az emberekre összpontosítunk, felmerül a kérdés: milyen hatások által 

válik valaki környezeti nevelővé? 

A Kör ünnepi különszámában ezekre a kérdésekre keressük a választ öt olyan 

MKNE-tag segítségével, akik vagy részt vettek az Egyesület alapításában, vagy 



2 

már kezdetektől az Egyesületet erősítik. Darvas Katával, Saly Erikával, 

Vásárhelyi Judittal, Vásárhelyi Tamással és Victor Andrással az ELTE PPK 

pszichológia alapszakos hallgatói1 készítettek életút-interjúkat. 

 

Milyen céljai voltak az Egyesületnek az alapításkor? 

Minden szervezetnek vannak dokumentumai arról, hogy milyen alapvető 

célok és szabályok határozzák meg a működését, de egy szervezet 

megismerését sokkal izgalmasabbá és életszerűbbé teszi, ha mindezt maguk a 

tagok mondják el. 

„Én nem emlékszem arra, hogy konkrét cél fogalmazódott volna meg, hiszen nem 

volt hagyománya Magyarországon a környezeti nevelésnek. Inkább az 

fogalmazódott meg, hogy próbáljuk körüljárni, hogy egyáltalán mi a környezeti 

nevelés, mik a feladatai, kiknek szól, ki kit tanítson, oktasson, neveljen, vezessen. 

Magának a fogalomnak a megtöltése volt tulajdonképpen a feladatunk.” (Victor 

András) 

A fogalommeghatározás mellett hangsúlyos volt a társadalom környezethez 

való viszonyának alakítása, a szemléletformálás is, amelyet Vásárhelyi Tamás 

és Saly Erika is érzékletesen kifejtett: 

„Ez a társadalmi szemléletformálás – nagyon egyszerűen fogalmazva – mint feladat 

már megalakulásunkkor, 1992-ben bekerült az Egyesület alapító dokumentumaiba, 

majd 1998-ban a Környezeti Nevelési Stratégiába is valahogy így: »az a célunk, 

hogy a magyar társadalom a környezetével harmonikusabb viszonyban éljen«. 

Teljesen megfoghatatlan, hogy ez mit jelent, de közben meg azt gondolom, hogy 

ez egy érthető dolog. És akkor ebbe belefért az is, hogy iskolát zöldítünk, hogy 

családbarát programot csinálunk, hogy emberi kapcsolatokról beszélünk. Nagyon 

fontos eredményeinkhez tartozik, hogy pár évig együtt dolgoztunk egy 

                                           
1 Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani Abafalvi László Tamásnak, Erdélyi Sarolta Rékának, Krivács Kittinek, 
Pleck Tímea Andreának és Sárvári Simonnak az interjúk elkészítéséért. 
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készségfejlesztő hölggyel – Szamos Erzsébettel –, akinek az volt a javaslata, hogy 

indítsunk »emberi kapcsolatok a környezeti nevelésben« témájú képzés-sorozatot. 

A kezdetektől úgy gondolkodtunk, hogy az emberi környezet háromféle tényezőből 

áll, vagyis három nagy területe van: a természeti környezet, az ember által alkotott, 

épített környezet, és a társadalmi környezet. És valóban, ha a társadalmi környeztet 

nem lehet megváltoztatni, akkor a másik kettőt se lehet, tehát ugyanakkora 

figyelemmel kellene fordulnunk a pszichológia és a pszichológiával elérhető 

dolgok iránt.” (Vásárhelyi Tamás) 

„Kezdetben azt akartuk, hogy a szemléletváltozás minél szélesebb körben 

megtörténjen, hogy mindenki érezze magát környezeti nevelőnek; mindegy, hogy 

pedagógus, pincér vagy könyvtáros. Mindenkinek dolga a környezeti nevelés, így 

a szülőké is, de a szülői szerep mellett még munkahelyen is dolgozunk, tehát több 

helyen vagyunk érintettek a környezeti nevelés feladataiban. Vagyis: tedd a dolgod, 

fordíts a látószögeden, gondolkodjál másképp! Ma már a hangsúlyt a cselekvésre 

tesszük. Az igazi kérdés tehát az, hogy hogyan lehet eljuttatni odáig valakit, hogy 

cselekedjen.” (Saly Erika) 

A környezethez való viszony alakulásában mind Darvas Kata, mind Saly 

Erika hangsúlyozták a környezet szeretetének fontosságát: 

„Az volt az elképzelésünk, hogy a gyerekekkel megszerettetjük a környezetet, s ha 

már megszerették, akkor nem fogják bántani. Ez egy lassú, szeretetteljes hozzáállás 

volt.” (Darvas Kata) 

„Mindig rá kell irányítani a figyelmet a szépre, az értékre. A kicsi is lehet értékes, 

szép. Szeretettel kell viszonyulnunk mindenhez és mindenkihez. Úgy, ahogy a Zöld 

Szív Mozgalom vallja. A zöldszíves „filozófia” szerint a kicsi gyerek mindent 

szeret, nyitott az egész világra, mindenhez érdeklődéssel, szeretettel viszonyul. És 

ha támogató a környezet, akkor ez meg is marad. Minél hosszabban támogató a 

környezet, annál hosszabban megmarad, annál inkább kíváncsi marad egy gyerek, 

s majd felnőttként is ilyen lesz. És ha rácsodálkozol a természetben valami szépre, 
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akkor érzed, hogy neked dolgod van: meg akarod védeni, mert érzelmileg kötődsz 

hozzá. Tehát minden, minden rajtunk múlik. Egy kis kölyök puli az emblémánk; és 

pont azért választotta ezt az Egyesület, mert a puli egy játékos, intelligens kutya. 

Szelíden, de határozottan – és jó irányba – terelget. Most már tudjuk, mi a 

követendő út, a helyes irány; és azt is tudjuk, hogy cselekednünk kell.” (Saly Erika) 

Fontos cél az is, hogy az ember rendszerben lássa magát, ahogy azt Victor 

András kiemelte: 

„Igen, így van.  Ezt a gondolatot szeretnénk minél több emberben megerősíteni.  

Hogy vegye észre, hogy szoros összefüggésben van a környezetével: a levegővel, 

a tárgyakkal, a vízzel, a másik élőlénnyel, a láthatatlan élőlényekkel, az atkával, 

ami a porban van. Tehát, hogy elválaszthatatlanok vagyunk a környezetünktől, s a 

környezetünkben minden tényező fontos és hat ránk.” (Victor András) 

Ahogy azt Vásárhelyi Judit megfogalmazta, a folyamatos megújulás mellett az 

alapvető célok és értékek változatlanok: 

„Az Egyesületnek van egy alap hitvallása és célkitűzése, ami érvényes a jövőben is 

– ha csak atomháború nem lesz. Erre a küldetésre mindig szükség lesz, tehát azt 

folytatni kell ugyanabban a rendben. Emellett lehet újításokat bevezetni; valaki 

olyan feladatot talál ki, ami még nem volt, egy új projektet, vagy valami új védendőt 

– ahogy például most a beporzókat –, de ez bármi lehet: az éppen akkori természeti 

szükséglet, vagy hiány, vagy veszélyeztetettség szerint, olyasmi, ami az illető saját 

lelkének fontos. Ez a feladatokra nyitottság továbbra is kell. A lehető legjobb az 

lenne, ha a feladatok bővülését sikerülne – amennyire csak lehet – tantárgyközivé 

tenni, és az összes szaktanárral elfogadtatni, hogy erre szükség van. S főleg hogy 

ezt szeressék, ne nyűgnek érezzék. Ezen tehát nem kell változtatni, mert az alapvető 

értékek képviselete valamennyi bejövő nemzedéknél mindig érvényes lesz.” 

(Vásárhelyi Judit) 
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Büszkeségek, mérföldkövek 

Az Egyesület 30 évére visszatekintve érdemes sorra venni, hogy öt 

interjúalanyunk milyen eredményeket idézett fel az Egyesülettel 

kapcsolatban. Az MKNE számos büszkesége és mérföldköve között 

kiemelkedett a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (NKNS) első és aztán 

újabb kiadásainak létrehozása, amelyet mindegyik interjúalany megemlített. 

Lássuk hát, hogyan emlékeznek meg erről ők! 

„A sok fontos közül kiemelkedően fontos, hogy az Egyesületünk 1998-ban kiadott 

egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. 

Jellemzője a kiadványnak, hogy „nevelés” alatt nem csak az iskolára gondol, hanem 

minden olyan helyzetre, amelyben 

szemléletformálás történik. Így tehát ennek a 

könyvnek olyan fejezetei is vannak, hogy 

vallás, média, család, szabadidő, tudomány, 

önkormányzat satöbbi.” (Victor András) 

„A környezeti nevelés stratégiájába 

beletartozik annak tudományos háttere, a 

magánélet, a személyes környezet, a 

társadalmi környezet, az intézményes 

környezeti nevelés, az oktatás és a képzés is. 

