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A FERENCRENDIEK SZABADKA KÖZ
OKTATÁSÁBAN

Szabadka város közműveltsége mindig szoros kapcsolatban 
állt Bácska, illetve egy régió és az ország közoktatási rendszeré
vel és állapotával. Jóllehet levéltári adatok nem maradtak fenn ar
ról, hogy a 18. század előtt létezett-e iskola városunkban, feltéte
lezem. hogy az említett évszázadokban sem maradt el a város 
közoktatása a megye közoktatási irányzataitól.

Ismereteink szerint a mohácsi vészig Bács-Bodrog vármegye 
területén az írásbeliséget, az ismereteket a következő iskolatípu
sok biztosították:

a ) káptalani (székesegyházi) iskolák: Bács, Titel, Hájszentlőrinc,
b) kolostori iskolák: A dorján, Bács, Ders, G ajdobra, 

Bodrogsziget, B átm onostora, Baja, Kabol, Küllőd, 
Czoborszentmihály, Zenta,

c) plébániai iskolák.

Az utóbbiak a 9. századtól kezdtek tömegesedni. Több euró
pai országban előírták megnyitásukat. Nálunk Zsigmond király 
idejében a mezővárosok száma ötszörösére növekedett, tehát a 
plébániai iskolák is egyre nagyobb számban jelentkeztek. Szá
muk a megyében a 15. században elérte a 230-at! A városokban 
magániskolák is nyíltak, amelyekben a világi foglalkozásokra 
(kereskedelem, ipar) készítették föl a fiatalokat.

Nagy Lajos idejében pápai engedéllyel Pécsett megnyílott 
1367-ben az első magyar egyetem! Bécs mindössze két évvel 
előzte meg M agyarországot az egyetemalapításban.

Ma az adatokat összegezzük, túlzás nélkül állíthatjuk: Bácska 
és a Délvidék közoktatása szoros kapcsolatban állott Európa köz
oktatási rendszerével Mohácsig Magyarország egyik legsűrűb
ben lakott, legműveltebb régiója volt.



1521-től, Belgrád elestétől kezdődik a hanyatlás. Az állandó
sult török betörések elől egész városok települtek át biztonságo
sabb megyékbe (pl. Keveháza -  Ráckeve).

1526 szeptemberében a visszavonuló török sereg csak a Bács
kában kb. 200 000 fős veszteséget okozott, öldökölt és rabszolga
ságba hurcolt embereket! És ez a népirtás folyt 1697-ig, a 2. zen- 
tai csatáig!

Szabadkát sem kerülték el ezek a történelmi m egpróbáltatá
sok. Hiányosak az adatok arról, hogy mekkora és milyen nem ze
tiségű lehetett a lakosság e hódoltság másfél évszázada alatt. Az 
1702. évi összeírás 1969 lakost említ, s ebből sejthető a pusztulás 
mértéke.

A hódoltság alatt a katolikus lakosság vallási igényeit a szege
di ferences szerzetesek látták el. Titokban, sokszor álruhában jöt
tek Szabadkára, hogy a vallási élet folyamatosságát biztosítsák.

A hódoltság után a ferences rend óriási humanitárius akciót 
hajtott végre. 1687-ben az elnéptelenedett Délvidékre, főleg a 
D una-Tisza közére Hercegovinából, ill. Észak-Boszniából katoli
kus horvátokat telepített. Szabadka új telepesei a tiszai határőrvi
dékhez tartoztak. A határőrök földet kaptak, béke idején csak az 
adó harmadát fizették, háború esetén adómentesek voltak. Ennek 
fejében a családok férfitagjai rendszeres katonai kiképzésben ré
szesültek, s harcképes egységeket biztosítottak az osztrák hadse
regnek.

A háborús veszély csökkenésével szaporodik Szabadka lakos
sága. A polgárosodással felmerülnek a művelődési igények. Az 
első elemi iskolát 1732-ben nyitotta meg a város. 1738-ban 
Patachich Gábor kalocsai érsek rendeletet hoz a szabadkai tanító
ról és kántorról. Az első városi tanító Kádár János. A ferences ko
lostor közelében álló házban biztosít a város iskolahelyiséget. Ezt 
az épületet a városi vezetés a rendnek ajándékozza, s a rendház 
1754-ben újjáépíttette.

A városi magisztrátus 1746-ban meghatározta a tanító fizeté
sét. Az éves tanítói járandóság a következő volt:
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-  76 forint,
-  150 kg hús,
-  3 font gyertya,
-  minden tanulótól 1/4 mérő búza (16,5 kg).
-  minden tanulótól 2 kéve nád (fűtőanyag).

Sok volt-e vagy kevés ez a járandóság? Ma már nehéz megál
lapítani a forint akkori vásárlóértékét. Ám a mai húsárakat véve 
alapul azt látjuk, hogy csupán ez a tétel 45 000 dinár.

Az elemi iskolák tanítási nyelve a magyar volt. A fokozatos 
urbanizálódás következtében azonban természetes igényként me
rült fel az a követelés, hogy a tanulni vágyó fiatalok helyben, 
Szabadkán kapják meg a középfokú végzettséget, sajátítsák el a 
latin nyelvet. A soknemzetiségű osztrák birodalomban a latin volt 
az a nyelv, amely lehetővé tette a zavartalan kommunikációt a 
közigazgatásban, jogszolgáltatásban, tudom ányban. E nyelv 
helyzete hasonlított az angolhoz a mai Európai Unióban.

1746-ban a polgárok követelésére Szabadka város tanácsa a 
ferencesek tartományi rendfőnökéhez fordult azzal a kéréssel, 
hogy szervezzék meg a városi ifjúság latin nyelvű oktatását.

Mit akart tulajdonképpen a városi magisztrátus? Gimnáziu
mot! Már a 15-16. sz. fordulóján az antik irodalmi művekkel hu
manista szellemben foglalkozó nyugat-európai városi iskolákat 
nevezték gimnáziumoknak. A 17-18. században ezek az iskolák 
ötosztályosak voltak: három év grammatikai stúdium után két év
folyam humán tanulmány következett.

A magyar neveléstörténetben a gimnázium első említése 
1489-90-ben történik Sárospatakon. 1642-től a piaristák, majd a 
ferencesek szervezték meg Magyarországon az egész Európában 
azonos típusú gimnáziumaikat. A háromosztályos grammatikai 
iskolában a latin nyelv tanulásán kívül mennyiségtant, történel
met, földrajzot, természetrajzot tanítottak -  latinul, valamint hit
tant, s a II—III. osztályban német nyelvet. A humanióra keretében 
szónoklattant, logikát, mennyiségtant, történelmet, földrajzot, fi
zikát, természetrajzot, poétikát, jogi ismereteket, görög és német
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nyelvet tanítottak. Tudatosan hangsúlyozom ezeket az adatokat, 
mert 1997-ben, amikor Szabadka a gimnáziuma 250. évforduló
ját ünnepelte, a belgrádi közoktatási minisztérium makacsul el
utasította, hogy a 18. században alapított szabadkai iskola gimná
zium lett volna.

1747-ben tehát megnyílt a latin iskola, azaz a gimnázium 
grammatikális alsó tagozata. Elhelyezést az akkori városháza 
melletti alacsony, szűk, vert falú épületben kapott. Porubszky Ta
más ferences atya oktatta itt a fiúkat 3 évig. Tulajdonképpen úgy 
dolgozott, mint egy osztatlan tagozatos tanító: minden tantárgyat 
és egyidejűleg minden osztályt tanított.

A ferencesek humanitárius tevékenységét (telepítés) már em
lítettem. A latin iskola létrehozása azonban másra is utal. A rend 
egyik fő feladatának a tanítást tekintette. Az önálló magyar feren
ces rendi tartomány 1232-ben alakult meg. 1270 körül 25, 1517- 
ben pedig már 107 kolostoruk működött.

1750-től Závodszky Dániel atya vette át a szabadkai latin is
kola vezetését. A tanítást is áthelyezik a barátok temploma mel
letti kis házba. A levéltárban megmaradt a nyoma annak is, ho
gyan honorálta a városi vezetés a középiskolai oktatást: 200 fo
rintot juttatott a ferences rendháznak, s 100 forinttal honorálta az 
atya munkáját.

Emlékeznek még, mennyi volt a világi tanító javadalma?
A gimnázium tanulólétszáma egyre szaporodott. Ezért 1752- 

ben a szerzetes atya mellé egy világi segédtanítót, majd 1756-tól 
még egy tanárt alkalmaztak. Az iskolaépületet is ki kellett bőví
teni: 2, majd 3 tanteremben folyt az oktatás.

A tanulók és az oktatók szaporodása lehetővé tette, hogy be
induljon a szakköri tevékenység. Kezdetét vette a diákszínját
szás! A gimnázium ferences tanárai dramatizáltak bibliai jelene
teket, és szabadtéri színpadon mutatták be őket. Óriási közönség- 
sikere volt a daraboknak! Kecskeméten a piarista gimnáziumban 
is hasonló törekvéssel találkoztam. A tevékenységből két követ
keztetést vonok le:
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A tanítórendek iskoláiban általános volt a 18. században a 
diákszínjátszás.

A diákszínjátszás teremtette meg a színházkultúrát a vidéki 
városokban.

Nem tartom véletlennek, sőt szoros kapcsolatot látok a kecs
keméti piarista gimnázium diákszínjátszói és Katona József drá
maírói tevékenysége között. Éppúgy a szabadkai diákszínjátszás
ban látom azt a tényezőt, amely városunkban fokozatosan kiala
kította a színházpártolók tömegét.

Holczer József piarista atya monografikusan is földolgozta a 
kecskeméti diákszínjátszás történetét. Nem ártana, ha Szabadkán 
is hasonló vállalkozásba fognánk, föltárva ezzel városunkban a 
18. században folyó jelentős művelődési tevékenység részleteit.

1777-ben megjelent a Ratio Educationis, azaz a nevelés és az 
egész oktatásügy rendszabálya Magyarországon és kapcsolt tarto
mányaiban. Ennek rendelkezései értelmében Szabadka a pécsi 
tankerülethez került, melynek főigazgatója Niczky Kristóf volt. A 
Ratio szerint a gimnázium 3^2 osztályos tagozatból áll, azaz 
grammatikorumból és humaniorumból. Megszabták azt is, mi
lyen működési feltételeket kell biztosítani a gimnáziumi oktatás
hoz. Mivel a város ezeket a feltételeket nem biztosította, 1778- 
ban megszűnt a latin iskola!

1779-ben Szabadka szabad királyi város lett! Ez azt jelentette, 
hogy függetlenült a földesúri és vármegyei fennhatóság alól. A 
város lakosai polgári jogot nyertek, Szabadka megalakíthatta ön- 
kormányzatát, azaz mind gazdasági, mind polgári szempontból 
gyorsabb fejlődésnek indulhatott.

A polgári jogok alapján a lakosság erőteljesen követelte, hogy 
a városvezetés forduljon a helytartótanácshoz a gimnázium újbó
li megnyitása ügyében. 1782-ben a helytartótanács engedélyezi a 
gimnázium 3 osztályának megnyitását, ha a város biztosítja a kö
vetkezőket:

3 tantermet és 1 nagyobb hittantermet.
3 tanárt és 1 igazgatót,
500 forintos évi költségvetést.



A városvezetésben késhegyre menő viták folynak a feltételek 
biztosítása körül. A jegyzőkönyvek alapján azt kell mondanom, 
hogy 200 év alatt ebben a tekintetben semmi sem változott Sza
badkán. Az elmúlt fél évszázadban fölépült 2 egyetemi kar, 1 mű
szaki főiskola és csupán 1, egyetlenegy középiskola: a tanítókép
ző. A 18. században végül a városháza melletti házat alakították 
át arra a célra, hogy decemberben megnyílhasson az I. osztály.

II. József, a kalapos király elrendelte, hogy a középiskolák ta
nítási nyelve a latin helyett a német legyen. Ez a rendelet Szabad
kán az elhelyezési gondok mellett újabb problémát vetett föl. A 
ferences atyák ugyanis beszélték a latin nyelvet, de nem a néme
tet. így az 1787/88. tanévben az I. osztályt az iskolaszolga tanítot
ta, aki tudott németül...

1787-ben újabb balkáni török háború fenyegetett. Szabadkára 
katonai egységek érkeztek. A nyomorúságos gimnáziumi tanter
meket zabbal töltötte meg a hadsereg. A lehetetlen tanítási körül
mények, az állandó huzavona a gimnázium körül oda vezetett, 
hogy drasztikusan lecsökkent a tanulók létszáma. A jelzett évben 
mindössze 9 (!) tanuló képezte a gimnázium összlétszámát! Ter
mészetes volt tehát, hogy a tankerületi főigazgatóság a feltételek 
hiánya miatt a szabadkai gimnáziumot 1789-ben Újvidékre he
lyezte.

Erre a hírre a szülők petíciót szerveztek. Követelték a városi 
magisztrátustól, hogy teremtse meg a gimnázium működésének 
anyagi és személyi föltételeit. A városvezetés engedett a követe
léseknek, és a cédulaházban biztosítottak helyet a tanításra. Ebben 
az épületben fizették a helypénzt a piacozók, itt állították ki a lá
basjószág járlatleveleit, azaz a marhapasszusokat. így 1791-ben 
újra megnyílhatott a gimnázium I. osztálya. Tanára Berencsei 
Honor atya volt, igazgatója pedig Szkenderovics Bruno.

A városvezetés a közoktatási hatóságnak ígéretet tett, hogy új 
iskolaépületet emeltet, ahol 4 tanterem az elemi, 5 pedig a gim ná
ziumi oktatást szolgálja, valamint biztosítanak 1 nagyobb tanter
met kápolnával a hitoktatás céljaira. Az ígéret azonban csak ígé
ret maradt. A ravasz városatyák a városháza melletti istállót ala
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kították át az iskola céljaira. Némelyik tanterem olyan rozoga 
volt, hogy mennyezetét oszlopokkal kellett alátámasztani...

1793-ra azonban végre létrejött a teljes, 5 osztályos gimnázi
um. Évi költségvetése 2700 forintot tett. A város határozatot ho
zott a tanárok nyugdíjáról is: 10 évi szolgálat után a nyugdíj a fi
zetés 1 /3-át, 25 év után felét, 40 év után pedig a teljes fizetést kap
ta a tanár nyugdíj gyanánt.

1806-ban megjelent a II. Ratio Educationis. A közoktatás ren
dezéséről szóló új törvény többek között előírta, hogy a gimnázi
umi oktatás 6 éves legyen, azaz 4 + 2 éves lett a grammatikorum és 
a humaniorum időtartama. Talán a legjelentősebb innováció az 
volt, hogy a középiskolákban heti 2 óra időtartammal tantárgy
ként bevezették a magyar nyelvet. Ugyanakkor azt is előirányoz
ták, hogy elemi iskolai fokon minden nemzetiséget saját anya
nyelvén kell oktatni!

1813-ban először lett világi tanár a gimnázium igazgatója, Pa
jor János személyében. A tantestület egésze azonban költségkí
mélés végett továbbra is ferences atyákból állott.

1818-ban végre sor került a gimnázium fölépítésére. Negyed 
évszázad után végre a városvezetés megteremtette azokat az anya
gi feltételeket, amelyek biztosították a kornak megfelelő oktatást.

1845-ben az országgyűlés határozatot hozott, melynek értel
mében a közigazgatás nyelve a magyar lett. Ez magával hozta azt 
a rendelkezést is, hogy a gimnáziumi oktatás nyelve is a magyar
ra tért át.

1848/49 eseményei Szabadkán is jelen voltak. A gimnázium 
épületében katonakórházat rendeztek be. A forradalmi fiatalság 
fegyverrel védte az eszmét és a hazát: a tanulólétszám fele, az 
idősebbek Kossuth seregében harcoltak az osztrák csapatok ellen.

A szabadságharc leverése után, 1849-ben m egjelent az 
O rganisations-entwurf azaz a középfokú oktatás rendjét újjá
szervező osztrák oktatásügyi szabályzat. Az addigi 6 osztályos 
gimnáziumot 8 osztályossá bővítette, és meghonosította az érett
ségi vizsgát. 1855-ben kötelezővé tették a német nyelv tanítását 
Hogy elősegítsék a német tannyelv meghonosítását, a tanulók
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anyanyelvét csak addig engedélyezték tannyelvként használni, 
amíg német nyelven nem értették meg a tananyagot. Mindaddig, 
amíg ez a rendelet meg nem jelent, 1 tanár 1 osztályt tanított, mint 
az elemiben. Az E ntw urf bevezette a szaktantárgyi oktatást.

A városvezetés számára ismét gondok merültek föl. Mivel a 
gimnáziumot 6-ról 8 osztályosra kellett fölfejleszteni, kibúvót ke
restek a többletkiadások elkerülésére. A magisztrátus azt javasol
ta, hogy a 4 osztályos algimnázium maradjon továbbra is városi 
iskola, a 4 felső osztály költségeit pedig az állam viselje. 1860-ig 
folytak ismét az alkudozások az állami szervekkel. S míg a kér
dés el nem dőlt, csak a 4 osztályos algimnázium működött 6 fe
rences tanárral.

Időközben 1854-ben miniszteri rendelet jelent meg arról, 
hogy a világi gimnáziumokban a szerzeteseket világi tanárokkal 
kell felváltani évi 700 forintos fizetéssel. A rendeletet fokozato
san valósították meg. A rendeletből egyértelműen kitűnik a követ
kező: Szabadka mindeddig azért ragaszkodott a ferences tanárok
hoz. mert fizetésük pontosan a felét tette a világi tanárokénak!

Összegezésül elfogultság nélkül állítom: a török hódoltság 
utáni korszakban a ferences atyáknak köszönhette Szabadka vá
rosa. hogy megindulhatott a középfokú oktatás. Egy évszázadon 
át ez a szerzetesrend önzetlenül biztosítani tudta azt a művelt tan
testületet, amely el tudta látni a kor követelményeinek megfelelő 
oktatási feladatát -  a leglehetetlenebb körülmények között is. 
Ugyanakkor nem hódolt be az elnémetesítő törekvéseknek.

Az alkalmat felhasználva a nyilvánosság segítségét kérem egy 
fontos ügyben. A gimnázium jelenlegi épületében 1899. augusz
tus 29-én tartották az első tantestületi ülést. Az épület díszterm é
ben a kápolnában Böhm Pál: Szűzanya gyermekével című képe, 
valamint Szent Imre és Szent Alajos szobra állott. Ezek a vallási 
tárgyú műemlékek 1944-ben eltűntek. Fogjunk össze, és kísérel
jük meg fölkutatásukat!

Ferencesek Szabadkán. Szabadka, 2001.
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A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLÁK FEJ
LŐDÉSTÖRTÉNETE A KÉT VILÁG

HÁBORÚ KÖZÖTT

1918. december 1-jén Belgrádban kikiáltották a S zerb - 
Horvát- Szlovén Királyságot. Ezt megelőzően 1918. november 
25-én Újvidéken a szerb horvát nemzetgyűlés kinyilvánította, 
hogy a Vajdaság Szerbiához kíván csatlakozni. A Vajdaság terü
letét Bács-Bodrog, Torontál, Szerém megye és Temes megye déli 
része képezi.

Az 1910-ben lebonyolított népszámlálás adatai szerint a mai 
Vajdaság területén a lakosság 29,8%-a magyar nemzetiségű: 
Bács-Bodrog várm egyében 39.8% , Torontálban 19,7%. A 
Szerémségben már akkor is kicsi volt a magyarok számaránya, 
ezért a továbbiakban az említett két vármegye közoktatására 
összpontosítok.

Az 1913/14. tanítási év adatai alapján a következő közoktatási 
rendszer tárul elénk ezen a területen:

Bács-Bodrog vm. Torontál vm.

óvoda 122 140
elemi iskola 356 349
ismétlő 212 171
gazdasági népiskola 85 120
ipariskola >4 17
kereskedőiskola 2 2
polgári 17 16
gimnázium 4 2

felső leányiskola 1 -
szakiskola 7 ->

A fenti kimutatás alapján mai szemmel is meglepően fejlett, 
sokoldalú képzési rendszer tárul elénk. I gyrészt ennek köszön



hető, hogy a Szerb-H orvát- Szlovén Királyság azon ritka területei 
közé szám ított a Vajdaság, ahol csupán a lakosság 23,3% -a volt 
írástudatlan. ítéljék meg: az 1991-es népszámlálás szerint Szerbia 
szűkebb területén a lakosság 12%-a még mindig írástudatlan volt...

Az újonnan alakult államban sem sikerült biztosítani az 
etnikailag tiszta határokat. Az 1921. január 31-i népszámlálás 
adatai szerint kisebbségek alkották az összlakosság 18,8%-át. 
Ebből 3,9% volt a magyar, azaz 476 658 fő. Tekintettel a nemzeti 
kisebbségek nagy számára, a győztes szövetséges hatalmak 
igyekeztek biztosítani nemzetközi szerződésekkel azok minimális 
emberi jogait.

Az SZHSZ Királyságnak 1919. szeptem ber 10-én Saint 
Germainben kellett volna aláírnia a kisebbségi szerződést. A 
békeküldöttség azonban nem volt hajlandó azt ellátni aláírásával. 
A kisebbségi szerződésben megállapított jogok elfogadhatatlanok 
voltak a hegemonista nemzetiségi politika számára. A kormány és 
a békeküldöttség úgy vélte, hogy az aláírás megtagadásával 
kikényszeríthetik a rendelkezések módosítását.

A párizsi békeértekezlet tanácsa és maga Celanceau azonban 
nem volt hajlandó bármit is változtatni. így az SZHSZ állam
1919. decem ber 5-i nyilatkozatával kénytelen volt csatlakozni a 
szerződéshez. Az 1920. május 10-i ideiglenes törvény a kisebbsé
gi szerződést jogerőre emelte.

A szerződés 9. szakasza a következőket biztosította a kisebb
ségek számára:

„A közoktatás tekintetében azonban azokban a városokban és 
járásokban, ahol jelentős számban élnek nem hivatalos, hanem 
más nyelven beszélő szerb-horvát szlovén alattvalók, az SZHSZ 
kormány megfelelő könnyítéseket biztosít, hogy e szerb -horvát- 
szlovén alattvalók gyermekei számára biztosítsa az elemi iskolák
ban (kiemelés tőlem) az anyanyelvükön való tanulást.

Ez a rendszer nem fogja meggátolni a szerb-horvát szlovén 
kormányt, hogy az említett iskolákban bevezesse a hivatalos 
nyelv kötelező tanítását.
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E szakasz rendelkezései csak az 1914. január 1-je után 
Szerbiához vagy az SZHSZ államhoz csatolt területeken lesznek 
érvényben.”

Az idézett szakasz döntö módon befolyásolta az új állam- 
alakulat kisebbségi politikáját a közoktatásban. Elsősorban 
megvonta a jogot a bolgár, török és albán nemzeti kisebbségektől, 
hogy legalább az elemi képzettséget anyanyelvükön szerezzék 
meg, mivel az általuk lakott területek előbb, főleg a Balkán
háborúk után kerültek Szerbiához. A macedónokat viszont sem 
kisebbségnek, sem nemzetnek nem ismerték el, így szó sem 
lehetett anyanyelvű iskoláztatásukról.

Az SZHSZ Királyság 1921. június 28-i alkotmányának 16. 
szakasza foglalkozott a kisebbségi tanulók oktatásával:

„A más fajú és nyelvű kisebbségek elemi oktatásban részesül
nek anyanyelvükön, olyan feltételekkel, amelyeket a törvény fog 
előírni.”

A kilátásba helyezett törvény 1929-ig váratott magára! A 
nemzetgyűlés ekkor hozta meg a nyolcosztályos elemi iskolákról 
szóló törvényt (Zakón o narodnim školama), melynek 42. sza
kasza rendezte a kisebbségek anyanyelven történő oktatását:

„Az oktatás a népiskolákban államnyelven történik. Azokban 
az iskolákban, amelyekben ama nemzetiségek vannak, amelyeket 
a St. Germain-i békeszerződés említ, megengedett a szülők kívá
natára a népiskolai oktatás az első négy esztendőre, vagyis az 
alsófokú népiskolákban, anyanyelvükön. Ezekben az osztályok
ban az államnyelv, mint külön tantárgy tanítása, kötelező; ezek
ben az iskolákban is államnyelven történik a nemzeti csoport 
(történelem, földrajz) előadása.”

A szerződésbe foglalt utasítás, hogy elemi iskolákat kell biz
tosítani a kisebbségek nyelvén, végzetes lett a magyar iskolák 
számára. Az értelmezés szerint az SZHSZ-kormánynak csak a 
népiskolák alsó tagozatán volt kötelessége lehetővé tenni az 
anyanyelvű oktatást. A magyar tanítási nyelvű középiskolák tehát 
halálra ítéltettek!
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A jelzett népiskolai törvény foglalkozott az óvodákkal is. A 
mai Vajdaság területén nagy hagyománnyal rendelkező óvodai 
nevelés hatással lehetett a törvényhozóra, mert kötelező jelleggel 
előirányozta az óvodák megnyitását. Mint láttuk, a két megyénk 
területén az I. világháború előtt 262 óvoda volt, ugyanakkor 
Sumadijában mindössze 7! A törvény megjelenése után a kisebb
ségi óvodákba jobbára szerb óvónők kerültek. A foglalkozások 
szerb nyelven folytak azzal a céllal, hogy a gyermekek elsajátít
sák az államnyelvet. Az intézmények nyelvi iskolaelőkészítők 
lettek, hogy a magyar gyermekek szerb nyelven folytathassák 
iskolai tanulmányaikat.

1930-ban a Dunabánság óvodái már a következő nemzetiségi 
összetételt mutatják:

Tanítási nyelv Óvodák száma Gyermekek száma

szerb 157 13655
német 37 2600
magyar 35 2870
szlovák 1 72
román 3 239
ruszin 1
orosz 2 28

1920-ban kormányrendelettel állami tulajdonná nyilvánították 
az önkormányzati és felekezeti iskolák vagyonát. Igazgatásukat 
állam igazgatási hatáskörbe helyezték. Pl. a szabadkai gim ná
zium épületét a város em eltette, e törvény állami tulajdonná 
nyilvánította.

1921-ben megjelent a közoktatásügyi miniszterről elnevezett 
Pribiőevié-féle névelemzési rendelet. A névelemzéssel az isko
lakötelesek családneve alapján a községi elöljáróság és az isko
labizottság állapította meg a gyermekek nemzetiségét. A szláv 
hangzású családnevek viselőit mind szerb osztályba íratták, 
függetlenül a szülők nemzetiségétől. Pl. Gombos tiszta magyar 
falu volt. 1941-ben a 394 tanulóból csak 141 járhatott magyar

16



osztályba a névelemzés következményeként. Hasonló volt a 
helyzet minden magyarlakta településen!

Más nemzetiségű vagy zsidó vallású nem járhatott magyar 
osztályba. A zsidó fiatalokat más diszkriminatív törvény is 
sújtotta. A közoktatási miniszter IV. 14 097/940. sz. rendelete 
előírta, hogy a gimnazisták 6%-a lehet csak zsidó. A rendelet 
hatásának érzékeltetésére ismét a szabadkai gimnáziumot 
említem. 1918 előtt ebben a középiskolában a tanulóknak 
átlag 18%-a volt zsidó vallású. A közoktatási előírások tehát a 
zsidó fiatalok elől elzárták a lehetőséget, hogy magyar 
elemibe járjanak, és korlátozták a továbbtanulást még a szerb 
középiskolában is!

A névelemzés általános következménye az lett, hogy a 
színmagyar településeken is szerb osztályokba kényszerítették 
az iskolaköteles gyermekek jelentős részét. így ezek a magyar 
fiatalok megrekedtek az anyanyelvű írástudatlanság fokán. 
Végső soron ez is volt a cél. Pl. a szerb iskolába járt kiska- 
tonák szüleiknek cirill betűkkel próbáltak m agyar nyelvű le
velet írni. A végeredményt mindannyian átéltük 1941 ápri
lisában. A tanév utolsó negyedét együtt fejeztük be a szerb és 
magyar tagozatra járt társainkkal. Ekkor lapasztalhattuk a 
gyakorlati anyanyelvi analfabétizmust, mert a szerb osztályba 
járt társaink függetlenül attól, hogy melyik évfolyam ra jár
tak -  sem olvasni, sem írni magyarul nem tudtak!

1920-ban a közoktatási miniszter rendeletet hozott, mely 
szerint minden kisebbségi tanítónak három éven belül vizsgát 
kellett tennie szerb nyelvből. Ennek végrehajtása a járási tan- 
felügyelők hatáskörébe tartozott. Csupán 1929-ben 85 tanítót 
bocsátottak el állásából a nyelvvizsga miatt! 1935-ben a vizs
gára jelentkezők 70%-a megbukott. Ha az érintettek 6 
hónapon belül nem tették le a vizsgát, elbocsátás várt rájuk.

A m egszorító intézkedések m egtették a hatásukat. 
Vajdaság területén az elemi iskolai alsó osztályok 62,2%-a 
szerb tanítási nyelvű lett, 37,8%-a pedig a kisebbségek
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nyelvén működött. Ugyanakkor a lakosság 40%-a volt csak 
szerb vagy horvát nemzetiségű, 60% -a pedig a kisebb
ségekhez tartozott.

A St. Germain-i szerződés hangsúlyozza, hogy a kisebbsé
gi közoktatási jogok csak az elemi iskolára vonatkoznak. Ezt 
használta fel a belgrádi korm ányzat arra, hogy minden 
igyekezetével elsorvassza a kisebbségi középiskolákat. A 
Vajdaság városaiban hagyománya volt a középiskoláknak. így 
érthető, hogy a m egszorító intézkedések általános föl- 
háborodást keltettek a kisebbségi lakosságban. A városi ön- 
korm ányzatok, a kisebbségi szervezetek tiltakoztak az 
intézkedések ellen. Küldöttségek keresték föl a közoktatási 
tárcát, a kisebbségi képviselők tiltakoztak az országgyűlésben 
a nemzetiségi középiskolák megszüntetése miatt.

Különösen szép számú polgári iskola működött a tar
tomány területén. Közvetlenül az impériumváltás után ezek
ben az iskolákban is a szerb nyelv mellett a kisebbségi osztá
lyokban a történelmet és a földrajzot szerb nyelven kellett 
tanítani. A tornaórákon is fokozatosan átálltak a szerb 
vezénylési nyelvre. Az iskolai dokumentációt kizárólag szerb 
nyelven lehetett vezetni.

A megszorító rendelkezések ellenére 1931. június 1-jén a 
D unabánság területén még a következő polgári iskolai 
hálózattal találkozunk:

Tanítási nyelv Osztályok száma

szerb 113
német 14
magyar 5

1931. december 5-én megjelent az új polgári iskolai 
törvény. Ez előirányozta az összes magánpolgári iskola 
fokozatos megszüntetését. A nem államnyelven működő pol
gárik azonnal megszűntek! A rendelkezést a törvényhozó a 
következőkkel indokolta: ezek az iskolák az állam fejlettebb 
részein működnek, felkészültebbek az állami iskoláknál, és
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kiszorítják növendékeikkel a gazdaság minden területén az állam 
alkotó elemet. A továbbiakban az államnyelvü polgáriknak 
különleges szerep jut a kisebbségi fiatalok nevelésében: feladatuk 
az államnyelv elsajátíttatása.

Hasonló volt a helyzet a gimnáziumi oktatásban is. 1920 után 
a Vajdaság területén a 13 gimnázium közül 5 nyitott magyar tan
nyelvű tagozatot. Ezekből kettő az utolsó korosztályok érettségi 
vizsgája után megszűnt. Megmaradt a szabadkai, becskereki és a 
zentai. Az 1929. augusztus 24-én kelt királyi rendelettel a zentai 
főgimnáziumot algimnáziummá degradálták. A harmincas évek 
elején a becskereki gimnázium magyar tagozata szűnt meg.

A gimnáziumi magyar nemzetiségű tanárok száma drasztiku
san csökkent. A második évtized végére a zentai algimnáziumban 
a „magyar” tagozaton egyetlen magyar tanár maradt, Szabadkán 
pedig csak a magyar nyelvet és irodalmat, valamint a hittant taní
tották magyarul.

Hasonló mértékben fogyott a gimnazisták száma is: 1922-ben 
a szabadkai gimnázium magyar tagozatán 448 tanulót találunk, 
1928-ban mindössze 258-at. Ugyanakkor nő a magyarok száma a 
szerb tagozaton: 1922-ben 11, 1926-ban 69 magyar tanuló iratko
zott a szerb tagozatra.

A középiskolai magyar tagozatok fogyatkozása tükröződik a 
magyar egyetemi hallgatók számában is. Az 1931. évi népszám
lálás adatai szerint a jugoszláviai egyetemeken összesen 342 
magyar egyetemi hallgató tanult, azaz 10 000 m agyar lakosra 
egyetlen egyetemista sem jutott! Akadémiai polgáraink nagyobb 
része a zágrábi egyetemre iratkozott be, összesen 200. Az egyete
meken legtöbb volt a joghallgató (149) és a medikus (67).

A külföldi egyetemi tanulmányok elől elzárták a kisebbségi 
fiatalságot. 1926-ban a kormány megtiltotta, hogy a kisebbségiek, 
különösen a magyarok, magyarországi egyetemeken tanuljanak.

A tanfelügyelői jelentésekben rendszeres a panasz, hogy az 
iskolák tanszerellátottsága igen szegényes. Valóban, a kor
mányzat igen keveset költött a beruházásokra. A működési 
alapfeltételeken kívül gondot okozott a könyvtárak hiánya is. A 
tanfelügyelők többször panaszkodtak a báni hivatalnak, hogy a
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könyvtárak szegényesek, a könyvállomány nagy része magyar 
nyelvű. A közoktatási hatóság nem úgy enyhített az aránytalan
ságon, hogy több szerb könyvet vásárolt, hanem úgy oldotta meg 
a kérdést, hogy a magyar könyvek egy részét megsemmisítette. 
1930. április 26-án rendelet jelent meg, amely kötelezte az igaz
gatókat, hogy bizottságot alakítsanak a könyvtárak revíziójára. A 
bizottságban helyet kapott a helyi rendőrség vagy csendőrség 
képviselője. Az iskolakönyvtár m agyar és ném et nyelvű 
könyveiről jegyzéket készítettek.

Az 1. jegyzékben feltüntették azokat a könyveket, amelyek 
tartós irodalmi vagy tudományos értéket képviseltek.

A 2. jegyzékben föl kellett tüntetni azokat a károsnak ítélt 
műveket, am elyeket át kellett adni a rendőrségnek, vagy pedig a 
bizottság nyilvánosan elégette őket.

A 3. jegyzék a sérült köteteket tartalmazta, amelyeket le kel
lett írni az állományból.

Ez a rendelet olyan könyvégetéshez vezetett, amilyet csak a 
nácizmus ismert!

A nyelvvizsga, az elbocsátások, az elvándorlás következtében 
a magyar tanítók, tanárok száma drámaian lecsökkent. A tanítók 
száma úgy megfogyatkozott, hogy a még megmaradt magyar 
osztályokban is nehezen lehetett biztosítani a szem élyi 
állományt. A kormányzat úgy akart enyhíteni a helyzeten, hogy a 
vajdasági szerb tanítóképzőkben külön tagozatot nyitottak azok
nak a szerb nemzetiségű fiataloknak, akik beszélték a magyar 
nyelvet. A csoporton belül a nyelvismeretet úgy oldották meg, 
hogy a -  hivatalos tanterv mellett -  emelt óraszámmal tanulták a 
magyar nyelvet. A cél egyértelműen az volt, hogy rendszerhű 
tanítóságot biztosítsanak a nem államnyelvű iskoláknak.

A magyar tanítók hiánya a harmincas évek elején már olyan 
méreteket öltött, hogy a kormányzat kénytelen volt 1933-ban a 
belgrádi tanítóképzőben magyar tagozatot nyitni.

A magyar tannyelvű elemi iskolák számára hamar megjelen
tek a tankönyvek. Ezeket magyarul tudó szerb szerzők állították 
össze. 1920-ban jelent meg Veselin Đisalov M agyar ABC-je. 
Hamarosan a többi osztályt is ellátták olvasókönyvvel. Szerzőik
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zömmel szerb nemzetiségűek voltak. Minden olvasókönyvben 
erkölcsi tartalm ú szem elvények, ism eretterjesztő szövegek, 
történelmi és földrajzi olvasmányok találhatók. A történelmi 
olvasm ányok pl. Szent Száváról, Dušan cárról, Kraljević 
Markóról stb. szóltak. Az olvasókönyvekből kimaradt minden 
magyar vonatkozású írás! A tanulókat semmi sem emlékeztet
hette nemzeti múltjukra, irodalmukra. Mint ahogyan az egész 
oktatási rendszer, a tankönyvek is azt a célt szolgálták, hogy a 
magyar tanulók tudatából töröljék a nemzeti identitást.

M agyar középiskolás tankönyvet nem adott ki a hatóság. 
Magyarországi tankönyveket viszont tilos volt a tanulóknak 
használniuk. így azok a tanulók, akik megtehették, az idősebbek
től vásárolták meg a régi tankönyveket, hiszen -  különösen a ter
mészettudományok esetében -  a tantervek alig változtak.
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MAGYAR PEDAGÓGUSKÉPZÉS A 
VAJDASÁGBAN A II. VILÁGHÁBORÚ 

UTÁN

A háború még dúlt a délkelet-európai térségben, de a fel
szabadult Vajdaság iskoláiban megindult az oktatás. Bácska, 
Bánát, Baranya Katonai Közigazgatási Hatósága 1944. november 
11-én kelt 2. számú rendeletével utasította a helyi hatóságokat az 
iskolai oktatás megszervezésére a vajdasági nemzetek és kisebb
ségek nyelvén. Az intézkedés megvalósítását azonban gátolta az 
általános pedagógushiány. Ennek enyhítése érdekében 1944. 
november 30-án rendelet jelent meg, amely előirányozta a tanítói 
tanfolyamok megszervezését.

Az „A” tanfolyamokon szereztek tanítói képesítést azok a 
személyek, akik befejezték a tanítóképző középiskola négy osztá
lyát, de hiányzott a diplomavizsgájuk. E tanfolyam időtartama 2 
hónap volt.

A „B” tanfolyam 6 hónapig tartott. Ide azokat a személyeket 
vették föl, akik 3 évet elvégeztek a tanítóképzőben, vagy befe
jezték a gimnázium 8. osztályát.

A „C” tanfolyamra olyan személyeket vettek föl, akik 4 
középiskolai osztállyal rendelkeztek (4 algimnáziumi, ill. 4 pol
gári iskolai osztály), s részt vettek a népfelszabadító harcokban. 
Hézagos általános műveltségűket 2 hónapos nyári tanfolyamokon 
igyekezett a hatóság kiegészíteni.

A fenti tanfolyam okat Szabadkán, Zentán, Ú jvidéken 
szervezték. A tanítói káderszükségletek végleges megoldását 
azonban a tanítóképző iskolák megnyitásával lehetett véglegesen 
biztosítani.

Az egyes tanfolyamokon az érdekeltek csak úgy vehettek 
részt, ha iskolai végzettségük igazolásához csatolták a helyi 
közigazgatás által kiadott jellemrajzot (karakterisztikát). A poli

22



tikai támogatás igazolása a későbbiekben szintén megmaradt. 
Még 1948-ban is a tanítóképzőbe jelentkezett fiataloknak vinniük 
kellett magukkal a helyi ifjúsági szervezet jellemrajzát!

Szabadkán a magyar és szerbhorvát tanítási nyelvű vegyes 
tanítóképző 1945 első felében kezdte meg munkáját a Matija 
Gubec utca 7. számú épületében, az egykori flúinternátusban. Az 
1945/46. tanév az Októberi forradalom tér 22. számú épületében 
kezdődött.

Az Ú jvidéken, a háború alatt indított m agyar nyelvű 
tanítóképző a háború után is folytatta munkáját.

Szabadkán 1946-tól a tanítóképző az iskolanővérek 
épületében (ma J. J. Zmaj Általános Iskola) kapott tartós elhe
lyezést. Kezdetben ebben az épületegyüttesben volt a gyakor
lóiskola és az internátus egy része is. Az internátus évekig igen 
kezdetleges körülmények között működött. A bentlakóknak 
1949-ig még az ágyat is hazulról kellett hozniuk, az internátus 
csak a szalmát biztosította a szalm azsákok m egtöltéséhez. 
Meghatározott lista szerint év elején még az élelem egy részét is 
hazulról kellett hozni.

1948-ban a m agyar tagozat önállósult Vegyes M agyar 
Tannyelvű Tanítóképző néven. A két iskola egy épületben dolgo
zott külön igazgatással, gyakorlóiskolával. A könyvtárat ket
téosztották. A magyar tanítóképző a H íd  folyóirat szerkesz
tőségétől rengeteg könyvet kapott. Könyvtárosként én állítottam 
össze a könyvtár első betűrendes katalógusát!

1950-ben a tanítóképző a gimnázium épületébe költözött. Az 
előző épületet teljes egészében az internátus vette át. A gyakor
lóiskola az ún. „zsidó iskola" épületében működött tovább.

1952-ben az újvidéki magyar tanítóképző megszűnt. Diákjait 
a szabadkai tanítóképző vette át.

1954-ben a szabadkai magyar tanítóképzőben is 5 évfolyamra 
emelték a tanulmányi időt. Az egy évtizedes erőfeszítések 
ellenére azonban még mindig jelentős magyar tanítóhiány volt 
tapasztalható. Ez a tény az akkori iskolák osztálylétszámai, illetve



a részben osztott vagy osztatlan tagozatok szám a alapján 
bizonyítható. Pl. magam is 1953-tól 1956-ig 47 fős kombinált 
tagozatot vezettem. Csak 51 fő fölötti létszám esetén engedé
lyezték a tagozat fölosztását! A hiányok enyhítésére az 1954/55. 
tanévben egyéves tanítói tanfolyam ot szerveztek a gimnáziumi 
érettségivel rendelkező fiatalok számára.

1957-ben a tanítóképzőben újra megnyílt a szerbhorvát tan
nyelvű tagozat. A következő tanévben az iskola megnyitotta két
nyelvű kísérleti tagozatát avégett, hogy kétnyelvű tanítókat 
k é p e z z en . Ez az e lg o n d o lá s  a z o n b a n  nem  ta lá l t  p o z itív  
visszhangra a szakmai közvéleményben, s négy év után ezt a 
tagozatot megszüntették.

1965-ben költözött be a tanítóképző az erre a célra épült 
kertvárosi épületébe. A hely megválasztása kitűnő volt: az angol
szász felsőoktatási campusokra emlékeztet az épületegyüttes 
fekvése. Itt kapott helyet a gyakorlóiskola is, majd 1968-tól a 
Tanárképző Főiskola.

1973-ban az ötéves középiskolai tanítóképzést kétéves főisko
lai szintre emelték. Az új főiskola számos kihelyezett levelező 
tagozattal lehetővé tette, hogy minél több középiskolát végzett 
tanító főiskolai végzettséghez jusson. Három év alatt 349 tanító 
szerezte meg ily módon a főiskolai végzettséget!

A tudományos ismeretek felhalmozódása, az iskolai oktatás 
fejlődése új feladatok elé állította a tanítóképzést. A megsoka
sodott követelményeket a jugoszláv felsőoktatás úgy igyekezett 
megoldani, hogy egyetemi szintre emelte a tanítóképzést. Az 
1993/94. tanévtől Zomborban megnyílt az Újvidéki Egyetem 
Tanítóképző Kara, ahol megszervezték a magyar nyelvű tanszéket is.

A kar elhelyezése ellen nem lehet kifogás, mert Zomborban 
működött a legrégibb, az első szerb nyelvű tanítóképző, amelyet 
a XIX. század első felében Budáról telepítettek jelenlegi helyére. 
A hagyományok mellett megvoltak a megfelelő feltételek is 
(épület, könyvtár, káderállom ány) a kar szerb nyelvű 
működéséhez. Mindezek azonban nem voltak meg a magyar 
nyelvű tanszék működtetéséhez.
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Az ún. magyar nyelvű tanítóképzés abból állt, hogy mindössze
4 tantárgyat tanítottak magyarul. A 120 éves múltú szabadkai 
tanítóképzés jogosságát igazolta az a tény is, hogy itt a töm bm a
gyarság központjában folyt az oktatás, s mindig nagyszámú fiatal 
jelentkezett a tanítói pályára. Zomborban viszont a pályázati 
helyeknek alig az egyharmadára volt jelentkező.

1995-ben Kasza József polgármesterrel, dr. Sátai Pállal föl
kerestük a köztársasági közoktatási m iniszterhelyettest. Beter
jesztettük érveinket annak érdekében, hogy a Tanítóképző Kar 
Magyar Tanszékét helyezzék Szabadkára. Az egyetemi törvény 
azonban nem tette lehetővé, hogy egy kari tanszék kihelyezett 
tagozatot nyisson. A törvényhozás magyar képviselői a későbbi
ekben elérték, hogy megváltoztassák az egyetemi törvénynek ezt 
az előírását, s 1998-ban a M agyar Tanszéket Szabadkára 
helyezték. A magyar tanítóképzés hagyományos központjában 
már az első tanévben beírhatták a pályázatban jelzett hallgatói lét
számot, a 2. tanévben pedig többszörös túljelentkezés volt az első 
évfolyamra! A baj azonban másutt volt: a tanítóképzés nem 
kapott helyet a tanítóképző számára emelt épületben!

A szabadkai tanítóképzőben 1945 és 1971 között 2039 tanító 
szerzett képesítést, akiknek több mint a fele magyar nemzetiségű 
volt. Feltételezhető, hogy a háború utáni időszakban több mint 
2000 magyar tanítót képezett ki ez az intézmény.

A volt tanítóképzősök közül sokan folytatták tanulmányaikat. 
Közöttük számos kiváló értelmiségi található. A néhai tan
testületben vitathatatlanul magas szakm ai felkészültségű 
tanárokat találunk, akik társadalm i elism erést vívtak ki a 
tudományok, a művészetek terén, pl. Szűcs Vilmos, Bori Imre, 
Bodrogvári Ferenc, Balázs-Piri Aladár, Sturc Béla, Újhelyi 
Zoltán, Szőllősi Gyula, Juhász Géza, Pálinkás József, Varga 
Péter, Szilágyi Gábor stb.

Ha a háború után a tanítóhiány gondot okozott a tartomány
ban, fokozott problémaként jelent meg a tanárhiány. Tudomásom 
szerint mindössze 5 (!) egyetemi végzettségű magyar szakos tanár
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maradt az egész Vajdaságban akkor, amikor megjelentek a hét-, 
majd nyolcosztályos általános iskolák és a magyar nyelvű 
középiskolák. Más szaktárgyak esetében még rosszabb volt a 
helyzet.

A gondok enyhítése érdekében a N épfelszabadító Főbizottság 
1945. július 18-i 1297. számú rendeletével létrehozta Újvidéken 
az egyéves tanárképző tanfolyamot. Erre a tanfolyam ra teljes 
középiskolai végzettségű hallgatókat vettek föl. 1947-től a tan
folyam átalakult kétéves Tanárképző Főiskolává, amely 1963-ig 
működött. A tanárképző tanfolyamon, ill. a későbbi főiskolán 
kezdettől fogva működött magyar tanszék.

A vajdasági magyar általános és középiskolák tanárai zömmel 
az újvidéki Tanárképző Főiskolán szereztek képesítést. Ám egy 
kisebb részük Jugoszlávia különböző egyetemein és főiskoláin 
végezte tanulmányait. A vajdasági magyar szülőknek azonban 
többletkiadást okozott, ha gyerm ekeiket a távoli egyetemi 
központokban taníttatták.

A Tanárképző Főiskolán kétszakos képzés folyt. A magyar 
tanszék hallgatói is a magyar nyelv és irodalom mellett a szerbet 
vagy valamelyik idegen nyelvet tanulhatták egyenrangú tanári 
szakként. Pl. ez a tanszék megalakulásától megszűntéig összesen 
181 m agyartanárt képezett a magyar tanítási nyelvű általános és 
középiskolák számára. Sokan közülük a m űvelődési intéz
ményekben, a magyar sajtó szerkesztőségeiben vagy a rádiónál 
helyezkedtek el.

A főiskolán -  kivéve a magyar tanszéket -  szerb nyelven taní
tottak. A magyar tanszék hallgatói is az általános tárgyakat 
(lélektan, pedagógia stb.) szerbül tanulták, és ezen a nyelven 
vizsgáztak. A szerb tanítási nyelv következtében a magyar 
nemzetiségű hallgatók, akik itt nyertek tanári képzettséget, akadály
talanul elhelyezkedhettek a szerb tanítási nyelvű iskolákban is.

Az újvidéki mellett Becskereken is nyílott tanárképző főisko
la az égető tanárhiány enyhítésére. Ez a főiskola 1964-ben 
Szabadkán kihelyezett levelező tagozatot nyitott a M unkás
egyetem keretében. A különböző szakokon számos szabadkai és
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észak-bácskai tanító, érettségizett fiatal szerezte meg az általános 
iskolai tanári képesítést.

Az 1959. évi tantervreform az általános iskolákban bevezette 
a műszaki nevelés nevű új tantárgyat. Az új tárgy tanításához 
azonban nem volt megfelelő képzettségű tanár! A helyzet ren
dezése érdekében a szabadkai Pedagógiai Intézet megszervezte, 
hogy a Rijekai Egyetem megfelelő tanszéke levelező tagozatot 
nyisson Szabadkán, amely évekig eredményesen működött. 
Lényegében a becskereki tanárképző főiskola fölfejlődéséig ez a 
levelező központ biztosította iskoláinkban a megfelelő káderál
lományt a műszaki nevelés számára.

Hasonló körülmények hívták életre 1968-ban a szabadkai 
Tanárképző Főiskolát is. A magyar nyelv környezeti (idegen) 
nyelvként való tanítása a hatvanas évek végére olyan méreteket 
öltött, hogy gondoskodni kellett megfelelő profilú szaktanárok 
képzéséről. így került sor a főiskola megalapítására, ahol a 
következő tanszékek működtek: szerbhorvát-m agyar, fizika
vegytan, m atem atika. Ez a főiskola addig tevékenykedett 
Szabadkán, amíg a tanítóképzést főiskolai rangra nem emelték, 
azaz 1973-ig.

Ki kell emelnünk a következőt: a főiskolán párhuzamos ma
gyar és szerb tannyelvű csoportok működtek. Ez volt az első eset 
a felsőoktatású pedagógusképzésben, hogy az anyanyelven kívül 
más tárgyak tanítása is magyar nyelven történt!

Újvidéken 1954-ben megnyílt a Bölcsészettudományi Kar. 
Létrehozásával a vajdasági fiatalok számára hozzáférhetőbbé vált 
a középiskolai tanári pálya. Anyagilag olcsóbb lett a továbbta
nulás, ugyanakkor enyhült a tanárhiány a középiskolákban. 
Induláskor a karnak nem volt magyar tanszéke, mert - nem tudták 
biztosítani a m egfelelő káderfeltételeket! N em csak hogy 
tudományos rangfokozatú tanáraink nem voltak, hanem nem volt 
elég egyetemi végzettségű magyar szakos tanárunk sem, hogy 
biztosítani tudjuk a tanárállományt mind a tanárképző főiskolán, 
mind pedig az egyetemen.
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Az 1959. évi iskolareform többek között előirányozta, hogy 
tanító az általános iskola felső tagozatán, általános iskolai tanár 
pedig a középiskolában nem taníthat. A törvényes előírásnak 
eleget kellett tenni a kisebbségi iskolákban is, ezért a tartományi 
kormány m egalakította a Bölcsészettudom ányi Kar Magyar 
Tanszékét. A tanszék létrejötte megteremtette a feltételeit az aktív 
állományú általános iskolai tanári képesítésű magyartanárok 
továbbképzéséhez. Pl. Szabadkán, ahol a legtöbb m agyar 
középiskolai tagozat m űködik, annyi levelező hallgató je 
lentkezett a m agyar szakra, hogy az új tanszék tanárai 
hétvégeken, iskolai szünidőben föl utaztak konzultációkra, szem
ináriumokra. így viszonylag rövid idő alatt a középiskolákban 
dolgozó főiskolai végzettségű magyar szakos tanárok megsz
erezték a megfelelő egyetemi végzettséget.

A tanszék 1978-ig 139 általános iskolai és 195 középiskolai 
magyar szakos tanárt képezett ki. Az adatok alapján feltételezzük, 
hogy megalakulása 41 éve alatt kb. 1000 magyar szakos tanárt 
biztosított a tartományi magyar közoktatásnak, valamint több 
tucat magisztert és doktort képezett ki. Ezek a káderek jelen van
nak az iskolákon kívül a magyar művelődési intézményekben, a 
médiák szerkesztőségeiben, a könyvtárakban. Nem túlozunk, ha 
azt állítjuk, hogy a tanszéken képezték ki a tartomány legnépe
sebb magyar értelmiségi rétegét.

A Hungarológiai Intézettel történt egyesítés után a pedagó
gusnevelés mellett, az oktatással párhuzamosan a tanszék tanárai 
széles körű kutatómunkát is folytatnak. A káderszükségletek 
állandóan foglalkoztatták a tanszéket. így természetes, hogy amíg 
erre szükség volt a gyakorlatban, a magyartanárt képesítették a 
magyar mint idegen nyelv tanítására. Másrészt a karon belül 
állandóan napirenden tartották a kétszakos képzés elvét. Ha a kar 
maga nem is fogadta el ezt a képzési elvet, a tanszék a tanári szak 
mellett fordítói, könyvtárosi szakra is képesítette hallgatóit.

Az egyetemi szintű tanárképzésben is csak a magyar tan
széken folyt magyar nyelvű oktatás. Az 1974-es tartományi alkot
mány szellemében az Újvidéki Egyetem tanárképző karain ma
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gyár lektorok tevékenykedtek, akik a hallgatókat megismertették 
az anyanyelvű szakterminológiával, a magyar helyesírás alapjaival.

A jövőt illetően a vajdasági magyar közoktatás számára a leg
elfogadhatóbb lenne, ha Szabadkán a tanítóképző tanszék mellett 
fokozatosan fölfejlődne a pedagógiai kar. Más államok tapaszta
latai alapján egy ilyen kar magyar nyelven képezhetne óvónőket, 
tanítókat és kétszakos tanárokat. Ha kezdetben a tudományos 
rangfokozatú káderek hiánya miatt nem lehetne megvalósítani a 
teljes magyar nyelvű pedagógusképzést, alkalmazni kellene az 
ún. „szabadkai gyakorlatot”, azaz a tantárgyak egy részét ma
gyarul taníthatnák mindaddig, amíg föl nem fejlesztenék az 
egyetemi törvény előírásainak megfelelő tanári gárdát.

Új Kép, 2000. okt.-nov.
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A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI VAJDASÁGI 
MAGYAR PEDAGÓGIAI SAJTÓ

A folyóiratok hatása minden időben kétirányú. Egyrészt egy 
adott értelm iségi réteg szám ára folyam atosan biztosítják a 
legfrissebb információkat bizonyos tárgykörökből, tudomány- 
területekről, azaz a folyamatos önképzés forrásai. Másrészt 
serkentik az alkotómunkát, mert a publikálási lehetőség hiánya 
elkedvetleníti, lehangolja az alkotót, tárgytalanná teszi a kutató- 
és alkotómunkát. A kisebbségi lét keretei között a magyar 
pedagógiai sajtónak a fenti jellem zői felerősödtek. A II. 
világháború után a közoktatás oktatási-nevelési céljai gyökeresen 
megváltoztak. Ugyanakkor viszont szinte lehetetlen volt magyar 
nyelvű szaktudományi forrásmunkákhoz jutni. Nem túlzás: a 
háború utáni években a hetvenes évekig a magyar pedagógiai 
folyóiratunk volt az egyetlen forrásmunka, amelyből a fiatal 
pedagógusnemzedékek szakmailag kiegészíthették ismereteiket.

1947-ben Vajdaság AT Közoktatási Osztálya és a Vajdasági 
Pedagógiai Társaság közösen kiadta a Népoktatás című folyóira
tot. Első főszerkesztője Jánosi Gábor volt, majd őt követte Brunet 
Elemér. A folyóirat kezdetben kéthavonta jelent meg. 
Népszerűségére, olvasottságára mi sem jellem zőbb, mint a 
következő adat: 1955-ben a Vajdaságban 1885 magyar pedagó
gus dolgozott, s ebből 1036 rendszeres előfizetője volt a folyói
ratnak! Tehát az oktatásügyi dolgozók zöme kizárólagos szakmai 
információs forrásnak tekintette.

Az induláskor főleg a szovjet pedagógia eredm ényeit, 
álláspontjait igyekezett népszerűsíteni. A Tájékoztató Iroda 
okozta válsághelyzet után viszont az önállósuló jugoszláv 
pedagógiai nézetek terjesztésével szerzett érdemeket. A megje
lentetett írások szerzői zömmel magyar pedagógusok voltak. A 
folyóirat hasábjain ugyanakkor gyakran szerepelnek (szinte min
den szám ban) fordítások is egy-egy országos jelentőségű
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témakörről. A magyar szerzők között találunk tanítókat, a 
középiskolák, a tanítóképzők és a tanárképző főiskola tanárait, pl. 
Berkes László, Brunet Elemér, Penavin Olga, Sturc Jolán, B. 
Szabó György, Tőke István stb.

A szerkesztőség teret adott minden időszerű kérdésnek, 
ugyanakkor azonban kiemelten foglalkozott a magyartanítás, a 
szerb mint idegen nyelv és a magyar történelem tanításának 
időszerű kérdéseivel.

Elsősorban az anyanyelvű nevelésről szóló írásokat emelném 
ki a folyóiratban megjelent munkák közül. Szerzőik között ott 
találjuk a gyakorló pedagógusokat, de a tanítóképzők, a 
tanárképző főiskola tanárait is. Ezek az értekezések azokban az 
években óriási jelentőségűek voltak. A tanítóképzők tanulói és a 
főiskolások tankönyv helyett használták őket, hiszen ezeknek az 
intézményeknek a könyvtárai azokban az években teremtődtek 
csak meg. Pl. a szabadkai tanítóképző könyvtárát a H íd  folyóirat 
Engels utcai alagsorába begyűjtött könyvállományból válogattuk 
össze Juhász Géza tanár úrral. Egyes szerzők ismerték Drózdy 
Gyula kézikönyveit, s azok szellemében igyekeztek segíteni a 
pedagógusokon gyakorlati munkájukban. Drózdy olyan oktatási 
módszereket igyekezett kidolgozni, amelyek képesek fölkelteni a 
gyermekek érdeklődését, képzeletét, érzelmeit, s képesek őket 
tudatos tanítói vezetés mellett megfelelő anyanyelvű tevékeny
ségre serkenteni. Eszménye volt a derűs, változatos, színes 
tanítási óra.

Fél évszázad után is vonzónak, haladónak számítanak ezek az 
elvek. A Népoktatás első éveiben pedig egy gyermekközpontú, 
progresszív anyanyelvű nevelés vízióját terjesztették mind a 
tanulmányok, mind pedig az azok szellemében publikált gyakor
lati javaslatok, óratervezetek.

Az akkor időszerű közoktatási adatok ma neveléstörténeti 
értékűek. 1950-ben a Népoktatás közzétette, hogy 1946-1949-ben 
37 magyar nyelvű tankönyv jelent meg 223 000 példányban. Ma 
már csak a még élők tudják, hogy az akkori társadalmi erőfeszítés 
milyen nagy szakmai értékű volt. Ugyanis 1948-ig az algimná
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ziumban nem volt olvasókönyv! A tanulók az Ifjúság Szavát vagy 
a M agyar Szó NépnaptáráX használták olvasókönyvként. A 
középiskoláknak nem volt irodalom könyvük az 50-es évek 
derekáig. Tehát egy évtizeden át jegyzeteltek a tanulók akkor, 
amikor a hiányzó tintát is diófapáccal pótolták. Ezért fogadta a 
tanuló s a tanár egyaránt lelkesen dr. Penavin Olga általános isko
lai nyelvtankönyvét, amit még a Tanárképző Főiskola hallgatói is 
használtak!

A javaslatokat, pedagógiai nézeteket nem kezelték dog
matikusan. A szerkesztőség helyet adott az eltérő nézeteknek, 
tehát a folyóirat hasábjain viták is kibontakozhattak.

Az 1959. évi tantervreformig a kisebbségi iskolák tantervei 
előírták, hogy a földrajz és a történelem  tanításában az 
anyaország földrajzát és a nemzeti történelmet nagyobb óraszám 
mal tanítsák. A történelem tanításához azonban nem készült 
megfelelő tankönyv, illetve forrásanyag. A tanítónak, tanárnak 
kellett gondoskodnia e tárgyak tanításakor mind a művelődési 
anyagról, m ind a m egfelelő szem léltető  eszközökről. A 
Népoktatás írásai a magyar történelem tanításával kapcsolatban 
ismét forrásértékűek lettek a gyakorló pedagógusok számára. 
M ert vajon kinek volt meg akkor H óm an-Szekfü: M agyar 
története, hogy megfelelő adatokhoz jusson a tantervi előírás 
megvalósításához?

Talán a szerkesztéspolitika leghangsúlyozottabb eleme a szerb 
mint idegen nyelv tanítása volt a kisebbségi iskolákban. Ki kellett 
alakítani e tantárgyra egy teljes tanítási eljárást az idegen nyelvek 
tanításának pozitív tapasztalatai alapján. Hát nem maradtak 
tapasztalatok a két világháború közötti időszakból? Nem, nem 
maradtak. Akkor e kérdést, az államnyelv tanítását úgy oldotta 
meg a közoktatási hatóság, hogy a magyar tagozaton a 3. osztály
tól kezdve a földrajzot és a történelmet szerb nyelven tanították.

Az idegen nyelvek külföldi és hazai tapasztalatait Brunet 
E lem ér egyesítette az Učimo srpski! cím ű 3. osztályos 
tankönyvben, amely az ötvenes évek első felében pedagógiai 
szenzációként hatott. A Népoktatás nagy segítségére volt a ma
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gyár tanítóságnak abban, hogy az elméleti tapasztalatok minél 
szélesebb körben a gyakorlatban is érvényesüljenek.

A Népoktatás megszűnte előtt évente csak két ízben jelent 
meg. Szinte kizárólag a Rádióiskola  féléves programját tartal
m azta, lemondva az előző években tudatosan alkalm azott 
szerkesztéspolitikai elveiről.

Az 1959. évi iskolareform számos kérdést vetett föl. Nem 
csupán a tanított művelődési anyag változott. Megszűntek a 
kistelepülések hatosztályos iskolái; tanító többé nem taníthatott 
az általános iskola fölső tagozatán; tanárképző főiskolát végzett 
pedagógus nem taníthatott a középiskolában. E lőtérbe 
helyeződött a szerbhorvát nyelv tanításának eredménytelensége a 
kisebbségi iskolákban. A közvetlen ellenőrzés és segítségnyújtás 
érdekében létrejöttek a járási pedagógiai intézetek.

A szabadkai Járási Pedagógiai Intézet megalakulása után szá
mos problémát tapasztalt, melyek megoldásához szükség volt 
megfelelő tömegtájékoztatási eszközre. A szükséglet befolyásol
ta az intézet döntését, hogy kétnyelvű folyóiratot ad ki Školski 
íivot címen. Az új folyóirat 1. száma 1961-ben jelent meg Gulka 
Géza szerkesztésében. A megjelenési körülményekre jellemző, 
hogy ez az első szám stencilezett formában juthatott el az 
olvasókhoz. Ennek ellenére pedagógiai breviárium a lett az 
oktatásügyi dolgozóknak!

