
ÉRTEKEZÉSEK
MONOGRÁFIÁK 17

Horváth
Mátyás

ANYANYELVI
NEVELÉS
A
KORAI
IFJÚKORBAN





Értekezések
monográfiák
17.

Horváth Mátyás

ANYANYELVI
NEVELÉS
A
KORAI
IFJÚKORBAN

@A MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS 
HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK INTÉZETE



ÉRTEKEZÉSEK, MONOGRÁFIÁK
17.

Sorozat-főszerkesztő 
SZELI ISTVÁN

Felelős szerkesztő 
PATÓ IMRE

Szakvéleményezők 
PALOV MIHAILO 
PENAVIN OLGA

Szerkesztőség
Újvidék, Stevan Musić utca sz. n.

Kiadja
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete a Tartományi Tudományügyi 
Önigazgatói Érdekközösség anyagi támogatásával.

Készült
az újvidéki Si^tampában, 1988-ban.

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Titkárság 413-345/73. X. 
2. sz. véleményezése alapján mentes az általános forgalmi adó alól.



TARTALOM

ELŐSZÓ 9
I. A MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS HELYZETE A SZERB-

HORVÁT-SZLOVÉN KIRÁLYSÁGBAN
1.1. A nemzetiségi kérdés rendezésének jogi-politikai alapjai ............. 11
1.2. A magyar tanítási nyelvű iskolák helyzete . . . . ................................13

II. A MAGYAR NYELVŰ KÖZOKTATÁS FEJLŐDÉSE
VAJDASÁGBAN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN
2.1. A nemzetiségek társadalmi és jogi helyzete

a szocialista Jugoszláviában........................................................... 17
2.2. A magyar tanítási nyelvű általános iskolai hálózat fejlődése ....... 25
2.3. A magyartanítás tantervei az általános iskolában .................... 28
2.4. A vajdasági magyar tankönyvkiadás fejlődése............................... 29
2.5. A vajdasági magyar pedagógusképzés ...........................................31
2.6. A vajdasági magyar pedagógiai sajtó.............................................. 32
2.7. Összegezés ..................................................................................... 33

III. MÉRÉSES MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A MAGYARTANÍTÁS
EREDMÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 35
3.1. A méréses módszerek alkalmazásának célja ................................. 35
3.2. Módszere ....................................................................................... 37
3.3. Az iskolák kijelölése ...................................................................... 39
3.4. A tesztbattéria tartalma ................................................................. 45
3.5. A mérőlapok véglegesítése............................................................. 50
3.6. A felmérés megszervezése és a mérőlapok feldolgozása .............. 54

IV. AZ y. OSZTÁLY TELJESITM ÉN YENEK RÉSZLETES ELEMZÉSE
4.1. A mondatfajták a beszélő szándéka szerin t...................................60
4.2. Az összetett mondat fogalma...................... ..................................62
4.3. A bővített mondat és a bővítmények.............................................. 63
4.4. Hangtan...........................................................................................68
4.5. Az igék ........................................................................................... 71
4.6. A főnevek ....................................................................................... 73
4.7. A szójelcntés....................................................................................75

V. A VI. OSZTÁLY TELJESÍTMÉNYÉNEK RÉSZLETES ELEMZÉSE
5.1. A szóelemek....................................................................................81
5.2. A főnév és főnévi igenév.................................................................82



5.3. A melléknév...................................................................................82
5.4. A melléknévi igenév........................................................................84
5.5. A számnevek...................................................................................85
5.6. A névmás........................................................................................ 87
5.7. A határozószók és a határozói igenevek........................................ 92
5.8. Az igekötő.......................................................................................93
5.9. Egyéb szófajok............................................................................... 94

VI. A VII. OSZTÁLY TELJESÍTMÉNYÉNEK RÉSZLETES ELEMZÉSE
6.1. A hangtan.......................................................................................99
6.2. A szóalkotás..................................................................................101
6.3. Az alany.........................................................................................103
6.4. Az állítmány................................................................................. 104
6.5. A tárgy...........................................................................................106
6.6. A határozók ................................................................................. 106
6.7. A jelzők.........................................................................................108

VII. A VIII. OSZTÁLY TELJESÍTMÉNYÉNEK RÉSZLETES ELEMZÉSE
7.1. Az ismétlési anyag........................................................................ 116
7.2. Az összetett mondatok fajtái ........................................................122
7.3. A nyelvtörténeti anyag...................................................................124

VIII. AZ ÉVFOLYAMATLAGOK ÉS A TARTOMÁNYI
TELJESÍTMÉNYÁTLAG STATISZTIKAI ELEMZÉSE
8.1. Az osztály- és iskolaátlagok alakulása...........................................125
8.2. A teljesítmény szórása...................................................................131
8.3. Az iskolák rangsora a teljesítmény alapján................................... 133

IX. A TELEPÜLÉSFORMÁK HATÁSA A NYELVI KÉPZÉSRE 137
X. A TÖBBNYELVŰ KÖRNYEZET HATÁSA A NYELVI

KÉPZETTSÉG ALAKULASÁRA
10.1. Az észlelésen alapuló nézetek .................................................... 141
10.2. A statisztikai adatok elemzése....................................................142

XI. A TÁRGYI FELTÉTELEK HATÁSA AZ ANYANYELVI KÉPZÉS
EREDMÉNYESSÉGÉNEK ALAKULÁSÁRA
11.1. A magyar nyelvi képzés tárgyi és személyi feltételei.................. 147
11.2. Az iskolák rangsora a személyi és tárgyi feltételek alapján ___150

XII. A TERÜLETI ÉS ETNIKAI IZOLÁLTSÁG HATÁSA A NYELVI
KÉPZÉSRE
12.1. A magyar nyelvű oktatás helyzete a Horvát SZK területén___155
12.2 A nyelvi képzés szintje a Drávaszögben ..................................... 156

XIII. ISKOLAREFORMUNK ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI MAGYAR
NYELVTANTANÍTÁS ÁTLÉNYEGÜLÉSE
13.1. Az iskolareformot kiváltó o k o k ................................................. 159
13.2. A JKSZ X. kongresszusa és az anyanyelvtanítás........................ 161



13.3. A magyar anyanyelvi nevelés átlényegülése
az iskolareform keretében............................................................164

XIV. MÉRÉSES MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ANYANYELVI
NEVELÉS ÚJ TANTERVE HATÉKONYSÁGÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
14.1. A felmérés indoklása................................................................... 169
14.2. A tananyag mennyiségi elemzése................................................ 170
14.3. A tényanyag kiválasztása............................................................. 184
14.4. A feladatok megszerkesztése......................................................186
14.5. A százalékpont kiszámítása ........................................................187
14.6. A teszt ellenőrzése.......................................................................191
14.7. A teszt validitása ........................................................................ 193

XV. AZ ÚJ ANYANYELVI TANTERV MEGVALÓSULÁSA
AZ 5. OSZTÁLYBAN
15.1. A feladatsor m utatói................................................................... 195
15.2. Mondattani bevezető...................................................................197
15.3. A hangok és a betűk ................................................................... 201
15.4. A szó ...........................................................................................203
15.5. Az ige...........................................................................................203

XVI. A MÉRŐESZKÖZ ÉS AZ ADATOK STATISZTIKAI ELEMZÉSE
16.1. Az iskolák rangsora.....................................................................207
16.2. A tanulók szociális szerkezete és anyanyelvi előmenetele ....... 208
16.3. A megoszlás mennyiségi so ra ......................................................215
16.4. Szóródás..................................................................................... 215
16.5. Szignifikanciavizsgálat.................................................................217
16.6. A korrelációs együtthatók szigniflkanciája................................. 219
16.7. A teszt reliabilitása .....................................................................224

XVII. KÖVETKEZTETÉSEK
I R O D A L O M  229
MELLÉKLETEK 237
AZ ÁBRÁK JEGYZÉKE 263





Azt a lelket és nyelvet, 
melyet rövid időre örökbe kaptunk, 
új szellemmel fényezve, 
csorbítatlanul át kell adnunk 
utódainknak.

Kosztolányi Dezső





ELŐSZÓ

A jugoszláv nemzetek és nemzetiségek fasizmus elleni közös harca és társa
dalmi forradalma teremtette meg nemzetiségi politikánk elméletét és gyakorlatát 
képező testvériség és egység gondolatát. Ez az elv biztos alapot jelentett a vajdasági 
magyarságnak az elmúlt évtizedekben a nemzeti és kulturális továbbfejlődésre.

A háború még be sem fejeződött, amikor a hátországban már megkezdődött 
a magyar tanítási nyelvű közoktatás újjászervezése. A háború utáni dinamikus 
társadalmi fejlődés pedig fokozatosan felzárkóztatta a magyar tanítási nyelvű 
iskolákat a többi közoktatási intézmény szintjére.

Megtett utunk kiértékelése még nem történt meg a teljesség igényével. Szület
tek tanulmányok, amelyek feldolgozzák a magyar tanító- és tanárképzés háború 
utáni fejlődését vagy egy-egy település, terület iskoláinak történetét; rendelkezünk 
adatokkal, amelyek a mennyiségi felhalmozódást tükrözik. A kedvező feltételek 
mennyiségi növekedése olyan minőségi változásokhoz vezetett, amely derűlátással 
tölthet el bennünket a magyarnyelvű közoktatás jelenlegi helyzetét illetően.

Hiányolhatjuk azonban a fejlődés minőségi értékelésének elmaradását. Fej
lesztési stratégiánk kialakításakor ugyanis több esetben szükség lett volna pon
tosabban ismernünk az előző időszak eredményeit.

A nyelvtanítás tanterveinek készítésekor az empíria vagy idegen hatás vezetett 
bennünket. Kezdetben túlságosan a szerbhorvát tantervek hatása érvényesült. 
Később -  a hatvanas évek elején -, ellenkező végletbe estünk: a sajátos helyi 
körülményeket és feltételeket mellőzve (pl. óratervek) a magyarországi tanterveket 
tekintettük mércének és követendő példának.

Önismeretünk hiánya azt eredményezte, hogy általános iskolai nyelvtan
tanításunk elé inkább vágyott optimális feladatokat jelöltünk ki, mintsem meg
valósítható, reális célokat. Tanításunk eredményessége ennek következtében 
minden esetben tanáraink rátermettségén és áldozatkészségén múlott, nem pedig a 
kedvező feltételeken.

Tanulmányomban azt a feladatot szeretném megvalósítani, hogy az anya
nyelvi nevelés egy fontos részterületén -  a felső tagozatos nyelvtanításban -, egy 
évtized mérésmetodikai adatai alapján feltárjam a nyelvtanítás hatékonyságát az 
általános iskolákban.

A diagnosztikai adatokat nem tartom öncélúnak. Birtoklásuk nemcsak azt 
teszi lehetővé, hogy kijelölje a nyelvtanítás jelenlegi szintjét, hanem befojásol- 
hatják általános iskolai anyanyelvi nevelésünk további fejlődését, a fejlesztési 
stratégiák kihatását, a tanítási segédeszközök tökéletesítését.

A tudományosan kialakított és ellenőrzött mutatók már befolyásolták jelen
legi általános iskolai tantervűnk nyelvtani részének kialakulását. Az oktatási



reform első ciklusa után várható tantervmódosításokhoz pedig megbízható ada
tokat szolgáltatnak, hogy milyen irányban változtassunk oktatási modellünkön és 
a tantervi anyagon -  minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt.

A tananyag feldolgozására és a tanulók ismereteire döntő hatással lehetnek 
az általános iskolai nyelvtankönyvek. A méréses módszerekkel begyűjtött adatok 
értékes forrást jelenthetnek tankönyveink szerzőinek is. Egzakt adatokkal bizo
nyítható, hogy a tankönyvek által tárgyalt tananyag mennyiségileg és minőségileg 
elsajátítható-e az adott terjedelemben.

Az iskola célja teljesítményképes tudás birtokába juttatni a tanulókat. A mi 
esetünkben ez azt jelenti, hogy az anyanyelvi nevelésnek korrekt nyelvhasználatot 
kell eredményeznie. A fogyatékosságok ismeretében befolyásolhatom tanárképzé
sünket: hangsúlyozottabb szerepet szánhatok azoknak a módszereknek, amelyek 
hatékonyabban képesek befolyásolni anyanyelvi nevelésünk alapvető célkitűzéseit.

A  tanárképzés azonban a jövő számára biztosít új módszertani felfogású 
pedagógusokat. Az eredménymutatók birtokában a diplomás magyartanárok to
vábbképzését is hatékonyabban szervezethetjük. A  hiányosságok pontos feltárása 
lehetővé teszi, hogy tanáraink változtassanak tanítási módszereiken, maguk is 
alkalmazzák a visszacsatolás megvalósításának módszereit, tudatosan töreked
jenek a hiányosságok megszüntetésére. A pedagógiai szakszolgálat (a pedagógiai 
intézetek tartományi hálózata) hosszabb távra tervezheti továbbképző tevékeny
ségét: a helyzetkép birtokában valóban a szükségletekhez idomíthatja a szakmai 
továbbképzés tartalmát.



I. A MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS HELYZETE A 
SZERB-HORVÁT- SZLOVÉN KIRÁLYSÁGBAN

1.1. A nemzetiségi kérdés rendezésének jogi-politikai alapjai
A délszláv népek évszázados harcot folytattak, hogy kivívják nemzeti 

függetlenségüket, megteremtsék egységes délszláv államukat. Az első világ
háború befejezése után létrejött Szerb-Hortvát-Szlovén Királyság a délszláv 
nemzeti egység gondolatából nőtt ki. Az új állam határai közé került nemzetek 
és nemzetiségek azonban gyorsan ráébredtek arra, hogy az nem a nemzetek 
szabad fejlődését van hivatva biztosítani, hanem szabad vadászterületet terem
tett a nemzeti burzsoáziák, különösen pedig a nagyszerb burzsoázia számára.

Tito elvtárs 1942 decemberében a következőképpen jellemezte a két 
háború közti időszak államát:

"A Korfuban, Londonban és Párizsban megteremtett versailles-i Jugosz
lávia a nemzeti elnyomás legjellegzetesebb állama lett Európában. A horvátok, 
szlovének és crnagoraiak aláredelt népek, Jugoszlávia másodrendű állam
polgárai voltak. A macedónok, albánok és más népek rabsorban éltek, és 
kiirtás várt rájuk. A mohamedánok, valamint a magyar és német kisebbség 
alkudozások tárgyául szolgáltak, vagy pedig eszközül a horvátok és Jugoszlávia 
más népei ellen."

Az 1921. január 31-ei népszámlálás adatai szerint az újonan alakult állam
ban a nemzeti kisebbségek képezték a lakosság, 18,8%-át. Ebből a lakosság 
3,9%-a magyar volt, azaz 476.658 fő.

Tekintettel a nemzeti kisebbségek nagy számára, a szövetséges hatalmak 
biztosítani igyekeztek azok minimális jogait nemzetközi szerződésekkel is.

Az SZHSZ államnak 1919. szeptember 10-én Saint Germainben kellett 
volna aláírni a kisebbségi szerződést az osztrák békeszerződéssel együtt. Ám a 
békeküldöttség nem volt hajlandó azt akkor ellátni aláírásával. A kisebbség 
helyzetéről a szerződésben megállapított szabványok elfogadhatatlanok voltak 
a burzsoá egyeduralmi politika, főképpen a nagyszerb koncepció számára. A 
kormány és a békeküldöttség úgy vélte, hogy az aláírás megtagadásával sikerül 
majd elérniük a rendelkezések bizonyos módosítását.

A párizsi békeértekezlet tanácsa ás maga Clemanceau sem volt hajlandó 
bármit is változtatni a szerződés szövegén. így az SZHSZ állam 1919. december
5-i nyilatkozatával kénytelen volt csatlakozni a szerződéshez. Az 1920. május 
10-i ideiglenes törvény a kisebbségi szerződést törvényerőre emelte.

A Saint Germain-i szerződés 9. szakasza biztosította a nemzeti kisebb
ségek anyanyelvi oktatását:



"A közoktatás tekintetében azokban a városokban és járásokban (dist- 
ricts), ahol jelentős számban élnek nem hivatalos, hanem más nyelven beszélő 
szerb-horvát-szlovén alattvalók, a szerb-horvát-szlovén kormány megfelelő 
könnyítéseket ad, hogy e szerb-horvát-szlovén alattvalók gyermekei számára 
biztosítva legyen az elemi iskolákban (az eredeti szövegben "école normál")* az 
anyanyelvükön való tanítás.

Ez a rendszer nem fogja meggátolni a szerb-horvát-szlovén kormányt, 
hogy az említett iskolákban bevezesse a hivatalos nyelv kötelező tanítását.

A jelentős mértékben népi, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartozó szerb- 
horvát-szlovén alattvalók lakta városokban és járásokban (districts) e kisebbsé
geknek igazságos részt biztosítanak azoknak az összegeknek a felhasználásából 
és elosztásából, amelyeket az állami költségvetés, a községi vagy más költség- 
vetések a közalapokból nevelési, vallási vagy jótékony célokra jelöl ki.

E szakasz rendelkezései csak az 1914. január 1-e után Szerbiához vagy a 
Szerb-Horvát-Szlovén Államhoz csatolt területeken lesznek érvényesek."

A szakasz utolsó bekezdése ezzel automatikusan megvonta a jogot a 
bolgár, török és albán nemzeti kisebbségektől, hogy legalább az elemi képzett
séget anyanyelven szerezhessék meg.

A SZHSZ Királyság vidovdáni alkotmány néven ismert 1921. június 28-i 
alkotmányának 16. szakasza foglalkozik a kisebbségi tanulók oktatásával:

"A más fajú és nyelvű kisebbségek elemi oktatásban részesülnek anyanyel
vükön, olyan feltételekkel, amelyeket a törvény fog előírni."

A kilátásba helyezett törvény azonban jó sokáig váratott magára. A nem
zetgyűlés csak 1929-ben hozta meg a nyolcosztályos elemi iskolákról szóló 
törvényt (Zakón o narodnim školama), melynek 42. szakasza volt hivatva ren
dezni a nemzetiségek anyanyelvén történő oktatást:

"Az oktatás a népiskolákban államnyelven történik. Azokban az iskolák
ban, amelyekben ama nemzetiségek tanulói vannak, amelyeket a St. Germain-i 
békeszerződés említ, meg van engedve a szülők kívánatára a népiskolai oktatás 
az első négy esztendőre (kiemelés tőlem), vagyis az alsófokú népiskolákban, 
anyanyelvükön. Ezekben az osztályokban az államnyelv tanítása, mint külön 
tantárgy kötelező; ezekben az iskolákban is a nemzeti csoport (történelem, 
földrajz)* előadása államnyelven történik.

A felsőfokú népiskolák minden osztályában az oktatás kivétel nélkül csak 
államnyelven történik."3

Az 1929. évi népiskolai törvény meghozataláig az 1904. évi szerbiai elemi 
iskolai törvény volt érvényben, mely a négyosztályos elemi oktatást követelte 
meg. Az új iskolatörvény a kötelező oktatást nyolc évre emelte, de a St. Ger
main-i szerződés terminusát (école normál) csak az alsó tagozatokra értették. 
A törvény rendelkezései a felső tagozatokra különben is csorbát szenvedtek: a 
szerbhorvát tanítási nyelvű iskolákban is csak az V-VI. osztályok alakultak meg.

A fenti értelmezés volt érvényben a néhány polgári és gimnáziumi 
tagozaton is, ahol csak az anyanyelvet és a hittant hallgatták a tanulók (Zakón o

* A szerző megjegyzése



srednjim školama, 1932., Nastavni plán i program za I-IV razred građanskih 
škola u Kraljevini Jugoslaviji, 1936.).

1.2. A magyar tanítási nyelvű iskolák helyzete

A nemzetiségek legtöbb panasza a kisebbségi iskolaügyre vonatkozott. Itt 
közvetlenül megnyilatkoztak az uralkodó nemzetek elnemzetlcnítcsi törekvései 
a nemzetiségekkel szemben, illetőleg közvetlenül megnyilvánult a nemzetiségek 
jogegyenlőtlensége, elnyomott helyzete. A szerződés fatális terminusa az elemi 
oktatásról a rendszert csak az alsó négy osztályban folyó anyanyelvi oktatás 
szavatolására serkentette. De az is fontos lett volna a nemzetiségek számára, 
szociális mozgékonyságuk elősegítésére és általános társadalmi helyzetük biz
tosításához. Azonban még ezt az elemi jogot is lépten-nyomon megnyirbálták.

Az új állam hatóságaitól elég nagy erőfeszítést követelt, hogy megszűn
tessék a jó anyagi és káderalappal rendelkező magyar iskolák széles hálózatát, 
a korábbi birodalom és uralkodó nemzet iskoláit. Abban az időban ezeknek az 
iskoláknak csak kisebb része volt állami iskola. Az országhatár változásával az 
iskolák struktúrája egyelőre nem változott meg alapvetően.

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása idején, az 1918/19. tanítási 
évben Vajdaság területén 266 magyar tanítási nyelvű állami elemi iskola volt 
790 tanítóval, ezenkívül 379 nem állami (67 községi, 224 katolikus, 26 refor
mátus stb.) elemi iskola 1 047 tanítóval. Ennek megfelelő számú óvoda és 
középfokú iskola is működött.

Milcnko Vésnie kormánya 1920. augusztus 20-i rendeletével Vajdaság 
területére is kiterjesztette az 1904. április 19-i szerbiai elemi iskolai törvény 
hatályát. Ezzel állami tulajdonná nyilvánította az addig felekezeti iskolák 
vagyonát, igazgatásukat pedig az állami iskolai igazgatók hatáskörébe helyezte. 
A kisebbségi iskolákban, illetve iskolai tagozatokon bevezették a kétbyelvű 
oktatást.

Ennek értelmében a pedagógusok kötelesek voltak gyakorlati és elméleti 
vizsgát tenni az államnyelvből. A vizsgakötelezettség a régebben alkalmazott 
kisebbségi pedagógusok számának jelentős csökkenését okozta, mivel nem tud
tak eleget tenni a nyelvi követelményeknek.

A magyar tanítási nyelvű közoktatásügyi intézmények nagyfokú vissza
fejlődése kétségtelen. Azonban erről a korról pontos adatokat igen nehéz 
nyernünk. Kevés a kútfő a nemzetiségi oktatásról, vagy ha fellelhetők bizonyos 
adatok, nehéz megállapítani az egyes nemzetiségek iskoláinak, tanulóinak 
számát, mert a források összesítve közük azokat (pl. a statisztikai évkönyvek). 
Másrészt ellentmondásosak az adatok. Az is előfordul, hogy ugyanaz a forrás
munka egymásnak ellentmondó adatokat közöl a nemzetiségi iskolákról.

Egy 1929. évi adat szerint4 az 1927/28. tanítási évben 458 magyar tanítási 
nyelvű elemi iskolai osztály működött 30 525 tanulóval, valamint 52 polgári is
kolai osztály 1 411 tanulóval. Más forrás szerint az 1929/30. tanítási évben a 
magyar tanítási nyelvű iskolahálózat 204 vegyes tanítási nyelvű osztályra



csökkent. Ugyanakkor Szlovéniából és a Muravidéken megszűnt minden 
magyar iskolai osztály. Az óvodákban, az elemi iskolákban, a három gimnázium 
és öt polgári iskola párhuzamos osztályaiban alkalmazott magyar tanszemélyzet 
száma mintegy 250 főre csökkent.5

Két megbízhatónak tűnő adat6*7 is a magyar tanítási nyelvű iskolák elsor-
vadását igazolja:

1931/32. tanítási év
isk. osztály tanuló pedagógus lakosság/isk. tanuló/ped.
166 478 25530 444 2182 

1938/39. tanítási év
58

183 452 27915 374 2 000 66
A tanszemélyzet elbocsájtása gyorsabban halad, mint a kétnyelvű osztá

lyok számának csökkentése, úgyhogy a harmincas években szüntelen hiány 
mutatkozott magyar tanítókban. Adatainkból az is látható, hogy hét év alatt a 
magyar tanítási nyelvű osztályok száma 27-tel csökkent, a pedagógusok száma 
pedig hetvennell A tanítóhiány okozta, hogy egy-egy pedagógusra átlag már 66 
tanuló jutott a háborút megelőző években.

A magyar tanítóhiány olyan méreteket öltött, hogy a kormányzat kénytelen 
volt 1935-ben a belgrádi tanítóképzőben magyar osztályokat nyitni. Innen 
került ki 1940-ben az első és egyben utolsó, 13 tanítóból álló generáció.