Például a társadalmi környezeten belül a 

hagyományok, a tudomány, vallás, 

munkahely, jog, önkormányzat, civil közélet, információs rendszerek, a 

finanszírozás kérdése. Az NKNS készítésekor mindegyik területnek volt egy 

szakértője, aki leírta, hogy milyen a jelenlegi helyzet, és hogy milyen ötletei vannak 

arra, hogy az adott területen mit lehetne, kellene a környezeti nevelés 

szempontjából fejleszteni. Az egyes fejezeteknek a végére kerültek ezek az 

ajánlások. Szerveztünk egy után-követő konferenciát, ahol azt néztük meg, hogy 

1. A kép forrása: 
https://www.regikonyvek.hu/kiadas/nemzeti-
kornyezeti-nevelesi-strategia-2000-magyar-
kornyezeti-nevelesi-egyesulet 
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ezekből az ajánlásokból megvalósult-e valami, s hogyan kell a javaslatokat úgy 

átfogalmazni, hogy az időközben bekövetkezett változásoknak is megfeleljenek, 

illetve miként kell úgy megfogalmazni, hogy tényleg megvalósuljanak. Ez egy 

óriási szakmai munka volt.” (Darvas Kata)  

„A társadalmi élet minden területével foglalkozunk ebben a könyvben, amire csak 

rálátunk, s mindig azzal a szemmel, hogy az adott területen milyen lehetőségei 

vannak a környezeti nevelésnek. Nagyon örömteli munka volt, hogy 20 másik civil 

szervezetet és több mint 100 szerzőt bevonva létrehoztunk egy könyvet, amelyik 

olyan áttekintően és széles értelemben mutatja be, hogy milyen feladataink vannak 

a környezeti nevelés terén, hogy nem is tudom, hogy van-e a világon még egy ilyen 

kiadvány. Óriási örömérzés volt, hogy ezt meg tudtuk csinálni. És büszkeség is volt 

bennünk.” (Victor András) 

„Amikor ennek a könyvnek minden fejezete kész volt, akkor egy nagy, 130 fős 

konferencián minden fejezetet megtárgyaltunk a szerzők és a lektorok jelenlétében. 

Aztán 5000 példányban megjelent, majd ingyenesen eljuttattuk minden 

magyarországi közkönyvtárnak, s értelemszerűen minden közreműködőnek. Ez 

összesen több száz címet jelentett. Sőt: bárki, aki küldött egy borítékot 

felbélyegezve, annak is elküldtük, s osztogattuk rendezvényeken is. Megjelenése 

évében tananyaggá vált egy csomó felsőoktatási intézményben, ahol akkor volt 

ilyen környezeti nevelői pedagógusképzés.” (Vásárhelyi Tamás) 

„A Stratégia először 1998-ban jelent meg; 2003-ban revideáltuk és újra kiadtuk 

könyv formájában. 2010-ben is revideáltuk, országszerte, hónapokon keresztül 

tucatnál is több civil szervezet közreműködésével tartott műhelyeken, amelyek 

szellemi frissülések a résztvevők számára. Ez a harmadik kiadás neten érhető el. 

Tehát azt gondolom, hogy a Stratégia az egyik legnagyobb eredményünk.” 

(Vásárhelyi Tamás)  

„Születőben van a Stratégia negyedik, frissített változata. Én mindegyik változatba 

bedolgoztam, az egyiknek a főszerkesztője is voltam. Mindegyikbe írtam fejezetet, 
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mindig az önkormányzat és a kistáj – tehát nem az iskola, hanem annak bővebb 

környezete – témájában. A negyedik kiadás sajnos elhúzódik a COVID miatt, és 

nem tudni, hogy lesz-e pénz a papíralapú megjelenésre, de a neten majd biztosan 

olvasható lesz. A stratégia megújítása egyaránt fontos és hasznos az alkotók és a 

célcsoportok számára.” (Vásárhelyi Judit) 

„Ez a Stratégia kuriózum. Nem tudom, hogy világviszonylatban is kimondható-e – 

de európai szinten biztos –, hogy egyik országnak sincs olyan környezeti nevelési 

stratégiája, amely ilyen széles értelemben foglalkozik a környezeti 

szemléletformálással. Ez a munka tartalmi alapvetés, nem igazán stratégia, 

minthogy nem fogalmaz meg felelősöket, határidőket stb. De hasznosan hozzájárul 

azokhoz a stratégiai tervekhez, amik pl. a minisztériumokban készülnek.  Tartalmi 

alapvetés, amely jelzi, hogy az elmúlt 30-40 év alatt a társadalmi élet egyes 

területein milyen helyzetek alakultak ki.  Oktatók, kutatók, gyakorlatban dolgozó 

pedagógusok és minden szakmabeli és mindenfajta civil szervezet hozta a szakmai 

tudását. Ennek összegzése van benne, közérthetően. Kinyitod a művészetnél és azt 

mondod: de jó, hogy ennyi mindent tudnék csinálni ezen a területen! Vagy 

megnézed, hogy politikusként vagy döntéshozóként mit tudnál tenni, mit 

javasolnak a környezeti nevelés szakértői, mit is tehetünk a fenntarthatóságért.” 

(Saly Erika) 

A Nemzeti Környezeti nevelési stratégia mellett gyakran említésre kerültek az 

Egyesület olyan nagy sikerű kezdeményezései, mint a Hermann Ottó 

Vándortanösvény, a rovarszállók, a Beporzók Munkacsoport, a Művészetek 

Völgyében minden évben fontos helyet kapó Zöld Zugoly, a ZölDÖK, az 

iskolák zöldítése. Ezek közül nem egy program az összetett csapatmunka, a 

tagok egymásra épülő kreativitása révén nőtte ki magát, és vált népszerű, 

sikeres kezdeményezéssé. Az egyik példa erre a Beporzók Munkacsoport, és 

az ő különböző kezdeményezéseik: 
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„A rovarszálló ötletet én vittem be a Zöld Zugolyba 2015-ben. Építettünk a 

párommal egyet, és levittük Kapolcsra. Csináltam hozzá tablókat is, bemutatni, 

hogy mire jó a rovarszálló, hogyan kell megépíteni, mire kell vigyázni, és milyen 

rovarszállók készültek már Európa szerte és Kanadában. Vásárhelyi Tamás 

meglátta, és onnantól kezdve beindult az agya mint rovarásznak. Hamarosan ő lett 

a Beporzóknak, a Beporzók Munkacsoportnak a vezetője és egyedi (művészi) 

rovarszállók tervezője, a csoporttal együtt kivitelezője. Amikor a 22. kerületben 

föltétetett a kérdés, hogy mit csináljon a 22. kerületi Zöld Jövő civil szervezet 

jövőre, elfogadták a javaslatot, hogy csináljunk rovarszállót, legyen a kerületnek is 

egy rovarszállója. Az lett a vége, hogy az egyik helyi vállalkozó csinált tízet! 

Szerintem ez szuper! A város illetve a kerületem különböző pontjain ott vannak a 

rovarszállóink.” (Darvas Kata) 

„Hirtelen támadt ötlet volt, hogy legyen március 10. a Beporzók Napja. Ezt a 

testvérem (Vásárhelyi Tamás) találta ki, s az az üzenete, hogy méz nélkül még 

túlélünk – mi, emberiség – de ha beporzók nem lesznek, akkor nem élünk túl; ezt 

pedig tudatosítani kell. A különböző budapesti és vidéki önkormányzatok, iskolák 

pénzt adnak rovarszállók építésére, és akkor lehet ilyen beporzó rovarok 

szálláshelyéül szolgáló, gyönyörű szép, fából készült állványokat telepíteni. Nem 

kell nekik sok hely. Sok lyuk azonban kell rajta.  A fiam csak egyszerűen vesz egy 

fahasábot, lyukakat fúr bele fúróval és kirakja a tornácon két fa közé.  És máris 

hordják bele az agyagot és a sarat a fészkelő rovarok, máris tele van beporzókkal. 

Ez fantasztikus! Most ez nagy-nagy divat lett az Egyesületben, mert nagyon 

könnyen lehet a szép állványt elkészíteni, a gondolatot megértetni.” (Vásárhelyi 

Judit) 

„2018-ban történt, hogy egy hallgatóm szakdolgozati témát keresett, vagyis 

szakdolgozatot szeretett volna írni a vezetésemmel a beporzó rovarok témájában. 

Akkor azt mondtam neki, hogy próbáljunk megalapítani egy természetvédelmi jeles 

napot. Emlékeztem ugyanis arra, hogy számomra a Föld Napja hazai bevezetése 

milyen meghatározó élmény volt, mert azt mutatta, hogy a nulláról indulva a civilek 
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tudtak valamit tenni. Ezért javasoltam neki a Beporzók Napját. Novemberben 

elkezdtünk dolgozni, és március 10-én már a Kárpát-medence 24 településén történt 

valami. Ketten voltunk, anyagi lehetőségeink egyáltalán nem voltak (vagy csak a 

saját zsebünkből), de nem is akartunk sok pénz költeni. Viszont dolgoztunk nagyon 

sokat – és azóta működik a Beporzók Napja, egyre több támogató és csatlakozó 

van, bár nem mentünk még túl a Kárpát-medencén.” (Vásárhelyi Tamás)  

„2020-ban kezdődött az 

együttműködésünk Ferencvárossal, hogy 

a kerület számára egy környezeti 

jövőképet és klímastratégiai tervet 

dolgozzunk ki. Ennek részeként kértek 

egy városi klíma témájú 

vándortanösvényt, amit az iskoláikban 

tudnak majd használni. Hívtak engem, 

hogy ebben vegyek részt. A városi 

klímához ugyan nem értettem, de 

elkezdtem megtanulni. És végül 

összehoztuk. Utána jött egy másik 

lehetőség, mert az MKNE megpályázta a 

Nemzeti Kulturális Alapnál egy beporzó vándortanösvény elkészítését. A 2021-es 

évem arra ment rá, hogy ezt csináltuk meg. A Kolozsvári Egyetemen működő, meg 

ott végzett kollégákkal közösen terveztük, közösen kiviteleztük. Két sorozat van, 

az egyik Kolozsváron, a másik itt nálunk. Volt olyan hétvége, hogy egyik nap a 

Várkert Bazárban egy nemzetközi konferencián négy órán keresztül mutattuk be a 

játékokat, 32 különböző beporzós játékot. Másnap pedig a Hunyadi téri piacon 

álltunk a parkban, és ott mutattuk be a másik fajta játékokat, amelyek parkba valók. 