A szerkesztőség az Előszó bán kiemelte: „A Járási Pedagógiai 
Intézet munkája az iskolák kétnyelvű tevékenységének 
megoldására irányul... Nem az a szándékunk, hogy a Školski íivo t 
általános, elméleti folyóirat legyen. A járás keretei között 
szeretnénk maradni, szeretnénk minél több gyakorlati tapasztala
tot megjelentetni, tanügyi munkásainknak pedig minél több 
közvetlen segítséget szeretnénk nyújtani m unkájukhoz." 
Oktatástörténeti tény: Gulka Géza 1961-ben. a Školski íivot 1. 
számában foglalkozik egyenrangú tárgyként a szerb és a magyar 
nyelv tanításával a magyar, illetve a szerb tagozatokon!



Az anyagi természetű nehézségek ellenére az új folyóirat 600 
példányban kezdett megjelenni, hogy később elérje a 800, illetve 
a tematikus számok esetében az 1000 példányt.

A szerb mint környezeti (idegen) nyelv tanítása folyamatosan 
központi helyet töltött be a szerkesztéspolitikában. A tananyag 
céljainak megvalósítása érdekében népszerűsíteni kellett az ide
gen nyelvek tanításának korszerű módszereit. A közoktatási 
hatósággal el kellett fogadtatni, hogy a homogén és heterogén 
nyelvi környezet más tantervet és tankönyveket kíván. A folyó
irat mindezek megvalósításában vezető szerepet játszott azokkal 
a szerzőkkel, akik úttörő munkát végeztek az új, hatékony mód
szerek kidolgozásában, népszerűsítésében.

A 40 évvel ezelőtti cél, hogy a szerb tannyelvű tagozatokon a 
magyart idegen nyelvként tanítsuk, óriási feladat elé állította a 
magyar szakos tanárokat, tanítókat. A világon egyedülálló 
kezdeményezés volt ez. Nem lehetett alkalmazni a szerb nyelv 
tanítási tapasztalatait a kisebbségi iskolákban, mert más volt a 
motiváció és a szervezési kiindulási alap: a szerb kötelező, a 
magyar választható tantárgy volt; a magyar kisebbségi, a szerb 
államnyelv volt. M agyarországon tanították a magyart idegen 
nyelvként a Nemzetközi Előkészítő Intézetben, a Debreceni 
Nyári Egyetemen, de -  felnőtteknek, érettségizett embereknek, 
nem pedig egy adott iskolarendszerben. Hogy ez a tantárgy 
fokozatosan egy hatékony tantárgypedagógiához jutott, ahhoz a 
Školski život is jelentős mértékben hozzájárult.

A folyóirat 6-7 nyomdai ív terjedelemben jelent meg. A két
nyelvű jelleg nem azt jelentette, hogy minden megjelent írást 
lefordítottunk: rövid összefoglalóval tájékoztattuk a tanulmányok 
tartalmáról a más nyelvű olvasót.

A környezeti nyelvek tanítása mellett hangsúlyozott helyet 
kapott a magyar nyelv- és irodalomtanítás tárgyköre. Szinte 
kizárólagos forrást jelentett a folyóirat az anyanyelvű nevelés 
korszerűsítéséhez mindaddig, amíg az újvidéki Fórum nem 
kezdte behozni és terjeszteni a magyarországi szakfolyóiratokat. 
1964-től a Pedagógiai Intézet anyanyelvi továbbképző napokat
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szervezett a magyar tanítók és magyartanárok számára, am e
lyekre meghívta a legnevesebb magyar szakem bereket. Az 
elhangzott előadások helyet kaptak a folyóiratban.

A fölsorolt tárgykörök mellett term észetesen a folyóirat 
szerkesztősége népszerűsítette mind a pedagógiai innovációkat, 
mind a kutatási eredményeket. Pl. a halmazelméletet az alsó 
tagozatos matematikatanításban, a programozott oktatást, a kiber
netika mérésmetodika alkalmazását az oktatásban.

Az előfizetők nem csupán a Pedagógiai Intézet területén 
tevékenykedő pedagógusok voltak. Fokozatosan kibővült az 
olvasók köre. Az egész tartomány területére eljutott a folyóirat, 
sőt Horvátországba is. Hasonló volt a helyzet a szerzőkkel. 
Kezdetben főleg a Pedagógiai Intézet tanácsosai írtak a folyóirat
ba. Később a munkatársak száma gyarapodott. A hatvanas évek 
második felében már az ország különböző köztársaságaiból is 
kaptunk kéziratokat.

A szerkesztői tisztet 1964-ben Tóth Lajos vette át. 1967-től 
1970-ig pedig én szerkesztettem . Ez az időszak már más 
szerkesztéspolitikai elveket igényelt. A javuló államközi kapcso
latok Magyarországgal lehetővé tették, hogy a m agyar pedagógu
sok egyre több magyar nyelvű szaktudományi forrásanyaghoz 
jussanak. A Školski život tehát csak úgy tarthatta meg olvasóit, ha 
mind szerb, mind magyar nyelven az iskolai oktatás és nevelés 
időszerű kérdéseivel foglalkozott. A szándék érzékeltetésére 
idézem a folyóirat 1969. évi 4. számának tartalomjegyzékét:

A fogalmazástanítás rendszere az általános iskola alsó tagozatán: 
A nyelvtani és helyesírási ismeretek hatékonyabb ellenőrzése 

az általános iskola alsó tagozatán,
A TV iskola helye és szerepe a tanítási folyamatban. 
Kísérletek a matematika oktatásában,
Komplex matematikai kísérlet.
Tanuljunk magyarul!
Számtani alapműveletek a bináris számrendszerben.
A képzőművészeti oktatás folyamatának elemzése.



Elfogultság nélkül leszögezhetjük: három évtized után is 
érdeklődéssel olvashatják az érdekeltek az akkori írásokat. 
Másrészt a folyóirat megjelenési évtizedében az egyetlen magyar 
nyelven (is) megjelenő pedagógiai közlöny volt. Mint ilyen, 
lehetőséget adott a magyar szakemberek számának fokozatos 
gyarapodására a neveléstudom ány területén. U gyanakkor 
fokozatosan utat törhetett az a nézet, hogy önálló magyar nyelvű 
folyóirat megjelentetésére van szükség.

A Tartományi Képviselőház M űvelődési-Közoktatási Taná
csának kezdeményezésére a VSZAT Pedagógiai Társasága 1973 
novemberében megjelentette új pedagógiai folyóiratunkat, az 
O ktatás és Nevelést. Főszerkesztője Tóth Lajos, felelős 
szerkesztője Bodrogvári Ferenc lett. A szerkesztőség tagjai: 
Dávid András, Berkes László, Brunet Elemér. A 21 tagú kiadói 
tanácsban helyet kaptak a szlovéniai és horvátországi magyar 
pedagógusok képviselői is. A folyóirat évente 5 ízben 5-6 szerzői 
ív terjedelemben jelent meg.

A szerkesztőség a lap 1. számában megfogalmazta céljait:
-  a folyóiratnak m indenekelőtt az oktatási gyakorlat 

fejlesztését kell szorgalmaznia;
-  az általános célkitűzések elsősorban a m agyar mint 

anyanyelv és idegen nyelv, továbbá a nemzeti történelem és 
nemzeti műveltség elemei tanítására vonatkozzanak;

-  a tartományban végzett kutatások eredményeinek köz
zététele;

-  tudományos viták;
-  szoros kapcsolat létesítése a többi jugoszláv folyóirattal
Az általános célok szelleme határozta meg a folyóirat rovatait.

Két évvel a megjelenés után már 1050 előfizetője volt. A problé
ma az előfizetők aránytalan megoszlásában volt: némely magyar 
tannyelvű iskolában senki sem vásárolta a kiadványt.

Az első szerkesztőség azonban igyekezett következetesen 
megvalósítani a célokat. A megjelentetett írások szerzői zömmel 
magyar nemzetiségűek voltak. Fordítás általában a szerb mint
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idegen nyelv tanításával, ill. az országos közoktatási kérdésekkel 
kapcsolatban jelent meg.

Megnőtt a folyóirat jelentősége és értéke az 1975. évi isko
lareform után! Egy-egy szám terjedelmében, tartalmában is a 
kézikönyv szerepét vállalta. A középiskola gyökeres szervezési 
átalakuláson esett át. Ezen a téren tehát sokkal nagyobb szükség 
volt a tájékoztatásra, útmutatásra. Emlékezzünk! Az egységes 
középiskola előrevetítette a lehetőségét a 10 osztályos kötelező 
oktatásnak; megszüntette a gimnáziumot stb. Ezen a téren tehát 
mind a tájékoztatásnak, mind a használható gyakorlat nép
szerűsítésének óriási szerepe volt.

A szabadkai Pedagógiai Intézet szemináriumai rendszeressé 
váltak. A nemzetközi kapcsolatokban a budapesti Országos 
Pedagógiai Intézettel egybehangoltan tervezték az előadások tar
talmát. Az elhangzott beszámolók aztán a folyóirat hasábjain 
eljutottak a vajdasági magyar pedagógusok széles rétegéhez.

A felelős szerkesztői poszton Bodrogvári Ferenc mandátumá
nak lejárta után a következő személyek következtek:

-  Palusek Béla,
-  Sátai Pál,
- Savović Margit.
Savović M argit a kilencvenes évek derekán m iniszteri 

beosztásban tevékenykedett. Ennek ellenére mint a folyóirat fő- 
és felelős szerkesztője nem tudott anyagi eszközöket biztosítani a 
lap kiadásához. így az Oktatás és Nevelés 1992-ben megszűnt. 
Akkor, olyan történelmi körülmények között, am ikor a legna
gyobb szükségük lett volna rá a magyar pedagógusoknak, hogy 
szakmai segítséget nyújtson. Hiszen mint akkor, ma sem tudunk 
magyar szakmai forrásmunkákhoz jutni. Anyagi lehetőségeink 
akkor is lehetetlenné tennék a szakkönyvek megvásárlását, ha 
lenne is ilyen kiadvány a könyvpiacon.

Az Oktatás és Nevelés megszűnte előtt -  tekintettel a szűkös 
anyagi keretre - fölmerült olyan javaslat, hogy legalább pedagó
giai évkönyvet adjanak ki. Az elgondolást az táplálta, hogy sem a 
gyakorlat, sem a pedagógiai kutatás és alkotóm unka nem
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szenvedne akkora kárt, mint a folyóirat megszüntetése. Nem 
használtak az érvek, az Oktatás és Nevelési elsorvasztották!

Öt évig nem volt magyar folyóiratunk. Az az értelmiségi réteg 
azonban, amely a szívén viselte a vajdasági magyar közoktatást, 
a magyar pedagógusok helyzetét, állandóan napirenden tartotta a 
szakmai tájékoztatás kérdését. Amikor aztán civil szervezetként 
Szabadkán megalakult a Vajdasági Módszertani Központ, úgy 
látszott, hogy megteremtődött a szervezeti kerete egy új pedagó
giai folyóirat kiadásának. A folyóirat Új Kép címmel meg is 
jelent.

M egalakult a laptanács, amely megválasztotta a szerkesztőbi
zottságot és a felelős szerkesztőt, Sós Edit személyében. Nem 
volt könnyű sem a folyóirat önkormányzati szerveinek, még 
kevésbé a felelős szerkesztőnek a helyzete. A tisztességes 
szándék a m egjelentetéshez nem elég. Pénz is kell hozzá! A lap 
első számának nyomdaköltségeit a tóthfalusi nyomda vállalta, a 
többi számot pedig a tömbmagyarság önkormányzata: Szabadka, 
Zenta, Kanizsa pénzeli.

Az anyagi körülmények döntően befolyásolják a lap ter
jedelm ét. A korlátozott terjedelem  nem teszi lehetővé az 
értekezések megjelentetését. Ugyanakkor a szerkesztési elvek 
előirányozzák a rugalmasabb, vonzóbb tartalmat mind a pedagó
gusok, mind a szülők számára. Az óvodai neveléstől a felsőok
tatásig terjedő skála valóban olyan szerkesztéspolitikát követel, 
hogy mind a szerzők, mind az olvasók köre kielégítse szakmai 
érdeklődését.

A szerkesztéspolitika nem jelölt ki kiemelt területeket a 
közoktatásban, am elyeket előszeretettel ápolna. Ehelyett az 
időszerűséget helyezte előtérbe. S talán igaza van a szerkesz
tőségnek: a mindenkori aktualitás rugalmasságot, nagyobb érdek
lődést válthat ki. A grafikai megmunkálás is az érdeklődéskeltést 
szolgálja s a képek, grafikák egyben a képzőművészeti nevelés 
eszközei is.

1998-ban Sós Edit, Sós Mihály és jómagam meglátogattuk a 
tartom ány kisebbségügyi titkárát, Pavel D om onji urat.



Tájékoztattuk a folyóirat szerkesztéspolitikájáról, és kértük a 
titkárság anyagi támogatását. Eredmény: 5000 dináros állami 
támogatás. Ehhez járul a Tanítóképző Kar 10 000 dináros támo
gatása, valamint a magyarországi alapítványok eszközei, ame
lyek ma már a kiadások 25%-át fedezik. így jelenhet meg folyói
ratunk, s tiszteletdíjat így is csak az egyes számok műszaki 
előkészítői kapnak, a szerzők nem.

Indulástól 1000 példányban jelenik meg az Új Kép. Ebből 750 
az állandó előfizető. Pedig egy-egy szám nem drágább, mint egy 
hetilap ára!

Új Kép , 2000. okt. -nov.
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A DÉLVIDÉKI MAGYAR ISKOLÁSOK 
FOGALMAZÁSKÉSZSÉGÉNEK 

FEJLŐDÉSE

Több mint négy évtizede foglalkoztat a tanulói teljesítmények 
tárgyilagos értékelése. A számszerű mutatók ugyanis kiiktatják a 
minősítésből a szubjektív beállítódást, reprezentatív minta alapján 
egy-egy teljes korosztályról, iskolafokozatról nyerhetők adatok az 
anyanyelvi nevelés hatékonyságáról. A mutatók mögötti ható
tényezők feltárása lehetőséget nyújt a közoktatásirányításnak, 
hogy idejében elhárítsa a gátló tényezőket, vagy hatékonyabb 
eljárásokat vezessen be.

A mérésmetodika elveinek alkalmazásával az 1960-as évek 
elejétől folyamatosan követem a vajdasági magyar fiatalok 
nyelvtan- és helyesírás-ismeretének alakulását. Két területen 
azonban, a kézírás és a fogalm azástanítás eredm ényeinek 
értékelésére nem találtam használható modellt.

1973-ban 3024 általános iskolai tanuló kézírásmintája alapján 
kidolgoztam  az évfolyam okra tagolt írásnorm át a kézírás 
lendületességének, gyorsaságának ellenőrzésére. A norm arend
szer 1975-től az iskolai tantervek számszerű követelménye is volt 
a kézírásfejlesztéssel kapcsolatban.

A fogalmazási készség követésében mindaddig nem volt meg
bízható támaszom, míg Békésiné Fejes Katalin 1981-ben meg 
nem jelentette az Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának 
alakulása című munkáját. A szerző vizsgálatai alapján alkalm az
tam a további kutatásaimban a szókincsre, a szerkesztettségi és 
tagoltsági mutatóra összpontosuló megfigyeléseimet.

Az írásbeli kifejezőkészség fejlődése terén végzett kutatá
saimat a 3. osztályban kezdtem, tehát a fogalmazástanítás kezdő 
szakaszában. 1985 júniusában két általános iskola 3. osztályos 
tanulóitól vettem kézírásmintát, és fogalmaztattam a tanítókkal
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azonos témáról. Az iskolákat szociális-gazdasági helyzetük 
alapján választottam meg.

Feltételeztem , hogy a fejlettebb szociális-gazdasági 
szubkultúra serkentő erővel hat a tanulók iskolai tanulmányaira. 
Ezért egy szabadkai belvárosi iskolát választottam (I. G. Kovačić 
Általános Iskola), valamint egy, a város vonzáskörébe tartozó 
falusi iskolát (Petőfi brigád Általános Iskola, Királyhalma). Az 
első esetben a szülők döntő többsége egyetemet vagy főiskolát 
végzett értelmiségi foglalkozású vagy vezető beosztású. A 
második esetben fordított volt a helyzet: a tanulók szülei kevés 
kivétellel földművesek. A családi jövedelem tekintetében azon
ban fordított a helyzet: a szülők fejlett mezőgazdasági kultúrával 
rendelkező gyümölcstermelők. Átlagjövedelmük általában több
szöröse a városi családokénak. A falusi tanulók hátrányos 
helyzete tehát nem a családok anyagi körülményeiből adódott!

A szülők intenzív termelési lekötöttsége és a termények 
értékesítése idézi elő a hátrányos helyzetet. Maga a gyümölcster
melés is sok emberi munkaerőt igénylő műveletek sora. A 
gyümölcsbetakarításba (cseresznye, meggy, alma) már a 3. osztá
lyos gyermekeket is bevonják! Másrészt az ártöbblet elérése 
érdekében a szülők -  rendszerint az anyák -  az év jelentős 
hányadát az otthontól távol, a piacokon töltik. így már a gyer
mekek felügyeletében hiányok mutatkoznak. Nevelési szempont
ból egy negatív attitűd tanúi vagyunk, amely a gyermekek iskolai 
munkája iránti közönyben vagy annak nyílt lebecsülésében nyil
vánul meg.

Feltevésem szerint az írásbeli fogalm azáshoz megfelelő 
automatizáltságú kézírásra van szükség. Ezért mindkét iskola 3. 
osztályos tanulóival 5 percig másoltattam egy ismeretterjesztő 
szöveget. Ennek alapján az írástempó fejlettségéről a következő 
adatokat kaptam:
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Szabadka 163 195-205
Királyhalma 132

Az adatok szerint tehát egyik iskola sem érte el a tantervi 
követelményeknek megfelelő szintet. Ezen belül azonban a király
halmi tanulók 19,02%-os lemaradást mutatnak a városi iskolához 
viszonyítva. A lassúbb írástempó felvetheti azt a kérdést, hogy 
talán szebben, olvashatóbban írnak ezek a gyermekek. Az 
elemzés azonban ennek éppen az ellenkezőjét bizonyította!

Már az írástanulás 3. évében a kedvezőtlen családi attitűd 
hatására egy torzuló, felületes egyéni írástípus kezd kialakulni, 
amelyen belül jól megfigyelhető számos betűelem, sőt betű 
egybemosódása. Ezekből a jelenségekből arra következtetek, 
hogy ha a tanító idejében nem figyel föl az írástorzulásokra, 
bizonyos gyermekcsoportoknál a felső tagozaton jelentkezik az a 
kézírástípus, amit inkább egyéni kódnak, mintsem egyezményes 
jelrendszernek kell tekintenünk.

A módszertani irodalom álláspontja szerint a torz kézírással 
együtt jár a helyesírási hibák számának szaporodása. Kutatási 
anyagom csak alátámasztja ezt a feltevést. Konkrét tényanyagon 
figyelhettem meg, hogy felületességből eredő helyesírási hibák 
sorozatáról van szó. Ahogy a negatív beállítódás nem sarkallja a 
tanulókat gondolataik olvasható formában való rögzítésére, úgy a 
helyesírást sem tekintik a szöveg m inőségének. Szinte 
közönyösek a helyesírási szabályok betartását illetően!

A kutatás következő szakasza a 3. osztályos tanulók írásbeli 
fogalmazásait ölelte föl. A két iskola tanulóinak dolgozatait egy
bevetve a következő adatokat kaptam:

Az isk. helye Átl. fogai, szókincs Szerkesztettség Tagoltság

Szabadka 76,81 1,19 3,39
Király halma 54,35 1,32 2,99

Az egyéni fogalmazási szókincsbe nem számítottam bele az 
úgynevezett grammatikái is szavakat: névelő, névutó, kötőszó stb. 
Az egyéni és osztályátlagok jelezte mutatók tehát kizárólag a tar

Az iskola Betűhelyek száma Tantervi követelmény
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talmas szavakat ölelik föl. A szókincsre vonatkozó mutatók 
alapján megállapítható, hogy a 45 perces tanítási óra keretében a 
fejlettebb kézírású osztály 29%-kal nagyobb terjedelmű szöveget 
volt képes megszerkeszteni. A jelentősen nagyobb szókincs 
mögött azonban nem csupán a fejlett íráskészség rejlik. Nyilván 
a környezeti tényező is jelen van ebben a mutatóban. A városi 
tanulók a családi mikrokultúra hatására nagyobb szókincsre és 
fejlettebb beszédkészségre tettek szert.

A családi mikrokultúra elsősorban a műveltebb kommuniká
ciós helyzetek megteremtésével hat az anyanyelvű műveltség 
m egszerzésére és fejlesztésére. A nyelvi kom m unikációs 
helyzetekben a gyermek a nyelvi jelek eredményes, funkcionális 
használatát tanulja meg, tehát a szocializáció részeként alakul ki 
az alanyban a nyelvi igazodási modell, amely a beszélőt a 
környező felnőtt nyelvi norma irányába tereli.

Az említettek alapján létrejött nyelvi kompetencia szintje 
különösen az első 6-7 évben szituációtól meghatározott. A 
használati vagy szituatív nyelvi kompetenciának nyilvánvalóan 
családi interperszonális jellemzőkben, az anyai választékosság
ban kell keresni a gyökereit. A királyhalmi gyermekek szegénye
sebb szókincse mögött tehát a családi kommunikációs helyzetek 
hiányosságait kell keresnünk.

A táblázat azonban ellentmondani látszik a fentieknek. A 
szerkesztettségi mutató ugyanis azt jelzi, hogy a fejletlenebb 
szókincsű tanulók bonyolultabban fejezik ki mondanivalójukat, 
gyakrabban használják az összetett mondatokat, azaz a világot 
fokozottabban a maga összetettségében látják. „A szerkesztettsé
gi mutató az a jelzőszám, amely alkalmas arra, hogy a vizsgált 
szöveg szerkesztettségét számszerűen összehasonlítsuk. Jelzi, 
hogy a fogalmazások átlagában hány mondategység jut egy-egy 
mondategészre. Úgy kapjuk meg, hogy a mondategységek (tag
mondatok és egyszerű mondatok) mennyiségét elosztjuk a mon- 
dategészek mennyiségével."

Mindkét osztály tanítója lehetővé tette a tanulóknak, hogy a 
fogalmazás megírásához közvetlen élmény formájában szerez-



zenek tapasztalatokat. A városi iskola tanító ja azonban a 
közvetlen előkészítést úgy értelmezte, hogy szóbeli fogalmazás 
form ájában m inden szót, valóságelem et rögzítő  m ondatot 
előzetesen besulykoljon az osztályával. Ezzel az eljárással elérte, 
hogy tanítványainak m ondatai szabatosabbak lettek, de 
ugyanakkor uniformizálttá váltak. Ezzel az eljárással a kreatív 
gondolkodás, egyéni szövegszerkesztés lehetőségétől fosztotta 
meg őket. Azonos szószerkezetek, azonos mondatok sora vonul 
végig a tanulók szövegein.

A falusi iskola tanítója a szükséges előkészületi tevékenységet 
szabadabban, liberálisabban értelmezte. Didaktikai ténykedése 
nem korlátozta a gyerm ekeket m ondanivalójuk m egszöve
gezésében. Ennek következtében a tanulók gondolkodásuk 
fejlettségének megfelelő szinten igyekeztek ábrázolni a tapasztalt 
valóságot.

A két tanító öntudatlanul is két fogalmazási iskolát képviselt a 
maga módján. A szakirodalomban éles határvonallal választható 
el a két szélsőséges nézet a tanulók írásbeli kifejezőképességének 
fejlesztését illetően. Az egyik tábor amellett tör lándzsát, hogy 
semmilyen pedagógiai beavatkozással nem szabad a tanulók 
kreatív szövegalkotási tevékenységét befolyásolni. Szerintük a 
tanítási folyamatban biztosítani kell a megfelelő ismereteket, 
kommunikációs helyzeteket, az élmények megszerzését, motivál
ni kell őket, hogy gondolataikat, érzelmeiket írásba foglalják, 
azaz csupán meg kell indítani a tanulókban az alkotási folyam a
tot. M inden más beavatkozás csak korlátozná alkotói 
tevékenységüket.

A m ásik tábor viszont azt vallja, hogy a helyes, jól 
szerkesztett szöveg megalkotásáig hosszú az út. Fokozatosan, 
lépésről lépésre kell haladnia a tanulónak, mígnem a szerkesztés- 
tani ismeretek birtokában képes lesz magát írásban kifejezni.

De vizsgáljuk tovább az adatokat! A tagoltsági mutatóval 
számszerűen fejeztem ki, hogy a vizsgált szövegekben egy-egy 
mondategységre átlagosan hány mondatrész jut. A nagyobb szó
kincsű városi tanulók mondategységei 12%-kal több mondatrészt
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tartalmaztak, mint a másik tanulócsoport szövegei. Feltevésem 
szerint az történhetett, hogy az agyondidaktizált körülmények 
ellenére a fejlettebb kommunikációs képesség a mondategységen 
belül keresett érvényesülési lehetőséget. A szinte bebiflázott keret 
ellenére a szöveg alapegységeiben kerestek a tanulók kiutat úgy, 
hogy igyekeztek képlékenyebben m egfogalm azni egy-egy 
közlést.

Az első vizsgálati eredmények arra serkentettek, hogy folytas
sam a kutatást. 1987 májusában ugyanazokban az iskolákban a 8. 
osztályos tanulók iskolai dolgozatait tanulm ányoztam  át. 
Lényegében a fogalmazási készség iskolafokozat-záró szintjéhez 
kerestem az adatokat.

Mindkét iskola tanulói ugyanazon a napon, azonos iskolai 
ünnepségről írtak fogalmazást. A teljes minta azonos feltételek 
között jutott a megfelelő élményanyaghoz: személyesen vettek 
részt az ünnepségen, minden tanuló azonos ismerethez jutott, 
azonos érzelmi hatásnak volt kitéve. A megszövegezéshez azon
ban már egyéni, szubjektív szövegszerkesztési műveltségre volt 
szükség.

Az előzetes kutatások szerint az iskolaérett 6--7 éves gyer
mekek szókincse kb. 2500- 3000 lexikai egységből áll. Az iskolai 
oktatás és a társadalmi környezet hatására a nyolcéves iskoláz
tatás végére szókincsük 8000-10 000 lexikális egységre sza
porodik. Nem találkoztam olyan forrással, amely azt vizsgálja, 
hogy mekkora szerepe van a szervezett oktatásnak a szókincs 
gyarapításában, és mennyi az, amit a serdülőkorban az egyed a 
környezet hatására sajátít el. Annyi azonban bizonyos, hogy nem 
elhanyagolható az az arány, amely a szókincs fejlődésében a 
környezeti tényezők hatására alakul.

Elfogadható tény azonban, hogy a szókincs az általános isko
lai képzés végére a kezdő állapot háromszorosára növekszik. Ezt 
bizonyítani tudom a tanulók fogalm azási szókincsének 
növekedésével!
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Az iskola helye 3. osztály 8. osztály

Szabadka
Királyhalma

76,81
54,35

236,65
153,40

Durva összevetéssel is megállapítható, hogy mindkét iskola 
tanulóinak fogalmazási szókincse az iskolafokozat végére a 
három szorosára növekedett. Ám ugyanakkor azt is m egál
lapíthatjuk, hogy az eltérő szociális körülményekből, a más-más 
nevelésszociológiai aspektusokból eredő különbségek nemcsak 
megmaradtak, hanem még fokozódtak is! A 3. osztályos tanulók 
fogalmazási szókincsében 29%-os, a 8. osztályosokéban pedig 
már 31%-os különbséget tapasztaltam, azaz a szociális olló az 
oktatás hatására nem zárult, hanem tovább nyílott.

A 3. osztályos fogalmazások vizsgálatakor megkerülhetetlen 
egy megállapítás: a lányok szókincse fejlettebb a fiúkénál. A 8. 
osztályban ezt a tényt már kutatási szempontként kezeltem, és 
kiemelt figyelmet szenteltem a vizsgálatának.

A gyermekpszichológusok szerint az első 50 szó elsajátítására 
a lányoknál a 18., a fiúknál a 22. hónapban kerül sor. A nemek 
közötti szókincskülönbség az általános iskoláztatás végére a 
következő képet mutatja:

Az iskola helye A minta átlaga Lányok Fiúk

Szabadka 236,65 251,94 216,84
Királyhalma 163,40 204,20 122,60

A táblázat érzékelteti, hogy a falusi fiúk szókincse 40%-kal, a 
városiaké viszont csak 14%-kal alacsonyabb az azonos korú és 
iskolai végzettségű lányokénál. Tapasztalható tehát, hogy a szó
kincs fejlődésében az iskolafokozat végéig megmarad a nemek 
közötti különbség a lányok javára. A városi populáció esetében 
azonban ez az irányzat csökkenő tendenciát mutat.

Az előzőekben jeleztem , hogy a tanulók szókincsének 
fejlődésére kihat a társadalmi környezet. Egy előzetes kutatásom 
adatokat szolgáltatott arról, hogy a fiúk irodalmi érdeklődése 
bizonyíthatóan már a 6. osztályban erősen differenciálódik. A
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szépirodalom mellett jelentős számban van példa az ismeretter
jesztő munkákra mind a természettudományok, mind a tár
sadalomtudományok területéről. A fiúk érdeklődése olyan nagy
fokú motivációval bír, hogy a magyar mellett egyre nagyobb 
számban igyekeznek tájékozódni a kérdéses témában idegen 
nyelveken is. Feltevésem szerint ez a belső hajtóerő indítja meg 
a felzárkózási folyamatot a szókincs fejlődésében.

A konkrét társadalm i környezet ism eretében teljes 
bizonyossággal állíthatom, hogy a falu a felsős tanulókban foko
zottabban munkaerőt lát. A mezőgazdasági munkavégzés azon
ban lehetetlenné teszi, hogy a gyerekek kielégítsék természetes 
szellemi igényeiket, érdeklődésüket, tehát kedvezőtlen hatások 
érik őket a szókincs fejlődését illetően is.

Elemi szövegtani szempontból egészen más képet mutatnak a 
tanulók fogalmazványai:

Az iskola helye Szerkesztettségi mutató Tagoltsági mutató

Szabadka 1,80 7,59
Királyhalma 1,78 7,42

A szókinccsel ellentétben meglepően kiegyensúlyozott a 
szövegek szerkezete! Nagyobb minta birtokában egyenesen azt 
állítanám, hogy az általános iskolai képzés végére, az anyanyelvi 
nevelés hatására bizonyos pozitív egy behangol tság tapasztalható 
a szövegszerkezetekben. Nézetemet a mutatók sugallják: az 
összetett mondatok használatának gyakorisága, a mondategy
ségre jutó mondatrészek száma egyaránt elhanyagolható különb
ségeket tükröz.

Érzékelhető, hogy mindkét tanulócsoport esetében a mondat
egységek terjedelme jelentősen megnövekedett. Nézetem szerint 
ez a nyelvi jelenség szoros összefüggésben áll a tanulók gondol
kodásának fejlettségi szintjével. Az írásban rögzített tudattartal
makat a bővítmények halmozásával a maguk bonyolultságában 
igyekeztek ábrázolni. Hogy ezt milyen mondatrészekkel érték el, 
arra a szókincs részletesebb vizsgálata adott választ.
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Mivel viszonylag kis mintával dolgoztam, tanulm ányozhat
tam azt is, hogy a fogalmazási szókincs milyen arányban tartal
maz igéket, főneveket, mellékneveket. Az említett szófajok 
alapján ugyanis a mondategységekben betöltött funkcióikra is 
következtethetünk, ugyanakkor a szófajok bizonyos stiláris 
jegyekre is utalnak a szövegegyüttesben. így az egyes szófajok 
mennyiségi mutatói alapján a szövegegész minőségi jegyei is 
mérhetővé váltak:

Az iskola helye Igék Főnevek Melléknevek

Szabadka 12,48% 36,02% 11,74%
Királyhalma 12,85% 32,49% 8,23%

Az egyes szófajok százalékarányos részvétele a fogalmazási 
szókincsben lehetővé teszi, hogy pontosabb képünk alakuljon ki 
a tanulók stílusáról. Általános iskolások körében végzett hasonló 
jellegű kutatással nem találkoztam a magyar nyelvterületen, így 
nem nyílik alkalom az esetleges összehasonlításra. M egállapítá
saim tehát csak a vizsgált mintára, illetve a vajdasági magyar 
általános iskolák végzős tanulóira vonatkoznak.

A mutatók azt jelzik, hogy ez a generáció túljutott azon a szin
ten, am ikor egy igei állítmányi szerkezet -  egy mondategység a 
nyelvi ideál. Értelmi fejlettségüket és a szövegszerkesztés ter
mészetét véve alapul megállapíthatjuk, hogy a populáció gyakran 
él az igehasználattal. A szófaj nagyobb frekvenciájú használatá
val a mozgalmasságot érzékeltették, tehát stílusfunkciót teremtet
tek, fokozták az esemény intenzitását. Dinam ikussá vált a 
fejtegetésük, hogy ez a szavak jelentésében is kifejeződne. E 
megállapítás nem túlzás, mert a fogalmazási téma bővelkedett 
olyan cselekménymozzanatokban, amelyeket csak a fokozott ige
használat tudott érzékeltetni.

A névszók, főnevek használata határozottá, pontossá teszi a 
stílust. Különösen a melléknevek használata visz különleges 
ízeket a valóság írásbeli ábrázolásába. Tanulóink esetében arról 
lehet szó, hogy megkísérelték a látottakat minél érzékletesebben 
ábrázolni, azaz valósághűségre törekedtek.
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A névszók használatában mutatkozó különbség a két csoport 
viszonylatában természetesnek tekinthető. A fejletlenebb szó
kincs következményeként a stílus is szikárabb. Ez a csoport 
képességei birtokában csak a pontosságra törekedett. A városi 
iskola tanulói viszont színesebben, érzékletesebben akarták ábrá
zolni a látottakat, illetve részvételüket az eseményekben.

Az 1997/98. tanév végén folytathattam  kutatásaim at -  
középiskolások, pontosabban a szabadkai gimnazisták körében. 
Hogy egyáltalán hozzájuthattam a tanulók iskolai dolgozat- 
füzeteihez, azt kizárólag az iskola magyar szakos tanárainak 
köszönhetem. A közoktatási kormányzat ugyanis megtiltott m in
den kutatótevékenységet az iskolákban!

Választásom a következő okokból esett erre a középiskolára:
-  egész Észak-Bácskából ide iratkoznak a magyar általános 

iskolát végzett tanulók, tehát egy nagyobb földrajzi régió 
középiskolás tanulóinak fogalmazási készségét vizsgálhattam;

-  a középiskolai felvételi vizsgákon a legmagasabb pontszámot 
követelik anyanyelvből és matematikából a gimnáziumokban, 
tehát egy-egy generáció legtehetségesebb tanulói iratkoznak 
ebbe a középiskolába. A felvételi vizsga mellett az iskola jel
lege is pozitív szelekciót eredményez: a gimnázium nem 
meghatározott foglalkozásra, hanem a főiskolai és egyetemi 
tanulmányokra készíti föl a fiatalokat. A kutatás által felfedett 
jelenségekben tehát a majdani délvidéki magyar értelmiség 
írástudását tekinthetem meg.
A fentieket szem előtt tartva mégis elsősorban az érdekelt, 

hogy a konkrét középiskolai anyanyelvi nevelés milyen hatással 
van a gimnáziumi tanulók fogalmazási készségére. Az I. és a IV. 
osztály iskolai dolgozatainak feldolgozásával a következő 
mutatókat kaptam:

Évfolyam Szókincs Szerkesztettség Tagoltság

I. osztály 248,2 2,82 3,96

természettudományi 280,2 3,12 4,86
társadalomtudományi 217.3 3,12 3,87
tagozat
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Évfolyam Szókincs Szerkesztettség Tagoltság

IV. osztály 308,4 2,25 4,12
természettudományi 308,9 2,01 4,12
társadalomtudományi 307,9 2,49 4,12
tagozat

A m utatók értékelése előtt ism ernünk kell a tantervi
követelményeket. A gimnázium IV. osztályára vonatkozóan ezek 
a következők: „A jegyzetek rendszerezése. Az írásmü meg
alkotásának folyamata. Az idézés, hivatkozás, lábjegyzet al
kalm azása. A tanulók felkészítése az érettségi dolgozat 
elkészítésére. Az írásbeli készségfejlesztés formái:

-  beszámoló
-  kisértekezés”

A fentieken kívül a tanterv egy-egy tanítási órát irányoz elő az 
iskolai dolgozatok megírására. Kutatómunkámban tehát azt vizs
gálhattam, hogy kb. 40 perc alatt mekkora a tanulók fogalmazási 
szókincse, leszámítva a szövegben alkalmazott idézeteket. Az 
idézetek, hivatkozások ugyanis nem képezik a tanulók szókin
csét, csupán jelzik tájékozottságukat az adott tárgykörben, nyo
m ósító eszközök lehetnek téziseik igazolására vagy mások 
nézetei megcáfolására.

A tanítási időkeret meghatározó erejű. Ennek következménye 
lehet, hogy az I. és a IV. osztályos tanulók fogalmazási szókincse 
között mindössze 19,6% a növekedés. Az átlagon belül azonban 
a határértékek között óriási a különbség:

I. osztály 96-460
IV. osztály 126-542

A szókincs mennyiségi különbségei mellett azonban másra is 
utalnak ezek az adatok: a tanulók egy része az idősorompót a 
kézírás gyorsaságának növelésével igyekszik ellensúlyozni. Ez a 
törekvés azonban messzemenő következményekkel jár:

1. A kézírás gyorsaságának növekedése az olvashatóság 
rovására történik. Az írástorzulás olyan méreteket ölt egyes
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esetekben, hogy a szöveg olvashatatlanná válik. A tanár, aki 
naponta kénytelen ezeket a szövegeket „dekódolni”, talán meg
fejtheti, megértheti tartalmukat. Az idegen -  tehát a kutató 
számára is -  a titkosírás megfejtésének talányát képezik.

2. A gyorsan író tanulók a tartalomra koncentrálnak, s felsza
porodnak a helyesírási hibák. Ezek zömmel nem a helyesírási 
ismeretek hiányára, hanem hanyagságra, felületességre utalnak. 
A legtöbb esetben ugyanis a magánhangzók időtartamának 
helytelen jelölésével találkozunk. Terjedő jelenség, hogy az ő, ü 
betűk időtartamát vízszintes vonallal jelölik (o, u), azaz „sem
legesítik” az időtartam kérdését.

Tapasztaltuk, hogy általános iskolás korban jól megfigyelhető 
a nemek közötti szókincsbeli különbség. A gimnáziumban ez a 
jelenség enyhül vagy eltűnik.

Az érettségiző évfolyam on tehát a lányok szókincse 
mindössze 8,9%-kal haladja meg a fiúkét.

Kénytelen vagyok még egy kérdést érinteni, habár nem volt, 
nem szerepelt kutatási céljaim között. Ez pedig a nyelvek 
egym ásra hatása. Á ltalános nézet, hogy a vegyes nyelvi 
környezetben élők nyelvhasználatára romboló hatással van a 
„hivatalos” nyelv, az államalkotó etnikum nyelve. A gimnazisták 
szövegeiben egyedi eseteket sem találtam, amit szlavizmusnak 
tekinthettem volna, azaz a szerb nyelv hatására keletkezett 
torzulásnak! A jelenség igazolja axiómámat: a két- vagy több
nyelvű magyar értelmiség megőrzője az anyanyelv tisztaságának. 
M űveltségéből eredően minden kom m unikációs helyzetben 
igyekszik kifogástalanul használni a beszédben aktuális nyelvet, 
legfeljebb beszédtem pója csökken. Ugyanakkor az üzenet 
tömörebb, mentes a nyelvi töltelékektől. A szlavizmusok vagy 
más nyelvek hatása az alacsonyabb m űveltségű rétegekben

lányok
fiúk

I. osztály

244,1
253,4

IV. oszt.

316,1
284,5
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érvényesül. A délvidéki magyar értelmiség esetében sem áll fenn 
tehát a nyelvcsere veszélye!

A szerkesztettségi, illetve tagoltsági mutatók kiegyensú
lyozottsága tantárgypedagógiai szempontból elismerésre méltó 
kommunikációs készségre utal. Véleményem szerint a gim názi
um befejező osztályában a délvidéki magyar tanulók eljutnak arra 
a szintre, hogy gondolataikat, nézeteiket írásban adekvát szinten 
tudják kifejezni, azaz hogy azt rögzítsék írásban és úgy, ahogy 
ismereteik a pszichés szférában a tárggyal kapcsolatban kialakul
tak. Tehát nem találkozunk a modoros, kanyargós körm onda
tokkal, de a stílusromantikától fütött bővített mondatokkal sem. A 
mondatrész a funkcionális gyakorlatban mindig a gondolat reális 
hordozója.

Viszont a mondategységek tagoltsága a tartalmi elemek hor
dozója, a szabatos nyelvhasználat visszatükröződése. Ne feled
jük! A középiskolának volt feladata megtanítani a tanulókat a 
kisértekezés gyakorlati alkalmazására. Ezt a feladatot -  nyelvi 
szempontból -  meg is valósítja.

Más kérdés a tantervi feladatként előírt idézés, hivatkozás, 
lábjegyzet alkalmazása. Idézéssel még itt-ott találkoztam a fogal
mazványokban a forrás megjelölése nélkül, vagy ezek kizárólag 
az értekezés tárgyát képező irodalmi műből vett idézetek voltak. 
Egyetlen esetben sem éltek azonban a tanulók azzal a 
lehetőséggel, hogy irodalomtörténészek, kritikusok véleményét 
használják fel állításaik igazolására.

A jelenséggel a tantárgypedagógiának kell foglalkoznia. Ha 
ugyanis a középiskolában a fiatalság nem tanulja meg a források 
szakszerű használatát, akkor majd a felsőoktatásban kell elsajátí
tania a beszámolók elkészítésekor, amikor már eszközként kel
lene alkalmaznia. Ez a jártassági hiányosság viszont negatív 
irányban befolyásolhatja felsőoktatási előmenetelét.

Hungarológiai Közlemények, 1989/78-79.
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KÉZÍRÁSNORMA AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN

1. AZ ÍR Á SN O R M A  SZ Ü K SÉ G E SSÉ G E

Az anyanyelv 1964. évi kísérleti tanterve az írástanítással 
kapcsolatos tennivalókat a következőképpen jelöli meg:

,, Irányok m eghatározásával, arányok érzékeltetésével 
előkészítjük az írástanítást. Az írás előkészítése: körözések, 
ívelések, hurkolások, horogvonalak. A felsoroltak után kerül sor 
betűelempárok vázolgatására, íratására.

Az előkészítést követi a betűk ism ertetése. A betűk 
ismertetése során megtanítjuk tanulóinkkal a rövid és hosszú 
m agánhangzók helyes jelölését. Használatukat rövid szavak 
másoltatásával gyakoroltatj uk.”

A Készségfejlesztési gyakorlatok című fejezetben a következő 
utasítást találjuk:

„Szavak, rövid, majd hosszabb mondatok másolása; írás toll
bamondás alapján. Rövid kérdésekre adott közös és önálló 
feleletek íratása. Emlékezetből való leírás.”

A tantervi utasítás mindössze két mondatban intézi el az írás
tanítással kapcsolatos feladatokat:

„Az írott betűk ismertetése a nyomtatott betűk ismertetése 
során megkezdődhet. Az írott betűk ismertetése gyorsabb ütem
ben történik, mint a nyomtatott betűké."

Bevezetőül szükségesnek tartottam idézni a tanterv ide
vonatkozó anyagát. Nem mintha azt a tanítóság nem ismerné, de 
hogy frissen is vizsgálat alá vehessük, mennyire fogyatékos az az 
anyag, amit ez az okirat a kézírásfejlesztéssel kapcsolatban tar
talmaz.
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Lényegében csak jelzi, hogy a tanulót meg kell tanítani a 
kézírásra is, de nem határozza meg pontosan a tennivalókat sem 
az íráselőkészítés időszakában, sem a kézírástípust és az írás 
minőségi és mennyiségi követelményeit. Ha a Betűország  nem az 
álló írást tartalmazná, tanítóktól függően váltakozna az írástípus 
is az általános iskolai osztályokban.

Ha kifogásolható a tanterv kézírásra vonatkozó része az 1. 
osztályban, még inkább kifogásolható, sőt elfogadhatatlan az a 
tény, hogy ez a feladat egyetlen szóval sincs jelen az idősebb 
osztályokban! Arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a tanterv 
elkönyveli a kézírás kialakulását az 1. osztályban, s már kialakult 
készségként kezeli azt a továbbiakban. Ennek bizonyítéka, hogy a
2. osztálytól írásbeli fogalmazásokat követel a tanulótól. Tehát az 
írás eszközként jelenik meg egy újabb jártasság ki alakítás áhozl

A tantervnek ez az álláspontja neveléslélektani szempontból 
tarthatatlan. A kézírás nem más, mint dinamikus sztereotípiák 
rendszere, azaz sok gyakorlással kialakított szilárd idegkapcsola
tok bonyolult láncolata. Hogy ezt az automatizmust kialakítsuk, 
nem elegendő egy tanév írásra fordítható óramennyisége. Állítá
somat minden gyakorló tanító bizonyíthatja azzal, hogy a 2. 
osztály elején a tanulók egy részével szinte elölről kell kezdeni az 
írásgyakorlatokat. A nyári szünet alatt ugyanis, amikor a tanulók 
írástevékenységet nem végeznek, a laza idegkapcsolatok még 
jobban fellazulnak, elhalványodnak.

A fogalmazástanítást az általános iskolában csak akkor lehet 
kezdeni, amikor a kézírást eszközjelleggel kezelheti a tanuló. Ez 
pedig nem történik meg a 3. osztálynál előbb. De utána is rend
szeres gyakorlatokkal kell biztosítanunk, hogy az írás minősége 
és mennyisége fokozatosan javuljon. Ebből az következne, hogy 
az új anyanyelvi tantervnek legalább az alsó tagozaton tartalm az
nia kell majd a rendszeres írástanítás anyagát a szükséges 
követelményrendszerekkel.

Ez utóbbit tartom a tanulók kézírásának további alakulása 
szempontjából a legfontosabbnak. Egy évtizedes szakfelügyelői 
tapasztalatom alapján állítom, hogy a kézírásfejlesztésben tapasz
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talt hiányosságok nagyrészt onnan erednek, hogy tanítóságunk 
nem rendelkezik pontosan m eghatározott követelm ényrend
szerekkel. Ennek következtében felfogástól és m ódszertani 
műveltségtől függően tanítónként változott a tanulók kézírása, 
illetve minőségi és mennyiségi teljesítménye.

Az írásforma minden tanulónál nagyjában visszavezethető az 
álló írásra. Az írás lendületessége, gyorsasága azonban 
ösztönösen alakult. M int látják majd a következőkben, a 
lendületesség ösztönös fejlődése olyan óriási egyéni eltéréseket 
mutat, hogy ma szinte lehetetlen egységes ütemben írásbeli 
tevékenységet folytatni egy-egy tanulócsoporttal.

Egyrészt tehát kutatóm unkám ban az vezérelt, hogy az 
anyanyelvet tanító pedagógusoknak olyan konkrét követelmény- 
rendszert dolgozzak ki, melynek birtokában szervezetten és 
tudatosan végezhetik a kézírás fokozatos fejlesztését. M ásrészt a 
pedagógiai önellenőrzés és ellenőrzés számára is szilárd fogódzót 
szándékoztam kidolgozni az empirikus, bizonytalan em lékezetre 
támaszkodó -  ezért csak fenntartásokkal fogadható -  értékelés 
helyett.

Tudomásom szerint a húszas évektől csak az angolszász 
nyelvterületre dolgoztak ki írásnormákat. Az idevonatkozó m a
gyar szakirodalom csak az íráskészség rendszeres fejlesztésével 
foglalkozik. Ezen az írás minőségének fejlesztését érthetjük, mert 
az írás lendületességét a m agyarországi tanterv is csak 
általánosságban határozza meg: „A IV. osztály végére el kell érni, 
hogy a tanuló kézírása elérje a nyugodt ütemű beszéd gyorsaságát.” 
Tehát csak az alsó tagozat végére, azaz egy hosszabb készség
fejlesztési időszak után jelöl bizonytalan írásgyorsaságot. A közbe
eső időszakokra jelzett követelmények még bizonytalanabbak.

Az angolszász írásnormát nem alkalmazhattam, mert az angol 
ábécé más, mint a magyar, másrészt az angol helyesírás eti- 
mologikus volta is kihat a teljesítmények alakulására. így nem 
volt más választásom, mint kísérletet tenni teljesen eredeti m a
gyar kézírásgyorsasági norma kidolgozására.
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2. A KUTATÁS M ETO D O LÓ G IÁ JA

2.1. A minta szerkezete. Egységes követelményrendszer felál
lításához szükségesnek tartottam nagy mintavétellel felmérni a 
tanulók ösztönös írásteljesítményét, s az egyéni és osztályteljesít
mények átlagai alapján kialakítani az egyes évfolyam ok 
írásütemének normáit.

A mintában szereplő iskolákat úgy kellett megválogatnom, 
hogy azok szerkezetileg azonosak legyenek az iskolák település
földrajzi m egoszlásával. A m intában szereplő iskolák a 
következők:

1. Kizur István Általános Iskola, Szabadka
2. Október 10. Általános Iskola, Szabadka
3. J. J. Zmaj Általános Iskola, Szabadka
4. I. L. Ribar Általános Iskola, Szabadka
5. Vladimír Nazor Általános Iskola, Palics
6. ld. Kovács Gyula Általános Iskola, Moravica
7. Tömörkény István, Általános Iskola, Tornyos
8. Petőfi brigád Általános Iskola, Királyhalma
9. Október 18. Általános Iskola, Orahovo

A településföldrajzi megoszlásnak megfelelően az iskoláknak 
kb. 40%-a városi iskola, egy a város vonzásában működő falusi 
iskola, egy nagyközségi iskola, egy a város vonzásában működő 
kisközségi iskola, egy kisközségi és egy tanyai iskola.

2.2. A minta mutatói. A kilenc iskolában összesen 121 osztály 
minden tanulójától vettem azonos szövegű írásmintát. A tanulók
száma évfolyamonként a következő:

1. osztály 333 tanuló
2. osztály 318 tanuló
3. osztály 347 tanuló
4. osztály 394 tanuló
5 osztály 497 tanuló
() osztály 477 tanuló
7. osztály 424 tanuló
8. osztály 234 tanuló
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Összesen tehát 3024 tanuló írásmintájának birtokába jutot
tam. Ez a szám elegendőnek bizonyult, hogy m egbízható 
mutatókhoz juttasson.

A mintában szereplő iskolák szerkezeti összetétele nemcsak a 
szabadkai Pedagógiai Intézet területén működő iskolák, hanem a 
tartományi magyar tannyelvű iskolák szerkezetét is reprezentálja. 
A tanulólétszám változása évfolyam onként tükrözi a tanulók lét
számának sajnálatos hanyatlását is, amit az utóbbi években meg
figyelhettünk. U gyanakkor azt is m egfigyelhetjük, hogy 5. 
osztályaink még mindig tartják gyűjtő jellegüket, azaz számos 
kihelyezett tagozat tanulói a központi iskolák 5. osztályában foly
tatják tovább tanulmányaikat.

Az 5. osztálytól a 8. osztályig megfigyelhető az az általános 
jelenség is, hogy a tanulók jelentős része a felső tagozaton 
lemorzsolódik.

A mutatók tehát a konkrét cél mellett megerősítik azokat a 
jelenségeket is, melyekről az általános oktatásügyi statisztikák 
vallanak. A kutató számára ez a jelenség a jelen esetben meg
nyugtató, mert a minta megbízhatóságát jelzi.

2.3. Az írásminta szövege. Az 1970/71. tanév végén, május 
elején a jelzett iskolákhoz eljuttattam Perrault: A tündér című 
meséjének egy részletét. A pontos szöveg a következő:

„Volt egyszer egy özvegyasszony s annak két lánya. A na
gyobbik arcra is, lélekre is az anyjára ütött, olyannyira, hogy aki 
látta, meg sem igen tudta különböztetni egym ástól őket. 
Egyformán rútak, egyformán kevélyek voltak; senki sem bírta ki 
a közelükben. A kisebbik viszont szakasztott szegény édesapja 
volt, éppolyan kedves, éppolyan jólelkű, amilyennek azt ismerték 
életében, s ráadásul szép is. képzelni sem lehetett volna szebbet.

Az ember többnyire azt kedveli, aki hasonlít hozzá. így volt 
ezzel az özvegyasszonnyal is: bolondult a nagyobbik lányáért, és 
sehogy sem állhatta a kisebbiket. Kint etette a konyhán, és 
látástól vakulásig dolgoztatta.
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Sok minden egyéb munka mellett szegény lánynak napjában 
kétszer vízért kellett mennie a forráshoz, jó félmérföldnyire a 
háztól; majd beleszakadt, míg a nehéz korsót hazacipelte/'

Azért esett a választásom meseszövegre, mert feltevésein 
szerint nem tartalmaz ismeretlen kifejezéseket, legközelebb áll a 
köznyelv lexikájához és nyelvi szerkezeteihez. Továbbá a több
ször ismétlődő szavak m egkönnyítették a tanulók másolási 
munkáját. Helyesírási szempontból a legegyszerűbb feladatokat 
kellett megoldaniuk. Talán csak a központozás összetettebb a 
szokottnál.

A szövegen csak annyit változtattam, hogy folyamatosan, 
bekezdések nélkül közöltem. így könnyebbnek ígérkezett a ta
nulók írásmintáinak feldolgozása.

A pedagógusok azt a feladatot kapták, hogy óra előtt írják a 
szöveget a táblára, és a tanítási óra elején pontosan 5 percig 
másoltassák. Az időegység leteltével a tanulóknak azonnal meg 
kellett szakítaniuk az írást.

Az írástevékenység célját nem közöltem . Feltételeztem  
ugyanis, hogy ha a tanuló tudomást szerez arról, hogy az írás
mennyiséget mérjük, a teljesítményre koncentrál, és elhanyagol
ja az írás minőségi elemeit.

Az angolszász egyperces teljesítm énym érési időegységet 
elvetettem, mert olvasásmérési tapasztalataim szerint figyelembe 
kell venni a fáradást is mint tényezőt. Egy perc alatt pedig ez nem 
juthat érvényre.

A tanuló úgyszólván soha nem végez egyperces írásbeli 
tevékenységet, kivéve, ha címeket, jelzéseket jegyez fel. A 
huzamos írástevékenységkor pedig minden esetben számolnunk 
kell a fáradással. Az ötperces íratással tehát reális szituációba 
helyeztem a tanulókat.

2.4. A feldolgozás technikája . A tanulók teljesítm ényét 
betűhelyekben számoltam el. Egy betűhelynek vettem minden 
betűjelet, központozási egységet, szóközi részt. Egy-egy tanuló 
írásmintájának értékelésekor nem nézhettem csupán a végered
ményt. A végeredmény leolvasását a minden esetben szöveghű és
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kifogástalan írásminőség tette volna lehetővé. Mivel ilyen írás
mintával csak a legritkább esetben találkoztam, minden írás
mintát elejétől végig, szinte betűről betűre át kellett néznem. A 
feldolgozás időigényessége a tanulók teljesítm ényével, azaz 
évfordulóról évfordulóra növekedett.

Eredeti elképzelésem az volt, hogy évfolyam onként és osz
tályzatkategóriák szerint állapítom meg az írásgyorsaság normáit. 
A feldolgozás során azonban meg kellett győződnöm eredeti 
elképzelésem tarthatatlanságáról. Egy évfolyam minden tanulójá
nak, függetlenül anyanyelvi előm enetelétől, m egközelítően 
azonos gyorsasággal kell írnia, ha azt akarjuk hogy bármilyen írás
tevékenység zavartalanul és azonos gyorsasággal bonyolítódják le.

Mivel évfolyamonként átlag 378 tanuló írásmintáját dolgoz
tam fel, ez lehetőséget teremtett arra, hogy mintákat válogassak ki 
az írás minőségére osztályzatkategóriák szerint. Ezeket a minta
lapokat sokszorosíthatjuk, és minden tanítónak, tanárnak ren
delkezésére bocsáthatjuk a továbbiakban. Ily módon az írásgyor
saság követelm ényszintjei m ellett az írás külalak jára  is 
m egteremthetők a követelmények.

2.4.1. H ibakizárás. Mivel szöveghű írásm intával csak a 
legritkább esetben találkoztam, úgy lehettem igazságos a teljesít
mény megítélésében, ha minden hibát felderítettem, és levontam 
a végteljesítményből a hibák számát. Ha nem ezt tettem volna, a 
felületes, figyelmetlen tanulók jogtalan előnyre tettek volna szert 
társaikkal szemben. Ugyanis a szöveghű, szabatos írás időigénye
sebb, mint a pontatlan, kapkodó.

Hibának tekintettem, ha a betűformák annyira eltávolodtak az 
egyezményes jelrendszertől, hogy azok egyéni kódrendszerré vál
tak. Ez annál szükségesebbnek mutatkozott, mert a tanulók egy 
részénél a betűk torzulása olyan mérvű volt, hogy csak az általam 
ismert szöveg tette lehetővé az írásminta megértését, azaz mások 
számára az teljesen értelmetlen jelzések sora volt.

A helyesírási hibákat is számon tartottam. A több ezres minta 
lehetővé tette, hogy ezeket bizonyos rendszerbe foglaljam és 
rendszerezésük alapján általánosíthassak.
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2.4.2. A leggyakoribb hibák. A rendszertelen írástanítás 
következményeként az alsó tagozaton gyakran tapasztalható a 
betűkihagyás. A felső tagozaton inkább -  a figyelmetlenség, a 
kapkodás következményeként -  a szókihagyás figyelhető meg. 
Mindkét jelenség nehezíti a szövegmegértést. Az utóbbi bizonyos 
esetekben teljesen megváltoztatja a mondatot, illetve a szöveg 
jelentését.

A 3-4 . osztálytól nyomon követhető, a felső tagozaton pedig 
erőteljesen jelentkezik a tanulók egy csoportjánál bizonyos betűk 
teljes torzulása, illetve azok azonosulása más betűkkel. így a 
szavak jelentéstartalma változást szenved. Leggyakrabban a 
következő betűk azonosulásával találkoztam: k -  h, a -  o, g -  y, 
sz -  n, m - n.

Helyesírási szempontból a központozás elleni vétség olyan 
formában nyilvánul meg, hogy a tanulók elhagyják az azonos 
mondatrészeket vagy tagmondatokat elválasztó vesszőket, ritkáb
ban a mondatvégi pontokat. Gyakoribb jelenség, hogy a pon
tosvessző helyett a vesszőt alkalmazzák.

Sajnálatos módon általános jelenséggé vált a magánhangzók 
hosszúságának helytelen jelölése. Egyes iskolákban ez a folyamat 
már az alsó tagozaton megindul, a felső tagozaton pedig általános 
jelenséggé válik, A magyar szakos tanár szélmalomharcot folytat 
ellene, mert a beidegződöttséget már nem tudja megbontani.

Leggyakrabban a rövid és hosszú i jelölése szenved csorbát. 
Tanulók százainál figyelhettem meg, hogy az általános iskola 
végére minden i betűt vesszővel látnak el. M ondhatjuk, hogy a 
rövid (i) és hosszú (í) i uniformizált vesszővel való jelölése befe
jezett tény.

Ritkábban, de megfigyelhető az ö és ü általános vesszővel 
való jelölése is. Inkább a felső osztályokban tapasztalható 
bizonyos modorosságként az o és u jelzés.

A nagybetűk közül csak a hosszú í helytelen jelölésével 
találkoztam. Nem általános jelenség, inkább iskolához kötött.
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A szerbhorvát helyesírás hatása az ly írásakor érződik. 
Néhány tanulónál tapasztaltam, hogy ezt a betűt a szerbhorvát 
ábécé lj betűjével cserélte fel.

A többi helyesírási hiba közül, különösen az alsó tagozaton, 
gyakran találkozni a középfok jelének elhanyagolásával. De 
általános jelenség az egybe- és a különírás elleni vétség: pl. épp 
olyan, éppolyan. M eglepetésemre probléma a sorvégi elválasztás 
is. A tanulók vagy nem jelezték az elválasztást, vagy helytelenül 
szótagoltak, azaz rosszul választották el a szavakat.

Mivel a rút szó nem szerepel aktív szókincsünkben, sokan 
írták helytelenül. Leggyakoribb formák: rútak, ruták, rúgtak, ruttak.

Természetesen a felsoroltakon kívül az egyéni hibák gar
madájával találkoztam. Előfordulási arányuk alacsonyságánál 
fogva azonban nem általánosíthatók.

Sajnálatos tény, hogy még a befejező osztályban is ritkábban 
akadtam szöveghű írásmintára. Ez intő példa legyen helyesírás
tanításunk számára, mert az önálló írásbeli munkák esetében a 
helyesírási hibaszázalék csak nagyobb lehet. Másrészt ez a tény 
azt is sugallja, hogy az egész iskoláztatás alatt nagyobb gondot 
kell fordítanunk a figyelem  fejlesztésére. A helyesírás 
tanításában tehát mindvégig szerepe lenne még a másolásnak is.

3. A TA N U LÓ K  T E L JE SÍT M É N Y É T  BEFO LY Á SO LÓ  
TÉN Y EZŐ K

A tanulók írásbeli minőségi és mennyiségi teljesítményét több 
tényező befolyásolja. A legfontosabb tényező azonban min
denekelőtt a pedagógus. Azt is világosan megfigyelhettem azon
ban, hogy az egyéni erőfeszítések nem célravezetőek. Egy iskola 
minden tanítójának és magyar szakos tanárának egységes nézeten 
kell lennie a kézírás minőségét és mennyiségét illetően. Ha ez 
nincs meg, csupán mennyiségi teljesítményt érhetnek el, de az is 
kétséges. A minőségi fejlődésről pedig egyáltalán nem beszél
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hetünk. A sokat hangoztatott tanító-tanári együttműködés tehát 
ezen a téren is elengedhetetlen.

Ezúton is szeretném kifejezni elismerésemet az 1. L. Ribar és 
a J. J. Zmaj általános iskolák tanítóságának s az Október 10., a 
Kizur István és a J. J. Zmaj általános iskolák magyar szakos 
tanárainak, akik példás munkájukkal igazolják, hogy az írásfej
lesztés terén is kiváló eredményeket lehet elérni. Az írásminő
ségre vonatkozó mintalapokat kivétel nélkül ezekből az iskolák
ból válogattam össze.

Az említett iskolák példájából ítélve szervezett és rendszeres 
írástanítással mind minőségi, mind mennyiségi szempontból 
figyelemre méltó eredményeket érhetünk el. A kapott adatok 
szerint a mennyiség a minőségtől elválaszthatatlan. A kezdeti 
mennyiségi sikerek egy bizonyos idő után megtorpanáshoz 
vezetnek. Csak a kézírás torzulása és a helyesírási hibák száma 
növekszik, a mennyiségi mutatók stagnálást jeleznek.

Ahol a kézírásfejlesztés harmonikus egységben folyik, az 
évfolyammutatók fokozatosan növekednek, és a befejező osztá
lyokban a legmagasabb osztályátlagokat eredményezik.

Sok vita folyt arról, és többségük máig sem zárult le, hogy 
milyen írószert használjon a tanuló. Mennyiségi szempontból a 
legjobb eredményt a ceruzahasználat biztosítja. Megfigyeléseim 
szerint a töltőtoll vagy golyóstoll használatában nincs különbség. 
Lassítja azonban az írás lendületét a filctoll használata.

Mindhárom esetben megfigyelhető az írásütem lelassulása a 
ceruzához viszonyítva. Az is megfigyelhető azonban, hogy 
csökken a helyesírási hibák száma. A tanulók az írószer ter
mészetéből adódóan nagyobb figyelmet szentelhetnek a szöveg
nek. Az írás képe azonban nem javul a ceruzaíráshoz viszonyítva!

Befolyásoló tényezőként kell számon tartanunk a tanuló 
fáradását is. Az alsó tagozatos tanulóknál világosan megfigyel
hető, hogy néhány perc elteltével szaporodik a hibaszázalék, az 
időegység vége felé pedig csökken a teljesítmény.
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Az ötperces időegység nem elegendő ahhoz, hogy a fáradás 
kihatását a tanulók kézírására megfigyelhessük a felső tagozaton 
is. Az általános megállapítások mellett a jövőben további kutatá
sok szükségesek.