A rendszer első évtizedében mindazokon a helyeken, ahol magyar tanítási 
nyelvű osztályok működtek, a gyermekek kötelesek voltak szerb nyelvű előké
szítő osztályba járni, hogy az iskolába lépés előtt elsajátítsák az államnyelv alap
jait. Kisebbségi tagozatra csak azok a gyermekek iratkozhattak be, akikrőr az 
állami közigazdasági hatóságok a közoktatásügyi hatóságokkal együttműködve 
sajátos mércék alapján megállapították, hogy valóban az illető kisebbséghez 
tartoznak. Ezt a gyakorlatot névelemzésnek (Namenanalyse) hívták. Lényege 
az volt, hogy a szlávos hangzású családnevű tanulókat átirányították a szerb 
tanítási nyelvű iskolákba vagy osztályokba. Tehát minden olyan gyermeknek, 
akinek a családneve -ics, -vics, -szki-re végződött vagy németes hangzású volt, 
függetlenül, hogy milyen nemzetiségűnek vallotta magát vagy hogy beszélt-e 
szerbül, szerb nyelven kellett folytania tanulmányait.

A névelemzés következménye az lett, hogy olyan településeken is, ahol a 
lakosság színmagyar volt, szerb iskolák nyíltak, és azokba kényszerítették a 
magyar tanulók egy részét. Az eljárás közvetlen következménye az lett, hogy 
sokan, akik a húszas években végezték el az elemi iskola alsó tagozatát, 
megrekedtek az anyanyelvi írástudatlanság fokán!

Az 1929. évi népiskolai törvény látszólag rendezte a helyzetet. Azonban a 
törvényes előírások ellenére a kisebbségi iskolák ki voltak szolgáltatva a helyi 
közigazdasági és közoktatási hatóságok zaklatásának. A törvény elsősorban 
Vajdaságban megszüntette az előkészítő osztályokat. Általános rendelkezései 
elvben meglehetősen tág teret adtak a polgároknak, hogy befolyással legyenek 
az iskolák alapítására és fenntartására, mégpedig az ún. iskolaközségek által (a



népiskolai törvény 20-26., 165, és 171. szakasza). Hasonlóképpen lehetőséget 
helyezett kilátásba önkormányzati középiskolák megnyitására.

A valóság azonban másként festett. A kisebbségi területeken a községi 
önkormányzatot -  másutt fennálló önkormányzathoz képest -, nagymértékben 
korlátozták, sőt sokszor a nullával tették egyenlővé. Ha a községi önkor
mányzati szerv a hatóságok szemében önállónak bizonyult, közigazgatásilag 
megsemmisítették mandátumait. Ilyen körülmények között hatása a kisebbség 
anyanyelvi oktatására minimális volt.

Hasonlóképpen viszonylagos volt a kisebbségi elemi iskolák iskolaközsé
geinek önkormányzata is, mert a közigazgatás nagy hatalommal rendelkezett a 
közoktatás kérdéseiben is. A népiskolai törvénynek volt egy rendelkezése (171. 
szakasz), hogy ott, ahol még nem alakult meg az iskolaközség, az illetékes járási 
főszolgabíró gondoskodik a népiskolák költségvetésének elkészítéséről és 
végrehajtásáról. A haladó szellemű tanítók, akiket a rendszer nem kedvelt, ki 
voltak szolgáltatva a tanfelügyelőknek. Ezek a tanév végi felügyeletre kitöltetlen 
felmondási végzésekkel szálltak ki az iskolákba, és minden fegyelmi vizsgálat 
nélkül elbocsájtották a "rendszer ellenségeit".

A tanítóság a rendőrség közvetlen beavatkozásának is ki volt téve. A 
népiskolai törvény 169. szakasza szerint "szükség esetén úti- és költözködési 
költségek megtérése nélkül áthelyezhetők azok az oktatók, akik a közoktatási 
hatóságok megítélése szerint szolgálati helyükön önhibájukból ártalmasak vagy 
alkalmatlannak bizonyulnak."8 A rendelkezés lehetővé tette, hogy a közigaz
gatásnak nem tetsző pedagógusokat egyszerűen száműzzék Macedóniába vagy 
az ország legelhagyottabb vidékeire. Ez a szakasz egyformán sújtott minden 
pedagógust. Legjobb fegyvernek bizonyult azonban a kisebbségi iskolák taní
tóival szemben.

A népiskolai törvény általánosságban szentesítette a húszas évek gyakor
latát, beleértve a vállalt nemzetközi kötelezettségeket is. A törvény meghoza
tala körüli vitában a magyar nemzetgyűlési képviselők követelték az anyanyelvi 
oktatást a népiskola felső tagozatán és a középiskolákban is. A hivatalos 
irányzat szószólói azonban mereven ragaszkodtak a nemzetközi szerződés ter
minusához, az elemi (azaz az alsó négy osztályos) anyanyelvi oktatáshoz.

Néhány fontos elv a törvény megjelenése ellenére rendezetlen maradt. 
Ilyen volt például a tanulók iskolába íratásának módja (névelemzés), a kisebb
ségi tagozatok igazgatása és felügyelete, a kisebbségi pedagógusok képzése, 
magániskolák fenntartásának joga stb. Mindezek szabályozását a napi politi
kára bízták. A politikai álláspont a kisebbségi iskolákkal szemben pedig mindig 
a pillanatnyi helyzettől és megegyezésektől függött. A politikai események 
pedig a legtöbb esetben csak rontottak a magyar nyelvű oktatás helyzetén.

1929-ben a Népszövetség Tanácsa nepirendre tűzte a kisebbségek helyze
tét. A magyarországi Bethlen-kormány memorandumot nyújtott be a magyar 
kisebbség helyzetéről, amely többek között tartalmazta a magyar kormány ir- 
redenta követeléseit is. Ezzel a lépéssel csak felszólították a kedélyeket a hazai 
reakció körében. A hivatalos álláspont egyik hangadója a következőképpen veti 
el a memorandum követeléseit:



"A magyar kisebbség nálunk az a kisebbség, amely a legkevesebb jogot 
formálhat az iskolai és közoktatásügyi autonómiára, mivel az 1907-i Apponyi- 
féle népoktatási törvény szégyene volt az egész kulturált Európának, és mert ők 
(azaz a magyar kormány)* nyílt irredenta politikát folytatnak. Másrészt, előbb 
mutassák be, mi a helyzet a délszláv kisebbség iskoláztatása körül Magyaror
szágon, és milyen mértékben érvényesítette Magyarország a trianoni szerződés 
kisebbségekre vonatkozó rendelkezéseit."9

Az 1934.-évi királygyilkosság még azt a toleranciát is megszűntette a 
magyar iskolákkal szemben -  ha egyáltalán tolerenciáról lehet beszélni ami 
addig létezett. A vajdasági magyar nyelv az állandó és intézményes nyelvműve
lés hiányában fokozatosan elvesztette ellenállóképességét az idegen hatással 
szemben. Mind szókincse, mind szerkezete befogadója lett az idegen elemek
nek. A harmincas évek végén a Híd körül csoportosult kommunista és haladó 
szellemű értelmiség felfogta a magyar nyelvet fenyegető veszélyt. A szigorú 
cenzúra ellenére egymás után jelentek meg a .nyelvi veszélyt feltáró cikkek, 
tanulmányok.

Szenteleky Kornél, a vajdasági magyar irodalom Kazinczyja a követ
kezőképpen jellemezte nyelvünket abban az időszakban:

"A nyelvkincs sorvad, szerkezete ingataggá válik, az idegen elemeket 
könnyen felveszi, s így bizonytalan, vagy nagyon is részleges. Sok tekintetben 
hasonlatos ahhoz a szépség és zamat nélküli franciához, amit a keleti zsidó 
görögök és kereskedők beszélnek, ahhoz a borzalmas angolhoz, amit India sok 
száz nemzete használ az egymás közötti érintkezésben. A nyelv a gondolatok 
ízetlen, bizonytalan és hibás kifejezési eszközévé válik."10

Bizonyára folytatódott volna a jugoszláviai magyar nyelv lassú haldoklása, 
ha nem következik be a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek társadalmi for
radalma, amely gyökeresen megváltoztatta a nemzetiségek politikai, társadalmi 
és gazdasági helyzetét.

* A szerző megjegyzése



II. A MAGYAR NYELVŰ KÖZOKTATÁS FEJLŐDÉSE 
VAJDASÁGBAN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN

2.1. A nemzetiségek társadalmi és jogi helyzete 
a szocialista Jugoszláviában

Míg a burzsoá állam az erőszak mindan eszközét felhasználta a nemzeti 
kisebbségek elnemzetlenítésére, fokozatos beolvasztására, a munkásosztály és a 
parasztság forradalmi pártja, a Jugoszláv Kommunista Párt a kezdetektől fogva 
a nemzeti egyenrangúság elvét vallotta. Már a párt 1920. június 20-25-i II. 
kongresszusa rögzítette álláspontját a kisebbségi kérdésben. A kongresszuson 
elfogadott határozatok 9. pontja kimondja:

"A JKP továbbra is kitart az összes nemzetiségek nemzeti egységének és 
egyenjogúságának eszméje mellett.

Minden erejét latba veti, hogy meggátolja a jugoszláv állam részét alkotó 
idegen nemzetiségek politikai és polgári jogainak megsemmisítését."

Ez a forradalmi proletár internacionalizmus jellemezte a párt politikáját 
az illegalitás nehéz éveiben, majd a burzsoá fasiszta állam széthullása után, a 
népfelszabadító háború fegyveres harca idején is. A párt egyedül helyes, lenini 
nemzetiségi politikája volt az a vonzóerő, amely a délszláv nemzeteken kívül a 
velük együtt élő nemzetiségeket is felsorakoztatta a megszállók elleni harcban 
Jugoszlávia magyarságával együtt.

A vérben vonagló Európában, szinte a fasiszta Tengely szívében 1943. 
november 29-én II. ülésére ült össze Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta 
Tanácsa, hogy határozzon a népfelszabadító háború további irányvonaláról, a 
háború utáni Jugoszlávia társadalmi rendszerétől . A Jugoszlávia minden 
részéről összegyűlt küldöttek határozatot hoztak az ország szövetségi elveken 
való felépítéséről. A határozat 4. pontja a kisebbségekre vonatkozik, és 
leszögezi:

"A jugoszláviai nemzeti kisebbségeknek az összes nemzeti jogok biz
tosíttatnak."

Amikor a háború kimenetele egyre kétségtelenebbé vált, az ország föde
ratív berendezésével kapcsolatban egyre több kérdés érkezett a Jugoszláv 
Népfclszabadító Antifasiszta Tanácshoz. A felvetődött kérdésekkel kapcsolat
ban 1944 első felében Tito, Jugoszlávia Népfelszabadító Bizottságának elnöke, 
a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizán Osztagok főparancsnoka a 
Nova Jugoslavija című foljóiratban "A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta 
Tanács határozatainak fontossága harcunk további fejlődése és a föderatív



államszövetség megteremtése szempontjából" címmel cikket közölt, amelyben a 
következőket írta:

"Egyes vidékekről, pl. Vajdaságból és máshonnan gyakran fordulnak 
hozzánk azzal a kérdéssel, hogy mi lesz az illető tartományokkal. Megkapják-e 
az autonómiát, vagy valamelyik föderációs egységhez csatolják... Erre a kérdés
re mi csak a következőket válaszolhatjuk: Vajdaság, mint minden tartomány, 
amely igényt tart rá, nyilván megkapja majd a legszélesebb körű autonómiát, de 
az autonómia ügyét, továbbá azt is, hogy az egyes tartományokat melyik 
föderációs egységhez csatolják, maga a nép, illetve képviselőik döntik el, ha 
majd a háború befejezése után az államrendszerről véglegesen határozunk."

Vajdaság nemzetei és nemzetiségei számára rendkívül fontos dolog volt ez 
az álláspont, mert biztosítékot nyertek, hogy a legdemokratikusabb feltételek 
mellett dönthettek további sorsukról, illetve lehetővé vált szémukra, hogy 
területükön az évszázados együttélésnek megfelelő államjogi formát alakíthas
sanak ki az autonómia biztosításával.

A háború még javában dúlt Jugoszlávia területén, de a felszabadult Vaj
daság iskoláiban már megindult az oktatás. Bácska, Bánát, Baranya Katonai 
Közigazgatási Hatósága 1944. november 11-én kelt 2. számú rendeletével elren
delte az iskolai oktatás megindítását a vajdasági nemzetek és nemzetiségek 
összes nyelvén.

Erre a rendeletre különösen fel kell figyelnünk. A hadműveleti területek 
tőszomszédságában a katonai közigazgatás egyik első rendelete a közoktatás 
megszervezésére vonatkozott!

A rendelet értelmében az összes iskolákban ideiglenesen az 1941. április
6-a előtti módosított tanterveket használták.

A katonai közigazgatás a körülménnyekkel összhangban igyekezett meg
szűntetni az osztálytársadalom iskolarendszerére jellemző tarkaságot. Az 1944. 
december 16-i 86. számú rendelettel megszűntették a polgári iskolákat. Helyet
tük bevezették az elemi iskolák 4 osztályára épülő egységes algimnáziumokat. 
Ezzel az intézkedéssel lényegében megteremtették a kötelező nyolcosztályos 
általános iskolák alapjait.

A pozitív intézkedések ellenére a totális fasiszta propaganda hatására a 
kisebbségek dermedten várakoztak. Mindenki a "nagy leszámolást" várta. A 
nyugtalanságot még csak fokozta a reakció által terjesztett suttogó propaganda.

A JKP, a pártvezetőség és aktivistái roppant határozottan és követ
kezetesen védelmezték Jugoszlávia összes nemzeteinek és nemzetiségeinek 
testvériségét és egységét, mint a forradalom olyan vívmányát, amelyet még job
ban erkell mélyíteni, és amelyért minden öntudatos polgár köteles szóval és tet
tel harcolni. A Borba 1944. decemberi számában "Népeink testvériségén 
alapuló politikánk lényege és jelentősége" címen vezércikket jelentetett meg, 
amely abban az időben irányelv -  jelentőségű volt. Többek között a követ
kezőket olvashatjuk ebben a vezércikkben:

"Nem felelhet minden magyar Horthy és Szálasi gaztetteiért. Nem lehet
nek felelősek, és nem is felelősek. Fasiszta gazemberek és gyilkosok vannak a 
szerbek és horvátok, a szlovének, a macedónok és a crnagoraiak között is.



Vajon Draža Mihajlović csetnikjei vagy Pavelid usztasái, akik a szerbek és 
horvátok ezreit mészárolták le, jobbak-e a magyar nyilaskereszteseknél, akik 
szintén lemészárolták a szerbek és horvátok ezreit? Természetes, hogy nem 
jobbak. A gonosztevőket, akik bevérezték kezüket a nép vérével, meg kell 
büntetni, tekintet nélkül arra, hogy milyen nemzetiséghez tartoznak. El is 
nyerik büntetésüket. A nemzeti kisebbségeket pedig be kell vonni a fasizmus el
leni tényleges harcba, hazájukká tenni Jugoszláviát, és minden tekintetben 
Jugoszláviához kötni őket. Ez nem érthető el másként, csak úgy, ha egyenjogú 
polgárok lesznek, ha tiszteletben tartjuk nemzeti és polgári jogaikat, ha gaz
dasági, jogi és minden más tekintetben úgy járunk el velük szemben, mint 
Jugoszlávia többi polgáraival szemben..."

Balzsamként fogadta ezeket az eszméket a vajdasági magyarság. Kezdett 
felébredni zsibbadtságából. A régi munkásmozgalmi harcosokkal az élen, akik 
életben maradtak, igyekeztek kivenni a részüket a fasizmus elleni aktív harcból, 
vagy pedig hozzáfogtak az ország és a társadalom újjáépítéséhez.

Vajdaság Népfelszabadító Főbizottsága 1945. március 21-én kelt 689. 
számú határozata közzétette az általános iskolák új ideiglenes óratervét és 
tantervét. A határozat 5. szakasza így hangzott:

"A kisebbségi tannyelvű iskolák összes osztályaiban a tanítás a tanulók 
anyanyelvén folyik."11

Az ideiglenes szövetségi nemzetgyűlés első törvényei között találjuk a 
nemzeti, faji, vallási türelmetlenség szítása ellen irányuló törvényt. Ennek 2. 
szakasza .elítéli és büntendőnek nyilvánítja a nemzeti egyenjogúság bármilyen 
formában történő megsértését.12

A szövetségi Közoktatásügyi Minisztérium 1945. augusztus 10-i irányelvei 
egybenhangolták az egyes föderatív egységek helyi rendeleteit, valamint meg
szabták a további fejlődés irányát a nemzetiségi oktatásban. Mivel ezek az 
irányelvek szinte napjainkig ható elemeket tartalmaznak, szükségesnek tartom 
azokat teljes egészében ismertetni:

"1. Minden nemzeti kisebbség számára iskolák nyílnak, ha legalább 20 ren
des tanuló jelentkezik.

2. A kisebbségi iskolákba a szülők kívánsága alapján* íratják be a gyer
mekeket.

' 3. A nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek elvileg az illető kisebbség 
iskoláit látogatják. Eltérni ettől csak a közoktatásügyi hatóság jóváhagyásával 
lehet.

4. Minden népköztársaság a maga területén gondoskodik a kisebbségi 
általános, közép-, és egyéb iskolák megnyitásáról. A kisebbségi iskolák el
tartásáról és a pedagógusok fizetéséről az illető népköztársaság gondoskodik.

5. A kisebbségi iskolákban és tagozatokon az oktatás az illető kisebbség 
anyanyelvén folyik. Az általános iskolák 3. osztályától kezdve a gyermekek heti 
3 órán át tanulják a föderatív egységek nyelvét. A kisebbségi iskolák tantervét 
ki kell bővíteni az anyanyelv, valamint az illető kisebbség történetének és az 
anyaország földrajzának tanításával, de az oktatás súlypontja a jugoszláv népek 
történelme és földrajza marad.



6. A kisebbségi iskolák pedagógusai a Demokratikus Szövetségi Jugosz
lávia állampolgárai, és minden esetben az illető kisebbség tagjai. Képesítésük 
nem lehet alacsonyabb annál, amit a megfelelő iskolák számára törvényeink 
előírnak. Tekintettel arra, hogy jelenleg még nincs kellő számú kisebbségi 
pedagógusunk, 1951-ig alkalmazhatók olyan idegen állampolgárok is, akik ren
delkeznek a szükséges képesítéssel, és akiknek politikai magatartása összhang
ban áll hazánk demokratikus elveivel.

7. A kisebbségi iskolák fölött a néphatóságok gyakorolnak ellenőrzést 
annak a törvénynek a rendelkezései alapján, amely a föderális egység területén 
érvényes. A szakfölügyeletet azok a tanfelügyelők végzik, akik az illető kisebb
séghez tartoznak.

8. A kisebbségi iskolák adminisztrációját az iskolán belül az illető kisebb
ség nyelvén kell végezni. A hivatalos levelezés az illető föderális egység 
hivatalos nyelvén folyik, az űrlapokat és okmányokat viszont két nyelven, azaz a 
föderális egység és az illető kisebbség nyelvén állítják ki.

9. Gondoskodás történik a kisebbségi tankönyvekről."
Az irányelvek a kisebbségeket kiegyenlítették a közoktatás területén is 

Jugoszlávia más nemzeteivel. Nyelvük és nemzeti hagyományaik fejlesztésére a 
legdemokratikusabb jogokat biztosították. A későbbi években alapul szolgál
tak, hogy a felsorolt jogok helyet kapjanak a szövetségi és köztársasági 
alkotmányokban, valamint az alkotmányokkal összhangban hozott törvények
ben.

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 1946. január 31-én hozott alkot
mánya két szakaszban rögzítí a nemzeti kisebbségek jogait:

13. szakasz
"A nemzeti kisebbségek a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban kul

turális fejlődésük és szabad nyelvhasználatuk jogát és védelmét élvezik."
21. szakasz
"A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság minden polgára egyenlő a törvény 

előtt és egyenjogú, tekintet nélkül nemzetiségére, fajára és vallására.
Nem ismerünk el semmiféle kiváltságot a születés, állás, vagyonállapot és 

képzettségi fok alapján.
Minden olyan cselekmény, mely nemzeti, faji és vallási különbség alapján 

kiváltságokat juttat polgároknak, vagy korlátozza jogaikat, továbbá nemzeti, faji 
vagy vallási gyűlölködés és széthúzás mindennemű hirdetése alkotmányellenes 
és böntetendő."

Ki kell emelnünk ezeknek az elveknek a fontosságát, mert nem külső 
hatásra, nemzetközi szerződések kényszere alapján, hanem a s z o c i a l i s t a  
n e m z e t i s é g i  politikából egyenesen következnek. Az ENSZ alapokmánya 
csak nagy általánosságban beszél a nemzetiségi jogok biztosításáról az általános 
emberi jogok biztosítása keretében. A Magyarországgal kötött 1947. évi béke
szerződés 2. szakasza is csak az általános emberi jogok biztosítására vonatkozik 
a kisebbséget illetően. A nemzetiségek jogainak rendezése tehát b e l s ő  f e j 
l ő d é s ü n k  eredménye, népfelszabadító háborúnk és társadalmi forradal
munk hagyománya.



A vajdasági Tartományi Közoktatásügyi Népbiztosság mellett 1948. októ
ber 19-én kisebbségi osztály alakul, melynek külön előadója volt a magyar 
tanítási nyelvű közoktatási intézmények ügyeinek intézésére. Ez az intézkedés 
nagyobb lendülatat adott a vajdasági magyar iskolák fejlődésének. Az előadó 
ugyanis jól ismerte a helyi körülményeket, hatékonyabb intézkedéseket fogana- 
■síthatott a pedagógusképzés, tankönyvkiadás és az iskolahálózat fejlesztése 
területén. A nemzetiségi kérdés fejlődésében egészen új szakaszt jelentettek a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Vezetősége Végrehajtó Bizott
ságának 1959. március 24-i határozatai. A határozatok szerint a 'nemzeti 
kisebbségek "megtartják tulajdonságaikat mint annak a nemzetnek a része, 
meljhez e t n i k a i l a g  t a r t o z n a k ,  s amelynek elsősorban kulturális 
természetű sajátságait magukban hordozzák, és átszövik őket annak a környe
zetnek a tulajdonságai, amelyben élnek."

A nemzetiségek fogalmának új értelmezése mellett a határozatok 4. 
szakasza a kisebbségi oktatással foglalkozik:

"Iskoláink általános feladataival összhangban a jövőben is fejlesztenünk 
kell a kisebbségi iskolahálózatot, hogy főképpen az általános iskolák felső 
osztályaiban teljesen felölelje a nemzeti kisebbségek tanulóit. Nagyobb figyel
met kell szentelnünk a fiatal munkásoknak és a szakiskolai oktatásnak; 
javítanunk kell a kisebbségek nyelvén megjelenő tankönyvek minőségén, meg 
kell oldani a még fennálló tankönyvszükségletet, oktatókédert kell nevelni és 
képezni.

Mindezeknek a problémáknak a megoldása nagy hatással lesz a kisebbségi 
iskolák minőségének javulására, és kiküszöböli azokat a fogyatékosségokat, 
amelyek egy részükben még jelentkeznek. Az iskolareform keretei között, 
amelyet az általános iskolaügyi törvény szellemében az egész jugoszláv közok
tatásban végrehajtunk, a nemzeti kisebbségi iskolák további fejlődésének 
problémáit is megoldjuk.

Főképpen a tantervek tartalmára és terjedelmére vonatkozó kérdéseknek 
kell még nagyobb figyelmet szentelnünk. A gyakorlat bizonyítja, hogy a 
kisebbségi iskolaügyet arra irányítottuk, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai 
ugyanolyan körülmények között végezhessék az iskolákat, mint a többi lakos
ság, ez biztosítja számukra, hogy zavartalanul bekapcsolódhassanak a társadal
mi életbe, a munkába és igazgatásba, hogy tökéletesen megtanulják 
anyanyelvűket, elsajátítsák annak a köztársaságnak a nyelvét, amelyben élnek, 
ápolják nemzeti kultúrájukat. Erre az irányvételre a jövőben is kedvező 
hatással lesz, ha szélesebb körben részt vesznek ebben az iskolán kívüli 
tényezők is, pl. a tudományos dolgozók és tudományos intézetek, amelyek kellő 
segítséget nyújthatnak.