Látható, hogy ami 2014-ben elkezdődött – hogy vannak olyan készleteink, amikkel 

játékos módszerrel mindenféle ismeretet át lehet adni –, az nagyon népszerű, hiszen 

mindenki szeret játszani.” (Vásárhelyi Tamás) 

2. A kép forrása: https://mkne.hu/tura-12-kerulet/ 
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Az idézetekből jól látszik, hogy mi járult hozzá a rovarszállók népszerűségéhez 

és ahhoz, hogy egyre több legyen belőlük a legkülönbözőbb helyeken – 

otthonokban, iskolákban, városi köztereken. És az is látszik, hogy bizonyos 

ismeretterjesztő környezeti nevelési kezdeményezések hogyan kezdik a 

határokat is átívelni. Jó példa erre az előbb említett beporzó tanösvény is, de 

különösen a legelső vándortanösvény, a Herman Ottó Vándortanösvény, 

amelynek létrejöttéről és terjedéséről Vásárhelyi Tamás és Vásárhelyi Judit 

mesélt. 

„2013-ban egy volt kollégám fölhívta a figyelmemet, hogy 2014-ben Herman Ottó 

emlékév lesz, a halálának 100. évfordulója. Herman Ottó egy 19. századi ember 

volt, aki lakatos inas végzettségig vitte, de ehhez képest életében a néprajz, a 

biológia és az ősrégészet területén is meghatározó, alapozó, hatalmas 

monográfiákat írt; politikus volt, újságíró volt, tudományos ismereterjesztő volt, 

tehát egy egészen fantasztikus, kivételes egyéniség.  

Ez a kollégám – Vida Antal – Herman Ottóról egy szállítható, azaz 

„vándorkiállítást” tervezett, hogy iskolákba is eljuthasson. Engem is meghívott a 

kiállítás anyagának összeállításához. Három példányban készült volna, hogy 

Herman Ottót népszerűsítse. Én pedig rábeszéltem, hogy ne passzív tabló- vagy 

képsorozat legyen, hanem próbáljunk meg egy olyan interaktív kiállítást csinálni, 

ami szállítható, és Herman Ottó életét úgy mutatja be, hogy közben manipulatív. 

Eleinte egy kis óvatossággal – nem gyanakvással, de óvatossággal – fogadta az 

ötletet, de amikor egy általános iskolai bemutatót tartottam a levegővel és vízzel 

kapcsolatos játékokkal, amelyek mind kapcsolódnak valahogy a pókokhoz, a 

halakhoz, vagy a madarakhoz, akkor oda elküldött egy fotóst, hogy, nézze meg, 

milyen. A fotós ott volt az első 20 perces menetben, de aztán maradt még négyszer 

20 percre, mert annyira élvezte. Végül úgy neveztük el magát a műfajt, hogy 

vándortanösvény, merthogy olyasmi, mint egy vándorkiállítás, de nem kiállítás, 

hanem egy tanulási lehetőséget nyújtó program. Állomások vannak, mint egy igazi 

tanösvényen és végig lehet menni rajta.  Abban az évben három példány készült el 
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a Herman Ottó Vándortanösvényből. Az Egyesület vállalta, hogy megtervezi és 

elkészíti, s azt is, hogy forgalmazza 36 helyen. Végül 60-nál is több helyre jutott 

el, mert egyszerűen berobbant a köztudatba; ráadásul ingyen lehetett kölcsönbe 

megkapni. Akkora siker lett, hogy a következő évben rendeltek még ötöt belőle. Ez 

az anyag kétszer elkerült Erdélybe is.” (Vásárhelyi Tamás) 

„Az utolsó nagyon jó tanári munkám volt ez a Herman Ottó Vándortanösvény.  

Sok-sok eszközt felpakolva mentünk Kárpátaljára, Beregszászra, ahol a tanárképző 

főiskolán akartuk bemutatni a módszereinket. Iszonyú fogékonyak voltak rá. Utána 

még a Felső-Tisza iskoláiba is elmentünk; órán is részt vettem, és valamelyik 

foglalkozást én vezettem. (…) Azt gondolom, hogy ez a beregszászi utazás, hogy 

oda el tudtuk vinni ezt a vándortanösvényt a főiskolásoknak, rendkívül nagy 

teljesítmény, és hogy abban én is részt kaptam, nagy érték volt.” (Vásárhelyi Judit) 

Az ökológiai katasztrófa árnyékában mind a beporzókkal kapcsolatos 

programok, mind a Herman Ottó Tanösvény rendkívül fontos üzeneteket 

közvetítenek. Ugyanakkor az elrettentés helyett szándékosan játékosak és 

pozitív hangvételűek: 

„Most már mindenkinek cselekednie kellene, mert baj van! Ezt próbáljuk egy ideje 

érzékeltetni, tudatosítani – persze kedvesen, mosolygósan, mert a gyerekeket nem 

kell megijeszteni. Baj van a beporzókkal is, a klímával is. Nem véletlen, hogy éppen 

ezeket a tanösvényeket állítottuk össze. Herman Ottót azért népszerűsítjük, mert azt 

valljuk, hogy kicsit mindenki lehet polihisztor, mint ő. Bátorítunk mindenkit a világ 

felfedezésére, minél teljesebb megismerésére, hogy észre-vegyék, a világ szép, sok 

érdekes dolgot lehet csinálni. Őt tehát ezért hoztuk be a képbe. Épp akkor volt az 

emlékéve, amikor az első vándortanösvény-készletünk készült. Három banános 

doboznyi játékot kell elképzelni, amit cipelünk jobbra-balra. Bemutatjuk, kirakjuk 

nyolc-tíz asztalra a játékokat, és akkor ki lehet próbálni azokat. A Művészetek 

Völgyében, évek óta tíz napon keresztül hol a Herman Ottó Vándortanösvény, hol 

a Beporzó vándortanösvény kerül bemutatásra. Mindig hatalmas a siker, kicsik és 
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nagyok játszanak, fedezik fel a játékok segítségével a világ egy-egy érdekességét. 

Mellette fair trade kávét kínálunk a felnőtteknek, tehát hitelesen (és persze őrült 

nagy energia bedobással és lelkesedéssel) próbáljuk tenni a dolgunkat.” (Saly 

Erika) 

 

 

Szóba kerültek más, fontos kiadványok is, mint például az Iskolánk zöldítése, 

vagy A magyar környezeti nevelés története a civil törekvések fényében:  

„Volt egy másik nagy programunk is, az »iskolánk 

zöldítése«. Az iskola egészét és külön-külön minden 

tantárgyat sorra vettünk, hogy melyikben mit 

lehetne zöldíteni, környezetbarátabbá tenni.” 

(Victor András) 

„Aztán volt még egy projekt, ez az Iskolánk 

zöldítése. Az Egyesület tanár tagjai, akik különböző 

projektek megvalósításán dolgoztak az 

iskolájukban, összeírták iskolazöldítési 

tapasztalataikat, ötleteiket. Ez a gyűjtés is több évig 

tartó projekt volt, aminek ez a könyv lett a 

végeredménye: az iskola fejlesztési lehetőségei a zöldítés szempontjából, és hogy 

melyik tantárgyban mi lehet a szerepe a környezeti nevelésnek. Mert lehet szerepe 

a matematika órán is – ha olyan példákat hozunk–, meg testnevelés órán is. Nem is 

beszélve a végtelen környezeti nevelési lehetőséget kínáló nem-tanóra jellegű 

foglalkozásokról: témanap, témahét, erdei iskola, szakkör, tábor, napközi stb. És 

még tovább: a helyi értékekre alapozott programok, a nem iskolai jellegű 

foglalkozások, az országos és nemzetközi akciók, vetélkedők, jeles napok. És 

tanulási lehetőség az iskola külső-belső alakítása zöld szempontból, az iskola 

3. A kép forrása: 
https://mkne.hu/termek/iskolank-
zolditese/ 

 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/02/Mo_KN_tortenete_tanulmany.pdf


13 

udvara, az iskolakert is. Én magam is összeállítottam egy „Komposztálás az 

iskolakertben” c. füzetet.” (Darvas Kata) 

„Írtam egy tanulmányt – fönn van az egyesületi honlapon – a magyar környezeti 

nevelés történetéről a kezdetektől. Akkor még létezett a Selyemgombolyító 

könyvtára, amely olyan fantasztikus háttér volt ehhez a munkához.” (Vásárhelyi 

Judit) 

A Zöld Zugolyról, amely sok fesztiválozó meghatározó élményévé vált az évek 

során, és a ZölDÖK-ről, amely minden iskola diákjai számára elérhető 

kezdeményezés, Vásárhelyi Tamás és Darvas Kata meséltek:  

„Egy nagyon fontos programunk a Zöld Zugoly, amit Darvas Kata tagtársunk talált 

ki. Először kitalálta a zöld diákönkormányzatot a saját gimnáziumában, ahol 

tanított, majd a ZölDÖK-ös diákjaival elkezdett Taliándörögdön a kapolcsi 

Művészetek Völgye fesztivál keretében 10 napos környezeti nevelési programot 

szervezni, ami olyan szintre emelkedett, hogy meghívták, vigyük át az egész 

programot Kapolcsra, a központba.  S azóta ott vagyunk a központban.” 