A negyedik tényező, legalábbis a kisiskolás korban, a tanulók 
füzete. A második osztályban megfigyelhető, hogy azok a ta
nulók, akik továbbra is a megfelelő (kis-) vonalazású füzeteket 
használták, sokkal olvashatóbban, tetszetősebben írnak, mint 
azok, akik áttértek a nagyvonalas vagy éppenséggel a sima lapu 
füzetekre.

A füzetmegválasztás döntő fontosságú  ebben a korban a ta
nuló kézírásának egész későbbi alakulására. Ha ebben az időszak
ban az iskolai segédeszköz nem támogatja a helyes automatizmu
sok kialakítását, szinte reménytelen eset lesz a későbbiekben 
helyrehozni az észlelt hiányosságokat.

4. A JAVASOLT K ÉZÍR Á SN O R M A

4.1. Az évfolyamátlagok összevetése a Sturche-féle norm ával 
Sturche amerikai pedagógus 1 perces skálát dolgozott ki a kézírás 
gyorsaságának mérésére. Hogy az általam kapott évfolyamát
lagokkal való összevetés könnyebb legyen, közlöm az eredeti 
skálát, valam int annak 5 percre átszám ított értékét is az 
évfolyamátlagokkal:

Sturche-féle skála

Oszt. 1 perc 5 perc Növekedés Évfolyamátlag
1. 20 100 76
2. 31 155 55 138
3. 38 190 35 201
4. 47 235 45 263
5. 57 285 50 298
6. 65 325 40 344
7. 75 375 50 428
8. 83 415 40 477
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Amint látjuk, az angolszász írásnorma majdnem azonos az 
általam nyert osztályátlagokkal. Eltérés két irányban mutatkozik: 

az 1 -2. osztályban az angolszász norm a m agasabb 
követelményt ír elő, mint a kapott átlagok;

az összes többi osztályban tanítványaink írásütem e 
gyorsabb az ismertetett normánál.

Ezek az eltérések természetesnek tekinthetők, és a nemzeti 
ábécék, illetve helyesírások jellegéből következnek. Az angol 
ábécé 26 betűjével szemben a magyar tanulónak 40 betűt kell 
elsajátítania. Természetes tehát, hogy az 1-2. osztályban lassabban 
folyik az írás alakításának alapozó tevékenysége, tanítványaink 
elmaradnak angolszász társaiktól.

A későbbiek során azonban a magyar helyesírás egyszerűbb 
voltánál fogva pótolják a lemaradást, sőt jelentős mértékben 
növekszik is teljesítményük. Ezt annak tulajdonítom, hogy a ma
gyar helyesírás legfontosabb alapelve a fonetikusság, az angolé 
viszont az etimológiai jelleg. Tehát az angolszász tanulók 
írásütemét mindvégig hátráltatja a helyesírás összetettebb volta.

A Sturche-féle skálán megfigyelhető az is, hogy a kézírás 
lendületességének fejlődése nem egyenes vonalú. Az egyes 
évfolyamok követelményei nem azonos arányban növekednek. 
Nekilendülésekkel és megtorpanásokkal találkozunk, mint ahogy 
azt az általam kimutatott évfolyamátlagok is jelzik.

Nálunk a cezúra, a felezővonal a 4. és az 5. osztály között 
következik be legészrevehetőbben. Ennek oka, hogy általános 
iskolánk még mindig nem teljesen egységes: az előbbiekben 
említett gyűjtő jelleg az 5. osztályban az íráskészség megtor
panásán erősen érezteti hatását.

4.2. Javaslói. Az évfolyam átlagok nem alakíthatók át 
m echanikusan kézírásnorm ává. Ezt elsősorban azért nem 
tehetjük, mert az átlagnál 1-1 betűhellyel nagyobb vagy kisebb 
tanulói teljesítményt nem minősíthetjük átlagon aluli vagy 
átlagon felüli teljesítménynek. Másrészt, a jelenlegi helyzet 
alapján, a/ok  részben ösztönös íráskészség eredm ényei. Ezért
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bizonyos esetekben (pl. az 5 -6 . osztályban), am ikor az 
íráskészség részben indokolt megtorpanásával találkozunk, az 
évfolyamátlagoktól függően serkentő követelményeket kell felál
lítanunk.

M indezek figyelembevételével a lendületes írás fejlesztésére a 
következő normarendszert javasolom:

Osztály Norma Évi növekedés Szavak száma

1. 70-80  betűhely 8 -10
2. 135-145 55 16-18
3. 195-205 50 24-25
4. 260-270 55 32-33
5. 300-310 30 37-38
6. 345-355 35 43-44
7. 405-415 55 50-52
8. 470-480 55 58-60

A mérési eredmények könnyebb feldolgozása érdekében a 
betűhelyek számát átalakítottam szavakra is. Egy szó átlag 8 
betűhelyet tartalmaz, és a szavak számában jelzett követel
m ényrendszer évfolyam onként csökkenti a feldolgozás idő- 
igényességét.

Az általam kidolgozott skála két megtorpanást tartalm az a 
kézírásfejlesztésben. Az első -  enyhébb -  megtorpanás a 2. osztály 
befejezte után következik be. A kkor ugyanis m egszűnik a 
nagyrészt m echanikus írásgyakorlás. Ezenkívül jelentősebb 
mértékben növekszenek az írás iránti igények a többi tantárgy 
tanulásakor is.

Az enyhe m egtorpanást újabb nekilendülés követi a 4. 
osztályban. A tanuló a szervezett írástanítás és az írással szemben 
támasztott új követelményekbe való beilleszkedés következtében 
arányosan fejlődik. Ezt a fejlődést elősegíti a kézírás egyéni jel
legének jelentkezése, mely általában bizonyos egyszerűsítésekre 
törekszik a betűelemek és az íráskép jelentősebb torzulása nélkül.
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A második - jelentős -  m egtorpanás az 5. osztályban 
következik be. Az évfolyamátlagok aggasztó stagnálást jeleznek. 
Számolva iskolahálózatunk jelenlegi és jövendőbeli állapotával, 
el kell ismernünk bizonyos mértékű megtorpanást, azaz toleran
ciát kell alkalmaznunk. Ez a tolerancia azonban nem lehet olyan 
méretű, hogy teljes mértékben elfogadjuk a jelenlegi helyzetet.

Számolva mind a falusi, mind a városi iskolák egy részének 
gyűjtő jellegével (az összevont osztályok tanulóinak bejövetele), 
enyhítünk az évi írásütem növekedésén. De ugyanakkor nem 
ismerjük el, hogy a felső tagozat tanárainak egy része közönyös a 
szervezett írástanítás iránt.

Az előzőekben említett iskolák példájának bizonyító erejére 
támaszkodva a jövőben fokozottabban megköveteljük, hogy a 
kézírásfejlesztés töretlen folyamat legyen mind az alsó, mind a 
felső tagozaton. Ha az 5. osztályos megtorpanás köztudomású is, 
a magyar szakos tanárnak, az időszakos felmérések adatai bir
tokában, szervezett módon kell fellépnie a lemaradás felszá
molása érdekében. Ellenkező esetben a tanuló képtelen lesz 
eleget tenni a már jelentős mértékben megnövekedett írásbeli 
követelm ényeknek. V égeredm ényben tehát akadályozzuk 
általános előmenetelében.

Igaz ugyan, hogy a megnövekedett követelményeknek a ta
nuló igyekszik ösztönösen eleget tenni oly m ódon, hogy 
elhanyagolja az írásképet, azaz az írás minőségét. De ez a kísér
let azt is bizonyítja, hogy ezzel nem tesz jelentősebb előnyre 
szert. Sőt a kézírástorzulás, a figyelmetlenségből eredő helyes
írási hibák számának megsokasodása aránytalanul nagyobb 
veszteség, mint amekkora előnyt szerez így a tanuló.
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5. K Ö V E T K E Z T E T É SE K

5.1. A kézírásnorma kidolgozása a kísérlet első szakaszának 
tekinthető. A jövőben a pedagógusoknak az ismertetett skála te
kintetbevételével számos ellenőrző mérés alapján kell igazolniuk 
vagy módosítaniuk a javaslatot.

5.2. Ha az ellenőrző mérések igazolják a norma helyességét, 
azt bele kell építenünk jövendő tartományi anyanyelvi tanter
vűnkbe, hogy az anyanyelvtanítás követelm ényrendszerének 
szerves része legyen, és így az eddig elhanyagolt képzési területet 
szervezetten felfejlesszük a kívánt szintre.

5.3. A norma mellett sokszorosítani kell az egyes évfolyamok 
számára az írásmintákat az egyes osztályzatkategóriák szerint, és 
azt hozzáférhetővé tenni minden pedagógus számra. így mind az 
írás minősége, mind lendületessége számára biztos fogódzót 
nyújthatunk anyanyelvet tanító pedagógusainknak.

5.4. A norma ellenőrzésén kívül szükséges, hogy további 
kísérletekkel felderítsük a tanulók íráskészségében adódó egyéb 
problémákat.

5.4.1. Be kell iktatnunk terveinkbe olyan méréseket, melyek 
az írásnorma alapján hivatottak lennének megállapítani, hogyan 
alakul a tanulók teljesítm énye az időegység növelésével. Ugyanis 
csak így lehetne pontosan kimutatni, hogy a felső tagozaton egy- 
egy időegység végén a fáradás megjelenésével hány százalékkel 
csökken a tanulók teljesítménye, illetve mekkora időegység után 
lép fel a fáradás mint tényező. Ez azért is szükséges, hogy határt 
szabjunk a túlzott írásbeli követelményeknek, éppen a fáradás 
mint tényező kimutatásával. M egközelítően megjelölhetnénk 
évfolyam onként, hogy m ennyiségileg m ekkora a tanuló 
teherbírása az írásbeli feladatokat illetően.

5.4.2. Ugyanígy vizsgálat alá kell vennünk, milyen eltérést 
mutat a kézírásnormától a tanuló teljesítménye, ha szabadon 
fogalmazott szöveget ír.
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5.4.3. Mivel az anyanyelvi órák száma a heti óraterv 20-25%- 
át teszi, a tanuló írásbeli tevékenységének is csak egy töredéke 
esik az anyanyelvi órákra. írásbeli munkája nagyrészt szak
szövegekhez fűződik, tehát vizsgálnunk kell, hogyan módosul tel
jesítménye megváltozott feltételek (idegen vagy ismeretlen szó
kincs, hivatalos vagy tudományos stílus) között.

Oktatás és Nevelés, 1973/1.
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AZ ÍRÁSBELI KIFEJEZŐKÉPESSÉG 
FEJLŐDÉSE A KÖZÉPISKOLÁBAN

1987-ben lezártam egy kutatási ciklust, melynek célja az volt, 
hogy megállapítsam: az 1985-ben életbe lépett új tantervek 
milyen változást hoztak az írásbeli kifejezőképesség fejlő
désében, illetve a tantervi célok és feladatok milyen mértékben 
valósulnak meg. A kitűzött kutatási feladatok mellett a munka 
menete újabb szempontokat vetett fel, amelyek gazdagították a 
felismerések skáláját. A vártnál összetettebb kép alakult ki az 
általános iskola készségfejlesztő tevékenységéről, pontosabban 
az írásbeli közlőképességről a kötelező oktatási ciklus végén.

A felmerült szempontok, észleletek között szerepelt többek 
között az a felismerés is, hogy szinte nincs irodalma a középisko
lai fogalmazástanításnak. Maga a fogalmazástanítás módszertana 
is szegényes: Lengyel Dénes 1963-ban, Honffy Pál 1972-ben 
adott ki kézikönyvet a középiskolai fogalmazástanításról. Gyér 
általánosításaik mellett jobbára az érvényes tantervi anyag 
gyakorlati feldolgozásával foglalkozik mindkét szerző. A hazai 
irodalom ennél sokkal gazdagabb, ám azok a munkák is zömmel 
az ötvenes-hatvanas években keletkeztek, tehát a mai igények 
kielégítéséhez kevés eligazítást nyújtanak. A vonatkozó irodalom 
tanulmányozása közben meglepetéssel tapasztaltam, hogy míg a 
fogalmazástanítás folyamatáról, a módszertani eljárásokról van 
némi tájékoztató, a tanítási folyamat végeredményéről, a tanulók 
teljesítményéről, a kimenő anyag (output) jellegéről, a tantervi 
feladatok és célok megvalósításáról sem a hazai, sem a külföldi 
irodalom nem szól. Nyomát sem találtam olyan jellegű publiká
ciónak, amely kizárólag az írásbeli kifejezőképesség értékelésé
vel foglalkozna.

Nikola Rőt (1965) és Nada Senić (1966) foglalkozott ugyan a 
tanulók teljesítményének mérésével és ennek keretében az írás
beli fogalmazványok kérdésével is, de szinte mellékesen, a többi
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ismeret és készség fejlesztésének eredményessége kapcsán. Ezek 
az utasítások, eljárások olyan hiányosak, hogy a kutató és a 
gyakorló pedagógusok számára nem nyújtanak biztos fogódzót.

A Szerb K öztársaság egységes iskolarendszerének á t
szervezése során részt vállaltam az új tantervek kidolgozásában. 
Az általános iskolai és a középiskolai tantervekben egyaránt a 
szóbeli és írásbeli kifejezőkészség tantervi anyagát dolgoztam ki. 
A feladatvállalásban két szempont vezérelt:

A verbális és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése egymástól 
elválaszthatatlan, a két területen a fejlesztőmunka párhuzamosan 
folyik.

-  A demokratizálódó társadalomban egyre inkább szükség 
van a jól fejlett közlőképességre annak érdekében, hogy a 
közéleti szerepnek megfelelő kódrendszer birtokába jusson a tár
sadalmi egyed.

A gyakorlatban szerzett kutatási tapasztalataim alapján azon
ban azt az álláspontot vallom, hogy valóban megvalósítható tan
tervi anyagot csak úgy tervezhetünk, ha ismerjük az előző tanter
vek gyengéit, a tervezési hipotézisek valódi értékeit. A rend
szerelméletek szerint ilyen mutatók híján a tervezés mega
lapozatlan. Lényegében a gyakorló pedagógusokat olyan felada
tok elé állítja az oktatási rendszer, melyek megvalósítása jobbik 
esetben jóhiszemű felfogáson alapszik, ám kevés érv szól annak 
realitása mellett. Az új tantervek hozta művelődési anyagban 
ezeket a hiányosságokat szerettem  volna kikerülni: az 
előzmények, a tanulók által hozott jártasságok ismeretében 
kívántam kijelölni mind a feladatokat, mind azok konkrét tar
talmát, a jártasságok fokait. Célomat a kutatások mutatói 
szellemében tudtam megvalósítani. Még így sem teljességében, 
mert a közös szempontok nem irányozzák elő ez esetben sem a 
tantervi követelményeket. Ezek hiánya mind a múltban, mind a 
jövőben megnehezíti a szignifikáns értékeléseket!

A pontos tervezéshez mindenekelőtt ismernünk kell, hogy az 
oktatási rendszerbe érkező tanulók milyen anyanyelvi művelt
séggel érkeznek. Amennyiben kellő pontosságú ismereteink van
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nak erről, úgy a tervezésben a valódi helyzetből indulhatunk ki. A 
korábbi kutatásaim a következőket bizonyítják:

1. Az alsó tagozatban, a fogalm azástanítás kezdetén 
egyértelműen megállapítható, hogy:

-  a lányok szókincse lényegesen fejlettebb a fiúkénál
-  a fiúk felületesebbek, bizonyos szempontból nagyvonalúb

bak az írástevékenységben, mint a lányok
-  ez a „nagyvonalúság” megnyilvánul mind az írásképben, 

m ind a helyesírásban, azaz m indkettőben felfedezhetők a 
felületességből eredő hibák

-  a fiúk zárkózottabbak, kevésbé kommunikatívak
-  a lányok gondolkodásm ódja fejlettebb, a környező világot, 

érzelmeiket fokozottabban, a maguk bonyolultságában igyekez
nek kifejezni

-  a lányok nehezebben tűrik az iskolai megkötöttségeket
2. A felső tagozatban, ahol befejeződik a kötelező iskoláztatás 

és egyesek számára az oktatás is, lényegében a fogalmazástanítás 
eredm ényességéről kaptam  szám szerűsített adatokat. Ezek 
minőségi elem zése a következő kérdéseket vetette föl:

-  a fogalm azástanítást az általános iskolában csak azzal az 
évfolyammal érdemes siker reményében megkezdeni, amely már 
megfelelő fejlettségű íráskészséggel rendelkezik a tudattartalmak 
írásbeli kifejezésére

-  az alsó tagozatos átvezető rendszer álhum anizm us: a 
kialakulatlan anyanyelvi alapkészségek (olvasási és íráskészség) 
lehetetlenné teszik a tanulók normális tanulmányi haladását

-  az anyanyelvi tanterveket vegyes összetételű, szakavatott 
munkacsoportoknak kell elkészíteniük, akik nyelvtani, irodalmi, 
pedagógiai és lélektani szempontból jól ismerik az egyes isko
lafokozatok sajátosságait

-  a tantervek művelődési anyaga legyen világos és egyértelmű 
a pedagógusok számára

-  a követelm ényrendszerek nélkül lehetetlen kialakítani meg
bízható taxonóm iát az eredmények ellenőrzése és a tanterv
fejlesztés szempontjából egyaránt
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- a tanári továbbképzésben meg kell ismertetni a pedagógu
sokat a lingvisztika (szövegtan), információelmélet és kommu
nikációelmélet legújabb eredményeivel

- a fogalmazástanításban egységes nézeteket kell kialakítani 
minden iskolafokozaton

-  az egyéni pedagógiai munkában számolni kell a tanulócso
port szociológiai sajátosságaival, az ingerszegény környezet 
fékező hatásával, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával.

Az érvényes tanterveket Vajdaság SZAT Hivatalos Lapja 
1986. decemberi száma tette közzé a középiskolák számára. A 
magyar nyelv és irodalom tanterve a tanítási célok között említést 
sem tesz a fogalmazástanításról. Az anyanyelvi nevelés feladatai 
között a következő utasítást találjuk: „ ...tegye képessé a ta
nulókat, hogy különböző helyzetekben, szóbeli és írásbeli kommu
nikációkban felhasználják anyanyelvűk kifejezési lehetőségeit.”

Ha úgy vesszük, hogy a tantervi célok és feladatok nem 
részletezhetik a tennivalókat, akkor megnyugodhatunk a megfo
galmazásban. Ám le kell szögeznünk, hogy a világosság elvének 
nem tesz eleget, és az egyes osztályok későbbi tennivalóit ennek 
alapján nehéz meghatározni. Ez így is történt, mert az 1. osztály 
fogalmazási feladatait így rögzíti a tanterv: „A különböző írásbe
li közlésform ákkal -  szövegszerkesztéssel, fogalm azással 
(elbeszélés, leírás, beszámoló, értekezés) kapcsolatos ismeretek 
és készségek begyakorlása, bővítése és rendszerezése.” 
Lényegében azt hámozhatjuk ki ebből a meghagyásból, hogy az 
általános iskolában megkezdett, megismert fogalmazási műfa
jokat kell a középiskola 1. osztályában megerősítenünk, tovább
fejlesztenünk. Ám azonnal felmerül egy lényeges probléma: az 
általános iskolában a tanuló nem találkozott az értekezés műfajá
val. Itt nincs mit begyakoroltatni, bővíteni! Elemi jártasság 
kialakításáról lenne szó, ha a tanterv szerkesztője előzőleg meg
nézte volna, hogy milyen anyanyelvi felkészültséggel érkezik a 
gyerek az általános iskolából. Ezt a munkát helyette a tanárnak 
kell elvégeznie, ha elvégzi. Ha nem, akkor a tanulókat olyan
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helyzetbe hozza elvárásaival, amelyeket azok képtelenek tel
jesíteni, tehát eleve m egoldhatatlan feladat elé állítja.

Ha megnézzük a befejező osztályt, az érettségizőket, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy a tantervi előírás ugyanaz, mint az első 
osztályban. Tehát a négyéves fejlesztőmunka után semmiféle új 
elvárásról nincs szó. A társadalom lenne az, amely megelégszik 
azzal, hogy a tanuló írásbeli kifejezőképessége megreked azon a 
szinten, amelyen volt a középiskola kezdetén? Nem hinném. A 
társadalomnak olyan középfokú káderekre lenne szüksége, akik a 
m unkahelyükön, a közéletben és az oktatásban képesek 
megoldani azokat az írásbeli feladatokat, amelyek szerepüknek 
megfelelően felmerülnek.

Ha már a tanterv szerkesztője nem tanulmányozta át az 
általános iskolai tanterveket, feltételezem, hogy valahonnan átve
hette a m egfogalmazások ötletét. Átlapoztam a szerbhorvát 
anyanyelvi tantervet, és meglepetéssel tapasztaltam, hogy a 
szerkesztő lényegében lefordította az ott talált meghatározásokat. 
Arra azonban már nem ügyelt, hogy a tantervi utasításokban a 
szűkszavú megfogalmazásokat a másik tanterv részletezi, pon
tosítja, a pedagógusok számára érthetőbbé teszi. A magyar vál
tozatnak is van utasítási fejezete, ám ott csak a beszédművelés és 
beszédfejlesztés kérdésével találkozunk. Az átvevő még arra sem 
ügyelt, hogy pontosabban m ásoljon! Vagy talán olyan 
egyezmény létezett, hogy a két tantervnek nemcsak beosz
tásában, hanem tartalmában is egyeznie kell? Ha ott végig nem 
mondott utalásokkal találkozott, azt nem volt szabad világosab
ban, érthetőbben, módszertanilag elfogadhatóbban beillesztenie a
magyar szövegbe?

Mindenesetre a legújabb tantervek életbe léptéig a közép
iskolákban ezek szerint a hiányos és végső soron módszertanilag 
komolyan kifogásolható utasítások szerint kellett a tanároknak 
megszervezniük a fogalmazástanítást. Ha ehhez még hozzáadjuk, 
hogy a nyelvtankönyv késve jelent meg (1989-ben), akkor le kell 
szögeznünk, hogy a m agyartanárnak minden segédlet és útmu
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tatás nélkül kellett a jártasságfejlesztést megszerveznie ezen az 
igen fontos területen. Mindezt jeleznem kellett, mielőtt a kutatás 
metodológiájáról szólnék, mert ezek ismeretében válik érthetővé, 
mennyire bonyolította munkámat az alapvető közoktatási doku
mentum, a tanterv felületes, szakszerűtlen volta.

A kutatási terv összeállításakor a legnagyobb probléma a 
metodológia kidolgozása volt. Előzmények nélkül csak a szemé
lyes tapasztalataimra támaszkodhattam. Az írásbeli dolgozatok 
hagyományos javítási - értékelési elvei használhatatlanoknak 
bizonyultak, mert a tartalmi elemek viszonylatában ezek szubjek
tivizmushoz vezetnek. Elkerülhetetlen az értékelő viszonyulása 
az írásbeli teljesítm ényhez, a tetszik -  nem tetszik  elv 
érvényesítése. Olyan elemeket kellett tehát találnom, amelyek 
számszerűsíthetők, és amelyek egyben a fogalmazási műfajok 
egybevetéséhez is biztos támpontot adtak. Ilyen elemeknek 
bizonyultak a következők:

-  a szókincs terjedelme,
-  a szókincs rétegeződése a legfontosabb szófajok szerint,
-  a szöveg szerkesztettsége.

Az általános iskolában szerzett tapasztalatok alapján mindezeket 
az elemeket a fiúk -  lányok viszonylatában is ki akartam mutat
ni. Másrészt ~ szintén az előzetes tapasztalatok birtokában -  a jár
tasságfejlesztés kezdőpontján, az első osztályban is le kellett 
folytatnom a vizsgálatot, valamint a befejező szakaszban, hogy a 
négyéves fejlesztőmunka hatékonyságáról is képet kapjak.

A tanterv fogyatékossága ellenére vagy éppen a fogyatékossá
gok kiküszöbölése érdekében az első osztályban az elbeszélés 
műfaját vettem vizsgálat alá, hogy az általános iskolából hozott 
jártasságok továbbfejlesztését láthassam. A negyedik osztályban 
a kisértekezést tanulmányoztam. Ezzel azt szerettem volna elérni, 
hogy a közéletben és a munkahelyi követelményeknek megfelelő 
írásbeli kifejezőképesség fejlettségébe nyerjek betekintést. Az 
első műfajnál a szokványos előkészítést irányoztam elő, azaz a 
vezető tanár felidéztette a tanulókkal azt az eseményt, amelyhez
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pozitív  attitűd fűzte őket. így tanulónként más esem ény 
elm ondására került sor, más címet kapott az írásbeli munka. 
Ezzel az eljárással elkerültük, hogy ki kény szer ített élmény írás
beli rögzítésére kötelezzük a tanulókat. A IV. osztályban a 
kisértekezés megírását más jellegű felkészítés előzte meg. A 
hagyományos előkészítéstől eltérően a vezető tanárok két héttel 
előbb megadták a tanulóknak a téma címét és az odavágó 
annotált bibliográfiát. Lehet, hogy a tanulóknak szokatlan volt ez 
az eljárás. Ebből következően nem vagyok benne biztos, hogy 
minden tanuló élt a felkészülés lehetőségével, begyűjtötte, rend
szerezte a rendelkezésére álló információkat, vagy éppenséggel 
maga is bővítette volna őket saját kutatással, könyvtárhasználat
tal. M indenesetre megteremtettük a lehetőségét annak, hogy 
valós körülm ények között, pontos adatokkal operálva szer
kesszék meg mondanivalójukat.

A kutatás csak akkor ad megbízható, használható adatokat, ha 
azt reprezentatív mintán végezzük. Nézetem szerint a vajdasági 
átlagot olyan városok középiskolái reprezentálják, mint amilyen 
Szabadka és Kanizsa. Az első esetben fejlett iskolarendszert 
találunk, amelyben szinte minden szakágazat megtalálható, a 
másikban pedig a szűkebb környezet gazdasági szükségleteit 
kielégítő középfokú képzés folyik. Ez a minta egyben a tanulók 
szociális megoszlását is képviseli és biztosítja, mivel Szabad
kának gazdag művelődési agglomerációja van, Kanizsa viszont 
mint mezőváros inkább az amatőrizmus és egy vagy néhány 
állandó művelődési tényező képviselője. így a szabadkai Svetozar 
Markovié Gimnázium és a kanizsai M ezőgazdasági-Élelm i- 
szeripari Középiskolai Központ I. és IV. osztályos növendékeinek 
fogalmazásait vettem vizsgálat alá. Az ott dolgozó magyar szakos 
tanárokat, Hózsa Éva magisztert és Teleki Máriát külön köszönet 
illeti. Megértésükkel, messzemenő segítőkészségükkel nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a kutatás megvalósulhasson.
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Az adatrengeteg számítógépes feldolgozást igényelt volna. A 
Bölcsészettudományi Kar azonban nem rendelkezik nagy teljesít
ményű szám ítógéppel a munka elvégzéséhez. így az igen 
időigényes manuális feldolgozás maradt.

1. táblázat

Az I. osztály fogalmazáskészségének mutatói 
Elbeszélés

Elemek Átlag Határértékek Fiúk Lányok

Szókincs 305,86 103-602 322,2 299,8
Főnév 68,29 28-162 72,9 45,62
Ige 60,10 21-130 61,1 42,62
Melléknév 17,70 2-51 23,1 9,25
Mondategész 30,83 11-55 26,5 31,7
Mondategység 65,35 23-116 64,5 66,3
Szerkesztettségi mutató 2,12 2,43 2,1
Tagoltsági mutató 4,68 4,99 4,52

Előzetes vizsgálataim szerint a vajdasági magyar általános 
iskolások fogalmazási szókincse a 8. osztályban eléri az átlag 200 
szót. 1983-ban Magyarországon ugyanezt a kérdést vizsgálták, és 
megállapították, hogy ugyanennél a korosztálynál az országos 
átlag 174 szó volt. A különbség a két gyermekcsoport fogal
mazási szókincse között tehát 13%, ami nem lehet véletlen. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy a magyarországi általános iskolákban 
nagyobb óraszámmal tanítják az anyanyelvet, mint a Vajdaság 
általános iskoláiban, s az ottani tanulókat nem éri egy másik nyelv 
állandó hatása, akkor eredményünkkel igen elégedettek lehetünk.

Összevetve a 8. osztályos tanulók szókincsét a középiskola I. 
osztályos tanulóinak szókincsével, azt kell tapasztalnunk, hogy 
ugyanabban a fogalmazási műfajban 305 szóra emelkedik, azaz 
62,5 %-os növekedés tapasztalható egyetlen tanév alatt. Az adat 
mögött számos tényező rejlik, amelyek taglalása szétfeszítené e 
tanulm ány kereteit. N yilvánvaló azonban, hogy a különböző
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szakirányú fokozatokon tanulók szókincse más-más módon 
alakul. Erre utalnak a határértékekre vonatkozó adatok. A 
legkisebb szókincs és a legnagyobb között óriási a különbség. Ez 
utóbbi majdnem hatszorosa az előbbinek. Az átlagban jelzett 
szókincs mögött tehát óriási a szóródás, melynek okozója a ter
m észetes szelekción kívül a tanulók szociális eredete, az 
anyanyelvű műveltség iránti attitűd stb. Szelekción értem a 
szülők és a tanulók részéről tapasztalható törekvést, hogy az 
értelmi képességnek megfelelő iskolafokozatra vagy szakmára 
kerüljön a gyermek. Az adatban jelen van az az általános elv is, 
hogy az anyanyelvű műveltség foka mennyire befolyásolhatja 
még a tanuló pályaválasztását is. Ez így természetesen nincs 
m egfogalmazódva a szülői döntésben, sem a tanulóban, ám jelen 
van a döntéshozatalban!

Az általános iskolai adatokhoz viszonyítva meglepő, hogy az 
ottani jelenséggel ellentétben a középiskolában a fiúk szókincse 
növekvő irányzatot vett. A 7,2-es százaléknövekedés még nem 
jelentős ugyan, de jelzi a csoport pszichikai felzárkózását a 
leányokhoz. A serdülőkor és ifjúkor testi és lelki fejlődésével 
többen foglalkoztak (Engelmayer, Busemann, Wallon, Kossa- 
kowski stb.). M egállapításaik szerint a testi és a pszichés fejlődés 
ebben a korban viszonylag független egymástól, nem szükséges, 
hogy párhuzamosan haladjanak. Míg a serdülőkor a differen
ciálódás jeleit mutatja, addig az ifjúkorban fokozatosan helyreáll 
az egyensúly a két tendencia között. A serdülőkor változásai 
végbemehetnek 2 év alatt, de egyes esetekben 4 -6  évig is 
elhúzódhatnak. A középiskolás korra tehát az esetek többségében 
helyreáll az egyensúly a két nem között.

A lányoknál a serdülőkorban gyorsabban fejlődött a szókincs 
és a fogalmazási képesség. Ezt a periódus végére, a középiskola 
kezdetének első szakaszára (a II. osztályig) a fiúk fokozatosan 
pótolják. A fiúknál ugyanabban a korban az értelmi képességek 
és az érdeklődés nagyobb szóródása figyelhető meg. A 
veleszületett adottságok potenciális előnyöket vagy hátrányokat
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jelentenek. Érvényesülésük azonban jórészt szociális hatásoktól 
függ. Kelemen László kutatásai azt bizonyítják, hogy a tanításban 
alkalmazott megfelelő eljárások hatására az értelmi képességek 
fejlődése meggyorsítható. A korra jellemző nyitottság, az új irán
ti érzék alkalmassá teszi a gyerekeket új ismeretek elsajátítására. 
Növekszik a vitakedv, az érvelési készség.

A 15-18 évesek szókincsét kb. 8000-10 000 szóra becsülik. 
Természetesen passzív szókincsről van szó, hatalmas egyéni 
szóródással. A szociális tényező döntő módon meghatározza a 
nyelvi jelek számát és jellegét. Az iskola azonban kivétel nélkül 
olyan nyelvi viselkedést követel minden tanulótól, amelynek a 
kódját csak az értelmiségi eredetűek hozzák magukkal. Ezek a 
gyerekek már kidolgozott nyelvi kóddal rendelkeznek, amely a 
szituációtól, a környezettől, a közösség közvetlen szemléletétől 
és értelmezésétől független. Ez a kódrendszer alkalmassá teszi 
őket a legkülönbözőbb szerepek betöltésére. Az ingerszegény 
környezetből érkezők korlátozott kódot használnak, amely 
inkább szituációhoz kötött, nehezen vált át a különböző szerepek 
megkövetelte nyelvhasználatra. Az iskola viszont előnyben 
részesíti, sőt megköveteli a kidolgozott kód használatát, amely 
tárgyilagos, személytelen. A határértékek által szemléltetett 
fogalmazási szókincs jelzi a tanulók közötti szóródás fokát. A 
tanításnak ugyanakkor ebből kiindulva meg kellene valósítani a 
kísérletekben jelzett fejlesztőtevékenységet, azaz a felzárkóz
tatással a tanulók igényeinek megfelelő nyelvi kódrendszert kel
lene kialakítani.

Még érdekesebb a fogalmazási szókincsen belüli kép. A 
táblázat tanulmányozása rávilágít, hogy a főbb, fogalomjelölő 
szófajok, miként oszlanak meg a tanulók fogalmazási szókin
csében: a főnevek alkotják az uralkodó csoportot, majd az igék 
következnek. A kettő közötti különbség jelentéktelen eltérést 
mutat. Ugyanakkor drasztikus csökkenés következik be a mel
léknevek használatában.
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Az első két szófaj nagy használati értéke érthető. A tanulók
nak egy (számukra) érdekes eseményt kellett írásban rögzíteniük. 
Természetes tehát, hogy a tárgyak, személyek, élőlények, fogal
mak megnevezéséhez elengedhetetlen volt a főnevek tömeges 
használata. Az is érthető, hogy narrációról lévén szó, igen gyako
ri az igehasználat. Ám szinte megmagyarázhatatlan, hogy milyen 
kevés melléknevet használnak. Hiányuk arra utal, hogy a fogal
makat nem igyekeznek árnyalttá tenni, pontosabban megjelölni, 
tulajdonságaikat, jellegzetességeiket kiem elni. Az általános 
iskolában az elemi irodalomelméleti ismeretek közül elsősorban 
a jelzős szerkezetek stílusértékével ism erkedtek meg. A 
középiskola első osztályában az érvényes tanterv kiegészíti a 
hozott ismereteket és kibővíti őket. Mindezek ellenére csak 
kivételes esetekben találkozunk a melléknevek, illetve a jelzős 
szerkezetek tudatos használatával. Az alsó határérték arra utal, 
hogy vannak tanulók, akik a száraz tényközlésen kívül nem is 
ismernek más írásbeli ábrázolási módot.

A pszichikai fejlődésben beálló egyensúly a szókincs 
rétegeződésében is gyökeres változásokat hozott. A szófajok 
megoszlása a nemek között hihetetlen mértékben a fiúk javára 
billenti a mérleget. A főnevek és igék használatában nincs 
különbség a két szófaj közötti arányban. Ugyanakkor a mellék
nevek használata, illetve annak hiánya a legjellegzetesebb a 
lányokra vonatkoztatva. Míg az előző korszakban a leányta
nulóknál azt tapasztaltam, hogy sokkal színesebben igyekeznek 
mondanivalójukat kifejezni, addig a kutatási adatok alapján azt 
kell mondanom, hogy a megállapodott fejlődési szakaszban, az 
ifjúkorban ellenkező előjelet kapott. Ami az egész tanulócsoport
ra jellemző, azt lényegében a lánytanulóktól nyert adatok alapján 
állíthatjuk. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a mintavétel 
összetétele 20:17 a leányok javára, akkor azt kell mondanom, 
hogy éppen a nemi m egoszlás adta adatok nyomják rá a 
bélyegüket az átlagra.

A szókincs növekedésével a középiskolában növekszik a 
fogalmazások terjedelm e. A m ondategészek száma a nemi
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megoszlás szerint alátám asztja a szófajok rétegezettségével 
kapott adatokat. A fiúk mondatai terjedelmesebbek. Ők a valósá
got bonyolultabban látják, és plasztikusabban is igyekeznek kife
jezni. A lányok szövege több mondatra tagolódik, ám mondataik 
sokkal szikárabbak, sivárabbak a fiúkéinál.

A szemléleti és a gondolkodási jellemzők megmutatkoznak a 
szerkesztettségen is. Míg a lányoknál az összetett mondatok tag
mondatainak száma alig haladja meg a kettőt, addig a fiúknál 
jellemzővé válik az alá- és fölérendeltségi viszonyok érzékel
tetése, azaz a fogalmi rendszerek, a cselekvésben részt vevő 
személyek közötti viszony érzékletesebb bemutatása. Meglepő 
viszont, hogy a mondategységek terjedelme tekintetében lényeges 
különbségeket nem tapasztalunk. Ez arra utal, hogy a lányok a 
fogalomjelölő szavak mellett vagy helyett sokkal gyakrabban 
használják a grammatikális szavakat, a névmásokat, m ódosító
szókat, indulatszavakat. N yilván érzelm ileg fokozottabban 
hajlamosak a szubjektivitásra, attitűdjeik érvényre juttatására 
mind a helyzettel, mind a cselekmény részvevőinek személyével 
kapcsolatban. Érzelmi m egnyilvánulásaikban az egyszerű 
mondatok használata sokkal alkalmasabb, mint az összetett mon
dat. Ugyanakkor ez a jelenség írásbeli közleményüket szaggatot
tá teszi, mélységi tagolását meggátolja.

A kutatási eredmények alapján a pedagógusoknak azt javasol
hatom, hogy a középiskola I. osztályában az év elején végzett 
tájékozódó felmérések alapján olyan készségfejlesztési tervet dol
gozzanak ki, amely messzemenően figyelembe veszi a tanulócso
port valóságos anyanyelvi műveltségét. A rendszeres és tudatos 
szókincsfejlesztés mellett az új tantervek információ- és kommu
nikációelméleti ismeretei birtokában mind a nyelvtani, mind az 
irodalmi szövegekkel kapcsolatban hangsúlyozottabb szerepet 
biztosítsanak a szövegszerkesztésnek. Az írásbeli szövegeknél a 
nem verbális kommunikációs eszközök hiányát a teljesebb 
közlések ápolásával ellensúlyozzák. Ehhez a részfeladatok 
tömege s a rendszeres és tudatos fogalmaztatás szükséges.
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A kimenő anyag (output) jártasság- vagy készségszintjével 
mérhető az iskolafokozat fogalmazási tevékenységének ered
m ényessége. A IV. osztályban tehát a négy évfolyam os 
középiskola új fogalmazási műfajának, a kisértekezésnek a 
jellem zőit vettem vizsgálat alá.

Az értekezés hasznos, de egyben bonyolult fogalmazási 
műfaj. Adatgyűjtés nélkül a tanuló nem értekezést, hanem 
impressziót fog írni. A tanterv szerint a II. osztályban kell a ta
nulóknak megismerniük a jegyzetkészítés módját, a III. osztály
ban pedig az adatgyűjtést. Itt is valami furcsa dolog sül ki: előbb 
kell (a tanterv szerint) jegyzetelniük, mint mielőtt m egis
m erkedtek volna az adatgyűjtés m ódjával, és előbb kell 
értekezést írniuk, mint a megírásra felkészülniük. A tantervi fo
gyatékosságon csak úgy javíthattam, hogy a vezető tanárokat, 
akik részt vettek a kutatásban, megkértem arra, hogy a dolgozat 
megírása előtt végezzék el azokat a műveleteket, amelyek 
elengedhetetlenek az értekezés megírásához.

Lényegében tehát a reprezentatív minta tanulói a műfajon 
belül azt nyújtották, amit minden középiskolásnak meg kellene 
kapnia a négy évfolyam során. Abban azonban nem vagyok biz
tos, hogy minden középiskolás tanulócsoport meg is kapja azt az 
útmutatást, tanári segédletet és gyakorlási lehetőséget, amit a tan
terv elmulasztott megjelölni.

A tanulók a megbeszélés szellemében két héttel a dolgozat 
megírása előtt megismerkedtek a témákkal. Ezek nem voltak 
mindenkire egyaránt kötelezőek, hanem a tanulók szabadon 
választhattak a IV. osztály irodalmi anyagából. A vezető tanárok 
megadták a legfontosabb forrásmunkák jegyzékét, a hozzáférhető 
irodalmi információk forrásait, felhívták a figyelmet a felhasznált 
szövegek idézési módjára, a bibliográfia feltüntetésének szük
ségességére.

Az eredmény nem is maradt el! A mintában szereplő 59 
érettségiző tanuló közül egyetlen tüntette csak fel lábjegyzetében, 
hogy nem használt forrásmunkát, értékelése saját benyomásai 
alapján született. A dolgozatok tükrözik, hogy a tanulók járat
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lanok az adatok felhasználásában. A legtöbben csak az alapvető 
irodalmat használták: lexikonokat, alapvető irodalomtörténeti 
munkákat. Nem szoktak hozzá ahhoz, hogy felkészülhetnek az 
értekezésre! Igyekeztek becsületesen élni az idegen gondola
tokkal, nézetekkel: az átvett értékeléseket idézték a munkájuk
ban. Ám ezek az idézetek nem tájékoztatnak arról, hogy a fel
használt források melyikéből származnak. Mindez arra utal, hogy 
a négy évfolyam alatt kellene fokról fokra kialakítani azt a jár
tasságot, amit a kutatás esetében egyszeri tanári útmutatás 
igyekezett pótolni.

Ezek a jelenségek nagyon tanulságosak a jövőre nézve. 
Egyrészt a tantervek megszerkesztésekor ügyelni kell a pontos
ságra, világosságra, a feladatok szabatos megfogalmazására. 
Másrészt a tanulókat fokozatosan, sok gyakorlással kell eljuttatni 
mind a felismerésekhez, mind pedig a gyakorlati jártasságokhoz. 
Az ismeretek és a jártasságok birtokában az értekezés műfaja 
nagy hasznukra lesz majd az egyetemi oktatásban is, a permanens 
önképzés során is. Nem beszélve arról, hogy értelmiségiként 
egész életük folyamán felhasználhatják a szerzett képességeket a 
közéleti tevékenység minden területén. Ha ehhez hozzátesszük 
azt is, hogy a fogalmazási tevékenységgel párhuzamosan a műfaj 
verbális formáit is gyakoroljuk, akkor leszögezhetjük, hogy olyan 
kommunikációs képességek birtokába jutnak, amelyek anya
nyelvű műveltségüket emelik arra a szintre, ami elvárható a 
középiskolai végzettségű rétegtől.

2. táblázat

A IV. osztály fogalmazáskészségének mutatói értekezés

Elemek Átlag Határértékek Fiúk Lányok
Szókincs 392,28 201-1112 371,64 463,60
Főnév 111,05 21-295 109,76 117,72
Ige 48,28 22-139 44,79 53,36
Melléknév 31,93 6- 109 31,97 32,40
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M ondategész 30,16 10-74
M ondategység 65,44 24-180
Szerkesztettségi mutató 2,16 
Tagoltsági mutató 5,68

28,97 34,32
59,11 74,04

2,04 2,15
6,28 5,89

Az érettségiző tanulók fogalmazási szókincse az I. osztályhoz 
viszonyítva 28,5 % -os növekedést mutat. Hogy sok-e vagy kevés, 
értékelni nem tudjuk, mert nincs összehasonlítási alapunk. Ez a 
tény is aláhúzza, mennyire szükség van a módszertani kutatá
sokra, az adatgyűjtésre. A szókincs rétegeződése és a nemek 
közötti megoszlás adatai azonban már összevethetők a kezdő és 
befejező osztályban!

Az az előny, ami az 1. osztályban mutatkozott a fiúk és lányok 
között a fiúk javára, a befejező osztályban megszűnik. Ismét a 
lányok szókincse bizonyul gazdagabbnak. És nem csupán a 
mennyiségi m utató billenti a m érleget a javukra. A belső 
rétegeződése a szókészletnek is majdnem minden esetben őket 
helyezi előtérbe.

A jelenség okát magam abban látom, hogy a serdülőkori vál
tozások után bekövetkezik a fiúk részéről a felzárkózás a 
lányokhoz. Ám a későbbiekben ismét a lányok alapvető lélektani 
tulajdonságai kerekednek felül, legalábbis az irodalomban. 
Többet olvasnak, szorgalm asabbak, lelkiism eretesen eleget 
tesznek iskolai kötelezettségeiknek, jobban kihasználják a 
lehetőségeket. Ebben az esetben ügyesebben éltek a forrás
m unkákkal, jobban kihasználták a műfaji lehetőségeket, 
nevezetesen azt, hogy információkat gyűjthettek, nyugodtan, a 
tanítási óra kötöttségeitől m egszabadulva rögzíthették 
véleményüket egy-egy szerzőről vagy irodalmi alkotásról.

A felső határértékek is ezt bizonyítják. A legmagasabb 
határértékek minden szempontból lányokhoz fűződnek. Fiúk 
esetében a magas fokú teljesítmények kivételek. Az erős érdek
lődési differenciáltság a fiúk esetében fokozottabban jelen van. 
Csak azok törekedtek igazán, akiknek már valóban kialakult az 
irodalmi érdeklődésük.
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A szókészlet belső megoszlása a szófajok szerint is érdekes 
módosulást mutat. Amíg az első osztályban az elbeszélés erősen 
igényelte az igéket mint mozgást kifejező szavakat, az értekezés 
ezt a szófajt erősen háttérbe szorította. A mondatok elemzése azt 
mutatta, hogy gyakoriak a nominális mondatok. Ugyanakkor 
fogalmakat, tényeket kellett meghatározni, tehát a szókészlet 
jelentős hányadát a főnevek alkotják. A tények maguk azonban 
szárazak, közelebbről is meg kellett őket jelölni. Az árnyalt meg
fogalmazás elkerülhetetlenül felhozta a melléknevek használatát. 
Érdekes, hogy ebben a fiúk és a lányok szinte azonos eredményt 
mutatnak fel. így nem a nemi jellegzetesség, hanem a műfaj 
követelménye érvényesülhetett. Az igehasználatban mutatkozó 
különbség mögött az áll, hogy a lányok nagyobb teret szenteltek 
a szerzők vagy irodalmi hősök életének, tehát a mozgalmasság, 
cselekményesség érzékeltetésekor szükség volt erre a szófajra. A 
fiúk az elvont jelenségeket, az értékhordozókat emelték ki 
inkább, tehát a kisebb szókincs, a tömörebb fogalmazás ellenére 
nagyobb szükség volt a melléknevek használatára.

A nagyobb szókincs, a bővebb terjedelem ellenére nem 
növekszik  a m ondatok  szám a, ső t a m o n d a teg észek  szem 
pontjából csökkenő tendenciával találkozunk. Ugyanez a helyzet 
a mondategységekkel is. Ezek a mutatók két dologra utalnak:

-  a műfaj bonyolultabb megfogalmazást követel, amelyet az 
egyszerű mondat már nem tud maradéktalanul betölteni.

-  az életkorral járó összetett, elvont gondolkodás igényesebb, 
teljesebb kifejezési formákat is lehetővé tesz.

A szöveg szerkesztettsége nem hozott különösebb változá
sokat. Átlagban nézve egy mondategész legalább 2 tagmondatból 
áll. Ám ugyanakkor azt kell látnunk, hogy a gondolkodási 
jellemzőknek megfelelően a mondategységekben a mondatrészek 
majd 20%-kal (18%) növekedtek az I. osztályhoz viszonyítva. Ez 
a fiúk esetében 26%-os növekedést mutat. A számszerű különb
ség mögött az áll, ami jellemző nemükre az egész iskoláztatás 
folyamán: nagyobb hajlam az elvontabb gondolkodásra, a világ



plasztikusabb kifejezésére. A lányok a szövegegészet kisebb 
egységekre bontják.

A mondatrészek m egszaporodása azt bizonyítja, hogy a mon
dategészen és mondategységeken belül fejlettebb a tömbösödés, 
a szin tagm arendszerek alárendeltségi v iszonyainak m eg
növekedése.

A kutatás az adatok feldolgozásával, csoportosításával és 
elem zésével hozzájárul bizonyos kérdések felvetéséhez és 
tapasztalatok csoportosításához. Leszögezhetem a következőket:

1. A kutatómunkában részt vett iskolák vezetői és tanárai 
m esszemenő támogatást nyújtottak. A pedagógusok ugyanis 
megcsömörlöttek a felületes, kapkodó, megalapozatlan közok
tatási változásoktól, mindenki értelmes, célszerű, alkotótevé
kenységre áhítozik. Vezető tanárok, egyetemi hallgatók, akik 
részt vettek a munka megszervezésében és az adatfeldolgozás
ban, kinyilvánították érdeklődésüket az eredm ények iránt.

2. A tanulók szókincse a középiskolai oktatás során 
fokozatosan gazdagodik. Szövegalkotó képességük differen
ciálódik, melynek oka részben a fogalmazási műfajjal, részben a 
pszichés változásokkal hozható kapcsolatba.

3. A nemek közti különbségek a nyelvhasználat bizonyos 
belső, minőségi szegmentumaiban m utatkoznak meg.

4. A fogalmazástanításra a középiskolában nem úgy kell te
kinteni mint a hivatalos iskolai dolgozatok körüli kötelezettségre. 
M indenekelőtt el kell oszlatni azt a tévhitet, hogy a középiskolás 
már tud fogalmazni, tehát már alkalm azásképes jártasság bir
tokában van. Ez a tévhit még az egyetemi karokon is él, ott is meg 
kell változtatni. A lélektani fejlődés sajátosságainak ismeretében 
a középiskolában az ismeretek és gyakorlatok jól kidolgozott 
rendszerében kell működőképes és gyakorlati kommunikációs 
képességeket kialakítani.

5. Minden tantervi változás előtt és után elengedhetetlen az 
egyes területeket felölelő kutatómunka megtervezése és végre
hajtása a jövőbeni változások megalapozása érdekében.
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6. A pedagógiai sajtóban rendszeresen foglalkozni kell mind 
az anyanyelvi nevelés tartalmával, mind annak módszertani 
aspektusaival. A középiskolai anyanyelvi nevelés szinte teljesen 
elkerüli a szakmai körök figyelmét. Ritkaságnak számít, ha vala
ki ehhez a területhez nyúl, ugyanakkor megszámlálhatatlan 
kérdés gyötri az itt dolgozó pedagógusokat.

Meg nem jelent tanulmány.
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A KISÉRTEKEZÉS A KÖZÉPISKOLAI 
FOGALMAZÁSTANÍTÁSBAN

1987 szeptem berében új szerkezettel, új tantervekkel indult a 
középiskolai oktatás. Ha jobban elmélyedünk a tantervekben, 
akkor talán azt kell mondanunk, hogy nem is annyira újak ezek a 
tantervek, azaz nem annyira újak, mint ahogy az elmúlt 12 év 
tapasztalatai, a tudom ányok és m űvészetek fejlődése azt 
megkövetelné. Nem szeretnék azonban általánosítani: anyanyelvi 
tárgyunk, a m agyar nyelv és irodalom tanításának tantervére 
szorítkozom csupán a további fejtegetéseimben, annak is egy 
részterületére, az írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére.

Az anyanyelvi nyelvtanítás sokat hangoztatott elve, hogy a 
nyelv működési törvényeit azért tanítjuk, hogy azok tudatosításá
val fokozzuk a tanulók kommunikációs képességét. Pontosabban: 
a középiskolában a nyelvfejlesztésnek az lenne a feladata, hogy a 
tanulókat olyan dinamikus nyelvi kód birtokába juttassa, melynek 
segítségével a közéletben, a szocialista demokrácia legkülön
bözőbb szerepeinek megfelelően a társadalmi egyed be tudja töl
teni a szerepnek megfelelő pozícióját. M indez azonban jól 
hangzó malaszt marad csupán, ha a gyakorlatban nem valósul 
meg. A m egvalósítás pedig ritkán függ csak a pedagógustól, 
hiszen m aga is szívesebben látná, ha tanítványai igényes 
nyelvhasználattal illeszkednének be a gazdasági és a társadalmi 
életbe. A nyelvfejlesztéshez elsősorban kellő oktatási időre van 
szükség, az oktatást szabályozó dokumentumokban, a tantervek
ben pedig szabatosan megfogalmazott tartalmakra, követelmény- 
rendszerre.

Vizsgáljuk meg új középiskolai anyanyelvi tantervűnket 
először az írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére előirányzott 
óraszám szempontjából:
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Osztály 1. II. III. IV.

Előirányzat 20 12 12 10
Dolgozat 4 2 2 2
írásbeli házi feladat 8 6 6 6

A táblázat egyenesen lehangoló. Az előirányzott oktatási idő 
mindössze igen szerény fejlesztési lehetőséget tesz lehetővé. 
Vagy inkább még azt sem: ez a keret inkább az általános iskolából 
hozott fogalmazási készség szinten tartására lesz elég, vagy jobb 
esetben egy bizonyos területen teszi lehetővé a fejlesztési 
munkát.

Melyik legyen ez a terület? M egvallom, önkényesen, szubjek
tív felfogásom tól függően teszem meg a javaslatom at. A tan
tervben felsorolt fogalmazási műfajok közül az értekezést tartom 
a legfigyelem rem éltóbbnak, ezt em elem  ki, vele szeretnék 
behatóbban foglalkozni. Indoklásul azt említem meg, hogy ennek 
az írásbeli műfajnak van a legnagyobb jelentősége a tanulók 
további tanulmányi vagy gazdasági tevékenysége terén. A 
továbbtanulásban nagy szerepe lehet az említett értekezésnek oly 
módon, hogy a felsőoktatásban gyakran szereplő szemináriumi 
dolgozatokra, beszámolókra készítheti föl sikeresen a tanulókat. 
A gazdaságba bekapcsolódó ifjúmunkások esetében pedig sok
szor a munkahelyi körülmények követelik meg, hogy nézeteiket, 
ítéleteiket kifejtsék a technológiai, társadalmi jelenségekkel 
kapcsolatban.

Vitáznom kell azonban a tanterv rendelkezéseivel a termi
nushasználatot illetően is. A tanterv szerint az 1-11. osztályban 
tanítjuk az értekezést, a III. osztályban azonban már a 
„véleményezés” megnevezéssel találkozunk. A IV. osztályban 
azonban csak annyit hámozhat ki a tanár a rendelkezésekből, 
hogy az előző évfolyamokban gyakorolt műfajokat kell el
mélyíteni.

Az értekezés hasznos, de bonyolult fogalmazási műfaj. 
Adatgyűjtés nélkül a tanuló nem értekezést, de impressziót fog 
csak írni. A tanterv szerint a II. osztályban kell a tanulóknak
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megismerniük a jegyzetkészítés módját, és a III. osztályban az 
adatgyűjtést. Itt is valami furcsa dolog sül ki: előbb kell tudniuk 
jegyzetelni, mint hogy m egism erkedtek volna az adatgyűjtés 
módjával, és előbb kell tudniuk értekezést írni, mint annak 
megírására felkészülni. Másrészt sehogy sem értem, hogy a 
legérettebb osztályban, a befejező évfolyam on miért nem szere
pel ez a különben összetett műfaj, ami meghatározott szellemi 
érettséget, logikus gondolkodást és műveltséget igényel. A tan
terv azonban hiányosságai, következetlenségei ellenére is 
törvényes rendelkezés, amely valószínűleg vagy tíz évig érvény
ben marad. A fogyatékosságokon csak úgy javíthatunk, ha 
megkíséreljük jobban megoldani a tantervi követelményeket.

Ilyen szándék vezérel akkor, am ikor megkísérlem részletezni, 
hogyan is oldhatjuk meg a középiskolában az értekezés mint 
fogalmazási műfaj tanítását. De vajon valóban „értekezésirő l 
van-e szó?

Az Új M agyar Lexikon szerint az értekezés: tanulmány; 
tudom ányos kérdést fejtegető prózai mű. Tárgyát bármely 
tudományágból veheti.

A M agyar Irodalmi Lexikon  szerint az értekezés: tanulmány; 
valamely tudományos kérdést szakszerűen fejtegető prózai mű.

A M agyar Nyelv Értelm ező Szótára  szerint nagyobb ter
jedelmű tudományos dolgozat.

M indhárom  m egfogalm azás szerin t tehát olyan prózai 
műalkotásról van szó, amelyben valamely tudományos kérdésről 
az írója önálló véleményt fejt ki. A tanulótól azonban ilyen tel
jesítményt nem várhatunk. Elsősorban meg kell tanítani a műfaj 
jellegzetességeire, valamint kellő gyakorlással eljuttatni arra a 
szintre, hogy a szerkesztés szabályai szerint a maga műveltségi 
szintjén kifejthesse nézeteit egy kérdésről. Mivel a fogalmazás
tanítás nem támaszkodhat a középiskolai tantárgyakba foglalt 
tudományok alapjaira, elsősorban irodalmi tárgyú értekezésekről 
lehetne szó. De az irodalomtudomány egyes ágazatainak alapjait 
is most tanulja a középiskolás, tehát helyesebb lenne
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,.kisértekezés”-nek neveznünk a m űfajt, jelezve, hogy 
szerényebbek az elvárásaink.

A kisértekezés tanításában mind a nyelvtan-, mind az iro
dalomtanítás részt vállal. A nyelvtanítás feladata lesz kialakítani 
a műfaj jellegzetes stílusjegyeit, am elyek egybevágnak a 
tudományos stílus jellegzetességeivel: logikus okfejtés, az érzel
mi színezés hiánya, világosság, meggyőző erő, fokozatosság, 
áttekinthetőség. Mindezek alátámasztják azt a nézetemet, hogy a 
kisértekezés elsősorban középiskolai műfaj, ott is helyesebb az 
idősebb osztályok számára előirányozni. Természetesen nem 
zárkózom el annak lehetőségétől, hogy az általános iskolai fogal
mazástanítás nem készítheti föl a tanulókat erre a feladatra. Az 
eredményesen tanított elbeszélés és leírás kialakíthatja az okozat, 
áttekinthetőség, világosság stílusjegyeit a tanulók fogalmazá
saiban. S mindezekre alapozniuk is kellene a középiskolai 
tanároknak. Tehát mint tényt, kialakult jártasságot kezelnék a 
középiskolai osztályokban.

A fo k o za to sság  elve nem csupán  a k isé rtek ezés  szem 
pontjából kell hogy érvényesüljön, hanem a fogalmazási műfaj 
tanítása, az anyag elrendezése szempontjából is. A műfaj eléggé 
rugalmas ahhoz, hogy ezt az elvet megvalósítsuk. Az értekezés 
magában foglalja a következő részműfajokat:

-  impresszió,
-  jegyzet,
-  értelmezés,
-  párhuzamos értékelés,
-  kritika,
-  tanulmány.
Ha így fogjuk fel a dolgunkat, fokozatosan haladhatunk az 

egyre összetettebb, egyre önállóbb tanulói véleményt tükröző 
írásbeli munkák felé, elosztva részfeladatainkat a négy 
középiskolai évfolyamra, tudatosan vezetve tanulóinkat az egyre 
összetettebb feladatok megoldásáig. A befejező évfolyamban már 
valóban várhatunk tőlük egy-egy irodalmi alkotásról kisérte-
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kezést. Addig azonban hosszú az út, sok részfeladatot kell sikere
sen megoldanunk, hogy a kívánt szintet elérjük.

Leghelyesebb, ha a fejlesztési tevékenységet a kisértekezés 
szerkezetének megismertetésével kezdjük. A szerkezeti elemek 
műfajunk esetében a következők:

a) cím,
b) a szerző irodalmi munkásságának rövid jellemzése,
c) az értekezés tárgyának (az irodalmi műalkotásnak) tömör 

értékelése azért, hogy kifejthessük tézisünket, azaz saját 
véleményünket,

d) részletes elemzés, melynek során taglaljuk tézisünket a
-  szerkezet,
-  nyelv és stílus,
-  jellemek,
-  alkotói újítások viszonylatában,

e) a következtetés megfogalmazása,
0  a mű és az üzenet időszerűsége.
A szerkezeti elem ek tudatosítása nem lehet verbális 

tevékenység! Leghelyesebb, hogy a tanár választ az I. osztály 
számára előírt tanulmányirodalomból olyat, amelynek elem 
zésével felismerhetik egy konkrét tanulmány szövegén a fent 
jegyzett szerkezeti elemeket. Bori Imre, Horváth János, Illyés 
Gyula, Keresztury Dezső, Klaniczay Tibor, Péterfy Jenő, Voigt 
Vilmos és mások irodalmi munkássága olyan hatalmas választási 
lehetőséget biztosít, hogy a tanár a folyamatos irodalomtanítás 
keretében kényelmesen eleget tehet e követelménynek.

Különösen fontos a cím vizsgálata. Rámutatunk, hogy a 
k isértekezés cím e semmi esetre sem lehet m etaforikus: 
tömörségével, világosságával eleve utal a várható tézis ki
fejtésére.

A szerkezet első elemének a megfelelő irodalomtudományi 
anyag kritikai tanulmányozásával rá kell döbbentenie a tanulót 
arra, hogy megfelelő szakismeret nélkül nem lesz képes értekezni 
a tárgyról. Szakismeretre pedig csak a forrásmunkák segítségével
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tehet szert. Tehát a tanárnak elsődleges feladata, hogy a tanulók
ban kialakítsa az elemi könyvtárhasználati készségeket. Rá kell 
mutatnunk, hogy a szerzőre, kérdéses művére vonatkozóan a 
következő forrásokban találhatunk adatokat:

-  folyóiratok,
-  lexikonok,
-  kritikák,
-  monográfiák.
Az ismeretek gazdag tárháza a könyvtár. Ha az isko

lakönyvtárnak olvasóterme van, irodalomóráink egy részét ott 
tarthatjuk, és így természetes, hogy a tanulók megtanulják a 
katalógushasználatot. Új általános iskolai tantervűnk azonban 
már az alsó tagozaton előirányoz ilyen jártasságot. Néhány év 
múlva már számíthatunk arra, hogy tanítványaink tájékozottak 
lesznek a könyvtárhasználatban. Addig azonban magunknak kell 
megteremtenünk ezt a képességet. Iskolai olvasóterem híján a 
helyi közkönyvtár olvasóterme lesz néha az irodalomóra színtere, 
ahol mind a nemzetközi számrendszerű, mind a szakkatalógussal 
megismerkedik a tanuló.

Ha a címben foglalt témát kijelöltük, következik az anyag
gyűjtés:

-  a dokumentációs anyag felkutatása (bibliográfia összeállítása),
-  az anyaggyűjtés (olvasás, jegyzetelés),
-  a gyűjtött anyag rendszerezése,
- a  kisértekezés vázlatának összeállítása.
M indezek m egnyugtató m egoldása ismét csak feladat- 

megoldással lehetséges. A tanulót problémahelyzet elé állítjuk, és 
a tanári segítség mellett önállóan tevékenykedtetjük. Szakaszosan 
haladva, a könyvtárismeretek lefektetése után megismertetjük 
velük a bibliográfia összeállításának módját, megértetjük annak 
hasznosságát. A kijelölt témának megfelelően önálló bibliográfia 
összeállításakor mutassunk rá, hogy az alapvető müvekben 
(lexikonok, irodalomtörténetek) az egyes cikkek után találunk 
irodalomjegyzéket. Ha ezek alapján megkeressük a feltüntetett
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forrásmunkákat, azokban is újabb rejtett bibliográfiát találunk, 
így a dokum entációs anyag felkutatásának lépései láncsze
mekként kapcsolódnak egymáshoz.