Tanítási és nevelési szempontból egyaránt igen jó eredménnyel járt a 
különböző tannyelvű párhuzamos tagozatok megszervezése közös iskolák kere
tében. Ahol megvannak rá a feltételek, még egy lépéssel tovább kell menni a 
kétnyelvű tanítás megszervezésében, mert ez kedvező hatással van a népek 
kölcsönös megismerésére és közeledésére, s elősegíti olyan káderek képzését, 
akik használni tudják annak a területnek a nyelveit, ahol élnek."



A határozatok végrehajtásával új szín jelentkezett a vajdasági iskola- 
rendszerben: utat nyitottunk annak a lehetőségnek, hogy a délszláv nemzetek 
tagjai is tanulhassák a nemzetiségek nyelvét a rendszeres iskolai oktatás 
keretében.

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság új, 1963. április 7-én el
fogadott alkotmánya a nemzetiségek jogait már új értelmezésben rögzíti:

33. szakasz, 1 bekezdés
"A polgároknak nemzetiségre, fajra, vallásra, nemre, nyelre, műveltségre 

és társadalmi állásra való tekintet nélkül egyenlő jogaik és kötelességeik van
nak."

41. szakasz, l.bekezdés
"Az alkotmány biztosítja a polgárok szabadságát nemzetiségének és kultú

rájának kifejezésére, valamint anyanyelvének használatára."
42. szakasz, l.bekezdés
"Jugoszlávia népeinek nyelve ás írása egyenrangú”*
43. szakasz
"Hogy megvalósuljon a polgár szabadsága nemzetiségének és kultúrájának 

kifejezésére, minden nemzetiségnek -  nemzeti kisebbségnek -  is biztosított 
joga van arra, hogy szabadon használja nyelvét, fejlessze kultúráját, és e célból 
szervezeteket alapítson, valamint más, alkotmányban megállapított jogokat 
élvezzen.

A nemzetiségek számára létesült iskolákban a tanítás az illető nemzetiség 
nyelvén folyik.

Köztársasági alkotmány és törvény más jogokat is megállapíthat az egyes 
nemzetiségeknek azon a területén, ahol élnek."

A szövetségi alkotmány a szocialista köztársaságok alkotmányaiban és az 
autonóm tartományok statútumaiban nyert konkrét kifejezési formát. A sok
nemzetiségű Szerb Szocialista Köztársaság alkotmányának 83. szakasza 
kimondja, hogy a nemzetiségek számára az általános iskolákon kívül minden 
fajta középfokú iskola, főiskolai és egyetemi tanszék létesülhet anyanyelvükön, 
vagy a tanítás egy rásze az illető nemzetiség nyelvén folyhat. Ez az alkotmányos 
elv lehetővé teszi, hogy a nemzetiségi tanulók számára a nevelés és oktatás az 
óvodáskorúak intézményeitől az egyetemekig az illető nemzetiség anyanyelvén 
szerveződhessen.

A Szövetségi Közoktatásügyi és Művelődésügyi Titkárság a következőkép
pen határozta meg a nemzetiségi közoktatás akkori helyzetét:

"A nemzetiségek oktató-nevelő munkájának fejlesztésével kapcsolatos 
közoktatási politika és annak valóra válása ugyanazokon az elveken alapszik, 
mint amelyek alapján fejlesztjük az egész oktató és nevelő rendszerünket az 
egész ország területén. Megállapítottuk a nemzetiségi oktatásra és nevelésre 
vonatkozó egyes elveket is, melyek közül idézzük a következőket:

-  Együttlétés és alkotás, a népek teljes egyenjogúsága és a dolgozók 
azonos érdekei -  melyek a szocialista társadalmi viszonyokon alapulnak -,

•Kiemelés tőlem.



feltételezik a szabad és egyenjogú fejlődést, az anyanyelv használatát, a nemzeti 
kultúrák megismerését, Jugoszlávia minden nemzetiségének sajátos és egyéni 
fejlődését.

-  A nemzetiségek szabad fejlődése lehetővé teszi Jugoszlávia minden népe 
kultúrájának sokoldalú és kölcsönös gazdagodását, nemzetközi viszonylatban 
pedig a népek és államok közeledését, kölcsönös kapcsolatát segíti elő.

-  A nemzetiségi iskolák részei az egységes jugoszláv iskolarendszernek. 
Bennük a tanulókat ugyanolyan feltételek és jogok mellett oktatják és nevelik, 
mint a szerbhorvát, macedón és szlovén tannyelvű iskolák tanulóit."13

A hatvanas évek végétől bekövetkezett gyökeres társadalmi -  politikai 
változások kihatottak a nemzeti kérdés szemléletére is. A fejlődés ezen a téren 
sem volt ellentmondásoktól mentes. A nemzetek és nemzetiségek teljes egyen
jogúságának gyakorlata az élet minden területén fokozatosan kialakította azt a 
nézetet, hogy a nemzeti kérdés az önigazgatási demokrácia szerves része, tehát 
ott kell gondoskodni kiteljesedéséről, ahol a nemzetiségek élnek: a köztársa
ságokban, a tartományokban, illetve a munkahelyi és közéleti önigazgatásban. 
Edvard Kardelj a következőképpen fogalmazza meg a fenti nézetet:

"Önigazgatási demokráciánk, demokratikus viszonyaink rendszere nem 
lenne teljes, ha megfelelő módon nem volna rendezve Jugoszlávia nemzeteinek 
és nemzetiségeinek egymás közötti viszonya. Az önigazgatás ebben a szférában 
is a támpont, amely meghatározza föderatív szocialista közösségünk lényegét és 
demokratikus jellegét. Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei szuverén jogaikat 
alkotmányos jogaikkal összhangban a szocialista köztársaságok és a szocialista 
autonóm tartományok keretében valósítják meg, a föderáció keretében pedig 
csak akkor, ha ezt -  közös érdekből és egyetértésük alapján -  a JSZSZK 
Alkotmánya megállapítja. így a föderáció funkciói is valójában a köztársaságok 
funkcióinak, meghatározott mértékben pedig az autonóm tartományok funk
cióinak alkotórészei lesznek. Ez érhető is, hiszen a szocialista önigazgatás nem 
tűri meg az unitarizmust, nem hoz létre valamiféle új államalkotó nemzeteket, 
hanem szabadságot hoz a meglevő nemzeteknek.”14

A nézetek kialakulásához azonban hosszú volt az út. Ennek az útnak egyik 
mérföldköve Szerbia KSZ VI. kongresszusa volt, ahol leszögezték, hogy biz
tosítani kell

a következetes nemzeti eygenrangúságot a közoktatás minden területén 
és minden szinten. Meg kell erősíteni és ki kell terjeszteni az elért eredménye
ket a közoktatásügyi intézmények fejlesztésében: javítani kell a tanszemélyzet 
szakmai szerkezetét és a közoktatás anyagi feltételeit. Fejleszteni kell a 
pedagógiai tevékenységet a vegyes nemzetiségű környezetekben, meg kell 
reformálni a tanterveket, különösen a történelem és irodalom tantervét;

-  a nemzeti nyelvek következetes egyenrangúságának gyakorlatát, az 
anyanyelven történő megnyilatkozás szabadságát. A nemzeti nyelvek fejlődését 
elésegítő politikai, anyagi és más feltételek biztosításáért folytatott harc, amely 
biztosítja azok zavartalan használatát a mindennapi társadalmi érintkezésben, 
elengedhetetlen feltételét képezi a nemzeti egyenrangúságért, a szocialista 
demokratikus folyamatokért, a dolgozó ember -  e folyamatok hordozója -  sza
badságáért folytatott harcnak."



A következő években az általános elvek mind jobban pontosodtak, és 
fokozatosan kialakították a nemzetiségi oktatás új ideológiáját, amely a nem
zetek és nemzetiségek évszázados együttélésével keletkezett kulturális kölcsö
nösségen alapszik. Szerbia KSZ VII. kongresszusán kihangsúlyozták, hogy a 
kommunistáknak határozottan törekedniük kell

az oktató-nevelő rendszer gyors és következetes megváltoztatására; az 
óratarvekbe, tantervekbe, tankönyvekbe olyan tartalmakat kell beiktatni, ame
lyek fejlesztik a nemzetről és nemzeti kérdésről alkotott marxista szemléletet, a 
nemzetek és nemzetiségek testvériségének és egységének, egyenrangúságának, 
a szocialista internacionalizmusnak a tudatát. Az oktató-nevelő rendszer fej
lessze közösségünk önigazgatású szocialista fejlődésének közös érdekeit, a 
jugoszláv szocialista hazafiaságot;

-  a köztársaságon belül és azon túl az óratervek és tantarvek egybehan
golására a JKSZ III. választmányi ülésének határozataival összhangban. Külö
nösen olyan tartalmakkal kell gazdagítani a tanterveket, amelyek biztosítják a 
nemzetek és nemzetiségek együttélésére, történelmére, közös harcára vonat
kozó ismereteket;

-  fokozni kell az erőfeszítéseket, javítani a feltételeket a nemzetiségek tel
jes tankönyv és más irodalommal való ellátására;

-  az ifjúság és a szülők tudatának fejlesztésére Jugoszlávia nemzetei és 
nemzetiségei nyelvei és írásai tanulásának szükségességéről, különösen a 
vegyes nemzetiségű területeken, mert ez közösségi érdek és az egyenjogúság 
feltétele. Ugyanakkor meg kell tartani az önkéntesség elvét a környezeti nyelv 
tanulásának eldöntésekor. De ha valaki a nyelvtanulás mellett dönt, ez kötele
zettségévé válik;

-  a közoktatás (különösen a nemzetiségi iskolák) anyagi feltételei javítá
sára a többnemzetiségű környezetben."16

Az ideológiai elvek letisztázása után a nemzetek ás nemzetiségek egyen
jogúságának teljesebb megfogalmazása megjelent alaptörvényeinkben, az al
kotmányokban is. Az 1974. február 21-én hozott szövetségi alkotmány 171. 
szakasza kimondja:

"A nemzetiségek tagjainak, alkotmánnyal és törvénnyel összhangban joguk 
van ahhoz, hogy jogaik érvényesítése és kötelességeik teljesítése során valamint 
az állami szervek és a közmegbízatást végző szervezetek előtti eljárásba anya
nyelvűket és írásukat használják.

Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei tagjainak, a törvénnyel összhangban 
minden köztársaság, illetőleg autonóm tartomány területén joguk van anya
nyelvű oktatáshoz."

Vajdaság SZAT alkotmányának 189. szakasza szabja meg a polgárok 
közoktatásra vonatkozó jogát:

"A nemzetek és nemzetiségek iskoláskor előtti és általános iskolai oktatá
sát a nemzetek és nemzetiségek nyelvén kell biztosítani.

A középfokú, főiskolai és egyetemi oktatást és nevelést a nemzetek és 
nemzetiségek nyelvén a törvénnyel összhangban kell biztosítani.



Azokon a területeken, amelyeken több nemzet és nemzetiség él, kétnyelvű 
oktatású iskolák és tagozatok létesíthetők.

Az oktatást és nevelés a törvényekben megállapított egységes iskola- 
rendszer keretében és feltételei szerint történik."

Az egységes nevelés és oktatás törvényét Vajdaság SZAT Képviselőháza 
1977. május 23-án hozta meg, amely teljesen kiegyenlíti a nemzetek és nem
zetiségek anyanyelvű oktatását.

2.2. A magyar tanítási nyelvű általános iskolai hálózat fejló'dése

A vajdasági iskolahálózat nagy veszteségeket szenvedett a háborús évek
ben mind tanszemélyezet^en mind felszerelésben. A nemzetiségi iskoláztatás 
helyes jogi-politikai rendezése azonban olyan mozgósító erőt jelentett, amely 
lehetővé tette az objektív akadályokat viszonylag gyors leküzdését.

A magyar tannyelvű teljes általános iskolák fejlődése 
1944/45 1961/62 1968/69 1977/78

9 67 91 89

A magyar tannyelvű általános iskolai tanulók száma 
1947/48 1959/60 1964/65 1977/78
31798 45 223 44 262 30 794

A háborút követő időszakban első feladatunk volt felszámolni az osztály
társadalom dualista nevelési rendszerét. Vajdaság területén még 1945-ben 
megszűntettük a polgári iskolákat, és még abban az évben megjelent a kötelező 
hétosztályos általános iskolákról szólótörvény.17 A kötelező hét osztályos általá
nos iskolák felső osztályai mellett azonban megmaradtak a négyosztályos al
gimnáziumok.

Az iskolák gyorsabb ütemű fejlődésének legfőbb akadálya a mindenütt 
tapasztalható pedagógushiány volt. Az állásba lévő pedagógusok sem voltak 
képzettség szempontjából hivatásuk magaslatán. Az anyanyelvtanítás -  mai 
szemmel mérve -  igen alacsony szintű volt.

A tanárok, de különösen a tanítók igen kezdetleges szakmai műveltséggel 
rendeltkeztek. Az első években a pedagógusok több mint felét olyan egyének 
képezték, akik a háború után nyertek pedagógiai képesítést rendkívüli iskoláz
tatással. A gyorsított tanfolyamokon, rövidített képzési idővel nyert képesítésű 
pedagógusokat többször olyan egyének képezték, akik nem rendelkeztek meg
felelő szintű szakmai műveltséggel. Az így kiképzett tanszemélyzet n em  tu 
d o t t  minőségileg kielégítő oktatást biztosítani. A szakmai összejöveteleken, 
továbbképző napokon, a szakfelügyelői jelentésekben lépten-nyomon a tanulók 
anyanyelvi műveltségének alacsony szintjét kifogásolták.

A szakfelügyelők sem tudtak a tanszemélyzet szakmai továbbképzésével 
behatóan foglalkozni. Jelentős részük a háboró előtt, szerb nyelven végezte



iskoláit, így maguk is hadilábon álltak a magyar nyelvtan és irodalom tanítá
sával. Egyéni szakmai képzésre sem volt mód, mert az iskolakönyvtárak nagy 
része megsemmisült, a megmaradt szakirodalom pedig az osztálytársadalom 
ideológiájával volt átitatva.

A magyar nyelvtantanítás gyakorlatát sokáig nem segítette véglegesített, 
jól kidolgozott tanterv sem. Sok idősebb pedagógus a háboró előtti magyar- 
országi tanterv, tankönyvek és módszertani kézikönyvek alapján dolgozta fel az 
anyanyelv tananyagát. Központi tanterv hiányában a járási szakmai munkakö
zösségek állítottak össze ideiglenes tanterveket. Az anyanyelvtanítás vázolt 
helyzete rendszertelenséget eredményezett. Szinte minden tanító és magyar
tanár mást és másként dolgozott fel iskolájában vagy osztályában szakmai 
műveltségétől és hozzáállásától függően.18

A helyzeten csak az egyre jobb minőségű pedagógusképzés és a magyar 
nyelvű tankönyvkiadás megindulása segített.

1950-ben a JKP KV III. plénumán határozatot hoztak az egységes nyol
cosztályos általános oktatásról. A kötelező nyolcosztályos iskoláztatás beve
zetésével megszűntek az addig még működő algimnáziumi osztályok. Ezzel az 
intézkedéssel közel egyévtizedes munka indult meg a vajdasági közoktatásban, 
melynek gyümölcse a tanulók 98%-ának teljes nyolcosztályos beiskolázása volt. 
A jelzett évtizedben (1950-1959) megteremtődött a jelenlegi teljes nyol
cosztályos magyar tanítási nyelvű általános iskolák hálózata is.

1959-ben társadalmunk az iskolareformmal a közoktatás minőségi fej
lesztését tűzte ki feladatul. A meglévő iskolahálózaton belül megindult a harc a 
minőségi oktatásért. Az iskolareform alapján a pontosan meghatározott társa
dalmi célok jelentették.

A nemzetgazdaság fejlődése, a nemzeti jövedelem növekedése lehetővé 
tette, hogy a reform szellemében fokozatosan felváltsa a háború utáni, nagy
részt verbális oktatást az aktív tanulási módok bevezetése és térhódítása. Az 
lett volna a cél, hogy a tanulók mind kevésbé legyenek passzív befogadói az is
mereteknek, és mindinkább aktívan vegyenek részt a didaktikai szituációban.

Az iskolareform nemcsak a pedagógusok kísérletező kedvét pezsdítette 
meg, hanem a közoktatásügyi hatóságokét is. A JKSZ VIII. kongresszusának 
határozatai szellemében a Tartományi Oktatásfejlesztő Intézet az 1959/60. 
tanítási évben kísérletet szervezett a kétnyelvű oktatás lehetőségeinek kivizs
gálására. A kísérletben 9 osztály 197 tanulója vett részt (119 magyar és 78 
délszláv nemzetiségű tanuló). A kísérleti osztályokba szigorúan az önkéntesség 
elve alapján vették fel a tanulókat. A kétnyelvű oktatás két típusát vetették 
vizsgálat alá:

a) változat szerint minden tantárgyat magyar és szerbhorvát nyelven 
tanítottak;

b) változat szerint a tantárgyak egy részét magyar, más részét szerbhorvát 
nyelven tanítottak.

A kísérleti időszak letelte után a szervező összegezte a kísérlet ered
ményeit:

-  A kétnyelvű oktatásra legalkalmasabb az a szervezési forma, ahol 
mindkét nemzetiségű tanulók minden tantárgyat mindkét nyelven tanulják.



-  A különböző nemzetiségű tanulók, függetlenül anyanyelvűktől, tökéle
tesen elsajátították a másik nyelvet.

-  Különösen a kisiskolás kor alkalmas a kétnyelvű oktatás széleskörű 
bevezetésére.

-  Nincs megfelelő tanszemélyzet a kétnyelvű oktatás széleskörű elter
jesztésére.

-  Különösen a délszláv nemzetiségű szülők idegenkednek attól, hogy gyer
mekeiket kétnyelvű osztályokba írassák.

A kísérletből levontuk a megfelelű tanulságot, és a kétnyelvű oktatás 
helyett a nemzetiségi nyelvek (különösen a magyar) tanítása kezdett terjedni a 
szerbhorvát tanítási nyelvű iskolákban és osztályokban.19

Ahogy az iskolareform előtti kort jellemezte a verbális oktatás, úgy jel
lemezte a közoktatásügyi hatóságok értékelését a szubjektivizmus, az egyedi 
szélsőséges esetek alapján végzett általánosítás. A reform szelleme hozta 
magával azt a törekvést is, hogy a felsőbb közoktatásügyi szervek, szak
felügyelőségek, területi pedagógiai intézetek szakítsanak a szubjektív értéke
léssel. 1962-ben a Tartományi Oktatásfejlesztő Intézet már a következőképpen 
értékeli az anyanyelvtanítást a nemzetiségi iskolákban:

"Az oktató-nevelő munka ezen a területen egészében véve még nem 
kielégítő, de párhzamosan a jelenlegi korszerűbb és stabilabb tantervekkel, 
érezhetően javul a tanítási módszer, valamint a tanítás hatékonysága. Sajnos, ez 
az értékelés olyan emberek b e n y o m á s á n  alapszik, akik a legtöbb esetben 
nem szakemberek, illetve nem teljes mértékben illetékesek, hogy értékeljék ennek 
az oktatási területnek a problémáit."20

Jelentkezik tehát a tudományos kutatómunka és a korszerű kutatási 
módszerek alkalmazási igénye. Szinte ugyanabban az időben, amikor a fent 
idézett értékelést leírták, a szabadkai Pedagógiai Intézet elsőként kezdte meg a 
magyar nyelv- és irodalomtanítással kapcsolatban a tantárgytesztek alkal
mazását. Ismerkedtünk ezzel a kutatási módszerrel, fokozatosan sajátítottuk el 
a szükséges ismereteket a tesztek összeállításával, a kapott eredmények 
tudományos kiértékelésével kapcsolatban. Rengteg egyéni kísérletre, a kezdeti 
eredmények serkentő hatására és kudarcra volt szükség, míg a pedagógiai 
szakszolgálat arra vállalkozott, hogy pár év múlva regionális majd tartományi 
jellegű felméréseket végezzen.

A sokszor kidolgozatlan mérőeszközök ellenére a kapott jelzések egzakt 
módon is bizonyították azokat a sejtéseket, hogy az 1959 -  1974 közötti-másfél 
évtizdben kialakítottuk ugyan a korszerű altalános iskoláztatást, de ellent
mondás keletkezett a társadalmi elvárások és az iskolai teljesítmények között. 
Ugyanakkor a tanítási tartalmak fokozatosan korszerűtlenekké váltak a tudo
mányos-műszaki fejlődés legújabb eredményei tükrében. A javítgatások nem 
tudták megszűntetni az egyre fokozódó ellentmondásokat. Mindez elkerül
hetetlenül az új iskolareformhoz vezetett.



23. A magyartanítás tantervei az általános iskolában

Az anyanyelv első tanterve csak 1948-ban jelent meg az általános iskolák 
alsó osztályai számára. Csonka volta és kezdetlegessége ellenére figyelmet 
érdemel, mert csírájában magában hordozta mindazokat a hibákat, amelyekkel 
a későbbi tantervekben is találkozunk. Legfőbb erénye az volt, hogy végre meg
jelent. Legalább az általános iskolák alsó tagozatán bizonyos rendet teremtett a 
tananyag feldolgozásában. A 4. osztály számára a következő nyelvtani anyag 
feldolgozását jelölte ki:

"Főnév, melléknév, számnév, ige, névmás, névelő, névutó, határozószó, 
kötőszó és indulatszó. Az igeragozás (jelen, múlt és jövő idő, alanyi és tárgyas 
ragozás; jelentő, föltételes és fölszólító mód). Puszta, bővített és összetett mon
dat. Alany, állítmány, tárgy, határozó és jelző."21

Felesleges vitatkoznunk a tanterwel. A felsorolt tananyag ékesebben 
beszél minden elemzésnél. Csak egy dolgot illett volna megkérdeznünk a javas
lat beterjesztőjétől: Mi maradt ki a magyar leíró nyelvtanból, és mit tanítsunk 
majd a felső tagozaton?

1951-ben jelent meg az ideiglenes tanterv az általános iskolák felső 
osztályai számára. Ideiglenes jellegét mi sem bizonyítja jobban, hogy már a 
következő évben egy munkacsoport megbízatást kapott, hogy készítse el a 
tanterv végleges változatát. Ez a tanterv 1954-ben jelent meg. A nyelvtani anyag 
terjedelmét illetően ugyanazt a hibát fedezhetjük fel, mint az alsó tagozat 
tantervében:

"5. osztály
A beszédrészek, a beszéd keletkezése. Egyszerű és összetett mondat. A 

mondatrészek. Ige, főnév, számnév, névmás, névelő, kötőszó, indulatszó, névu
tó, határozószó. Hangtan. A hangképző szervek, a magánhangzók felosztása. 
Szótagolás. Mássalhangzók. Hangsúly és hanglejtés.

6. osztály
Az összetett mondat és fajai. A szóalkotás: szóösszetétel, szóképzés. A 

szókincs rétegeződése: eredeti szavaink, jövevényszavak, idegen szavak, nyelv
járások.

7. osztály
A nyelv keletkezése. Hangtan. Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, 

határozószó, igekötő, kötőszó, névelő, indulatszó.
8. osztály
Az előző osztályok anyagának ismétlése. Nyelvtörténet."22
1960-ban jelent meg az anyanyelv teljes tanterve az általános iskolák min

den osztálya számára. Az iskolareform szellemében kellett volna készülnie, de 
a tanítók és tanárok várakozásával ellentétben nem csökkentette a tananyag 
mennyiségét, sőt jelentősen növelte azt. így pl. minden felső osztályrá 20 
kötelező olvasmányt jelölt ki, amelyekből a magyartanárnak kellett kiválasz
tania a feldolgozásra szánt 10 művet.

A tanítók és magyartanárok általános elégedetlensége arra kényszerítette 
a pedagógiai szakszolgálatot, hogy intézkedéseket tegyen a helyzet enyhítésére.



A szabadkai Pedagógisi Intézet megbízatást kapott, hogy készítsen el egy 
kísérleti tantervet az általános iskolai magyartanításra. Ez a tanterv 1964 szep
temberében került bevezetésre a magyar tanítási nyelvű általános iskolákban, 
és a hivatalos tanterv helyett a gyakorlatban ezt használták iskoláink 1974-ig.