(Vásárhelyi Tamás) 

„Mi az, amiben az Egyesületre büszke vagyok, és mi az, 

amire a saját tevékenységemből büszke vagyok? Nekem 

az egyik projektem, ami nevesült és elhíresült, az a 

ZölDÖK volt, egy ötlet, hogy hogyan lehet egy iskolában 

megvalósítani a Nemzeti Környezeti Nevelési 

Stratégiának az oktatásra vonatkozó szempontjait. A 

másik pedig, hogy a Művészetek Völgyében 2009-től 

kezdve egész mostanáig fut egy Zöld Zugoly program, amelyet én hoztam létre. 

Sok-sok éven keresztül voltunk, vagyunk ott egy tíz napos programmal, amelynek 

nagyon komoly anyaga van. Tíz napon keresztül előadások, kiállítások, 

foglalkozások, minden »kutya füle« – ami nagy siker volt mindig is, és nagyon jól 

működött.” (Darvas Kata) 

4. A kép forrása: 
https://www.facebook.com/photo/
?fbid=407986841423267&set=a.40
7986811423270 
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Végül pedig az egyik legfontosabb: büszkének lenni egymásra. 

„Vannak más jellegű büszkeségeink is. Így például, hogy ki mindenki a társunk 

ebben az Egyesületben! Például hogy milyen zseniálisan jó előadásokat tart többek 

között Vásárhelyi Tamás és Victor András; és milyen értékeket képviselünk 

egyenként is; és mennyiféle innovációt valósítottak meg tagjaink. Hogy közösség 

vagyunk, mindenki teszi a helyén a dolgát, az öröm azonban közös. Örülünk 

egymásnak, egymás sikerének. S a nehézségek ellenére még létezünk. Szerintem 

ezek a szinte láthatatlan, de a közösségben érzékelhető emberi dolgok a legfőbb 

büszkeségeink.” (Saly Erika) 

 

 

„Rokon” szervezetek, együttműködések 

Az MKNE nem az egyetlen olyan szervezet Magyarországon, amely környezeti 

és fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozik. Az ünnepi kiadvány 

interjúalanyai is számos más szervezetet, intézményt említettek, amelyeknek 

szintén tagjai voltak (vagy még indig azok) az MKNE mellett. Ami 

mindenképp fontos és szívmelengető tanulság, hogy ezek a szervezetek nem 

versenytársként, hanem együttműködő partnerként tekintenek egymásra. 

Victor András azt hangsúlyozta, hogy ezek a szervezetek zömmel specialisták, 

azaz más-más speciális irányt képviselnek, míg az MKNE holisztikus, 

generalista szemléletben működik; talán ezért is egészítik ki egymás munkáját 

olyan jól: 

„A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek az a jellegzetessége, hogy nem 

specializálódott. Mert pl. a Humusz köztudottan a hulladékkal foglalkozik, a Reflex 

az energiakérdésekkel, a Levegő Munkacsoport a levegővel stb. Tehát a legtöbb 

környezetvédő szervezetnek van valami specialitása, amellyel kiemelten 

foglalkozik.  Az MKNE-nek nincsen. Egyébként a kérdés sokszor előkerült, hogy 
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nem kellene-e valamelyik területre fókuszálnunk, specializálódnunk. De eddig 

mindig győzött az a látásmód, hogy nem. E mögött az a gondolat is van, hogy ha 

valaki részterülettel foglalkozik, akkor csökken a pedagógus-mivolta, ugyanis egy 

pedagógus nem lehet specializálódott. Egy pedagógusnak mindenképpen 

generalista módon kell gondolkodnia és tevékenykednie. Tehát az, hogy az MKNE 

nem specializálódott, ezt a pedagógiai funkcióját erősíti. És ennek köszönhető, 

hogy sok helyen vagyunk szükségesek. Mi »általában« értünk a környezeti 

neveléshez, a kisiskolásoktól az egyetemistákig, a földvédelemtől az állatok 

védelméig stb. Nekünk minden részterületről van mondandónk. Nem olyan 

részletes, mint egy szakmai szervezetnek, hanem átfogó, széles látószögű. Mi 

generalisták vagyunk, nem specialisták. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen 

ilyen egyesület is. Analógiaként nézzük az orvostudományt: ott van szemész, van 

fül-orr-gégész, van bőrgyógyász satöbbi. Egy szemorvos csak a szememet látja, 

nem engem; aki ízületekkel foglalkozik, az csak a térdemet látja és nem engem. És 

a gyógyászat területén is nagyon kellene, hogy legyenek olyan orvosok, akik az 

embert egészben látják, mert mégiscsak egy integráns szervezetről van szó. Az 

tehát a mi funkciónk, hogy mi egészben próbáljuk látni és láttatni a világot.” (Victor 

András) 

Akár mint az egyes rendszerek és folyamatok a környezetünkben, úgy 

fonódnak össze az MKNE tevékenységei más egyesületek, alapítványok, 

mozgalmak és kezdeményezések munkájával. Vásárhelyi Tamás és Vásárhelyi 

Judit jó szívvel emlékeznek a Független Ökológiai Központra illetve a Duna 

Körre, amelynek nagy szerepe volt a bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos 

társadalmi megmozdulásokban. Victor András és Saly Erika kiemelik a Zöld 

Szív Ifjúsági Mozgalom jelentőségét, amely szintén a mai napig működik. 

Vásárhelyi Tamás megemlítette a Biológiai Társaság Természet és 

Környezetvédelmi Szakosztályát, a Föld Napja Alapítványt és a Magyar 

Rovartani Társaságot, Darvas Kata pedig a 10 millió fa mozgalmat, a Zöld 

Jövő Környezetvédelmi Egyesületet és a Környezetvédelmi Oktatóközpontok 

https://www.facebook.com/FOK.Alapitvany/
https://zoldsziv.hu/
https://zoldsziv.hu/
https://www.fna.hu/
https://www.rovartani.hu/
https://www.rovartani.hu/
https://10milliofa.hu/
https://zoldjovo.hu/
https://zoldjovo.hu/
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Országos Szövetségét (KOKOSZ). Vásárhelyi Judit mesélt a népfőiskolával 

kapcsolatos munkájáról, Victor András pedig olyan, gyerekekre összpontosító 

kezdeményezésekre is kitért, mint a Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési 

Egyesület vagy a Szitakötő folyóirat. Saly Erika pedig megemlítette a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesületet, az azóta megszűnt Körláncot és 

a Kultúraktív Egyesületet, illetve több, helyi, a vidéki tagok részvételével 

működő kicsi szervezetet is.  

A partnerségek közül Vásárhelyi Tamás egyik történetét emelném ki, 

amelyben gyönyörűen látszik a szervezet és egy intézmény közötti termékeny 

együttműködés megvalósulása: 

„1992-től 1996-ig dolgoztam azon, hogy a néhai Alfa mozinak a romjaiból – ami a 

Ludovika Katonai Akadémiának a lovardája volt – a Természettudományi Múzeum 

első önálló kiállítási épülete legyen. És október 29-én megnyitottuk az épületet, 

(…) nem mondom el, hogy milyen kalamajkákkal, de tényleg hajszálon múlt, hogy 

be tudjuk-e fejezni. Akkor Magyar Bálint volt a művelődési miniszter, és az én 

feladatom volt, hogy őt körbe vezessem. És közben látom – ez nem vicc, megtörtént 

–, hogy az egyik vitrinnek a tetején ott van egy kalapács. Ottfelejtették, ugyanis 

délután 4-ig dolgoztak még vele, és 5-kor volt a megnyitó, vagyis mindenki 

elrohant zuhanyozni, valahogy magához térni. Másnap reggel én úgy mentem be 

fél tízkor a múzeumba, hogy nem csak azt tudtam, hogy a múzeum megnyílik a 

közönség számára is, hanem azt is tudtam, hogy 10 órakor ugyanott kezdődik 

egyesületünk »Interaktív módszerek az oktatás szolgálatában« c. hétvégi 

pedagógus továbbképzése, ráadásul teltházasan, merthogy ez volt az első igazán 

interaktív kiállítás Magyarországon, amelynek forgatókönyvéhez a legelső vázlatot 

az Egyesület egyik történelemtanár tagja írta. Itt is bejött az, hogy az Egyesület és 

a múzeum együttműködött. Amikor igazán megnyílt a múzeum, akkor vissza is 

adta lehetőségei szerint az Egyesületnek azt a támogatást, amit kapott. Akkora öröm 

volt, hogy ide eljutottunk, hogy ennél nagyobbat én nem is tudok mondani, ami az 

Egyesülettel kapcsolatos.” (Vásárhelyi Tamás)  

https://kokosz.hu/
https://zoldre.hu/
https://zoldre.hu/
https://ligetmuhely.com/szitakoto-folyoirat/
https://www.mme.hu/
https://www.mme.hu/
https://kulturaktiv.hu/
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A siker receptje 