A forrásmunkákból a tanulók m egtanulják kijegyzetelni a 
témához kapcsolódó anyagot, adatokat. Megismertetjük velük a 
jegyzetelési módokat, amelyek a következők lehetnek:

-  elsődleges, amikor idézünk valamely irodalmi szövegből;
-  másodlagos, amikor az irodalmi szövegről szóló értékelés

ből idézünk;
- harmadlagos, amikor egy-egy adattal, értékeléssel kapcsolat

ban saját nézeteinket, észrevételeinket rögzítjük.
A folyamatos jegyzetelés az ismeretgyűjtés velejárója. A 

szabatos jegyzetelésre is megtanítjuk növendékeinket. Erre a 
célra azonos méretű, kb. levelezőlap nagyságú cédulákat készítet
tünk. Minden cédulán feltétlenül jegyezzék fel a szöveg forrását: 
sorolják föl a mű legfontosabb bibliográfiai adatait:

-  a szerző teljes nevét,
-  a mű címét,
-  a mű kiadásának helyét,
-  a kiadás évét,
-  a mű kiadóját,
-  az idézett szöveg lapszámát.
Ha a tanuló nem a teljes szöveget idézi, fel kell tüntetnie a 

kihagyásokat. Más esetben, ha a szöveghez m egjegyzést fűz, 
szögletes zárójelben jelzi, hogy saját véleményével egészítette ki 
az idézett szöveget.

Ha a tanulókkal kellő mennyiségű dokumentációs anyagot 
gyűjtöttünk, kezdetben közös munkával elvégezzük a cédulák 
rendszerezését. Később ezt a tevékenységet a közös munkával 
szerzett tapasztalatok alapján a tanulók önállóan is el tudják 
végezni. Az első rendszerezéskor azok a cédulák kerülnek 
egymás mellé, amelyek azonos vagy egymáshoz közel álló tárgy
körbe tartoznak. M ásodszor a jegyzeteket a csoporton belül ren
dezzük, majd a részismeretek között keresünk összefüggéseket.
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így lassan kialakul a részismeretek összefüggésrendszere. Az 
egymás mellé került cédulák összehasonlítása egyben azt is meg
mutatja, hogy egy-egy kérdésben az egyes szerzők véleménye 
mennyiben hasonlít vagy tér el egymástól.

A dokumentációs anyagot a tanulók felhasználhatják:
a) a saját álláspont kifejtésére, illetve annak alátám asztására 

más, az irodalom tudom ányban tekintélyt élvező szerzők 
véleményének felsorakoztatásával;

b) az állítás vagy cáfolat eszközéül;
c) bizonyos nézetek, álláspontok illusztrálásának eszközéül.
V igyázniuk kell azonban az idézetek felhasználására!

Óvakodjanak a túl sok dokumentációs anyag használatától, mert 
ez esetben a kisértekezés egyfajta idézetgyűjteménnyé válik. 
Csak a fent említett szempontok érdekében használják fel 
céduláikat! Igényes kisértekezésben nemcsak szó szerint idézünk, 
hanem az ún. tartalmi átvétellel is élhetünk: mások megállapítá
sait is felhasználhatjuk, de ilyenkor is hivatkozunk a szerzőkre.

Az idézett munkákat feltüntethetjük a lap alján, ilyenkor egy 
vagy több csillaggal jelöljük a forrást a szövegben. Terjedel
mesebb m unka, esetében a végén tüntetjük föl a források 
jegyzékét. Ebben az esetben folyamatos számsorral jelezzük a 
hivatkozásunk eredetét.

Mindez azonban már a szerkesztés tárgykörébe tartozik. 
Céduláink rendszerezése után elkészíthetjük a tanulókkal a 
kisértekezés vázlatát. Ezt a tevékenységet is kezdetben közös 
munkával végezzük. A részletes vázlat alapján foghatnak hozzá 
az írásmü megszerkesztéséhez. A vázlat segít a szöveg jobb 
tagolásában is. Ugyanis a megszakítás nélküli szöveg áttekint
hetetlen. A vázlatpontok, azaz egy gondolatmenet új bekezdésre 
vagy bekezdésekre tagolásával a szöveget fejezetekre vagy alfe- 
jezetekre tagolhatjuk. Ezek címét is leírhatjuk. Ha tervszerűen 
dolgozunk, előzetes vázlatunk és a kisértekezés szerkezete 
megközelítően azonos lesz..
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Mindez így lefektetve egyszerűnek tűnik. Mi azonban a ta
nulókban alkalm azásképes ismereteket óhajtunk kialakítani, azaz 
jártassággá akarjuk fejleszteni a fogalmazási alapismereteket. 
Ehhez a munkához viszont időre, gyakorlatok sorára lenne szük
ség. Most derült ki, hogy az óratervi előirányzatok milyen két- 
ségbeejtően kevés időt hagynak ennek a feladatnak még akkor is, 
ha tanítási években számolunk. És években kell számolnunk! Az 
I. osztályban jó, ha az év végére eljutunk az önálló, vázlaton ala
puló kisértekezés m egírásáig. A következő évfolyam okban 
fokozatosan csökkentjük a közös munkát, a tanári segítséget, és 
fokozzuk a tanulói önállóságot.

A befejező évben javasolnám a kisértekezés házi m unkaként 
való gyakorlását. Valamikor kísérletező kedvű gim názium i 
tanárokkal m egpróbálkoztunk ezzel a módszerrel. Részeredm é
nyek születtek, mert tapasztalat híján a munka folyamatát nem 
ellenőriztük, s a tanulók éppúgy az utolsó napon láttak munkához, 
mint egyébként írásbeli házi feladatok esetében. Az e téren 
szerzett tapasztalatok alapján a tanár a következőt teheti:

1. Közös vagy csoportfeladatot jelöl ki irodalmi tárgyú 
kisértekezés írására.

2. M egszabja az előkészítés időtartamát.
3. Folyamatosan ellenőrzi a munka egyes fázisait. Óra előtt 

vagy után érdeklődik, hogy haladnak a dokumentációs anyag 
felkutatásával, tanácsot ad a forrásmunkákat illetően, megvitatja 
a felmerült vitás kérdéseket.

4. Utólagos szem pontokat ad az irodalmi alapszöveg(ek) 
elemzéséhez.

5. Figyelemmel kíséri a szerkesztési munkálatokat.
Az értékelés nézetem szerint majdnem olyan fontos eleme az 

egész munkának, mint az egyes munkafázisok tudatosítása vagy 
begyakorlása. A kisértekezés külső formáját, a helyesírást a tanár 
vélem ényezi egyedül, m ert neki volt alkalm a behatóan 
foglalkozni az egyes tanulók teljesítményével. M egköveteljük, 
hogy a szöveg tetszetős külsejű, olvasható kézírással készüljön.
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Széles margót hagyatunk az esetleges észrevételek bejegyzésére. 
Az egész osztály helyesírási jellem zőit méltatjuk!

A nyelvhelyességi kérdések megvitatása már az osztályra 
maradhat. Az egyes beszámolókkal kapcsolatban egyik szempon
tunk, hogy a tanulók vélem ényezzék társuk m unkájának 
nyelvezetét is. De ne maradjunk meg soha a verbális észrevétel
nél: egyéni vagy közös munkával a nyelvi helytelenséget javítsuk.

A kisértekezés tartalmáról vitát vezetünk. Ha közös vagy cso
portos témát dolgoznak fel a tanulók, az egész osztály vagy annak 
egy csoportja behatóan ismeri az irodalmi szöveget, amiről tanul
mányunk készül, a vonatkozó forrásmunkákat, tehát ütköztethet
jük a nézeteket. A tanár ügyeljen arra, hogy a vita ne kanyarodjon 
el az eredeti témától. Demokratikus légkörben kérdéseivel, 
közbeszólásaival idézze vissza az eredeti problémát. Ha a tanuló 
vagy az osztályközösség téved, utaljunk olyan forrásokra, ame
lyek kínálják a helyes megoldást. Természetesen ez azt jelenti, 
hogy magának a tanárnak is jól kell ismerni az alapvető forrás
munkákat, legyen álláspontja a témáról.

Ha munkánkat négy éven át jól végeztük, akkor a tanulók 
megszerezték a kívánt fogalmazási jártasságot ebben a műfajban, 
s az érettségi záródolgozat nem lehet probléma a számukra. A 
közvetett cél, a társadalmi hasznosság pedig majd a felsőoktatás
ban vagy a munkahelyen mutatkozik meg: nem okozhat majd 
gondot egy-egy szemináriumi dolgozat megírása vagy munka
helyi téma formába öntése.

Nem mellőzhető a folyamatos képzés sem az esetünkben. A 
könyvtárismeret, a dokumentációs anyag gyűjtése előkészíti a 
tanulót az önálló ismeretszerzésre, a fejlődő tudományok, műsza
ki tapasztalatok önálló elsajátítására. Oly korban élünk, amikor a 
tudományos eredmények gyorsan változnak, a társadalomnak 
pedig követnie kell ezeket a változásokat, tudni kell ezeket 
beépíteni a hagyományos ismeretrendszerekbe.
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ISKOLAI DOLGOZATOK JAVÍTÁSA A 
KÖZÉPISKOLÁBAN

A szakmai körök általában kevés figyelmet szentelnek a 
középiskolai ifjúság fogalmazási készsége fejlesztésének. Nagy 
időintervallumokban jelenik meg egy-egy átfogóbb munka e tárgy
ban. A jelenség annál furcsább, mert az elmúlt évtizedek összes 
anyanyelvi tanterve kiemelten foglalkozott a kifejezőképesség 
fejlesztésével. Nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy központi 
szerepet szánt a készségfejlesztés e form ájának -  joggal. 
Valahogy kimondottan, kimondatlanul úgy tekintenek erre a 
kérdésre, hogy a középiskolásnak már rendelkeznie kell olyan 
fogalmazási készséggel, melynek birtokában eleget tehet az előírt 
követelményeknek. Homlokegyenest más véleményünk van a 
kérdésről! Nézetünk szerint éppen a középiskola az, ahol a leendő 
értelmiségi középosztály fogalmazási készségét olyan szintre kel
lene emelni, melynek birtokában a legkülönbözőbb társadalmi 
szerepekben, a munkahelyi követelményeknek vagy az egyetemi 
tanulmányoknak eleget tudnának tenni.

Ha a készségfejlesztés kérdése mellőzött, akkor az iskolai 
írásbeli dolgozatok javításának kérdése éppenséggel mostoha- 
gyerek. Évtizedek óta szinte egyetlen tanulmányt sem tudnánk 
említeni, amely a kérdést taglalná, álláspontot képviselne.

M indenekelőtt az iskolai dolgozatok jellegét kell tisztáznunk. 
A tanulók és a szülők előtt egyaránt tisztázott, hogy pl. a m ate
matikai iskolai dolgozatnak ellenőrző jellege van. Nem úgy az 
anyanyelvi dolgozatok esetében. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy sok tanár számára is a dolgozat a készségfejlesztés formája. 
Ezt a tévhitet kell felszámolnunk! A gimnáziumi tanterv az I. 
osztályban 4 iskolai dolgozatot irányoz elő. Természetes tehát, 
hogy ez a négy dolgozat nem lehet a fogalmazásfejlesztés 
egyedüli formája, mert eleve sikertelenséggel számolhatunk. A 4 
dolgozat -  négy negyedév. A készségfejlesztésre tehát 2,5 hónap
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áll rendelkezésünkre. Ebben az időszakban a fogalmazási részfe
ladatok jól átgondolt és tervezett rendszerével építkezünk az írás
beli kifejezőképesség területén. Az egész gyermekcsoport, azon 
belül az egyéni képességek figyelembevételével vezetjük a 
fejlesztési stratégiákat. A dolgozat maga ellenőrzése az elért ered
ményeknek! Ha tehát a tanulók munkája a gyermekcsoportban 
nem mutat fel elfogadható eredményt, akkor a tanárnak a dolgo
zat nyújtotta jelzések alapján saját m unkáját kell revízió alá 
vennie, és a következő időintervallumban sokkal hatékonyabb 
eljárásokat kell alkalmaznia. Vagy ha ezek nem voltak jelen az 
oktató-nevelő tevékenységben, be kell iktatni őket, és semmi esetre 
sem a tanulókat kell elmarasztalnia.

Ha tényként fogadjuk el a dolgozatok ellenőrző jellegét, fel
vetődik a kérdés: mit ellenőrzünk általa. A tanterv évfolya
monként meghatározza azokat a fogalmazási műfajokat, ame
lyeket a középiskolának fejlesztenie kell. Ennek kell lennie tehát 
a kiindulási alapnak is. Az évfolyam számára előírt műfajokból a 
tanulónak fokozatosan egyre fejlettebb készséget kell elérnie. A 
dolgozatnak tehát az alkalmazott fejlesztési stratégiák ered
ményességét kell tükröznie!

A dolgozat megírásakor és annak javításakor a címből kell 
kiindulnunk. A gyakorlattól eltérően azt javasoljuk, hogy a fogal
mazás témája ne legyen titok. Nem is lehet, mert a tanulónak fel 
kell készülnie, hogy okadatoltan megfogalmazhassa érzelmeit, 
véleményét, ismereteit. E követelménynek abban az esetben tud 
maradéktalanul eleget tenni, ha felkészítjük rá, vagy hagyunk időt 
az önálló felkészülésre.

Bármennyire is vonzó egy szép irodalmi idézet címként való 
kijelölése, eredm énytelenséget szülhet, ha váratlanul, felkészü
letlenül kerül a tanulók elé. Nem beszélve arról, ha a tanár még 
mesterségesen is szítja a dolgozat tárgyának titokzatosságát. Az 
ilyen hozzáállás gátlásosságot szül a tanulók jelentős részében, és 
ennek következménye a képességen aluli teljesítmény. A címben 
foglalt témának tehát világosnak kell lennie, hogy a tanuló pon
tosan a kívánt területet dolgozhassa fel. Másrészt a koedukált

100



osztályokban számolnunk kell a tanulók nemek szerinti meg
oszlásával is. Jól teszi a tanár, ha több címet jelöl ki azonos műfaj
ban, hogy lányok, fiúk egyaránt hatékonyan, motiváltán dol
gozhassanak. Ha a címek nem azonos műfajból származnak, nem 
lesz összehasonlítási alapunk a dolgozatok elbírálásakor.

A közvetlen felkészülés során a tanulóknak alkalmat kell 
adnunk a következőkre:

-  tapasztalatszerzésre;
-  megfigyelésre;
-  élmények felidézésére;
-  a szakirodalom használatára.
Ha az általános iskola elmulasztotta, hogy a tanulók elemi 

könyvtárismeretet szerezzenek, a középiskola 1. osztályában ezt 
pótolnunk kell. Ennek keretében és továbbfejlesztve az elemi 
ismereteket, nyerjenek jártasságot a forrásmunkák feldolgo
zásában és az adatok felhasználásában. A négy évfolyam alatt a 
középiskolás tanulja meg a cédulázást, az adatok szakszerűen fel- 
használását az érvelésben, bizonyításban. Szakszerűségen a 
szabatos idézést értjük, hogy ne más tollával ékeskedjenek. Az 
1989/90. tanítási év végén végzős középiskolásokkal írattattunk 
kisértekezést. Kívánságunkra a kutatásban részt vevő tanárok 
megadták a témával kapcsolatos hozzáférhető forrásmunkák 
jegyzékét. Igen előnyösnek tartjuk, hogy a tanulók döntő több
sége tudta használni a szakirodalmat és élt is ezzel a lehetőséggel!

A javításra 2 órát irányoz elő a tanterv. Különben is általában 
ennyi időt szentelnek tanáraink erre a munkára. Az időki
használás azonban szinte személyektől függően változó. A 
legtöbb esetben a tevékenység nem a tanulók fogalmazási 
készségét javítja. Hogy némi rendszert teremtsünk e téren, a 
továbbiakban részletesen taglalnánk a tennivalók sorát.

Az első órát közös tevékenység töltse ki. Személyekhez kötöt
ten mutassunk be egy-két jól sikerült munkát. Ugyanakkor azon
ban minden osztályban akad néhány jó részmegoldás. Ezeket is 
olvastassuk föl, mert motiváló erejük igen nagy. A tanár a bemu
tatott munkák alapján emelje ki azokat az előremutató elemeket,
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konkrét példákra hivatkozva, amelyek az előző dolgozathoz vi
szonyítva haladást jelentenek. Ha szakszerűen végezte a fejlesztő 
munkát, mindig lesz olyan elem, amelyekre hivatkozhat!

A továbbiakban fejtegetésünket egy középiskolai II. osztály 
dolgozataiból vesszük. Szándékunk ugyanis az, hogy az általá
nosításokat konkrét példákkal támasszuk alá.

A közös javítási órán mind a helyesírás, mind a szerkesztés
tan területét vizsgálat alá vesszük. Az adott osztályban a 
következő helyesírási jelenségek okoznak általános gondot:

-  a magánhangzók időtartamának helytelen jelölése,
- a  tagmondatok közötti írásjelek használata az összetett 

mondatokban.
Általános jelenségekkel kell a javítási órán foglalkoznunk, 

azaz azokkal a problémákkal, amelyek sok tanulónál, az osztály 
zöménél jelen vannak. Egy-egy helyesírási hiba vagy néhány 
jelenség nem ad alapot az általánosításra. Sokszor az egyéni hiba, 
vagy éppen henyeségből keletkezett, mint a vizsgált osztályban. 
Itt a kapkodó kézírás következménye, hogy egyesek a betűfor
málásban vétenek, jelentkezik a fonetikus írásmód (cukrázda, 
cikásztak, bisztosan), vagy az egybeírás-különírás szabályaihoz 
nem tartják magukat.

Az általánosnak tek in tett helyesírási hibák esetében 
fölidéztetjük az odavágó szabályt, majd jól választott gyakorla
tokkal igyekszünk kiküszöbölni a tapasztalt jelenségeket. Persze 
egy órán ez nem lehetséges. Ezért a további gyakorlóórákon 
napirenden tartjuk ezeket a jelenségeket a soros helyesírási 
szabályok gyakoroltatása mellett.

Az egyéni hibák jelzések lehetnek arra, hogy más problémák 
is adódhatnak. így pl. csak egy tanuló írta azt, hogy Palié. A tanár 
egy nyelvtanórán feladatlappal ellenőrizheti, hogy vajon a ta
nulók helyesen írják-e a jugoszláv toponímiákat! Ez az egy hiba 
ugyanis arra késztet, hogy megvizsgálja a tanár, vajon az 
utcanévírás kellő szinten rögződött-e, nem befolyásolja-e a ta
nulókat a környezet másik nyelvének helyesírása.
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A tartalmi-szerkezeti javítás összetettebb a helyesírási javítás
nál. Ha alkalmat adtunk az adatgyűjtésre, a felkészülésre, meg 
kell vizsgálnunk elsősorban azt, hogy vajon valóban a témához 
tartozó tartalmakat rögzítette-e a tanuló. Jó fogalmazás az, amely 
minél több pontos információt nyújt a témáról, és nem tartalmaz 
témához nem tartozó elemeket. Ennek megállapításához az kell, 
hogy a szöveget mondatokra, elemi ítéletekre bontjuk. Ez az 
eljárás alkalmat ad a továbbiakban arra is, hogy más hiányossá
gokra is fényt derítsünk.

Az értelmes, világos fogalmazás egyik fő kelléke, hogy a ta
nuló megfelelő fogalmak segítségével fejezze ki mondanivalóját. 
A hibás fogalomhasználat zavarja az érthetőséget. A gyakori 
rossz fogalomjelölés értelmetlenné teheti az egész írásművet. A 
helytelen szóhasználat nem mindig azt jelzi, hogy helytelen foga
lom él az alkalmazó tudatában. Előfordulhat, hogy a tanuló az 
adott pillanatban nem találja meg a megfelelő szót a szinonima
sorból. Pl.

-  jött csörgedezve a kulcsokkal;
-  a fejemben állandóan az volt (járt);
-  veszünk a dragsztórba ...;
-  nem lesz úrrá rajtad az erkölcsi korrumpáció.
A tartalom kibontásában a nagyobb összefüggésekre is tekin

tettel kell lennünk. Ezeket az összefüggéseket az egyes ítéletek 
közötti különféle kapcsolatok (mellérendelés, szétválasztás, imp
likáció, következtetés, érvelés, bizonyítás, cáfolás, általánosítás) 
teremtik meg. Ezeknek a kapcsolatoknak a logika szabályai 
szerint kell felépülniük. Ellenkező esetben összefüggéstelen lesz 
a fogalmazás. A vizsgált osztályban a logikai hiátus volt a 
jellemző:

-  miután kiértem a mólóra, barátaim egy csoportjához csat
lakoztam. (...) Egy idő múlva a víz kiszívta minden erőmet.

Ügyelnünk kell a szerkesztés elvének m egválasztására. 
Legfőbb követelmény, hogy a tanuló felismerhető szerkesztési 
elv szerint építi fel írásművét. Az elbeszélés esetében általános 
elv az időrend. De ez sem jelenthet föltétien lineáris haladást a
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középiskolában, mert monotóniát okozhat. A különböző ötletes 
változtatások: késleltetés, előreutalás kellő feszültséget terem 
tenek. Javításkor ezekre a megoldásokra felhívjuk a figyelmet. A 
többi műfajnak is ismertek a szerkesztési sajátosságai, melyeket 
nem szabad szem elől téveszteni a közös javításkor.

A középiskolában m ár alacsony szintű követelm énynek 
számít, ha a szöveg helyes tagolását tartjuk számon. A vizsgált 
osztályban nem általános jelenség, de néhány tanulónál m egfi
gyelhető a tagolás teljes hiánya, vagy az ún. „hármas tagolás” , 
ami a 4-5 . osztályban lehet cél vagy követelmény. Ilyen esetben 
a tanár tisztázza, melyik általános iskolából jönnek ezek a ta
nulók, és a következő évfolyamban már külön kell foglalkoznia 
velük, hogy fölzárkózzanak társaikhoz. Tehát egyéni megköze
lítést, csoportmunkát alkalmazunk.

Amikor a mondatokat vizsgáljuk, a tartalmi elemeken kívül 
nem hanyagolhatjuk el a nyelvtani problémákat sem. A m ondat
szerkezet a logikai tartalm at hordozó formai tényezők rendszere. 
A legfőbb eszközök a különböző szerkezetek, viszonyító elemek, 
az egyeztetés, a szövegkoherenciát biztosító elemek, a közpon
tozás. Erre a tanulócsoportra az jellemző, hogy többen képtelenek 
az élőbeszéd folyamatát megfelelő módon tagolni. Végtelenbe 
nyúló mondatszövevénnyel, körmondatokkal fejezik ki m ondani
valójukat. A m ásik jellegzetesség, hogy sok a töltelékszó, 
fölösleges kifejezés:

-  a leány sem m i habozás nélkül elfogadta...
-  barátaim és én elhatároztuk...
-  felvettem a nem igen sokszor használt farmert...
Javításkor ezeket a mondatokat bemutatjuk. Közösen ke

ressük a különböző helyes megoldásokat. Pl. az utolsó m ondat
ban a négy szavas szószerkezet helyett egyszerűbb és világosabb 
volna azt mondani, hogy ritkán használt stb.

A mondat vizsgálatában figyelmünket ki kell terjesztenünk a 
szintagm ák kialakítására. Vajdaságban, tekintettel a több
nyelvűségre, különösen a helyes vonzathasználatra ügyeljünk. 
Ezeknél a tanulóknál nyomát sem leltük a helytelen vonzatoknak.
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Ám olyan városokban, ahol nagyobb a környezet m ásik 
nyelvének hatása, jól megfigyelhető jelenség. Sőt biztos jele az 
anyanyelvi rendszer felbomlásának.

Hiba lehet az egyeztetés a mondaton belül. A magyar 
nyelvben az állítmány és az alany számban és személyben 
egyezik. Ez ellen a szabály ellen ritkán vétenek a tanulók. 
Megszaporodhatnak a hibák, ha a mondatban két vagy több alany 
található. Gyakoribb hiba az is, ha két, egymás után következő 
vagy egymástól távolabb eső mondatnak közös alanya van, és az 
alanyt nem szükséges megismételni, mert elegendő az állítmány 
személyragjával utalni rá. Hasonló szituáció keletkezik akkor is, 
ha egy összetett mondat egyik tagmondatának más mondatrésze 
kerül a másik tagmondatba alanynak. Ebben az esetben sem szük
séges megismételni az illető szót: kifejezheti az alanyt az igei 
állítmány személyragja, ha megfelelően egyeztetünk. Nyelvünk
ben a határozott tárgy mellett tárgyas ragozású az igei állítmány. 
Ez ellen a szabály ellen vétenek úgy is, hogy a tárgyas alak helyett 
alanyi igeragozású alakot alkalmaznak, de úgy is, hogy tárgyas 
alakot használnak alanyi ragozású igealak helyett.

A számnevek egyeztetése eléggé sajátos módon történik a 
magyar nyelvben. M ennyiségjelző után egyes számban áll a 
jelzett szó. A tanulók elsősorban a határozatlan számnevek von- 
zataként használnak többes számú alakot.

Az egyes egységek, szerkezetek közötti összefüggéseket a vi
szonyító elemek fejezik ki. Új tantervűnk már előírja a szövegtani 
tudnivalók tanítását. A nyelvtani anyag segíthet, hogy a koheren
ciát képező nyelvtani elemek tudatosodjanak. A fogalmazási 
minta példái igazolják, mennyire helyes volt a szövegtan beik
tatása. Ui. meglepően sok hibát tapasztaltunk a viszonyítóelemek 
használatában. Pl.

egymást karoló szerelmespárok (egymást ölelő, egymásé# 
karoló);

- kezeim minden erőmmel szemben reszkettek (akaratom 
ellenére);
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-  leendő apai örökségem... más keze alatt nyugszik  (más 
kezébe került);

-  érzelem szövődött bennem (szövődött köztünk, támadt bennem);
-m in d en k ive l  róla beszéltem (mindenkinek).
A szórend vagy a toldalékok helyes használata ellen ez a ta

nulócsoport nem vét. A toldalékoknál néhány esetben a famózus 
-ba, -be; -bán, -ben helytelen használata fordult csak elő.

A képhatású kifejezéseket már az általános iskola alsó tagoza
tán kezdik megismerni a tanulók. Azt kellene hinnünk, hogy a 
középiskolában, egy erőteljesebb irodalom elm életi tanulás 
következményeképpen ezeknek talán a túlzott vagy esetleg hely
telen használatával találkozunk. Sajnálattal kell leszögeznünk, 
hogy inkább a képhatású kifejezések teljes hiánya  okoz gondot. 
A több felől érkező jelzések arra késztetnek, hogy a következőket 
javasoljuk: minden iskolafokozaton a szóbeli és írásbeli kom m u
nikáció fejlesztésének egyik kiemelt feladata legyen a képhatású 
kifejezések használatba vétele. A vizsgált dolgozatban, noha 
érzelmekről kellett volna beszámolni, szinte nyoma sem volt a 
líraiságra annyira jellemző trópusoknak. Ha előfordult, akkor így:

-  fehér színben pompáztam,
-  átjárt, mint a tiszta energia.
A példák azt mutatják, hogy nyelvhasználatunkból szinte tel

jesen kivesznek a szólások, szóláshasonlatok!
Szóltunk már arról, hogy javításkor vizsgálat alá vesszük, 

vajon a tanulók a helyes fogalmakat jelölik-e. Ám nem térhetünk 
napirendre afelett, ha túlzásokkal, a tém ától idegen kife
jezésekkel találkozunk az írásbeli munkákban. Az Oktatás és 
Nevelés 87-88. számában a beszédkészség fejlesztésével kapcso
latban m ár érintettük a diáknyelvi-tolvajnyelvi kifejezések 
kérdését. A durva, parlagi kifejezések elszaporodása az élő 
beszédben, a felületesebb beszédfolyam atban elterjedt, sőt 
m egszokott jelenség, s meglepő, hogy még az olyan írásbeli 
munkák sem mentesek tőle, mint az iskolai dolgozat. Ebben az 
esetben a tanuló tisztában van vele, hogy tanára értékeli 
munkáját, tehát számítunk arra, hogy igényesebben fejezi ki
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magát, igyekszik a míívelt köznyelv norm áihoz idomulni. 
Meglepő, hogy mindezek ellenére ez a tanulócsoport írásbeli 
megnyilatkozásaiban sem idegenkedik a durva szóhasználattól. 
Pl. (valaki) beleesett egy tyúkba.

Tehát vonzódásának, szerelmének tárgya csak per „tyúk”. 
Vagy lehet, hogy az egymás közti társalgásban még ennél is 
durvább kifejezést érdemel a szebbik nem. Akkor mennyire mély 
és nemes érzelem az első szerelem, ha csak ilyen kifejezést 
érdemel az érzelem tárgya?!

Aki félénk, az beszart alak. Aki hízelkedő, zz  seggnyaló. Nem 
akarunk farizeuskodni. Az ember affektusban megfeledkezhet az 
önellenőrzésről, és használ durva kifejezéseket. De szinte 
felfoghatatlan a számunkra, hogy még a hivatalos, ellenőrző jel
legű írásbeli munkákban is természetesként szerepelnek ilyen 
szavak. A tanár nem térhet napirendre a jelenség felett. Egyedül 
azonban vajmi kevés sikerre számíthat. A nevelőtestületet kell 
megnyerni, hogy egységesen szálljon szembe ezzel a nyelvi 
környezetszennyeződéssel. Legnagyobb segítség az volna, ha a 
társadalom egységesen ítélné el ezt a jelenséget. Tapasztalataink 
szerint azonban nincs rá példa, hogy a nyilvános helyen elhangzó 
mosdatlan kifejezések ellen bárki is tiltakozna. Sőt azt kell 
tapasztalnunk, hogy ha egy-egy olvasó a sajtóban tiltakozik a jó 
ízlés megsértése ellen, keményen megleckéztetik.

Legalább hasonló stílusromboló hatása van az olyan szavak
nak, amelyek kirínak a szövegkörnyezetből, megváltoztatják a 
mondanivaló, a mondat jelentéstartalmát. Pl.

-  mardosott az önsajnálat (önvád),
--- felordított bennem egy belső hang (megszólalt), 

a verejték illatától elkábult (bűzétől).
A környezet másik nyelvének hatása egyetlen kivételtől elte

kintve nem kimutatható. Ezek a gyerekek zsurkára  járnak. A 
szerbben is idegen kifejezés, hangalakja hasonlít a magyarra, 
miért kell tehát használni? Valószínűleg divatból. A nyelvi hatás 
hiánya igen pozitív jelenségnek tekinthető. Ifjúságunk nyelve, 
nyelvhasználata tehát korántsem áll annyira a másik nyelv hatása
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alatt, mint egyesek hirdetik. Azaz pontosan meg kell jelölnünk 
azokat a településeket, ahol a nyelvi hatás észlelhető. M ásrészt 
okadatoltan kellene foglalkozni ott is a jelenségekkel, és 
tartózkodni a sommás általánosításoktól. A közvéleményben a 
megalapozatlan állítások riadalmat keltenek, hiszen nem ismeretes, 
hogy csupán szubjektív nézetekről van szó, és nem kutatási ered
mények állnak mögöttük. Egyedülállónak mondható Varga Zoltán 
és Göncz Lajos írása e folyóiratban. Ők a tudományos kutatás mód
szereivel jutottak azokhoz az eredményekhez, amelyeket publikál
nak. Ugyanakkor megállapításaikat jellemzi az óvatosság is. Nem 
ragadtatják el magukat messzemenő általánosításokra, hiszen a 
nyelvfejlődés mozgásban van, és viszonylag rövid időszak alatt 
más-más jelenségek válhatnak jellemzőkké.

A középiskolások írásbeli dolgozatainak jav ításá t volt 
szándékunk bemutatni. A szemléltető anyagunk nem  elemzése a 
nyelvállapotnak. A tanulócsoport nem reprezentatív minta. 
Néhány jelzés azonban levonható ebből az anyagból is. Pl. a 
fogalmazástanítás első szakaszában, az általános iskolában na
gyobb gondot kell fordítani a fejlesztési részstratégiákra. 
Gondolunk itt a mondatalkotásra, a szövegkoherenciát biztosító 
elemek tudatos alkalmaztatására. Hoffmann Ottó egész pályáját e 
kérdésnek szentelte. Sajnos, munkái szinte hozzáférhetetlenek 
tanáraink számára.

A m ásik terü let a szóhasználati készség fejlődése. Az 
általános iskola felső tagozatos anyaga számtalan alkalmat nyújt 
ehhez. A középiskolai nyelvtan- és irodalomtanításban viszont 
úgy látszik, nem tudatosult, hogy a nyelvi anyagok stilisztikai 
értékét kell kiemelnünk ezen a szinten. Innen származhat az a 
gyakori jelenség a fogalmazásokban, hogy a tanulók helytelen 
fogalmakkal élnek a mondanivaló megfogalmazásakor. A jelen
ség azonban nem csupán az anyanyelvi nevelést érinti. Felvetődik 
bennünk, hogy a jelenlegi középfokú oktatás nem szorította-e túl
ságosan háttérbe a verbális közlést. Ennek megválaszolása beható 
kutatás tárgya lehetne.

Oktatás és Nevelés, 1991/1-2.
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A GYORSOLVASÁS ÉS A TANULÓK 
ÁLTALÁNOS ELŐMENETELE

A Magyartanítás 1963/4. száma ismertette Pálmai Istvánná Az 
olvasási készség stopperórás méréséről című cikkét, melyben a 
szerző beszámolt a D onáth-H arsányi-K alm ár-T óth : Olvasó 
gyermekeink c. könyve alapján végzett kísérleteiről. A szakdol
gozat két szempontból is erősen foglalkoztatott, mivel:

a) sem az 1962-ben megjelent magyarországi, sem az 1959-ben 
jóváhagyott jugoszláviai anyanyelvtanítási tantervek nem fordí
tottak kellő figyelmet a folyékony olvasás, az olvasási ütem 
fejlesztésére. A jugoszláviai magyartanítás általános iskolai tan
terve semmi útmutatást vagy utasítást nem nyújt a pedagógusok
nak a gyorsolvasás fejlesztésére, a magyarországi pedig csak a 4. 
osztály tantervi anyagára vonatkozóan rögzíti a következő 
követelményt: „A nyugodt beszéd ütemének megfelelő folyékony 
olvasás fokozatos kialakítása a 3. osztályban alkalmazott eljárá
sok segítségével.” A tanulók olvasása „közelítse meg a nyugodt 
beszéd ütemét”. A felső tagozaton a gyorsolvasás fejlesztését 
illetően teljes bizonytalanságban maradnak a pedagógusok. A 
kifejező és értelmes olvasás követelményei mellett egyik tanterv 
sem foglalkozik az olvasási ütem továbbfejlesztésének kérdésé
vel, mintha az az alsó tagozat befejeztével elérte volna a ma
ximális színvonalat, a továbbiakban nem igényelné.

b) A Szabadkai Pedagógiai Intézet egyre szélesebb körben 
kezdte alkalmazni a méréses módszereket a pedagógiában, így a 
magyartanítás területén is. A nyelvtani és helyesírási teljesít
mények megállapítására már akkor alkalmaztunk feladatlapokat, 
majd tantárgyteszteket. Az olvasási készség mérésére azonban 
nem volt megfelelő mérőeszközünk, sem kidolgozott normarend
szerünk. Ilyen körülmények között kapóra jött a megjelentetett 
normarendszer, mert biztosabb, objektívebb támpontot kínált a 
tanulók teljesítményének megállapításához.
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Az 1963/64. tanévben alkalm i ellenőrző m érésekkel 
igyekeztem megállapítani, hogy kedvezőtlenebb körülmények 
között alkalmazható-e a magyarországi norma. Ugyanis a ma
gyarországi és jugoszláviai általános iskolai magyartanítási 
óraterv nem azonos. A jugoszláviai magyar tannyelvű általános 
iskolákban sokkal kisebb óraszámmal tanítjuk az anyanyelvet.

Osztály Magyar Jugoszláv
óraterv

1. 10 6
2 . 10 6
3. 11 6
4. 11 6
5. 6 6
6. 5 5
7. 5 4
8. 5 4
Amint a táblázatból látható, az órakülönbség éppen az alsó 

tagozaton a legjelentősebb, ahol a legintenzívebb az olvasási 
készség fejlesztése. Ez a körülmény óva intett, hogy minden 
ellenőrzés nélkül szélesebb körben ismertessem vagy felhasznál
jam a javasolt mérési módszert. Az ellenőrző mérések azonban 
olyan kedvező eredményekhez juttattak, amelyek felbátorítottak 
arra, hogy a kedvezőtlenebb feltételek ellenére is ismertessem 
tanítóságunkkal és általános iskolai tanárainkkal a normarend
szert és a mérési eljárást. Csak egy dologban végeztem módosítást.

A felmérés során eltekintettem az olvasás közben elkövetett 
hibák számlálásától. Helyette a tanulókkal addig olvastattam a 
hibásan olvasott szót, míg hibátlanul nem olvasták azt, tehát ezál
tal csökkent a teljesítmény mennyiségi mutatója az adott idő
egységben.

Pedagógusaink nem fogadták kedvezően az új mérési mód
szert. A legtöbben kételkedtek abban, hogy az olvasási 
követelmény elérhető az egyes évfolyamokon. Bizonyos idő
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múltán azonban, amikor a módszer tömeges alkalmazást nyert, a 
kételkedők maguk számoltak be arról, hogy a gyorsolvasás rend
szeres fejlesztése esetén a követelmény nem hogy túl magas, de -  
szerintük alacsonynak tűnik.

Mivel megfigyeléseimet kilenc éven át folytattam, rengeteg 
adat gyűlt össze nemcsak a normák és mérési módszer használ
hatóságáról, hanem menet közben olyan jelenségekre is felfigyel
tem, melyek nézetem szerint érdeklődésre számíthatnak a ma
gyart tanító pedagógusok körében.

1. Indokolatlan az a félelem, hogy az olvasási ütem fejlesztése 
(gyorsolvasás) károsan befolyásolja a kifejező vagy értelmes 
olvasást. A kellő gyorsasággal olvasó tanuló ugyanis csökkent
hétté a flxációk számát, szavakat, szócsoportokat lát, tehát 
figyelmét úgyszólván teljesen az olvasott szöveg tartalm ára kon
centrálhatja. Mivel egy fixációval szócsoportokat, szólamokat 
fog át, figyelmét nem kerüli el a központozás. így olvasása 
mentes az egyhangúságtól, hangszíne, hangmagassága a tar
talomhoz, hanglejtése a mondatvégi írásjelekhez idomulhat. A 
kellő gyorsasággal olvasó tanuló olvasása sokkal kifejezőbb, mint 
azoké, akik lényegében a szöveg „dekódolásával” vannak 
elfoglalva, az írásjelek puszta megfejtésével.

2. A pedagógus nem tekintheti szokványmunkának a szöveg- 
feldolgozást bevezető szó- és kifejezésmagyarázatokat, az alsó 
tagozaton a sok szótagú szavak gyakorló olvasását. M egfigyel
tem, hogy olvasás közben még a legfejlettebb olvasási készséggel 
rendelkező tanulók is megtorpantak, ha ismeretlen vagy ritkán 
hallott szavakat voltak kénytelenek olvasni, illetve sok szótagú 
szó került a szemük elé. Minden ilyen esetben visszatértek az 
olvasás egy korábbi stádiumára, azaz szótagolták a kérdéses 
szavakat, vagy éppenséggel betűzniük kellett őket. A fixációk 
száma hirtelen megnövekszik, besürűsödik, a teljesítm ény 
csökken. A jelenség fokozottabban észlelhető a kisiskolás korban.

Ha szövegkörnyezetben a tanulók az em lített szavakkal 
találkoznak, majdnem olyan szintre csökken olvasási ütemük, 
mint ha idegen nyelvű szöveget olvasnának. A folyamatos



olvasásból átváltanak akadozó, szaggatott olvasásba. Ugyan
akkor kárt szenved az értelmes olvasás is, mert a tanulók az írás
jelek összeolvasásával vannak elfoglalva, képtelenek figyelmüket 
a tartalom ra összpontosítani.

3. Felvetődött az a kérdés is, m ilyen hatással van a 
fáradékonyság a tanulók teljesítményére. Egyes tanulócsopor
toknál mérni kezdtem az adott időegységben minden perc végén 
a tanulók teljesítményét. Adataim szerint a jeles és közepes tel
jesítm ényű tanulóknál az első percben elért eredmény volt a leg
gyengébb, majd minden utána következő percben emelkedett a 
teljesítmény. Ezeknek a tanulóknak tehát bizonyos bemelegítési 
időre volt szükségük, hogy elérjék képességeik felső határát. A 
tizedik perc végéig nem csökkent a teljesítm ényük, ami a 
tankönyvhasználat és az általános tanulmányi előmenetel szem 
pontjából rendkívül jelentős.

A felső tagozaton, ahol egyre intenzívebb tankönyvhasználat
tal találkozunk, ahol a tankönyv egyre inkább az ismeretek 
tartósításának, bevésésének eszközévé válik, ritkán kapnak a ta
nulók megtanulásra olyan leckeszöveget, amelyet tíz perc alatt 
legalább egyszer át ne tudnának olvasni. Értelmes, tudatos ta
nulás esetén a tanuló szüneteket tart az újraolvasás között, hogy 
jegyzeteljen, vázlatot készítsen, aláhúzza az új fogalmakat, ada
tokat, neveket. Az ismételt átolvasás közti ilyen szünetek ele
gendőek arra, hogy a kezdődő fáradtság feloldódjon az újszerű 
tevékenységgel.

Más a helyzet az elégséges és elégtelen olvasási ütemű tanulók 
esetében. Az ötödik perc végéig teljesítményük nem emelkedik, 
mint ahogy azt az előző kategóriáknál tapasztaltuk, hanem kis 
részüknél megállapodik az első perc teljesítménye szintjén, na
gyobb részüknél pedig már enyhe hanyatlás tapasztalható. Az 
ötödik perc után a teljesítmény csökkenése fokozódik, úgyszintén 
az olvasás közben elkövetett hibák száma is. A tizedik perc végére 
teljesítményük mélyen az első perc eredménye alá zuhan.

Az ilyen olvasási készségű tanulók számára a leckeszövegek 
m egtanulása kim erítő feladatnak szám ít. Olyan felfokozott
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szellem i tevékenységet igényel tőlük, hogy csak szilárd 
akaraterővel képesek eleget tenni a napi iskolai követel
ményeknek, ha egyáltalán eleget tesznek.

4. Évek során 24 osztály 552 tanulójával végeztem el 
ellenőrző méréseimet. Eleinte ezek kizárólag az anyanyelvtanítás 
céljait szolgálták, azaz vizsgálataimat csak szépirodalmi szöve
gen végeztem. Az a tény azonban, hogy a tanuló az iskolában, az 
oktatás során idejének csak egy töredékét szenteli szépirodalmi 
szövegek olvasásának, rákényszerített, hogy vizsgálni kezdjem a 
tanulók gyorsolvasását szakszövegeken is. Vizsgálataimat az 
utóbbi években a szépirodalmi szövegekkel párhuzamosan kiter
jesztettem a természet- és társadalomtudományi tankönyvek 
szövegeinek olvasására is.

Adataim szerint ugyanazok a tanulók a szakszövegeket 200- 
300 betűhellyel lassabban olvasták el öt perc alatt, azaz teljesít
ményük 25-37  szóval csökkent. A szépirodalm i szövegek 
olvasásával elért olvasási ütem és teljesítmény tehát nem szolgál
hatott kiindulási alapul, hogy megállapítsam, mennyi időt kell 
fordítania egy-egy tanulónak a felső tagozat adott évfolyamán a 
mindennapi tanulási kötelezettség teljesítésére. Kizárólag a szak
szövegeken elért gyorsolvasási teljesítmény szolgálhatott kiin
dulási alapul.

A tanév különböző időszakából vett alkalmi mintákon megál
lapítottam, hogy a 6-7. osztályos tanulók általában egyik tanítási 
napról a másikra kénytelenek 17 000-19 000 betühelynyi lec
keszöveget megtanulni. (2122-2375 szó!)

Ha az osztály minden tanulója jeles szintet érne el gyors
olvasásból, 34-36 percre lenne szükségük, hogy a jelzett szöveg
terjedelmet egyszer folyamatosan átolvassák. Gyenge olvasású 
tanulók esetében az időegység 36-42 percre növekszik, azaz 
7-15 százalékos időtöbbletet igényel. A leckeszövegek teljes fel
dolgozása, azaz három szori átolvasása (előolvasás, teljes 
átolvasás, összegezés) 102-108, illetve 108-126 percet venne 
igénybe az em lített tanulócsoportoktól. Mivel az otthoni 
felkészülés nemcsak folyamatos olvasásból áll, hanem a lecke



szövegek feldolgozására, írásbeli feladatok elkészítésére, raj
zokra, gyűjtőmunkára is időt kell számítanunk, a 6 -7 . osztályos 
tanulóknak napi 3 -4  órát kellene intenzív tanulásra fordítani, 
hogy iskolai kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Ha a gyengén 
olvasó tanulóknál 15%-nyi többletidőt számítunk is, nem okozna 
különösebb pótterhelést.

A baj azonban ott van, hogy az elégtelen olvasási készségű 
tanulókról megállapítottam: az esetek többségében azok 1-2 
osztállyal lemaradtak évfolyamuk követelményszintjétől. Tehát 
nem 15, de 50 vagy több százalékkal több időt igényelnének, 
hogy az iskolai követelményeknek napról napra maradéktalanul 
eleget tegyenek. Mivel ez erejükön felüli szellemi koncentrációt 
és tartós m egterhelést követel, nem is tesznek eleget 
kötelezettségeiknek! A gyorsolvasás követelményeitől erősen 
lemaradó tanulókról utólag mindig megállapítottam, hogy rendre 
elégtelen tanulmányi előmenetelüek.

A kapott adatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 
egyéb körülmények mellett az elégtelen általános tanulmányi 
előmenetel fő oka a felső tagozaton a fejletlen olvasási készség
ben keresendő. Ezek a tanulók ugyanis nem sajátították el azt az 
alapkészséget, amely az otthoni önálló tanuláshoz elenged
hetetlen, auditív em lékezetük pedig többé már nem elegendő, 
hogy tartós tudásra tegyenek szert. Körükből toborzódik tehát 
minden évben a lemorzsolódók népes tábora.

5. Tantervreform esetén a gyorsolvasás fejlesztésének éppoly 
figyelmet kell szentelni, mint a kifejező és értelmes olvasásnak. 
Évfolyamonként fel kell tüntetni a kívánt követelményszinteket, 
és m egfelelő utasításokkal kell irányítani a pedagógusok 
készségfejlesztő tevékenységét.

Csak kellően fejlett gyorsolvasási készséggel biztosíthatjuk, 
hogy tanítványainak megbirkózzanak az egyre növekvő informá
cióáradattal, illetve hogy csökkentsék a tanulásra fordítandó idő
egységet, mely jelenlegi nagyságával jelentősen veszélyezteti 
fizikai erőnlétünket.

Magyar tanítás, 1973/6.
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A KISISKOLÁSOK IRODALMI 
ÉRDEKLŐDÉSE

Évekkel ezelőtt a kisiskolások olvasóvá nevelése foglalkozta
tott. Adataim és elképzeléseim rendszerezése közben döbbentem 
rá, hogy tulajdonképpen nincsenek is adataink arról, mit is olvas 
a vajdasági kisiskolás.

Máshol rendszeres kutatás kíséri éber figyelemmel, milyen 
szellemi hatások érvényesülnek ebben a gyermekcsoportban, 
milyen tudatváltozásokat tulajdoníthatunk az irodalmi hatások
nak, esetleg milyen társadalm i intézkedéssel javítható  a 
hatásirányzat. Nálunk esetleg a Jó Pajtás könyvtájékoztatója 
tekinthető ilyen szabályozó tényezőnek a tantervek mellett, 
illetve néha-néha jelenik meg egy-egy újságcikk a ponyva- és 
szexkiadványok özönéről, amelyet társadalmi intézkedésekkel 
sehogy sem tudunk visszaszorítani.

Pedig sürgető szükség lenne arra, hogy alaposan, szerte- 
ágazóan és rendszeresen tanulmányozzuk, milyen szellemi hatás 
is éri gyermekeinket az irodalmon keresztül. Évtizedes könyvtár- 
vezetői tapasztalatom és fiaim példája alapján állíthatom, hogy 
éppen ez az a korosztály, amely a legfogékonyabb az irodalom 
iránt, és az irodalom hatása is legélesebben tükröződik mind a 
tanulók viselkedésformáin, mind pedig formálódó világnézetén.

A kíváncsiság és a hiánypótlás szándéka vezérelt, am ikor fél 
tucat általános iskola alsó tagozatos tanulóitól egységes 
kérdőívvel adatokat gyűjtöttem az irodalmi érdeklődésről, az 
olvasottságról. Az iskolák és tanulók osztályonkénti megoszlása 
a következőképpen alakult:
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Iskola Osztályonkénti tanulólétszám

1. 2. 3. 4.
1. Gyakorlóiskola, Szabadka 21
2. VIII. Vajdasági rohambrigád Á. I. 19 14 26 30
3. Jovan M ikić Á. I. 33 33 28
4. Sonja M arinković Á. I. 20 22 16 25
5. Petőfi Sándor Á. I., Újvidék 24 23 23 29
6. Petőfi Brigád Á. I., Bácsszőlős 23 21 29 40

Összesen: 499 tanuló 86 113 148 152

A táblázatból kitűnik, hogy a mintavétel nem tükrözi pontosan 
a vajdasági általános iskolák szerkezeti keresztmetszetét. A ta
nulók osztályonkénti aránya sem azonos vagy megközelítő. 
Mindezek alapján a kapott adatokat úgy tekintem, mint hozzá
vetőleges pontosságúakat, amelyek azonban jelentős mértékben 
hozzájárulnak a felvetett kérdés tisztázásához.

Nem vállalkozhattam azonban reprezentatív mintavételre, 
mert az adatszolgáltatást a pedagógusok önkéntesen végezték, 
másrészt minden adatot egyedül kellett feldolgoznom. Ez alka
lommal szeretnék köszönettel adózni mindazoknak a tanítóknak, 
akik a kívánt adatokat eljuttatták hozzám.

A kérdőív a következő elemeket tartalmazta:

1. Név
2. Á ltalános tanulmányi előmenetel
3. Szeret-e olvasni a tanuló?
4. Olvasott-e eddig könyvet?
5. M ilyen könyvet olvasott az elmúlt évben?
6. M ilyen könyvet olvas a véleménykutatáskor?
7. A legkedvesebb író neve, a legkedvesebb olvasmány címe
8. M elyik gyermeklapot járatja rendszeresen?
9. Hány saját könyve van?
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A továbbiakban a kérdőív adatait szeretném ismertetni a fenti 
sorrendben, illetve vallatni a statisztikai értékeket. Ezzel a mód
szerrel az olvasó velem együtt juthat el a megfelelő követ
keztetésekig, fokozatosan tárulnak fel előtte az irodalmi érdek
lődéssel kapcsolatos problémák.

A TANULÓK ÁLTALÁNOS ELŐ M EN ETELE

A tanulócsoport -  az általános előmenetel szerint -  a 
következőképpen oszlott meg:

kitűnő 40,9%
jeles 25,5%
jó 18,1%
elégséges 7,7%
elégtelen 7,7%

A megoszlás adatai arról tanúskodnak, hogy nemcsak az ún. 
jó tanulóktól kaptunk adatokat az olvasottságra vonatkozóan. Az 
általános tévhittel ellentétben függetlenül a tanulm ányi 
előmeneteltől, a gyermek természetes igényéhez tartozik az
olvasás. A környező világ megismerésének vágya, a szép igen
lése nem lehet és nem is egyes tanulói kategóriák jellemzője, 
hanem jellemzője az ennek a korcsoportnak általában.

Nem állítom határozottan, hogy nincs olyan tanuló, akiben ne 
lenne meg az olvasási igény. De ha hiányzik, az tekinthető ter
mészetellenes állapotnak. Éppen úgy, ahogy a társadalmi szerep
tanulás a szubkultúrák, elsősorban a családi szubkultúra feladata, 
az olvasóvá nevelés alapját is elsősorban a családi szubkultúrának 
kellene megvetnie. Ha ez nincs meg, akkor az óvoda és az iskola fela
data, hogy az ilyen tanulók hátrányos helyzetén tudatosan segítsen.

Igaz, hogy a tömegkommunikációs eszközök jóvoltából szá
mos információhoz jut a tanuló még mielőtt olvasóvá válna, és ez 
a hatástényező megmarad később is, miután elsajátította az 
olvasást. Az irodalom azonban megmarad továbbra is az infor
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mációszerzés fő forrásaként. Ezért a kedvezőtlen családi hatást 
tudatos irodalmi neveléssel kell pótolnunk.

Ha a szervezett társadalmi beavatkozás ilyen esetekben a 
nevelőintézetek részéről elmarad, a hátrányos helyzetű és a többi 
tanuló közötti rés az iskoláztatással csak növekszik. Hatása 
szinte a tantárgyak minden területére kisugárzik.

De nemcsak az információszerzés biztosítását kell látnunk az 
olvasásban. Jelentősebb az esztétikai és etikai értékek átvétele, 
amely az irodalmon keresztül, az irodalom révén valósul meg. A 
normális mentális fejlődés tartozékának tekintem, hogy a tanuló 
erkölcsi arculata a környezeti hatások mellett éppen az irodalom 
jóvoltából gazdagodjék és formálódjék. Ha ez nem történik meg, 
éppúgy beszélhetünk erkölcsi fogyatékosságokról, mint ahogy az 
iskola számon tartja az ismeretszegénységet. Tehát a harmonikus 
és term észetes embernevelés tartozéka a könyv, az irodalom.

A kapott adatok azt bizonyítják, hogy minden tanulóban meg
található az az ösztönös igény, hogy kielégítse szellemi szükség
leteit, mint a játékkal a mozgásigényét. Ahogy aztán a játék 
hatással van szocializálódására, úgy az irodalom is hatással van 
tudati és erkölcsi tényezőinek a formálására.

A feltett kérdésre négy válaszlehetőséggel élhetett a tanuló:

nagyon szeret olvasni 52,7%
közepesen 35,5%
egy kicsit 10,7%
nem 0,7%

Táblázatunk igazolhatja az előzőekben kifejtett tételemet, azt 
ugyanis, hogy minden tanuló természetes életigénye a könyv. 
Alig minden századik tanuló idegenkedik csak az olvasástól. Még 
a nyílt idegenkedést sem tekinthetem a gyermek term észetes 
állapotának. Még inkább megnyilvánulási formája az az egészség
telen környezetnek, amelyben felnőtt vagy növekszik. A majd 
11%-nyi alacsony fokú irodalmi érdeklődést is ebbe a csoportba 
sorolnám. Itt már inkább az iskola hatása érződik, am ikor az 
olvasásigény halványan talán, de már megjelenik.



Ha a gyermek a családban nem látja azt, hogy a szülök, és a 
többi családtag mindennapi szükségletei közé tartozik a könyv 
vagy a sajtótermékek olvasása, éppúgy idegenkedik azoktól, mint 
a környezete. Ha viszont ennek az ellenkezőjét tapasztalja, már az 
óvodáskor előtt természetes igénye támad a gyermeklapok, gyer
mekirodalom iránt.

Megítélésein szerint egyre több az olyan családi környezet, 
ahol pozitív tapasztalatot szereznek a gyermekek. Éppen ezért 
növekszik azoknak az első osztályba lépő tanulóknak is a száma, 
akik betű- vagy olvasásismerettel kezdik iskolai tanulmányaikat. 
Nem szülői hatást vagy éppenséggel ambíciót kell keresnünk a 
jelenség mögött. Azt is felfedezhetünk egyes esetekben. A 
legtöbbször azonban a gyermek sajátos úton, egyedül jut el az 
olvasni tudás birtokába, hogy kielégítse kíváncsiságát.

A családtól azt várjuk tehát, hogy serkentse a gyermek 
olvasásigényét. Még inkább érvényes legyen ez az iskolára! Ritka 
kivétellel iskoláink ma tankönyvközpontúak. Szinte babonás 
tisztelettel csüngünk a tankönyvön, mintha más információs 
csatorna nem is lenne a világon. A rosszabbik eset (de nem ritka), 
ha még a tankönyvet sem fedeztetjük fel, hanem mindent a 
pedagógustól kell hallania, mindent emlékezetében kell tartania a 
tanulónak.

Szakítsunk a tankönyvek (olvasókönyvek) egyeduralmával! 
Minden tantárgyban tegyük lehetővé a népszerű ismeretterjesztő 
irodalom megismerését, és tanítsuk meg a tanulót bánni ezekkel a 
forrásanyagokkal. Magyarórára pedig rendszeresen vigyük be a 
gyermekirodaimat.

OLVASOTT-E ED D IG  K Ö N Y V ET?

A tanulók három kérdésre adhattak választ: 
soha nem olvasott könyvet 
az adatgyűjtéskor olvasott könyvet 82,4%
az adatgyűjtéskor nem olvasott 17,6%
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Ha tudjuk, hogy 86 1. osztályos tanuló is volt a mintánkban, 
akkor a kapott válaszokkal igen elégedettek lehetünk. Eszerint 
minden tanuló legalább egy könyvet elolvasott.

Mivel a tanulók 4/5-e az adatgyűjtéskor is valamilyen könyvet 
olvasott, feltételezhetjük, hogy a tanulók döntő többsége állandó 
olvasó, azaz tartós kapcsolata van a gyerm ekirodalom m al. A 
fennmaradt rész időszakos olvasó. Sejthetően ebbe a csoportba 
tartoznak azok a gyermekek, akik csekély érdeklődést tanúsítanak 
az olvasás iránt. Az adatok 4-5% -os eltéréssel azonosak is.

Tehát többoldalú adat bizonyítja a hátrányos helyzetű tanulók 
százalékarányát. A hátrányos helyzet pedig a várható lemor
zsolódás százalékarányát adja, azaz az elégséges és elégtelen ta
nulók kb. 15%-ot kitevő csoportját.

M ILYEN K Ö N Y V E T  O LVASOTT AZ ELM ÚLT ÉV B EN ?

Nem túlzók, ha olvasási mohóságként könyveljük el a tanulók 
részéről megnyilvánuló olvasási igényt. M indez kézzel foghatóbb 
formában nyilvánul meg, amikor fel kellett sorolniuk, milyen 
könyveket olvastak. A 499 tanuló erre a kérdésre 442 különböző 
könyveimet idézett, amelyet az elmúlt évben olvasott!

A hosszú címjegyzék a tanulók szerteágazó érdeklődését 
bizonyítja. Azt is mondhatnám, hogy szinte mindent elolvasnak, 
amihez hozzájutnak. Az egyes címek gyakorisága alapján azon
ban felsejlik a tanulók érdeklődési köre is. Mint egy irodalmi 
elektrokardiogram görbéje, úgy jelzi az idézett címek gyakorisá
ga az irodalomolvasás határmezsgyéit.

Az alábbi jegyzék olvasottsági gyakoriság szerint a legolva
sottabb gyermekirodalmi műveket tartalmazza:

1. Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon
2. Gilbert Delahaye-M arcel Marlier: Marika könyvek
3. Varga Katalin: Mosó Masa mosodája
4. Minden napra egy mese
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5. Grigor Vitéz: Az agyagmadár
6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
7. Swifit: Gulliver utazásai
8. Grimm meséi
9. Benedek Elek: Világszép Nádszál kisasszony
10. Andersen meséi

Az iskola és a pedagógus hatását az irodalmi érdeklődés for
málásában csak három cím tükrözi:

Gőgös Gúnár Gedeon
Az agyagmadár
Minden napra egy mese

Mindhármat „kötelező” olvasmányként tarthatjuk számon. 
Ugyanis néhány évvel ezelőtt, hogy pótoljuk a tanterv hiányossá
gait, az alsó tagozatra is kidolgoztunk egy javaslatot a kötelező és 
ajánlott irodalom jegyzékeként, és ez hatással lehet a népszerűsé
gi lista alakulására.

M ásrészt azonban ez m indössze 1/3-át képezi csak a 
jegyzéknek. Nem vagyok bizonyos abban, hogy a Gőgös Gúnár 
a Mosó Masával együtt külső beavatkozás nélkül is nem kerülne-e 
jegyzékünkbe. Értékei, és az, hogy több száz ezer példányban 
került az olvasóhoz, feljogosítanak erre a feltevésre.

Mert figyelem be kell vennünk az egyes m űvek hoz
záférhetőségét is. Ha egy érdekes, vonzó mű kis példányszámban 
jelenik meg, vagyis igen ritkán kerül új kiadásra, term észetszerű
leg sem az iskolai, sem a magánkönyvtárak nem tartalmazhatnak 
belőle sok példányt.

Másrészt a népszerűségi jegyzék nem vall arról, hogy a 
Benedek Elek művei iránti érdeklődés megoszlik. Csak egy 
munkája került a jegyzékre, de nagy gyakorisággal szerepelnek a 
következő művei is:

Arany réten arany fű 
Az aranyalmafa 
A vitéz szabólegény
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A kék liliom és más mesék 
Többsincs királyfi 
A táltos kecske

A jegyzékben szereplő müvek döntő többsége mesekönyv, 
illetve az 1-2. osztályosoknak szánt irodalom. Ez a tény arra utal, 
hogy az olvasásismeret fokozza a gyermek természetes kíván
csiságát, mohó érdeklődéssel fordul az irodalomhoz.

Az olvasási mohóságot igazolja egy-egy tanulónál a felsorolt 
könyvek jegyzéke is. Élvezet volt feldolgozni az adatokat, mert 
mint nevelőt elégedettség töltött el a mennyiségi és minőségi ele
mek számbavételekor. Sok tanulónak nem volt elég a kérdőív üre
sen hagyott rovata a könyvcímek felsorolására. Nyilakkal, szóbe
li utalással figyelmeztettek, hogy az üresen maradt másik oldalon 
folytatták a felsorolásukat.

A kisiskolások olvasmányanyaga fontos bizonyítéka annak is, 
hogy a szellemi érés folyamata felgyorsult. Kétségtelen, hogy 
dominál irodalmi érdeklődésükben a meseirodalom, azonban 
M olnár Ferenc A Pál utcai fiúk  című müvének előkelő helyezése 
jelzi, hogy az összetettebb szerkezetű és mondanivalójú irodalom 
a pár évvel fiatalabb korosztályok érdeklődését köti le már.

Igazoltnak látom az új tanterv házi olvasmány- és ajánlott iro
dalomanyagát, mert az eddigi tanterv szinte teljes háziolvas- 
mány-jegyzéke a kisiskolások olvasmányait képezi: 

Beecher-Stowe: Tamás bátya kunyhója  
Defoe: Robinson 
Fazekas: Lúdas Matyi 
Gárdonyi: Egri csillagok 
Móra: Kincskereső kisködmön  
Móricz: Légy jó m indhalálig  
Petőfi: János vitéz
Mint a későbbiekből még látni fogjuk, a házi olvasmányok 

jegyzéke különböző formában vissza-visszatér még. Bizonyított
nak látom, hogy minden külső iskolai utasítás vagy kényszer 
nélkül a tanulók jelentős része a felső tagozatos tanulók irodalma 
felé fordul, és azt olvassa.
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Tapasztalatból tudom, hogy sok gyermek még kisiskolás kor
ban többször elolvassa az Egri csillagokat, a Ludas Matyit vagy 
a János vitézt. Ha ez így van, akkor kellemetlen kényszer a felső 
tagozaton tudálékos és száraz rendszerezéssel újraolvastatni, 
hogy eleget tegyünk egy évtizeddel ezelőtti elképzelésnek. 
Változtak a művelődési körülmények, és életünkkel változik a 
gyerekek befogadóképessége is. Ehhez kell a nevelésben igazod
nunk, és el kell fogadnunk a tényeket.

Ellenvetésként említhetném, hogy talán a felső tagozatos házi 
olvasmányok azért szerepelnek nagy gyakorisággal, mert ebből 
talál a gyermek sok példányt az iskolakönyvtárakban, a családi 
könyvtárban az idősebb testvér hagyatékaként. Ez igaz, de csak 
részigazság. Ezt a nézetet úgy módosítanám, hogy talán más híján 
ezt olvassa a tanuló. De elgondolkodtató, hogy általában a nagy 
választékból éppen erre az irodalomra esik a választása! Senki 
nem kényszeríti őt, senki nem igyekszik érdeklődését felkelteni 
az említett müvek iránt, mégis ezt olvassa. Nem mondhatok mást 
tehát, mint hogy a választását befolyásoló könyvtári lehetőségek 
ellenére ez a tanuló természetes igénye.