A kísérleti tanterv kétségtelenül jobb, reálisabb, módszertanilag elfogad
hatóbb volt az összes háború utáni tantervűnknél. De ha elmélyedünk szerkeze
tében, számba vesszük fogyatékosságait, az előző tantervek ismerete birtokában 
kétségkívül megállapíthatjuk, hogy sokat megőrzött azok maximafizmusából, 
pontatlan, általános utasításaiból, a szótani anyag előtérbe helyezéséből a mon
dattan rovására; abból, hogy a fiatalabb korosztályokra rója a nagyobb ter
heket. Mindez érthetővé válik, ha tudjuk, hogy az előző 20 év tartalmilag és 
módszertanilag erősen kifogásolható tanterveinek bűvkörében éltek készítői.

A kísérleti tanterv túlméretezettségét mi sem bizonyltja jobban, mintha azt 
összevetjük az 1962. évi magyarországi tanterv és óraterv anyagával. A magyar
országi óraterv 2 205 magyarórát irányoz elő évente mind a nyolc évfolyam 
számára, a vajdasági pedig 1 505 órát tervezett. A felső tagozaton 735 órában 
tanították az anyanyclvet, nálunk 665 órával. Az általános iskolai oktatás során
-  a hazai átlagos évi óraszámot véve alapul -  a magyarországi tanulók kb. 3,5 
tanítási évnyi idővel többet fordíthattak az anyanyelv tanítására. Az időtöbblet 
a felső tagozaton fél tanítási évvel több volt, mint nálunk. Ezzel szemben a 
tananyag terjedelme nem hogy megegyezett volna a magyarországival, hanem 
jóval több volt annál! Kétségtelen, hogy a tantervi anyag terjedelme Vaj
daságban aszinkronba került az oktatási idővel, aminek a következményei jelen 
voltak a tanulók ismereteiben, jártassági és készségszintjében.

2.4. A vajdasági magyar tankönyvkiadás fejlődése

Mint az előzőekben említettem, a háború utáni anyanyelvi oktatást igen 
hátráltatta, hogy nem voltak olvasókönyveink és nyelvtankönyveink, vagy 
később csak egyes osztályokra jelentek meg. Az első alsó tagozatos tankönyvek 
1946-ban jelentek meg. Kék Irén szerkesztette az ábécés könyvet az elemi 
iskolák I. osztálya számára, és ő állította össze a II. osztályos olvasókönyvet is. 
Hajnal Ernő -  Lőrinc Péter volt a szerzője a III. osztály olvasókönyvének.

A tanítóság számára óriási segítséget és megkönnyebbülést jelentett az 
első tankönyvek megjelenése. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy a sokszor 
szakképesítés nélküli pedagógusok hogy tudták megoldani az olvasástanítást 
tankönyvek nélkül az első tanítási évben.

A felső tagozat olvasókönyvei jóval később jelentek meg. 1948-ig az al
gimnáziumban is részben az Ifjúság Szava cikkeit, részben pedig a lemásolt 
vagy tollba mondott verseket olvasgattuk. A városi iskolákban, ahol viszonylag 
gazdag könyvállományú könyvtárak működtek, az olvasókönyvek hiányát a 
magyartanárok úgy pótolták, hogy útmutatást adtak az algimnazistáknak, 
milyenlcönyveket olvassanak el, és hol juthatnak azokhoz. Ebből a szempontból 
a tanulók körében szélesebb körű irodalmi érdeklődés s irodalmi tájékozottság



alakult ki, ami azonban nem volt jellemző a falusi hétosztályos iskolák felső 
tagozatos tanulóira.

Az olvasókönyvek tartalmi fejlődése külön tanulmányt igényelne. Itt csak 
megjegyezhetjük, hogy szerzőik megfelelő tapasztalat és eredeti szemelvény
anyag hiányában a szerbhorvát tankönyvek szemelvényeit fordítgatták, vagy a 
vajdasági magyar sajtótermékek irodalmi mellékleteiből igyekeztek eredeti 
szemelvényeket válogatni. A fordítások minősége igen kifogásolható volt, az 
eredeti szövegek pedig sok esetben az újságírói riportok szinvonalán mozogtak.

Az olvasókönyvek módszertani koncepciója is szűk keretek közé szorította 
a tankönyvszerzők alkotóképességét. "Az irodalmat elsősorban n e v e l ő i  é r  
t é k e m i a t t  tanítjuk és tanuljuk, másodsorban pedig azért, hogy elsajátítsuk 
a h e l y e s  i r o d a l m i  n y e l v e  t*" -  szólt a tartományi közoktatásügyi 
hatóság utasítása és értékelése a magyar olvasókönyvekről.23

A közoktatás minőségi feljavítására irányuló erőfeszítések szellemében 
vizsgálat alá vetették a nemzetiségi tankönyveket is. A tartományi Közok
tatásügyi Titkárság megállapította, hogy "az eredeti nemzetiségi tankönyvek 
(olvasókönyvek) szemelvényanyagának 30 -  60 % -  a szerbhorvát szövegek 
fordítása, és csak a többi eredeti szöveg, az illető kisebbség nemzeti irodal
mából."24

A felfedett hiányosságok alapján meghozták az olvasókönyvek összeállí
tására vonatkozó új módszertani utasítást, és fokozták a társadalmi támogatást 
a nemzetiségi tankönyvkiadás terén.

A magyar nyelvtantanítás igényeit csak nagy késéssel kezdte pótolni tan- 
könyvkiadásunk. Az általános iskolák felső tagozatára 1953-ban jelentek meg 
az első nyelvtankönyvek. Dr. Penavin Olga ekkor jelentette meg nyelvtanait az 
V-VII. osztály számára. Három évvel később, 1956-ban Balázs Pál és Sárosi 
Károly megjelentette a VIII. osztály nyelvtankönyvét is, és ezzel immár a felső 
tagozat minden osztálya számára biztosítani tudtuk a megfelelő tankönyvet az 
anyanyelvi képzéshez.

A háború utáni első két évtizedben a közoktatásügyi hatóság, majd a Tar
tományi Oktatásfejlesztő Intézet gondoskodott a nemzetiségi tankönyvkiadás
ról. 1958-1965 között az anyanyelvű tankönyvek megjelenési üteme a következő 
volt:

Év Címszó Példányszám
1958 12 83 700
1959 10 67 700
1960 5 56 000
1961 20 145 000
1962 13 79 200
1963 33 96 200
1964 40 210000
Összesen: 133 737 80013

•Kiemelés a szerzőtől



A hatvanas évek elejétől megkezdődött a tankönyvek behozatala a Magyar 
Népköztársaságból, illetve bizonyos tankönyvek közös kiadásban való meg
jelentetése. Az idegen eredetű, ill. részben idegen eredetű tankönyvekkel a 
fenti adatok pozitív irányban jelentősen módosulnak, mert pl. már 1958-ban 63 
magyar nyelvis tankönyv szerepelt a behozatali listán!

1964-ben a tartományi képviselőház határozatot hozott a Tartományi 
Tankönyvkiadó Intézet megalapításáról. Ez az intézkedés a magyar nyelvű 
tankönyvkiadásnak nagy lendületet adott. Fennálása óta az alábbi ütemben 
jelentek meg a magyar nyelvű tankönyvek:

Év Címszó Példányszám
1966 54 338306
1967 51 376750
1968 57 270776
1969 72 264117
1970 85 401293
1971 68 393123
1972 63 314361
1973 59 271139
1974 63 216 000
1975 43 192000
1976 52 358675
1977 32 245 399
Összesen: 699 36419S925.

Az adatok azt bizonyítják, hogy a Tankönyvkiadó komoly erőfeszítést fejt 
ki, hogy társadalmi-politikai állásfoglalásunkat a nemzetiségi oktatással kapcso
latban a tankönyvellátás terén valóra váltsa. Állandóan bővíti a tankönyv- 
szerzők körét, javítja a tankönyvek nyomdai kivitelezését. Szerénytelenség 
nélkül állíthatjuk, hogy ma már a magyar nyelvű tankönyvek minőségileg is 
állják a versenyt az ország nemzetei nyelvén megjelenő tankönyvekkel.

2.5. A vajdasági magyar pedagógusképzés

A vajdasági magyar nyelvű oktatás fejlődésének egyik legfőbb kerékkötője 
a háború utáni években a pedagógushiány volt. A magyar nemzetiségű pedagó
gusok egy része elpusztult a háborúban, más része elhagyta Vajdaságot. De a 
két világháború közötti időszak adataiból az is kitűnik, hogy különben is hiány 
volt magyar pedagógusokban. A hiányt még fokozta, hogy a háború előtti négy 
osztályos magyar nyelvű oktatástól a háború után áttértünk a kötelező hét, 
majd nyolcosztályos oktatásra, azaz a magyar nyelvű általános iskolák hálózata 
jelentősen megnövekedett.

A Tartományi Népfelszabadító Főbizottság tisztában volt a hiányokkal, 
ezért a harcok befejezése után azonnal sürgős intézkedéseket hozott, hogy a



hiányokat ideiglenesen pótolja. 1945. július 18-án kelt 1123. számú rendeletével 
három hónapos tanítóképző tanfolyamokat szervezett a magyar tanítóhiány 
enyhítésére.

Az ún. "A" tanfolyamra olyan személyeket vettek fel, akik befejezett 
középiskolával rendelkeztek; a "C" tanfolyamon olyan személyeket képeztek ki, 
akik nem rendelkeztek középiskolai végzettséggel. A tanfolyamokat befejezett 
személyek enyhítettek az égető tanítóhiányon. Hézagos pedagógiai ismerete
iket nyári póttanfolyamokon igyekeztek kiegészíteni. Végleges megoldásnak 
azonban nem lehetett a pedagógusképzésnek ezt a módját tekinteni.

1945 februárjában megkezdte működését a szabadkai szerbhorvát és 
magyar tanítási nyelvű tanítóképző, majd 1946-ban az újvidéki magyar tanítási 
nyelvű tanítóképző. Ez utóbbi 1953-ig működött, majd beolvadt a szabadkai 
tanítóképzőbe. A szabadkai tanítóképző 1970-ig 1 759 tanítót adott közok
tatásunknak, akiknek több mint fele magyar nemzetiségű volt.26

A Népfelszabadító Főbizottság 1945. július 18-i, 1 297. számú rendeletével 
létrehozta az egyéves tanárképző tanfolyamot, amelyből idővel az újvidéki 
Tanárképző Főiskola fejlődött. A tanfolyamra teljes középiskolai végzettségű 
hallgatókat vettek fel. A tanárképző tanfolyamon, illetve a későbbi főiskolán 
kezdettől fogva működött magyar tanszék. Megalakulásától 1963-ig 181 ma
gyartanárt képezett a magyar tanítási nyelvű általános iskolák és művelődési 
intézmények, sajtó, rádió számára.

A nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos társadalmi-politikai álláspontok és az 
iskolareform a magyar pedagógusképzésnek is új lendületet adott. 1959-ben az 
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán megnyílott a magyar tanszék. 
Kezdetben az volt a feladata, hogy magyartanárokat képezzen a középiskolák 
számára. A működési feltételek javulásával és az egyetemi reformmal a tanszék 
átvette az általános iskolai tanárok képzését is, és vállalkozhatott rá, hogy biz
tosítsa a jövendő tudományos kádereit (pl. a Hungarológiai Intézetben), vagy a 
művelődési intézetek (pl. könyvtárak) szakembereit.

A tanszéken 1978-ig 139 általános iskolai és 195 középiskolai magyartanár 
szerzett oklevelet. A főiskolai és egyetemi tanárképzés fokozatosan megoldotta 
a tanárhiányt. Ma egyetlen általános vagy középiskolában sem akad olyan eset, 
hogy megfelelő képzettség nélküli magyartanár végezné az anyanyelvi nevelést.

2.6. A vajdasági magyar pedagógiai sajtó

1948-ban jelent meg első száma a Népoktatásnak, a vajdasági magyar 
pedagógusok folyóiratának. Abban az időben óriási jelentősége volt, mert 
szinte egyetlen forrását képezte az egyéni szakmai továbbképzésnek, ugyanak
kor egyetlen publikálási lehetőségét jelentette az eredeti pedagógiai tanul
mányoknak. Az újonnan alakult pedagógusképző intézetek mellett legnagyobb 
nevelője volt a magyar tanszemélyzetnek.

A folyóirat évente átlag 8 számot jelentett meg. Előfizetőinek száma kb. 
1 100 volt, azaz a vajdasági magyar pedagógusok fele. 1954-ig jelent meg 
rendszeresen. Abban az évben az akkor induló iskolarádió Közlönye váltotta



föl. Az volt a terv, hogy az iskolarádió műsorismertetése mellett pedagógiai 
tanulmányokat is tartalmaz majd, de igen gyorsan bebizonyult, hogy a kiadvány 
folyóirat jellege megszűnt, és maradt a műsorjelleg.

A magyar pedagógiai sajtó hiányát érezték mind a pedagógusok, mind 
pedig a közoktatás irányítószervei. A szabadkai Pedagógiai Intézet megalaku
lása után, 1961-ben egy igen szerény külsejű kétnyelvű folyóirattal igyekezett 
pótolni a hiányt legalább az észak-bácskai körzetben. A Školski život című 
folyóirat azonban hamarosan ismert lett egész Vajdaságban, sőt a tartományon 
kívül is. Általában 800 példányban jelentetett meg évi 5 számot. A tematikus 
számok azonban 1 000 példányban keltek el. A Pedagógiai Intézet célja az volt, 
hogy a folyóirattal elsősorban a területén működő tanszemélyzet pedagógiai 
tájékozottságát fokozza, különösen a kétnyelvűség, a környezeti nyelvek tanítá
sának problémáiról. 1964-től kezdve azonban mind nagyobb teret szentelt a 
magyartanítás kérdéseinek. A további években az önálló tanulmányok zöme 
erről az oktatási-nevelési területekről szólt.

A Školski život 1970-ben szűnt meg, amikor már folytak az előkészületek 
egy új, magyar nyelvű pedagógiai folyóirat kiadása körül. Az új folyóirat, az 
Oktatás és Nevelés első száma 1973 novemberében került az olvasókhoz. 
Kiadója VSZAT Pedagógiai Társasága. Előfizetőinek száma kb. 1400.

A szerkesztőség a következőképpen foglalta össze a folyóirat feladatait:
"Abból kell kiindulnunk, hogy a folyóirattal mindenekelőtt bizonyos 

hiányokat kell pótolnunk. Ezért elsősorban olyan kérdésekkel kell foglalkoznia, 
melyeket más folyóiratokban egyáltalán nem, vagy csak részben taglalnak: a 
magyar nyelv anyanyelvkénti és nem anyanyelvkénti tanításának és ápolásának 
kérdésével, a nemzeti műveltség egyébb alkotóelemét felölelő oktatási-nevelési 
területek, például a nemzeti történelem, a zene, a képzőművészet stb. időszerű 
mozzanataival, a magyar tanítási nyelvű iskolák életének, különösen nevelői 
szerepének jellegzetes, bonyonyult kérdéseivel, a szerbhorvát nyelv tanításának 
problémáival stb."27

2.7. Összegezés

Amikor a magyar nyelvi képzés jelenlegi helyzetéről szándékozom érte
kezni, felmérni annak terjedelmét, mélységét és minőségét, számba kellett ven
nem azt az utat is, amit a magyartanítás megtett az elmúlt 60 év alatt.

A korszak két, ellentétes előjelű szakaszra oszlik: a két világháború között 
a hanyatlásról, pusztulásról kellett beszámolnom; ezzel ellentétben a szocialista 
demokrácia adta lehetőségek között a vajdasági magyartanítás újjászületését, 
fellendülését lehetett felvázolnom. Ha ma vagy a közelmúlt magyartanításának 
eredményességét vesszük számba, tudatában kell lennünk annak, hogy számos 
tényező sokszor ellentmondásos fejlődésétől tehetjük azt függővé. Jelenlegi 
eredményeink értékelésénél jó tudnunk, milyen szintről és körülmények között 
indult a magyar nyelvű oktatás, milyen fejlődési szakaszok előzték meg a jelen
legi állapotot.



A mennyiségi tényezők közül ki kell emelnünk azokat, amelyek a tan
személyzetre vonatkoznak. Az elmúlt 33 év nemcsak mennyiségileg elégítette ki 
a szükségleteket, hanem pedagógusaink soraiban előidézett egy belső differen
ciálódást. Bizonyos természetes szelekcióval fokozatosan megvalósult a munka- 
megosztás szükségszerű rendje. Magyartanáraink tömegéből kiváltak az alkotó 
pedagógusok, akik tankönyveikkel, pedagógiai kutatómunkájukkal, tanulmá
nyaikkal vagy gyakorlatukkal gazdagítani képesek a vajdasági magyartanítást. 
Tudományosan képesek irányítani a további fejlődés menetét és tartalmát a 
hazai és külföldi tudományos eredmények felhasználásával.



III. MÉRÉSES MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A 
MAGYARTANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

3.1. A méréses módszerek alkalmazásának célja

"A pedagógiai folyamat nem más, mint az irányítás meghatározott 
folyamata. Az irányító rendszer az oktatás folyamatában a pedagógus, az 
irányított rendszer a tanuló. A pedagógusnak meghatározott célja van, és az 
irányítást a tanulóknak továbbított meghatározott információk útján valósítja 
meg. A feladat az, hogy ezeknek az információknak a segítségével megha
tározott hatást gyakoroljon a tanulókra, a tanulók olyan tevékenységét és 
magatartását váltsa ki, amelyek eredményeképpen a megadott célnak meg
felelő minőségek alakulnak ki bennük. A tanulókra gyakorolt hatás meghatá
rozott terv, program szerint realizálódik... Hogy a tanár sikeresen irányíthassa a 
tanulókban létrehozni kívánt minőségek alakulását, állandóan. információkat 
kell kapnia arról, milyen a hatások eredménye a tanulókban. Más szóval 
állandó fordított kapcsolatnak, visszacsatolásnak kell lennie. Ha akár csak 
egyetlen láncszem is megsérül az irányítás folyamatában, az irányítás lehetet
lenné válik, vagy igen tökéletlenül valósul meg."

Ha a szamályozás fenti elméletét elfogadjuk a tanítási órán folyó tanítás
tanulás folyamatára, érvényesnek kell tekinrenünk az oktatás minden területén. 
Egy oktatási területről vagy akár egy egész iskolatípusról is meg kell terem
tenünk a visszacsatolás korszerű módját, hogy tudatosan szabályozhassuk a 
további fejlődést a visszajelzések alapján. Fejlesztési stratégiánkat minden eset
ben a tanítás hatékonyságáról nyert jelzésekhez kellene idomítanunk.

Ez a magától értetődő érvelés a jelenlegi ellenőrzési rendszerben nem 
vagy csak részlegesen valósul meg. Tárgyi lehetőségek is gátolják (kipróbált 
mérőeszközök hiánya), azonban a legfőbb gátló tényezőket szemlélteti okokra 
vezethetjük vissza. Említettük, hogy az általános iskolai oktatás -  azon belül a 
magyartanítás -  eredményeit szinte napjainkig b e c s l é s  alapján igyekeztek 
megállapítani. A mérés módszerek mutatói alapján tartományi minőségi-érté
kelés a magyartanítás helyzetéről mindeddig nem született.

Az általános iskolai magyar nyelvtantanítás eredményességének felméré
sekor egyik részfeladatnak azt tekintettem, hogy példát mutassak a szubjektív 
értékelés felszámolására. Az iskolareform lehetővé tette, hogy méréses mód
szerek alkalmazásával adatokat nyerjek a magyar nyelvtanítás két időszakáról, 
azokat egymással szembeállítsam, a tapasztalatok alapján hatást gyakorolhas



sunk a s z a b á l y o z á s  további lépéseinek megtervezésére, az oktatási 
módszerek megválasztására, de a lehetőségek arányában hatni tudjunk az 
oktatáson kívüli tényezőkre is.

A kitűzött célból erednek a következő részfeladatok:
1. A felmérésben használt tantárgytesztek alapján kialakíthatók az általá

nos iskola felső tagozata évfolyamaira a magyar nyelvtantanítás átlagai tar
tományi érvénnyel. Ezek birtokában a magyartanárok és a pedagógiai 
szakszolgálat viszonyítási alaphoz jut az egyéni vagy regionális teljesítmény
mérésekhez. A mutatók követelményeket, n o r m á k a t  jelenthetnek, 
melyektől az eltérés pozitív vagy negatív értelemben a tantervi anyag feldol
gozási szintjét határozhatja meg.

2. A tantárgytesztekben feldolgozott nyelvtani fogalmak teljesítmény
értékei alapján a tantervben pontosabban maghatározhatjuk a követelmény- 
szinteket, a járhasságokat és készségeket.

3. A tények részletes elemzésével adatokat gyűjthetünk az anyanyelvi 
tantervek tartalmi megformálásához.

4. A lehetőségek arányában adatokat gyűjthetünk a tanítási módszerek 
fogyatékosságáról, majd sugalmazhatjuk a pedagógusképző intézeteknek a 
módszerek tökéletesítésének irányát, befolyásolhatjuk a rendszeres és szer
vezett szakmai továbbképzés tartalmát.

5. A felmérés első szakaszában az iskolákat úgy válogattam ki, hogy azok 
megfelelő arányban képviseljék a magyar tanítási nyelvű általános iskolákat 
települési formák szerint is, valamint a lakosság nemzetiségi összetétele szerint. 
Az egyes statisztikai értékek egybevetésével ugyanis megállapítani szándékoz
tam, hogy vajon kihatással van-e a tanulók teljesítményére a településforma és 
a vele járó fejlettebb vagy fejletlenebb kulturális és szociális környezet.

A magyartanítás eredményességének értékelésekor sokszor felvetődött a 
szláv nyelv hatása a magyar tanulók anyanyelvi kultúrájára. A feltevések szerint 
a kétnyelvű környezet negatív hatással van az anyanyelvi műveltségre. A 
felmérést arra is felhasználtam, hogy egzakt adatokkal bizonyítsam: van-e 
valóságos alapja ezeknek a feltevéseknek, vagy inkább érzelmi megalapozott- 
ságúak azok.

6. A környezeti hatás megállapítását célozta az is, hogy ellenőrző mérést 
végeztem egy horvátországi (baranyai) iskolában. Horvátországban él a jugosz
láviai magyarság egy kisebb csoportja, mintegy 35 000 fő, viszonylagos kom- 
paktságban, da a magyartanítást illetően bizonyos mértékű elzártságban a 
vajdasági magyarságtól.

A részfeladatokból megállapítható, hogy a méréses módszerek alkal
mazásának nem kizárólag diagnosztikai jelleget szántam. A diagnózis megálla
pításain kívül elsűsorban s z a b á l y o z á s i  funkciót látok az akcióban.

A kijelölt cél és részfeladatok fontosságát misem bizonyítja jobban, mint
hogy Vajdaság Pedagógiai Intézete teljes támogatást nyújtott mindkét felmé
réshez, valamint a községközi pedagógiai intézetek is.