A sok színvonalas szakmai produktumon és sikeres együttműködésen túl 

azonban még mindig kérdés, hogy mi az, ami hozzájárult ahhoz, hogy ez alatt 

a 30 év alatt az MKNE túléljen számos más régi szervezetet és aktívan 

együttműködjön az újakkal? Ha receptként akarnánk megfogalmazni a siker 

titkát, akkor az interjúk alapján az alábbi hozzávalókkal kellene dolgoznunk: 

vegyünk egy hatalmas adag összetartást és rengeteg tartalmas emberi 

kapcsolatot, nem kevés alkotó, kreatív szellemet, tudatos, szervezeti szintű 

önreflexiót, a tagok sokszínűségét, és fűszerezzük meg az egymástól tanulással, 

az elkötelezettséggel és a kitartással. 

De hogyan is látják az egyik legfontosabb összetevőt, a közösséget, az 

összetartást azok a tagok, akik kezdettől részei az Egyesületnek? 

„Emberi kapcsolatokban kifejezetten gazdag az egyesület. Ez alatt azt értem, hogy 

baráti a légkör, sok közös emlékünk van, amiket jó felidézni. Nagyon jól ismerjük 

egymást, s ebben a szeretet az alap. És a bizalmi légkör, az elfogadás, a bizalomra 

épülő kapcsolatok. Ezek azok, amelyek nekünk kifejezetten fontosak. Ez a 

működésünk alapja.” (Saly Erika) 

„Őrületes barátságok és együtt megélt dolgok vannak az Egyesület története 

mentén. Az egész országot bejártuk, külföldön is dolgoztunk. Minden évben van 

egy országos találkozó, azzal járjuk az országot. Nagyon sok mindent megéltünk 

egymás személyes életéből is, és ezt nagyon-nagyon szeretem.” (Vásárhelyi Judit) 

„Vannak egyesületi barátaim vagy tagtársaságaim, akikkel nagyon szeretjük 

egymást, de lehet, hogy már három éve nem találkoztunk; ő Debrecenben lakik, én 

meg Budapesten. De ha találkozunk, egymás nyakába borulunk, mert annyira jó 

emlékeink vannak, meg annyira hasonlóan gondolkozunk. Szóval ez egy nagyon jó 

közeg, és ez megtartó erő.” (Vásárhelyi Tamás) 
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„Ilyen örömélményem rengeteg van az Egyesületben. Fölemelő érzés például egy 

országos találkozó, amikor összejövünk harmincan, negyvenen, ötvenen, hatvanan 

– régen előfordult, hogy százan is voltunk – az ország különböző tájairól. Az 

országos találkozók végén a búcsú szertartásosan mindig az, hogy körbe állunk, 

megfogjuk egymás kezét, kört alkotunk és úgy búcsúzunk el egymástól. Ez 

szimbolikusan jelzi, hogy összetartozunk, közös feladataink vannak. Ezek felemelő 

pillanatok.” (Victor András) 

„Az MKNE sikerének titkát a közösségben látom. De tényleg abban! Ez nagyon 

sokszor megfogalmazódott, amikor nagyon sok civil szervezet eltűnt mellőlünk. És 

mi annak a titka, hogy mi minden probléma ellenére – pl. hogy van-e finanszírozás 

vagy nincs, hogy lesz-e helye az irodának vagy nem lesz – megmaradtunk? Azt 

hiszem, hogy mindig az embereket összetartó szeretet ereje volt az, ami túllendített 

minket minden nehézségen. Ez a lényege az egésznek. Amikor hasonló 

gondolkodású emberek együtt vannak egy jó cél érdekében, abból nagyon sok jó 

dolog jön ki. A közös élmények és érzések, azok nagyon fontosak.” (Darvas Kata) 

„Amit én kaptam az Egyesülettől, az a sok-sok emberi kapcsolat. Mert minden 

kapcsolódás lehetőség a további tanulásra. Jellemzője az egyesületnek, hogy 

tanulunk egymástól. Itt ilyen a közeg, ilyen a mentalitás. Ami mindig is közel állt 

hozzám. Tehát otthon vagyok, jól vagyok ebben a közösségben, s ez nagyon fontos 

dolog. Próbálkozhatunk, kísérletezhetünk, hibázhatunk is. Még a nehézségekkel 

sem maradunk magunkra, próbálunk együtt megoldást keresni. Megtanultunk 

megbocsájtani, elengedni dolgokat, igyekszünk segíteni a másik megértését, s 

szívből megünnepeljük, ha valaki valami jót csinál. Tehát mindent meg lehet élni 

az egyesületünkben. Tényleg olyan, mint egy nagy család.” (Saly Erika) 

A közösség az, ami az Egyesület folytonosságát biztosíthatja a jövőben: 

„Rengeteg sok odaadás és szeretet van az egyesület régi tagjai között. Ha jön egy 

fiatal, akkor nagyon örülünk neki, mert tény, hogy egy kicsi elöregedés is van. De 

nagyon tehetséges, elkötelezett fiatalok – főleg a tanítványaink köréből – is 
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csatlakoztak hozzánk. A kapolcsi fesztivál, a Művészetek Völgye erre jó lehetőség 

volt. Ott lehettek a fesztiválon, cserébe segítettek mindenben, sőt ők vittek egyes 

munkarészeket. Aki pedig egyszer egy ilyen programban benne volt, az nem fogja 

elfelejteni az egyesületet. Mert nemcsak kaptak valamit, hanem adtak is.” 

(Vásárhelyi Judit) 

A közösséghez tartozás érzését segítik a szimbólumok, szokások és 

hagyományok, amelyek az interjúkban is gyakorta felbukkantak (pl. puli, 

találkozók és az azokhoz tartozó szokások, kirándulások, közös alkotás, retro 

elnökségi ülés, online puli szalon, kép staféta, visszajelzések írása az 

elnökségben). Ezekhez kapcsolódóan álljon itt néhány idézet: 

„A puli díj kitüntetés; a puli a totemállata az Egyesületnek. 

Azért lett az, mert ezek a kicsi, okos állatok képesek nagy 

dolgokat is a helyes irányban tartani. A puli díj fokozatai úgy 

következnek egymás után, hogy fekete puli, szürke puli, fehér 

puli, örökös puli. És most nemrég, örömömre én is megkaptam 

az örökös puli díjat.” (Vásárhelyi Judit)                                                                                                                                                  

„Amikor örökös tiszteletbeli taggá választottak, kaptam egy faragott pásztorbotot. 

Azt mondja: »a pásztor – nevéhez híven – az igaz úton vezérel«”. (Victor András) 

„Az országos találkozó nálunk egy alapvető találkozási pont. Minden év 

szeptember harmadik hétvégéjén az ország valamelyik részén valamelyik tag 

megszervezi. Volt úgy, hogy 18-an voltunk, volt úgy, hogy 98-an, tehát ez változó.” 

(Darvas Kata) 

„Találkozókon, ünnepi alkalmakon személyes, szubjektív visszajelzéseket 

szoktunk írni egymásnak. Mindenki kapott már ilyet, tehát én is. Az elnökségi 

elvonuláson is írtuk egymásnak ezeket a megerősítő visszajelzéseket, hogy legyen 

útravalónk a folytatáshoz.” (Saly Erika) 

Szintén fontos az alkotó, kreatív szellemiség, az, hogy az Egyesület – tagjai 

révén – képes az alkalmazkodásra, folyamatos megújulásra. 

5. A kép forrása: 

https://www.mkne.hu 
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„Tetszik, hogy mi valóban tanulószervezetként működünk. Ha előjön egy 

probléma, azt komolyan vesszük, leülünk, időt szánunk rá és rágjuk. Tanakodunk, 

hogy milyen lehetőségeink vannak és melyiket válasszuk, vagy hogy egyáltalán 

beleállunk-e a problémába, vagy nem állunk bele. Vagy megegyezünk, hogy akkor 

próbáljuk meg ezt vagy azt, és ha nem jön be – hát akkor szembenézünk 

önmagunkkal. Elfogadtuk, hogy lehet hibázni is. S ez együtt mind a tanulásnak az 

útja. Keresgéljük a lehetőségeket, közben tulajdonképpen mindig innoválunk, 

kipróbálunk, alkotunk új dolgokat. Az egyesület ily módon tanulóterep is. Van egy 

jó ötleted? Hurrá! Próbáld ki! Azért vagy itt, ez egy lehetőség.” (Saly Erika) 

„Én pedig azt gondolom, hogy egészen hősies az a kitartás, az a fantasztikus 

alkalmazkodóképesség, a változatosság keresése, ahogy a százhuszonötödik 

nagyon jó ötlet után még mindig van egy százhuszonhatodik, és azt is dédelgetjük. 