A népszerűségi lista ugyan egyetlen költő művét sem tartal
mazza, a tanulók felsorolásában azonban ott találjuk a magyar 
költészet reprezentánsait:

Ady Endre 
Fehér Ferenc 
Fazekas Mihály 
József Attila 
Petőfi Sándor

és Weöres Sándor nevét. Rendkívül kedvezőnek tartom, hogy 
mind a népszerűségi listában, mind pedig a költők jegyzékében 
találkozunk vajdasági költővel, jugoszláv íróval. Persze egy-egy 
név jelentkezése nem ringathat el bennünket, nem tehet önhitté. 
De tény, hogy tanulóink olvasmányanyagában megjelenik a hazai 
irodalom, olvassák a hazai szerzőket. Egyben legyen intelem is a 
számunkra, hogy az értékes gyermek- és ifjúsági irodalmat na



gyobb példányszámban, nagyobb hírveréssel kell eljuttatni az 
olvasóhoz.

Szerzőkről beszélve említenem kell Fekete István nevét. Nem 
szerepel a népszerűségi listán, mert a gyermekek érdeklődése 
megoszlik egyes művei között. Felsorolásuk azonban szinte az 
írói életművet tükrözi:

Vük
Hú
A koppányi aga testamentuma
Rózsakunyhó
Lutra
Téli berek
Bogáncs
Kele
Tarka rét

Nem szerepel a jegyzéken a Tüskevár. Ennek okát abban kell 
keresnünk, hogy a m agyar televízió többször is sugározta 
sorozatfilmként, és szinte minden gyermek megtekintette. (És itt 
el kell töprengenünk, vajon a tévé hozzájárul-e a tanulók irodal
mi érdeklődéséhez. Ha mégoly jó is az irodalmi művek film vál
tozata, nem az eredeti művet kapja a néző, hanem legtöbbször 
annak pépes változatát.)

Nem hallgathatom el, hogy a gyermekek olvasmányélményei 
tükrözik a családi könyvtárak negatív hatását is. És ezek a könyv
tárak nem mindig a legjobb irodalmi ízlésre vallanak! Csak a leg
riasztóbb címeket sorolom fel, amelyeket kisiskolások olvastak:

Gárdonyi: Göre Gábor 
Napóleon csodálatos élete 
Zilahy: Valamit visz a víz 
Innen már csak egy lépés a ponyva:
Wallace: A görbe tű 

Buffalo Bili 
Burroughs: Tarzan
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Nem hiányzik a sztrip, a képregény sem:
Komcmdant Mark 
Teks Viler

Leszögezhetem azonban: ezek egyedi, elszigetelt jelenségek. 
Valószínűleg más híján került a tanulók kezébe egy-egy ilyen 
könyv. Szinte azt mondhatom, hogy kisiskolásaink mentesek a 
ponyvairodalom hatásától. Nem azon nőnek fel, nem az formálja 
nézetüket, erkölcsi arculatukat.

Más a helyzet a képregénnyel. Szinte biztosra veszem, hogy 
sokkal többen olvassák, mint ahányan bevallották. De ebben is 
pozitívumot látok! A tanuló már ebben a korban tudat alatt számol 
azzal, hogy a képregény nem irodalom; olvasása pedig szellemi 
onánia, amiről még a gyermek sem beszél.

Sajnos a könyvjegyzékből az is kiderült, hogy vannak tanulók, 
akik egész éven át csak az olvasókönyvüket olvassák. Szerintem a 
tanítóságnak ezeket az egyedeket kell számon tartania, és oda hatnia, 
hogy az olvasókönyv mellett más irodalom is kezükbe kerüljön.

Befejezésül megállapíthatom, hogy a meseirodalmon kívül az 
ún. hagyományos gyermekirodalom (Cooper, Kari May, Verne) az 
egész olvasási fronton visszavonulóban van. Helyére általában a 
kortárs irodalom vagy az ifjúsági irodalom köréhez számító 
klasszikus szépirodalom lépett.

MILYEN K Ö N Y V ET OLVAS A V É L E M É N Y K U 
TATÁSKOR?

Erre a kérdésre 145 címet soroltak fel a tanulók. Két tény 
szűkítette a könyvjegyzéket: nem minden tanuló olvasott a 
véleménykutatás pillanatában, másrészt csupán egy művet jelöl
hettek meg, amelyet éppen olvastak. így is tekintélyes a jegyzék. 
Gyakorisági alapon a következő népszerűségi lista alakult ki:
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1. Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gederon
2. Varga Katalin: Mosó M asa mosodája
3. Minden napra egy mese
4. Babinka: Igor nagyra nő
5. Benedek Elek: Többsincs királyfi
6 . Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
7. Grimm meséi
8. Seliškar: Partizánmesék
9. Donászi Magda: Arany ABC
10. Kipling: A dzsungel könyve 

Gárdonyi: Egri csillagok 
Collodi: Pinocchio
Történetek a népfelszabadító háborúból 
Kis gyermekek nagy mesekönyve  
A királlyá választott kutya

A jegyzék szembetűnő vonásai a következők:

a) Nagyfokú azonosság mutatkozik az előző kérdés alapján 
kialakult népszerűségi jegyzékkel. Az egyező vonások a m eseiro
dalomra és a fiatalabb korosztály irodalmára vonatkoznak.

A házi olvasmányok hatása fokozottabban mutatkozik. A ta
nuló a napi olvasásanyagát nagyobb mértékben meríti az iskolai 
kötelezettségek köréből. Ezt a jelleget erősíti az is, hogy megje
lenik a jegyzékben olyan olvasmány is, amely majd az új tanterv 
révén válik házi olvasmánnyá (Babinka: Igor nagyra nő). Vele 
kapcsolatban el kell ítélnünk a pedagógusok túlbuzgóságát, akik 
az új tantervi elemek ismeretében az új tartalmat erőltetik akkor, 
amikor az iskolakönyvtárak még nem készültek fel az új oktatási
nevelési előírások teljesítésére. Az iskolakönyvtárak hiányossá
gait -  mit is tehetne mást? -  aztán a szülőnek kell pótolnia vagy 
könyvbeszerzéssel, vagy azzal, hogy végigkilincseli ismerőseit, 
kinek van meg a kérdéses mű.

Az ilyen túlbuzgósággal a pedagógus mind a tanuló, mind a 
szülők körében ideges hangulatot idéz elő. A tanulóból szoron
gást vált ki. mert a megadott határidőre nem tudja elolvasni a
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kijelölt olvasmányt, a szülő előtt pedig lejáratjuk az új tantervet, 
mert azt a látszatot keltjük, hogy nem készültünk fel megvalósí
tására. Mindenképpen elvetendő tehát ez a hozzáállás.

b) Az eltérés a hazai irodalom számának növekedésében 
tapasztalható. Egyrészt üdvözlendő ez a jelenség abból a szem
pontból, hogy csak részben sorolható ez a (majdani) házi olvas
mányok közé (tehát a kényszer lehetősége minimális), másrészt 
ez az irodalom tartalm ában kitűnő lehetőséget biztosít a 
világnézeti-erkölcsi nevelés céljainak megvalósítására.

A tanuló ebben a korban ösztönösen azonosulni kíván olvas
mányhőseivel. Az azonosulási szándék a mi esetünkben a népfel
szabadító háború hőseinek tetteivel, viselkedésével, humaniz
musával vág egybe. Ilyen értelemben felmérhetetlen szolgálatot 
tesz ez az irodalom a hazaszeretet formálása terén.

A felső tagozatos házi olvasmányok jegyzéke a felsorolt 
címek között azonos az előzővel. A kivétel csak Ćopić A sasok 
korán felrepülnek című műve. Megjelenése szintén a fent említett 
nevelési feladatok kedvező megvalósítását példázza.

A családi könyvtárak hatását ebben a jegyzékben Melville 
Mobby Dick és Gárdonyi Ida regénye című műve jelzi. Feltűnő az 
ilyen címek és a ponyva megritkulása. Ebből arra következtetnék, 
hogy a korukat, értelmi képességüket messze túlhaladó müvek 
vagy a ponyvairodalom olvasása gyér jelenség. Csak akkor fordul 
a tanuló a keze ügyébe eső felnőtt- vagy értéktelen irodalomhoz, 
ha fejlettségi szintjének megfelelő irodalomhoz nem juthat hozzá.

A ponyvairodalom közül kitartóan a Tarzan van jelen. Annak 
idején a Fórum üzleti okokból gondoskodott róla, hogy sok ezer 
példányban kerüljön az olvasóhoz. így nem meglepő, hogy éppen 
ezek a könyvek jelennek meg jegyzékeinken. Ugyanakkor a szin
tén Forum-kiadásban megjelent Tarka regénytár kötetei közül 
egyet sem említenek. Teljesen ismeretlen tanulóink előtt a háború 
előtti ponyvairodalom is. Egyetlen cím sem jelzi, hogy a családi 
könyvtárakban ráakadtak volna a füzetes vagy más ponyvakiad
ványokra, vagy hogy az vonzaná érdeklődésüket.
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A szerbhorvát nyelven megjelenő ponyvairodalom ból csak a 
képregények hatása érezhető, ha nem is jelentős mértékben. A 
különböző füzetes ponyvák „élvezetéről” vagy a nyelvi korlátok 
vagy pedig az értékes irodalom hozzáférhetősége óvja tanít
ványainkat.

A L E G K E D V E SE B B  ÍRÓ N EV E, A L E G K E D V E SE B B
OLVASM ÁNY C ÍM E

Erre a kérdésre 36 szerző nevét sorolták föl a tanulók. A 
jegyzék szűkülése viszont megnövelte az egyes nevek jelent
kezésének gyakoriságát. Könnyebb volt a legnépszerűbb írók, 
költők jegyzékét m egállapítani, mert az érdeklődés szinte 
kizárólag az alábbi nevek köré tömörült:

1. Móra Ferenc
2. Benedek Elek
3. Petőfi Sándor
4. Gárdonyi Géza
5. Varga Katalin
6 . Fekete István
7. Hans Christian Andersen
8. Branko Ćopić
9. Móricz Zsigmond

10. Molnár Ferenc
11. József Attila
12. Fehér Klára

Kétségtelen, hogy az egyes szerzők népszerűségéhez jelentős 
m értékben hozzájárulnak az alsó tagozatos olvasókönyvek. 
Ugyanis a jegyzékben szereplő szerzők az előző könyvjegy
zékeken nem szerepelnek olyan gyakorisággal, hogy abból a 
szerző nagyfokú népszerűségére lehetne következtetni. Ez azon
ban nem lehet szabály, mert bizonyos esetben akár egy-egy

128



rövidebb elbeszélés vagy vers is kitörölhetetlen emlékeket, egy 
életre szóló élményt jelent gyermekeinknek, amely alapján 
szívünkbe zárják a szerző nevét.

Büszkék is lehetünk erre a jegyzékre. Nemcsak a kimondottan 
gyermekeknek író vagy gyermekíróként számon tartott szerzők 
neve szerepel azon. Igazat kell adnunk Bori Imrének, aki évekkel 
ezelőtt a Magyar Szó hasábjain folyó gyermekirodalmi vitában 
hangsúlyozta, hogy nincs külön gyermekirodalom. Minden iro
dalom befogadására képes a gyermek megfelelő fejlettségi fokon.

Lényegében még Benedek Elek neve sem mint meseíró került 
a jegyzékre. N épm esegyüjtem ényei népszerűsítették őt. A 
népmesét pedig nem gyerekeknek vagy nemcsak gyerekeknek 
mesélték. Andersen műmeséi pedig annyi összetett erkölcsi mon
danivalót tartalmaznak, hogy azoknak valójában a felnőttekhez 
kellene szólniuk.

A legkedvesebb olvasm ány m eghatározásánál ismét 
széthúzódik a mezőny. 124 címet sorolnak fel, melyek közül a 
legnépszerűbbek a következők:

1. Benedek Elek: Világszép Nádszál kisasszony
2. Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
3. Delahaye-M arlier: Marika könyvek
4. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
6 . Minden napra egy mese
7. Grimm meséi
8. Burroughs: Tarzan
9. Benedek Elek: Többsincs királyfi

10. Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje

A népszerűségi jegyzéken következetesen ismét megjelennek 
egyes címek, ugyanakkor a kedvenc olvasmányok között ott van 
a ponyva is. Nem foglal el jelentős helyet, de kitartóan jelen van, 
tehát számolnunk kell azzal, hogy ott szerepel a gyermekek 
olvasmányélményei között.
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Külön kell érintenem az általános népszerűségnek örvendő 
Marika könyveket. Nem annyira a tartalom a megragadó ezek
ben, mint inkább a vonzó illusztrációk. Kétségtelen, hogy a ter
mészetes színekben készült, reális vagy idealizált képek a leg- 
m egkapóbbak ezekben a füzetekben. M ég a legfiatalabb 
korosztály is, amelyet a hosszú szövegolvasás kimerítene, nagy 
vonzalommal veszi kezébe a M arika könyveket, mert a szövege
ket minduntalan feloldják a képek, pihentetik és gyönyörködtetik 
a gyermeket.

K iadóink szám ára tanulságul szolgálhatnak. A sokszor 
művészibb tartalmú gyermekkiadványok sikertelen illusztrációi 
azok, amelyek nem fokozzák, vagy egyenesen csökkentik a 
könyv iránti érdeklődést. Az ifjúságnak szánt irodalom illuszt
rálásához tehát a legjobb képzőművészeket kell megnyerni, 
ugyanakkor ügyelve arra, hogy a formabontó irányzatok ne za
varják az ifjú olvasót. Az összetettebb mondanivaló igényli a 
megfelelő képzőművészeti formát, ez tagadhatatlan. A fiatalok 
lelki érésével és képzőművészeti műveltségük növekedésével 
fokozatosan helyet kaphatnak az ilyen m egoldások is. A 
kisiskolás korban azonban a forma ne hatalmasodjék el az 
érthetőség, a szemléletesség felett!

MELYIK G Y E R M EK LA PO T JÁRATJA R EN D SZER ESEN ?

Az olvasóvá nevelés rendszerébe tartozik az is, hogy a gyer
mek kiskorától állandó olvasója legyen a gyermeklapoknak. A 
kérdőívnek erre a kérdésére a tanulók a következő gyermeklapok 
rendszeres előfizetését jelezték:

1. Jó Pajtás 67,8%
2. M ézeskalács 55 %
3. Képes Ifjúság 0,2%
4. Kisdobos 0,2%
5. Polilikin zabavnik 6.8%
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6. Miki 8,2%
7. TV zabavnik 3,4%
8. Zov 0,2%
9. Male novine 1,4%>

10 Tik-tak 2,2%
11. Vesela sveska 0,2%
12. 1-1 tanuló: Kekec, Stripoíeka

Ha azt vesszük alapul, hogy az 1-2. osztályosok még nem 
vásárolják a Jó Pajtást, a 3 4 . osztályosok pedig már nem 
vásárolják a M ézeskalácsot, akkor azt kell mondanunk, hogy az 
adott korcsoport szinte kivétel nélkül rendszeres olvasója két 
színvonalas gyermeklapunknak. A válaszok elemzése pontosan 
ezt a képet tükrözi: szinte alig találtam gyermeket, aki ne lenne 
előfizetője legalább egy gyermeklapnak. A 2-3 . osztály tanulók 
pedig mindkettőt olvassák.

A Jó Pajtás számos magas társadalmi elismerésben részesült 
a gyermeknevelés, a testvériség-egység, a szocialista hazaszeretet 
fejlesztése terén elért eredményeiért. Ezek az elismerések joggal 
követték azt a szerteágazó munkát, amelyet a lap munkatársai 
mind a nevelés, mind pedig a tanulók anyanyelvű műveltségének 
fejlesztése terén kifejtettek.

Mivel ezek a lapok kisiskolásaink szinte kizárólagos sajtóter
mékei, az elismerés mellett a szerkesztőket még nagyobb 
felelősség terheli. Fokozottabb minőségi igénnyel kezeljék a lap
szerkesztést, mert sok ezer gyermek tudatát befolyásolhatják álta
la pozitív vagy negatív irányban.

A magyarországi sajtótermékek -  noha szabadon vásárol
hatók -  elenyésző mértékben ismertek. Nem a minőség vagy a 
hozzáférhetőség teszi közönyössé a gyermekeket a szomszéd 
ország gyermeklapjai iránt. Nézetem szerint a tartalom az, amely 
döntő módon befolyásolja a kis olvasót. A hazai gyermeklapok
ban iskoláink a Vajdaság ifjúságának mindennapjaival találkoz
nak. Itt önmagáról olvas, sokszor hazai szerzőktől, akiket talán az
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író-olvasó találkozókról ismer is. A mi lapjaink szöveganyaga 
természetes közege az olvasónak. A testvérlapokban idegen m oz
galmi esem ényekről, más problém ákról értesül. Sokszor a 
környezet, a társadalmi közeg különbözősége érthetetlenné teszik 
számára a szituációt, amelyben az esemény lejátszódik.

A szerbhorvát nyelvű gyermeklapok és képes újságok olva
sottsága lényegesen nagyobb, de versenyképességük összehason
líthatatlanul alacsonyabb a magyar nyelvű gyermeklapokénál. 
Ennek oka egyrészt a nyelvtudás alacsony foka ebben a korban, 
másrészt az időszerűség hiánya, amit a magyarországi lapokkal 
kapcsolatban fejtegettem.

Örülnünk kell annak, hogy legszínvonalasabb gyerm ek
magazinunk, a Politikin zabavnik  tekintélyes százalékkal szere
pel. Mind tartalmában, mind külsőségeit illetően vezető gyer
m eklapunknak szám ít. Kevésbé kell azonban örvendenünk 
annak, hogy már ebben a korban hódít a sztrip. Ezek legtöbbje 
tartalmatlan, ostoba comicks, illetve az erőszakot propagáló, 
szadista és szadista viselkedésformákat népszerűsítő képregény. 
Hatásuk feltehetően a nyelvismeret fokozódásával növekszik. 
Érdekes lenne a felső tagozatos tanulóknál is megvizsgálni az iro
dalmi érdeklődés alakulását, hogy pontos képet kapjunk a pony
vairodalom térhódításáról.

HÁNY SA JÁ T K Ö N Y V E  VAN?

Az is érdekelt, hogy a társadalm ilag biztosított könyvforrások 
mellett (iskolai és közkönyvtárak) milyen könyvállománnyal ren
delkeznek a tanulók otthonukban, pontosabban hány saját 
könyvük van; megkezdődik-e a könyvgyűjtés már ezen a fokon. 
Bizonyos voltam benne, hogy sokkal jobb a helyzet az 1-2 
évtizeddel ezelőtti állapotnál, de nem reméltem, hogy ilyen gyö
keres változás állott be ezen a téren. Mindössze a tanulók 1,4%-a



nyilatkozott úgy, hogy nincs egyetlen könyve sem. A leggyako
ribb könyvállomány pedig a következőképpen alakult:

Könyvek száma Tanulók száma
1. 10 31
2 . 20 31
3. 100 23
4. 50 22
5. 30 18
6. 5 18
7. 15 17
8. 200 13
9. 4 13

10. 22 11

A táblázat alapján azt mondhatjuk, hogy a tanulók több
ségének 5-100 könyve van saját, alakuló kis könyvtárában. 
Egyedi esetekben természetesen mindkét szélsőség előfordulhat. 
Mint láttuk, még mindig vannak csak olvasókönyves tanulók (ha 
százalékuk elenyésző is), a másik oldalon viszont az egyéni 
könyvtár állománya elérhette a 350 kötetet!

Miért tartom rendkívül fontosnak az egyéni könyvgyűjtést? 
Az olyan tanuló, aki a betüismerettel együtt alakítja ki a könyv
gyűjtés szokását, az odafigyel, milyen újdonság jelenik meg a 
könyvkereskedések kirakataiban, elolvassa és hagyja magát 
befolyásoltatni a könyvtájékoztatók által. Az ilyen gyerm ek nem
csak a könyvre, hanem az irodalomra is figyel, annak élő lük
tetésére. Ezek éltetik, ezekhez szól a kortárs irodalom a legna
gyobb hatékonysággal.

A könyvtár szerepéről szólva meg kell említenem az isko
lakönyvtárak hatóerejét is. Egy-egy iskola tanulóinak kérdőívei 
többek között azt is ékesen tükrözték, hogy az iskolavezetés vajon 
szemellenzősen csak a kötelező házi olvasmányokat biztosította- 
e a tanulóknak, vagy az olvasók általános irodalmi érdeklődését 
tartotta szem előtt.
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Úgy tűnik, vannak iskolavezetők, akik a tanterveket szinte 
liturgikus szövegnek tekintik. Csak azt vásárolják meg az 
anyanyelvoktatáshoz, amit a tanterv tételesen előír. S hangsú
lyozzuk: mivel az alsó tagozatra a régi tanterv tételesen, 
címenként nem írta elő a házi olvasmányokat, ritka az az iskola, 
ahol éppen a legmohóbb olvasót ellátták volna a megfelelő iro
dalommal. Még a nem hivatalos javaslat szerint sem!

Másutt viszont a nevelési feladatokból indultak ki -  helyesen - ,  
és változatos, gazdag könyvállomány került így a tanulók kezébe. 
Természetesen az ilyen iskolákban a tanuló sokkal na-gyobb 
nevelő hatás alá esett, mint más, kevésbé szerencsés társa.

Más szempontból is fontosnak tartom az iskolai könyvtárakat. 
A falusi közkönyvtárak sokszor szerencsésen kiegészítik az isko
lakönyvtár hiányosságait. Városhelyen azonban (pl. Újvidéken, 
Szabadkán) a gyönyörűen berendezett és gazdag könyvtári gyer
mekosztályok nem teljesíthetik feladatukat, mert a kicsi gyermek 
olyan távol lakik a könyvtártól, hogy egyedül nem vállalkozhat a 
látogatására. H ét-tíz  éves gyerekekről van szó, akik a távolabbi 
városnegyedekből egyedül körülm ényesen ju tnának el a 
könyvtárakig, másrészt számításba kell vennünk a szállítási költ
ségeket is.

*

A közölt adatok meggyőzően bizonyítják, hogy kisiskolásaink 
irodalmi érdeklődése jelentős szellemi érést mutat. Sokat olvas
nak, és olyan irodalmat, amely pozitív irányban befolyásolja 
szellemiségüket és erkölcsiségüket. A hagyományos gyerm ekiro
dalom a meséken kívül visszavonulóban van, felváltotta a kortárs 
irodalom. A ponyva hatásával számolhatunk, de ez ebben a kor
ban még nem komoly társadalmi, világnézeti veszély.

Az iskolai könyvtárak fejlesztésekor a legnagyobb figyelmet a 
kisiskolások részlegének fejlesztésére fordítsa az iskolavezetés. 
Ha ebben a korban nem elég hatékony az irodalmi nevelés, a felső 
tagozaton nehezen vagy soha nem pótolhatók az elmulasztottak.
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Ha szórványosan is, de felfedezhető az olvasókönyv egyedu
ralma. Irodalmi nevelésünk tudatosan olyan irányt vegyen, hogy 
a teljesség igényével valósítsa meg a nevelési feladatokat: az iro
dalom megszerettetése nem az olvasókönyvek olvastatásában 
merül ki. Mivel az irodalomszeretet a gyermek természetes 
életigénye, az oktatásban és iskolán kívül biztosítsuk számára, 
hogy érvényesítse jogát a széphez, az irodalomhoz!

Üzenet, 1975/9.
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IRODALMI ÉRDEKLŐDÉS A 8. 
OSZTÁLYBAN

A magyar irodalomszociológia ugyan évtizedek óta figyelem 
mel kíséri, hogy a tanulóifjúság egy-egy iskolafokozaton mit 
olvas, milyen hatással van rá a házi olvasmányok személyiség- 
formáló ereje, sőt még az olvasókönyvek szemelvényeinek befo
gadhatóságáról is született monografikus igényű munka. Saját 
környezetünk e kérdésnek nem szentelt figyelmet.

1974-ben 499 főből álló mintán vizsgáltam azt a kérdést, hogy 
az alsó tagozatos tanulók mit olvasnak, melyek azok a müvek, 
amelyek a legnagyobb gyakorisággal szerepelnek olvasmányaik 
között, hogyan alakul, gyarapszik „magánkönyvtáruk” állománya.

A körkérdésre kapott válaszok rendkívül érdekesek voltak, és 
jelentős mértékben befolyásolták javaslatainkat a házi olvas
mányokra és ajánlott irodalomra vonatkozóan az új tantervben.

M indenekelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy gyerm ekeink 
számára az olvasás term észetes életszükséglet -  ha egészséges 
családi szubkultúrában nőnek fel, illetve ha a társadalm i 
környezet hozzáférhetővé teszi számukra az irodalmat. Szándé
kosan kerülöm a gyermekirodalom terminust, mert az adatokból az 
is nyilvánvalóvá vált, hogy a 3 ^ .  osztályos tanulók egyre nagyobb 
számban olvassák azt az irodalmat is, amelyet semmilyen 
besorolással nem tudunk gyermekirodalomnak tekinteni.

A pedagógiai kutatások nyomán ismeretessé vált az akcelerá- 
ció fogalma a kisiskolás korban. A környezeti hatásra fellépő 
érési gyorsulás megnyilvánulási formájának tekintem azt a jelen
séget, hogy a vizsgált korosztályoknál a hagyományos gyer
mekirodalom iránti érdeklődés visszaszorulóban van, és helyette 
egyre nagyobb számban jelenik meg ösztönös olvasmányaikban 
az ún. felnőttirodalom.
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Nem titkolom, hogy bizonyos szorongással vártam, milyen 
hatással van gyermekeinkre a ponyva. Nyomai jelen voltak a 
kérdőívekben, de elhanyagolható százalékban. A kisiskolások 
szellemiségét és erkölcsi arculatát tehát olyan irodalom befolyá
solja, amely mindenképpen pozitív hatással lehet a személyiség
formálás folyamatára.

Az alsó tagozat irodalmi érdeklődéséről kapott lelkesítő ada
tok arra sarkalltak, hogy a kutatást tovább folytassam a felső 
tagozatos tanulók körében. Szerettem volna adatokat kapni arról, 
hogy a felső tagozaton folyó irodalmi nevelés vajon hozzájárul-e 
az ösztönös olvasási igény fejlesztéséhez, vagy pedig a fokozódó 
lektűrszerű, kötelező jelleg elidegeníti, halványítja a tanulókban 
ható érdeklődést.

A felső tagozatos tanulók körében tervezett adatgyűjtésemhez 
módosítottam a kérdőívet. Részben újabb szempont is felmerült 
az irodalmi érdeklődés vizsgálatakor (szociális eredet és irodalmi 
érdeklődés), részben pedig a sokoldalúbb irodalmi neveléshez 
kellett igazodnom.

1978 februárjában a magyar tanszék negyedéves hallgatóival 
végeztettem el a felmérést, illetve az adatgyűjtést. Minden hall
gató illetőségi helyén, tehát ismerős környezetben, ismerős 
iskolában és gyerekek között töltette ki a kérdőíveket.

A következő iskolák felső tagozatos tanulói válaszoltak a 
körkérdésre:

1. Iván Gorán Kovačić Általános Iskola, Szabadka
2. Sonja Marinković Általános Iskola, Begaszentmihály
3. J. J. Zmaj Általános Iskola, Kanizsa
4. Petőfi brigád Általános Iskola, Királyhalma
5. Néphősök Általános Iskola, Csantavér
6 . Kókai Imre Általános Iskola, Temerin
7. Kiss Ernő Általános Iskola, Vörösmart
8. Csáki Lajos Általános Iskola, Topolya
9. Nikola Đurković Általános Iskola, Feketics
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10. Đuro Salaj Általános Iskola, Szabadka
11. Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve
12. Petőfi Sándor Általános Iskola, Becse
13. J. J. Zmaj Általános Iskola, Szenttamás

Évfolyamonkénti megoszlás:

5. 6. 7. 8.
44 148 128 160

Azaz a m inta összesen 480 tanuló t ölelt fel. Tehát 
megközelítően azonos számú tanulótól gyűjtöttem adatokat, mint 
amennyi az alsó tagozatos mintában szerepelt. Ha nem is azonos 
arányban, de Vajdaság és Baranya is szerepel a mintában a ma
gyar tanítási nyelvű iskolák megoszlásának megfelelően.

Aránytalanul kevesebb tanulót ölel fel a minta az 5. osztá
lyosok közül. Itt nem a véletlen játszott közre, hanem az a tudat, 
hogy ez az az évfolyam, ahol sem a pszichés érés, sem a tananyag 
nem képez lényeges eltérést az alsó tagozatos gyermekektől.

Mint jeleztem, az előzetes tapasztalatok alapján szerettem 
volna választ kapni arra a kérdésre is, hogy vajon a környezeti 
hatás, a szülők m űveltsége és anyagi lehetőségei m ilyen 
befolyással vannak a tanulók irodalmi érdeklődésére. Tíz elemből 
álló skálán kellett a tanulóknak jelezniük a szülők (apa vagy 
anya) foglalkozását. A skálát Ferge Zsuzsa nevelésszociológiai 
besorolása alapján készítettem, s a m ódosítások hazai társadalmi 
sajátosságainkat tükrözik. Egyben a szülők iskolai végzettségét is 
vizsgálhattam a módosításokkal.

Durva besorolással a tanulók szociális eredet szerint a
következőképpen oszlanak meg:

értelmiségi családból származik 8,333%
fizikai dolgozó családjából 90,833%
nem határozta meg a szülő foglalkozását 0,833%

A körkérdés teljes anyagának feldolgozását még nem 
végeztem el. A tanulók szociális eredetének és irodalmi érdek
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lődésének viszonylatát a teljes felső tagozat szempontjából 
szeretném vizsgálni. A téma és az adatok olyan terjedelműek, 
hogy külön tanulmányt érdemelnek. Ezért a jelen esetben eltek
intek ismertetésétől.

A jelenségek minden elemét reprezentálhatja egy évfolyam 
anyagának ismertetése is. Ezért a továbbiakban fejtegetésemben 
csak a 8. osztályban tapasztalható jelenségekre szorítkozom. Az 
adatok ismertetését a kérdőív egyes elemeinek sorrendjében 
végzem.

SZERETSZ-E OLVASNI?

A 160 tanulóból a kérdésre 10 tanuló (6,25% ) határozott nem
mel válaszolt. 25-30 tanulós osztálylétszámot véve alapul a 8. 
osztályban ez azt jelenti, hogy a m agyartanárok optim ális 
törekvése ellenére is minden tanulócsoportban akad 2-2 tanuló, 
aki idegenkedik az irodalomtól.

Jó vagy rossz-e ez az arány? Nézetem szerint ezek azok az ún. 
„egykönyves” tanulók az alsó tagozatról, akik az olvasókönyvön 
kívül más könyvet esetleg csak kényszerből vesznek a kezükbe. 
Objektív adatunk nincs arról, honnan származik idegenkedésük 
az irodalom tól. Az a vélem ényem , hogy az ingerszegény 
környezetben felnövő gyermek kiskorától nem kedvelte meg a 
könyvet. Inkább társadalm i és szociális fogyatékosságok 
következményének, mint nevelési mulasztásnak kell tekintenünk 
ezt a jelenséget.

Ha ugyanis a szülő anyagi helyzete nem teszi hozzáférhetővé 
a könyvet, az irodalmat a gyermek számára, közkönyvtárak és 
iskolakönyvtárak fejlettebb hálózata és állománya biztosítsa a 
személyiségformálás szempontjából oly szükséges irodalmat a 
gyermekeknek.
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M ILYEN K Ö N Y V ET (K Ö N Y V E K E T ) OLVASTÁL 
1977-BEN ?

A válasz 579 könyveimből álló jegyzék! Itt nem lehet szá
munkra érdekes az egy főre jutó címek száma. Azonos korú, tehát 
megközelítően azonos érdeklődésű tanulókról van szó. A címek 
sokszoros ismétlődésével találkozunk.

Vessük össze jegyzékünket Keps Á gnes-Szász Eta Új beszélő  
könyv tár című ajánló bibliográfiájával! A jegyzékükben szereplő 
2151 bibliográfiai adat a 6 -14  éves korú gyermekek számára 
ajánl irodalmat. Ennek 26,91 % -a szerepel a vizsgált egy 
korosztály címjegyzékében!

A 10-14 évesek olvasmányainak jegyzéke 1656 bibliográfiai 
adatot tartalmaz. Ehhez viszonyítva a mi korosztályunk cím 
jegyzéke 34,96%. S most már könnyebb véleményt alkotnunk: 
azok, akiktől nem idegen az olvasás és az irodalom, hatalmas 
olvasókedvvel igen változatos irodalmi érdeklődéssel állandóan 
olvasnak.

Persze ne áltassuk magunkat: nem biztos, hogy a tanulók 
minden felsorolt könyvet a felmérést megelőző évben olvastak. 
Erre emlékeznek, emlékezetükben őrzik a könyvészeti adatokat, 
bár lehet, hogy előbbi olvasm ányélm ényeik anyagát képezik. De 
ez megint szubjektív nézet, amelyre egy esetleges ellenőrző inter
jú deríthetett volna fényt. A találgatások helyett vizsgáljuk meg 
inkább magát a jegyzéket!

A legolvasottabb müvek:

Rangszám Az író neve, könyveim Olvasók száma
1. Fekete István: Tüskevár 80
2. Fekete István: Téli berek 71
3. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig  70
4. Beecher-Stowe, H.: Tamás bátya kunyhója  48
5. Gárdonyi Géza: Egri csillagok  46
6 . M olnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 22
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7. May, Kari: Winnetou 19
8. Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 17

Ćopić, Branko: Nikola Bursać kalandjai 
Ćopić, Branko: A sasok korán fölrepülnek

9. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 15
L. W elskoph-Heinrich: A Nagy Medve fiai

10. May, Kari: Az Ezüst-tó kincse 14
Cooper, J. F.: Az utolsó mohikán 
Szabó Magda: Abigél

A népszerűségi jegyzék kétségtelenül tükrözi az iskola 
hatását: a 16 felsorolt irodalmi mű közül a régi tanterv szerint 7 
valamelyik osztályban kötelező olvasmány volt. Három a 8. 
osztályban, három a 7.-ben, egy a 6.-ban.

A jelzések azt látszanak igazolni, hogy valóban, a jegyzékbe 
vételkor a tanulók igénybe vették az emlékezetüket, és felsoroltak 
régebben olvasott alkotásokat is. De az Egri csillagokkal kapcso
latban inkább az ismételt olvasásra esküdnék, mert az alsó 
tagozaton már a 3-4. osztályosok is nagy számban olvassák.

A házi olvasmányok kötelező jellege vagy a vele járó didak
tikai tortúra a tanulók egy részét nyilván elidegeníti a könyvtől. 
Még a legnépszerűbb szerző munkáját, a Tüskevárat is csak a 
populáció fele olvasta el! Ez a tény igen tanulságos lehet irodal
mi nevelésük továbbfejlesztése szem pontjából. Meg kell 
szabadulnunk a szokványos merev megoldásoktól, és valóban az 
olvasóvá nevelés szolgálatába kell állnunk.

Ugyanakkor azt is tükrözi a teljes jegyzék, milyen hatása van 
akkor a pedagógiai tevékenységnek, ha korszerű nézettel 
közelítjük meg a kijelölt müveket. Ha a házi olvasmány feldol
gozása valóban a jó irodalom népszerűsítője, akkor a tanuló ked
vet kap a szerző más műveinek megismerésére, elolvasására is, 
mint a következő adatok tükrözik:

Fekete István: Hu; Kele; Bogáncs; Csí; Tarka rét; A koppánvi 
aga testamentuma; Lutra; Vük; H ajnal Badányban
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Móricz Zsigmondi Az isten háta mögött; Tündérkert; A nagy 
fejedelem ; A nap árnyéka; Rokonok; Árvácska; P illangó; 
Pipacsok a tengeren; Forró mezők; A betyár

Gárdonyi Géza: Hosszú hajú veszedelem; Aggyisten, Biri! Ida  
regénye és -  Göre G ábor!

Tehát a népszerűségi listát ilyen szempontból is érdemes vizs
gálni. Mert pl. Móricz esetében szinte az egész életmű igényével 
találkozunk a tanulóknál. Ismerve az iskolakönyvtárak összeté
telét, azt kell mondanunk, hogy a gyerekek a házi olvasmány 
hatására -  Móriczcal való találkozásuk hatására -  mindent 
elolvastak, amihez hozzájutottak!

A továbbiakban vizsgáljuk meg azokat a jelenségeket, ahol 
nem számíthatunk az iskola hatására! Nem kötelezte senki a ta
nulókat, mégis nagy számban olvassák Mikszáth, Jókai, Szabó 
Magda műveit, de ott szerepel a jegyzéken Krúdy, Tamási Áron, 
Tersánszky J. Jenő, Déry, Karinthy Frigyes, Kovái Lőrinc, Tatay 
Sándor, Illés Béla és Kosztolányi prózája is. Persze a családi 
könyvtárak hatására nem maradhat el Berkesi, Szilvási Lajos és 
Zilahy sem. De nem ez a jellemző! Inkább azt mondhatnánk, 
hogy ezt az irodalmat is olvassák tanulóink.

Elszomorító, hogy még ebben a korban is idegenkednek a 
verstől a gyerekek. Csupán Arany, Petőfi, Ady neve szerepel, 
nyilván az iskola hatására. Amit egyéni felfedezésnek tekinthe
tünk, az Nemes Nagy Ágnes.

De vessünk egy pillantást arra a jegyzékre, amely a hazai iro
dalmat tartalmazza. Szembetűnően szegényes a névsor. A jugo
szláviai magyar irodalmat a következő szerzők képviselik:

Bori Imre: Irodalmunk kiskönyve 
Burkus Valéria: Irány a tenger!
Csépe Imre: Tarisznyás emberek 
Fehér Ferenc: A kőkecske titka 
Gion Nándor: Postarablók  
Németh István. Ki látta azt a kisfiút?
Pintér Lajos: Mélyvíz; Bolondkocsi
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A jugoszláv nemzetek irodalmából Andrić, Ćopić, Diklić, 
Seliškar, Bevk, Matošec, Milorad Janković és Radanović nevé
vel és műveivel találkozunk.

Ha összességében vizsgáljuk a hazai irodalom jelenlétét a ta
nulók olvasmányai között, semmiképpen sem lehetünk elégedet
tek a helyzettel. Az eredmény alapján arra a megállapításra kell 
jutnunk, hogy erőfeszítéseink nem hozták meg a kellő sikert. Itt 
nem csupán arról van szó, hogy kevés hazai irodalmat olvas az 
általános iskolás, hanem azt is meg kell állapítanunk, hogy az 
nem is igen népszerű a tanulók körében. Okait kutatnunk kell, és 
nem nyugodhatunk bele az eredménytelenségbe.

Társadalmi szempontból éppen ez az az irodalom, amely a 
legtöbbet mondhat gyermekeinknek társadalmi valóságunkról, 
tehát a legközvetlenebb hatással lehet nézeteik formálására, 
személyiségjegyeik alakulására. Másrészt pl. a jugoszláviai ma
gyar irodalom képviselőivel közvetlen kapcsolatot is létesíthet a 
tanuló a különböző művelődési rendezvényeken, író-olvasó 
találkozókon, az irodalmi szakkör rendezvényein. A rádió, tévé, 
sajtó népszerűsíti az újonnan megjelent könyveket és szerzőiket. 
Ifjúsági vetélkedőinknek meg éppen nem titkolt szándéka, hogy 
eljuttassa a vajdasági magyar könyvet az olvasóhoz. Mindezek 
ellenére mégis azt kell mondanunk, hogy az általános iskoláztatás 
végére nem népszerűsítettük kellőképpen a hazai irodalmat gyer
mekeink körében.

Ezzel ellentétben azt tapasztaljuk, hogy ez a korosztály már 
élénk érdeklődést mutat a világirodalom alkotásai iránt:

Balzac: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága  
Bronte: A lowoodi árva; Üvöltő szelek; Jane Eyre 
Dumas: Monté Christo grófja; A három testőr; Húsz év múlva; 
Bragelone vicomte; A világ ura 
Gorkij: Az anya; Gyermekéveim
Hemingway: Az öreg halász és a tenger; Akiért a harang szól 
Tolsztoj, L.: Háború és béke 
Tolsztoj, A.: I. Péter
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Rejinond: Parasztok
Shakespeare: Romeo és Júlia
Stendhal: Vörös és fekete
Dickens: Twist Olivér; C opperfield D ávid
Hugó, V.: A párizsi Notre Dame; A nevető ember
Scott, W.: ívanhoe
Hašek: Svejk
Moravia: A római lány
Melville: M oby Dick
Steinbeck: Az édentől keletre
Mitchel, M.: Elfújta a szél
Baum, Vicki: Helén doktorkisaszony
Rosny: A tűz meghódítása
(Nem teljes jegyzék ebből az érdeklődési körből.)

Nem állítom, hogy a felsorolt művek a népszerűbbek a ta
nulók olvasmányai között. Azt azonban igen, hogy a gyermekek 
ebben a korban, már gyakran és igen szívesen olvassák a legko
molyabb és legtartalmasabb irodalmi alkotásokat is. Vajon túlzás- 
e, ha azt mondom, hogy egy ilyen olvasmányjegyzékkel akárm e
lyik általános műveltségű felnőtt olvasó sem vallana szégyent? 
Nem hiszem.

Tovább elemezve a jelenséget, indokolatlannak kell tartanunk 
azt a gyakran elhangzó kételyt, hogy középiskolásaink nem 
tudnak megbirkózni az irodalmi tananyagot alkotó művekkel. Ha 
ez a korosztály minden iskolai kényszer nélkül, csupán irodalmi 
érdeklődéstől vezérelve megtalálja ezt az irodalmat, akkor a 
középiskolai irodalomtanítás -  ha korszerűen gondolkodik -  csak 
egyengetheti az útját, hogy jobban megértsék és megszeressék a 
világirodalom legértékesebb remekműveit.

Azt mondottam fentebb, hogy nem minden tanulónál tapasz
talható az áttérés a felnőtt irodalomra. Nem, mert ebben a korban 
tanúi vagyunk a fiatalság érdeklődése nagyfokú d ifferen
ciálódásának. Egyszerűen nem lehet merev határvonalat vonni, 
mely szerint megszűnnek gyermek- és ifjúsági irodalmat olvasni
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és áttérnek a felnőtteknek szánt irodalomra. A differenciálódás 
több irányú:

a) Egyrészt jelentheti az áttérést a gyermekirodalomról a fel
nőtt irodalomra.

b) Jelentheti azt is, hogy szakít ugyan a gyermekirodalommal, 
de figyelm e a cselekm ényben gazdag kalandregény vagy 
regényes életrajzok felé fordul. Ebben a csoportban még mindig 
igen népszerűek a Bőrharisnya-történetek s lesznek feltehetően 
még a későbbi években is. De mellettük hódítanak Verne, Dékány 
András, Rejtő Jenő, a detektívtörténetek, útleírások.

c) Nagy érdeklődéssel fordulnak a népszerű-tudományos 
kiadványok felé. Sokan olvassák a Képes földrajz és Képes 
történelem  sorozat köteteit. A sokoldalú érdeklődésről azonban 
legékesebben maguk a címek vallanak:

Madárvédelem  
Erdő-mező madarai 

• • M adarak mindenkinek 
Fényképezés 
Villantó
Tanuló fotóamatőrök könyve 
Fotóbarkács 
Barátunk, az atom  
A felébresztett atommag 
Az atomvilág szereplői 
Ilyen egyszerű a rádió!
Ez a tranzisztor!
Technikai érdekességek a világ minden tájáról 
Egyszerű rádióalkatrészek készítése 
Az atom az ember szolgálatában  
Autótípusok stb.

A jelenség érdekes és tanulságos. Ebben a korban lehet, hogy 
elfordul a tanuló a szépirodalomtól, de ugyanakkor felfedezi a 
szakirodalmat. Egyre gyakrabban keres olyan könyveket, ame
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lyek kielégítik formálódó érdeklődését. Itt kell megjegyeznem, 
hogy tarthatatlan  az a helyzet, hogy az iskolakönyvtárak 
úgyszólván csak a kötelező olvasmányok köteteit tartalmazzák. 
Nézetem szerint ugyanis az ismertetett könyvjegyzékek csak 
részben adnak arra választ, hogy mit olvasna a tanuló. Inkább azt 
válaszolják meg, mit olvashat, mi áll a rendelkezésére. Az isko
lakönyvtáraknak fejlesztési terveikben gondolniuk kell a tanulók 
sokirányú érdeklődésére. Biztosítaniuk kellene mind a nagy 
választékú szépirodalmat, mind pedig a különböző tudom ányá
gak területét felölelő népszerű-tudományos kiadványokat.

Végső soron a kis túlzással szakirodalom nak nevezhető iro
dalom döntően befolyásolhatja a tanulót a pályaválasztásban is. 
Hiányuk káros következményekkel jár, és nem véletlen, hogy 
annyi bizonytalan, helyét nem találó gyerekkel találkozunk, ha a 
pályaválasztás kérdése merül fel.

d) Igen kifejezett formában tanúi vagyunk az érdeklődés dif
ferenciálódásakor a nemek közötti megoszlásnak is. Ahogy a fiúk 
egyre nagyobb számban fordulnak a term észettudom ányok és a 
műszaki újdonságok felé, úgy fokozódik a lányok érdeklődése az 
ún. leányregények iránt.

A fejlődéslélektan erről a korról a következőket vallja: „A 
kamaszkor vége felé már az első szerelem nem ártó élm ényeit is 
átélheti a serdülő. A lányoknál a kedélyes kacérkodásnak is tanúi 
lehetünk s az ezzel járó nyílt flört sokkal kevésbé árt, mint a zug
ban bonyolódó, szenvelgő egymáshoz közelítés... A serdülő 
leány gyakran egy-egy nála idősebb lányhoz, asszonyhoz 
kötődik. Ezt utánozza, ettől fogad el legszívesebben irányítást." 
(Dr. Duró Lajos-Dr. Kelemen László-Dr. Radnai Béla: Fejlődés 
és neveléslélektan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.)

A leányregény megjelenése a lektűrök között tehát életkori 
sajátosság. A serdülőkorban is még észlelhető azonosulási hajlam 
tereli a figyelmet azok felé az irodalmi alkotások felé, am elyek
ben a lányok gyengéd szerelemmel, lángoló szenvedélyekkel 
vagy sokoldalúan ábrázolt nőalakokkal találkoznak. A valóság
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bán át nem élt szerelmi kaland egyik pótlója ez az olvasmány. 
Másrészt a női példakép keresése. Ha a környezetében nem 
fedezheti fel a példaképül választható nőalakot, az irodalomban 
keresi a számára legvonzóbbat.

A teljesség igénye nélkül az alábbi jegyzék érzékelteti a jelen
ség természetes voltát:

Szabó Magda, Halasi Mária, Szalay Lenke, Gergely Márta, 
Flaubert, Fehér Klára, Travers, Lányi Piroska, Thury Zsuzsa, 
Ignácz Rózsa, Kertész Erzsébet és még tucatnyi szerző szerepel 
müveivel nagy gyakorisággal a gyermekek könyvjegyzékében.

Ha ez a valóság, és ez természetesen következik az életkori 
sajátosságokból, vajon miért nem vesszük figyelembe akkor is, 
amikor a házi olvasmányokat javasoljuk tanterveinkben? Jelenleg 
ugyanis az a helyzet, hogy a házi olvasmányok szinte kizárólag 
férfihősöket kínálnak példaképül a tanulóknak. Ne feledjük: 
tanítványaink fele lány. A házi olvasmányok példakép-alakító 
hatásának megtervezésekor rájuk is kell gondolnunk.

e) Az olvasmányok között megjelennek az idegen nyelvű 
könyvek. Egyrészt a szerbhorvát irodalom jelenlétéről beszél
hetünk, másrészt jelen van a vendégmunkásgyerekek idegen 
nyelvi közegben szerzett olvasási szokása is.

Elgondolkodtató, hogy azok a gyerekek, akik évekig idegen 
nyelvterületen éltek, még azután is megtartják ott szerzett 
művelődési szokásaikat, amikor visszatérnek hazájukba.

Ugyanakkor a szerbhorvát nyelvű irodalom korántsem olyan 
gyakori olvasmány, mint ahogy azt nyolcévi nyelvtanulás után 
elvárhatnánk. Szépirodalm i mű egyetlenegy sem szerepel 
jegyzékünkön. Ellenben a mind népszerűbb fantit elolvassák. PL:

Misionuvi iz svemira
Sve mist erije sveta
Dán kada su učenjaci umirali

az, ami olvasóra talált a magyar gyerekek körében is.
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MILYEN K Ö N Y V E T  OLVASOL M OST?

A kérdéssel az volt a célom, hogy tetten érjem a tanulót: vajon 
tényleges olvasmányélményeiről számol-e be, vagy csupán az 
emlékezete működik. A népszerűségi lista a következőképpen 
alakult:

Rangszám A szerző és könyveim Az olvasók száma

1. Ćopić, Branko: Nikola Bursać kalandjai 20
2. May, Kari: Winnetou 11
3. Móricz Zsigmond: Légy jó m indhalálig 9
4. Fekete István: Hajnal Badányban  2
5. Bakó Ágnes: Fekete szivárvány  2
6 . Cooper: Nagy indiánkönyv  2
7. Verne: Utazás a Holdba  2
8. Verne: 80 nap alatt a Föld köritI 2

A kérdésre adott válaszok mindenben erősítik az első kérdés 
adatait. Itt is a legnagyobb olvasottsággal a kötelező olvas
mányok szerepelnek. Ezt el kell olvasni! Eleget is tesz a tanuló a 
követelménynek. De ugyanakkor az életkori sajátosságok diktál
ta érdeklődés is megnyilvánul, mégpedig mind a fiúk, mind a 
lányok részéről. A teljes jegyzék csupán ismétli a világirodalom és 
a szórakoztató irodalom jelenlétét állandó olvasmányaik között.

A válaszok alapján 38 névből álló jegyzék alakult ki, melyen 
csupán három vajdasági író neve szerepel. A rangsor a 
következő:

KI A LEG K E D V E SE B B  ÍRÓD?

Rangszám Az író neve
1. Fekete István
2. May. Kari

Szavazatszám
33
25

148



3. Verne, Jules 16
4. Gárdonyi Géza 11
5. Mikszáth Kálmán 10

Móricz Zsigmond 10
6. Kertész Erzsébet 8

Rejtő Jenő 8
7. Móra Ferenc 7

Szabó Magda 7
8. Berkesi András 6

Cooper, J. F. 6
Dumas, Alexandre 6
Jókai Mór 6

9. Ćopić, Branko 4
Gion Nándor 4
M olnár Gábor 4
Petőfi Sándor 4

10. Dékány András 3

Meglepően kevés név szerepel a kortárs irodalomból. Külön 
elemzést érdemelne, vajon hogyan képviselik ezek a szerzők a 
mai magyar irodalmat. Milyen kép alakult ki a tanulókban a 
kortárs irodalomról?

Ml A LEG K ED V ESEB B  O LV A SM Á N Y O D ?

Rangszám A szerző és a mü címe Szavazatszám
1. Gárdonyi: Egri csillagok 16
"> May, Kari: Winnetou 12
-> Fekete István: Tüskevár 10
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 6
5. Beecher -Stowe: Tamás bátya kunyhója 4
6 . Dumas: A három testőr 3

I hury Zsuzsa: A tűzpiros üveggömb 3
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Amint látjuk, a szóródás igen nagy, azaz a tanulók érdek
lődése, vonzalma szerteágazó. A hét legnépszerűbb, legkedvel
tebb mű közül 4 házi olvasmány! Ez a tény is bizonyítja iro
dalomtanításunk felelősségét az irodalom népszerűsítésében.

A teljes népszerűségi jegyzék arra is fényt vet, hogy vannak 
szerzők, akik igen kedveltek, de az érdeklődés megoszlik 1-1 
müvük között. Pl. Verne (5), Rejtő (4), Dékány, Berkesi, Jókai (3-3), 
Mikszáth, Móricz (2-2) több műve is a legkedvesebb olvasm ány
nak vallott müvek között szerepel.

M ELYIK G Y E R M E K - ÉS IFJÚ SÁ G I LA PO T JÁ RA TO D  
R E N D SZ E R E SE N ?

Az irodalmi nevelés egyik fontos feladata az is, hogy a ta
nulókkal megismertessük, megszerettessük az ifjúsági sajtót. 
Természetesen a jó, a tartalmas sajtótermékek népszerűsítését 
szorgalmazzuk. A vizsgált korosztály a következő sajtóter
mékeket olvassa:

Jó Pajtás 104 65 %
Képes Ifjúság 54 33 %
Zdravo!
Bravó
Male novine
Politikin zabavnik
Pop
Delta
D iuboks
Egészség
Eks almanah
Elet és Tudomány
Galaktika
Ifjúsági Magazin
Tempó
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Tina
Vesela sveska

Megállapítható, hogy a tanulók zöme a hazai m agyar nyelvű 
ifjúsági sajtó olvasója. A Jó Pajtás kétharmados, a Képes Ifjúság 
egyharmados olvasottsága azonban nem ringathat bennünket túl
zott elégedettségbe. Ifjúsági sajtónk mindenki számára hoz
záférhető áron jelenik meg. Ennek ellenére minden harmadik ta
nuló nélkülözni kénytelen ezeket a kiadványainkat. A Jó Pajtás 
évi akciói minden tanulóval közvetlen kapcsolatot létesítenek. Itt 
tehát nem a hozzáférhetetlen ár, a nem ismerés az, ami kihat az 
érdeklődésre, az olvasottságra. A tanításban kell keresnünk ez 
esetben is az okokat. Lehet, hogy mindenütt terjesztik e lapokat. 
Kérdéses azonban, hogy az oktatásban milyen helyet kap a gyer
meksajtó.

Mert ugyanakkor a felsorolásban szereplő kiadványok egy 
része jóval drágább, mégis megveszik a tanulók. Itt felvetődik 
más kérdés is. Látható, hogy szép számmal akadnak kommersz 
kiadványok is, sőt egyik-másik tartalmi szempontból erősen 
megkérdőjelezhető.

KI A LEG K ED V ESEB B  R E G É N Y H Ő SÖ D ?

A teljes lista 83 nevet tartalmaz, ebből 24 nőalak. A legnép
szerűbb irodalmi hősök a következők:

1.W innetou 20
2. Old Shaterhand 13
3. Bornemissza Gergely 11
4. Nemecsek 8

Tutajos 8
5. Bütyök 6
6 . Natty Bumpo 5
7. Vitay Georgina 4
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Nikola Bursać 
Cecei Éva 
Nyilas Misi 
Tarzan

4
4
4
4
3
3
3

8. Nemo kapitány 
Poirot 
M atula

Sajnos, még ebben a korban is akad tanuló, aki hadilábon áll 
a műfajelmélettel. Ui. jegyzékünkön szerepel János vitéz, sőt 
Fekete István neve is. Pedig ebben a korban már elvárjuk, hogy 
irodalomelméletből tisztázzák a legelemibb fogalmakat.

Vegyük tüzetesebb vizsgálat alá a népszerűségi listát. Kik is 
alakítják a 8. osztályos tanulók jellemét? Elsősorban az indián 
regények hősei. Csak másodsorban vannak jelen a házi olvas
mányok szereplői.

Az indiánregények hatásáról igen gazdag irodalom szól. Az 
adatok szerint környezetünkben is éppen úgy hatnak, mint 
máshol. Milán Crnković a következőket állítja:

„Az a pedagógus jár el leghelyesebben és legsikeresebben e 
munkák negatív hatása elleni küzdelemben, aki számol azzal, 
hogy ezek bizonyos biztonsági szelepet jelentenek bizonyos 
törekvések levezetésére. Tudni kell megfelelő módon magyarázni 
ezeket a munkákat, korlátozni hatásukat, illetve a bennük talál
ható kevés pozitív hatást felhasználni, és az általuk felkeltett 
érdeklődést átirányítani az értékes irodalmi olvasm ányokra." 
(Milán Crnković: Dječja književnost. Školska knjiga, Zagreb,

Kívánatos tehát egy magas műveltségű pedagógiai ráhatás. 
Kívánatos, mert Nyilas Misi és Nikola Bursać mellett azonos 
rangban nem nevelheti gyerekeinket Tarzan!

Egészen friss kutatási eredmények leszögezik:
„Az iskola az irodalom jellemformáló hatásait nem aknázza ki 

kellőképpen... A pszichológia arra tanít, hogy ami kötelező

1977.)
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előírás, rendszerint belső ellenállást, tiltakozást, az ellenkező cse
lekvést sugallja. Magában rejti a kényszert a hozzátapadó negatív 
érzelmi megnyilvánulásokkal együtt. A házi olvasmány esetében 
a negatív szembehelyezkedés manifeszt formát ölt, ami annál 
feltűnőbb, mivel a szocialista pedagógia a pozitív motiváció 
elsőbbségét hangsúlyozza... Nehezen feloldható ellentmondás 
alakul ki a kötelező olvasás és az öntevékeny szabad elhatározá
son alapuló olvasás között. A pszichikus elhárító mechanizmus 
megnehezíti, de meg is gátolja, hogy kialakuljon a pozitív beál
lítódás és érzelmi viszonyulás az irodalomhoz.” (Tóth Béla: A 
házi olvasmányok példaalakító szerepe. Tankönyvkiadó, Buda
pest, 1978.)

A kényszerből végzett munka, számos terjengős írásbeli fela
dattal tetézve, a tanulók nagy részének vonzalmát inkább olyan 
irodalom és irodalmi hősök felé tereli, ahol csak az izgalmas cse
lekményre kell figyelniük.

HÁNY SA JÁ T K Ö N Y V ED  VAN?

A kérdés nyomán választ szerettem volna kapni arra a 
kérdésre, hogy az irodalom megszerettetésével párhuzamosan 
kialakul-e a tanulókban a könyvvásárlási igény, azaz fokozatosan 
a kultúrjavak fogyasztóivá válnak-e?

Az egyéni könyvtár állománya 0 és 400 kötetnyi könyv között 
mozog. A határértékek bizonyára éppen a most nem elemzett szo
ciális háttér vizsgálatával kapnak majd belső tartalmat.

A tanulói magánkönyvtárak átlagállománya 42 könyv. Arra 
nem kaptam választ, hogy milyen összetételű anyagról van szó. 
Egyetlen tanuló jelezte csak zárójelben, hogy a szépirodalom 
mellett még 150 képregényt is birtokol. Hogy a többinél a feltün
tetett mennyiségbe ezt a fajta „irodalmat” is beleszámították-e, 
azt nem tudjuk megállapítani.
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Jellemző azonban ez a jelzés. A tanulók egy része már érzi, 
hogy ez nem irodalom. Erről éppúgy nem beszélnek, mint ahogy 
jobb társaságban nem illik mosdatlan kifejezéseket használni.

ÁLTALÁNOS TA N U LM Á N Y I ELŐ M EN E T E L E D  AZ 
ELŐ ZŐ  TAN ÉV BEN

A m inta összetétele pedagógiai szem pontból pontosan 
megfelel a tanulók általános tanulmányi megoszlásának:

kitűnő 44 27,5%
jeles 47 29,4%
jó 48 30%
elégséges 16 10%
elégtelen 5 3,1%

A lemorzsolódás kis százalékaránya jellemző a 8. osztályokra. 
Teljesen reális kép alakult ki a vizsgált gyermekcsoport szellemi 
összetételéről -  ha az iskolai osztályzatok tárgyilagosak. Az ada
tokat sem nem válogatott, sem nem hátrányos helyzetű tanulók 
adták: a minta a jugoszláviai magyar tanítási nyelvű iskolák 
összetételét reprezentálja.

Általános következtetéseket nem vonok le. Szándékomban áll 
a teljes populáció anyagának feldolgozása után megállapítani a 
tanulságokat, megtenni a javaslatokat. Most csak rámutattam 
egy-egy felmerült kérdésnél az esetleges okokra, a jelenségek 
eredetére a témán belül.

Üzenet, 1980/6.
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A VAJDASÁGI KÖZÉPISKOLÁSOK 
OLVASÁSKULTÚRÁJÁNAK SZOCIO

LÓGIAI ASPEKTUSAI

(1.)

Az esztétikum társadalomformáló hatását csak akkor ismer
hetjük fel a maga igazi mivoltában, ha helyesen értelmezzük a 
művészi alkotás és befogadás összefüggését. E kérdésben nem 
egyöntetűek a szakértői vélemények. Egyesek az alkotást és befo
gadást mereven szétválasztják. Eszerint csak a szerző az alkotó az 
irodalomban, az olvasó pusztán befogadó. Ha ezen az alapon áll
nánk irodalomtanításunkban, akkor meg kellene elégednünk a 
tanulók irodalomtörténeti ismereteivel, szövegelemző képessé
gével. Tanítási koncepciónk azonban magában foglalja azt az 
elvárást is, hogy az irodalmi műalkotás egyúttal nevel is, azaz 
meghatározott személyiségjegyek kialakítását mozdítja elő vagy 
éppenséggel egyedüli eszköze a személyiségformálásnak. Ezzel 
az elvárással tehát tagadjuk, hogy az olvasó pusztán befogadásra 
beállított.

Az irodalomtanítással kapcsolatos társadalmi elvárásokat, 
célokat a közoktatásügyi hatóság pontosítja a tantervekben. A 
tervezéskor azonban egy hipotetikus tanuló, egy képzeletbeli 
átlag, egy fantom-személyiség lebeg a tervezők szeme előtt. A 
tanítás gyakorlata azonban konkrét tanulókkal foglalkozik, 
azokkal kell megszerettetni az irodalmat, kialakítani esztétikai 
értékrendjüket, fejleszteni személyiségüket. Ekkor derül ki, hogy 
mennyi eltérés van a hipotetikus és konkrét tanuló között. A 
különbségek eredhetnek születési adottságokból, ugyanakkor a 
környezet is nagy hatással van az érdeklődés alakítására vagy 
éppenséggel a meglevő adottságok kibontakoztatására vagy elfoj
tására.
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Közhelynek számít ismételni, hogy a környezet, a családi 
szubkultúra döntő hatással van még az anyanyelv elsajátítására, 
fejlődésére is. Ez viszont az idősebb osztályokban már akár a 
pályaválasztást is döntő módon befolyásolhatja. Még inkább 
érvényes ez a megállapítás az olvasási szokások kialakítása 
esetében! Az ingerszegény társadalm i környezet derm esztő 
hatását maga az irodalomtanítás ellensúlyozhatja, egyéni esetek
ben a tanulót a hiányok pótlására serkentheti, ám általánosságban 
maga a tanítás nem jár együtt a hiányok pótlásával.

Előző tanulm ányunkban (A középiskolások irodalmi érdek
lődése) megvizsgáltuk, hogy a középiskolai oktatás kezdetén 
milyen irodalmi érdeklődést tapasztaltunk a középiskolások 
körében, majd arra is választ kerestünk, hogy a tanulmányi ciklus 
végén az érettségizők hogyan viszonyulnak az irodalomhoz, mi 
köti le az érdeklődésüket. Bántó egyoldalúság hibájába esnénk 
azonban, ha csupán a tanítás hatásának tu lajdonítanánk a 
reprezentatív minta adatait. Kétségtelennek tartjuk, hogy a 
szervezett nevelő-oktató munka hatásán kívül más hatások is érik 
a tanulókat, befolyásolják ízléskultúrájukat. Ezek a hatások több- 
rendbeliek lehetnek: a családi környezet, a baráti kör vagy a tár
sadalmi környezet részéről érhetik bizonyos ingerek az ifjúságot. 
Mi ebből a bonyolult hatásrendszerből egyet, a családi környezet 
hatását em eltük ki mint olyat, amely legnagyobb befolyásolási 
mechanizmussal hathat az ifjúság formálódó irodalmi ízlésére.