32. Módszere

A nyelvtantanítás hatékonyságának megállapítására a legalkalmasabb esz
közt a tantárgytesztben találtam. A teszt fogalmát a Nemzetközi Pszichotech
nikai Egyesület egységes meghatározásban rögzítette: "A teszt olyan 
meghatározott próba, amelyben egy, az összes vizsgált személy számára azonos 
teljesítendő feladat foglaltatik a sikeres megoldás vagy meg nem felelés (az 
eredmény) számbeli osztályozásának pontos technikájával."29

Hazai szakembereink közül Z. Bujas a következőképpen határozza meg a 
teszt fogalmát: "A teszt olyan standardizált eljárás, melynek segítségével 
meghatározott tevékenységet váltunk ki a tanulókból, majd az adott aktivitást 
mérjük és értékeljük olymódon, hogy az egyéni teljesítményt összevetjük más 
egyének teljesítményével, akik azt egyenlő feltételek mellett érték el."30

A tesztnek egy fajtája, a tantárgyteszt az elmúlt évtizedekben szinte az 
egész világon bevonult a tanulók tudásának ellenőrzésére szolgáló módszerek 
és eszközök közé. Kelemen László az objektív osztályozás egyik lehetőségét 
látja benne. Szerinte a tantárgyteszt egyik előnye az, "hogy rövid idő alatt sok 
tanuló tudását lehet velük lemérni és értékelni. A kötött formájú tesztek 
könnyen és gyorsan értékelhetők. Egy másik előnyük az, hogy a tanulóknak 
nem betanult feleleteket kell adni, hanem eredeti és érdekes kérdésekre kell 
válaszolni."29

Orosz Sándor a mérés funkcióit a következőkben látja:
"Pontos képet ad a tanárnak minden egyes tanuló és az egész osztály 

tudásáról.
Megmutatja az egyes tanulók és az egész osztály fogyatékosságait.
Megméri tevékenységeik fejlettségét.
Kimutatja a pótolandó ismereteket, megjelöli a szükséges gyakorlásokat.
Lehetővé teszi egy iskolán belül és az egyes iskolák között az azonos 

osztályok eredményeinek egzakt összehasonlítását."31
Hazai szerzőink közül V. Mužić a következőképpen értékeli a tantérgy- 

teszteket: "Ezekkel a tesztekkel igyekezünk megállapítani, hogy a vizsgált 
személy clsajátította-e, illetve milyen mértékben sajátította el az adott is
mereteket, jártasságokat és készségeket. Ebből ered, hogy éppen a teszteket 
használjuk leggyakrabban a pedagógiai kutatómunkában... Ez természetes is, 
mivel általuk mérjük az oktatás hatékonyságát a vizsgált személyen. Éppen 
ezért alapvető eszköze minden leíró kutatómunkának, amely alkalomból igyek
szünk megállapítani egy adott tanulócsoport teljesítményszintjét, kísérleti kuta
tások alkalmával pedig a legtöbb esetben egyike a kezdőszint magállapítására
szolgáló eszközöknek, majd alapvető eszköz a kísérlet végeredményének felmé- 

'  *32resere.
A jugoszláv és a magyar pedagógiai kutatómunkában a tantárgytesztek 

alkalmazásának gazdag múltja van. Tudomásom szerint a magyar nyelvvel 
kapcsolatban először Baranyai Erzsébet alkalmazott tantárgyteszteket 1945- 
ben, majd dr. Kiss Árpád minden tantárggyal, így a magyar nyelvvel kapcsolat
ban is. Jugoszláviában először a szabadkai Pedagógiai Intézet magyar szakos



tanácsosai kezdték a tantárgytesztek alkalmazását a magyartanításban a hat
vanas évek elejétől, majd a módszer az évtized közepétől általánossá vált.

Hazai viszonyaink között a magyar tantárgytesztek alkalmazását kapcso
latba hozhatjuk az 1959. évi iskolareformmal. A reform célkitűzéseit, a tanulók 
teljesítményeit megfelelő eszközökkel és módszerekkel fel kellett mérni, hogy 
tárgyilagos képet kapjunk a tantervbe épült feltevések helyességéről. Erre a 
célra a legmegfelelőbbnek bizonyultak a tantárgytesztek. Nem a tudományos 
vizsgálódás igénye, hanem a gyakorlatiasság szülte, hogy a tesztek használata a 
hatvanas évek közepétől ugrásszerűen megnövekedett. A teljesítmény szerinti 
javadalmazás tért hódított a közoktatásban is. Az egyes iskolák és pedagógusok 
mennyiségi és minőségi munkateljesítményének megállapítására olyan eszközt 
kellett találni, amely gyors és tömeges alkalmazást biztosított. Ezt a lehetőséget 
láttuk a tesztben, és a közoktatás éppen gyakorlati célú alkalmazásában 
találkozott vele tömegesen. Ezért érte a legtöbb bírálat is, és valószínű, hogy a 
pedagógusok idegenkedése a teszttől innen eredeztethető.

A méréses módszerek bírálóinak megállapításaiban van némi igazság. 
Személy szerint kifogásolom azt, hogy az évről évre ismétlődő és egyre 
tömegesebb, szinte minden tantárgyra kiterjedő mérések adatait nem használ
tuk fel a pedagógiai kutatómunkában. A kapott adatok tízezreit csupán az 
iskolák és pedagógusok rangsorolásánál alkalmaztuk. A tudományos értékelés 
minden esetben elmaradt. Káros hatása pedig bizonyos idő múlva kétségtelenül 
kimutatható volt az iskolák pedagógiai törekvéseiben. A pedagógusok kezdték 
csak azt tanítani és megerősíteni, ami "mérhető" volt a tananyagban. Pl. A 
nyelvtantanításban a nyelvtani meghatározások elsajátítására törekedtek, tehát 
kezdett kialakulni az öncélú grammatizálás, ugyanakkor háttérbe szorul mind a 
helyesírás, mind a kifejezőképesség fejlesztése, azaz az alkalmazásképes tudás 
kialakítása.

Az, ami ellenőrző eszközként kellett volna hogy bevonuljon didaktikai 
módszereink tárába -  a méréses módszer -, számos pedagógusnál céljelleget 
öltött. Nem ritkán tanév közben a tanulókat rendszeres munkával arra készí
tették elő, hogy a tészták várható feladatait megoldják, ugyanakkor a tananyag 
rendszeres feldolgozása elmaradt. Mivel egyes községekben az adott iskola 
vagy osztály eredményei kihatottak a tanszemélyzet jövedelmére, egyesek nem 
riadtak vissza attól sem, hogy a tesztek tartalmát előre megtudják, és szabályos 
drillel felkészítsék a tanulókat annak megoldására.

A szélsőséges esetek alapján azonban nem lehet és nem szabad elvetni a 
méréses módszerek alkalmozását. Nézetem szerint a gyakorlatiasság elve he
lyett a méréses módszer és a mérőlapok (ellenőrző feladatlapok, témazáró 
tesztek) kitűnően felhasználhatók az egyéni pedagógiai tevékenységben a 
visszacsatolás rendszeresebb és teljesebb megvalósítására. Egy-egy tantárgy és 
kutatási területen belül nem tudok elképzelni jelenleg hatékonyabb eszközt.

Tervbe vett felmérésemhez a méréses módszerekkel kapcsolatos múltban 
szerzett pozitív tapasztalataim szolgáltatták az alapot. Érveimet az alábbiakban 
foglalom össze:

-  Nagy területen, nagy populációt felölelő vizsgálódásnál a legkevésbé 
időigényes módszer.



-  Kizárja az értékelésből a szubjektív hozzáállást.
-  A begyűjtött adatok egyszerűen, gyorsan, egyértelműen feldolgozhatók 

és kiértékelhetők.
-  A tantervi anyag minden sarkalatos pontja értékelhető.
-  Lehetővé teszi egyének és iskolák teljesítményének összevetését, vaj

dasági mutatók kialakítását.

33. Az iskolák kijelölése

1969-ben Vajdaság területén 91 magyar tanítási nyelvű általános iskola 
működött. Közülük a felméréshez sorsolással 30 iskolát választottam ki. Az 
iskolák teljes névjegyzéke a következő:
Település Az iskola neve Sorszám
Ada Cseh Károly Ált. Isk. 1. x
Apatin MoSa Pijade Ált. Isk. 2. x
Bajša Testvériség-Egység Alt. Isk. 3.
Bačka Palanka Fejős Klára Ált. Isk. 4.
Bačka Topola Csáki Lajos Ált. Isk. 5.

Április 20-a Ált. Isk. 6. x
Bački Sokolac Vük Karadžić Ált. Isk. 7.
Bačko Gradište Svetozar Markovid Ált. Isk. 8.
Bačko p. Selo Samu Mihály Ált. Isk. 9.
B. Arandjelovo Branko Radičević Ált. Isk. 10. x
Bečej Samu Mihály Ált. Isk. 11.

Petőfi Sándor Ált. Isk. 12.
Sever Djurkić Ált. Isk. 13.
Zdravko Gložanski Ált. Isk. 14.

Bogojevo József Attila Ált. Isk. 15. x
Bezdán Testvériség-Egység Ált. Isk. 16. x
Budisava MoSa Pijade Alt. Isk. 17. x
Bački Vinogradi Petőfi-brigád Ált. Isk. 18.
Bajmok Vük Karadžić Ált. Isk. 19. x
Čantavir Néphősök Ált. Isk. 20. x
Čoka Jovan Popović Ált. Isk. 21.
Debeljača MoSa Pijade Ált. Isk. 22. x
Doroslovo Petőfi Sándor Ált. Isk. 23. x
Feketić Nikola Djurkovié Ált. Isk. 24.
Gunaraš Dózsa György Ált. Isk. 25.
Hetin Žarko Zrenjanin Ált. Isk. 26. x
HorgoS Október 10-e Ált. Isk. 27.
Jazovo Fejős Klára Ált. Isk. 28.
Gornji Breg Csokonai V. Mihály Ált. Isk. 29.
Kanjiža J. J. Zmaj Ált. Isk. 30.



Ady Endre Ált. Isk. 31.
Kupusina József Attila Ált. Isk. 32.
Kula Petőfi-brigád Ált. Isk. 33.
Kikinda Fejős Klára Ált. Isk. 34.

Moša Pijade Ált. Isk. 35.
Jermenovci Május 25-e Ált. Isk. 36.
Mali Iđoš Ady Endre Ált. Isk. 37.
Mihajlovo Általános Iskola 38.
Martonoš József Attila Ált. Isk. 39.
Mól Novak Radonjid Ált. Isk. 40.
Növi Sad Nikola Tesla Ált. Isk. 41.

Vasa Stajid Ált. Isk. 42.
Petőfi Sándor Ált. Isk. 43.
József Attila Ált. Isk. 44.

Növi Kneževac J. J. Zmaj Ált. Isk. 45.
Növi Bečej Miloje Čiplić Ált. Isk. 46.
Novo Miloševo Miloš Popov Ált. Isk. 47.
Növi Itebej Általános Iskola 48.
Novo Orahovo Október 18-a Ált. Isk. 49.
Nova Crnja Petőfi Sándor Ált. Isk. 50.
Orom Általános Iskola 51.
Ostojiđevo Žarko Zrenjanin Ált. Isk. 52.
Padej Szervó Mihály Ált. Isk. 53.
Pačir Moša Pijade Ált. Isk. 54.
Rusko Selo Gligorije Popov Ált. Isk. 55.
Stara Moravica Id. Kovács Gyula Ált. Isk. 56.
Srbobran J. J. Zmaj Ált. Isk. 57.
Sajan Móra Károly Ált. Isk. 58.
Skorenovac Žarko Zrenjanin Ált. Isk. 59.
Senta Emlékiskola 60.

Stevan Sremac Ált. Isk. 61.
Dózsa György Ált. Isk. 62.
Thurzó Lajos Ált.Isk. 63.

Sombor Testvériség-Egység Ált. Isk. 64.
Svetozar Miletić Testvériség-Egység Ált. Isk. 65.
Svilojevo Kis Ferenc Ált. Isk. 66.
Subotica Sonja Marinkovid Ált. Isk. 67.

Duro Salaj Ált. Isk. 68.
I. L. Ribar Ált. Isk. 69.
I. G. Kovačić Ált. Isk. 70.
J. J. Zmaj Ált. Isk. 71.
Kizur István Ált. Isk. 72.
Jovan Mikié Ált. Isk. 73.
Október 10-e Ált. Isk. 74.
VIII. Vajdasági R. Brigád Ált. Isk. 75.



Május 25-e Ált. Isk. 76. x
V. Nazor Ált. Isk. 77.
Gyakorló Ált. Isk. 78. x

Telečka Kis Ferenc Ált. Isk. 79.
Tornjoš Tömörkény István Ált. Isk. 80.
Trešnjevac Arany János Ált. Isk. 81. x
Torda Ady Endre Ált. Isk. 82. x
Temerin Kókai Imre Ált. Isk. 83.

Petar Kočić Ált. Isk. 84.
Vrbas Testvériség-Egység Ált. Isk. 85.
Vojlovica Testvériség-Egység Ált. Isk. 86.
Vršac Vük Karadžić Alt. Isk. 87.
Zrenjanin Október 2-a Ált. Isk. 88.

Nikola Tesla Ált. Isk. 89.
Sonja Marinković Ált. Isk. 90.
Szervó Mihály Ált. Isk. 91.

Megjegyzés: Az x-szel jelölt iskolák sorsolással kerültek a mintába.
A kisorolt iskolák tartományi megoszlását az 1. ábra szemléleti. A 

térképen megfigyelhető, hogy lényegében a magyarság tömörülésének meg
felelően az egész tartomány képviselve lett a mintavételnél.

A kitűzött részfeladat értelmében engedélyt kértem és kaptam az eszéki 
Általános Iskolai Pedagógiai Intézettől, hogy ellenőrző mérést végezhessek a 
lugi (laskói) Petőfi Sándor Általános Iskolában.

A mintavétel megtervezésénél abból a feltevésből indultam ki, hogy egyes 
településformák hatással lehetnek a tanulók iskolai teljesítményére. Négy alap
vető településtípust határoztam meg:

-  város,
-  nagyközség,
-  község,
-  tanyaközpont.

Annak ellenére, hogy az előző évtizedben még jelentős számú tanyai 
magyar tanítási nyelvű iskola működött, a mintába nem vettem be a tanyai 
típust. Ezekben az iskolákban ui. csupán az általános iskolák alsó tagozatai 
működtek. A tanyai iskolák tanulói a tanyaközpontok vagy nagyobb települések 
körzeti iskoláiban folytatták tanulmányaikat a felső tagozaton.

A fent jelzett településformák egyben meghatározzák a tanulók szociális 
összetételét is. A városi környezetben működő iskolák tanulói feltevésem sze
rint értelmiségi vagy munkáscsaládból származnak, a többi településforma 
iskoláinak tanulói pedig jobbára földműves vagy földmunkás családból 
kerülnek ki.

A város -  feltevésem szerint -  egyben a környezet kulturális hatását \c 
reprezentálná. Városi környezetben találhatók zömmel a különböző hivatásos 
kultúrintézmények: színházak, múzeumok, könyvtárak, képtárak, művelődési





egyesületek, illetve a különböző rendszeres művelődési rendezvények: hangver
senyek, kiállítások, ismeretterjesztő előadások, író-olvasó találkozók, irodalmi 
napok stb. A felsoroltak spontánul is hathatnak a tanulók általános műveltségé
re és anyanyelvi kultúrájára. Ha az iskolák nevelőtestülete számol a környezet 
lehetőségeivel, jelentősen fokozhatja általuk az iskola hatását, elmélyítheti, 
kibővítheti az iskolában szerzett ismereteket.

A tágabb társadalmi környezettel tart kapcsolatot a családi szubkultúra 
alakulása is. Feltételezhető, hogy a szülők, akik maguk is élvezői a környezet 
biztosította kulturális lehetőségeknek, hatással lesznek gyermekeikre, hogy kis
koruktól fogyasztói legyenek a művelődési javaknak.

A mintavételkor tehát figyelembe vettem Vajdaság települési megoszlását 
is, és a 30 iskolában a fenti szempontoknak megfelelő számú iskola kapott 
helyett településtípusok szerint. A sorsolás szinte teljes egéstében reprezentálta 
a megfelelő arányokat, csupán a nagyközségek és községek egymás közötti 
arányán kellett változtatni a nagyközségek javára.

Mint említettem, a nemzetiségi iskolákról folytatott vitákban gyakran érin
tett kérdés a nyelvi környezet, mint az anyanyelvi műveltség befolyásoló 
tényezője. A felmérést szerettem volna kiterjeszteni erre a kérdésre is. 
Tisztában voltam vele, hogy a tantárgyteszttel nem mérhetem fel a környezeti 
nyelv hatását az anyanyelvi műveltség alakulására. Feltételeztem azonban, hogy 
jelzéseket kapok arról, milyen befolyással van a vegyes nemzetiségű környezet 
az anyanyelvi nevelés hatékonyságára. Többnyelvű településeink nemzetiségi 
összetétele nem azonos arányú. Még a homogén nemzetiségű települések 
helyzete sem azonos, mert a lakosság összetétele kiterjedhet egy településre 
vagy több települést alkotó nemzetiségi tömböt képezhet. Mindennek tuda
tában a kisorsolt iskolákat és településeket nemzetiségi megoszlás vagy nyelvi 
környezet szerint a következő csoportokba osztottam:

I. Vegyes nyelvi környezet, ahol a település lakossága többségében 
magyar nemzetiségű.

II. Vegyes nyelvi környezet, ahol a település lakossága többségében
nem magyar nemzetiségű.

III. Magyar település, délszláv települések közé ágyazva.
IV. Magyar település, jobbára magyar településekkel övezve.
V. Magyar település, magyar településekkel övezve.

Az iskolák megoszlása településforma szerint

Jelmagyarázat: V -  vajdasági megoszlás;
M -  a mintán belüli megoszlás;
I -  az iskolák száma;
T -  a tanulók száma.



Településforma I % T %

1. Város
V 43 47,2 18497 50,2

M 12 40,0 5 975 48,3

2. Nagyközség
V 13 14,2 7938 21,5

M 4 13,3 2712 21,9

3. Község
V 28 30,7 7435 20,1

M 11 36,6 2465 19,9

4. Tanyaközpont
V 7 7,9 2970 8,0

M 3 10,0 1216 9,8

Az iskolák megoszlása a nyelvi környezet szerint

Nyelvi környezet I % T %

I. típus
V 33 36,2 15992 43,4

M 8 26,6 4480 36,2

II. típus
V 37 40,6 12095 32,8

M 11 36,6 2927 23,7

III. típus
V 14 15,4 4 776 12,9

M 8 26,6 3220 26,6

IV, típus
V 2 2,2 1250 3,4

M 1 33 772 6,0

V. típus
V 5 5,5 2727 73

M 2 6,6 969 7,8

Amint a táblázatból látható, az iskolák nyelvi környezet szerinti megosz
lásában vannak arányeltolódások. Egészében véve azonban a minta összetétele 
megközelítő hűséggel tükrízi a vajdasági magyar iskolák megoszlását. Ez fel
jogosított, hogy a mérés eredményeit eleve 95 %-nyi pontosságúnak tekintsem. 
A feldolgozást és a statisztikai számításokat a továbbiakban ehhez a kulcs
értékhez viszonyítom.



3.4. A tesztbattéria tartalma
Mivel tanévzáró tesztekkel totális mérést nem végezhettem, a tantervi is

meretanyagot nem bontottam nyelvtani fogalmakra. A tananyag tanulmányozá
sakor kijelöltem azokat az anyagrészeket, amelyeket az anyanyelv tudatosítása 
és a kifejezőképesség fejlesztése szempontjából egy-egy osztályban alap
vetőknek tekintettem.

Az alábbiakban teljes terjedelmében ismertetem az akkori általános is
kolai tanterv nyelvtani anyagát a tesztekkel felölelt részek megjelölésével. •

5. osztály

x 1. Az egyszerű és összetett mondat megkülönböztetése, 
x 2. Az egyszerű mondat fajai tartalom szerint.

3. Az egyszerű mondat fajai szerkezet szerint, 
x 4. Az írásjelek az egyszerű mondat végén, 
x 5. A tárgy.

6. A tárgyrag írása, 
x 7. A határozók.

8. A határozók helyesírása:
x -  módhatározó: -n, -an, -on (pl. hangosan) 
x -  eszközhatározó: -val, -vei (teljes hasonulás) 
x -  helyhatározó: -ba, -be; -bán, -ben (Hová? Hol?)

x 9. A jelző.
10. A beszédhangok keletkezése, 

x 11. A magán- és mássalhangzók.
x 12. A magánhangzók: rövidek, hosszúak; magasak, mélyek, 
x 13. A szavak hangrendje, 
x 14. A mássalhangzók: rövidek, hosszúak, 
x 15. A j hang kétféle jelölése.

16. Mássalhangzók találkozása a szavakban. . 
x 17 A teljes hasonulás: -val, -vei;

-vá, -vé;
a felszólító mód j-je; 
az, ez + mássalhangzós határozórag. 

x 18. A szavak elválasztása, 
x 19. Az egyjelentésű és többjelentésű szavak, 
x 20. A rokon értelmű szavak, 
x 21. A hangutánzó szavak, 
x 22. A hangulatfestő szavak, 
x 23. Az ige jelentése, 
x 24. Az alanyi és tárgyas ragozás, 
x 25. Az igeidők és igemódok.

26. Az ikes ige ragozása.
27. Az ige toldalékos alakjainak helyesírása:



-  a szóelemzés elvét követő esetekben;
x - a j  hang teljes hasonulásának eseteiben; 
x -  a -t végű igék tárgyas ragozásában és felszólító módban, 

x 28. A főnév és fajai.
29. A tulajdonnév helyesírása, 

x 30. A birtokos személyragozás.

6. osztály

1. A szókincs, 
x 2. A főnév,
x 3. A főnévi igenév.
x 4. A melléknév,
x 5. A melléknév fokozása,
x 6. A melléknévi igenév fogalma, fajai, képzői,
x 7. A melléknevek és a melléknévi igenevek helyesírása,
x 8. A számnév fogalma és fajai,
x 9. A számnév helyesírása:

x -  a számjeggyel, ill. betűvel írt számnevek; 
x -  a sorszámnevek írása; 
x -  a toldalékos számnevek írása.

x 10. A névmások.
x 11. A személyes névmások.
x 12. A visszaható és kölcsönös névmások.
x 13. A birtokos névmások.
x 14. A mutató névmások.
x 15. A kérdő névmások.
x 16. A vonatkozó névmások.
x 17. A határozatlan névmások. •

18. A névmások helyesírása:
-  a személyes névmások kezdőbetűje;
-  a birtokos névmásban nem írunk j-t;

x -  a teljes hasonulás a mutató névmás ragos alakjaiban; 
x -  a se-, sem- előtagú névmások írása; 
x -  az összetett névmások elválasztása, 

x 19. A határozószók.
20. A határozószók helyesírása, 

x 21. A határozói igenév. 
x 22. A névutó.

23. A névutók helyesírása, 
x 24. Az igekötő.
x 25. Az igekötő helyesírásának három esete.

26. A névelő, 
x 27. A kötőszó.

28. A módosító szó.



x 29. Az indulatszó.
30. A mondatszavak, 

x 31. A szóvégi toldalékok fajtái: képző, rag, jel.

7. osztály

x 1. Az alárendelő és mellérendelő összetett mondat fogalma.
2. A tőmondat és a bűvített mondat, 

x 3. Az állítmány és fajai, 
x 4. Az alany, 
x 5. A tárgy.
x 6. Az alanyi és tárgyas ragozás használata.

7. A jelölt és jelöletlen tárgy, 
x 8. A helyhatározó, 
x 9. Az időhatározó, 
x 10. Az eszközhatározó, 
x 11. A társhatározó, 
x 12. A módhatározó, 
x 13. Az állapothatározó, 
x 14. Az okhatározó, 
x 15. Acélhatározó, 
x 16. A részeshatározó, 
x 17. Az állandó határozó, 
x 18. A minőségjelző, 
x 19. A mennyiségjelző, 
x 20. Az értelmező, 
x 21. A kijelölő jelző, 
x 22. A birtokos jelző.

23. A szórend a mondatokban.
24. A mondathangsúly, 

x 25. A szóösszetétel.
x 26. Aszóképzés.

27. A hangtani anyag ismétlése, 
x 28. A teljes hasonulás gyakorlása.

8. osztály

1. A hangtan ismétlése.
2. A hangok felosztása.

a) a magánhangzók:
-  rövidek,
-  hosszúak;
-  magasak, 

x -  mélyek;
b) a mássalhangzók:



-  rövidek,
-  hosszúak;
-  zöngések,
-  zöngtelenek.

x 3. Az elválasztás.
4. A szó alakja és jelentése:

-  egyjelentésű szavak,
-  többjelentésű szavak,
-  azonos alakú szavak,
-  rokon értelmű szavak, 

x -  hangutánzó szavak,
-  hangulatfestő szavak, 

x 5. A szókészlet rétegeződése.
6. A szóképzés, 

x 7. A szóösszetétel, 
x 8. Az ige.
x 9. A főnév és a főnévi igenév. 
x 10. A melléknév és a melléknévi igenév.

11. A számnév.
12. A névmások.
13. A határozószó és a határozói igenév.
14. A névutó.

x 15. Az igekötő.
x 16. Az egyszerű mondat fajai tartalom és szerkezet szerint.

17. Az alany.
18. Az állítmány.
19. A tárgy.
20. A határozók.
21. A jelzők.
22. A mellérendelő összetett mondatok fajai:

-  kapcsolatos, 
x -  ellentétes,

-  választó,
x -  következtető,

-  magyarázó.
23. Az alárendelő összetett mondatok fajai:

x -alanyi, 
x -  tárgyi, 
x -  határozói, 
x -jelzői.