Tehát ötletgyár is vagyunk. Iszonyatosan termékeny és innovatív volt mindig az 

egyesületi tagság, és volt néhány olyan szereplő, akiből bugyogott mindig az újítás 

vagy az ötletgazdagság vagy az innováció, és ez másokat is bevonzott a munkába. 

Mert ha valakiben ez pulzál, akkor az átragad. Nem mondanám, hogy ami az elmúlt 

évtizedekben történt a környezeti nevelés során, az ennek az egyetlen egyesületnek 

a teljesítménye, de hatalmas szerepe volt benne.” (Vásárhelyi Judit) 

„Most a helyi csoportok nem igazán működnek, a covid lelassította a dolgokat. De 

ez nem baj, igyekeztünk alkalmazkodni a helyzethez, lehetőségként néztünk rá, s 

éltünk az online technika előnyeivel. Beletettük a fiókba, hogy ez most nem 

működik; de működik más. Ez a szervezet így pulzál, hol erősödik, hol elhal benne 

valami.” (Saly Erika) 

Az Egyesület alkalmazkodik a XXI. század olyan kihívásaihoz is, mint a 

digitalizáció erőteljes térnyerése: 

„Beadtunk egy olyan témájú pályázatot, hogy állítsuk fel a gyerekeket a kütyü 

mellől. Merthogy kétségtelenül túl sok időt töltenek a kütyükhöz leragadva. Ennek 

kezelésére olyan ötletet találtunk ki, hogy tekintsük a kütyüt segédeszköznek arra 
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vonatkozólag, hogy kinn a terepen mi mindent lehet vele csinálni. Cél tehát, hogy 

tanulja meg a kütyüt – mondjuk a mobiltelefont – okosan használni. Tanuljon meg 

vele QR kódokat olvasni, növényt határozni, természetességet mérni (hogy 

megtudja, mennyire természetes egy környezet).” (Victor András) 

Az érezhető összetartás és a megújulásra való képesség mellett fontos az is, 

hogy az Egyesület tudatosan figyel a szervezetfejlesztésre, illetve önreflexiót 

gyakorol. Ahogy Vásárhelyi Tamás megfogalmazta, ez a tudatosság már a 

kezdetektől jelen volt: 

„Az elején az amerikai Békehadtest segítségével tartottunk egy stratégiai tervezési 

hétvégét; tízen valahányan – tehát a vezetőség és még néhány tag – egy nagyon 

egyszerű módszerrel. És ezt néhány évenként megismételtük a mai napig. Most már 

persze másképpen, de mai napig vannak az elnökségnek ilyen visszavonulásai, 

amikor stratégiai tervezéssel foglalkoznak, a jövőről gondolkodnak. Ez nem 

minden szervezetben megy ilyen tudatosan, azt hiszem.” (Vásárhelyi Tamás) 

A szervezet egésze számára meghatározó volt az Emberi kapcsolatok tréning, 

illetve az a fajta demokratikus működésmód, amely a vezetést jellemzi: 

„Volt egy meghatározó élményünk: az »Emberi kapcsolatok« tréning. Rájöttünk, 

hogy először önmagunkat kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy a szervezet 

jövőképének megfelelően tudjunk működni. Harmóniában a világgal. Nekünk kell 

mintát mutatnunk másoknak. A közös munkánk során, az egyesületben „eljátsszuk” 

(demonstráljuk), hogyan is működhetne jól ez a világ, vagy hogyan kellene 

működnie. Az egyesület kicsiben teret ad ennek is. Gyakoroljuk a közös 

döntéshozást, a win-win helyzetek megélését.” (Saly Erika) 

„A vezetőségválasztó közgyűléseinken a tagság öt főt megválaszt az Elnökség 

tagjának. Félrevonul az az öt fő, és ész-érvekkel eldönti, hogy ötük közül ki legyen 

az elnök. Az elnököt tehát nem közvetlenül a közgyűlés választja. Nagyon fontos 

szempont, hogy ötük közül ki tudja bevállalni azt az őrült nagy munkát, amivel az 

elnöki funkció jár. Tehát lényegében az elnökség választja ki azt, aki képviseli a 
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szervezetet, és akit tudnak támogatni a többiek, mert jó irányba mutat, mert tudja 

vállalni a terhelést, meg tudja osztani a figyelmét, jól tud kommunikálni… és 

ráadásul van ehhez energiája, türelme és ideje.” (Saly Erika) 

Az interjúalanyok szerint előny a tagság sokszínűsége is. Egy korábbi kiemelt 

idézetben már olvashattuk Victor András gondolatait az Egyesület holisztikus, 

átfogó voltáról, de a sokszínűséget és ennek gyakorlati működését Vásárhelyi 

Tamás, Vásárhelyi Judit és Saly Erika is kiemelte: 

„A sokféleség az Egyesületnek a megújulásában vagy a frissességében is tényező. 

Ez úgy jelentkezett például a Beporzók csoport egyik feladatában, hogy a tervezést 

egy középiskolai biológiatanár, egy nyugdíjas iskolai könyvtáros, egy alsó 

tagozatos tanítónő, és egy felső tagozatos technikatanár végezte. És amit csak 

lehetett, azt ők is hozták létre. Amit meg nem, azt az eszközt megvették, vagy 

legyárttatták. Tehát a legkülönbözőbb emberek tanulnak együtt a beporzókról és a 

beporzókért. A könyvtáros például behozta a rovarok és a művészetek témáját, 

hiszen hány ember van, aki a magasból nem lát le a méhecskékig, meg a legyekig, 

de hát ha Csontváry festette meg, vagy ha Mikszáth Kálmán regényében 

szerepelnek a lepkék, akkor az már mindjárt érdekesebb. Így végül egy egészégesen 

mozaikszerű játékkészlet jött össze, ami nem csak biológiai.” (Vásárhelyi Tamás) 

„Azt gondolom, hogy lényegében hasznos volt, hogy én bölcsész vagyok, nem 

biológiatanár, mert sokféle szerepben beledolgoztam dolgokba; hoztam, amit egy 

nem biológiatanár, sőt nem-tanár is megtehet. Amit én kínálni tudtam annak 

érdekében, hogy a tanári szerep ne legyen bezárt falú, az illetékessége kinyíljon, s 

hogy az összesféle párbeszéd elfogadtassék, hozzájárult a környezeti neveléshez 

(vajköpülés, kenyérsütés, a helyi társadalom megértése stb.) Párbeszédre szükség 

van különböző rétegekkel is, ahogyan egy nagy fa alatti mikroklíma is alkotó része 

az eggyel nagyobb (még mindig mikro) klímának. Tehát én ebben a kinyílásban is 

látom a szerepemet. Azt nem tudom, hogy kire mekkora hatással voltam, de azt 
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gondolom, hogy ilyen szerepben nem olyan sokan dolgoztak az egyesületben.” 

(Vásárhelyi Judit) 

„Nagyon sok meghatározó egyéniség van a szervezetben egyetemi oktatótól 

óvodapedagógusig; de szakács, nőgyógyász is, vagyis sokféle kategóriából vannak 

tagjaink. Például olyan közgazdászok is csatlakoztak hozzánk, akik 

megcsömörlöttek a pénz világától, és rájöttek, hogy a fenntarthatóságért 

szeretnének tenni. Közösségi szempontból is nagyon jó a társaság, akikkel az 

Egyesületet alakítjuk, akikkel együtt vagyunk. És egymástól nagyon sokat 

tanulunk.” (Saly Erika) 

A sokszínűségből viszonylag logikusan következik, hogy az interjúkban 

hangsúlyosan megjelent az egymástól való tanulás témája is, ami szintén 

hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület folyamatosan aktívan működjön: 

mindenki hozzáteszi a maga szakterületét, miközben rengeteget tanul 

másoktól. 

„30 évvel ezelőtt márciusban megalakult a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 

és én júniusban beléptem, mert valaki azt mondta, hogy »én mint alapító tag hívlak; 

most alakultunk, gyere, csatlakozz!«  És onnantól az Egyesület aktív tagja vagyok. 

Csodálatos emberek hozták létre, fantasztikus szaktudással, úgyhogy én tíz éven 

keresztül gyakorlatilag tanultam. Akkor még nem volt olyan, hogy én önállóan 

csináljak valamit. Azokban az években nem hoztam létre semmit, de sok 

mindenben benne voltam, támogattam. És rengeteget tanultam a kollegáktól. A 

Stratégia írásáig – azt hiszem – én csak mentem mindenhova, amit szerveztek, 

segítettem szervezni. Ismered azt, amikor valaki az elsők között érkezik, és az 

utolsók között megy el, miután fölrakta a székeket. Én ez a típusú tag voltam, és 

tanultam, tanultam, tanultam. És bámultam, hogy hű, ezek milyen okosak. De 

azután egyszer csak annyira összeállt minden a fejemben, hogy elkezdtem saját 

dolgokat megvalósítani. Ebben segített egy Humánökológia posztgraduális képzés 

is.” (Darvas Kata) 
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„Nagyon sokat kaptam, rengeteget tanultam a tagoktól, meg a munkákból. És 

nagyon-nagyon sokat vittem át belőle a Természettudományi Múzeum 

tevékenységébe.” (Vásárhelyi Tamás) 

„Persze, rengeteget tanultam az Egyesületben az elmúlt 30 évben. De az Úristen se 

mondja meg, hogy mikor tanítottam én valamit az Egyesületnek, s mikor tanultam 

én valamit az Egyesülettől. Ez oda-vissza ment.” (Victor András) 

„Mi kezdettől úgy gondoljuk, hogy amit kifejlesztettünk, azt szeretnénk tovább is 

adni. Minket ez mozgat. Motivál bennünket, hogy megosszuk azt a tudást, 

szemléletmódot, amit képviselünk, s tegyük azt közkinccsé. Megosztani és adni. 