Adatgyűjtéskor a tanulónak meg kellett jelölnie a szülők 
foglalkozását, illetve iskolai végzettségét. A következő skálát 
alkalmaztuk:

1. Vezető állású dolgozó
2. Egyetemi vagy főiskolai végzettségű
3. Középiskolai végzettségű szellemi munkás
4. Irodai dolgozó
5. Szakmunkás
6 . Betanított munkás
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7. Segédmunkás
8. Mezőgazdasági fizikai munkás
9. Egyéni termelő

10. Kisiparos
11. Egyéb

A minta szociális szerkezetéről a következő összevont ada
tokat kaptuk:

Osztály Értelmiségi Ipari munkás Mez. dolgozó Egyéb Összesen

19 13 6 7 45
42,22% 28,88% 13,33% 15,55%

19 10 7 5 41
42,22% 24,39% 17,07% 12,19%

A K Ö N Y V TÁ RI TAGSÁG

Irodalmi nevelésünk egyik fontos törekvése mind az általános 
iskolában, mind a középiskolában, hogy a tanulókkal felfedez
tesse a könyvtárat mint információs forrást. Célul tűztük ki, hogy 
a gyermekek fokozatosan eligazodjanak a könyvtárban, megis
merjék a katalógusrendszereket, tudják őket kezelni. A 
középiskolai fogalmazástanításnak pedig az lenne az egyik fela
data (lásd: kisértekezés írása), hogy rászoktassa a tanulókat egy- 
egy téma annotált bibliográfiájának összeállítására és annak fel- 
használására. Közvetlen gyakorlati haszna egy ilyen kialakult jár
tasságnak már az érettségi szakdolgozatok írásában is megmu
tatkozna, közvetve pedig az egyetemi tanulmányokban jutna 
nagyobb szerephez. A tanulók önálló ismeretszerzésében, kijelölt 
szakterületek feldolgozásában támaszkodhatnának e jártasságra. 
Távolabbi feladata pedig a permanens képzésben érvényesülne.
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MI A V A LÓ SÁ G ?

Az I. osztályosok egy része minden szociális kategóriából 
soha nem volt egyetlen könyvtárnak sem tagja. Ezt m a
gyarázhatjuk azzal is, hogy az általános iskola szerényebb irodal
mi igényeit kielégítik a családi könyvtárak, de az adatban 
feltétlenül benne van az is, hogy nyolcéves iskoláztatás sem tudta 
felkelteni egyesek érdeklődését a könyvtár iránt. Ezt látszik iga
zolni az az adat is, hogy szinte alig akadt tanuló, aki az isko- 
lakönyvtárakat használná! A jelenség mögött feltétlenül több 
tényező rejlik. Minden bizonnyal számolnunk kell a nevelés 
fogyatékosságaival is. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk az 
iskolakönyvtárak állományát. A nemzeti jövedelemből egyre 
kevesebb százalék jut az oktatásnak s azok az eszközök is inkább 
a szem élyi jövedelm ek kiegészítését hivatottak pótolni. A 
dráguló könyvekből egyre kevesebb jut a könyvtárakba. Másrészt 
az egymást követő tantervi változások újabb és újabb feladatokat 
rónak az iskolavezetésre, hogy beszerezze az új házi olvas
mányokat. Szinte megoldhatatlan feladat előtt áll az iskola!

Mi sem term észetesebb, mint hogy a középiskolától várnánk 
a helyzet javítását. Adataink ezzel szemben épp az ellenkezőjét 
bizonyítják: az ipari munkás vagy mezőgazdasági munkás család
jából származó fiatalok 60, ill. 42,8% -a azt vallja, hogy valaha 
könyvtártag volt, de az adatközléskor nem tagja egyetlen 
könyvtárnak sem! A helyzet tehát a négy középiskolai évben csak 
romlott!

A m intába tartozó fiatalok döntő többsége a városi 
könyvtárakban elégíti ki olvasási igényeit. Az értelmiségi és ipari 
munkás eredetű tanulók 68-69% -a tagja a városi könyvtárnak 
már I. osztályos korában. A zok m aradnak távol ettől az 
intézménytől, ahol a legnagyobb szükség lenne a közkönyvtárak 
szerepére: a mezőgazdasági dolgozók és az egyéb kategóriákból 
származók. Pl. a mezőgazdasági dolgozók gyerekeinek egy har
mada tagja csak valamelyik közkönyvtárnak.
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Némi pozitív fejlődés k im utatható az érettségiig. Az 
értelmiségi családból származók könyvtári tagsága alig csökken 
(63%). Ugyanakkor az iparimunkás-családból származók tagsági 
aránya megfeleződik (30%), ám emelkedik a mezőgazdasági és 
egyéb kategóriák tagsági aránya. Ezekben az adatokban van 
halvány biztatás. Az ingerszegény környezetből érkező tanulók 
egy része az iskoláztatás végére felfedezi a könyvtárat mint infor
mációs forrást. Azt is le kell szögeznünk azonban, hogy ez nem 
általános jelenség! A nevelőmunkában épp azokon a tanulókon 
kellene segíteni, akiknek a környezete nem hat serkentőleg.

SAJTÓOLVASÁS

A környezeti hatások feltehetően legelőször és legmélyre
hatóbban a sajtó iránti viszonyban m utatkoznak meg. 
Kisgyermekkortól megszokhatja a gyermek, hogy a családtagok 
kezében ott látja az újságot vagy a hetilapokat, s így kezdetben 
utánzásként, később érdeklődésének m egfelelően maga is 
megszokja a sajtótermékek lapozgatását, majd olvasását.

Országos adatokkal nem rendelkezünk arról, hogy a felnőtt 
lakosság körében mennyire népszerűek, olvasottak a sajtóter
mékek. A középiskolás minta azonban elgondolkodtató adatokkal 
szolgál. Az I. osztályosok közül a legnagyobb százalékban az 
„egyéb” kategóriába tartozó tanulók a rendszeres újságolvasók, 
azaz 80%-uk olvas napilapokat. Őket követik az értelmiségi 
családból származó tanulók. A legkevesebbet olvasnak az ipari 
munkások gyermekei (54%). Ha az okokat kutatjuk, feltehetően a 
családi jövedelemben kel! őket keresnünk. A nehéz gazdasági 
körülmények takarékosságra késztetik a családi költségvetést. Mi 
sem természetesebb, mint hogy legkönnyebben a napilapok 
vásárlásáról mondanak le. Ám nem ez lehet az egyetlen ok. A IV. 
osztályban jelentősen csökken az újságolvasók száma. Az anyagi
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tényezők mellett tehát más is jelen lehet. Nézetünk szerint az okot 
az ifjúság erősen apolitikus magatartásában kell keresnünk. 
Egyszerűen nem tanúsítanak jelentősebb érdeklődést a napi poli- 
tikai-társadalmi jelenségek iránt.

A napilapokkal szemben nagyobb az érdeklődés a hetilapok 
iránt. Szinte alig akad tanuló m indkét korosztályban, aki ne 
olvasna legalább egy hetilapot rendszeresen. Természetesen a 7 
Nap áll a vezető helyen, mint sokoldalú hazai hetilap, ám 
ugyanakkor megfigyelhető a tanulók érdeklődésének erős diffe- 
renciációja is. Az értelmiségi családok gyermekei közül olvasnak 
a legkevesebben hetilapot (a IV. osztályban 73%), ugyanakkor 
ebben a csoportban figyelhető meg, hogy itt mutatkozik a leg
nagyobb tarkaság a sajtótermék megválasztásában. A nyelvtől 
függetlenül m egvásárolják egyesek az érdeklődési körükbe vágó 
hetilapot (szerbhorvát és német nyelven is), ha az kielégíti érdek
lődésüket. A többi kategóriában szinte minden tanuló rendszeres 
olvasója egy-egy hetilapnak, de itt figyelhető meg az is, hogy 
életkoruktól függetlenül egyesek még mindig a Jó Pajtást 
olvassák vagy a különböző képregényeket. Ezek az adatok 
bizonyos fajta ízlésretardáltságra utalnak. Másrészt igazolva 
látjuk az ifjúság érdektelenségét is, mert az adatok bizonyos fajta 
politikamentességre is rámutatnak.

A folyóiratok iránt mutatkozik a legkisebb érdeklődés. Az 1. 
osztályban a tanulók 80%-a nem olvas folyóiratot! A szóródás 
68-tól 85%-ig terjed. A határértékek mögött az értelmiségi és az 
egyéb kategóriákból származó tanulók vannak. A középiskola 
végén némileg enyhül a helyzet: 42-71%  vallja, hogy nem olvas 
folyóiratokat. Aki olvas, az is inkább egyéni érdeklődésére hall
gat, azaz a pályaválasztásnak, hobbijának megfelelő kiadványok 
mellett dönt. A legnépszerűtlenebbek az irodalmi folyóiratok! Az 
I. osztályosok közül csupán egyetlen tanuló tüntette fel, hogy 
olvasója az Új Symposionnak. Az érettségizők közül pedig egy- 
egy tanuló ismeri a Hid?X vagy az Üzenetet.

Összegezzük tapasztalatainkat! Az adatok tükrében le kell 
szögeznünk, hogy a napilapok olvasása a középfokú oktatásban
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visszaszorul. A legnépszerűbbek a hetilapok. Ennek azonban az 
anyagi okokon kívül a társadalmi-gazdasági aktualitások iránti 
közöny is oka lehet. A hetilapok nagy népszerűsége ugyanis arra 
utal, hogy az egyéni érdeklődés kielégítése a cél, nem pedig a 
tájékozódás a társadalmi eseményekben. A címek ugyanis vilá
gosan jelzik a nemek közti különbségeket, de azt is, hogy a pub
likáció nyeivétöi fuggetienui (tegyük hozzá: a kiadvány aratói is 
függetlenül) megvásárolja a kiadványt az ifjúság, ha tartalma 
számára érdekes. Irodalmi nevelésünk tankönyvközpontú, és 
erősen ragaszkodik a tantervi anyaghoz. A szabadabb előírások 
elkerülik a pedagógusok figyelmét, illetve nem szeretik a kényel
metlenebb útját az irodalmi nevelésnek. Minden hetilapunkban 
található irodalmi rovat. Három irodalmi folyóiratunk van. Ezek 
ismeretlensége a tanulók előtt azt látszik bizonyítani, hogy az 
iskoláztatás alatt az osztályban nem találkoznak ezekkel az iro
dalmi folyóiratokkal. Rejtett marad előttük a jugoszláviai magyar 
irodalom jelene! Árukat illetően nem lehetnek fenntartásaink, 
mert olcsóbbak a hetilapoknál. K im aradásukat az olvasási 
kultúrából egyedül tanításunk rovására írhatjuk: nem kapnak 
helyet irodalmi nevelésünkben. Ha pedig az oktatási rendszerből 
kikerülő középfokú végzettségű polgáraink nem válnak az iro
dalmi folyóiratok olvasóivá, tulajdonképpen kiknek is jelennek 
meg ezek a folyóiratok? Másrészt felmerül a kérdés, hogy ha az 
irodalomkritika nem befolyásolhatja az irodalmi ízlést, milyen 
értékrend alapján válogatja meg az olvasó aktuális olvasmányait? 
A felmerült kérdésre választ kapunk a további adatok feldolgo
zásakor!

Kénytelenek vagyunk leszögezni, hogy a sajtótermékek nép
szerűsítésében az iskolának igen kevés szerep jut. De vajon az 
irodalmi alkotások olvasásához milyen mértékben járul hozzá az 
iskola? Adataink hasonlóak, mint a sajtóolvasás esetében: csupán 
a tanulók 6%-a vallja, hogy tanárai befolyására választja meg iro
dalmi o lvasm ányait... Négyéves rendszeres irodalom tanítás 
hatásfoka nem mérhető kizárólag ezzel az adattal. Ám akkor is 
sokat mond, mert akkor az iskolán kívüli, a tanuló környezetében
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rejlő hatásforrások azok, amelyek döntően befolyásolják irodalmi 
ízlését -  ha egyáltalán lehet beszélni rendszeres olvasásról és 
ízlésről. A tanulók 64-80% -a önállóan választja meg olvas
mányait. Ez az önállóság azonban azt jelenti, hogy a legkülön
bözőbb tényezők befolyása alatt hoz döntést: a könyvek ára, hoz
záférhetősége, a fülszöveg, a környezet véleménye az adott 
könyvről vagy szerzőről és egyáltalán az a tény, hogy a közvetlen 
környezetet alkotó személyek rendszeres olvasók-e. Tehát csupa 
esetlegesség, csupa kérdőjel. Biztos választ csak úgy kaphattunk 
volna a felmerült kérdésekre, ha a nagyon időigényes interjú 
módszerével éltünk volna. Az adatok azonban minden vonalon 
összefüggnek, kölcsönösen kiegészítik egymást. így pl. az irodal
mi nevelés alacsony hatásfokát jelzik azok a számok is, amelyek 
a könyvvásárlásra költött összegekről szólnak egy tanítási évben. 
Amíg az I. osztályosoknak 14%-a nem vásárol könyvet, addig a 
IV. évfolyam tanulóinak 41% -a nem költ egy dinárt sem 
könyvvásárlásra. Az előzőekben m ár tapasztaltuk, hogy a 
könyvtárak látogatottsága is csökken bizonyos százalékban, utób
bi adatunk pedig a könyvvásárlók számának drasztikus ha
nyatlását jelzi. A kettő arra utal, hogy az irodalmi érdeklődés csak 
a tanulók egy adott csoportjára korlátozódik a valóságban.

Ennél a beszűkült csoportnál azonban tapasztalunk valami 
vigasztalót. Azt, hogy az I. osztályhoz viszonyítva az érettségizők 
átlag háromszor annyit költenek könyvre. Illetve az a maradék 
csoport, amelyik olvasóvá vált!

A csoporton belül is szemléletesen megmutatkozik a tanuló 
anyagi helyzete. A munkáscsaládból származó fiatalok csak 
negyed részét költik könyvre annak az összegnek, amely az 
értelmiségi családok gyermekeinél kimutatható. Igaz. hogy az 
értelmiségi pályán dolgozók családi jövedelm e sem kielégítő, de 
a szokás, a hagyományok ennek ellenére a jövedelem egy 
részének kulturális javakra fordítását serkenti. A munkáscsalá
dokban a megélhetési gondok ezen a téren is éreztetik hatásukat. 
Ha valaki megszerette az irodalmat, az sem tud hozzájutni, gyara
pítani könyvállom ányát ízlésének és érdeklődésének 
megfelelően.
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A K Ö ZÉPISK O LÁ SO K  ÉS A K Ö N Y V

A személyiségben hírszerűen, meggyőződésszerűen élő olyan 
érzelmekkel átszőtt tudattartalmakat, reakciósémákat nevezzük 
beállítódásnak (attitűdnek), amelyeket a személyiség észlelései, 
ítéletei és viselkedése során alaptételként alkalmaz. A beállítódás 
az egyéni életút terméke, ugyanakkor nyitva áll a világ módosító 
hatásai előtt. A középiskolás kor kezdetén már szám olnunk kell 
irodalmi beállítódással, melynek foka kapcsolatban van az 
életkori sajátosságokkal, illetve az általános iskolai irodalmi 
neveléssel. Ennek hiányában nem is beszélhetünk rendszeres 
olvasóról.

Az olvasóknak az irodalom általában azt nyújtja, amit várnak 
tőle, aminek átélésére az olvasónak lehetősége, képessége van. 
Ez úgy történik meg, hogy az olvasói beállítódással szabályozott 
vágy és a művek jelentette valóság közötti feszültséget az olvasó 
a viselkedési taktikával csökkenti a minimálisra. Van olyan 
olvasói viselkedési stratégia, mely tudatosan vállalja a vágy
valóság távolság okozta feszültséget. A különböző viselkedési 
stratégiák legfontosabb osztályozási szempontja éppen a feszült
séget vállalók és elkerülök elkülönítésére szolgáló aktív-passzív 
olvasás.

Jól elkülöníthető az olvasóknak az a csoportja, akik számára 
az olvasás a mindennapi élet gondjai elől való menekülés. 
Elkülöníthető az olvasóknak az a rétege, amely tudatosan vállal
ja a feszültséget, a szellemi munkavégzést, az irodalmi mű 
esztétikai értékeinek újraalkotását. A kikapcsolódást és a szelle
mi munkavégzést vállaló rétegek azonban csak kisebbik felét 
alkotják az olvasóknak. Elég jól elkülöníthető az olvasóknak az a 
csoportja, amely az irodalmi müveket információs forrásnak 
használja. E csoport tagjai vagy olyan müveket olvasnak, ame
lyeknek szerzői nem is nagyon akarnak mást, mint szórakoz
tatóan tájékoztatni különböző dolgokról, korokról, vagy pedig a
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valóságot összetetten ábrázoló müvek összefüggésrendszeréből 
emelnek ki szám ukra érdekes információkat. Ezek az olvasók 
már nem hisznek el mindent naivan a regényekben ábrázolt vi
lágról, hanem bizonyos elemző munkát végeznek. A kikap- 
csolódó-menekülő olvasóknál elég ritka az ilyen típus.

Az azonosulás is csoportképző szempont lehet. A hasonló 
vagy éppen vágyott sorsú szereplőkkel való azonosulás 
felfogható a szenvtelen, inform ációszerző viselkedés ellen
téteként is. A szereplőkkel való naiv azonosulás a kikapcsolódó
menekülő stratégiájú olvasóknál gyakori. Az elem ző-azonosuló 
magatartás az informálódóknál tapasztalható.

Az olvasói beállítódás, a könyv iránti szükséglet irányítja a 
könyvvásárlást is. Azt tapasztaltuk, hogy a középiskolások jelen
tős százaléka nem vásárol könyvet, és ez a tendencia erősödik az 
idősebb osztályokban. Okát kereshetjük és keresnünk is kell az 
irodalmi nevelésben, amely nem alakítja ki a megfelelő irodalmi 
attitűdöt, de nyilván ehhez hozzájárul a terjedő videózás és más, 
előttünk ismeretlen tényezők. Az egy évben könyvvásárlásra 
fordított összegek sem igen biztatóak, tekintettel a szépirodalmi 
művek eladási árára. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók 
fejenként legalább egy könyvet vettek. Megoszlásuk társadalmi 
kategóriánként a következő:

1. IV.

Értelmiségi eredet 19 4 16 5
M unkáseredet 11 1 9 1
Földműves eredet 5 2 8 1
Egyéb 5 - 4 -

Az első szám oszlop a könyvek szám át, a m ásodik a 
tananyaghoz kapcsolódó művek számát jelzi.

Ha azt vesszük alapul, hogy az érettségizők 41%-a nem 
vásárol könyvet, akkor azok körében, akik kialakították m aguk
ban az irodalmi attitűdöt, tapasztalható a könyv iránti érdeklődés, 
a könyvvásárlási igény növekedése. Szoros korreláció tapasztal
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ható ezek körében az irodalmi nevelés és a vásárlás tárgya között 
is. Az irodalom tanítás felkeltette az érdeklődést bizonyos 
szerzők, irodalmi alkotások iránt, és a tanulók azt saját 
magánkönyvtárukban is szeretnék elhelyezni. Ez a törekvés 
legszembetűnőbb az értelmiségi családokban. A többi csoportban 
ez a törekvés nem jelentős, vagy éppen teljesen hiányzik. És 
leszögezhetjük: éppen ott hiányzik, ahol a környezeti hatásokkal 
szemben az irodalomtanításnak kellene más értékrendet kialakítani!

(2.)

A tananyaggal kapcsolatos irodalom más vonatkozásokra is 
utal. Az új (1985-ös) tanterv nem tartalmazza a házi olvasmányok 
jegyzékét. Hisszük, hogy ez a hiány csupán szakszerűtlenségből 
keletkezhetett, hiszen minden pedagógus előtt tisztázott, hogy a 
terjedelm esebb epikai alkotásokat és a drám airodaim at rövid 
részletek alapján tanítani nem lehet. A tantervi fogyatékosság 
ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy a tanulók a vásárolt 
könyvek jelentős hányadát (legalábbis az első csoportba tartozók) 
az iskolai tananyag hatására választották meg. A jelenség mögött 
feltehetően a pedagógusok tapasztalata és alkotó hozzáállása 
deríthető fel. Mivel képtelenek három-négy oldalas szemel
vények alapján a regény vagy a dráma szerkezetét bemutatni a 
szövegközpontú tanítás elveinek megfelelően, a tantervi előírás 
ellenére a tanulóktól megkövetelik egy-egy új műfajnak számító 
alkotás elolvasását. Érdekes azonban, hogy e törekvés csupán az 
értelmiségi származású tanulókra van nagyobb hatással mint cso
portra. A többi szociális réteg esetében azonban csak egy-egy 
tanulót tudott mozgósítani, érdeklődést kelteni.

Az 1. osztályban Shakespeare, Moliére, Jókai képviselik a 
tananyagot. A többi cím a lányregények, lektűr- és az ismeretter
jesztő irodalom közt oszlik meg az értelmiségi eredetű ta
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nulóknál. Az egyéb kategóriában minden cím a lektűr területéhez 
tartozik!

A IV. osztályban ugyanezen kategóriákban az egyik oldalon a 
kortárs magyar és világirodalom áll (Csáth, Ottlik, Camus, 
Hemingway) a tudományos prózával és Lukács György Az 
esztétikum sajátossága  című művével. A másik oldalon ezt ellen
pontozva a lektűr vagy jobbik esetben az útleírás.

Célunk az volt, hogy kontrasztokban érzékeltessük a tanulók 
vásárlási kedvét. Az adatokból nyilvánvaló, hogy a tanulók jelen
tős száma a középiskolai oktatás során nem kedveli meg annyira 
az irodalmat, hogy annak hatására könyvet vagy jó könyvet 
vásároljon. A felsorolások arra utalnak, hogy a hátrányos 
helyzetű tanulók irodalmi ízlésén az irodalmi nevelés vajmi 
keveset változtat. Nagyobb hatással vannak rájuk az ifjúsági cso
portok, ha egyáltalán olvasnak!

Érdekes, színes kép alakul ki a középiskolások irodalmi 
érdeklődéséről annak a kérdésnek a kapcsán, hogy tüntessék fel a 
tanév közben elolvasott könyvek címeit, szerzőit.

Szembetűnő, hogy a kezdő osztálytól a befejező osztályig 
nemhogy növekedne, de csökken az elolvasott könyvek száma. 
Míg az értelmiségi csoportban az enyhe, akár véletlenszerű 
csökkenés is lehet, az ún. kétkezi munkások (term előm unkások) 
kategóriájában ez jelentős méreteket ölthet. A számokat azonban 
elfogulatlanul kell elemeznünk. Az érettségizők nagykorúak, szá
molnunk kell a jelenség mögötti tényezőkkel. Ezek a következők 
lehetnek:

-  az érdeklődés nagyobb fokú differenciálódása az idősebb 
osztályokban,

-  a pályaválasztás hatása az olvasmányok megválasztására,
-  a fokozódó iskolai megterheltség,
-  a szabadidő felhasználásában több időt igényelnek az audio

vizuális médium ok (pl. a videó térhódítása)
Az értelmiségi csoportban a tanév során elolvasott könyvek 

címszavainak a száma az I. osztálytól az érettségiig alig csökken.
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A könyvjegyzékek tartalm ilag is egyeznek, azaz m indkét 
évfolyamon a szerzők és az egyes munkák megválasztására leg
nagyobb hatással van az iskolai irodalomoktatás:

I. IV.

Camus
Hemingway

Shakespeare
Moliére
Szophoklész
Jókai
Mikszáth

Örkény
Orwell
verseskönyvek

A korai ifjúkor olvasmányanyagának megválasztásakor dön
tően az iskola keltette érdeklődés alapján az európai és a magyar 
klasszikusok vannak jelen. Itt még a tájékozottság híján nyomo
sabban jelentkezik az egy-egy tanult szerző alaposabban megis
mert m unkájának töm egesebb olvasása (Shakespeare). 
Ugyanakkor, mint említettük, az érdeklődés fokozatosan kiterjed 
az illusztris szerző hozzáférhető egyéb müveinek megismerésére 
is. Ez a tendencia minden szerzőnél tapasztalható!

A befejező osztály tanulóinál sem kerülhetjük meg az iskolai 
hatás kérdését, és ez kétségtelen elismerést érdemel. A jelzett 
szerzők a XX. századi irodalomra nagy hatással voltak, ismeretük 
hatással lehet az úttörő szerzők m egism erése terén. Ám 
ugyanakkor kellemes meglepetéssel kell tapasztalnunk, hogy 
nagy számban sorakoznak a vezető lírikusok kötetei! Legalábbis 
ebben a szociális csoportban az oktatási periódus végére jelentős 
számú tanuló fordul a lírai költészet felé. Az a nézetünk, hogy 
mögöttük általában lányok vannak. A kamaszkorban tapasztal
tuk, hogy nagy népszerűségnek örvendtek az ún. leányregények. 
Az érettebb évfolyamokban ezt válthatja fel a líra, hogy a 
nem üknek m egfelelő szubjektív igények kielégülhessenek. 
Néhány interjút készítettünk a lányok egy részével azzal a céllal, 
hogy választ kapjunk a fél évszázaddal ezelőtti divatos lektüriro- 
dalom jelenlétére. Válaszaikból az derült ki, hogy valamilyen for
mában ebben a korban is a nagy szerelmek, a nemek közötti
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árnyalt viszonyábrázolás, az érzelmek vonzzák ezt az olvasói 
réteget. Függetlenül azonban az attitűdtől, örvendetes, hogy a lírai 
költészet sok tanulónál a felnőttkorban mindennapi olvas-mánnyá 
válik, a személyiség érzelmi igényeinek kiegészítője lesz.

Amilyen meglepő, hogy a régi lektűr milyen elemi erővel él 
ma is az ifjú olvasók körében (feltehetően családi hatásra), annyi
ra természetes ennél a rétegnél bizonyos érzékenység az irodalmi 
szenzációk iránt. Orwell jelenléte nemcsak azt jelzi, hogy ez az 
irodalmi szenzib ilitás vezeti a tanulókat az o lvasm ányok 
megválasztásában, hanem arra is utal, hogy bármelyiken az 
ismert nyelvek közül elolvassa azokat. Ti. az említett szerző 
müvei akkor jelennek meg tanulóinknál, amikor még magyarra 
nem fordították le egyetlen munkáját sem!

Sajnos, a többi szociális kategóriában azt kell tapasztalnunk, 
hogy a két évfolyam ban mind az olvasási kedv, mind az olvas
mányok értékkategóriája drasztikusan csökken. Pl. a munkásszár- 
mazásúaknál a felsorolt egységek aránya 92:52, azaz szinte 
megfeleződik a tanulmányi idő végére. Ugyanakkor tartalom 
szempontjából még az I. osztályban kimutatható az iskolai 
oktatás hatása, ám a népszerűségi listát a tananyagot képező 
szerzők már m egosztják a lektűrrel (Szilvási, Rejtő). Az érettsé
gizők körében ezzel szemben a listát már a lektűr szerzői uralják, 
hogy csak nyom aiban legyen meg az iskolai tananyag 
(Hemingway).

A földműves és egyéb szociális rétegek csoportjában az I. 
osztályban a tartalmi elemek hasonlóak az előző csoporthoz, s 
jelentős helyet foglalnak el Petőfi elbeszélő költeményei. A IV. 
osztály azonos csoportjaiban a Rejtő, Szilvási, Berkesi trió az 
uralkodó. Szinte munkáik teljes jegyzéke képviselve van, mintha 
az irodalmi lexikonból szedték volna ki a tanulók az adatokat. Itt 
azonban találkozhatunk a tudom ányos fantasztikum m al is. 
Nyilván nem véletlenül. A címekből ítélve a mozi hatására for
dult az ifjúság figyelme e műfaj felé. Azonos címek a moziban, a 
könyvjegyzékeken, sőt a filmek iránti vonzalom arra serkentette 
a tanulókat, hogy a szerzők olyan munkáit is elolvassák, amelyek
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nem jelentek meg a vetítővásznon. De hát ez nem új jelenség, 
mert évtizedekkel ezelőtt is kölcsönös volt az érdeklődés mind a 
film, mind az irodalom időszerű hősei és művei iránt. Sajnálatos, 
hogy két kifejezett tendencia figyelhető meg a fejletlenebb szo
ciális környezetekben:

-  nehezen vagy sehogy sem tör be az értékes szépirodalom a 
tanulók körébe,

-  a szakirodalmat a tapasztalatok szerint nem tekintik iro
dalomnak.

Az utóbbival kapcsolatban az a meglepő, hogy az érettségi 
vizsgák, egyetemi fölvételik előtt végeztük az adatgyűjtést. Mi 
sem lenne természetesebb, mint hogy a tanulókat, ha előbb nem 
is, de ebben az időszakban a szakmai ismeretek kiegészítése 
foglalkoztatná, a hozzáférhető irodalom.

AZ O LV A SM Á N Y O K  ER ED ETE

A tanulók által elolvasott irodalom tartalmi jegyeit felte
hetően nem csupán az oktatás és a tanuló ösztönös érdeklődése 
befolyásolja. Feltételezzük, hogy az is kihat az irodalmi olva
sottságra, mi kapható a könyvkereskedésekben, és mit kínál a 
baráti kör, a család könyvállománya.

A magyar könyvellátottság egyre kritikusabbá válik. Ma már 
csak nosztalgiával gondolhatunk azokra az évtizedekre, amikor 
egy-két hónap eltéréssel ugyanazok a müvek voltak a Fórum 
könyvesboltjaiban, mint a pesti könyvkereskedésekben. A gaz
dasági válság, a devizahiány rákényszerítette a vállalatot, hogy 
sokkal kevesebb könyvet szerezzen be. A jegyzék összetétele is 
úgy alakul, hogy az értékesebb könyvek fokozatosan háttérbe 
szorulnak. A forgótőkére fizetett hatalmas kamatok diktálják, 
hogy olyan könyvek kerüljenek forgalomba, amelyek gyorsan 
olvasóra találnak. Ezek pedig jobb esetben a lektűr, de általában

169



a krimi, a kalandregény kategóriáiba sorolhatók, amelyek a 
legszélesebb olvasói igényekhez igazodnak. Tehát ez az irodalom 
kelleti magát a kirakatokban, ez hat a tanulóra, hogy döntést hoz
zon, amikor kevéske pénzét könyvre akarja költeni.

A baráti kör a másik hatásforrás. Ismeretes volt-e eddig előt
tünk, hogy milyen is a családi vagy egyéni könyvtárak helyzete? 
Egyáltalán van-e minden családban könyv? S ha van, milyen a 
kínálata? Ezekre a kérdésekre is választ szerettünk volna kapni.

Az adatokból az derül ki, hogy a középiskolás tanulók a leg
gyakrabban három forrásból merítik a könyvet olvasási igényeik 
kielégítéséhez: a könyvtárakból (erre vonatkozó adataink már 
ismeretesek), saját könyvtárból és a szubkultúra tagjainak köl
csönzéseiből. Sajnos, a könyvtáraknak van a legkisebb hatóerejük. 
Míg az értelm iségi csoport m integy 30% -ban használja a 
könyvtár adta lehetőségeket, a többi kategóriánál hatásfoka egyre 
csökken. Általában az iskoláztatás végére minimális szerepet tölt 
be. Legnagyobb hatással a saját könyvtár és a baráti kör köl
csönzése van arra, hogy mit is olvas a tanuló. Ez a tendencia a 
legkifejezettebb a IV. osztályban. Nem is csoda. A tízévenként 
változó tantervek következetesen új házi olvasmányokat jelölnek 
ki. Mire a szegényedő körülm ények között a könyvtárak biztosí
tani tudnák a m egfelelő  szám ú példányt egy-egy kijelölt 
munkából, újra kezdhetik elölről a beszerzést. Ugyanakkor a ta
nuló nem szokik a könyvforráshoz, mert az előbb vázolt helyzet 
miatt az információs források nem képesek kielégíteni igénye
iket. Pl. Szabadka viszonylatában a házi olvasmányok biztosítása 
azt jelenti, hogy egy időben kb. 800 példányra van szükség 
ugyanabból az irodalmi alkotásból! így inkább ellenkező hatás 
alakul ki: hiába is fordul a könyvtárakhoz, úgysem találja meg a 
keresett munkát. Helyette elkezdődik a nyomozás a közvetlen 
szociális környezetében, hogy kinél találja meg az olyannyira 
keresett könyvet. így alakul ki aztán fokozatosan a kényszerből 
egy szokásm echanizm us. Az önálló igény esetében sem a 
könyvtárhoz, hanem a baráti körhöz, ismerősökhöz fordul a 
fiatal.
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De hol, milyen családokban van könyv egyáltalán, mekkora 
átlaggal számolhatunk? Adataink szerint az értelmiségi családok 
90%-a rendelkezik könyvtárral. Ugyanakkor a földm űvescsalá
doknak csak 50%-a dicsekedhet azzal, hogy családi könyvtáruk 
van! A könyvállomány szociális csoportonként a következő:

I. IV.

Értelmiségi 584 395
Munkás 104 126
Földműves 50 178
Egyéb 240 147

Az adatok és az előző jelzések kölcsönösen erősítik egymást: 
az értelmiségi csoportban a tanuló olvasási kedvét serkenti a 
családtagok viselkedése, viszonya az irodalom hoz. Ezt a 
törekvést a keze ügyében levő, általában jelentős könyvmeny- 
nyiség ki is tudja elégíteni. Ezzel szemben a többi kategóriánál 
vagy nincs is családi könyvtár, vagy az igen szerény könyvál
lomány nem serkent, vagy összetételénél fogva az irodalmi 
nevelés céljaival nehezen összeegyeztethető irányba tereli a 
fiatalság érdeklődését.

Az ingyenes oktatás azt jelentené, hogy a tananyaggal kap
csolatos m inden tevékenységhez, így az olvasási igény 
kielégítéséhez is biztosítani kell a társadalmi feltételeket. Láttuk, 
a könyvtárak korántsem vannak abban a helyzetben, hogy ezt az 
igényt kielégítsék. így a hiányosságból erény lesz, mert végső 
esetben a szülőnek (tanulónak) kell megvásárolnia a legszük
ségesebb irodalmat. Az általános iskoláztatás kezdetétől tehát 
jelentős számú tanulónál kezd kialakulni egy egyéni könyvtár 
magva. A középiskolában már mindössze a tanulók 5-10% -a 
nem rendelkezik egyéni könyvtárral. Az egyéni könyvállomány 
társadalmi rétegenként a következőképpen alakul:



I. IV.

Értelmiségi
M unkás
Földműves
Egyéb

154
103
64
84

205
103
121
125

Az adatok sok pontban egyeznek a családi könyvtárak 
adataival. A két táblázat alapján azonban azt kell mondanunk, 
hogy az életformának és nem az anyagi lehetőségeknek van a leg
nagyobb hatásuk a könyvvásárlási kedv alakulására. Ui. az 
értelmiségi rétegek anyagi helyzete nincs vagy ritkán van arány
ban a kultúrára (könyvre) költött összegekkel. Más társadalmi 
rétegek (pl. a földművesek) jövedelm e sokkal nagyobb lehet, 
mégis messze elmaradhat az első csoport kulturális kiadásai 
mögött. A konstans mutatók a munkásrétegeknél azonban az 
anyagi lehetőségekre utalnak. Az adatgyűjtés a súlyos gazdasági 
válság idején történt, am ikor éppen ezek a társadalmi rétegek 
szenvedik a reáljövedelm ek legnagyobb lem orzsolódását. A 
megélhetési körülm ények rosszabbodásával itt nem szám ol
hatunk a jóakarat mellett sem azzal, hogy a családi jövedelemből 
egyáltalán költhetnek kultúrára...

Tudomásul vettük, hogy az iskolai irodalomtanítás hatására a 
tanulók jelentős számban el is olvassák a tananyagban érintett 
szerzőket és azok ismertetett munkáit. Ám szerettünk volna ada
tokat kapni arról, kik azok a szerzők és alkotások, akik, ill. amelyek 
közel kerültek a tanulókhoz, megnyerték tetszésüket, vonzódnak 
hozzájuk. Azaz milyen irodalom formálja személyiségüket, van 
hatással érzelmi világukra. Az adatok meglepőek, sőt oktatáspoli-

K ED V EN C  O LV A SM Á N Y O K
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tikai szempontból lesújtóak. A továbbiakban szociális réte
genként elemezzük a kapott adatokat!

a) Értelmiségi csoport

I. osztály

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Jókai: Az aranyember 
Szilvási: Egymás szemében 
IV. osztály 
Camus: Közöny
H. Hesse: Szíyeppei farkas 
Tudományos fantasztikum

M indkét évfolyamban nyomaiban jelen van az iskolai oktatás 
hatása olyan formában, hogy a kedvenc szerző és műve iskolai 
tananyag. Ám az I. évfolyam régi (három év előtti) irodalmi 
emlékeket őriz, hogy mellettük a lektűr legyen az, ami olvas
mányaik között az új, a jelenkori irodalmat jelenti.

Az érettségizők ízlése ebben a csoportban korunk irodalma és 
a tudományos fantasztikum felé fordul. Említettük, hogy ez ter
mészetes, mert a filmművészet és az információrobbanás felkelti 
az ifjúság érdeklődését az irodalomnak e rétege iránt. Másrészt a 
tudományos fantasztikumban klasszikusok is születtek, s a maga 
nemében Verne vonalának folytatója, Hesse pedig arra utal, hogy 
az érdeklődésnek nem szab határt az sem, hogy nem az anya
nyelvén magyarul jut a kívánt alkotáshoz a tanuló.

b) Munkásrétegek

I. osztály
Verne
Szilvási: Egymás szemében 
Moravia: A római lány

IV. osztály
Szilvási 
May Károly 
Útleírások
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Ebben a szociális rétegben a kedvenc olvasmányok között 
nyoma sincs az iskola hatásának. Ellenkezőleg: azt kell m onda
nunk, hogy m indkét évfolyamon a korábbi életkorra jellem ző 
szerzők dom inálnak. M ég az 1. osztályban is Vernét megkésett 
szerzőnek tekintjük. Még inkább elfogadhatatlan, ha May Károly 
és az indián regények a kedvencei az érettségizőknek. Az útleírá
sokkal együtt egy olyan érdeklődési kört jelent ez, amely a korai 
kamaszkorra vagy a gyermekkorra jellemző. Ehhez viszonyítva 
Szilvási a „modem ” irodalmat népszerűsíti ebben a populációban!

c) Földm űvesrétegek

I. osztály

Gárdonyi Géza: Egri csillagok  
Fekete István: Tüskevár 
May Károly

IV. osztály

Fekete István: Tüskevár 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok  
Verne

Ha nem tudnánk, hogy középiskolások tekintik a jelzett 
szerzőket vagy műveket legkedvesebb olvasmányaiknak, azt kel
lene hinnünk, hogy az adatfelvételt általános iskolások körében 
végeztük. A Tüskevár valaha volt a felső tagozatosok házi olvas
mánya. Ma M agyarországon a 4. osztályban olvastatják! Az Egri 
csillagok  pedig általában az alsó tagozat kedvenc olvasmánya. A
4. osztályig sok gyermek kétszer-háromszor olvassa el. Hatásuk 
ebben a korban vitathatatlan, és örülnünk kell annak, hogy a gyer
mekek önkéntelenül felfedezik, és azonosulnak a hősökkel, újra 
és újra végigizgulják ezeket a könyveket. Ugyanez a helyzet az 
indián regényekkel vagy Verne müveivel is. De mit szóljunk 
akkor, amikor a földmüveskörnyezetből érkező középiskolások 
életkorra való tekintet nélkül négy-nyolc évvel később fedezik fel
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maguknak ezt az irodalmat? Azt a hatást, amelyet az említett 
korosztályokban kifejtenek, nem várhatjuk el ezektől a fiatalok
tól. Nem késleltetett irodalmi hatásról, hanem elmaradt katarzis
ról kell beszélnünk! Ugyanakkor még nyomaiban sem észleljük a 
középiskolai irodalmi nevelés hatását, azt, hogy a szervezett iro
dalomolvasás felkeltette volna vonzalm ukat a világirodalom 
vagy a mai nemzeti irodalom klasszikus alkotásai iránt.

d) Egyéb kategóriák

1. osztály

Berkesi: Szerelem három tételben 
Szilvási: Egymás szemében  
Gárdonyi Géza: Egri csillagok

IV. osztály

Rejtő Jenő munkái 
Tudományos fantasztikum 
Verne munkái

Ha az előző csoportra ható irodalmon elcsodálkozunk, akkor 
e csoport kedvenc olvasmányain el kell gondolkodnunk, és a 
tanításnak tervszerűen ezek felé a tanulók felé kellene fordulnia. 
Itt ugyanis még örvendhetünk, hogy iskolafokozati eltéréssel, de 
mégis eljutnak egy-egy pozitív hatású munka megszeretéséig. A 
domináló lektűr csak pótanyag lehet az igazi irodalom helyett! Az 
általános műveltséget biztosító középiskola után az a tanuló, aki 
a feltüntetett szerzők alapján egyedül a közhelyekben ábrázoló 
lektűrt tette magáévá, nehezen válik vagy válhat az értékes iro
dalom olvasójává akkor, ha megszűnik az iskolai kényszer, és 
kizárólag az érdeklődés, az önkéntesség alapján választhat.
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AZ OLVASÁS M IN T  A SZ EM ÉLY ISÉG FO R M Á LÁ S 
E SZ K Ö Z E

Az irodalm i fejlődésében helyesen irányított tanuló a 
könyvben hamarosan megtalálja azt az eszközt, amelynek segít
ségével tudásvágyát és élm ényéhségét kedve szerint csillapíthat
ja, és ha csak gondolatban is, de bebarangolhatja a valóságnak 
azokat a területeit, amelyek más utakon csak nehezen hoz
záférhetők vagy teljesen megközelíthetetlenek lennének számára. 
A rendszeres olvasás kedvező a tanuló lélektani fejlődésére. 
Aktivizálja személyiségét, élénk szellemi tevékenységre serkenti.

Fiatalabb korban az egész személyiség részt vesz abban a 
szellemi erőfeszítésben, amelynek legfőbb célja, hogy közelebb 
kerüljön az olvasmány tartalmához, megértse a szavakba burkolt 
gondolatokat, érzelmileg is asszim ilálja az őt ért hatásokat.

A pubertáskor az olvasás szem pontjából nagyon fontos 
időszak. A gyermekeknek már vannak kedvelt könyveik, am e
lyeket többször elolvasnak, és kedvelt hőseik, akiknek történetét 
nagy átéléssel követik. Vonzzák őket a kalandok, a rendkívüli 
helyzetek, a nagy sorsok, a különleges tulajdonságokat hordozó 
emberek. A m ikor beleélik magukat a bátor vadász, a retten- 
hetetlen tengerész, a nagy kalandok hősének személyébe, akkor 
ideáljukat alakítják, és áttételesen meg is valósítják.

Ezzel az olvasással egy új funkció jelenik meg, az ideál
keresés, az ideálválasztás. A hősök helyébe beleélheti magát, 
tulajdonságaikat magára öltheti a fiatal. így alakul ki az a minta, 
amilyennek felnőttként látni szeretné magát.

A középiskola I. osztályában azt tapasztaltuk, hogy a ta
nulókra ezek az erők hatnak az irodalomból. Szinte a teljes po
puláció azt vallja, hogy van irodalmi ideálja. Rendkívüli szem é
lyiségek rendkívüli helyzetekbe vonzzák tanulóinkat: Rómeó és 
Júlia, Zrínyi, Tímea és Tímár Mihály, Bornemissza Gergely, de 
nem hiányzik Luké Skywalker sem, a modern világüri kalandok 
hőse. Azt kell mondanunk, hogy olyan „klub^-ja ez a különböző
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összetett személyiségeknek, akikkel az azonosulás pozitív szem é
lyiségjegyek kialakulásához segíti a tanulót.

Más a helyzet az érettségiző osztályban. A fejlődéssel járó 
pszichés változások más körülményeket teremtettek, egészen 
másként hat az irodalom a tanulókra. Ha el is jutnak a katarzisig, 
az nem minden esetben jelent tartós változást a személyiségben, 
csak annak lehetőségét. A lehetőséget azonban a tanításnak meg 
kell teremtenie!

A katarzis folyamatának három szakaszát különböztethetjük 
meg:

-  Az első a megrendülés, amely a régi szemlélet, érzelemvilág 
és értékrend megingását jelenti.

-  A második a megtisztulás, amely egy új szemléletet, érzel
mi rendet, erkölcsiséget emel az em ber tudatába.

-  A harmadik a személyiségben bekövetkező tartós fordulat, 
mely már nem pusztán élményben fejeződik ki, hanem az egyén 
életvitelében, a társadalom problém áihoz való viszonyában.

A nevelés felkészít a katartikus élményre. M indezt a nevelés 
összfolyamatával érhetjük el, csakis ezáltal terem thetők meg az 
esztétikai befogadás szubjektív feltételei.

Az előző adatok arról vallanak, hogy nem minden tanulócso
port esetében sikerül elérnie a tanításnak, hogy eljusson az igazi 
esztétikai élményig, a katarktikus hatásig. A végzős tanulók kis 
része vallotta azt, hogy van irodalmi ideálja, szeretne azonosulni 
vele. Akik példaképnek tekintenek egy-egy irodalmi hőst, azok 
igen széles skálán helyezkednek el. M egtalálható köztük a gyer
mekkorra jellemző ideálválasztás: Toldi, Sándor Mátyás, Nemo 
kapitány, Dobó István a példaképük. De ugyanakkor századunk 
nagy társadalmi problémáinak képviselőit is megtaláljuk: Ravic 
doktort, az ellenállás hősét vagy Ady Endrét, aki a költészetben 
és a társadalomban egyaránt a haladó eszmék markáns képviselő
je volt. Sajnos az sem ritkaság, hogy a krimi hatására az alvilág 
alakjai válnak eszm ényképpé...
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Ö SSZ E G E Z É S

Az olvasás a tágan értelm ezett szocializáció egyik eszköze: a 
társadalomba való beilleszkedést egyrészt az ehhez szükséges 
m agatartásm inták, m ásrészt az ehhez szükséges ism eretek 
közvetítésével teszi lehetővé. Ebben az értelemben a társadalom 
és a kultúra folyamatosságának egyik fenntartója. A kívánatos 
magatartásminták kialakításában azonban a középiskolai irodalom- 
tanítás sok tekintetben lemarad. Az oktatás (a jelzések szerint) nem
hogy növelné az irodalom iránti érdeklődést, de bizonyos csökkenő 
tendencia figyelhető meg a befejező osztályokig.

Az olvasás az adott társadalmi viszonyok meghaladásának, a 
pozitív irányú mobilitásnak is eszköze. Elősegíti az egyéni tár
sadalmi mobilitást, mivel a kulturális szempontból ingerszegény 
környezet hátrányait hatásosan képes kiegyenlíteni, és a cse
lekvéshez hatásos m agatartásm intákat ad. A vizsgált minta adatai 
azonban arra utalnak, hogy azt a potenciális lehetőséget iro
dalomtanításunk nem valósítja meg. A társadalmi csoportok 
közötti különbségek nemcsak megmaradnak, de bizonyos értelem
ben fokozódnak is. Az általános jelenségen belül csak egyéni tár
sadalmi mobilitásról beszélhetünk, kivételes tanulók eseteiről.

Az irodalomtanítás a társadalom  egészének mobilitásához is 
hozzájárulhat úgy, mint a tudom ányos-technikai haladás legfőbb 
bázisának, a permanens önm űvelésnek megalapozó feltétele. A 
benne rejlő lehetőségeket azonban még csak megközelítően sem 
realizálja középiskolai irodalmi nevelésünk. A szórványosan 
jelentkező szakkönyvek arra utalnak, hogy maga az irodalomtaní
tás szélmalomharcot vív az önm űvelés feltételeinek megterem 
téséért -  a többi tantárgy, a tantestület egységes álláspontja nélkül. 
Addig, amíg csak az irodalom tanítás harcol -  ha harcol -  az egy- 
könyves tanulás ellen, addig ezen a téren sikerre nem számíthatunk!

A kutatás megszervezéséhez és az adatfeldolgozáshoz felhasznál
tuk Gereben Ferenc-Katsányi Sándor-Nagy Attila Olvasásismeret c. 
tanulmánygyűjteményét (Tankönyvkiadó, Bp., 1988).

Üzenet, 1990/4-5.
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A BESZÉDOKTATÁS ÉS MÓDSZEREI

A BESZÉD K ÉSZSÉG  FEJLESZTÉSÉN EK  TÁ R SA D A LM I 
SZÜ K SÉG ESSÉG E

..... minden szabad népnél, különösen a
békés és nyugodt államokban, mindig 
virágzott és előkelő helyet foglalt el az 
ékesszólás.”

(Cicero)

Az írásbeliség nagyobb méretű elterjedése előtt, az antik 
demokráciákban óriási jelentősége volt az élőszó erejének. A tár
sadalom politikai felépítése egyenesen megkövetelte a közéleti 
emberektől az ékesszólás művészetét. Ennek következtében 
nevelési rendszerükben a retorikának és a beszédoktatásnak 
vezető szerep jutott. Kiemelkedő politikus szónokaik neve máig 
is fennmaradt. (Pl. Cicero beszédeit még fél évszázaddal ezelőtt 
is úgy tanították a középiskolákban, mint a klasszikus szerkezetű 
szónoklatok iskolapéldáját.)

A műveltség, az írásbeliség rohamos terjedése a XIX. és a 
XX. században mindjobban háttérbe szorította a szóbeli megnyi
latkozást a közélet területén. Az írásbeliség, az írott szó szinte 
egyeduralkodóvá vált. Igaz, hogy a korszerű töm egkommuniká
ciós eszközök (rádió, tévé) komolyan ostrom olják a Gutenberg- 
galaxist, a nyomtatott információ birodalmát, ám figyeljük meg 
közéleti dolgozóinkat. Szinte fehér hollónak számít, aki gondo
latait az élőszó szabad szárnyalásával fejti ki hallgatósága előtt. 
Oda jutottunk, hogy a társadalmi dem okrácia különböző fóru
main a közéleti személyiség még rövid hozzászólását is papírra 
veti és felolvassa. Nem bízunk képességeinkben, hogy folya
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matosan, összefüggően, meggyőzően közöljük gondolatainkat, 
nézeteinket, sőt hogy másokat is velünk egy véleményre bírjunk.

A demokrácia a társadalom minden tagjától megköveteli, 
hogy részt vegyen a társadalmi ügyek intézésében. A részvétel 
megfelelő szerepkörrel jár, ez pedig az egyéntől a szerepnek 
megfelelő, fejlett kódrendszert igényel. A természetes nyelvi 
jelek olyan rendszerét, amely lehetővé teszi a gondolatok rend
szerezett, összefüggő csoportosítását, hogy amikor érvelünk, 
tényeket sorolunk fel valami mellett vagy ellen, a címzett az 
üzenetünket hiánytalanul befogadhassa, benne az adekvát 
értelmezést magáévá tehesse.

A társadalmi körülmények megnövelték a kommunikációs 
képességek iránti igényt az egyénnel szemben. Ugyanakkor az 
iskolára is új feladatok hárulnak. Az anyanyelvi nevelés nem 
elégedhet meg a helyesírás-központú szemlélettel.

Az érvényes tanterv a kommunikációs igényt így fogalmazza 
meg célokká és feladatokká:

-  a tanulók sajátítsák el a magyar müveit köznyelvet,
-  tanulják meg gondolataikat szabatosan kifejezni szóban és 

írásban,
-  ápolják beszédkultúrájukat és íráskészségüket,
-  felkészítsék a tanulókat az anyanyelv helyes használatára 

minden kommunikációs helyzetben.
Bevallom, a tantervi szöveget átfogalmaztam, tömörítettem, 

mert az eredeti megfogalmazás a maga szertelen rendszertelen
ségével elhom ályosítja a nyom atékos célokat. A megjelent 
tankönyvek szerzői az előző évekhez viszonyítva hangsúlyozot
tabban is kezelik a feladatokat. Sugallják a tennivalókat, hogy 
pótoljuk a lemaradást. Tapasztalatom szerint itt észlelhető a leg
nagyobb lemaradás az elvek és a megvalósulás között.

A szóbeli kommunikációs készség hiányosságai akkor jutnak 
kifejezésre, ha polgáraink élni akarnak a közéleti demokrácia 
elveivel. A rádió és a tévé riportalanyainak beszéde ékes 
bizonyítéka anyanyelvű műveltségünk fogyatékosságainak. A 
kötetlen szóbeli közlemények között találunk szabatos, nyelvileg
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kifogástalan szerkezetüeket is, de gyakoribb jelenség, amikor a 
közlő keresgéli a megfelelő nyelvi jelet, igénytelen a nyelvi meg- 
formáltság és a beszédtechnika. Az első esetben szinte érzékel
hető a fegyelm ezett gondolkodás, amely a tapasztalatokat, 
érzelmeket tiszta nyelvi formává desztillálta. A második csoport 
beszédének igénytelensége a gondolkodás igénytelenségéről, 
ziláltságáról is árulkodik. A fegyelmezetlen, zavaros beszéd a 
gondolatfelépítés fegyelmezetlenségének hű tükrözője: ha az első 
jelzőrendszer nélkülözi a rendszerességet, nem követelhetjük azt 
a második jelzőrendszertől sem. A kifejezőkészség fejlesztése 
tehát az oktatási feladatokon kívül összetett nevelési feladatot is 
ró a pedagógusokra. Az értelmi nevelés keretében meg kell taní
tani a helyes ítéletalkotás törvényeire is a diákokat.

A G O N D O LK O D Á S ÉS A BESZÉD  LÉLEKTANI 
V O N A TK O ZÁ SA I

Mielőtt a lélektani kutatások fellebbentették volna a gon
dolkodás és a beszéd közötti dialektikus kapcsolat fátylát, az 
orosz Usinszkij ösztönösen megérezte a két folyamat közötti 
szoros kapcsolatot. Egyik munkájában a következőket írta:

„A szó akkor jó, ha híven fejezi ki a gondolatot; híven pedig 
akkor fejezi ki a gondolatot, ha reá nő, akárcsak a szervezetre a 
bőr, és nem csupán reá húzzák, mint egy idegen bőrből varrott 
kesztyűt."

Állításait később a lélektani kutatások teljes mértékben iga
zolták. E kérdésben is jelentősek voltak Pavlov kutatásai. 
Megállapította, hogy a fejlődő állatvilágban az em ber megje
lenésével az idegtevékenység m echanizm usában rendkívüli 
növekedés ment végbe. Ez a többlet a beszédfunkcióra 
vonatkozik. M egállapításai szerint, ha a környező világra 
vonatkozó érzeteink és képzeteink számunka a valóság első jelzé
sei, konkrét jelzések, akkor a beszéd, am ely speciálisan



kinesztéziás inger, amely a beszédszervektöl az agykéregbe ha
ladáskor már m ásodik jelzés, a jelzések jelzésébe tartozik.

Ennek alapján a gondolkodás és a beszéd kapcsán első és 
második jelrendszerről beszélhetünk. Az első jelrendszer vizs
gálata inkább a lélektanra, a második jelrendszer vizsgálata a tan- 
tárgy-pedagógiára tartozik.

A második jelrendszer a valóságtól való elvonást képez. 
Általánosítást tesz lehetővé. S ez a többlet, a speciálisan emberi 
teremti meg magasabb rendű gondolkodásunkat. Az állatok 
evolúciós fejlődésükben az első jelrendszer szakaszán állapodtak 
meg. Az emberben a valóság e jelzésein kívül kifejlődött még a 
szó is, a jelzések jelzése. Az eddigi kutatások alapján úgy látszik, 
hogy ezt a tulajdonságot az embercsoportban az egyének közötti 
érintkezés fokozottabb szükségessége váltotta ki. Ez a valóság 
tágabb m egism eréséhez vezetett. A szó segítségével a valóságtól 
el lehetett vonatkoztatni érzékeléseket. Ez azután az általáno
sításhoz vezetett, ahol a szó az érzékelések egész töm egét 
helyettesíti. Nem szükséges többé a közvetlen érzékelés: a 
második jelzőrendszer lehetővé teszi a valóság m egismerését 
absztrakció útján is. Az em ber előtt a környezet megismerésének 
beláthatatlan távlatai nyíltak meg. Az egész természet tulajdonba 
vételét végső fokon az em ber második jelzőrendszere teszi 
lehetővé, ennek segítségével képes ismereteit átadni a felnövekvő 
utódoknak is.

A fentiek alapján állíthatjuk, hogy a beszédkészség fejlesztése 
nem választható el az értelmi nevelés kérdéseitől. A beszéd a 
gondolkodás eszköze, annak anyagi formája; fejlesztése tehát 
csak úgy lehetséges, hogy vele együtt a gondolkodást is 
fejlesztjük. Ha tanítványainkat nem tanítjuk meg logikusan gon
dolkodni, ha nem tanítjuk meg őket arra, hogyan kell tapaszta
lataikat, ismereteiket gondolkodás útján alkotó módon feldolgoz
ni, beszédük nem az emberek közti szignalizáció lesz, hanem 
zavaros, rendszertelen jelzések összessége.
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A gondolkodás nevelésével kapcsolatos m egállapításokat 
azonban nem szabad formálisan értelmezni. Tévedés ne essék: 
nem azt követelem, hogy ezt a nevelési feladatot egy tantárgynak, 
nevezetesen az anyanyelvi nevelésnek kell megvalósítania. Az 
egész nevelőtestület feladata ez; ui. nem általában gyakoroltatjuk 
a fogalom alkotást, hanem m indig konkrét nyelvi, te r
mészettudományi, történelmi stb. fogalmakat alakítunk ki a ta
nulókban. Nincs és nem is lehet szaktárgyi tartalomtól független 
fogalomalkotás!

Az oktatás egyik legfontosabb feladata a valóság objektív 
törvényeit tükröző tudományos ismeretek nyújtása. A gondol
kodás fejlesztésének épp a tudományos ismeretszerzés folya
matában kell megvalósulnia. Ha ennek a szükségszerűen együtt 
járó kettős feladatnak bármelyik oldalát elhanyagoljuk, a didak
tikai formalizmus hibájába esünk.

A beszédtevékenység, mivel erős társadalmi hátterű bei- 
degzettség, általában meglehetősen automatikusan szokott végbe
menni. Ez a tény legtöbbször oda vezet, hogy jellegének nem is 
tulajdonítunk nagyobb fontosságot: a beszédpartner közléseit 
úgy-ahogy megértjük, s ezzel napirendre is térünk fölötte, mint a 
gondolatközlés formája fölött. Az iskolában viszont legtöbbször 
valamilyen szaktárgyi aktualitásról van szó, s ez teljesen leköti 
mind a tanuló, mind a tanár figyelmét, nem ügyel az üzenet 
szerkezetére vagy formai elemeire. A pedagógus általában 
megfeledkezik arról, hogy a tanuló milyen bonyolult lélektani 
folyam atok alanya m egnyilatkozás közben, s hogy ez a 
tevékenység nevelésünk nem elhanyagolható tárgya.

A szaktárgyak tanárai rendszerint csak arra ügyelnek, hogy 
tartalmilag mit mond a tanuló. Azt már nem értékelik, hogy vajon 
a tartalomnak megfelelő formában fejezi-e ki magát, hogy az 
üzenet szerkezete milyen felépítésű, hibátlan-e az artikuláció, 
változatos-e, a tárgynak megfelelő-e a szóhasználat. Rendszerint 
csak akkor figyel fel még a magyartanár is, ha valamilyen „zavar" 
keletkezik a beszédtevékenységben: ha a beszédaktus fiziológiai
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apparátusa szokatlanul rosszul funkcionál vagy a nyelvi jelek 
nem megfelelő jelentést hordoznak. A tanári beavatkozás minden 
ilyen esetben alkalomszerű és ösztönös. Ehelyett fokozatosan el 
kell érnünk, hogy a pedagógiai beavatkozás tudatos és szervezett 
beszédmüvelési formát öltsön, hogy m eghatározott jártasságok és 
készségek kialakításával képessé tegyük tanulóinkat arra, hogy 
beszédfunkciójuk a szituációnak és a tartalom nak megfelelően, 
kifogástalanul működjön.

Hogy a fenti célt elérhessük, át kell tekintenünk, milyen 
feltételektől függ a beszédkészség kialakítása. A pszicho- 
lingvisztika általános m egállapítása, hogy a kom munikációs 
képesség egyaránt függ a gyermek veleszületett adottságaitól és a 
környezet, különösen a családi szubkultúra hatásától.

K enyeres Elem ér A gyerm ek beszédének fejlődése  c. 
munkájában erről a következőket írja: „A fejlődés folyamatában 
a beszéd fejlődése csak részletfolyamat, amelyet csak mester
ségesen lehet elszigetelni az egész fejlődés folyamatától. A 
szétválaszthatatlan testi és lelki fejlődésben két tényezővel kell 
számolnunk. Egyik a különböző képességeket és hajlamokat 
magában rejtő egyén, a másik pedig a nagyon bonyolult, sok szál
ra bontható környezet, amely az egyénre szüntelenül hat.” A 
későbbi tapasztalatok és kísérletek azonban arra utalnak, hogy a 
környezetnek van döntő szerepe a beszédkészség fejlődésében.

Évtizedekkel ezelőtt az indiai dzsungelekben egy 10 év körüli 
gyermeket találtak, aki egyáltalán nem tudott beszélni, mert 
környezete nem kényszerítette a második jelrendszer kialakí
tására. Ezt igazolja a fóti Gyerm ekváros nevelőinek tapasztalata, 
valam int saját tapasztalatom  a szabadkai gyerm ekm enhely 
(Kolevka) lakóiról. A 2-3 éves bennlakó neveltek beszédkészsége 
észrevehetően fejletlenebb a családban felnövekvő hasonló korú 
gyermekekénél. A családban ugyanis a fejlettebb beszédkultúrájú 
családtagoktól a gyerm ek utánzással szinte napról napra 
tökéletesítheti beszédkészségét, a nevelőintézetek növendékeinek
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viszont nincs kitől tanulniuk. Tíz gyermekre jut egy nevelő, aki 
általában testi szükségleteik kielégítésével foglalkozik. A csoport 
tagjainak szókincse, beszédkészsége viszont épp olyan szintű, 
mint az egyedé, tehát nincs kitől tanulniuk.

A tapasztalatok alapján tarthatatlan az olyan álláspont, mi
szerint vannak eleve jó és gyenge beszédkészségű gyermekek, és 
ezen a helyzeten változtatni nem lehet. Ez az álláspont kemény 
támadások céltáblája volt az elmúlt években a szakma részéről 
világszerte. Ha elfogadnánk, akkor tulajdonképpen feladnánk a 
harcot a csata megkezdése előtt, azaz beismernénk az oktató
nevelő munka hatástalanságát. Golubkov már két évtizeddel 
ezelőtt így ítélte el ennek a felfogásnak a híveit: „Mi nem osztjuk 
a szabad nevelés híveinek nézetét, akik szerint a gyermeki közlés 
az önálló alkotás folyamatában ösztönösen is fejlődik. Mi azt 
tartjuk, hogy a fejlődést tervszerűen elő kell m ozdítanunk...” 
Egyetérthetünk ezzel a nézettel, és vele összhangban kell 
szerveznünk gyakorlatunkat az anyanyelvi nevelésben.

A BESZÉDOKTATÁS ÉS PED A G Ó G IA I G Y A K O R 
LATUNK

A munkaköri beosztásom az elmúlt évtizedekben lehetővé 
tette, hogy sok magyar szakos munkatervet, óravázlatot, ter
vezetet, több ezer dolgozatfüzetet nézhessek át, és elemezzem a 
különböző korú tanulók beszédmegnyilvánulásait. A szubjektív 
benyomások hiányosságait kiegészíthettem egzakt mérési ada
tokkal, amelyeket két tanterv anyanyelvi céljainak megvalósítása 
érdekében végeztem reprezentatív mintán. A tapasztalatok és 
adatok birtokában állítom a következőket:

a) A közoktatási hatóság az elmúlt másfél évtizedben már 
feladatként jelöli ki a kommunikációs készségek fejlesztését.

b) A tankönyvi segédletek tükrözik a kijelölt feladatokat.
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c) A módszertani gyakorlatban nehezen halad a megvalósítás, 
nagy akadálya ennek az anyanyelvi órák számának jelentős 
csökkentése.