24. A mondatrend.
25. A hangsúly.
26. A hanglejtés.
27. A nyelv eredete.
28. A nyelv társadalmi szerepe.



x 29. A finnugor nyelvrokonság.
30. Népnyelv, irodalmi nyelv, nyelvjárások.
31. Vajdasági magyar nyelvjárások.

Mégjegyzés: az x-szel jelölt tantervi anyag bekerült az illető osztály 
mérőlapjába.

A tantervi anyagjegyzékéből, valamint a mérőlapokba kijelölt anyagból 
látható, hogy a tesztbattéria megközelítően tartalmazza a teljes tantervi anya
got. Arra törekedtem, hogy lehetőleg minden nyelvtani fogalom képviselve 
legyen a tesztekben, mélységbe azonban nem hatolhattam a feladatokkal. Az 
egyes osztályok anyagából kihagytam az évi eleji ismétlés, a körkörös tananyag- 
elrendezéséből adódó ismétlődések és a nyelv hangzós rétegét képező részeket. 
Az információmennyiség így is félelmetesen nagy, és azt a törekvést sugallja, 
hogy a tanítási gyakorlatban inkább az írott nyelvvel foglalkozzanak a magyar
tanárok.

A 8. osztályban a tanterv az összetett mondatok anyagát súlypontozza, 
tehát a mérőlapon is ennek a kérdésnek szenteltem a legtöbb feladatot. Más 
anyagrészek (pl. nyelvtörténet, a nyelv rétegeződése, intonáció) nem kerülhet
tek feldolgozásra, ill. nem képezhetik a vizsgálat tárgyát, mert természetükből 
adódóan nem alkalmasak méréses módszerekkel történő ellenőrzésre.

A következő lépésként a lajstromozott információkat tudásszintek szerint 
kellett csoportasítanom. Megnehezítette a dolgom, hogy a régi anyanyelvi 
tantérv nem jelölte ki a követelményeket. így saját megítélésem szerint

-  ráismerés és megnevezés fokán követeltem a nehéznek ítélt vagy egyszer 
előforduló nyelvtani fogalmakat;
-  reprodukció fokán az anyanyelv tudósításához elengedhetetlen nyelv
tani ítéleteket és meghatározásokat;
-  alkalmazás fokán a helyesírással és a nyelv helyes használatával 
kapcsolatos ismereteket.

Az ismeretek megoszlása osztályokint és minőségük szerint

Magyarázat: Rá -  ráismerés; Re -  reprodukció; 
A -  alkalmazás; I -  az információk száma.

Osztály Rá I Re I A I
V. 4 5 6 22 18 70

VI. 1 3 7
'  26 20 89

VII. 1 1 3 9 24 70
VIII. 13 15 3 8 12 57

ÖSSZESEN 19 24 19 65 74 286



Mivel a teljesítményképes tudás ellenőrzését szándékoztam a felmérés 
központjába állítani, természetes, hogy a legtöbb feladat alkalmazás fokán 
vizsgálja a tanulók ismereteit. A négy osztály anyaga összesen 112 feladatot tar
talmazott, amelyek 375 nyelvtani információt foglaltak magukba. Egy-egy 
feladatra átlag 3,3 információs egység jutott.

Az ellenőrzésre kijelölt ismeretek körvonalazását a feladatok megszöve
gezése követte. Ebben a munkaszakaszban ugyanaz a kérdés foglalkoztatott, 
mint a tanítási programok összeállítóit: a feladat megszövegezésekor az önálló 
feleletadás vagy a feleletválasztás legyen-e az alapvető elv.

A feleletadás mindkét formájának vannak előnyei és hátrányai. Az önálló 
feleletadás alkotó gondolkodásra serkenti a tanulót. A feleletválasztásnál szinte 
elkerülhetetlen, hogy a tanuló ne találomra oldja meg. Másrészt a feladat 
megszerkesztésébe is bizonyos mechanikusságot visz. Ugyanakkor előnyére 
szolgál, hogy a tanulók rövidebb idő alatt képesek megoldani, értékelésekor 
pedig a mérőlap feldolgozója egyértelműen dönthet a felelet helyességéről.

A feladatok megfogalmazásakor mindkét típust alkalmaztam. Minden 
esetben a feladat jellege döntötte el, hogy milyen feleletadási formát követel
tem a tanulóktól. Az önnálló feleletenél az egyértelmű értékelés érdekében 
figyelmesebben állítottam össze a javítókulcsot.

Az egyes feladatok, illetve információk értékegységének megállapításakor 
a szegedi József Attila Tudományegyetem Neveléstudományi és Lélektani 
Intézetének értékrendszeréből indultam ki.

A hatvanas évek elején-derekán végzett felméréseim alkalmával a pon
tozásos értékelést alkalmaztam, azaz a statisztikai és fontossági súly adta meg a 
feladat pontértékét. Ez az értéklési mód azonban mindig vitát váltott ki a 
pedagógusok táborában. A közvélemény értékelése sokszor eltért a tesztekben 
foglalt értékrendszertől. A szegedi értékelési mód azonnal százalékpontokban 
fejezi ki a feladatban fellelhető információk egységes értékét, pontosabban 
jelöli az egyes feladatok és azon belül az információk súlyát, valamint meg
gyorsítja a feldolgozást, mentesíti az értékelőt a százalékszámítási műveletek 
tömegétől. A mérőlapok kiértékelésénél a feldolgozónak csak két alapmű
veletet (összeadást és kivonást) kellett alkalmaznia, azt is kis számokkal. 
Ugyanakkor ez a módszer több és gondosabb munkát igényel a mérőlapok 
összeállítójától.

3.5. A mérőlapok véglegesítése
A nyers tesztek végleges megszövegezése előtt minden osztály anyagát 5-5 

tanulóval kipróbáltam a bácsszőlősi Petőfi-brigád Általános Iskolában. Az is
kola rosszul felszerelt, nehéz körülmények között működik. A település típusát 
illetően inkább tanyaközpontnak felel meg. Elhanyagolható százalékot kivéve a 
tanulók földműves származásúak. A kérdések megoldatásával ellenőriztem a 
tanulók reakcióit, a feladatok megfogalmazásának világosságát, érthetőségét, 
egyértelműségét. A jegyzőkönyvben vezetett feljegyzéseim alapján egyes kérdé
seket újra fogalmaztam.



Gondot okozott a tantárgytesztek kipróbálása. Választásom végül Bara
nyára, Szlavóniára esett. Itt biztosítani tudtam a megfelelő diszkréciót, továbbá 
a környezet viszonylagos fejletlensége olyan adatokhoz juttathatott, melynek 
alapján reálisnak tekinthettem a vajdasági eredményeket. Abból indultam ki, 
hogyha a fejletlenebb környezetben a tesztek megfelelő érzékenységet mutat
nak és elfogadható átlageredményt adnak, a fejlettebb környezetben objektív 
adatokat szolgáltatnak az anyanyelvi nevelés hatékonyságáról.

1970. április 14-én a szlavóniai Kórógyon és a baranyai Vörösmarton 
(Zmajevac) egyidőben végeztük el a próbamérést. A mérőlapok kiértéke
lésekor a következő megállapításokhoz jutottam:

-  Az egyes évfolyamok megoldási ideje (tervezett 60 perc) elegendőnek 
bizonyul, ha elvégzem a szükséges javításokat. Pl. ha növelem a felelet- 
választásos kérdések számát. A maximális megoldási idő ugyanis a követ
kezőképpen alakul:

V. osztály 45 perc
VI. osztály 67 perc

VII. osztály 50 perc
VIII. osztály 70 perc

Legkritikusabbnak találtam a VI. osztály megoldási idejét. Ennek az 
osztálynak a mérőlapja tartalmazza a legtöbb információt (118), tehát feltétle
nül csökkentenem kellett a terjedelmét. Látszólag a VIII. osztály megoldási 
ideje a legrosszabb. Ez azonban a teszt terjedelméből és a megoldás időigé
nyességéből adódott. A befejező osztályban a tanulók már tapasztalatokkal 
bírtak a méréses módszerek alkalmazását illetően. Ezek a tanulók már tudták, 
hogy a mérőlappal jelzett teljesítményük befolyásolhatja osztályzatukat, tehát 
tesztjeiket nem adták be mindaddig, míg meg nem győződtek róla, hogy min
den feladatot helyesen oldották-e meg, vagy a tanár el nem kérte azokat tőlük.

-  Csökkenteni kell az információs egységek számát. Erre nem csupán a 
megoldási idő kényszerített, hanem inkább az a felismerés, hogy egy adott 
nyelvtani fogalomról nem kell két-háromszoros jelzést kapnom ahhoz, hogy a 
megfelelő következtetést kialakítsam.

-  Bizonyos kérdések megfogalmazásán változtatnom kell, mert az eredeti 
megszövegezésben nem elég világosak a tanulóknak.

Az egyes osztályok teljesítményátlagai a következőképpen alakultak:
V. osztály 35,7%

VI. osztály 47,1%
VII. osztály 33,7%

VIII. osztály 52,4%
Megjegyzés: A próbamérés eredményei egy osztályban sem adnak meg

közelítő eredményt a későbbi vajdasági eredményekkel!
Az egyes feladatok megoldási százalékpontjainak figyelembevételével el

végeztem a mérőlapokon a szükségesnek tartott javításokat. Az V. osztályban 
újraszövegeztem az 1., 21-22. és 28. feladatot. A 23-26. feladatokban csökken
tettem az információs egységek számát.



A VI. osztályban végeztem a legalaposabb átalakítást. A 4., 7., 8., 11., 21. 
feladatot újrafogalmaztam, a 3., 5., 9., 15-16., 18., 20., 22., 24-25., 27-28. feladat
ban pedig csökkentettem az információs egységek számát.

A VII. osztályban a 4., 8., 11-12., 17., 19., 21. feladat szövegén kellett 
változtatni, a 2., 9., 14., 23. feladatban pedig csökkenteni az információs 
egységek számát.

A legkevesebb változtatást a VIII. osztály anyaga igényelte. Bizonyos 
módosításokra került sor a 14., 16., 20., 22-23. és 26-27. feladatban.

A kérdések átalakításánál az egészen csekély módosítástól (stilizálás) a 
teljes átdolgozásig vagy éppenséggel új feladat megfogalmazásáig a változ
tatások egész skáláját alkalmaztam.

Minden egyes esetben a kérdésre kapott feleletek százalékaránya szabta 
meg a beavatkozás jellegét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyenge feleletek 
nagy száma okvetlenül beavatkozást eredményezett. Ugyanis teljesen kifo
gástalan feladatokra is kaptunk gyenge eredményt, ami a tanulók ismereteiből 
következett, illetve abból, hogy a tananyagot nem mélyítették el kellőképpen 
vagy fel sem dolgozták. Az utóbbi eset is előfordult, mivel még kb. két hónapnyi 
idő választotta el az iskolát a tanítási év végétől. Viszont változtattam, 
nehezítettem a feladaton abban az esetben is, ha rendre minden tanuló megol
dotta azt, tehát nem jelentett semmi különösebb nehézséget még a leggyengébb 
tanulmányi előmenetelő tanulóknak sem a megoldása. A próbamérés után 
végzett kiigazításokkal még nem tekinthettem befejezetteknek a mérőlapokat. 
Hátra volt a feladatokba foglalt információk százalékpont értékének kiszá
mítása. Mivel előzőleg országos (tartományi) felmérés az anyanyelvi nevelés 
hatékonyságának megállapítására nem történt meg, nem rendelkeztem az egyes 
nyelvtani fogalmakra vonatkozó empirikus pontokkal. A mintába vett iskolák 
nagy száma miatt nem végezhettem véleménykutatást a fontossági pont meg
állapítására sem. A százalékpont kiszámításához egyedül elemként maradt 
tehát a szintpont. Az ismeretek szintje szerint a következő skálát alakítottam ki:

-  ráismerés, megnevezés 1 pont
-  reprodukció 2 pont
-  alkalmazás 3 pont

A pontokat beszoroztam kategóriánkénet az információs egységek számá
val, majd kiszámítottam mindan információs egység százalékpont értékét. Pl.

5. osztály

Ra
Re

A

5 . 1 =  5
2 1 .2  = 42
5 9 .3  = 177
85 224 pon t



Az eredetileg kapott értékek nehezen kezelhetők lettek volna a mérőlapok 
feldolgozásakor, ezért kikerekítettem azokat. Az egészre kerekítés túlságosan 
torzított volna; mivel országos érvényű felmérést terveztem, helyesebbnek tar
tottam a fenti finomítást.

0 , 5 . 5  = 2,5%
1,21  =  21 %
1 , 3 . 5 9  = 76,7%

100 , 2%

A többletet képező 0,2%-ot a 11. feladat 0,5-es pontértékeinek csökken
tésével tűntettem el.

Hasonló matematikai művelettel jutottam a többi évfolyam intormációs 
egységeinek százalékpont értékéhez.

A szükséges változtatások, csiszolások után az egyes évfolyamok mérőlap
jai a következő ismeretanyagot tartalmazták:

Osztály Rá % Re % A % Összesen
V. 5 0,5 21 1 59 1,3 85

VI. 3 0,5 22 1 55 1,4 80
VII. 1 0,5 12 1 63 1,4 76

VIII. 13 0,5 12 1 55 1,5 80
i

Magyarázat: -  az információs egységek százalékpont értéke.

A táblázatból az is leolvasható, hogy a mérőlapok tartalma mennyiségileg 
kiegyensúlyozódott (^4-5 információs egység eltérés), az alternatív egységek 
száma pedig 54-gyel, azaz kb. 15%-kal csökkent.

Az ismertetettek alapján megállápíthatom, hogy a felmérésre előkészített 
tesztjeim a következő alapvető tulajdonságokkal rendelkeztek:

1. Biztosítottam a tesztek v a 1 i d i t á s á t azzal, hogy előzőleg alaposan 
tanulmányoztam a tantervi anyagot és a nyelvtantanítás célkitűzéseit az általá
nos iskola felső tagozatán. A mérőlapok feladatai tartalmazzák a tananyag min
den fontosabb elemét. A kérdések megfogalmazásakor a tanítási céloknak 
megfelelően állapítottam meg az ismeretek minőségének arányait az egyes 
évfolyamokon.

2. A teszt o b j e k t i v i t á s á t  azzal biztosítottam, hogy az is
meretanyagot a programozott oktatásból ismert elvek alapján a legapróbb 
lépésekre (információs egységekre) bontottam. Ezzel az eljárással elértem, 
hogy a javítókulcs kizárja a feldolgozó szubjektív véleményét. A tanuló csak 
egyértelmű választ adhatott, amit a feldolgozó (értékelő) csak egyértelműen 
bírálhatott el.

3. É r z é k e n y s é g é t  az bizonyítja, hogy a legalacsonyabb és leg
magasabb tanulói ismeretszintet is képes kimutatni, illetve az egyes tanulók is



meretei közötti legkisebb eltérést. A későbbiekben, amikor az egyes osztályok 
szórását mutatjuk be, világosam megfigyelhető, hogy az egyéni teljesítmények 
szorosan a középértékek köré csoportosulnak.

4. Mérőlapjaimat az e l s ő  s t a n d a r d i z á l t  anyanyelvi 
tantárgytesztnek tekinthetjük Vajdaságban.

3.6. A felmérés megszervezése és a mérőlapok feldolgozása

A mérőlapok nyomdai elkészítése után megterveztem a felmérés és 
kiértékelés menetét.

Mivel a VIII. osztályokban május 20-a körül befejeződött a tanítás, a 
felmérés időpontját május 5-ére terveztem és bonyolítottam le. Zavaró körül
ménynek számít, hogy ugyanezen a napon más tantárgyakból is mértek ebben 
az évfolyamban. Későbbi időpontot azonban nem tudtam biztosítani, mert 
akkor még az iskolák egy része hagyományos időbeosztással, más rásze öt 
napos munkahéttel dolgozott.

A V-VII. évfolyamon június 15-ére terveztem és bonyolítottam le a 
felmérést. A munkát kedvezőbb'körülmények között végezhettük, mert a tar
tományi jellegű felmérés már befejeződött, tehát egy-egy osztálynak a kijelölt 
napon csak egy tantárgyból (anyanyelvből) ellenőriztük ismereteit.

A felmérés lebonyolításához meglehetősen nagy szervezeti apparátusra 
volt szükség, hogy a tartomány egész területén ugyanazon a napon és ugyanab
ban az órában történjék a mérés. A munkában részt vettek a szabadkai, zom- 
bori, újvidéki, pancsovai és zrenjanini pedagógiai intézetek tanácsosai, 
iskolaigazgatók és pedagógusok (középiskolai magyartanárok).

A mérőlap fedőlapja belső oldalán található utasításon kívül a felmérés 
lebonyolítóival megbeszélést tartottam, ahol felhívtam a figyelmüket a követ
kezőkre:

A felmérést lehetőleg ugyanabban a tanteremben szervezzék meg, ahol az 
osztállyal különben a tanítás lebonyolítódig Mentesítsék a tanulókat minden 
zavaró körülménytől. Biztosítsák, hogy a tanulókat munka közben senki és 
semmi ne zavarja, tehát tilos a járkálás a tanteremben és a tanteremből. Figyel
meztessék a tanulókat, hogy rájuk nem vonatkozik az óravégi csengetés. A 
felmérést végző személy magatartásával ne teremtsen "vizsga" légkört, de 
közönyös magatartásával se serkentse "puskázásra" a tanulókat. Az iskola 
magyartanára csak mutassa be a felmérést végző személyt, de ne legyen jelen a 
felmérés időtartama alatt. Előzetes tapasztalataim szerint ugyanis a jelen lévő 
tanár ritkán tudja magát fegyelmezni. Munka közben ellenőrzi a tanulókat, 
közbeszól, meginti azokat, akik hibásan oldják meg feladatukat. Magatartásával 
olyan helyzetet teremthet, hogy kétségessé válik a mérőlap objektivitása, vagy a 
tanulók előtt kell felkérni, hogy hagyja el az osztályt.

A munka megkezdése előtt minden tanuló biztosítsa magának a feladat- 
megoldáshoz szükséges iskolai felszerelést.

A kislétszámú osztályok tanulói egyesével üljenek asztalaiknál. Ahol ez 
nem lehetséges, húzódjanak annyira az asztalok végére, hogy az átmásolás 
lehetetlenné váljon.



A felmérést végző szemely olvassa fel hangosan a mérőlap borítólapja 
belső felén található utasítást. Győződjék meg, hogy a tanulók megértették-e 
azt, majd engedélyt ad a munkára.

A megoldási időt attól a perctől számítsa, amikor minden tanuló kitöltötte 
a mérőlap fedelén található adatokat.

A felmérésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ebben feltűntetik az osztály 
létszámát, a hiányzó tanulók nevét és félévi osztályzatát magyar nyelvből. 
(Amennyiben az osztályzatokból az derülne ki, hogy a hiányzó tanulók mind 
elégtelen osztályzatúak, nyilvánvaló, hogy az iskola eltávolította az eredményen 
rontható tanulókat.) Be kell jegyezni a feladatmegoldás megkezdésének és 
befejezésének pontos idejét, továbbá minden zavaró körülményt, ami kihatással 
lehet az osztály teljesítményére.

A 60 perc letelte előtt figyelmeztetni kell a tanulókat, majd a hataridő 
leteltével mindenkitől össze kell a mérőlapokat szedni.

A felmérést végző személyeken kívül a fenti elveket körlevélben az 
érdekelt iskolák tudomására hoztuk, tehát a kitűzött napra biztosítani tudták a 
megfelelő munkafeltételeket.

A felmérés anyagát minden iskola és osztály számára előre elkészítettem, 
bórítékba zértam. A mérőlapokon kívül minden iskola anyaga tartalmazott 
annyi kérdőívet, ahány magyar szakos dolgozott a felső tagozaton. A kérfőíwel 
gyűjtöttem be a magyartanár képzettségére, szolgálati idejére és a tantárgy 
anyagi ellátottságára vonatkozó adatokat.

A felmérés lebonyolítása után az anyagot a szabadkai Pedagógiai Intézet- 
ben gyűjtöttem egybe. A jegyzőkönyvek áttanulmányozása megnyugtatott, hogy 
az iskolák mindenütt felkészültek a mérésre, sehol sem akadályozták a 
kiküldött személyek munkáját, csalási kísérlet sem intézmény sem egyén 
részéről nem történt.

Eredetileg a mérőlapok gépi feldolgozását terveztem. A szabadkai Köz- 
gazdasági Kar számítóközpontja hétmillió dinárt kért szolgáltatásáért, a gépi 
feldolgozásért. Anyagi eszközök hiányában el kellett tekintenem ettől a feldol
gozási módtól. Maradt tehát az emberi erővel történő feldolgozás. A munkát a 
magyar szakos tanárok szabadkai aktívája és a bácsszőlősi és felsőhegyi iskola 
tanítói vállalták.

A feldolgozást közösen, személyes vezetésemmel végezte a szakmai mun
kaközösség. Először a javítókulcsot és használátát, majd az értékelés módját 
beszéltem meg a pedagógusokkal. Ezután fogtak hozzá az egyéni mérőlapok 
kiértékeléséhez. Miután elkészültek egy-egy osztály anyagával, az egyéni tel
jesítményeket bejegyezték az előre elkészített táblázatokba.

Egy-egy évfolyam osztályai eredményeinek összesítését magam végeztem
el.

Mivel mérésemet országos felmérés nem előzte meg, javítókulcsaim nem 
tartalmazták az osztályzattá alakítás kulcsát. Erre a célra a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Neveléstudományi és Lélektani Intézete által kidolgozott 
táblázatot használtam a későbbiekben (a táblázat megtalálható a függelélben).





IV. AZ V. OSZTÁLY TELJESITMÉNYENEK 
RÉSZLETES ELEMZÉSE

Az alábbi lajstrom szemlélteti, hogy a mérőlap tartalmazta információkat, 
illetve feladatokat a tanulók milyen számban és százalékarányban nem oldották 
meg. A kimutatásra szükség volt az eredmeny minőséi elemzéséhez. A végén
közölt százalékpont érték nem a számoszlopok átlaga, hanem az évfolyam tel
jesítményátlaga!