Az, hogy »Gyere, te is meg tudod csinálni! Nézd, ilyen egyszerű, próbáld!«” (Saly 

Erika) 

„Amit élveztem, amit szerettem – és most is szeretek –, hogy sok jó ember van 

együtt.  Hihetetlenül kreatívak meg nagy-tudásúak is vannak köztük, tehát lehetett 

tőlük tanulni. Bármit csináltunk, az flow élmény volt. Műhelyeken tanítottuk 

egymást. Amikor pedig valamilyen rendezvényen gyerekek is voltak, akkor nekik 

adtuk át a tudást. Kollegákkal dolgoztunk együtt, s ha az ember egy ilyen projektet 

bevállal, akkor nyilván azokkal dolgozik együtt, akikkel szeret együtt lenni. 

Tanárembernek ez ajándék: olyanokkal dolgozni, akik akarják is csinálni; akiket 

érdekel. Ez nagyon fontos eleme a jó dolgoknak.” (Darvas Kata) 

Végül pedig volt egy olyan téma az interjúkban, amely minden interjúalanynál 

megjelent, és amely mind a szervezet hosszútávú fennmaradásához, mind 

pedig az egyéni környezeti nevelői identitás kialakulásához és megtartásához 

hozzájárult: az erőteljes, kitartó elköteleződés a környezetvédelem ügye 

mellett. Ez az elköteleződés már az Egyesület létrejöttekor is jelen volt: 

„Egy egészen más környezeti nevelési program keretében, amelynek én voltam a 

vezetője, összehívtunk Visegrádra 150 magyar pedagógust; olyanokat, akiknek már 

volt valamilyen fajta környezeti nevelési gyakorlata. MKNE akkor még nem volt. 

Egymásra néztünk, s láttuk, hogy itt van százötven ember szerte Magyarországról, 
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s mindenkinek van már élménye, tapasztalata, mondandója a környezeti 

neveléshez. És akkor spontán megfogalmazódott a gondolat, hogy itt az idő, hogy 

egy egyesületet hozzunk létre.” (Victor András) 

 

Az ügy iránti elköteleződés, és ezzel együtt a környezetei nevelői identitás 

pedig valamilyen szinten mindenkinél a természet szeretetében, az ahhoz való 

erős kötődésben gyökeredzett: 

„Amikor megalakult az egyesület, akkor döbbentem rá, mi is hatott rám. Másfél 

éves koromtól hatéves koromig egy Budapest közeli kis településen éltem, ahol 

petróleumlámpa világított, kerekes kútból húztuk a vizet, és budi volt a ház mellett. 

Édesanyám saját bevallása szerint élete legboldogabb korszaka volt. Kinn, szinte a 

szabadban éltem, a szomszédnak volt egy tündéri kutyája, nekünk tyúkjaink, meg 

minden. Én innen indultam. Gyakorlatilag a Földdel való folyamatos kapcsolatból.” 

(Darvas Kata) 

„Én és a testvéreim a szüleinkkel bejártuk az országot. Dévaványán éltünk, nem 

volt autónk, de ez nem volt akadály, vittek, hurcoltak bennünket mindenfelé. 

Mindig volt benne kirándulás, túra, és persze eltévedés. Hagytak bennünket 

eltévedni, így ezekből rengeteg kalandunk adódott. Ha nem volt elég pénzünk, 

felültünk a kerékpárra és eltekertünk a Hármas-Körös partjára, ott sátrat vertünk és 

rengeteget barangoltunk, játszottunk. Nálunk mindig a játék volt az alap, meg a 

humor. És mindig hosszan beszélgettünk, s közösen hoztunk döntéseket.” (Saly 

Erika) 

„Természetközeli attitűdöm kisgyerekkoromból indult. Úgy adódott, hogy a Kis-

Svábhegyen (amit Martinovics-hegynek is hívtak sokáig) nőttem föl egy kertes 

családi házban. A kertben gyümölcsfák voltak, de senki sem gondozta, így ott a 

budai hegyvidék ősi növényzete tombolt. Kicsi gyerekként szinte derékig jártam a 

vadmurok, meg a katángkóró, meg már nem tudom, miféle növények sűrűjében. 

Rengeteg időt töltöttem a kertben úgy, hogy csak üldögéltem, és figyeltem, hogy 
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jönnek és mennek a madarak, etetik a fiókáikat stb. Néztem, hogy milyen növények 

vesznek körül, figyeltem a kertet, amelyben éltem. És nekem ez az egész nagyon 

tetszett. Tehát az élővilág iránti érdeklődésem szinte »ösztönös« viselkedés.” 

(Victor András) 

 

„A cserebogarakkal kezdődött. Fölfigyeltem arra, hogy lemezes csápja van a 

cserebogárnak, amit szélesre ki tud nyitni. Egy csomót összeszedtem és egy 

üvegben hazavittem, leraktam őket valahova. Hát másnap reggel botrány volt, mert 

kijöttek az üvegből. És ez nem az egyetlen ilyen botrány volt gyerekkoromban. 

Aztán később – már mondjuk gimnazista éveimben –, volt egy cicám, akit 

fölszedtem az utcán. Azután volt vízisiklóm, skorpióm, pókokat tartottam, tehát a 

»családom és egyéb állatfajták« egy szerényebb változatát tudtam otthon előadni. 

És azt kell mondanom, hogy talán a környezeti nevelési szerepem is azzal kezdődött 

– bár akkor még ilyenről senki sem beszélt –, hogy rá tudtam venni a családomat, 

hogy ezeket az állatokat fogadja be.” (Vásárhelyi Tamás) 

 

„A tervezett bős-nagymarosi gáttal kapcsolatos, az 1980-as években megjelenő 

ismeretek, kifogások, kritikák nemcsak környezetiek voltak, hanem minél inkább 

belemélyedtünk, annál inkább lehetett látni, hogy nagyon-nagyon sokoldalú baj 

készül. Bár hozzám leginkább a környezeti szempontok álltak közel, mert szinte 

együtt tudtam élni, harmonizálni tájakkal; és a Duna is nagyon fontos volt 

számomra, hiszen rengeteget úsztam benne stb. Tehát érzelmi jellegű volt az a 

kisajtó, amivel ezt a témát be tudtam fogni, vagy ahol be tudtam sétálni.” 

(Vásárhelyi Judit) 

 

Ez a fajta elköteleződés sokszor a tagok egész életét áthatja, összefonódik más 

szerepeikkel: 
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„Természettudományok tanításával foglalkozó pedagógusként mindig a természet 

komplexitása izgatott; annak megéreztetése a gyerekekkel, hogy a Természet 

oszthatatlan egység; csak mi daraboljuk szét fizikára és biológiára stb. Ez az attitűd, 

ez az identitás itat át engem a környezeti nevelésben, azaz fenntarthatóságra 

nevelésben is. Ha pedig engem mindenestül a természet komplexitása érdekel, 

akkor az már út környezetvédelem felé. S mivel ennek a pedagógiáját csinálom, a 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület telitalálat számomra: egyszerre van benne 

a környezet védelme meg a pedagógia.” (Victor András) 

„Azt gondolom, hogy az életem már csak így működik: a környezeti nevelői 

»sapkát« soha nem veszem le, s ha lehetőség adódik rá, akkor magától értetődően 

jelen van. De egyébként tudatosan is próbálom összehozni ezeket a dolgokat.” 

(Vásárhelyi Tamás) 

„Akik egyesületi tagok maradtak, azokat a közös értékek meg az emberi 

kapcsolatok tartják ott, meg persze az elkötelezettség. Ennyi.” (Darvas Kata) 

„Nagyon régi tagjaink vannak, akik abszolút kitartóak, és rendkívül szorgalmasak, 

és amíg élnek, utolsó leheletükig ezt fogják csinálni. Ezt lehet is tudni róluk.” 

(Vásárhelyi Judit) 

„Az ember nem azért környezeti nevelő, mert egy tankönyv van a kezében, és akkor 

azt tovább kell adni, hanem azért, mert van egy belső indíttatása. Tulajdonképpen 

bárhova megy, mindenhol környezeti nevelő.” (Darvas Kata) 
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Múlt, jelen, jövő 

Izgalmas utazás lehet bárki számára visszanézni az MKNE elmúlt 30 évét, de 

az utazás végén, a jelenbe érve érdemes lehet ismét körül- és előre nézni, és 

végig gondolni, hogy mit tartogat a jelen és a jövő. Ahogy Vásárhelyi Judit 

megfogalmazta, az Egyesületre egyébként is jellemző ez a fajta előre tekintés: 

„Voltaképpen van abban valami nagyon fiatalos, hogy nem az eredményeket 

támogatjuk, hanem a tennivalókat. Ebben előre nézés van, és fel-nem-adás.” 