M indezek alapján vitathatatlannak tartom, hogy a tudatosult 
feladatok csak részben valósulnak meg. A kiemelkedő ered
mények általában tanáregyéniségekhez kötődnek, akik szaktudá
sukkal képesek ellensúlyozni az objektív hiányosságokat. Sok 
pedagógus azonban inkább a tényszerű leíró nyelvtan  és 
helyesírás elsajátítására koncentrál. Ezt az irányzatot erősítik a 
szervezett központi vagy regionális felm érések is, ahol a 
mérőeszközök jellegénél fogva inkább a tárgyi tudás kerül 
előtérbe.

Ez az irányzat megnyilvánul már az évi tanmenet összeál
lításakor. Egyes pedagógusok a tanmenetükben kevés időt irá
nyoznak elő a beszédoktatásra. Terjedőben van és a maga 
nemében hasznos a központilag ajánlott tanmenetek javaslatának 
közzététele. Itt már nagyobb teret szánnak a feladatnak. Az 
egyéni körülm ények között dolgozó pedagógusok egy része 
azonban felülről jövő kényszerként viszonyul e javaslatokhoz, és 
nem tisztázza magában a beszédoktatás szerepét és jelentőségét 
az anyanyelvi nevelésben. így, ha meg is tartják az előirányzott 
órákat, a tudatosság és a m eggyőződés hiánya folytán a 
tevékenység nem sok haszonnal kecsegtető csevegéssé vagy 
kényszerhelyzetté fajul. A központilag javasolt tartalm ak kri
tikában átvétele azzal a veszéllyel jár, hogy a tanulótól idegen 
vagy tisztázatlan kérdésekről kell verbális közleményt alkotniuk. 
A legújabb kutatások arról vallanak, hogy még az ismert téma is 
érdektelenséget, következésképp közhelyes munkát szül. Még 
inkább így van ez, ha a tanulóktól azt várjuk, hogy szám ukra ide
gen, ism eretlen társadalm i vagy történelm i esem ényekről 
értekezzenek. Az ilyen órákon a tanári magyarázat vagy előadás 
jut érvényre, amit esetleg jól-rosszul reprodukálhatnak. 1987-ben 
zárult egy kutatási témám az alsó tagozatos írásbeli kife
jezőképesség vizsgálata terén. Itt tapasztaltam, hogy az ilyen
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szövegalkotás közelebb áll a kézírás em lékezetből történő 
fejlesztéséhez, mint a fogalmazáshoz. Ez pedig úgy kapcsolódik 
a beszédkészség fejlesztéséhez, hogy a pedagógusok szinte memo- 
rizáltatják a beszédfordulatokat az ún. közös szóbeli fogalmazá
sok keretében.

Mivel a beszédoktatás nemcsak önálló didaktikai szervezésű 
órákon folyik, jól egybehangolt kapcsolatot kell a pedagógusnak 
teremtenie az előbbi, valamint a nyelvtani és irodalmi órákon 
m egvalósított részfeladatok között. Ha a beszédfejlesztés 
kizárólag az önálló órákra szorítkozna, vajmi kevés kilátás lenne 
a feladatok megoldására. Ám az anyanyelvi nevelés teljes rend
szerében a jól működő korreláció koordinátáiban a részfeladatok 
már tágabb lehetőséget jelentenek. M ásrészt az anyanyelvi 
nevelés két fő területén, a nyelvtan- és irodalomtanításban 
érvényre jutó beszédoktatás e két területet is közelebb hozhatja 
egymáshoz. Különösen a nyelvtantanításban szerepelhet serken
tő tényezőként ez a törekvés. Elkerülhető a formalizmus, a ta
nulók valóban a gyakorlatban tapasztalhatják a nyelvi ismeretek 
értékét a beszédmü megszerkesztésében.

A beszédkészség elhanyagoltsága nemcsak vajdasági jelen
ség. Ország-, sőt világszerte tapasztalható a szóbeliség fokozatos 
háttérbe szorulása az írásbeli közléssel szemben. Ez a tény nálunk 
és más országokban is a tantárgypedagógusok javát a beszéd
fejlesztés, a kom m unikációs képességek kérdéseinek 
megoldására mozgósította. Iskolai kísérletekről olvashatunk, 
több tudományos és szakmunka jelent meg, amelyek alapos
ságukkal, a kérdés tudományos megközelítésének igényével jó 
fogódzót jelenthetnek a pedagógusok mindennapi gyakorlatában.

A jelenlegi gazdasági helyzet hozta magával, hogy ezek a 
munkák kevesek előtt ismeretesek. Még kevesebb az olyan 
gyakorló pedagógus, aki az elméleti felismeréseket hasznosítani 
igyekezne a gyakorlatban. A legfőbb gátló tényezőt abban látom, 
hogy a tantervek művelődési anyaga koránt sincs arányban az 
előírt tanítási idővel: elégedettek lehetünk a passzív-befogadói 
attitűdön alapuló, kis hatóerejü tanítással.
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A B ESZÉD O K TA TÁ S HELYE AZ ANYANYELVI 
N E V E L É SB E N

A tanuló kom m unikációs készségének nevelését úgy kell 
elképzelnünk, hogy az párhuzamosan halad a nyelvtan és iro
dalomtanítás fővonalában, és számtalan kapcsolat köti össze a két 
fővonalat.

Vannak követelm ények, amelyeket az írásbeli és szóbeli 
közlésben egyaránt alkalmazni kell. Ilyenek pl. a stilisztikai 
követelmények. A tanuló bármelyik formában kifejezett m egnyi
latkozásától meg kell követelni a tartalmasságot, világosságot, 
szabatosságot, a m eggyőző erőt, a logikus felépítést és a 
jóhangzást. A közlemény vagy üzenet hibái nagyrészt onnan 
erednek, hogy hiányzik a témával kapcsolatos tervszerű szókincs
gazdagítás, vagy a fogalmazási részfeladatok tervezésekor m el
lőzzük a szerkesztési gyakorlatokat. Az iskolai nyelvművelés a 
nyelvnek inkább csak az írott formájával törődik. A pedagógiai 
gyakorlat sok esetben m egelégszik az írott nyelv normáinak 
védelmével. Ehhez viszonyítva új felfogást honosítanak meg 
gyakorló nyelvtanaink. Szarvas János pl. a tanterv maximai iz
musa vagy kötelmei ellenére sugallja a nyelvi ismeretek gyakor
lati alkalmaztatását. Feladatrendszerei igen tudatosan a kognitív 
fejlesztés mellett a gyakorlatiasságot helyezik előtérbe. Az ismert 
fogalmak kiegészítése vagy új ismeretek meghonosítása mellett 
rendszeres nyelvi foglalkoztatásokat irányoz elő a szóbeli és írás
beli kifejezőképesség tudatos fejlesztésére.

A részfeladatok rendszere mellett az időről időre megtervezett 
és m egszervezett készségfejlesztési órákon alkalom  lesz 
bizonyos szerkesztéstani ismeretek nyújtására is. Ebben viszont 
az irodalomolvasás lesz segítségünkre, ahol mind a műfaji, mind 
a szerkezeti elemekkel a tanuló már megismerkedett. így szinte 
öntudatlanul a szegmentált (és valljuk be: öncélú) ismeret olyan 
felism eréssé válik, am it a tanuló a m indennapi nyelv- 
használatában aktívan érvényesíthet.

188



Ugyanakkor a beszédfejlesztés és beszédművelés az iro
dalomórának nem különálló didaktikai feladata lesz, hanem komp
lex módon összefonódik az irodalomolvasással. Menet közben 
végezhetünk szókincsfejlesztő gyakorlatokat, bővíthetjük a ta
nulók jelentéstani ismereteit, aktivizálhatjuk passzív szókincsü
ket, továbbá az aktuális tanítási óra jellegétől és tartalmától füg
gően végezhetjük a folyamatos közlés gyakoroltatását a soros 
fogalmazástanítási feladattal összhangban. Wacha Imre a M agyar 
Nyelvőr 1988/2. számában terjedelmes tanulmányt szentelt az 
irodalomórák lehetséges beszédmüvelési helyzeteinek. Hernádi 
Sándor Szórakoztató szórakésztető  cím ű m unkája pedig 
kézikönyvül szolgálhat a teljes beszédfejlesztési folyamat meg
szervezéséhez.

Az eredményes pedagógiai munka lehetőségei jelen vannak 
tehát mind a segédletekben, mind a nyelvészeti-pedagógiai felis
merésekben. A pedagógusnak módjában áll a legfrissebb néze
teket érvényesíteni a gyakorlatban az általános társadalmi elvárá
sok érdekében. A tanuló azonban a tanulási folyamatban nem 
kizárólag a szervezett hatás alanya. Az iskoláskor előtt és alatt 
legalább olyan intenzív hatás éri nyelvi szempontból közvetlen 
környezete részéről.

Az iskolába kerülő gyermek nyelvállapota azonos a közvetlen 
környezete, főleg a családi szubkultúra nyelvhasználatával. 
Mivel az anyanyelvet utánzással sajátítja el, a normális értelmi 
képességű gyermek anyanyelve szinte lenyom ata a család 
nyelvhasználatának. Sőt az sem lehetetlen, hogy a mai foglalkoz
tatási viszonyok között a nagyszülők nyelvhasználata a döntőbb. 
Az óvodába lépő gyermekek nyelve, nyelvhasználata tehát igen 
heterogén lehet a szociális környezettől függően. Az óvodai 
nevelés feladata és hatása is óriási. Ez a hatásmechanizmus 
nyelvi szem pontból egyszerre pozitív és negatív is lehet. 
Mindenesetre a pozitív oldalra kívánkozik az az egységesítő 
törekvés, ami a beszédfonetika fejlesztésében megnyilvánul. Ide 
sorolnám még a szókincs egységesülését, a szóhasználat pon
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tosságát. Azzal viszont nem tudok egyetérteni, hogy az óvónők 
egy részénél tapasztalható a folyamatos közlés korlátozása, sőt 
bizonyos mesterkéltség észlelhető a gyermek szóbeli közlésében. 
Ez a jelenség annál inkább elfogadhatatlan, mivel az óvodáskor 
előtt a norm ális fejlettségű gyermekre a term észetes és spontán 
közlőkészség a jellemző. M esterkéltség alatt értem a természetes 
beszéddallam elvesztését, a beszéddinamika torzulását, a kérdező 
és vitatkozó készség csökkenését. Mivel utánzással tanulta 
anyanyelvét, a környezetétől az extráiingvális kommunikáció 
eszközeit is elsajátította. Az óvodai drill kiölheti ezt belőle: test
tartása megmerevedik, ami hatással van a hangképző szervekre 
is. Ha az ilyen gyerekektől arról érdeklődünk, hogy pl. milyen 
verset tanultak, kicsi testük megmerevedik, term észetellenes test
tartást vesznek fel, és egy szokatlan, lényüktől idegen hangma
gasságon számolnak be, még otthon is, a tanult versről vagy 
valamilyen ismeretről. Minderre példa lehet az iskoláskor kezde
tén is. Ezek a gyermekek nem tanulják meg a helyes beszéd
légzést, ami gátolja őket az olvasás tanulásában. Rosszabb eset
ben valóságos traumatikus következményei is lehetnek a helyte
len pedagógiai munkának. Az állandó javítgatás, a sorozatos si
kertelenség, kudarc súlyos gátlásos zavarok forrása. Ezek lesznek 
a szótlanságra kárhoztatott gyerekek! Lemondtak arról, hogy 
tudattartalmaikról beszámoljanak, mert félnek az újabb kudarc
tól, a javítgatástól. Attól, hogy negatív példájukkal az osztály- 
közösség figyelmének középpontjába kerültek.

Nagy veszélyt rejt magában a gyakorlatban kialakult kérdés
felelet módszere. A tanuló elszokik attól, hogy mondatát mint egy 
összefüggő gondolatsor kiindulópontját átgondolja. Helyette 
szokásává válik, hogy várja a következő kérdést. Ez a m ódszer a 
szervezett beszédfejlesztés kezdetén szintén megbénítja a beszéd
gondolkodást.

Rontja a beszélőkedvet az is, ha a pedagógus nem hallgatja 
végig a tanulót, félbeszakítja, vagy m ondanivalóját maga fejezi 
be. Ezekre a hiányosságokra szinte naponta találunk példát az
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anyanyelvi nevelés gyakorlatában. Pedig ez a türelmetlenség fe
szültség forrásává válik a tanulóban. Ha az esetek ismétlődnek, a 
nevelés szubjektum ában tartós zavartudat keletkezik. Az a 
kényszerképzete alakul ki, hogy nem tud folyamatosan beszélni, 
bizonyos szavakat, hangkapcsolatokat nem tud helyesen megfor
málni. Ennek az állapotnak külső jeleit is megfigyelhetjük: gör
csös mozgások, feszültségek keletkeznek a beszélőszervekben, 
gyakoriak a sikertelenséget jelző fintorok, ismétlések. Az ilyen 
gátlásos tanulónak pozitív motivációval, gyakori megerősítéssel 
minél előbb vissza kell adni az önbizalmát.

Sok pedagógus viszont azt követeli, hogy tanítványai teljes 
mondattal feleljenek még akkor is, amikor ennek a beszédfolya
matban nincs semmi értelme. Amikor a teljes mondattal való 
válaszadás lélektanilag nem megokolt, sem a beszédhelyzet nem 
kívánja, nem követelhetjük ezt tanítványainktól, mert a ter
mészetes beszédszituációban a felnőttek világában sem alkal
mazzuk ezt. Ellenkezőleg: sokszor egyetlen szóba sürítjük a 
válaszunkat, vagy egy felkiáltással, esetleg gesztussal válaszo
lunk. Ha pedig ez így történik a mindennapi beszédhelyzetekben, 
nem követelhetjük másként tanítványainktól sem.

Az iskolai környezet említett hiányosságai csak úgy küszöböl- 
hetők ki, ha maga a pedagógus mintaszerűen beszél, vagy 
beszédmegnyilvánulásaiban egy nyelvi eszmény megvalósítására 
törekszik. Elsősorban önmagával szemben támasszon optimális 
követelményeket. Társadalmilag jogtalan, ha folyóbeszédben 
lomposságokat enged meg. Gyakorlatában keltsen tanítványaiban 
érdeklődést az iránt is, hogy miképpen fejezik ki a tudattartal
makat, tehát nevelje a nyelvérzéket, a közlemény arányosságát, a 
gondolatok világos elrendezésében tapasztalható esztétikumot. 
Nevelői tevékenységével teremtsen közvéleményt az osztály- 
közösségben. A tanulók fokozatosan saját maguk szálljanak 
szembe a pongyolaságokkal, és igyekezzenek rávenni társaikat, 
hogy igényesen fejezzék ki magukat.
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Ezzel szemben mit tapasztalunk? A gyakorlatban a pedagógu
sok tekintélyes része a beszédhasználatban nem érvényesíti a 
nyelvi ideált. A legnagyobb problémát a kérdéskultúra kialaku
latlanságában látom, illetve a folyamatos tanári közlés tanulóktól 
idegen szerkezetében. Az idegenséget a nyers, tekintélyes „auk
to rokétó l kölcsönzött gondolatok jellemzik, amelyeket a ta
nulóknak tartalm atlanul kell ismételniük. Ezzel ellentétes jelen
ség, amikor a tanár az óravezetés „dem okratizm us”-át úgy 
szeretné megteremteni, hogy nem idegenkedik még az argó 
használatától sem.

Kodály Zoltán m ár 1937-ben ezt követelte: „ ...tegyünk  
lépéseket, hogy a helyes m agyar kiejtés az eddiginél nagyobb 
figyelemben részesüljön... s m inden tanintézetben elegendő idő 
jusson a tiszta magyar beszéd ápolására.” Kodály javaslata fél 
évszázad után sem érvényesült a maga teljességében. A cikliku
san ismétlődő iskolareformok ugyan tételesen előrehozták a 
beszédfejlesztést, a pedagógusképzésben azonban erre a feladatra 
szervezett felkészítés nem folyik. Saját gyakorlatomban hangsú
lyozottan foglalkozom a tanári beszédkultúra csiszolgatásával, 
csakhogy még a bemutató olvasást is gyakoroltatnom kell!

A B ESZÉD O K TA TÁ S TER Ü LETEI

A beszédoktatás területén folyó tevékenységet jellegénél 
fogva két ágazatra oszthatjuk:

a) beszédmüvelési és kiejtési, valamint
b) beszédfejlesztési gyakorlatokra.
A nyelvi tevékenységben érintenünk kell a kiejtési gyakorla

tokat is, mert a pedagógusok napról napra érintkezésbe kerülnek 
olyan tanulókkal, akikben nem csak a folyam atos beszéd 
készségét kell k ialakítani, hanem gyógypedagógiai tevé
kenységgel el kell tüntetni a beszédmechanizmusban jelen levő 
káros elváltozásokat. A legtöbb esetben az ilyen tanulók a
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tanítóknak okoznak gondot, de nem ritka az olyan eset sem, 
amikor a felső tagozatban is foglalkoznunk kell a megfelelő kor
rekciós gyakorlatokkal. Persze ezek néha már olyan súlyos gyógy
pedagógiai esetek, hogy legjobb lenne gyógypedagógiai tagozatra 
irányítani őket, amelyekből oly kevés van tartományunkban.

Ha az ilyen egyed tanítója némi gyógypedagógiai felkészült
séggel rendelkezik, vagy kifejezetten érdeklődik a logopédiai 
esetek iránt, tevékenységét és áldozatos türelmét leggyakrabban 
siker koronázza. Nincs ahhoz fogható sikerérzés, mint amikor az 
egyed, akiről már környezete lemondott, norm ális beszéd- 
orgánumú emberré válik, hosszú fáradozás eredményeként arra a 
beszédszintre emelkedik, ahol osztálytársai helyezkednek el.

A beszédhibákat két csoportba oszthatjuk:
a) A selypítés vagy pöszeség
Legenyhébb formája a t, d  mássalhangzók palatalizált ejtése. 

Észak-Bácska egyes településein még a felnőttek körében is 
észlelhető artikulációs jelenség. Az adott nyelvi környezet nem is 
figyel fel ezekre az esetekre. Csak a gyakorlott fül veszi észre, 
hogy hangképzéskor a képzés helye eltolódott a kemény száj
padlás irányába. Nem fülbántó jelenség, de küzdjünk ellene, mert 
lassítja a beszédtempót, a szóbeli közlést pedig modorossá teszi. 
Könnyen kiküszöbölhető, ha az 1. osztályban a hangoztatás és a 
betűk tanítása közben nagyobb gondot fordítunk a fenti hangok 
helyes képzésére, és megfelelő korrekciós artikulációs gyakorla
tokat szervezünk.

Ennél sokkal elterjedtebb a gammacizmus, azaz az egyes 
hangok felcserélése más hangokkal, amelyek artikulációját a 
gyermek már megszokta. Úgyszólván majdnem minden gyer
meknél tapasztalható ez 1-2 éves korban. Hogy mennyi ideig tart, 
az jórészt a családi környezettől függ. Ha a családtagok részéről 
következetesen a hangok helyes képzésével találkozik, sőt a 
családtagok tapintatosan helyes irányba terelik artikulációját, az 
éréssel automatikusan eltűnik. De előfordul, hogy a dédelgető 
családtagok maguk is átveszik a gyermek által használt hang
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sorokat! Ilyen esetben majd csak az iskola végez eredm ényes 
munkát az artikulációs bázis végleges kialakításában.

Ide tartozik a következő hangok fölcserélése:

r -  1: lépa, ligó, kukolica
ö -  o: öreg, öcsi, ot
sz -  s: sép, samár, soknya
r - j :  juha, hájom, Kajcsi
1 -  j: ajma, jó, jáb
k - 1: tatas, tutya, tutorica stb.

A gam macizmusok rendszerint nem egyedül jelentkeznek, 
hanem több típus egyszerre. Ennek következtében a gyerm ek 
hangállománya a normálisnál sok esetben jóval szegényebb. 
Term észetesen ilyen esetben szám olnunk kell bizonyos 
kényelemmel is a gyermek részéről. Ez a kényelmesség aztán 
erős szokássá fejlődhet.

Ebbe a csoportba sorolható a sz interdentális ejtése is, habár 
itt nem hangfelcseréléssel van dolgunk.

-  A raccsolás  ritka jelenség gyerm ekeink körében. 
Szórványosan a repatriáló vendégmunkás gyerekek ejtésében 
észlelem, akik az adott környezeti nyelv hatására sajátították el.

Az említett beszédhibák okai lehetnek:
-  Foghíjasság , ami főként közvetlenül az iskoláskor előtt 

jelenik meg, esetleg rossz protézis is lehet az oka. Ez azonban az 
állandó fogak megjelenésével vagy fogorvosi beavatkozással 
eltüntethető.

-  Fogyatékos hallás. Ebben az esetben a tanítónak sokkal 
több energiát kell pazarolnia a fogyatékosság megszüntetésére. 
Elsősorban gondot okoz a hallásfogyatékosok felderítése az 1. 
osztályban, és csak ezután következhet a korrekciós eljárás.

-  A nyelv vagy a szájpadlás rendellenes volta.
M indezeket a rendellenességeket a szervi okok csoportjába

sorolhatjuk. Ezekkel ellentétben beszélünk még m űködési 
okokxő\, melyek rendszerint rossz szokásból erednek.
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b) A beszédritmus zavarai:
-  Hadarás. Ez megmutatkozhat a beszédritmus olyan mérvű 

felgyorsulásában, hogy veszélyeztetheti a közlemény megértését. 
Nem gyakori jelenség, de előfordulása esetén igen sok gondot 
okoz a pedagógusnak minden iskolafokozaton. A tanuló rend
szerint közvetlen környezetéből hozza magával, ahol utánzással 
szokott rá. M egnyilvánulhat ez a jelenség a hangok egy részének 
tökéletlen képzésében, vagy azok elhagyásában is. Ilyenkor 
mondjuk, hogy a tanuló „elnyeli” a mondanivalóját.

-  Dadogás. Két típusát különböztetjük meg:
Klónusos, amikor többször ismétli az első hangot. Pl. b-b- 

bemegyek.
Tónusos, amikor az első hang után hosszabb szünetet tart. Pl. 

m-megmondta.
A dadogás esetei rendszerint ideges tünetekkel járnak. Az 

egyeden megfigyelhetjük az ujjak, testrészek vagy arcizmok 
ideges rángását. Bizonyos félelemérzet keríti hatalmába minden 
egyes alkalomkor, amikor hangosan kell megszólalnia, különösen 
hallgatóság előtt. Ilyenkor a beszédhiba még felfokozódik. 
Rombolóan hat, ha társai kigúnyolják, kinevetik. Ezek a tünetek 
rendszerint erős kisebbrendűségi komplexust is takarnak. Ez 
áttevődhet a tanuláshoz kapcsolódó attitűdre. Kialakulhat a 
gyerekben olyan téves kényszerképzet, hogy társadalm ilag 
kevesebbet ér, mint hasonló korú társai.

A beszédritmus zavarait előidézheti:
-  hajlam,
-  az idegrendszerben beállott változások, 

rendezetlen családi körülmények,
-  valamilyen traumatikus megrázkódtatás, 

példa,
- előidézheti a szülő is, ha balkezes gyereket erőszakkal a 

jobb kéz használatára szorítja.
A beszédhibák javítására a következőket ajánlom:
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A selypítéses esetekben ne a hibásan képzett hangok artikulá
ciójára törekedjünk. Ez felesleges erőfeszítés, mert a gyermek 
azért selypít, mivel nem tudja képezni az adott beszédhangokat. 
Elölről kell kezdenünk a munkát: úgy tanítjuk ezeket a hangokat, 
mint teljesen ismeretleneket. Ehhez a tevékenységhez minden 
pedagógiai eszközt felhasználunk.

Kezdeti sikerek után keressünk olyan szövegeket, vagy 
magunk állítsunk össze ilyeneket, amelyekben a kérdéses hangok 
nagyobb gyakorisággal fordulnak elő. Erre a célra kiválóak a 
tréfás mondókák, gyermekdalok, nyelvtörők. Az alsó tagozatos 
olvasókönyveink is tartalm aznak erre a célra használható 
anyagot. Különösen a gyermekdalokat ajánlom, mert még nem 
találtam olyan beszédhibás (dadogó) gyereket, aki éneklés 
közben dadogott volna. E tartom ányon belül kiemelném a 
mozgásos énekes játékokat. Érdekesek, derűsek és a didaktikai 
törekvést teljesen elfedik a gyermek elől.

A beszédhibás tanulótól mindig rövid feleletet követeljünk. 
Hosszabb közlemény esetén ui. nem tud koncentrálni arra, hogy 
beszédhibáit kiküszöbölje. A rövid feleletekkel m egkímélhetjük a 
kudarctól.

A tudatosult sorozatos kudarcok fokozzák a szubjektum gátlá
sosságát. Az osztályközösséggel értessük meg, hogy X tanuló 
egyenrangú társuk, aki képes leküzdeni beszédfogyatékosságát,

c) A kétnyelvűségből eredő fogyatékosságok 
A szerbhorvát nyelv hatása nemcsak a lexikális anyagon, a 

m ondatszerkezeten vagy a helyesíráson mutatható ki bizonyos 
területeken, hanem behatolt a nyelv legkevésbé változékony 
részébe, a fonetikába is. A hatás kétirányú: egyrészt új hangot 
honosít meg, amely létezett a magyar hangtörténelemben, m ás
részt hanghelyettesítéssel szegényítheti beszédhangjaink állom á
nyát. Szerencsére az utóbbi eset kisebb régióra terjed ki (Zombor, 
Ú jvidék), ezért adott és újszerű hiperurbanizm usnak is 
tekinthetjük.

196



Laziczius Gyula és Bárczi Géza fonetikáiban a mással
hangzók csoportjában a laterálisok között még megemlítik az 
alveopalatális laterálist, amit ly-nal jelölünk. A hang meglétét 
mindketten csak a palóc nyelvjárásban említik. Tehát létezett egy 
m ássalhangzónk, amely kiszorult a köznyelvi ejtésből, 
ábécénkben külön graféma jelzi történeti meglétét.

A szerbhorvátban mind a köznyelvben, mind a nyelvjárások
ban élő, funkcionális mássalhangzó, fonéma, melyet írásban 
megfelelő graféma jelez. A vajdasági magyarság a köztársaság 
nyelvének tanulásakor megtanulja ennek a fonémának a helyes 
artikulációját is. Előbb az iskolában figyeltem meg, hogy egyre 
több tanuló magyarórán is ejti az ly jelölte hangot. Furcsáilottam, 
hajlamos voltam betűejtésnek tekinteni. De vajon az-e?

A környezeti nyelv hatására kialakul a tanulókban a szerb
horvát lj fonéma ejtésének artikulációs bázisa. A magyarban 
találkozik a grafém ával, am ely m ögött hivatalosan nincs 
megfelelő beszédhang. Úgy tanítjuk, hogy a j hangot két betűvel 
jelöljük. Megértem az értetlenségüket: van egy betűnk, amelyet 
másként kell ejteni - még akkor is, ha nem okoz gondot a helyes 
ejtése. Mi sem természetesebb a gyermek számára, mint hogy ejti 
is. És nemcsak ő! Az ipari munkásság és az értelmiségiek körében 
egyre gyakrabban hallani e mássalhangzónk szabatos ejtését.

Mi legyen a teendőnk ezzel a hangtani jelenséggel kapcsolat
ban? Nyugodjunk bele, hogy a szerbhorvát nyelv hatására ismét 
megjelent nyelvünkben egy régi, ma már úgyszólván kiveszett 
hangunk, és megjelenését támogassuk, mert némi új színt visz 
kiejtésünkbe, vagy nyelvjárásiasságnak, betűejtésnek könyveljük 
el. Harcoljunk ellene? A M agyar Nyelvtudományi Társaság 
1965. évi kiejtési konferenciáján felvetettem ezt a jelenséget a 
magyar nyelvészek előtt. Azt javasolták, hogy helyezkedjünk 
türelmi álláspontra. Megjelenése a nyelv élő voltát bizonyítja. Ne 
vívjunk ellene szélmalomharcot, mert sok más szavunkban is, 
ahol betűejtésnek tekintjük a köznyelvi ejtést, fokozatosan a 
betüejtéses alakok kerekednek felül. Hadd tegyem hozzá: ha a 
tanuló ejti az ly-t, könnyebb lesz számára a helyesírás.
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A szerbhorvát nyelvterület egy részén, de különösen a 
városokban egyre általánosabbá válik  két-két affrikátapár 
kiegyenlítődése. Ezek a következők: 

zöngétlenek ty -  cs 
zöngések gy -  dzs
A kiegyenlítődés nem zöngés-zöngétlen  párok között 

következett be (ty-gy), hanem a ty hang kiegyenlítődött a cs 
hanggal, a gy pedig a dzs-vel. A kiegyenlítődés hatására azon a 
területen, ahol ez a jelenség megfigyelhető, a szerbhorvát nyelv 
foném arendszere szegényebb lett két beszédhanggal. Mivel 
ezeknek értelemmegkülönböztető erejük van, bizonyos zavarokat 
idézhet elő a közérthetőségben is.

A jelenség a városokban terjedt el és terjed ma is, a hiperur- 
banizmus egy modern válfajának tekinthető. A régi heterogén 
etnikai összetételű településeken, mint pl. Újvidék vagy Zombor, 
ez a hiperurbanizmus összes jellegzetességével behatolt a magyar 
anyanyelvű lakosság köznyelvi ejtésébe is. Különösen a fiatalság 
nyelvhasználatából majdnem teljesen kiveszett a ty, gy hang, és 
helyettük a megfelelő hangsorokban cs-, dzs-féle hangokat 
használnak. Pl.

kutya -  kucsa hegy -  hedzs
tyúk -  csúk megy -  medzs
fütyül -  fucsül gyertya -  dzsercsa

Ebből a kevés példából is látható, hogy ez a hangkiegyen
lítődés jelentős fonetikai pusztítást végezhet egyes települések 
kiejtésében. Nem mondok újat, amikor az Újvidéki Rádió vagy 
Televízió egyes bemondóinak kiejtésére utalok, azaz arra a jelen
ségre, hogy még a válogatott együttesek artikulációján is felis
merhető ez a jelenség vagy annak enyhébb változata. Az ellene 
való küzdelem főleg az itt működő iskolákra és pedagógusokra 
hárul. Ők tudnak a legszervezettebben fellépni ellene, és kitartás
sal, következetességgel a legeredményesebb munkát végezhetik.
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Hogy a helyes köznyelvi ejtés szokássá alakuljon, az a tanulók 
akaratától is függ. Ha a fent leírt hangtani deviáció az ifjúsági 
argóban divat, akkor akár az egész egységes nevelőtestület 
erőfeszítése törhet meg rajta. Azt kell elérnünk, hogy a tanuló 
maga ismerje fel: kiejtése eltér a társadalm ilag elfogadott 
köznyelvi ejtéstől. Ennek felism eréséhez nagy segítséget 
nyújthatnak a különböző auditív szemléltető anyagok, a pedagó
gus kifogástalan ejtése. És ez több, mint az állandó korholás, 
javítgatás. Az állandó kudarc makacs ellenállást vált ki, a „csak 
azért is” magatartást idézi elő. Minden kezdeti sikert elism erés
sel, dicsérettel, serkentéssel jutalmazunk. A Jó Pajtás rend
szeresített évi anyanyelvi versenyei felmérhetetlen haszonnal jár
tak, mert a felkészülés hónapjai alatt a gyermekek tömege vett 
részt egy sajátos kiejtési drillben.

A vajdasági magyar nyelvnek van egy értékes hangtani tulaj
donsága. Ez pedig az é következetes és aktív használata, melynek 
eltűnését más területeken az írott szövegek siettetik, helyesírá
sunk ugyanis nem jelöli. Az említett egri kiejtési konferencián 
Kodály Zoltán szót emelt annak érdekében, hogy ez a fonémánk 
m egtartsa funkcionális szerepét a nyelvünkben. A m agyar 
helyesírás szabályai 11. kiadásának megjelenése előtt az MTA 
munkabizottsága járt a Vajdaságban is, hogy kikérje vélem ényün
ket az esetleges változásokról. Mi akkor azt javasoltuk, hogy ha 
van egy grafémánk, mely mögött nincs megfelelő fonéma (ly), 
akkor helyes lenne jelölni az é-t, mivel ezt a fonémát ejtjük, de 
nincs jelölő grafémája. Javaslatunk nem került meghallgatásra. 
Ennek ellenére iskoláinkban ápolnunk kell használatát, vagy 
legalább ne szoktassuk le a tanulókat természetes használatáról. 
Használati értékét értessük meg tanulóinkkal ilyen példákon: 

mégjeléntétte megjelentette 
vész vesz 
szemét szemét
Értessük meg, hogy az é hangnak értelemmegkülönböztető 

szerepe van nyelvünkben. Ezenkívül hajlékonyabbá teszi a 
beszédfonetikát, tehermentesíti a túlterhelt nyílt e hangunkat.
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Küzdjünk továbbá a következő helytelen ejtések ellen:
1. ára, befata, lenyáta, szóvá, magasztája. Ezekben az esetek

ben tulajdonképpen kiesik egy mássalhangzó, és m egnyúlik az 
előtte levő magánhangzó.

2. a pávo, lábo, házo esetében a hangokat túl szűk ajaknyílás
sal képezik a tanulók, és túlságosan hátrahúzzák a nyelvüket a 
szájüregben. Gombos, Doroszló lakosságának ejtésében m inden
napi jelenség.

3. Bajmok, Pacsér környékén fordul elő az i-zés következő 
esete: píz, kis, kinyér stb.

4.Királyhalma, Hajdújárás, Ludas, Horgos, Martonos területén 
az igei paradigmában történik változás. Bizonyos analógiák 
mintájára a következő igealakok születnek: húzi, mosi, kapdosi, 
olvasi stb.

M ódszertanunk azon az állásponton van, hogy a nyelvjárási 
eltéréseket ne tekintsük hibás beszédnek, és ne üldözzük az 
iskolában. Az idézett eseteket nem tekinthetjük teljes mértékben 
nyelvjárásiasságnak, inkább hibás ejtésnek. Ezért rendszeres 
beszédmüveléssel gyomlálgatnunk kell őket. Sok pedagógus 
eddig is eredm ényesen fáradozott eltüntetésükön. Ennek a 
munkának azonban szervezettebb formát kell öltenie. A tanulók 
felzárkóztatását szolgálják a pótórák. A magyar szakos tanárok 
állítsák össze a település vagy község differenciális nyelvtanát, és 
ennek birtokában tervezzék meg a beszédművelés tartalmát.

A HAN G SÚ LY  ÉS A H A N G L E JT É S

A jelekbe merevített beszéd optikai részét a helyesírás szabá
lyozza. De nemcsak az írásnak, az élőbeszédnek is megvannak a 
szabályai. Ezek többnyire a megértést, a jóhangzást, a beszéd 
érzelmi, hangulati hatását segítik elő. Az artikuláción kívül a 
beszédfonetika tanítása is az anyanyelvi nevelés, a beszéd
művelés alapfeladatai közé tartozik. Éppen azért, mert nem
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jelöljük bizonyos jelekkel a hangsúlyt és a hanglejtést, azok 
elsajátítása bizonyos estekben nagyobb gondot okozhat a pedagó
gusnak, mint a helyesírás tanítása. Különösen akkor gond ez, ha 
a szakszerűtlen anyanyelvi nevelés következményeként a felső 
iskolafokozaton rossz beidegződöttséget, iskolai modorosságokat 
kell megszüntetnie.

A beszédművelés tudatos fejlesztésében az első lépés a helyes 
beszédlégzés fejlesztése, kialakítása. A beszédlégzés ui. nem 
azonos az élettani légzéssel. Beszéd közben sokkal több levegőre 
van szükségünk, mint élettani légzés közben. Ezt a levegőmennyi
séget a mellkasi légzés nem tudja biztosítani. Tanulóinkat tehát rá 
kell szoktatnunk a hasi légzésre. Ha ugyanis mellkasi légzést 
végzünk folyamatos szövegm ondás közben, elkerülhetetlen, 
hogy vállunk és mellünk, mellkasunk ne emelkedjék rendellene
sen, ha biztosítani akarjuk a szükséges levegőmennyiséget. Ez 
pedig a hallgatóban azt az érzetet kelti, mintha a beszélő rángatóz
na a vállával. Kerülnünk kell továbbá, hogy légzés közben külön
böző mellékzörejek keletkezzenek. Ez különösen akkor zavaró a 
felnőtteknél, ha a beszélő előtt hangerősítő berendezés van, amely 
még felerősíti az egyébként alig hallható zörejeket.

Az eredményes pedagógiai munka megszervezéséhez tekinté
lyes irodalom áll rendelkezésünkre. Hernádi Sándor beszéd- 
müvelés-tankönyvei az óvónőképzők és tanárképző főiskolák 
számára biztos alapot nyújtanak a tennivalók tisztázásához, féltu
catnyi kézikönyve pedig a munka ötletes, szellem es lebo
nyolításához. Az alsó tagozatos munkában A Tanító legutóbbi 
évfolyamai tartalmaznak számos óraleírást.

Közismert, hogy a magyar hangsúly általában a szavak első 
szótagjára esik, annak is a legexpresszívebb részére, a szó- 
tagképző magánhangzóra. A mellékhangsúly mindig a páratlan 
szótagokra kerül. Ha a szavak erős érzelmi telítettségüek, a 
főhangsúly is eltolódhat az első szótagról, és ilyenkor bármelyik 
szótagra átcsúszhat. Az érzelmi hangsúly főleg a mondatban jut 
kifejezésre, ahol a szavak relatív értelmét emeli ki.
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A szóhangsúlyt illetően általában nem sok vétséggel 
találkozunk. Annál több esetben sértik meg a tanulók a m ondat
hangsúly szabályait. A mondathangsúly általában arra a m ondat
részre esik, amelyet ki akartunk emelni. Ezt a kiemelt helyzetet 
már a szórend is jelzi. Közéleti nyelvhasználatunkban figyelhetjük 
meg, hogy a felszólalók szinte minden egyes szót egyforma erő
vel emelnek ki. Ha mindent hangsúlyozunk, akkor valójában sem 
mit sem emelünk ki. Az ilyen beszéd, ahelyett, hogy felkeltené a 
hallgatóság érdeklődését, a lényegre terelné a figyelmet, fárasz
tóvá, kattogó egyhangúsággá válik.

Mind többször tapasztalom, hogy iskoláinkban a tanulók nem 
a jelzőt hangsúlyozzák a mondatban, hanem a jelzett szót. így 
születnek aztán a következő akusztikailag torz szintagmák: szép 
alm a, öreg bácsi, piros rózsa stb. A Jó Pajtás évi versenyei vagy 
a középiskolások körzeti vetélkedői kiapadhatatlan forrásai az 
adatgyűjtésnek!

M indent összegezve azonban azt kell m ondanunk, hogy 
hangsúlyozásunkban nem sok kivetnivalót találunk. Súlyosabbnak 
találom a helyzetet a hanglejtés terén. Hatását itt érezteti a 
környezet másik nyelve is, de rombolóbbnak tartom a töm eg
tájékoztatási eszközök (rádió, tévé) adásait. Az átlagközönség 
példát lát a bemondók hanglejtésében, artikulációjában. Köve
tendő példát. Tartományi bemondóink egyike-másika úgy beszéli 
anyanyelvét, mint aki azt idegen nyelvként sajátította el. Az 
anyaország bemondóinál pedig egyre terjed a modorosság mind az 
intonációban, mind a 1 hang artikulációjában. E m ássalhangzónkat 
úgy lágyítják, mint a franciák bizonyos hangkapcsolatokban. 
Szinte az az érzése az embernek, hogy kialakulóban van a m a
gyarban egy hímnemű és nőnemű ejtési rendszer... Persze az 
iskolát sem hagyhatjuk ki, ha a hibák forrását keressük. Óvodai 
csoportokban, alsó tagozatban találkozunk gyakrabban egy eről
tetett, „iskolás" hanglejtéstípussal, amely a legtöbb esetben idegen 
a gyerm ekek term észetes beszédejtésétől. A helytelen dal
lamvezetés a szavaknál és mondatoknál egyaránt megfigyelhető. 
A mondatban a szavak dallama függetlenül a szólamoktól, így a
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hanglejtés indokolatlan hullámzásba csap át, a végén kacska- 
ringós fonetikai farkincával. Ezt a jelenséget még a szerbhorvát 
hatásra sem kenhetjük, mert attól is idegen. Inkább valami isko
lai modorosságnak tekintjük.

A pedagógusok alkotóképessége sokat segíthet vagy teljesen 
eltüntetheti a jelzett fogyatékosságokat. Olvasókönyveink mind
egyike sugallja az egyes szövegekhez fűződő beszédmüvelési és 
beszédfejlesztési lehetőségeket. Az egyéni törekvések tehát 
találkoznak a központi törekvésekkel. Többek között számos 
utasítást találunk a szövegek dramatizálására. A gyakorlásnak ez 
a módja sok hasznos lehetőség forrása lehet a beszédkultúra 
fejlesztéséhez. De buktatói is vannak! A párbeszédet olvasó ta
nulót arra kényszerítjük, hogy a szerephez idomítsa hangját. így 
születnek az erőltetett utánzások, a hamis pátosz. Ne feledjük el, 
hogy nem színpadon van a tanuló, csak felolvas. Utaljunk arra, 
hogy a természetes beszédfolyamatban hogyan adja vissza más 
szavait. így megtalálja a buktató elkerülésének módját. Még 
helyesebb, ha a szöveg cselekményéhez hasonló szituatív beszéd
helyzetekben végezzük a gyakorlatokat. Itt nem gátolja a gyer
mekeket a szöveg kötöttsége, érvényesül nyelvi alkotókedve. A 
még ritka példák alapján állítom, hogy sokkal hasznosabbak, 
sokkal nagyobb a gyakorlati értékük, mint a mondatfonetika 
ismérveinek minden elméleti ismerete együttvéve.

SZÓ K IN C SFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK

Mielőtt a pedagógus rendszeresen megtervezné a tanulók 
szókincsének fejlesztését, ismerje meg, mekkora és milyen 
rétegezettségű a szókincsük az iskolába lépéskor vagy az adott 
évfolyam elején. Egyébként általánosságban a legújabb kutatások 
adatai alapján elégedettek lehetünk a tanulók szókincsének 
fejlődésével (Bagi-H orváth-Papp: Az írásbeli közlés fejlődése az 
általános iskolában , 1987).
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Ismert tény, hogy azok a tanulók, akik óvodába jártak, fejlet
tebb szókinccsel rendelkeznek, vagy legalább nagyobb az aktív 
szókincsük az óvodába nem járt társaiknál. A szókészlet továbbá 
függ a gyermekek közvetlen környezetétől, a szülők foglalkozá
sától. A szociális tényező mellett azonban kutatásaink alapján a 
nemek szerinti megoszlással is számolni kell. A kislányok szó
kincse jelentősen fejlettebb, mint a fiúké!

A gyerm eklélektan szakembereinek véleménye megoszlik az 
iskolába lépő tanulók szókincsének nagyságát illetően. Ha a szél
sőséges becslésektől eltekintünk, akkor mind a hazai, mind a 
külföldi kutatások alapján az 1. osztályosok szókészletét kb. 
háromezerre tehetjük. Ennek a lexikális anyagnak túlnyom ó 
többségét a főnevek alkotják, számban utánuk azonnal az igék 
következnek. Az említett kutatás azt mutatja, hogy ez a m egosz
lás a 8. osztályig megmarad.

Az iskoláskor előtt a gyermek az igéknek eleinte csak a jelen 
és múlt idejét használja. Még a 3. életév után is gyakori a fel
szólító és jelentő mód felcserélése. A feltételes módú idealakok 
igen későn tűnnek fel a beszédben. Az összetett feltételes módú 
igealakokat (mentem volna) még 7-8 éves korban is gyakran 
eltéveszti a gyermek. Sokáig nem tudja használni helyesen az 
igekötőket sem.

A melléknevet a kisgyermek nem használja tudatosan, csak 
főnevekhez kapcsolva, jelzős szerkezetek formájában tanulja 
meg. Tehát a tanítáó ne „szép jelzőket”, hanem a beszéd
helyzetnek m egfelelő jelzős szószerkezeteket gyűjtessen és 
használtasson a tanulókkal! Gyakran előfordul, hogy a melléknév 
ellentétét még 7 -8  éves korban sem tudják pontosan m egm on
dani. Épp ezért a nyelvismereti ágazat keretében végeztessünk 
minél több olyan gyakorlatot, ahol ellentétes szópárokat kell a 
tanulóknak gyüjteniük.

A 12. életévben a szókincs fejlődése erősen megtorpan. 
Bizonyos ideig csak minimális fejlődés tapasztalható. Ekkor ér a 
gyermek a prepubertás korba, és a hatalmas fiziológiai változások 
(Piaget: deuxiem nessance) rányomják bélyegüket a gyermeki 
nyelv fejlődésére is. Amikor túljutott ezen a krízisen, a fejlődés
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továbbra is egyenes irányú lesz, azaz évente mintegy 400 új szó
val gyarapszik a szókincse. Ez az adat például szolgálhat mind a 
tanítás egésze, mind a környezeti nyelv és idegen nyelv tanítása 
számára. Megmutatja, hogy a tanuló teherbírása mekkora, mennyi 
új fogalmat dolgozhatunk fel évente, annak keretében pedig egy 
tantárgyban vagy egy tanítási órán.

Mint említettem, a fiúk és lányok szókincsében is különbség 
van. A mennyiségi eltérés mellett tartalmi különbségek is tapasz
talhatók:

Közös Lányok Fiúk

testrészek ember harc
játék ennivaló foglalkozások
öltözködés virágok technika
ház és berendezése színek állatok
eszközök gabonafélék
iskolai kifejezések fémek
időjárás
tulajdonságok
cselekvések megjelölésének szócsaládja

Meg kell említenem, hogy a szólásokat, közmondásokat, átvitt 
értelmű kifejezéseket a gyermek 10-12 éves korig szó szerint 
veszi, és nem is gondol arra, hogy azoknak más, rejtett értelmük 
is lehet. Még a 12. év után is ritkán érti meg önállóan a szólások 
jelentését, de arra már rendszerint rájön, hogy burkolt értelmük 
van. A képes kifejezéseket, pl. az erkölcsi tanulságot hordozókat 
viszonylag a fejlődés kései időszakában fogja föl. Minél 
elvontabb a jelentés, annál érettebb életkor kell ahhoz, hogy a 
gyermek felismerje a szó jelentését. Ezek a lélektani megfi
gyelések fontos tanulságul szolgálhatnak a kifejezőképesség 
fejlesztéséhez. Szerintem  a fogalm azási m űfajok közül a 
jellemzést, kisértekezést nem szabad túl korán erőltetnünk, 
kezdeményeznünk, mert ezek feltételezik az elvont gondol
kodást, az elvont kifejezések aktív használatát. Ezekkel akkor 
foglalkozzunk, amikor a tanuló már megérett erre.
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A nevelőnek is vigyáznia kell, hogy a tanítási interakciókban 
a gyermekkel mindig értelmi fejlettségének megfelelő beszéd
modort alkalmazzon. Nem szabad képletesen beszélni, fiatalabb 
osztályokban szólásokat alkalmaznia, mert ezeket a gyermek -  
magyarázat nélkül -  szó szerint veszi, és így bántó félreértések 
forrása lehet. De nem szabad az ellenkező hibába sem esnie, azaz 
állandóan a legegyszerűbb szavakat használnia. Eligazodásul a 
gyermek kérdései szolgálhatnak iránytűként -  ha valóban olyan 
demokratikus légkört alakított ki a tanításban, hogy a tanulók 
mernek kérdezni.

A szómagyarázat a szókincsgazdagítás legelterjedtebb formá
ja. Ezért az olvasókönyvek sugallta szóm agyarázatokat ne te
kintsük formaságnak, éljünk velük. Természetesen nem eléged
hetünk meg a puszta verbális szómagyarázatokkal. Negyedéves 
tanárjelöltekkel kipróbáltam a következő vizuális kiegészítő 
módozatokat:

a) a hangsor által jelölt tárgy bemutatása,
b) képek, rajzok , bem utatása különböző # gyűjtem ényes 

kötetekből, táblai vázlatrajzzal,
c) arcjáték, gesztusok bemutatása.
Verbális magyarázatokkal oldjuk meg a szó értelmezését 

akkor, ha a szemléltetés egyik módja sem alkalmazható. Egy-egy 
szó ism eretlen lehet szövegtől függetlenül és a szövegben 
elfoglalt helyzeténél fogva. Jelentésük alapján értelm ezésre 
szorulnak: az idegen szók, a tájszók, a szakszók, a csoport- és réteg
nyelvi szók, valam int a régies vagy kihalt szavak. Az utóbbiak 
esetében nem szabad a pedagógusnak saját szóhasználatára 
támaszkodnia. Gondoljunk arra, hogy pl. csak a m ezőgazdaság
ban milyen óriási változások történtek az elmúlt fél évszázadban! 
Helyzetüknél fogva külön értelmezésre szorulnak a szóképek. 
Ennek során a tanuló a már ismert szónak új, átvitt értelemben 
való használatával ismerkedik meg, azaz m egism erkedik a 
szavak metaforikus használatával.

A verbális magyarázat fajtái:
a) leírás,
b) körülírás,
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c) rokon értelmű szavakkal történő magyarázat,
d) ismert ellentétes jelentésű szóval történő magyarázat,
e) azonos tövű szavak felsorolásával történő értelmezés,
f) a szövegkörnyezettel történő értelmezés.
A szómagyarázatot az új tananyagot megelőző bevezető 

beszélgetés közben végezzük, hogy pl. a feldolgozandó irodalmi 
szöveg megértését eleve megkönnyítsük. Az olvasást ne szakít
suk meg szómagyarázatokkal, csak abban az esetben, ha a 
feltételezett ismeretlen kifejezések mellett a tanulók magyaráza
tot kérnek újabb szavakra is.

Az értelmezett nyelvi jeleket valamiképpen rögzítenünk kell. 
Már azon az órán, amelyen a tanulók az új szavakkal megis
merkedtek, alkottassunk azokkal mondatokat. A pedagógus maga 
is tervszerűen használja ezeket a szavakat, szője bele a 
tananyagot összefoglaló kérdésekbe. Későbbi óráin újból és újból 
alkalmaztassa a tanulókkal.

A szómagyarázatokat nem lehet rögtönözni. A tanár csak 
olyan szavakat értelm ezhet, am elyek jelentésével maga is 
tisztában van. Ezért a közvetlen készülés keretében tanulmányoz
za az értelmező szótárt. Persze eszünkbe ne jusson, hogy az ott 
talált elvont meghatározást zúdítsuk a tanulókra!

A szókincsgazdagítást végezhetjük közvetlen szemléltetéssel 
is. A fogalmazástanítás rendszerében adatgyűjtés közben a 
helyszínen ismerhetik meg a tanulók pl. a tereptárgyra, tájra 
vonatkozó kifejezéseket.

A gyűjtőm unka szerves része a szókincsfejlesztésnek. 
K ülönös m otiváló hatása van, mert ébren tartja a 
versenyszellemet, mozgósítja a tanulók emlékezetét. Bármely 
területről gyűjthetünk szavakat, de különösen a hangutánzás 
nyújt erre jó alkalmat. Pl. gyűjthetünk.

-  koppanásszerű hangokat: kopog, koppan, kattan, kattog stb.
-  csattanásszerü hangokat: csattog, csattan, pukkan, rittyen stb.
E terület szinte kiapadhatatlan. Az iskolai segédletek mellett a

tanár bízza magát ötletességére.
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Ugyanúgy nagyok a lehetőségek a rokon értelmű szavak 
gyűjtésében. A m unkát m ár m egkezdhetik a kisiskolások. 
Eredmény azonban csak akkor mutatkozik, ha szinte állandó jel
legű ez a gyűjtőmunka, és nem kötődik ahhoz a rövid időszakhoz, 
amikor a tankönyv és a tanterv tananyagként előírja. Az egyik 
iskolában pl. a szakkörvezető tanár a település ragadványneveit 
gyűjtötte össze tanítványaival. Kb. 2000 adat gyűlt össze így, s 
nyelvészetileg is kár, hogy sehol nem publikálták. A példa 
bátorító lehet mindenki számára! Az összegyűjtött anyag alapján 
u taljunk a rokon értelm ű kifejezések fokozati e ltéréseire. 
Természetesen ezt csak úgy érhetjük el, ha egy-egy lexémát 
szövegkörnyezetben vizsgálunk. Vétessük észre: nem mindegy, 
hogy az adott beszédszituációban a rokon értelm ű szavak 
melyikét használjuk. A gyakorlat állandósága vagy kiküszöböli á 
fogalmazások gyakran ismétlődő szavait, vagy lehetővé teszi, 
hogy a tanuló fokozatosan m agáévá tegye a választékos 
szóhasználatot.

Szinte teljesen hiányzik gyakorlórendszerünkből a hangulat
festő szavak gyűjtése, használata. Ilyen jellegű gyakorlatokat 
adhatunk mind a nyelvtani, mind az irodalmi anyaggal kapcsolat
ban. Pl. gyűjthetünk hangulatfestő igéket, melléknévi igenevéket 
stb. De a tanulók összeírhatják az iskolával, családi környezettel, 
a szülők foglalkozásával kapcsolatos hangulatfestő szavakat is. 
Az irodalmi példák alapján vizsgálat alá vehetik a házi olvas
mányokat vagy azok bizonyos fejezeteit.

A csoportnyelvi szavak gyűjtése is érdekes és értékes lehet. Pl. 
Zentán tapasztaltam, hogy a magyartanár kihalófélben levő szak
mák szókincsét gyüjtette össze tanulóival. Munkájuk népraj-zi és 
nyelvtörténeti szem pontból is igen érdekes és értékes volt. 
Gondoljunk az említett mezőgazdaságra! Hiszen a Toldit ma már 
illusztrálni kell, hogy a tanulók még a mezőgazdasági kife
jezéseket is értsék! Hasonló módon összegyüjthetjük ma is 
virágzó foglalkozások szakkifejezéseit. A csoportnyelvi 
szavakkal kapcsolatban említenünk kell az argót. A tanulók

208



gyakran és szívesen élnek az ifjúsági nyelv divatkifejezéseivel. A 
felnőttek világában sem ritka, hogy valaki argót kever a 
folyóbeszédébe. Sőt az igényesebb nyelvhasználatba is befu
rakodik. Természetesen küzdünk a durva kifejezések ellen. 
Igyekszünk kialakítani az igényes nyelvhasználatot a tanulóknál. 
Ám ugyanaz a tanuló, akit elmarasztalunk, a felnőttektől hallja, 
sőt az irodalomban olvashatja az ilyen kifejezéseket, m int... hogy 
oda ne ügessek; mi ebben a pláne?... csőbe húznak valakit, oltári, 
nyári mikulás, ürge, apafej, állati, kerti törpe, spinkó stb. Milyen 
álláspontra helyezkedjünk velük szemben? Indítsunk ellenük 
keresztes hadjáratot akkor, amikor a tévében egyértelműen parla
gi vagy obszcén szavakkal is találkoznak? Ne folytassunk strucc- 
politikát! A durva, bántó vagy sértő kifejezéseket ne tűrjük. 
Azokat viszont, melyek a használatban polgárjogot nyertek, néz
zük el, ha a tanuló megfelelő beszédhelyzetben használja őket. 
Ilyenkor még stílusértéke is lehet... Mert valakit csőbe húzni épp 
olyan kellemetlen a kérdéses alany számára, mint valakit pácban 
hagyni. A kerti törpe metafora pedig cseppet sem rosszabb kife
jezés, mint, mondjuk, a ronda, rusnya, giccses. Sőt még a fel
soroltakkal szemben jobban is hangzik, groteszk, szatirikus 
árnyalata van. Távol áll tőlem, hogy védelembe vegyem ezeket a 
kifejezéseket. A pedagógus tartózkodjék attól, hogy maga ter
jessze, népszerűsítse őket. A nyelvfejlődés, a természetes szelek
ció majd eldönti, mi kerül belőlük a köznyelvbe.

Gyűjtessük össze a szlavizmusokat, idegen szavakat:
-  a közigazgatás,
-  a mozgalmi nyelv,
-  a szaknyelvek,
-  a diáknyelv,
-  a család beszélt nyelve területéről.
Arról lépten-nyomon személyesen is meggyőződhetünk, hogy 

magyar nemzetiségű polgáraink nyelvezete sok esetben hemzseg 
a szlavizm usoktól, igénytelenebbek esetében a szerbhorvát 
szavaktól, kifejezésektől. Esetleg úgy igyekeznek „m eghonosí
tani” az idegen szót, hogy magyar végződésekkel látják el, hogy
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a m ondatszerkezetbe beleilleszthető legyen. A jelenség sokat 
foglalkoztatja nyelvészeinket, nyelvművelőinket. Régebben a 
Magyar Szó  nyelvművelő rovata lehetőséget nyújtott minden 
hozzáértőnek, hogy rám utasson a nyelvrontó jelenségekre, 
megoldást javasoljon. Újabban a 7 Nap nyitott rovatot e jelen
ségek javításához. Különösen Hock Rezső szellemes és találó 
észrevételeire figyeltem föl. Jogászként a törvénykezés, a sza
bályrendeletek fordításaiból eredő szlavizmusok kiküszöbölésén 
fáradozik. Szellemessége vonzóvá teszi tevékenységét, m ásrészt 
éppen a jogi szabályozók nyelvezete gyűrűzik szét a társadalmi és 
gazdasági élet m inden területén. Nézetem szerint a legfertőzőbb 
nyelvi tartományban fejt ki igen fontos tevékenységet. A Jó  
Pajtás Hinbavadász rovata épp azoknak nyit teret a nyelvművelő 
tevékenységhez, akik nyelvhasználatát szeretnénk megkímélni a 
fent jelzett veszélytől. Egy átgondolt szerkesztéspolitika tartozéka 
ez; egyike a más téren is tapasztalható nyelvfejlesztő törekvésnek.

B ESZÉD FE JL E SZ T É S

Az általános iskolai tanulók fogalmazványai arról tanúskod
nak, hogy még az 5. osztályban is előfordul a mondanivaló 
helytelen tagolása, a m ondathatárok fel nem ismerése. Ha a 
pedagógus találkozik ezzel a jelenséggel, akkor a tanulócsoport
tal a tevékenységet a folyóbeszéd helyes tagolásának érzékel
tetésével kezdje. Az 5-6 . osztályos nyelvtankönyvben talál
hatunk ilyen gyakorlatokat, melyek mintájára a pedagógus a 
szükségleteknek m egfelelő szám ban szerkeszthet anyagot kor
rekciós munkájához. Jó szolgálatot tesznek a könyv nélküli 
szövegek íratásával is, mert a tanuló összevetheti munkáját az 
eredeti irodalmi szöveggel. Ügyeljünk arra, hogy gyakorláskor 
csak a szövegtagolással foglalkozzunk, más nyelvtani vagy 
helyesírási feladat ne bonyolítsa a tanuló munkáját. Ha a tagolási
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jártasságot kialakítottuk, változatos feladatokkal a helyes mondat
szerkesztést gyakorolhatjuk. Erre a következő fokozatokat java
solom:

-  tőmondatok bővítése (mondathizlalás):
a) megadott bővítményekkel,
b) hangutánzó szavakkal,
c) hasonlatokkal,
d) megszemélyesítésekkel,
e) szavak pótlásával, ha hiányuk értelemzavarral jár
-  kijelentő mondatok átalakítása a beszélő szándéka szerint,
-  összetett m ondatok transzform álása egyszerű bővített 

mondatokból,
-  összetett mondatok átalakítása egyszerűekké,
-  olvasmányrészletek tömörítése közös, majd egyéni munkával.
M ondatalkotási gyakorlataink során értessük meg a ta

nulókkal, hogy a magyar mondatok szórendje szabad, a szabad
ság azonban nem azonos a szabadossággal. A nem főhangsúlyos 
rész ne kerüljön az állítmány elé a mondatban, a jelző pedig a 
jelzett szó előtt álljon.

Amikor a tanulók bizonyos gyakorlottságra tettek szert a 
helyes mondatalkotásban, áttérünk az olvasmányok vagy olvas
m ányrészletek tagolására. Ezek a gyakorlatok bevezetést 
képeznek a szövegtanba. Észrevétetjük, hogy a szerző nem 
véletlenszerűen tagolta bekezdésekre a szövegét. M egfigyeltetjük 
a tételmondatot a szakasz elején vagy végén, amelyet részletez a 
szerző. Észrevétetjük azokat a nyelvi elemeket, amelyeken a 
szövegkoherencia alapul. Ily módon ezek a gyakorlatok átme
netet képeznek, felkészítik a tanulót a folyamatos közlés gyako
roltatására.

M ielőtt azonban a beszédfejlesztés tennivalóival 
foglalkoznánk, elemeznünk kell a gyermeki beszéd sajátosságait 
az iskoláskor kezdetén. Ezek a következők:

1. a közlés tagolatlansága, amely az észlelés és gondolkodás 
globális voltából következik,
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2. a gondolkodásfolyamat csapongása,
3. a lényegkiemelés fogyatékosságai.
M inthogy még nem tesz különbséget a fontos és a mellékes, a 

lényeges és a lényegtelen között, sokszor túlrészletezi a m ellé
kest, fontosabb m ozzanatokon esetleg átsiklik, kihagy, így 
közlésében értelemzavaró hézagok keletkeznek. Az összefüggő 
beszéd nyelvi formáját jelentős mértékben befolyásolja az, hogy 
nyelvileg már egyszer kifejezett (reproduktív) vagy nyelvileg 
újonnan formált tartalom kifejezését végzi-e a gyerm ek beszá
molójában. Az első esetben az eredeti példa nagymértékben segíti 
a gondolatközlés folyamatosságát. Az utóbbi esetben jobban ki- 
ugranak a következő hibák:

-  eltér a tárgytól,
-  eltér az időrendi sorrendtől,
-  nem tudja elhagyni a közlés lényegtelen eleméit,
-  elmaradnak a szövegkoherenciát képező elemek,
-  a nyelvi megformálás pongyola.
A m ondatláncok három irányban fejlődnek tovább:
a) Egyrészt az időbeli kapcsolatok vonalán (mesék, történetek 

elm ondása, egyszerű m űveletsorok ismertetése,, m egfigyelt 
esem énysor és saját élmény mozzanatainak elmondása). Ez az 
elbeszélő forma a legerőteljesebben fejlődő vonal az összefüggő 
gondolatkifejezésben.

b) Az egyidejű szemléleti kapcsolatok vonalán alakulnak a 
m ondatláncok (megfigyelt dologról, személyről, helyről több 
ténym egállapító ítélet felsorolása). Az ilyen term észetű beszá
molókat a tények és tulajdonságok egymásmellettisége jellemzi. 
Továbbfejlődése egy-egy dolog részletezőbb leírásához vezet. Ez 
a leíró forma eléggé visszamaradott.

c) A mondatlánc alakulásának harmadik formája az értekező 
forma. Alapja a belső összefüggések fölismerése, az egy dologról 
tudott ismeretek összefoglalása. Ez a legkevésbé jellem ző és 
használt mondatlánc!
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Pedagógiai szempontból tehát a következőkre kell töreked
nünk a beszédnevelésben:

a) Az összefüggő beszédfolyam at fejlesztését esem ény- 
folyamatok elmondásával kell kezdeni. Ebben a munkában is az 
olvasott, megfigyelt, átélt esem énysor alkotja a szükséges 
fokozatosságot. A következő lépcsőt a leíró jellegű beszámolók
nak kell alkotniuk. Csak ezek után kerülhet sor arra, hogy adott 
témával kapcsolatban meghatározott ítéletek rendezett kifejtését 
szorgalmazzuk.

b) Tekintettel a gyermeki gondolkodás jellem ző fogyatékossá
gaira egy adott fejlettségi fokon, tervszerű  eljárásokkal 
fejlesztenünk kell az összefüggő közlés logikai feltételeit. A 
lényegkiemelés képessége, a gondolatmenet töretlenségét biz
tosító fegyelmezettség, a gondolattartalom fejlett tagolása logikus 
gondolkodást kíván. Mindenre fokozatosan fel kell készítenünk a 
tanulókat. A konkrét szemléletes gondolkodás az iskolai oktatás 
hatására fokozatosan alakul át fogalmi gondolkodássá. Ez az 
átváltás a kisiskolás korra tehető. A változást nem egyedül a ma
gyartanár hajtja végre, hanem a nevelőtestület közös tevékenysége.