A tartományi iskolák teljesítménye A laskói eredmény

A kérdés Hány tan. % A kérdés
sorszáma nem oldotta« átlaga

meg

1. 492 69,7 69,7 1. 22 91,6 91,6
2. 565 80,0 80,0 2. 22 91,6 91,6
3. a) 308 43,6 3. a) 15 62,5

b) 271 38,4 b) 14 58,3
c) 262 37,1 c) 13 54,1
d) 293 41,5 40,1 d) 13 54,1 57,2

4. 262 37,1 37,1 4. 3 12,5 12,5
5. a) 101 14,3 5. a) 2 8,3

b) 408 57,8 b) 15 62,5
c) 288 40,7 c) 15 • 62,5
d) 298 42,2 38,7 d) 15 62,5 48,9

6. a) 20 2,8 6. a) - —
b) 146 20,7 b) 9 37,5
c) 74 10,5 c) 2 8,3
d) 243 34,4 d) 6 25,0
e) 129 18,3 17,3 e) 3 12,5 16,6

7. a) 194 27,5 7. a) 5 20,8
b) 145 20,5 b) 2 8,3
c) 172 24,3 24,1 c) 2 8,3

8. a) 260 36,8 8. a) 7 29,1
b) 256 36,2 b) 5 20,8
c). 255 36,1 36,3 c) 6 25,0 28,3

9. a) 43 6,0 9. a) 1 4,1
b) 24 3,4 • b) - -



c) 300 42,5 c) 11 45,8
d) 73 10,3 d) 1 4,1
e) 80 113 14,7 e) 2 8,3 12,4

10. a) 258 36,5 10. a) 2 8,3
b) 249 35,2 b) 19 79,1
c) 151 21,4 c) 2 8,3
d) 193 27,3 30,1 d) 7 29,1 31,2

11. a) 266 37,7 11. a) 16 66,8
b) 314 44,5 41,1 b) 18 75,0 70,8

12. a) 519 73,5 12. a) 24 100,0
b) 648 91,8 b) 24 100,0
c) 507 79,0 71,8 c) 24 100,0 100,0

13. a) 86 12,2 13. a) 3 12,5
b) 91 12,5 12,3 b) 3 12,5 12,5

14. a) 168 23,8 14. a) 4 16,6
b) 400 56,6 b) 17 70,8
c) 376 53,2 c) 11 45,8
d) 273 38,6 43,0 d) 5 20,8 38,5

15. a) 474 67,1 15. a) 10 41,6
b) 467 66,1 b) 9 37,5
c) 558 79,0 70,7 c) 14 58,3 45,8

16. a) 182 25,8 16. a) 6 25,0
b) 324 45,9 35,8 b) 6 25,0 25,0

17. a) 665 94,2 17. a) 16 66,6
b) 665 94,2 b) 13 54,1
c) 656 92,9 c) 13 54,1
d) 660 93,5 d) 14 58,3
e) 650 92,0 e) 8 33,3
0 649 91,9 93,1 f) 8 33,3 49,9

18. 571 80,9 80,9 18. 16 66,6 66,6
19. a) 162 22,9 19. a) 15 62,5

b) 168 23,8 b) 5 20,8
c) 171 24,2 23,6 c) 4 16,6 33,3

20. a) 296 41,9 20. a) 10 41,6
b) 317 44,9 43,4 b) 12 50,0 45,8

21. a) 367 52,0 21. a) 14 58,3
b) 368 52,1 b) 12 50,0
c) 363 51,4 51,8 c) 12 50,0 52,7

22. a) 308 43,6 22. a) 3 12,5
b) 317 44,9 b) 4 16,6
c) 300 42,5 c) 11 45,8
d) 73 10,3 d) 1 4,1
e) 80 113 14,7 e) 2 8,3 12,4

10. a) 258 36,5 10. a) 2 8,3
b) 249 35,2 b) 19 79,1



C) 151 21,4 c) 2 8,3
d) 193 27,3 30,1 d) 7 29,1 31,2

11. a) 266 37,7 11. a) 16 66,8
b) 314 44,5 41,1 b) 18 75,0 70,8

12. a) 519 73,5 12. a) 24 100,0
b) 648 91,8 b) 24 100,0
c) 507 79,0 71,8 c) 24 100,0 100,0

13. a) 86 12,2 13. a) 3 12,5
b) 91 12,5 12,3 b) 3 12,5 12,5

14. a) 168 23,8 14. a) 4 16,6
b) 400 56,6 b) 17 70,8
c) 376 53,2 c) 11 45,8
d) 273 38,6 43,0 d) 5 20,8 38,5

15. a) 474 67,1 15. a) 10 41,6
b) 467 66,1 b) 9 37,5
c) 558 79,0 70,7 c) 14 58,3 45,8

16. a) 182 25,8 16. a) 6 25,0
b) 324 45,9 35,8 b) 6 25,0 25,0

17. a) 665 94,2 17. a) 16 66,6
b) 665 94,2 b) 13 54,1
c) 656 92,9 c) 13 54,1
d) 660 93,5 • d) 14 58,3
e) 650 92,0 e) 8 33,3
0 649 91,9 93,1 0 8 33,3 49,9

18. 571 80,9 80,9 18. 16 66,6 66,6
19. a) 162 22,9 19. a) 15 62,5

b) 168 23,8 b) 5 20,8
c) 171 24,2 23,6 c) 4 16,6 33,3

20. a) 296 41,9 20. a) 10 41,6
b) 317 44,9 43,4 b) 12 50,0 45,8

21. a) 367 52,0 21. a) 14 58,3
b) 368 52,1 b) 12 50,0
c) 363 51,4 51,8 c) 12 50,0 52,7

22. a) 308 43,6 22. a) 3 12,5
b) 317 44,9 b) 4 16,6
c) 332 47,0 45,1 c) 4 16,6 15,2

23. a) 425 60,2 23. a) 13 54,1
b) 385 54,5 b) 9 37,5
c) 493 69,8 61,5 c) 24 100,0 63,8

24. a) 653 92,5 24. a) 23 95,8
b) 657 93,0 b) 23 95,8
c) 620 87,8 91,9 c) 22 91,6 94,4

25. a) 322 45,6 25. a) 10 41,6
b) 174 24,6 b) 6 25,0
c) 315 44,6 c) 7 29,1



d) 297 42,0 d) 9 37,5
e) 356 50,4 41,8 e) 18 75,0 42,0

26. 613 86,8 86,8 26. 21 87,5 87,5
27. a) 242 34,3 27. a) 10 41,6

b) 214 30,3 b) 7 29,1
c) 261 36,9 c) 16 66,6
d) 614 86,9 d) 22 91,6
e) 517 73,2 52,3 e) 23 95,8 64,9

28. a) 433 63,1 28. a) 7 29,1
b) 316 44,7 b) 2 8,3
c) 590 83,5 63,1 c) 24 100,0 45,8

706 53,3 %p. 24 56,4 %p.

4.1. A mondatfajták a beszélő szándéka szerint

Az általános iskolák tanulói már az 1-2. osztályban megismerkednek a 
mondatvégi írásjelekkel és az írásgyakorlatokban alkalmazzák azokat. A tan
terv a 3. osztályban követeli először, hogy részletesebben foglalkozzunk a 
kijelentéssel, kérdéssel és a fölszólítással, majd a 4. osztályban tüzetesen földol
gozzuk a mondatfajtákat a beszélő szándéka szerint. Ezen a fokon már tudniuk 
kell az ismeretek nyelvtani meghatározását is. Az 5. osztályban tulajdonképpen 
az előző osztályokban megismert és gyakorolt nyelvtani fogalom differenciálása 
folyik, valamint az ismeretekhez fűződő helyesírási készség kialakítása.

Az öt tanítási év alatt kb. 20 tanítási órát fordítunk e nyelvi fogalmak 
kialakítására és a kapcsolatos helyesírási készségek gyakorlására. Mivel a 
témakörből j ó l  b e g y a k o r l o t t  ismeretekre számítottam, a mérőlapon 
csak egy feladat vizsgálja az idevágó ismereteket (6.). A feladat jellege szerint 
alkalmaztatás.

Csupán a tanulók 17,3%-a nem tudta megoldani a feladatot, azaz az 
eredmény igazolta elvárásomat. Az egyes elemek a kérdésben azonban nem 
egyforma eredményességgel szerepeltek:

a) kérdő mondat 2,8%
b) kijelentő mondat 20,7%
c) felkiáltó mondat 10,5%
d) kijelentő mondat 34,4%
e) óhajtó mondat 18,3%

A kimutatásból látható, hogy a legjobb erdményt a tanulók a kérdő és 
felkiáltó mondatokkal kapcsolatban érték el. A teljesítmény alakulását segítet
ték a különböző külső nyelvtani jelzések: az -e kérdő szócska és az Ó! indulat
szó. Várakozásommal ellentétben a leggyengébb eredmény a kijelentő mondat 
jelölésénél jelentkezett. Különösen gyenge a tanulók teljesítménye, ha a kijelen
tő mondat szövegkörnyezetben jelentkezik. A jelenség okát abban kereshetjük,
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hogy a tanítási gyakorlat túlságosan a formális nyelvtani jelekhez fűzi a mondat
fajok felismerését, illetve az írott nyelv vizsgálatát helyezi előtérbe.

Az összesített eredmény alapján azonban leszögezhetjük, hogy a tanulók a 
mondatvégi írásjeleket általában a k é s z s é g  fokán alkalmazzák. A körkörös 
tananyagelrendezés, a tankönyv és az akkori gyakorlófüzet bőséges gyakorló- 
anyaga (összesen 10 gyakorlat) biztosítja a szilárd, alkalmazásképes ismere
teket.

4.2. Az összetett mondat fogalma

A tanterv az 5. osztályban írta elő az összetett mondat fogalmának 
kialakítását. Mivel a tanuló nem mélyülhetett el az ismeretekben, a ráismerés 
fokán egy feladatot (4.) szenteltem ennek a témának.

A tanulók 37,1%-a nem oldotta meg a feladatot.
Ha a ráismerés fokán követeljük ezt az ismeretet, kielégítőnek, sőt jónak 

tekinthetjük ezt az eredményt. Szerintem a teljesítmény fokozható, ha a tanterv 
és a tankönyvön bizonyos kiigazítást végzünk.

A tanterv az összetett mondat fogalmának kialakítását a tanítási év elejére 
helyezi. így rákényszerítette a tankönyv szerzőire, hogy előzetes ismeretek 
hiányában dolgozzák föl az anyagot. Az összetett mondat fogalmi jegyei közül 
csak a tagmondatokat és a tagmondatokat elválasztó vesszőt említik. A tanítási 
gyakorlatban tehát elengedhetetlenül a külső jegyek, a tagmondatok közötti 
írásjelek megfigyeltetése került előtérbe a tartalmi jegyek rovására.

A következő szöveget találjuk a tankönyvben:
"Az összetett mondáiban írásjeleket, legtöbbször vesszőt teszünk a tag

mondatok körJ: Yaii-e valaki körtük, akit nem lelkesít ez a szép feladat?"
A szövegkörnvc7í'tbcii, közvetlenül az idézett példa után a következő 

mondatot ' Í juk:  "Fogjunk hát frissen, jókedvvel munkához!"
Vajon u.. u. lanuió, aki a bővítményeket, a "halmozott" mondatrészeket még 

nem ismeri, c/.ck után eligazodik-e a tagmondatok és az ismétlődő azonos mon
datrészek között? Csak a külső jeleket, a tagmondatok közötti írásjeleket 
keresi, azok alapján kénytelen dönteni, tehát ismeretei szükségszerűen felszíne
sek maradnak, ítéletei az egyes esetekben ingatagok, bizonytalanok.

Néztem szerint -  a visszacsatolás adatai ezt támasztják alá az összetett 
mondat fogalmának kialakítását a bővített mondat és a bővítmények feldol
gozása után kellene elvégezni. Ne külső jegyekkel jellemezzük az új nyelvtani 
fogalmat, hanem a belső tartalomból induljunk ki. Az összetett monda: 
tanításánál döntő fontosságú, hogy a tanuló észlelje a benne rejlő két vagy töbl 
p r e d i k a t í v  s z e r k e z e t e t .

Ha tehát ismert anyagból indulunk ki az új fogalom kialakításakor (,i 
bővített mondatról tanultak ismeretéből), szilárdabb új ismeretre számít
hatunk; illetve formális ismeret helyett funkcionális ismeret birtokába juttatjuk 
a tanulót.



L. N. Landa közel két évtizeddel ezelőtt algoritmust dolgozott ki a mon
datok alapvető fajainak meghatározására.34 Az ő algoritmusa is az összetett 
mondatokon belüli predikatív szerkezetek felismerésén alapszik.

A nyelvtan algoritmusos módszerével tanított kísérleti osztályban a hibák 
száma 5-9-szer kisebb volt, mint a kontroll osztályokban, ahol hagyományos 
módszerekkel tanítottak.

Landa algoritmusa a magyar mondatfajták megkülönböztetésére alkal- 
mazhatatlan, mert nem a magyar, hanem az orosz nyelv rendszeréhez igazodik. 
Kísérlete azonban serkentő hatású lehet tantárgypedagógiánkra. Példájára 
kidolgozhatjuk a magyar nyelvtan tanításában is a hatékonyabb tanulási 
eljárásokat.

43. A bővített mondat és a bővítmények

Az S. osztály tanterve jelentős szerepet szánt a bővített mondat és a 
bővítmények fogalma kialakításának. A kérdés jelentőségéhez idomítottam a 
teszt feladatrendszerét is. Összesen 7 feladat foglalkozik a fogalomkörrel, azaz 
a feladatok 25%-a (a 13. és 15-20.). Amint a táblázaton látható, a feladatok jel
legétől függően az egyes mondatrészekről a tanulók igen eltérő ismeretekkel 
bírnak.

A 13. feladattal a főmondatrészek ismeretét kértem számon. Tisztán az is
meretek reprodukálásáról volt szó. A tanulóknak egy egyszerű predikatív ítélet 
hiányzó fajfogalmait (alany és állítmány) kellett kiegészíteniük.

A kapott eredmény kitűnő. A tanulóknak mindössze 12,5%-a nem adott 
pontos választ a kérdésre.

Az előző kérdéssel van kapcsolatban a 16. feladat. Ebben a tanulóknak az 
elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásáról kellett tanúságot tenniük: szöveg- 
környezetben kellett felismerniük a főmondatrészeket.

Az eredmény sokkal gyengébb, mint amikor az ismereteket pusztán repro
dukálni kellett. Átlagosan a tanulók 35,8%-a nem oldotta meg a feladatot. A 
jelenségből arra következtethetünk, hogy a nyelvi jelenség tudatosítása meg
történt, az ismereteket kellő szinten megszilárdították, az alkalmaztatásban 
azonban még elemi szinten is bajok vannak: a tanulók jelentős százaléka még a 
jelenség felismeréséig sem jutott.

A feleletekből az is kitűnik, hogy a tanulók ismeretei az alanyról és az 
állítmányról nem arányosak. Míg a tanulóknak csak negyed része (25,8%) nem 
ismerte fel az alanyt a mondatban, a létigével kifejezett állítmányt csaknem fele 
(45,9%).

A gyakorlófüzetben és a nyelvtankönyvben összesen 16 gyakorlat állt a 
tanulók és a tanárok rendelkezésére, hogy az elméleti ismereteket alkal
mazásképes tudássá fejlesszék. Sajnos, ezek közül egyetlent sem találhattunk, 
amely olyan mondatot tartalmazott volna, amelyben az állítmányt létigével 
fejezzük ki, illetve a tanulóknak kellett volna ilyen mondatot összeállítani.

A jelenségnél azért időzöm, mert a fogyatékos ismeret kihatással lehet a 7. 
osztályos nyelvtani ismeretekre. Ebben az osztályban dolgoztuk fel az összetett



yt, melynek egyik alkotó eleme a legtöbb esetben a létíge. A tisztázat
lan fogalom (a létige állítmányi funkciója) a későbbiekben zavarhatja az új, 
jsszct eltebb fogalom megértését, elsajátítását. ítéletünk szigorúságát fokozza 
az a tény, hogy éppen az 5. osztály volt hivatva a főmondatrészek szófajának 
tudasosítására.

A jelzőkkel kapcsolatos ismereteket a 15. feladattal vizsgáltam. A követel- 
r. x riy itt szintén reprodukció volt. A nyelvtankönyv meghatározását kellett 
kibővíteni három fogalmi jegygyei.

Igen gyenge eredményt tanúsítottak tanulóink a jelző ismeretével kapcso
latban. A válaszok 70,7%-a negatív volt! Hogy a jelző milyenséget és men
nyiséget jelöl, azt kb. azonos (66-67) százalék nem volt képes megállapítani. 
Azt viszont, hogy a jelzett szó birtokosát is jelölheti, 79% nem tudta.

Az eredménytelenséget két dologgal magyarázhatjuk.
Az első az iskolai nyelvtankönyv. Mint a legtöbb esetben, úgy ennél a 

nyelvtani fogalomnál is a szerzők induktív úton igyekeztek eljutni a fogalomhoz. 
A nyelvi szemléltető anyag, a példatár azonban igen szegényes. A minőség-, 
mennyiség- és birtokos jelzőre csupán 1-1 példát közöl a tankönyv. Az egyik 
szerző, Szemere Gyula módszertanában a következőket olvashatjuk: "a szemlél
tetőanyagnak kellő, vagyis az általánosításhoz elegendő számú előfordulásban 
kell a tanulók elé tárnia a megfelelő jelenségeket." (A magyar nyelvtan tanítása, 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.) A gyakorlatban tehát ellentétbe került saját 
elméleti tételével. A tankönyv indukciós anyaga megítélésem szerint elegendő 
lenne régebbi ismeretek felújítására, de semmi esetre sem új fogalmak kiala
kítására.

Nem véletlen, hogy éppen a harmadik fogalmi jegyet (valakinek vagy 
valaminek a birtokosa) ismerik legkevésbé tanítványaink. Tankönyvünk a 
következő mondaton szemléltette a birtokos jelzőt: "Bagoly is bíró a maga bar
langjában." Ebben a mondatban a birtokos jelzőt visszaható névmással fejezzük 
ki. Viszont a nyelvtankönyv és a gyakorlófüzet gyakorlatai kizárólag ragos vagy 
ragtalan főnévvel kifejezett birtokos jelzőt tartalmaztak!

Leíró nyelvtanunk, "A mai magyar nyelv rendszere" szerint a birtokos jelző 
mindig főnév vagy főnévi szerepben használatos más szó. "Más szófajú szó csak 
többé-kevésbé kivételesen, idézet jelleggel, szintén alkalmi főnévi szófaji sze
repben lehet ilyen mondatrész."35

Kettősségről van szó tehát: a tankönyv alkalmatlan példán igyekezett 
kialakítani a birtokos jelző fogalmát, majd teljesen más jellegű példákon folyt a 
nyelvtani anyag gyakoroltatása. Esetünk tipikus példája lehet a negatív transz
ferhatásra. Ahelyett, hogy a szabályos eseteket taníttattuk volna meg jól, és 
csak utána a különöst, mi éppen fordítva végeztük. Ismét hivatkoznom kell az 
előbb idézett módszertanra:"... a nyelvi tényanyag az ismertetendő fogalomnak 
minden lényeges jegyét bemutassa, s a törvény érvényesülését tiszta esetekben, 
tipikus formákban tárja fel." Nyilvánvalóan az elmélet és gyakorlat permanens 
ellentmondásával állunk tehát szemben.

A sikertelenség másik oka neveléselméleti felfogásunkban keresendő. 
Észrevételeimet (összefoglaló jelleggel) a következő feladattal kapcsolatban 
szeretném kifejteni.



A 17. feladattal a tanulók határozókról szerzett ismereteit vettem vizsgálat 
alá. Jellegét tekintve ez is reproduktív, mint az előzó, a jelzővel kapcsolatos 
feladat. Itt azonban a teljes nyelvtani meghatározást követeltem: önállóan kel
lett felidézniük az év folyamán tanult, és a tankönyvben megtalálható nyelvtani 
definíciót.

A tanulók az egész 5. osztályos anyagból a legkevesebb ismeretről tettek 
tanúságot éppen a határozókkal kapcsolatban. Az eredmény a mélypontra 
süllyedt: 93,1% nem adott helyes választ! A feladaton belül a részeredmények 
sem jobbak. Mint a táblázaton látható, az egyes információs egységek mind
össze 1-2%-os eltérést mutatnak az átlagos eredménytől.

A 15. és 17. feladat kognitív síkon kapcsolatban van egymással. Jelzéseik 
azt bizonyítják, hogy az általános iskola 5. osztályában a tanulók bővítményről 
szerzett ismeretei megrekednek egy alacsonyabb ismeretszinten, a ráismerés 
fokán. Habár életkori sajátosságaik alkalmassá teszik őket arra is, hogy 
önállóan jussanak el akár elvont fogalmakig, tanítási módszereink mester
ségesen meggátolták őket ebben. Válaszaikból arra a következtetésre jutottunk, 
hogy nyelvtani fogalmaikat nehezen képesek reprodukálni vagy képtelenek 
arra. A képességek (jártasságok és készségek) fejlesztését az ismeretek tudatos, 
aktív feldolgozására és elsajátítására kellene alapoznunk. A reális képzési 
lehetőségektől fosztottuk meg tehát oktatásunkat akkor, amikor megelé
gedtünk a felszínes ismeretekkel.

A jelenség nemcsak tanítási módszereink fogyatékosságát tárja fel, hanem 
értelmi nevelésünk hiányos voltára is utal. Már a hatvanas években gyakran el
hangzottak bíráló megjegyzések az anyanyelvi nevelés hiányosságairól. Az el
marasztalások azonban nem voltak kellően adatoltak, vagy éppen azt a 
területet érintették, amelyet a tanítás amúgy is túldimenzionált.

Ha az anyanyelVtanítás keretében folyó nevelésről esett szó, általában az 
erkölcsi nevelés területén tapasztalt hiányosságokat fejtegették. A múltban az 
anyanyelvtanítás keretében folyó nevelőmunka a hangsúlyt az erkölcsi nevelés
re helyezte. Még az esztétikai nevelés sem vívta ki az őt megillető helyet, leg
kevésbé az értelmi erők fejlesztése, az értelmi nevelés.

Neveléselméletünk a sokoldalúan fejlett embereszményt helyezte a nevelés 
központjába. Az értelmi nevelés feladatát a következőképpen határozta meg:

"Az értelmi nevelés négy, egymással szoros kapcsolatban álló tényezőből 
tevődik össze: 1. meghatározott ismeretmennyiség szerzése a természeti és 
társadalmi jelenségekről és ezen alapuló helyes, tudományos világnézet; 2. a z 
é r t e l m i  k é p e s s é g e k  f e j l e s z t é s e  (kiemelés a szerzőtől); 3. tartós 
érdeklődés ébresztése az ismeretszerés iránt; 4. a tanulás módszereinek megis
merése, azaz alkalmassá tenni a tanulót a környező világról szóló ismeretei 
önálló gazdagítására, kiszélesítésére és elmélyítésére.”36

Az általános nevelési feladatok egy-egy tantárgy keretében valósulnak 
meg, a tantárgy jellegéből adódó sajátos körülmények között. A magyar 
nyelvtan tanítása kiválóan alkalmas a tanulók értelmi képességeinek, az értéke
lés, az észlelés, a figyelem, az emlékezés, a képzelet, a gondolkodás fej
lesztésére. ”A nyelv azzal, hogy a gondolkodás produktumait, a gondolatokat



öltözteti anyagi burokba, egyúttal valamennyi logikai művelet tükrözője is. A 
fogalomalkotás, az osztályozás, az ítélet, a következtetés stb. kivétel nélkül 
előfeltételei a nyelvi formába öltöző gondolkodásnak. Tehát a nyelv jelensé
geivel, törvényszerűségeivel foglalkozók közvetlen bepillantást kapnak a logika 
műhelyébe."3 Ha az idézett gondolatban veszélyes is a formális képzés 
kihegyezése, abban mégis igazat adok, hogy helyesen emeli ki az értelmi erők 
fejlesztésének lehetőségét. Más neveléselmélet szerint "a gondolkodásra neve
lés központjában az általános iskola felső osztályaiban a tudományos fogalmak 
kialakítása van. A tanulók gondolkodásbeli hibáinak, fogyatékosságainak leg
főbb oka a meg nem értés, a helytelenül használt, tisztázatlan fogalom."38 A mi 
esetünkben azonban nem, vagy nem csak a meg nem értéstől van szó. Több 
mint egy évtizedes szakfelügyelői tapasztalatom alapján állítom, hogy tanáraink 
általában sokat tesznek annak érdekében, hogy világos fogalmakat alakítsanak 
ki tanítványaikban a nyelvtani jelenségektől. A hiba gyökerét máshol kell 
keresnünk!

Egy módszertani babona terjedt el és vált általánossá pedagógusaink 
körében. Céljellegű, száraz grammatizálásnak tekintik, ha a nyelvtani fogalmak 
meghatárázását is elváráják a tanulóktól. Hogy a grammatizálás vádja elkerülje 
őket, többségük kerüli a nyelvtani meghatározások tanítását, azok számon
kérését. A tanulók nyelvtani ismeretei az esetek többségében a ráismerés fokán 
rekednek, mert "saját szavaikkal" képtelenek meghatározni a magyar nyelv 
törvényszerűségeit.

A helyzet alakulásában közrejátszott kísérleti tantervűnk. Az értelmi 
nevelés vonatkozásában azt a feladatot jelöli ki, hogy "a nyelvtani tények meg
figyeltetése révén tegye tudatossá a tanulók ösztönös nyelvhasználatát". Az 
elvárás így nem elég szabatos, mert nem határolja körül a tennivalókat kellő 
pontossággal.

A nyelvtantanítás módszertana már pontosan és világosan megszabja a 
tennivalókat: "Az ösztönös nyelvismeret... nem elégíheti ki a tantervi célokban 
kifejezett műveltségeszményt. Elégtelenségre figyelmeztetnek a gyermek beszé
dének különféle fogyatékosságai... Ezeket a hibákat csak akkor vetkőzheti le, 
ha megismeri azokat a n o r m á k a t ,  amelyekhez a mondanivaló 
kifejezésében alkalmazkodnia kell.

E normákhoz azonban nem juthat el csupán utánzással... De teljesen 
ésszerűtlen is volna ekkora kerülőutat tenni, “hiszen a nyelvtan rendszerében 
mindenki számára hozzáférhetőek azok a törvények, amelyeket a tudomány a 
magyarul beszélők számtalan nemzedékének nyelvi gyakorlatából vont le. A 
nyelvtantanításban ezek a törvények tárulnak fel a tanuló előtt a helyes 
kifejezés szabélyainak formájában. Megértésük és megtanulásuk (kiemelés a 
szerzőtől) tehát nélkülözhetetlen az anyanyelv tudatos helyes használatához".39

A tantárgypedagógia tehát nem zárkózik el, sőt kihangsúlyozza a nyelvi 
normák megtanítását. A minőségi tudati változások azonban pedagógusa
inkban sokkal lasabban érnek be, mint ahogy azt elvárnánk. Ennek közvetlen 
következménye, hogy tanulóink a nyelvi normák ismeretében megrekednek a 
ráismerés fokán, vagy igen felszínes, bizonytalan ismeretekre tesznek szert.