(Vásárhelyi Judit) 

Az Egyesület eredményeinek értékelése büszkeséggel töltötte el az 

interjúalanyokat, ugyanakkor körvonalazódtak a még mindig aktuális 

kihívások, amelyeket Saly Erika, Victor András és Darvas Kata is 

megemlített: 

„Én eredményesnek gondolom az Egyesület eddigi munkáját olyan értelemben, 

hogy a szemléletformálás – mint a cselekvés megalapozása – a mi 

eredményességünk mutatója is. Hosszú távon nézve egyértelműen eredményes az 

elmúlt időszak. Mindig azt akartuk elérni, hogy mindenki helyben tegye a dolgát, 

helyben környezeti neveljen. Tehát nemcsak a mi Egyesületünk konkrét 

eredményei mérvadóak, hanem az is, hogy pl. országos szinten vannak ökoiskolák, 

zöld óvodák, s mi mindenhol segítettünk, minden megalapozásában ott voltak a 

szakértőink. Tényleg azt gondolom, hogy kikerülhetetlen az Egyesület szakértelme. 

(…) Lényegében az is eredményünk, hogy ha nem csináltunk volna semmit, akkor 

ma nem tudnák, hogy miről beszélünk, hogy miként kell cselekedni, mert nem 

lenne megalapozva, nem értenék a környezeti nevelők „nyelvét”. Tehát mi tettük a 

dolgunkat, csakhogy a szemléletváltás nagyon hosszú folyamat, és lassan térül meg 

az abba befektetett energia. De pl. most már vannak iskolák, akik ökoiskolaként, 

mintaiskolaként működnek. Sok új, a fenntarthatóság egy-egy területével 

foglalkozó szervezet is létrejött, akiknek a munkájához elméleti hátteret adnak 

kiadványaink.  Ha nincs is ökoiskola címe egy iskolának, akkor is foglalkozik 
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környezeti neveléssel, már csak azért is, mert a pedagógus kompetenciák között ott 

van a fenntarthatóságra nevelés, mint kötelezettség. A pedagógusnak ma 

bizonyítania kell, hogy ő ezzel a témával is tisztában van, ha magyar- vagy tesi-

tanár, akkor is, hiszen nem csak a biosz tanár feladata a fenntarthatóságra nevelés; 

mindenkinek dolga humán- és reál-területen egyaránt. Ezért aztán Ökosodj! c. 

pedagógusképzésünk miatt is sokan keresnek minket.” (Saly Erika) 

 

„Felemás a környezeti nevelés helyzete. Ezalatt azt értem, hogy 30 évvel ezelőtt 

eléggé el voltunk maradva az európai, egyáltalán a fejlett világ környezeti nevelési 

helyzetétől, mondjuk például a hollandok környezettudatosságától. Valószínűleg 

azért voltunk elmaradva, mert a magyar környezeti nevelés elég egyoldalúan 

biológia központú volt. Ugyanis a természetvédelemből nőtt ki a környezetvédelem 

is és a környezeti nevelés is. A természetvédelmet pedig érthetően elsődlegesen 

erdészek meg vadászok képviselték száz évvel ezelőtt. Ezért nagyon erős volt 

nálunk a környezeti nevelés biológiai beágyazottsága. Ez nekem (biológiatanárnak) 

nem volt idegen, de ez mégiscsak azt jelenti, hogy kevesebb figyelmet fordítottunk 

a társadalmi, emberi kapcsolatokra. Nem figyeltünk eléggé arra, hogy az emberek 

viselkedését nem csak a tudományos ismeretrendszerük szabja meg, hanem a másik 

emberrel való kapcsolatuk, vagyis a társadalmi értékrendszer is. Sőt, az még 

jobban. Tehát ennek az egész kérdéskörnek a humán, társadalmi oldala akkor, 30 

évvel ezelőtt nem kapott elég hangsúlyt. Ezért és ebben voltunk elmaradva. De volt 

a tagjaink között valaki, akinek rengeteg angol, amerikai, holland kapcsolata volt, 

és ő hozta ezt a vonalat, amelyet aztán nagyon gyorsan el is sajátítottunk. És 

nyugodtan mondhatjuk, hogy ma a magyarországi környezeti nevelés tényleg az 

élvonalban van. 

Rengeteg nagyon pozitív példát tudunk arról mondani, hogy milyen jól áll ma a 

környezeti nevelés. Mégis ellentmondásos, felemás helyzetben van, mert hiába 

fejlődött rengeteget a szemléletmódja, módszertana, eszköztára, támogató háttere 
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stb., a helyzet összességében mégsem igazán javult. A fentarthatósági 

szemléletmód ma sem általános Magyarországon; mi – környezeti nevelők – még 

mindig zárvány vagyunk valamilyen értelemben. Most már nagyobb zárvány 

vagyunk, mint 30 évvel ezelőtt, de még mindig azok vagyunk. A közember számára 

a fenntarthatóság gondolata tulajdonképpen idegen; a politikusok és döntéshozók 

számára meg nem igazán érdekes, vagy akár még ellenérdekelt is. Ez a szomorú 

igazság. Ezért vagyunk felemás helyzetben.” (Victor András) 

„Kétoldalú a helyzet, mert lokális szinten nagyon sok mindent csináltunk, és sok 

mindent el is értünk; ugyanakkor globális szinten tragédia van. S ezt a gubancot az 

emberek a fejükben nem igazán tudják kettéválasztani, mert nem is lehet.” (Darvas 

Kata) 

„Az volt az elsődleges és távlati célunk – ezzel a küldetéstudattal indult az egész –

, hogy Magyarországon mindenkinek, de elsősorban legalábbis a környezeti nevelő 

pedagógusoknak a szemléletformálása megtörténjen, és ők induljanak is el ezen az 

úton, váljanak társainkká.  A végső, nagy cél pedig, hogy harmonikusan éljünk 

együtt önmagunkkal és a világgal, a természettel, amelybe beletartozik a természeti 

környezet, az épített és ember-alkotta környezet, és az ember társadalmi környezete 

mindenestől. A végső cél tehát, hogy ez az összhang, ez a harmónia kialakuljon és 

megmaradjon. Egy kicsit az elkeseredésre is adhat okot, hogy bizony ez a távlati 

cél még mindig messze van.  Vagyis még őrült sok dolgunk van.” (Saly Erika) 

 

Vásárhelyi Tamás és Victor András azt is megfogalmazták, hogy mit várnak 

jelenleg az Egyesülettől: 

„Azt várom, hogy az Egyesület becsületesen, hitelesen és demokratikusan 

működjön tovább. Ez azért fontos – most is így működik, tehát ezzel nincs baj –, 

mert rengeteg hitványság van ma a magyar társadalomban, és én meg nagyon 

hiszek abban, hogy a civilek egy társadalom megtartó erejét jelentik, tehát ebben 
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hibátlannak kell lenniük, és ha van rá mód, akkor példát is kell mutatniuk.” 

(Vásárhelyi Tamás) 

„Én azt várom az Egyesülettől, hogy őrizze önmagát, és a tagjait. Hogy minél 

többen lássák meg ennek az Egyesületnek az értékes, megőrzendő voltát. Ennyi.” 

(Victor András) 

„Azt is várom, hogy tartalmasan, innovatívan, érzékenyen, és hatásosan működjön. 

A tartalmas alatt azt értem, hogy mindig legyen rendes, jó feladata, amelynek van 

értelme; ami hasznos. Innováció alatt a következőt értem: A magyar oktatási 

rendszer iszonyú nehezen mozdul, ezt látjuk a NAT-oknak a bevezetése, meg egyéb 

ilyen oktatási átalakítások során. Egy civil szervezet viszont tud rugalmasan ilyen-

olyan-amolyan tevékenységekkel foglalkozni, tehát nagyon fontos, hogy ne legyen 

begyepesedve, és ne legyen mereven hierarchikus. Érzékeny alatt azt kell érteni, 

hogy figyeljen oda, hogy milyen változások vannak a világban, és figyeljen oda, 

hogy mi van a társadalomban, mi van az oktatásban, mi van a tanárokkal, 

gyerekekkel. És végül a hatásos: egyesületünknek az a neve, hogy Környezeti 

Nevelési Egyesület, márpedig ha nincs hatás, akkor nincs nevelődés se.” 

(Vásárhelyi Tamás) 

„Mit várok? Mosolyt és örömöt. Azt, hogy az utánam jövők folytassák azt az utat, 

amin közösen elindultunk és együtt járunk; folytassák – ahogyan tudják.  Még 

jobban!” (Victor András) 
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A 30 éves jubileumi visszaemlékezést Saly Erika gondolataival zárnám: 

„Arra jutottunk, hogy úgy ünneplünk, olyan szelíden és csendesen, amilyen 

szelíden egy puli létezik. Okosan, bölcsen. Ha valaki valami ünnepi ötlettel előáll 

és a megvalósítás élére áll, akkor azt együtt megvalósítjuk.” (Saly Erika) 
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