Az eredményes nyelvi nevelőmunka érdekében az 5. osztály
ban meg kell ismernünk a tanulók kifejezőképességét, az alsó 
tagozatban szerzett nyelvi ismereteit. M egállapítjuk azt is, milyen 
szociális környezetből származnak a növendékek. Ebből a szem
pontból nagy kár, hogy megszűnt a családlátogatás gyakorlata a 
tanítók, illetve az osztályfőnökök részéről. Pedig a családláto
gatás a nevelői értéke mellett számos más, az oktatáshoz kap
csolódó információt is biztosított a pedagógusok számára. A 
kialakított kép alapján tervszerűen munkálkodhatunk a tanuló- 
csoport kifejezőképességének fejlesztésén. Először is teremtsünk 
olyan légkört az osztályban az anyanyelvi órákon, hogy minél 
több alkalmat biztosítsunk a tanulók beszédmegnyilvánulásához. 
A tevékenység közben tartsuk szem előtt, hogy ne érje őket 
sorozatos nyelvi kudarc. A differenciált feladatmegoldás közben 
időt hagyunk az információk, érzések gondolati megfogal
mazására, hogy a tanuló azt a folyóbeszédben megfelelő for
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mában materializálhassa. Szokjunk le a tekintélyelvű óravezetés
ről! A folyton beszélő, javítgató nevelő elbátortalanítja, elked
vetleníti, megfélemlíti a gyermeket. Eredménye: a sorozatos 
kudarcok hatására sem önként, sem nevelői felszólításra nem haj
landók megnyilatkozni.

A tanuló beszéde szerkezeti és nyelvhelyességi szempontból 
csak akkor fog a megfelelő ütemben fejlődni, ha állandósítjuk a 
korrekciós munkát. Ügyeljünk azonban a javítás módjára! Ennek 
nem a korholásban, a figyelm eztetések záporában kell m egnyil
vánulnia. Az általános jelenségeket észleljük, és személyhez nem 
kötötten, az egyes jelenségek felszámolásán fáradozunk. Ilyenkor 
teremtünk korrelációt a nyelvismeretekkel. Felismertetjük, hogy 
a jelenség mögött milyen nyelvtani fogalom hiánya vagy helyte
len ismerete rejlik, tehát tudatosan vezetjük a tanulót az önkont
rolion alapuló javító m unkában. Tartós türelem és tapintat 
igényeltetik a nevelő részéről. M indig arra gondoljon, hogy a 
nyelvi hiányosságokat sem egy tanítási órán, sem egy téma 
keretében, sem pedig egy évfolyam alatt teljességében nem képes 
kiküszöbölni.

AZ É L M É N Y SZER Ü  E L B E SZÉLÉSEK

A lélektani megfigyelések és felism erések alapján egyöntetű a 
vélemény, hogy a folyamatos közlés fejlesztését az elbeszéléssel 
kell kezdeni. Abban viszont már eltérnek a vélemények, hogy az 
élményen alapuló vagy a reproduktív jellegű elbeszéléssel kezd
jük-e a munkát. A pedagógusok zöme a reprodukció mellett tör 
lándzsát. Ezt az álláspontot sugallják a fogalmazástanításról 
kiadott kézikönyvek is, egészen a legutóbbi időkig. Az újabb 
kutatások arra mutatnak rá, hogy a tanuló tudatvilágától idegen 
témák nem igazi gondolatokat, érzéseket váltanak ki a tanulók
ból, hanem közhelyeket írnak. Saját vizsgálataink is arra utalnak, 
hogy a megkötöttség uniformizálja a tanulói közlés tartalmát.
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Az elbeszélés lehet egyéni vagy közös élményen alapuló. 
Habár az egyéni élményen alapuló elbeszéléskor a tanár nem 
tudja ellenőrizni a tanuló szavahihetőségét, tényszerűségét, mégis 
válasszuk ezt kezdeti foknak, mert ez esetben nagyobb vágy hajt
ja a tanulót, hogy társaival valami újat, ismeretlent közöljön. Az 
egyéni élmény természetesen nem jelenti azt, hogy minden tanuló 
szabadon választott témáról beszélhet. A témát a nevelő jelöli ki.

Az 5. osztálytól kezdve, ahol a tanuló megfelelő szövegek 
elemzése útján irodalomelméletből megismeri az elbeszélést mint 
irodalmi műfajt, már tudatos szerkesztői tevékenységgel van dol
gunk. Munkánkban az ismertből indulunk ki tehát. Ismert olvas
mányt elbeszélő és leíró mozzanatokra bontunk. Ha így jártassá
got szereztek a szerkesztéstani ismeretekben, és megértették, 
hogy az elbeszélésben az eseményes részek egybefonódnak a 
leíró részekkel, a felismeréseket a beszédmü szerkezetében is 
alkalmaztatjuk.

A 6. osztályban teljes mozzanatsorra bontjuk 1-1 elbeszélés, 
diafilm vagy rövid játékfilm cselekményét. Huzamosabb gyakor
lással a tanulók megszokják a pontos időrendet. Itt már megfi
gyeltethetjük a szövegkoherencia elemi tényezőit, így a beszéd
műből fokozatosan eltűnhetnek a korábban tapasztalt hiányossá
gok. Az eljárás továbbfejleszthető az idősebb osztályokban úgy, 
hogy a filmkultúra keretében diafilm vagy rövid játékfilm for
gatókönyvét íratjuk meg a tanulókkal.

Az elbeszélés fejlesztésének további fokozatai:
-  az elbeszélő, leíró és párbeszédes részek összefonódása,
-  idézetek beszövése az elbeszélésbe,
-  a felszólalás.
Az utóbbinak különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk. A 

közlőképesség fejlesztésének végső célja, hogy a tanuló közéleti 
szerepeinek m egfelelően tudja használni az anyanyelvét. 
Természetes tehát, hogy a szervezett nevelőmunkának erre fel is 
kell készítenie. Régebbi tanterveinkben a szónoklat szerepelt 
követelményként. Azt hiszem, nem kis túlzással. Végső soron
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elenyésző az olyan alkalom, amikor ifjú vagy felnőtt egyáltalán 
szónoklatot tarthat. Ám annál gyakrabban kell közérdekű 
kérdésekről megnyilatkoznia vagy vitában részt vennie. Sőt a 
korszerűen szervezett anyanyelvi óra sem zárhatja ki a vita 
lehetőségét egy-egy kérdésben.

Az elbeszélés leggyakrabban az esem ények időrendjét követi. 
Az általános iskolai befejező osztályokban vagy a közép
iskolában azonban összetettebb formákat is megismertetünk vagy 
gyakoroltatunk, így például:

-  az egyidejű elbeszélési módot,
-  a „visszapillantás az előzm ényekre” típusút,
-  az esemény közepébe vágó (in médiás rés) elbeszélést.
A felsorolás nem kötelezően betartandó sorrend is egyben. 

Azt a formát részesítsük előnyben, amelyre van irodalmi példánk, 
amelyet a tanulók az irodalmi szövegek elemzésével m egis
mertek. Ebben az esetben az anyanyelvi ágazatok közötti szoro
sabb korreláció is érvényre jut.

A szóbeli elbeszélések leggyakoribb hibái a következők:
-  keveredik az időrend, aminek nyelvi jellem zője az igeidők 

szertelen keveredése;
-  felcserélik  az okot az okozattal, az előzm ényt a 

következménnyel;
-  logikai hiátus jelentkezik az esem ények sorrendjében;
-  a leíró részletekben a térbeli elhelyezés mellőzésével ábrá

zolják a dolgokat;
-  a közömbös téma vagy a tényism eret hiánya nyelvi közhe

lyek használatára kényszeríti a tanulót.
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R EPRO D U K TÍV  ELB ESZÉLÉSEK

Fokozataik a következők lehetnek:
-  reproduktív elbeszélés képsorozatról,
-  fogalmazási diafilm cselekményének reprodukciója,
-  elbeszélés kép alapján,
-  irodalmi művek cselekményének reprodukálása,
-  játékfilm cselekményének reprodukálása.
A pedagógusok egy részénél a reproduktív jellegű elbeszélés 

a folyóbeszéd fejlesztésének dom ináns form ája. M ögötte 
lényegében egy tudatos vagy öntudatlan fogalmazástanítási isko
la húzódik meg, amely túlhaladott merevségével nem hagyja 
érvényre jutni a tanulók nyelvi alkotókészségét. Friss adataink 
vannak arról, hogy mennyivel szegényesebb szókincset és 
szerkezeti mutatókat eredményez ez a szemlélet. A jelenséget 
súlyosbítja, hogy a lehető formák közül túlsúlyban van az irodal
mi müvek cselekményének reprodukciója. Nem tagadjuk a 
szépirodalmi műnek mint példának a hatását, és végső soron 
nélküle elképzelhetetlen a beszédoktatás. Ám a pedagógiai 
munkafolyamatban csak egy szakaszt képezhet, a szerkesztéstani 
ism eretek kialakításának eszközét, és nem kizárólagos 
tevékenységi formát. Állapodjunk meg abban, hogy az adott iro
dalmi mű cselekményének reprodukálása egyik állomása a didak
tikai feladatainknak. Ezen belül is tág tere van a lehetőségek 
megválasztásának. Kívánatos céljainkhoz terjedelm esebb, cse
lekménygazdag szöveget választanunk. A reprodukció lehet:

-  Részletező , amikor az elolvasott szemelvényt a legrészlete
sebben mondatjuk el a tanulókkal, minden lényeges elem szá
montartásával. A reprodukáló tanuló igyekezzen betartani a cse
lekmény menetét, időrendjét. A beszédm ű összeállítását 
végezheti önállóan, amikor kizárólag emlékezetére támaszkodik. 
A pedagógusnak fel kell készülnie, hogy szükség esetén kisegítő 
kérdésekkel ösztönzi vagy irányítja a tanuló beszédtevé
kenységét. Ezt a tevékenységet végezhetjük úgy is, hogy előzőleg
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elkészített közös vagy önálló vázlat alapján állítja össze a gyer
mek a szóbeli beszámolót. Ebben az esetben arra kell ügyelnie a 
pedagógusnak, hogy a beszédfolyamat ne legyen szakadozott. Az 
egyes vázlatpontok alapján a tanuló simán, zökkenőmentesen 
folytassa a következő gondolategységet.

-  A tömör előadás jó eszköz arra, hogy a tanuló lényeges dol
gokról szószaporítás nélkül ki tudja fejezni gondolatait. A repro
dukciónak ez a formája azonban jóval nehezebb feladat elé állít
ja  a beszélőt. Éppen ezért nem elég tudatosítani, hogy „a lé
nyegre koncentráljunk, a lényegtelent hagyjuk el”, mert éppen ez 
a legnehezebb feladat. Egyszerre kell fejben tartani minden cse
lekm énym ozzanatot, helyszínt, szereplőket, elem zés útján 
elkülöníteni a leglényegesebb részeket, majd szintézissel csopor
tosítani az összefüggő részeket. Bizonyos mértékben ragaszkod
ni kell a cselekmény menetéhez, ugyanakkor el is kell szakadni 
tőle, ahogy a szintézis megköveteli. A beszélőnek állandóan 
ügyelnie kell arra, hogy a beszédműben az irodalmi alkotás alap- 
gondolata tökéletesen érvényesüljön, és a saját szókészletéből 
megfelelő gyorsasággal ki kell keresnie a megfelelő lexémákat az 
információk kifejezéséhez.

-  Tartalmi kiemelés. Az előző esetben még fontos szempont 
volt, hogy a beszélő ragaszkodjon a cselekvés menetéhez. A tar
talmi kiemelésben viszont az a feladat, hogy ettől el tudjon sza
kadni, s a szöveg különböző részeiben levő, ugyanarról a dolog
ról szóló anyagot összegyűjtse. Pl. a term észetfeletti lények 
szerepe a János vitézben vagy Toldi Miklós erejének ábrázolása 
és hasonló feladatok a szöveg alapos tanulm ányozására késztetik 
a tanulókat. Az ilyen típusú gyakorlatoknál szoktassuk rá ta
nulóinkat, hogy egyes állításaikat minél többször tám asszák alá a 
szövegből vett idézetekkel. Ezek a gyakorlatok átm enetet 
képeznek egyrészt az értekező típusú beszámolók felé, másrészt 
fontos elemei lehetnek a tudatos tanulási készség elsajátításának.

-  Tartalomelmondás a m ű szerkezetének megváltoztatásával. 
Legegyszerűbb módja a cselekmény idejének megváltoztatása.
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Tulajdonképpen nem a szerkezet változott, hanem új beszédszi
tuáció keletkezett adott nyelvtani ism eretek gyakorlására. 
Bonyolultabb feladat előtt áll a tanuló, ha valamelyik szereplő 
helyébe képzeltetjük, ami szinte polgárjogot nyert már a 
népmesékkel kapcsolatban. Ugyanakkor azonban minden elbe
szélő próza és epikus költem ény szám os érdekes beszéd
helyzetet teremthet ezzel a megközelítéssel. Ahány szereplő, 
annyi szerep; ahány tanuló, annyi megközelítési mód. Az aktív 
hozzáállás mellett a legközelebb áll a valós életszituációkhoz, 
tehát nagy gyakorlati töltettel rendelkezik. Másrészt ha már 
ismerik a tanulók a jellemzést, újabb elemmel gazdagíthatják a 
beszédművet. A párbeszédes szövegek esetében szinte kínál
kozik, hogy az egyéni beszámolót felváltsa a párbeszéd, az iro
dalmi szöveg dramatizációja. A gyakorlat kezdetén még ragasz
kodnak a tanulók az eredeti szöveghez. A következő fokozat az, 
hogy az esemény és a szereplők jelleme ismeretében szabadon, 
egyénítve jelenítik meg a párbeszédes jeleneteket. A narrátor 
szerepe feleslegessé válik, helyette érvényre juthat a mimézis. Az 
osztályban mindenki szóhoz juthat, és versenyszerűen fokozódik 
a tanulókban az egyénítes szándéka. Olyan természetes beszéd
helyzet teremtődik, melyben mindenki szívesen, nógatás nélkül 
fejti ki gondolatait, érvényesíti egyéni nyelvi megoldásait.

A LEÍRÁ S

A leírás lehet:
-  Szakszerű vagy tudományos. Pontosan, szabatosan ismerteti 

a tárgyat, természeti vagy társadalmi jelenséget, munkafolyama
tot. Arra törekszik, hogy a bemutatott dologról -  a jellegzetes 
ism ertetőjegyek felsorolása m ellett -  m inél pontosabb és 
tudományosabb képet adjon. A tudományos leírásban a dolognak 
a fogalmi jegyek ismertetése alapján felismerhetőnek kell lennie.
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A jelenségek leírása könnyebb, mert az időrend és az oksági vi
szony megadja a bemutatás menetét.

-  A művészi leírás célja, hogy érzelmeket, hangulatot idézzen
vissza, amelyet a tárgy, személy vagy jelenség megfigyelése kel
tett. M egkülönböztetünk:

a) genetikus leírást, pl. az Iliász 18. énekének pajzsleírása, a 
Genezis középiskolai tananyagban,

b) lírai leírást pl: Petőfi: A Tisza, John Keats: Oda egy görög  
vázához, A lphonse de Lamartine: A tó.

A jó leírás alapvető követelménye a szervezett megfigyelés, 
ill. az anyaggyűjtés. Ennek szerves része a szókincsgyarapítás, 
mely legtöbb esetben együtt halad a megfigyeléssel. Az anyag- 
gyűjtés term észetét a tanulók életkora határozza meg. A felső 
tagozaton általában a közvetlen megfigyelés az anyaggyűjtés 
módja. Ilyenkor észrevétetjük a dolgok:

-  lényeges részeit, azok elhelyezését, egymáshoz való vi
szonyát, funkcióját,

-  anyagát,
-  méreteit,
-  formáját (itt használhatók fel a gyűjtött jelzős szerkezetek, 

hasonlatok, megszemélyesítés),
-  színét (alapszín, árnyalatok),
-  hangját,
-  szagát,
-  ízét,
-  a hozzájuk fűződő egyéni élményt.
A megfigyelés alá vett dolgoktól függ, hogy a megfigyelés 

milyen jelleget ölt.
A leírás tárgya lehet:
-é lő lé n y : növény, állat, ember. Emberek leírásánál ügyeljünk 

arra, hogy a személy ismert legyen a tanuló előtt, és ne legyen 
sértő a leírás alanya számára a róla készült verbális portré,

- tá rg y : a tanszerek, az iskola berendezési tárgyai, közlekedési 
eszközök, épületek, szerszámok,
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-  természeti jelenség: eső, havazás, vihar, hajnal, alkonyat, 
évszak és hasonlók,

-  táj: falu vagy város jellegzetes részei, kirándulóhely, erdő, 
mező, hegyhát, tengerpart, állatkert, a természeti iskola stb.

A feldolgozás alkalmával ajánlatos betartani a következő 
fokozatokat:

-  Az elméleti anyag tisztázása. Irodalmi szöveg tanulmá
nyozásával megállapíthatjuk a térbeli ábrázolás lehetőségeit, 
majd bemutatjuk az előző években készült sikeres tanulói leírá
sokat. A gyakorlati próbálkozások során a közös munkától 
haladunk az egyéni megoldások felé. Ne botránkozzunk meg a 
tanulók tévedésein! A hibák szakszerű közös megbeszélésével 
haladunk lassan a csiszolgatással.

-  Élettelen dolgok leírása.
-  Élőlények leírása.
-  Élőlények és élettelen tárgyak együtt a térben.
Felsorolásomat a szakma tekintse javaslatnak. Nem kelj és

nem szabad mereven ragaszkodni a holt formákhoz. Hogy milyen 
fokozatok betartásával hálad.unk és milyen anyagot választunk, 
azt mindig az adott tanulócsoport előmenetele, előzetes ismeretei, 
érdeklődése .határozza meg. A vezető pedagógusnak mindig 
ismernie kell, hogy az adott iskolafokozaton vagy az adott, ta
nulókkal hol kell kezdenie vagy folytatnia a már megindult 
beszédfejlesztési folyamatot, és ismeretei birtokában kell össze
állítania tématervét. A formalizmus mellett a másik veszély- 
helyzet abban rejlik, ha a leírást úgy képzeljük el, hogy az 
elbeszélés témája után térünk rá a leírásra. Pedig e két műfaj, sőt 
a felső tagozaton több műfaj párhuzamosan haladhat egymás 
mellett. Vannak ugyan tanítási szakaszok, amikor a lineáris fel- 
dolgozási módot alkalmazzuk, de általában az eddig ismertetett 
két beszédműfaj a befejező osztályokig párhuzamosan is meg
található a tantervi anyagban. így az előírt tantervi anyag a kife
jezőkészség fejlesztésében koncentrikus körök form ájában 
helyezkedik el, az egyes osztályokban megvalósítandó feladat 
minőségileg mindig valami újat rejt magában.
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A JE L L E M Z É S

A közéleti dem okrácia m echanizm usában tanítványaink, 
jövendő teljes jogú polgárokként sok esetben olyan helyzetbe 
kerülnek, hogy vélem ényt kell m ondaniuk m unkatársaikról, 
választott képviselőikről. Nevelési feladatunk a közéletiségre 
való nevelés. A feladat tartozéka, hogy nyelvileg is felkészül
jenek erre a szerepre. A je llem zés fontos tartozéka a 
szerepfelkészítésnek. A beszédgyakorlatoknak ennél a típusánál 
is m egkülönböztetünk reproduktív  és önálló  jellem zést. 
R eproduktív jellem zésnek nevezzük a példaképül szolgáló, 
elemzett irodalmi hősök jellemzését, önállónak pedig a tanuló 
közelebbi vagy távolabbi környezetéből vett szem élyiségek 
jellemzését.

A tanulók írásbeli je llem zéseit lapozgattam . Irodalm i 
hősökről, legtöbbször a házi olvasm ányok alakjairól írtak. A 
bizonyosan jól előkészített m unkában nagy általánosságban 
száraz, általánosított jellem vonásokkal találkoztam . Erősen 
érződött a tanári tekintély hatása, s háttérbe szorult a tanulók 
egyénisége, egyéni véleménye, az okadatoltság. Vajon mi rejlik a 
tekintélyelvű törekvés mellett ezekben a jellem zésekben?

A lélektani kutatások azt bizonyítják, hogy az erkölcsi fogal
mak árnyalt ismerete még a felső tagozatos tanulóknál is alacsony 
fokon áll. Pl.: a becsület, a kötelesség és a hazafiság erkölcsi 
fogalmának kialakulása ezekben az osztályokban olyan viszony
lag elemi, empirikus ismereti fokon rögzítődik, amely nem felel 
meg intellektuális fejlettségünknek és az erkölcsi magatartás 
általuk felhalmozott tapasztalatainak.

A lányok és fiúk erkölcsi tulajdonságokkal kapcsolatos szó
kincsében is különbséget találunk. A fiúk e tárgyra vonatkozó 
szókincse nyersebb, durvább, darabosabb kifejezésekből áll. A 
lányoké finomabb, árnyaltabb, szelídebb.

A didaktikai feladaton belül a pedagógus egyik feladata 
legyen a tanulók etikai ismereteinek gazdagítása. Habár közis
mert, hogy a jutalom , a siker a legerősebb m otiváló erő, a
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gyakorlatban ennek ellenére még mindig túlsúlyban van a 
korholás, a büntetés. A fegyelmezés szóbeli kifejezései, az 
esetleges hibák miatti intés is hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók is 
gyakrabban használják a negatív erkölcsi kifejezéseket, mint a 
pozitívakat. Az utóbbiakat ui. ritkábban hallják. Az előbbiekben 
foglaltak nem azt jelentik számomra, hogy a társadalmilag elfo
gadhatatlan etikai magatartást nem kell elítélnünk. De ne a tanuló 
személyiségét ítéljük el, hanem csak a helytelen magatartást, és 
ne a korholás, illetve a büntetés legyen az egyetlen vagy leg
gyakoribb motiváló eszközünk.

Nevelési előirányzataink szellemében tanítványainkban ki 
kell fejlesztenünk a megfelelő etikai magatartást. A nevelői 
tevékenység keretében ismerkedjenek meg az adekvát erkölcsi 
fogalmakkal is. Csak ezután térhetünk rá az irodalmi hősök 
érdemleges jellemzésére.

Olvasókönyveink szemelvényanyaga olyan, hogy a cselek
ményben részt vevő hősök alapvétő jellemvonásait nem nehéz 
észrevétetni. Ilyen egyszerű tulajdonságok pl. a kapzsiság, kép
mutatás, mohóság,, gonoszság, engedelmesség, munkaszeretet, 
közösségi magatartás stb. Érzékeltetjük, hogy a szereplő erkölcsi 
alaptulajdonságai elsősorban magatartásában, a többi szerep7 
lőhöz kapcsolódó viszonyában, nézeteiben nyilvánul meg.

A szereplő külsejének leírása (testalkata, arcvonásai, 
öltözéke, modora, gesztusai) is fontos. Az értékes prózai alkotás 
szemléletes, eleven leírást ad a hősről. Ezek az adatok belső tu
lajdonságainak felismeréséhez is elvezethetnek, már amennyire 
az ember külsejéből következtetni lehet jellemére.

A szereplők személyiségjegyeinek, magatartásának megérté
sét megkönnyíthetik az előzmények vagy életrajzuk a bonyo
dalom kezdetéig (származás, neveltetés, életének fontosabb 
eseményei). A szereplők múltjának ismertetése elkerülhetetlen, 
ha az olvasókönyv egy terjedelmesebb epikai alkotás részletét 
tartalmazza.

A környezetleírás ugyancsak felhasználható a jellemzésben. 
A természeti képek is elősegíthetik a szereplők jellemzését. A hős
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rokon- vagy ellenszenve egy-egy természeti jelenség vagy terep
tárgy, dolog iránt, az ember és a természet viszonyát tükröző 
jelenségek nagyszerű anyagot nyújtanak a jellem vonások megál
lapításához.

Meg kell ismertetnünk tanulóinkat az írói jellem ábrázolás 
eljárásaival. Ha már több alkotás jellem eit megvizsgáltuk, köny- 
nyen rávezethetjük őket arra, hogy a jellem ábrázolásban négy 
alaptípust ismerhetünk föl:

-  az író maga mutatja be, jellemzi hőseit,
-  gyakran egy másik szereplővel beszéltet hőseiről, vele m on

datja el tulajdonságait, jellemvonásait,
-  maguk a hősök fejtik ki gondolataikat, nézeteiket, árulják el 

lelki tulajdonságaikat,
-  a szerző a hősöket különböző helyzetekben cselekedteti, és 

a cselekmény értékelésével a hősök jellem e is napvilágra kerül.
Amikor a tanulók kellő jártasságra tettek szert az irodalmi 

hősök jellem zésében, a szerzett elm életi ism eretek alapján 
áttérhetünk élő személyiségek alkotó jellemzésére.

Technikája a következő lehet:
-  a szükséges adatok összegyűjtése,
-  az adatok bizonyos kérdések köré csoportosítása: 

a jellem zett személy környezete,
külseje,
értelmi képessége,
elárul-e valamit rátermettségéből,
mely cselekedetek felelnek meg egyéniségének,
magatartása bizonyos helyzetekben,
milyen tulajdonságokra vezethető ez vissza,
hatása más személyekre,
helyes-e a róla alkotott első benyomás vagy helyesbítésre szorul,

-  az adatok feldolgozásakor törekedjünk töm örségre, de 
kerüljük az általánosításokat vagy a gyanúsítgatást,

-  a jellem rajz legyen világosan tagolt,
-  fordítsunk nagy figyelmet a nyelvi megformálásra, találó 

kifejezések használatára.
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A VITA

A vitára gondosan elő kell készülnie tanárnak és tanulónak 
egyaránt. A vita témája legyen olyan, hogy az egész osztály- 
közösséget mozgósítsa: mindenkinek legyen róla mondanivalója. 
A téma lehet:

kirándulás,
az osztály, az iskola vagy a település életét felkavaró esemény,
nevelési probléma,
film,
házi olvasmány vagy irodalmi aktualitás..

A felszólalásokat a tanár két szempontból értékelje: irodalmi 
és nyelvi szempontból. Irodalmilag azt kísérje figyelemmel, hogy 
a kérdés milyen mértékben tisztázódik: a megvilágítás nem 
ellenkezik-e a valósággal és a stilisztikai követelményekkel. 
Nyelvi szempontból ügyeljen a nyelvhelyességre, a világos és 
logikus érvelésre. Leghelyesebb, ha két vagy több tanuló 
bevezető beszámolóval készül. Csak üdvözölni .lehet, ha nem* 
azonos álláspontnak a vitaindítók. Ajánlatos a beszámolók 
vázlatát kifüggeszteni az osztályban, hogy mindenki megis
merkedjék a vita “tézis”-eivel.

A vitavezető feladatai:
-  A pedagógusnak vagy arra kijelölt tanulónak vitaelőkészítőt 

kell összeállítania. Ez megjelöli a vitára bocsátandó kérdéseket, 
mégpedig úgy, hogy minél több tanulót késztessen hozzászólásra.

-  Lehetővé kell tenni és mindvégig meg kell őrizni a vita 
demokratizmusát.

-  Nem szabad m agukra hagyni a vitatkozókat. Újabb 
kérdésekkel elő lehet mozdítani a kibontakozást. Össze lehet 
foglalni egy-egy megvitatott részletet. Figyelmeztetni kell a 
személyeskedőket.

-  Le kell zárni a vitát: összegezni az eredményeket, rámutatni 
a tisztázandó mozzanatokra.
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A demokratikus vita elvei a következők:
-  A partnerek egyenjogúsága.
-  A tévedés joga mindenkit megillet. Megbélyegezni vagy 

lehurrogni senkit sem szabad azért, mert helytelenül vélekedik.
-  Nyíltság, őszinteség a véleménynyilvánításban. Ez csak 

akkor lehetséges, ha senkit sem ér megtorlás az őszinteségéért.
-  A meghallgatás joga: senkit sem szabad zavarni fölszólalás 

közben.
-  A vitázónak nem szabad m egsértődnie, ha véleményével 

alul marad.

A FÖ L SZ Ó L A L Á S

A fölszólalásban röviden előadjuk véleményünket a vita tár
gyáról, észrevételeket füzünk valamihez. Lehet rögtönzött, de a 
vitatéma ismeretében megelőzheti alapos fölkészülés is. Ha mód 
van a fölkészülésre, akkor megnyilvánulásunk pontos adatokat, 
rejtettebb összefüggéseket is tartalmazhat. Az ilyen fölszólalás 
nyelvi megformálása is egyenletesebb, igényesebb lehet.

A fölszólalás érdemi célja a következő lehet:
-  megerősítés,
-  cáfolat,
-  kiegészítés,
-  egyensúlyozás,
-  mozgósítás.
Megerősítő helyeslő hozzászólásra akkor van szükség, ha az 

valamilyen új mozzanatot is tartalmaz. Ha megfogalmazásában 
hatásosabb, mint a hasonló vélem ényt kifejtő korábbi m egnyi
latkozások. Ha elutasító, ellenkező vélekedést kifejtő hozzászólá
sok után hangzik el. A fenti követelményeknek nem megfelelő 
helyeslő fölszólalások inkább időpazarlásnak tekintendők.

A cáfoló, helyreigazító hozzászólás célszerű fölépítése:
-  a kifogásolt vélemény rövid fölidézése,
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-  a saját vélemény közlése,
-  érvek,
-  következtetés, javaslat.
A fölszólaló által kifogásolt véleményt nem szabad sértő 

módon minősíteni.
A kiegészítő célú hozzászólásban is pontosan kell utalni arra, 

mit kívánunk kiegészíteni és miért.
Egyensúlyozónak azt a felszólalást tekintjük, amely az ellen

tétes vélemények értékes elemeinek egyesítésén fáradozik.
A mozgósító fölszólalás a hallgatás megtörésére jó, a vita 

kibontakozását segíti elő.

AZ OKTATÁS FOLYAMATA

Mielőtt bizonyos kommunikációs forma gyakorlását megkez
denénk tanítványainkkal, azoknak el kell sajátítaniuk, bizonyos 
elemi elméleti szerkesztéstani és stilisztikai ismereteket. Ezt 
általában az irodalmi szövegek gondos m egfigyelésével, 
elemzésével érjük el. A megfigyelésnek két formáját külön
böztetjük meg: az előzetes és a fogalom kialakítását közvetlen 
megelőző megfigyelést.

Az előzetes megfigyeléseket az irodalmi órán végezzük. Az 
olvasm ányok vagy házi olvasm ányok feldolgozása közben 
szervezzük anélkül, hogy különösebben kiemelnénk a „tananyag” 
jellegét a megfelelő szerkesztéstani, stilisztikai elemeknek.

Új ismeret kialakításakor közvetlen megfigyelésre támaszko
dunk. Ekkor is legtöbbször az olvasókönyv szövegeit vesszük 
alapul, de felhasználjuk tanulóink magnószalagon konzervált és 
megőrzött beszédm űveit, valam int a Szép m agyar kiejtés 
hangszalagjait. Az elemzésre kiválasztott szövegből világosan 
tűnjék ki, hogy a kommunikáció tartalma követeli meg a formai 
elemet. Csak így érhetjük el, hogy a gyermekek ne mechanikusan
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alkalmazzák a tanult szerkesztéstani ismereteket, hanem a tar
talomhoz igazodva keressék meg a leghelyesebb kifejezési formát.

A tanulók értelmi fejlettségének m egfelelően vizsgáljuk meg 
a beszédhelyzetet, a tartalom jellegét. U tána figyeltessük meg, 
hogyan szolgálja a nyelvi anyag vagy szerkezet a tartalom helyes 
kifejezését. A közvetlen megfigyelés tanulságait vessük össze 
előzetes megfigyeléseink eredményeivel. Ennek alapján maguk a 
tanulók foglalják össze a tapasztalatokat, s lehetőleg maguk 
végezzék el a szükséges általánosításokat.

A műfaji jegyek megfogalmazásával még nem fejeződött be a 
munkánk. Ezután következik a nehezebb feladat: az interio
rizálás, az ismeretek gyakorlat útján történő személyiségjeggyé 
formálása. A rendelkezésünkre álló tanítási idő ritkán teszi 
lehetővé, hogy teljes tanítási órát szenteljünk a beszédfejlesztés
nek. Az általános iskolai óraterv évfolyam onként 40-60  órát 
irányoz elő a kifejezőkészség fejlesztésére. A kényelmesnek tűnő 
keret azonban korántsem biztosítja az igényeket, mert bele kell 
értenünk az írásbeli fogalmazási gyakorlatokat és az iskolai dol
gozatokra szánt időt is. így tehát végeredm ényben igen szerény 
idő áll rendelkezésünkre, amikor külön beszédfejlesztési órát ter
vezhetünk.

A helyzet azonban nem lesz annyira aggasztó, ha komplex 
anyanyelvi órákban gondolkodunk, azaz minden nyelvi-irodalmi 
órán előirányozunk bizonyos beszédfejlesztési részletfeladatot is. 
Á ltala oldhatjuk az órák m erev didaktikai szerkezetét, 
ugyanakkor erőteljesebben kidom boríthatjuk az anyanyelvi 
nevelés egészét átható kommunikációs nevelés jellegét.

228



IRODALOM
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19. Molnár Imre: A magyar hanglejtés rendszere
20. Cser: A magyar gyermek szókincse
21. Kunoss: Fogalmazástanítás az alsó tagozatban
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Oktatás és Nevelés, 1989/1.
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ANYANYELVI ISMERETEK TANÍTÁSA 
ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK 
FEJLESZTÉSE AZ ALSÓ TAGOZATON

Az alsó tagozatos anyanyelvi nevelés oly sok kérdést vet fel, 
hogy azok rendszeres taglalása külön szem inárium ot vagy tan
folyamot igényelne. Ennek tudatában csupán egy részterületet 
ragadok ki, és ott is m egm aradok az áttekintés szintjén. 
Indoklásul azt em elném  ki, hogy még így elrendezve a 
kérdéskört, ezen a területen is évfolyamonként kellene behatóan 
foglalkoznunk az előírt tantervi anyag feldolgozásával.

Éppen a tantervi ar^yag részletes és beható elem zése késztetett 
arra, hogy a megjelölt témával foglalkozzam. Ezért is indulok ki 
a tantervből! Aki naponta beosztásánál fogva a gyakorlatban 
ismerte %meg a tantervet, valószínűleg hasonló felism erésekre 
jutott, mint jómagam.

A 2. osztályban már tantervi anyag a bővített mondat, ill. a 
bővítmények. Nem csupán a fogalmuk, hanem fajaik is. Pl. a 
jelzők összes fajait, a leggyakoribb határozókat tanítanunk kell. 
Igen ám, csakhogy a tanterv olyan szavakat követel, amelyek 
milyenséget, mennyiséget, birtokviszonyt fejeznek ki. Most mit 
tegyünk? A melléknevet, számnevet, birtokos névmást tanítsuk-e, 
vagy pedig a megfelelő jelzős szerkezeteket? Én úgy értelmeztem 
a munkafüzetemben, hogy itt mondatrészekről lehet szó, így is 
dolgoztam föl. Ugyanakkor nem tehettem a kéziratom ba a 
tőmondatot mint kiindulópontot, mert azt a tanterv nem írja elő.

Előírja viszont a 4. osztályban ismét a bővítményeket. Ha 
ismét kell foglalkoznunk ezzel a mondattani kérdéssel, akkor 
miért nem ott, egy érettebb korosztállyal dolgozzuk föl a bővít
mények fajait? És akkor még nem is beszéltünk az 5. osztályról, 
ahol a mondattani bevezetőben ismét ugyanezt a tananyagot 
találjuk.
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A 3. osztályban a tulajdonnevek közül a személyneveket és a 
földrajzi neveket kell tanítanunk. Itt egy helyesírási probléma 
merül föl: milyen helyesírási elvet alkalmazzunk a szerb és a 
Crna Gora-i tulajdonnevek írásakor? Az általános iskolai és 
középiskolai törvény 4. szakasza, a nyelvhasználati törvény 1. 
szakasza előírja, hogy a Szerb Köztársaságban a hivatalos 
használatban a cirill írás érvényes. A magyar helyesírási szabály
zat értelmében a nem latin betűs írások esetében a fonetikus elvet 
alkalmazzuk. Akkor tehát a tanítás e szakaszában is ez az elv lesz 
érvényben? Csupa kérdés, amelyre a tanítóság nem kap illetékes 
helyről választ.

A tanterv pedig nem oldja meg sem ezt a kérdést, se nem 
tájékoztatja a tanítót arról, hogy milyen tudásszinteket ill. jár
tasságokat, készségeket kell kialakítania az egyes osztályokban. 
Maradjunk a tulajdonneveknél. A személynév helyesírása mire 
irányuljon? A hagyományos írású családnevek is a gyakorlás tár
gyát képezzék-e vagy sem? Földrajzi ismereteik nincsenek. Ha 
ezt tudjuk, miért nem jelöli a tanterv, hogy csak a közvetlen 
környezet toponímiáit kell helyesen írnia a tanulónak?

Milyen mélységben tanítsuk a nyelvi ismereteket? A ráis- 
merés, a definiálás vagy alkalmazás fokán? Egyetlen fogódzóra 
lelnek a pedagógusok: a kézírás fejlesztésekor osztályonként 
megtalálják a kézírás-gyorsasági mutatókat. Hasonló módon 
jelölhetné a gyorsolvasási normákat is, hiszen az 1975. évi tan
terv tartalm azta azokat, és az idősebb generációk sikerrel 
használták m unkájukban. Hasonló módon az anyanyelvi 
ismeretek esetében is meg kell tantervben jelölni az ismeretszin
teket, amelyeket egy-egy évfolyammal el kell érnie a tanítónak: a 
ráismerés, definiálás vagy alkalmazás fokát. Mindezt attól füg
gően, hogy a körkörös tananyag-elrendezés elve szerint hányad
szor érinti a tanítás.

Mindezek híján a meggyőződésemet rögzítem az alábbiakban 
az anyanyelvi ismeretekről. Tankönyvszerzőként javasolom , 
hogy az anyanyelvi ismeretekkel fejlesszük a tanulók gram



matikai emlékezőképességét. Ezen azt értem, hogy az iskolás 
korú gyermek, aki általában hibátlanul használja anyanyelve 
nyelvtani rendszerét, ismerje fel a kommunikációs folyamatban a 
form ai-szerkezeti összefüggéseket. Tudja m egfogalm azni a 
nyelvtani szabályokat, illetve: a szabályoknak m egfelelően 
tudjon grammatikai feladatokat megoldani.

Ez a követelmény azonban nem lehet öncélú, azaz nem 
taníthatjuk a grammatikát a grammatikáért. Az ismereteket a 
kommunikációs képességek teljes körére ki kell terjesztenünk, a 
spontán beszédtől a helyesírásig. A nyelvismeretek tanítása 
alapozza meg, tudatosítsa  a kom m unikációs képességek 
fejlődését. Úgy kell tehát ezeket az ismereteket tanítani, hogy az 
a helyes írás, helyes ejtés, a szövegértés és szövegalkotás, 
valamint a szerb nyelv tanulásának szolgálatába állíthassuk őket.

Természetes, hogy a grammatikai emlékezőképesség fejlesz
tése során nyelvtani term inusokra is szüksége van a gyermeknek. 
Ezért a nyelvismeret tanításának másik célja egy grammatikai 
rendszerű ism eretrendszer kialakítása. De csak annyi ismeretet 
kell megtanítani nyelvtanból, amennyi a feladatok sikeres elvég
zéséhez és a nyelvtani kommunikációhoz feltétlenül szükséges!

Az anyanyelvi ismeretek tanításakor szem előtt kell tartanunk, 
hogy a merev gram m atizálással ne idegenítsük el a gyermeket 
anyanyelvűnktől! Ennek érdekében csökkentsük az öncélú gram 
matikai feladatok számát. Ezek távol állnak a mindennapi 
nyelvhasználattól, csupán az ismeretek bevésése végett jönnek 
létre. Lényegében gyötrelm et okoznak a tanulónak! Ellene 
vagyok a házi feladatoknak is! Azok rendszerint olyan teljesít
ményt várnak a tanulótól, amit az iskolában meg nem értett 
ism eretek alapján kell m egoldania -  segítség nélkül. Az 
ismeretek alkalm aztatását a tanítási órán, kreatív jellegű felada
tokkal -  gazdaságos gyakorlatokkal végezzük. Gazdaságosságon 
értem a minden tanulót foglalkoztató nyelvi feladatmegoldást.

Képtelenség arra vállalkozni, hogy az alsó tagozat minden 
évfolyamára kiterjedő hasznos útmutatást adjak. Ezért egy osztály 
anyagának behatóbb taglalásával szeretnék sugallni m egoldá
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sokat az alsó tagozatra általában. Mivel szeptemberben a tanulók 
kezébe kerül a 2. osztályos gyakori ófüzet, ezt az évfolyamot 
választottam a részletesebb útmutatás kifejtésére.

A 2. osztályban ismertetnünk kell a mondatok fajait a beszélő 
szándéka szerint. A feladat csak akkor oldható meg eredménye
sen, ha a szövegből indulunk ki. A szöveggel kapcsolatos elemi 
ismeretek tanítása azt jelenti, hogy a gyerekek felismerik:

a) a szöveg mondatokból épül fel,
b) a mondatok kapcsolódnak egymáshoz.
A beszélő szándékát csak szövegen szemléltethetjük! A 

különálló mondatok hamisak, képtelenek érzékeltetni a kommu
nikációs szándékot. A szemléltető szövegnek feltétlenül párbe
szédnek kell lennie. Az elemzés során a tanulók ismerjék fel, 
tudják megnevezni a kommunikáció tényezői közül az 1. és 2. 
személyt, ill. a feladót és a címzettet. Észlelniük kell a szerep
cserét! Minden elolvasott mondat után állapítsák meg közös 
munkával, hogy mi volt a beszélő szándéka. Ha a gyerekek erre 
egyedül képteleneknek bizonyulnak, akkor azt a tanító határozza 
meg pontosan. A mondatok végén figyeltessük meg a mondat
fajták jelölési módját.

A mondatfajtákat nem kell definiálni, s természetesen azt a 
gyerm ektől sem követeljük meg. A feladatvégzés során 
tartózkodjunk a grammatikai magyarázatoktól. Ne feledjük, a 
mondatfajták tanulása a helyesírás és helyes ejtés megalapozása 
érdekében történik!

A m ondatfajokat szituációs beszélgetések szervezésével 
gyakoroljuk. Ezek célja a kommunikációs szándéknak megfelelő 
hanglejtés, helyes artikuláció, hangsúly és hangmagasság gyako
roltatása is egyben. Képeket, diát és használhatunk a szituá
cióterem téshez, de legfőbb forrásunk a gyerm ekek közös 
élményvilága. A gyakorlatok egyben az elemi illemszabályok 
gyakoroltatását is szolgálhatják.
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Témajegyzék:

Osztálykirándulás (séta az iskola környékén) 
Gyermekrendezvények 
Család, családtagok tevékenysége 
Időszerű események az osztály életében 
A gyermek által átélt, számára fontos esemény

Az óhajtó, felszólító, parancsoló m ondatokban elkerülhetetlen 
az ige felszólító módjának használata. Olvasási órán ezekben a 
mondatokban a felszólító módú igealakok olvasásakor kerüljék a 
betűejtéses olvasást! Ugyanúgy tudatosan munkálkodjunk azon, 
hogy meg ne honosodjék a magyartól idegen kérdő intonáció.

A m ondatokkal kapcsolatban érintenünk kell a tanterv 
alapvető hiányosságát a 2. osztályban. Megköveteli ugyan a 
bővítmények felismertetését, ám megfeledkezik a fő m ondat
részek tanításáról. A tantervi kötöttségek miatt szerzőként nem 
egészíthettem  ki a m egjelenő tankönyvet, ám az alkalm at 
kihasználva felhívom a tanítóság figyelmét a tennivalókra.

A mondatfajokat tanulva a diákok már megismerkedtek a 
mondat világával. A bővítmények ismertetése előtt meg kell 
ismertetnünk a tanulókat a predikatív szerkezettel, azaz a fő mon
datrészekkel. A tanult szófajok (főnév, ige) segítségével ezt köny- 
nyen elvégezhetjük úgy, hogy a főneveket igékkel, az igéket fő
nevekkel egészítjük ki. Pl.:

A gólyák...
A gyerekek...
A virágok...
......... ebédel.
......... sírnak.
......... dolgozik.
Föl kell ismertetnünk velük, hogy a fő mondatrészek szó- 

szerkezetet alkotnak. A szószerkezet olyan szócsoport a m onda
ton belül, amelynek tagjai alkalmi tartalmi viszonyba kerülnek és 
szerkezeti egységként viselkednek. A tanítás második szakaszát a 
predikatív szerkezetek felismertetése képezi a bővített mondatok-
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bán. De vigyázzunk! A szakterminusokat a tanítónak kell tudnia, 
nem a tanulóknak!

A szószerkezet, predikatív szerkezet felismertetése után már 
bátran hozzáfoghatunk a bővítmények tanításához. Pl.

Micimackó éhes.
Ebből a predikatív szerkezetből könnyen transzformálható a 

jelzővel bővített mondat:
Az éhes Micimackó felkereste a Nyuszit.
Az alkalmi viszonyt úgy érzékeltetjük, hogy rákérdezünk:
Milyen lehet még Micimackó?
A jelző ugyanis az új felfogás szerint nem más, mint rang- 

javesztett névszói állítmány. E felismerés birtokában tehát min
den névszói állítmányból transzformálhatunk jelzős szerkezetet. 
De vajon így van-e? Próbáljuk meg!

A korona a királyfié.
A királyfi koronája leesett.
Az igei állítmány is arra szolgál, hogy segítségével a tárgyas 

és határozós szerkezetet érzékeltessük. PJ.
Csirip eszik (valamit valamivel).
Csirip fagylaltot eszik.
Csirip kanállal eszik.
Pontosítsuk: a tárgyat és a határozókat igevonzatokként kell 

kezelnünk. Fel kell ismertetnünk a tanulókkal, hogy bizonyos 
igék vonzzák a fenti szerkezettagokat! Ha ezt eléri a tanító, a 
gyerekekkel felismerteti a magyar nyelv egy fontos működési 
törvényét. Ui. a vonzathatározók mellett már könnyű lesz a cse
lekvés, történés helyét, idejét, módját meghatározó szerke
zettagokkal bővítenünk a mondatokat. De az elmélyült gram
matikai törekvések helyett csak a szerkezetek megnevezésének 
szintjén maradunk. Lesz még időnk, hogy részletesebben fog
lalkozzunk mindezekkel a kérdésekkel a 4., 5. és 7. osztályban. 
Ezt ne feledjük el!

A mondattani anyag tanításával azért foglalkoztam, mert 
hiányokra akartam rámutatni, másrészt új szemszögből szerettem
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volna bemutatni a mondattani fogalmakat. Az alsó tagozatos 
anyag anyanyelvi ism eretekből, jobbára szótanból áll. A 
helyesírás azonban jobbára a szavak toldalékos alakjaihoz kap
csolódik, tehát nem merülhet ki a szótövek puszta íratásából!

Mihelyt a helyesírást érintjük, megkerülhetetlenné válik az 
alsó tagozatos anyanyelvi nevelés alapcélja: az alapkészségek 
fejlesztése. Ezek pedig a következők: kézírás, helyesírás és 
olvasási készség. Az utóbbit most nem érintem, a figyelmet az 
első két készségnek szentelem.

A tanítás során az írás és helyesírás fejlesztését egy tanítási 
folyamatnak kell tekintenünk. A tanterv tartalm azza az osztá
lyonkénti írásnormát. Tanév elején minden tanítónak le kell 
mérnie, hogy a tanulócsoport milyen íráskészséggel rendelkezik, 
és a kapott adatok alapján kell m egszerveznie az egész évi 
tevékenységét. Tanév elején mindig az előző év végi normát 
tartjuk szem előtt. A tanulók ugyanis a nyári szünetben sokat 
felejtettek. Az írásgyorsaság mellett még a következő elemeket 
kell szem előtt tartanunk: betűalakítás, betükapcsolás, betü- 
tévesztés, betűkihagyás. A korrekciós tevékenységet a tanév 
során a tapasztalatok birtokában csoportm unkában kell meg
szerveznie a tanítónak.

Az íráskészségnek az alsó tagozatban olyan szintet kell 
elérnie, hogy a 4. osztályig az írás már eszközjelleggel szerepel
jen. Ugyanakkor a kézírás külalakja olyan legyén, hogy a felső 
tagozat m egnövekedett követelm ényei ne ronthassanak az 
írásképen! Ezért minden írásbeli tevékenység alkalmával ma
ximális olvashatóságot követeljünk a tanulóktól!

A mondottak alapján az akaratlagos írás, tehát a fogalmazás 
tanítása nem kezdődhet meg a 3. osztálynál előbb! Itt már 
elvárhatjuk, hogy -  szerény külsők között -  a tanuló olyan 
íráskészség birtokában lesz, melynek segítségével ismereteit, 
véleményét kifejezheti írásban. A téma azonban megéri, hogy 
adandó alkalommal külön foglalkozzunk a kérdéssel. Néhány 
évvel ezelőtt felmérést végeztem a 3. osztályokban. Az akkori 
adatok Balogh István szakfelügyelő jóvoltából eljutottak az
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észak-bácskai tanítókhoz. A diagnózis alapul szolgálhat, hogy 
beterjesszek egy eredményesebb „terápiát”, azaz eljárásrendszert, 
amellyel növelhető lenne a fogalmazástanítás hatásfoka.

Az írástechnika és helyesírás együttes fejlesztése természetes 
folyamat. Természetes olyan szempontból, hogy a tanuló semmit 
sem írhat le, hogy az íráskép és a helyesírás kölcsönösen ne 
legyen kifogástalan! Az 1. osztálytól megköveteljük a kívánatos 
testtartást: a lábfejek egymással párhuzamosan és szilárdan a 
padlón nyugszanak, a lábszárak függőlegesek s a comb vonalával 
derékszöget alkotnak. A törzs és a fej enyhén előrehajol úgy, 
hogy a szem 25-30 cm távolságra van az írólaptól. A tanuló 
mindkét karja szimmetrikusan, könnyedén az asztalon nyugszik. 
Különösen az 1. osztályban ügyeljünk az írószer helyes hasz
nálatára, tartására. Ha egy-egy gyermek helytelen írószertartást 
szokik meg, később szinte lehetetlen lesz rászoktatni a helyes 
írószertartásra.

Milyen írástípust tanítsunk? Az új tanterv ezt nem írja elő, így 
a tanító szabadon választhat az enyhén dőlt vagy álló írás között. 
Felm éréseink szerint az enyhén dőlt írás lendületesebb 
(gyorsabb) írást eredményez, de romlik a kézírás olvashatósága. 
Ezért azt javasolom, hogy maradjunk meg továbbra is az álló 
írásnál.

A differenciált írásgyakorlatok alkalmával fejlesztjük, ill. kor
rigáljuk

a betűk alakítási és kapcsolási módját,
- a tanulók írástempóját.
Az utóbbi követelménnyel kapcsolatban a tanterv nyújt 

eligazítást: az 1. osztályt kivéve minden osztályban megtalálhat
ja a tanító az írásgyorsaság követelm ényét. Az évközi 
ellenőrzések tájékoztatják a pedagógust, hogy kik azok a tanulók, 
akikkel a fenti szempontok szerint külön kell foglalkoznia. Nem 
csupán a pótórákra gondolok, hanem az órán folyó munkára is. 
Ezek a hiányosságok legyenek a csoportmunka szempontjai! 
Pótórákra szerintem inkább a diszgrafémás gyermekeket kellene
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utalni, hogy néhányukkal a tanító korrepetálással elérhesse a 
felzárkóztatást.

M int jeleztem , az írásgyakorlás elválaszthatatlan  az 
anyanyelvi ismeretek tanításától. Egy bizonyos grammatikai 
ismeret feltétele a vele kapcsolatos helyesírási kérdés megérteté
sének és készséggé fejlesztésének. Végső fokon tehát a helyesírási 
tréning szolgáltatja az alkalmat a kézírás fejlesztésére is!

A helyesírás tanítását kétféle módon végezzük: mintaadással 
és tudatosítással. Az első eljárást főleg az 1. osztályban végezzük, 
hogy a tanuló még nem találkozik anyanyelvi ismeretekkel. A 2. 
osztálytól kezdve a m intaadást egyre inkább felváltja a 
tudatosítás. Valamennyi helyesírási ismeretnek, ahol lehet, meg
tanítjuk a grammatikai megokolásait is. Ez azonban ne vezesse 
tévútra a tanítót: nem az ismereten van a hangsúly, hanem annak 
kondicionálásán, azaz a megfelelő alak íratásán, íratásán -  míg 
autom atizm ussá nem válik.

Az általános elvek kifejtése után az első tagozatos nyelvis
mereti anyaghoz kötöm az írás-helyesírás tanításának köve
telményeit.

A főnevek helyesírásában a tulajdonnevek helyesírása és a 
toldalékolás a gond. A tanítók tájékozatlanságát a tanterv idézi 
elő. Nem pontosítja, hogy tulajdonképpen milyen tulajdon
neveket kell gyakoroltatniuk. A 4. osztályban pl. csak az -i 
képzős melléknevek helyesírásával növekszik az előző osztály 
helyesírási korpusza! így, a pontos követelemények hiányában 
azt javasolom , hogy a természet- és társadalom ism eret legyen az 
irányadó. Azt a tulajdonnévanyagot gyakoroltassuk, amelyekkel 
a tanulók a környezetükben találkoznak, illetve amit más tantárgy
ból is helyesen kell írniuk. így a gyakorlási lehetőségünk is 
kiszélesedik. Nem csupán írásórán, de a társadalomismereti órán 
is alkalmunk lesz megfelelő gyakorlatokat beiktatni.

Az igék helyesírása során a pedagógusnak az alábbi
kérdésekre kell kitérnie:

-  a felszólító módú igék helyesírása,
-  a feltételes módú igék helyesírása,
-  a múlt idejű igék helyesírása.
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A tanterv nem írja elő ugyan az igemódokat, ám ha a 2. 
osztályban meg kell ismertetnünk a mondatfajokat a beszélő 
szándéka szerint, elkerülhetetlen, hogy a fenti két igemóddal 
kapcsolatos helyesírási kérdéseket ne gyakoroltassuk. Mind az 
igénél, mind a főnévnél az egymás mellé kerülő mássalhangzók 
ejtésben vagy írásban megváltozhatnak. A változás lehet minősé
gi, mennyiségi, írásban jelölt vagy jelöletlen.

Az alsó tagozaton a nyelvismereti anyaggal kapcsolatban a 
következő mássalhangzótörvényekkel találkozunk:

Hasonulás

1. részleges 2. teljes

a) a képzés helye szerint a) írásban jelölt
szénpor tűzzel, azzal, játsszatok
b) zöngésség szerint -b) írásban nem jelölt
tűzhöz kiabáljon, egészség, hagyjátok

Összeolvadás

látjuk aludjunk
barátság . szabadság 
látszik tudsz
költség vesződség

Az írásban jelölt teljes hasonulás véleményem szerint á 
legkisebb probléma. Itt a hangzás és helyesírás egybevág. Nem 
úgy a többi esetben! A leírt szókép'olvasása közben (különösen 
az olvasás kezdő fokán) betűejtéssel olvassa a szöveget, ami eltér 
a köznyelvi ejtéstől. Másrészt tollbam ondáskor a nyelvi jel 
akusztikája lesz a számukra félrevezető: hosszú gyakorlással 
lehet csak kialakítani bennük azt a készséget, hogy a kiejtéstől 
eltérően a megfelelő helyesírási alakot használják. Tapaszta
lataim szerint ebben az esetben nagy segítségére lehet a tanító
nak, ha a vitás szóalakot szótagoltatja a tanulóval. Szótagolás 
közben ugyanis rájön, hogy a szótő és a toldalék hogy kap
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csolódik helyesen. De vigyázzunk! Az imént felsorolt mással- 
hangzó-törvényeket a tanítónak kell tudnia, és nem a gyerekekkel 
megtaníttatnia! Ez a feladat a felső tagozatra hárul.

Az igékkel kapcsolatos helyesírás egy része (teljes hasonulás, 
összeolvadás) már érintve volt a m ássalhangzó-törvényeknél. A 
feltételes módú igék helyesírási problémáját elsősorban az -sz-re 
és a -v-re végződő igetövek feltételes módú alakjai okozzák. Pl. 
lesz -  lenne, vesz -  venne, visz -  vinne, esz(ik) -  enne, isz(ik) -  
inna.

A jelenség nehézsége miatt a problémát a tanulóknak nem 
grammatikailag magyarázzuk, hanem időtartam-jelölési kérdés
ként kezeljük. Hasonló módon tanítjuk és gyakoroljuk az -n tövü 
igék feltételes módú alakjait is, pl. ken -  kenne.

A tanítás feltétele a 3. osztályban, hogy a tanulók ismerjék fel 
a múlt idejű igéket, képesek legyenek a szavakat szótőre és 
toldalékra bontani, illetve a szótő végén el tudják különíteni a 
magánhangzókat a mássalhangzóktól. M egfigyeltetjük velük, 
hogy a

vasalt . mászott

igéken a múlt időt -t/-tt toldálékkal jelöljük attól függően, hogy az 
m ássalhangzóhoz vagy m agánhangzóhoz kapcsolódik-e. A 
tudatosítás után változatos gyakorlatokkal (m ásolás, to llba
mondás, hibajavítás) jártassági szintre fejlesztjük helyesírási 
készségüket.

A tanterv az igekötő m egfigyeltetését ugyan a 4. osztályban 
irányozza elő, de már az iskoláztatás kezdetén találkozunk vele. 
Kezdő fokon megfigyeltetéssel gyakoroljuk helyesírását, miután 
a tanulók már ismerik a tőmorféma fogalmát. A felszólító m on
dat, az ige felszólító módja ui. elkerülhetetlenné teszi, hogy 
rámutassunk: az igekötő az ige után áll és külön írjuk, ha valakit 
felszólítunk valamire.

A melléknevek, számnevek helyesírásához nem kapcsolódnak 
különösebb problémák az alsó tagozaton. A középfok jele mellett
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a melléknév esetében az -i képzős alakok okozhatnak bizonyos 
nehézséget, főleg a kételemű földrajzi nevekből képzett mellék
nevek esetén. Tartományunkban ui. számos kételemű földrajzi 
név van, tehát megkerülhetetlen a kérdés.

Mit jelent a helyesírás tudása? Ezt a kérdést azért teszem fel, 
mert a tanterv a helyesírási ismereteknek szinte teljes körét 
elindítja. Ezért le kell szögeznünk: a helyesírási ismeretek egy 
része megtanítható már kisiskolás korban. Pl. időtartam-jelölés, 
hangkapcsolat-jelölés, elválasztás. A tudnivalók másik része vi
szont, amit itt érintettünk, a további gyakorlás eredményeként 
válik majd készséggé -  a felső tagozaton. A készségszint 
eléréséhez ui. hiányoznak a megfelelő grammatikai háttéris
meretek, a pszichológiai érettség (emlékezőképesség) és a kellő 
gyakorlottság. Ez utóbbi felveti a meglevő tankönyvek vizs
gálatát, bírálatát. A tankönyvek terjedelmének szigorú korlá
tozása nem nyújt kellő gyakorlóanyagot a tanítónak, hogy meg
nyugtatóan begyakoroljon egy-egy helyesírási törvényt. Ezért 
javasolom a segédkönyvek használatát. Cs. Nagy Lajos Alapfokú 
helyesírási gyakorlókönyve és Zsolnai József Nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs nevelés feladatgyűjteményei kétségtelenül jelen
tős segítséget nyújtanak a tanítóságnak.

És ne feledjék: az alapkészségek megszilárdítása az alsó 
tagozaton cél! Cél annak érdekében, hogy a felső tagozaton a ta
nuló birtokba vegye anyanyelvét, hogy azt kifogástalanul 
használja; hogy a nyelv -  TÜNDÖKÖLJÖN!

Nemzetközi Anyanyelvi Konferencia, Kecskemét, 1994.
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A könyv szerzője -  Gotla Im réhez hasonlóan -  m űhelytitkokat ku ta t, ám 
ő nem  az irodalom tanár, hanem  a nevelés műhelyében folytatott vizsgálatokat, 
felm éréseket. A nézőpontok elkiilöuböződnek. Dr. H orváth M átyás m ost is 
k ita rt a „tan tárgypedagógia” megjelölés m ellett. Vagyis a tanítás-tanulás révén 
megvalósítható nevelést hangsúlyozza. Az elvek a szabályok m ellett azonban a 

választhatóságot, a lehetőséget ta rtja  szem előtt.

A 15 fejezetből álló kézirat iskolatörténeti bevezetővel, illetve a 

pedagógiai sajtó történetének  áttekintésével kezdődik. A hagyomány bevonása 

nem  öncélú történetiséget jelent. Különösen jelentősek a szabadkai gim názium  
előzményeinek ma is „jelentős” adatai. A következőkben a m ódszer és 

m ódszeresség, a m ódszertani lehetőség a „ku ltú rá ltság” vonatkozásai kerülnek 
előtérbe. M ost azonban nem a m ódszerész, hanem  a nevelő és tudós szólal meg, 

aki a kiválasztott e ljárásokat a „ tú li” perspektívájából szemléli. Az értékelés, az 

eredmény, valam int a tágabb környezeti összefüggések, a javíthatóság kérdései 

foglalkoztatják.

A kom m unikáció  újabb eredm ényei érvényesülnek az adatok  

feldolgozásakor. A szerző mind az általános iskolások, mind pedig a 

közép isko lások  kö rében  végzett fe lm érések et. Ú jd o n ság o t je le n t az 

olvasásszociológiai ku ta tások  és fogalm azásjavítások kérdéskörének sajátos 

aspektusból való m egközelítése.

A fogalm azások értékelésének m ódszerei, lehetőségei mintegy negyven 

éve igazolják a szerzőt. V izsgálatai alaposak és „rétegezettek” . Az adatok 
elemzése a lkalm at ad a fogalm azások/írásbeli dolgozatok „gondolkodás

lé lek tan i” összefüggéseinek feltárására . A szókincs, a szófajok -  a nyelvhasz

nálat szem pontjai m ellett -  sajátos kétnyelvű környezetünk ha tása  is a 

vizsgálatok középpontjába kerül. A nyelvromlás apró jeleire is fel kell figyelnie a 

nevelőnek. A szerző a középiskolákban az értekezés m űfaját ta r tja  a 

legjelentősebbnek, a források m egjelölését viszont hiányolja az á tnézett 
m unkákból. Az utóbbi az önképzés és az egyetemre való felkészülés 

szem pontjából jelentős. A nevelés nyitottságának elve ezzel is kiemelkedik.

A könyv értékes adatokat közöl a délvidéki ok tatás hagyományairól és a 
k ö ze lm ú lt ta n í tá s i  s tr a té g iá in a k  s ik e re irő l, ille tve  k u d a rc a iró l. A 

gyerm ekközpontúság, a kreativ itásra  nevelés, korszerűsítő törekvések a szerző 

gondolkodásának legfontosabb elvei.
DR. HÓZSA Éva