Visszakanyarodva a tesztfeladatokra, megállapíthatjuk, hogy a fent ismer
tetett felfogás következtében a tanulók zöme egyáltalán nem tudott választ 
adni, vagy tévesek a válaszaik. Az utóbbiak következőképpen csoportosíthatók:

1. Válasz helyett felsorolták a határozók fajait.
2. A határozók definíciója helyett a határozók kérdéseit tűntették fel.
3. Nem jutottak el az általánosításig, maradtak az egyedi esetek ismerete 

fokán. Pl. "Azt a mondatrészt, ami valakinek, valaminek a helyét, módját, 
eszközét, részét (?) határozza meg, határozónak nevezzük."

Arra kell következtetnünk, hogy pedagógusaink az elméleti ismeretekkel 
szemben a jártasságokat, készségeket részesítik előnyban. A törekvés helytálló 
is lenne, ha kellő elméleti megalapozottsággal bírna. Azonban a törekvés az 
esetek többségében pusztán utánzást jelent, a nyelvi analógiák felületes alkal
mazását.

Állításom igazolására szolgál a 19. feladat. Ebben a tanulóknak -n 
határozóraggal kellett ellátni három melléknevet. Ugyanezek fordulnak elő a 
nyelvtankönyvben is. A feladatot a tanulók 23,6%-a nem oldotta meg, amit jó 
eredménynek tekinthetünk. Ezt bizonyítéknak tekintem, hogy tanáraink általá
ban igyekeznek minden gyakorlati feladatot megoldani -  legalább a nyelvtan- 
könyvből. A felelet értékét rontja, hogy lényegében semmi önnállóságot nem 
követelt a tanulótól, csupán előzetes gyakorlást.

A 20. szintén alkalmaztatási feladat. A -ba, -be; -bán, -ben határozóragok 
helyes használatát volt-hivatott vizsgálni. A tanulók 43,4%-a nem tudott helyes 
választ adni a kárdásre. A helytelen válaszok okát két irányban kutathatjuk:

1. Számolnunk kell erős nyelvjárási hatással. A vajdasági nyelvjárások 
ugyanis nem igen tesznek funkcionális külömbséget a -ba, -be és a -bán, -ben 
ragos határozók között. Ugyanakkor a tömegkommunikációs eszközök hatá
sára terjed a köznyelvi norma, de még a szélesebb néprétegekben nem terem
tődött meg a szükséges nyelvi igényesség.

2. Az irodalmi köznyelv hatására hiperurbanisztikus jelleggel -bán, -ben 
ragos határozók jelentkezhetnek a -ba, -be ragosak helyett, a nyelvi normák 
bizonytalansága folytán.

Á közepes eredmény arra int bennünket, hogy ilyen, látszólag egyszerű he
lyesírási és nyelvhelyességi kérdésnek is több időt szenteljünk a tanításban. A 
beszédművelés során rendszeresen nyesegetnünk kell a nyelvhelyességi hibá
kat. A teszt jelzése szerint a jelenség igen gyakori. Ha figyelmen kívöl hagyjuk 
tanítványaink szóbeli megnyilatkozásaiban, nyelvi igénytelenségre szoktatjuk 
őket. Kérdéses azonban, hogy a nevelőtestületek egységesek-e a hibátlan nyelv- 
használat megkövetelésében?

A 18. feladat a tárgyról tanultakat vizsgálja. A tanulók válaszai ugyanolyan 
gyenge eredményről tanúskodnak, mint amit a többi bővítménynél tapasztal
tunk. A tanulók 80,9%-a nem adott kielégítő választ. A feladat enyhít a 
követelményszinten: a tanulónak csupán fel kellett ismerniük a főnévi igenévvel 
kifejezett tárgyat a mondatban.

Az eredménytelenség oka szintén a tankönyvben keresendő, mint a bir
tokos jelző esetében. A nyelvi szemléltető anyag a tárgy esetében is elégtelen 
(mindössze egyetlen mondat), továbbá csupán a -t ragos főnevet mutatja be a



tárgy funkciójában. A gyakorlatok közlésekor azonban a szerzők mintha 
rádöbbentek volna, hogy a főnévi igenevet a tanulók még nem ismerik (a 
tanterv szerint majd csak a 6. osztályban fogják megismerni), és kapkodva, 
felületesen ismertetni igyekeznek a főnévi igenév fogalmát, majd példákat 
sorolnak fel a főnévi igenévre tárgyi funkcióban. Módszerük nem vezetett és 
nem is vezethet eredményre. Mint látható, a tanulóknak csak egy ötödé képes 
felismerni a főnévi igenévi tárgyat, ez pedig elkedvetlenítően gyenge eredmény.

Összegezésként megállapíthatjuk:
-  Az 5. osztály tanulói igen jól ismerik a főmondatrészeket. Okát abban 

látjuk, hogy a körkörös tananyagelrendezés lehetőséget teremt az ismeretek 
fokozatos kialakítására, a fogalmi jegyek bővítésére, majd a megszilárdításra és 
az alkalmazásképes tudás kialakítására.

-  A bővítményekről szerzett ismeretek nem kielégítőek. Még ha elsődleges 
ismereteként kezeljük is őket, akkor sem lehetünk elégedettek a tanulók 
tudásával. Az eredménytelenség okát nevelési és módszertani felfogásunkban 
kereshetjük. Az akkor használatos tankönyv nem volt kifogástalan, mert a 
tipikus jelenségek bemutatása helyett többször a különöst részesítette előny
ben. A főnévi igenévvel kifejezett tárgyat, mivel a tanulók nem rendelkeznek a 
szükséges alapismertekkel, nem taníthatjuk ebben az osztályban.

4.4. Hangtan

Az 5. osztály másik nagy nyelvtani témaköre a hangtan. Fontosságának 
megfelelően erről a területről is 7 feladat került a tesztbe, azaz a kérdések 
25%-a.

A 7. feladat azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e pontosan betűzni a 
szavakat, meg tudják-e különböztetni a szavakban a magánhangzókat és más
salhangzókat. Az eredménnyel elégedettek lehetünk: mindössze a tanulók 
negyed része (24,1%) volt képtelen megoldani a feladatot.

Mivel az előzetes kipróbáláskor is igen jó eredményt jelzett ez a feladat, 
változatlanul hagytam. Az alkalmazáskor azonban azt tapasztaltam, hogy a 
tanulók egy része nem érthette az elvégzendő műveletet. A félreértés követ
keztében egyesek ugyanis nem betűzték a kijelölt szót, hanem szótagolók. A  
helytelen megoldások között csak elvétve fordult elő, hogy valaki a kétjegyű 
mássalhangzót elemeire bontotta, és külön-külön betűnek tekintette.

Ellenben gyakoribbá vált ez az eset, amikor a mássalhangzók számát kel
lett megállapítaniuk. Feltehetően a betűzésnél a hangokra bontás segítette a 
tanulót, a számlálásnál pedig a hang grafikai képe idézett elő némi zavart. Az 
ilyen esetek azonban olyan kis százalékot képeznek, hogy a mindig fennálló 
figyelmetlenséggel is számolva nem tekinthetjük problémásnak.

A feleletek alapján megállapíthatjuk, hogy az előző négy éven át folyó 
gyakorlás eredményes volt, a tanulók kellő biztossággal ismerik fel a betűket a 
szavakban.

A 8. feladattal szintén az ismeretek alkalmazásának fokát vizsgáltam. A 
hosszú mássalhangzókat kellett felismerni az adott mondatban. Az eredmény



közepes, körülbelül az osztályátlag szintjén mozog. 36,3% nem tudott eleget 
tenni a feladatnak.

Mint a táblázaton látható, szinte azonos eredményt értek el mind az 
egyjegyű, mind a kétjegyű mássalhangzók felismerésében.

Az adatok szerint a tanulók a kétjegyű mássalhangzók felismerésében 
elérték a kívánt biztonságot. Az ismeretek önálló alkalmazásában, azaz a he
lyesírásban a kérdés ezzel még nem kerülhet le a napirendről. A betűkettőzés 
eseteit minden további osztályban gyakorolni kell, ahol erre a tantervi anyag 
lehetőséget biztosít. Majd csak a befejező osztályban számíthatunk az önálló 
gyakorlati alkalmazás készségfokával.

A 9. feladat a j hang kétféle jelölésének helyes használata vizsgálta. A 
tanulók teljesítménye kitűnő', midössze 14,7% nem tudta megoldani a feladatot.

Általában ezen a fejlettségi szinten megelégszünk a jártassággal is a j hang 
kétféle jelölésében. A felmutatott eredmény szerint tanítványaink ebben az 
osztályban már elérik a kászságszintet. A kérdésben felsorolt szavak közül csak 
a "tavaly" szó írásánál tapasztaltam gyengébb eredményt (42,4%).

Nézetem szerint a kedvező eredmény csak részben köszönhető nyelv
tantanításunknak. A teljesítmény alakulására jelentős hatással van a vajdasági 
magyar nyelv sajátos helyzete. A hat évtizedes együttélés a délszláv nemzetek
kel befolyásolta és befolyásolja az itteni magyar nyelv életét és alakulását. Az 
együttélés és a nyelvi érintkezés köztudottan negatív irányban befolyásolja a 
lexikai és morfológiai változásokat, jelenségeket. De ugyanakkor megfigyel
hetünk bizonyos hatásokat beszédhangjaink állományába is. Legérzékletesebb 
formában a j hang fejlődősében figyelhető meg a délszláv nyelvek hatása.

Az ómagyar korban megindult ly-j hangváltozás a XV. században öltött 
nagy méreteket. A nyelvi érintkezés, egymésrahatás fokában a Vajdaság terüle
tén nem mernék okadatolt nyelvtörténeti bizonyítóanyag hiányban ilyen messze 
menni, de bizonyos, hogy a fokozottabb kölcsönös egymásra hatás ebben az 
évszázadban indult meg. Feltételezem, hogy hatására az általános hangváltozási 
tendenciák területünkön lelassudhattak. Később, a XX. században bekövet
kezett történelmi változás a természetes egymásrahatást erősítette.

A nyelvi hatás kölcsönös volt. "A bácskai bunyevácok nyelvének egy 
jellemző sajátossága a lj-nek j-s ejtése. Ezt PopovűT^ magyar hatásnak tulajdo
nítja, mert egyebekben a bunyevácok nyelvjárása olyan szerbhorvát nyelv
járásokkal tartozik össze, amelyekben a íj (P) ejtáse megőrzött. Felfogásom 
szerint ebben a hangváltozásban a szerbhorvát nyelven beszélő magyarok ejtése 
jutott érvényre, akik ti. a P-t j-vel helyettesítették, bár az sem teljesen lehetet
len, hogy az általános kétnyelvűség következtáben az P>j hangváltozás a bu
nyevácok és a bácskai magyarok nyelvjárásaiban egyidőben következett be.

Ugyanakkor a szerbhorvát nyelvet beszélő magyarok a magyar beszédben 
is ejtik a P hangot, mivel önnálló jele van a magyar ábécében, és a megfelelő 
beszédhangot ejteni tudják.

Köznyelvi ejtésünk tehát két ellentétes nyelvi tendenciának van kitéve. Az 
igényes nyelvhasználat az irodalmi nyelv normáinak megfelelően a j-s ejtéshez 
igyekszik igazodni, a velünk együtt élő nemzetek nyelvének hatására pedig 
erőteljesen jut kifejezésre a ly szabatos ejtése is.



Míg a magyarországi köznyelvi ejtésből teljesen kiveszett a ly fonéma, a 
vajdasági értelmiségieknél, munkásoknál, tanulóifjúságnál (tehát azoknál a 
szociális rétegeknél, ahol a teljes kétnyelvűség kibontakozhatott) mind gyak
rabban halljuk a folyó beszédben a ly hang szabályos ejtését. Sőt olyan esetek
kel is találkozunk, ahol az iskolának le kell szoktatni a tanulókat arról, hogy 
meglévő beszédhangunkat ejtsék.

Iskoláinkban jelenleg az a helyzet, hogy magyarórán tanáraink áltálában 
tiltják a ly ejtését, a többi tantárgy keretében azonban a tanulók szabadon 
használhatják, sőt tanáraiktól is azt hallják. Mindenesetre a nyelvállapot okoz
za, hogy a j hang kétféle jelölése helyesírásunkban nem okoz gondot.

A ly hang ejtését betűejtésnek, nyelyjárásiasságnak vagyegy régi, történel
mi beszédhangunk jelentkezésének kell-e tekintenünk? 1965-ben az egri kiejté
si konferencián felvettem ezt a jelenséget. Megnyugtató választ nem kaptam. 
Lőrincze Lajos a nyelvtörténet folyamán létezett hengunk felújítását látja 
benne, tehát a nyelv hanganyagának gazdagodását. Vele ellentétben Bárczi 
Géza retrográd jelenségnek tekintette.

Magam Lőrincze felfogását tarom helyesnek, és nem üldözném a magyar - 
tanításben a ly-s ejtést.

A 11. feladat a teljes hasonulás meghatározását kérte számon. Annak 
ellenére, hogy a teljes meghatározást csak ki kellett egészíteni, az eredmény 
mégis közepes: 41,1% nem tudta megoldani a feladatot. Az eredmény itt is 
kapcsolatban van azzal a jelenséggel, melyet úgy nevezhetnénk, hogy tanáraink 
viszolyognak az elméleti ismeretek megerősítésétől.

Az előzőhöz kapcsolódik a 14. feladat. Ebben a -val, -vei ragog hasonu
lását kellett a gyakorlatban alkalmazniuk a tanulóknak. Mivel a 11. feladatnál 
megállapítottuk, hogy a tanulók közepes elméleti ismerettel rendelkeznek, a 
gyakorlati alkalmazás nem hozott jobb eredményt. A tanulók 43%-a nem ol
dotta meg a feladatot.

A legjobb eredményt a hosszú egyjegyű és kétjegyű mássalhangzóra 
végződő szavakhoz járuló -val, -vei ragok hasonulása esetében érték el a 
tanulók. Az első esetben valószínűleg a kiejtés elvére épülő hcjyesírási norma 
hatott az eredmény alakulására.

Az egyjegyű mássalhangzókra végződő szavak esetében az eredmény sok
kal gyengébbnek bizonyult. Annak ellenére, hogy a tankönyv és a gyakorlófüzet 
24 gyakorlatot szentelt a teljes hasonulás begykorlásának, nem lehetünk 
elégedettek a felmutatott eredménnyel. Az elméleti ismeretek jobb meg
alapozása mellett az egyjegyű mássalhangzóra végződő főnevek ragos és rag- 
talan alakjainak jelentésváltozásaira kell felhívnunk a tanulók figyelmét. A 
"könyvel -  könyvvel, pénzel -  pénzzel, kertel -  kerttel" szópárok jelentés
különbségeit kell jobban kihangsúlyoznunk, azokat gyakoroltatnunk a folyó 
beszédben és írásban.

A 12. feladat a szavak hangrendjére vonatkozik. Amint a táblázaton láthat
juk, a tanulók ismeretei elégtelenek: 79% nem tudta hibátlanul megoldani a 
feladatot. Az átlagtól gyengébb eredményt a mély hangrendű szavak felis
merésében tapasztalhatunk: 91,8% nem oldotta meg ezt a feladatot.



Az elégtelen eredményen belül tehát a teljes tájékozatlansággal is találko
zunk. Feltevésem szerint a tantervi maximalizmus következtében tanáraink nem 
fordítottak (és nem fordítanak) kellő időt és energiát a szerintük ún. "mellékes 
kérdések" tisztázására, habár irodalmi-esztétikai és fogalmazástanítási szem
pontból a fogyatékosság más területén kiütközik.

Tanáraink -  számos előzetes példa utal erre -  a gyakorlatiasság elvét 
tartják szem előtt a nyelvtantanításban. Az elv helyessége vitathatlan, ha 
kifogásoljuk is a gyakorlás kellő elméleti megalapozatlanságát. Nézetünk 
alátámasztja a hangtan területére vonatkozó utolsó feladatunk.

A 10. feladattal a tanulók szótagoló képességét vizsgáltam. Az eredmény 
igen kedvező. Csupán a tanulók 30,1%-a nem oldotta meg a feladatot.

A legjobb eredményt az intervokális helyzetben lévő kétjegyű mással- 
hangzós szavak elválasztásában érték el, majd a ragos névszók szótagolásában. 
Az átlagnál gyengébb az eredmény a dz, dzs betűt tartalmazó szavak elválasz
tásában. A viszonylag gyengébb teljesítmény semmi esetre sem ad aggodalomra 
okot, mivel igen kisszámú szó írását érinti, tehát a hibázás valószínűsége igen 
kicsi.

A helyes megoldások gyakorisága olyan automatizmust tételez fel, amely 
ezt az ismeretet a készségek sorába helyezi.

A betűtanítás és a kezdő olvasástanítás kezdetétől alkalmazott szóképes 
olvasás ellenére a szótagolás és elválasztás az alsó osztályokban teljesen 
elsajátítható. A felső tagozaton nem képez helyesírási problémát.

4.5. Az igék

Az alsó tagozaton a tanulók már megismerték az ige fogalmát, a cselekvés 
idejét, a cselekvők személyét és számát. Ebben az osztályban a meglévő is
meretek az igemódokkal, az alanyi és tárgyas ragozással bővölnek. A körkörös 
tananyagelrendezési elv szerint az előzetes ismereteket ismételjük, kibővítjük, 
tudományosabb szintre emeljük, elmélyítjük és megszilárdítjuk.

Az elmélyítésre szánt anyagból az igég jelentését emeltem ki és vettem 
vizsgálat alá. A 22. feladat foglalkozik ezzel a kérdéssel. A teljesítmény köze
pesnek tekinthető, kb. az osztályátlag színvonalán mozog: 45,1% nem tudta 
megoldani a feladatot. A részeredmények 1-2%-os eltéréssel az átlag körül 
csoportosulnak.

A legtöbb tanuló a cselekvést jelentő igét ismerete fel, a legkevesebb a 
létezést jelentőt. Az előző évek munkája alapján az eredmény alakulása termé
szetesnek vehető. A tanulók ui. legelőször az igéről tanulták, hogy az "cselek
vést jelentő szó". Később bővült a fogalmi jegyek köre, de még a 4. osztályban is 
azt hallották, hogy "a van, volt, lesz is ige". Az előzőleg kialakult és meg
szilárdult idegkapcsolatok akadályozzák a tanulókat abban, hogy az első mel
lett a további fogalmi jegyeket is magukévá fegyék.

A terminológia is zavarólag hat. Az állapot és létezés fogalma a tanuló 
számára túlságosan elvont. Nem értik tartalmukat, képtelenek meghatározni, 
mely igék sorolhatók fogalomkörükbe.



Dr. Cser János42 az erkölcsi tulajdonságokat jelentő fogalmakat vizsgálta a 
10-14 éves korban. Tanulmánya felbátorít annak hangoztatására, hogy a 
metanyelvi kifejezések legalább annyira elvonlak, mint az erkölcsi fogalmak, 
azaz nem minden esetben igazodnak a tanulók fejlettségéhez. Az ige esetében 
is operálunk olyan fogalmakkal, amelyek meghaladják a tanulók fejlettségét, 
másrészt sokkal több időt igényelnek a fogalom kialakítására, több példát tar
talmazó indukciós munkát, mint ahogy eddig hittük. Nézetem szerint a tartal
matlan terminusok hatnak zavaróan, hogy ismereteiről a tanuló biztosan és 
szabatosan számot adjon.

A 21. feladat a téma új elemeit, az igemódokat vizsgálta. Annak ellenére, 
csupán felsorolni kellett az igemódokat, a tanulók fele (51,8%) nem tett eleget 
feladatának. Az egyes igemódok ismeretében lényegtelen eltérés mutatkozott. 
A nem értékelt tanulók zöme meg sem kísérte a feladat megoldását. Ha pedig 
megkísérelték, az igék fajait sorolták feljelentésük szerint.

Lássuk ezután, milyen az ismeretek gyakorlati alkalmazásának foka ilyen 
elméleti alapozás után!

A 24. feladatban a tanulóknak kijelentő módú igéket kellett átalakítani 
felszólító módú igékké. Az eredmény katasztrofálisan gyenge: 91,1% nem tudta 
megoldani a feladatot. A táblázat szerint a leggyengébb eredményt a dz végű 
igék átalakításában érték el. Csak fél százalékkal több tanuló tudta helyesen 
átalakítani a hisz igét. Árnyat vet az amúgy is gyenge teljesítményre az a tény, 
hogy a tankönyv kiemelten foglalkozik ezzel az igével. Legjobb az eredmény, de 
az sem kielégítő, a sz-re végződő ige átalakításakor.

Közepes elméleti ismeretek után nem is várhattunk sokkal jobb ered
ményt. Ilyen leverő teljesítmény azonban kényszerítő erővel bír nyelvtanításunk 
további tervezésére. Tanárainknak sokkal több időt kell fordítaniuk az igemó
dok tisztázására és begyakorlására, mint eddig tették.

Tankönyvünk szerzői tisztában voltak a felszólító módhoz fűződő he
lyesírási kérdések jelentőségével, ezért kellő számú és változatosságú gyakor
latot iktattak be. Á szűkös órakeret azonban kényszerítette pedagógusainkat, 
hogy ennél a témánál is takarékoskodjanak idejükkel.

A hatvanas években kisebb mintán és alacsonyabb igénnyel végeztem már 
felmérést. A felszólító mód ismeretéről és a kapcsolódó helyesírásról kapott 
jelzések azonosak voltak e felmérés adataival. A szakaktívákban és a magyar 
szakos tanárok évi szemináriumain rendszeresen ráterelem a figyelmet az 
igemódokkal kapcsolatban tapasztalt elméleti és gyakorlati fogyatékosságokra.

A tanulók teljesítménye arra utal, hogy a továbbképző munka még nem 
érett be. További erőfeszítések szükségesek, hogy a nyelvtan- és helyes
írástanítás súlyosabb problémáira tereljük a pedagógus közvélemény ügyeimét.

A 25. feladat egy ige teljes elemzését követelte a tanulóktól. Meg kellett 
állapítani az ige módját, idejét, a cselekvő személyét, számát, és hogy alanyi 
vagy tárgyas ragozású-e. Az eredmény az átlagnál valamivel jobb: 41,8% nem 
oldotta meg a feladatot.

Az egyes elemek teljesítményfoka különböző. Az igemódok felismerése 
(45,6% megoldatlan) nagyfokú korrelációt mutat a 21. feladattal. A legjobb



eredményt (24,6% megoldatlan) az ige idejével kapcsolatosan érték el a 
tanulók. Jelzése szerint az évről évre ismétlődő gyakorlás az ismereteket jól 
megszilárdította. A gyakorlatban is biztosan alkalmazzák ismereteiket a tanu
lók. Leggyengébb az eredmény az alanyi vagy tárgyas ragozás felismeréséből. A 
táblázaton látható, hogy a tanulók fele képtelen meghatározni, hogy az adott 
ige alanyi vagy tárgyas ragozású-e.

A 26. feladat nyelvtani és helyesírási probléma megoldása elé állította a 
tanulót. Egy t végű ige felszólító módú, tárgyas ragozású, egyes szám 2. 
személyű alakját kellett leírniuk. A megoldáshoz szükség volt a felszólító mód 
tárgyas ragozása paradigmájának ismeretére. Az eredmény elégtelen: 86,8% 
képtelen volt megoldani a feladatot.

Tanévzáró teszt nem vállalkozhatott arra, hogy részleteiben is vizsgálja a 
tanulók igékkel kapcsolatos ismereteit. Arra majd tématezstek alkalmazásával 
deríthetünk fényt. A lehetőségek arányában azonban igyekeztem kiemelni az 5. 
osztályban tanult új anyag fontosabb elemeit. A mutatók tükrében leszögez
hetem:

-  az előző években tanult anyag egy része (igeidők) kellően megszilárdult, 
a tanulónak biztos támaszt nyújt a nyelvtani elemzésben;

-  az előzetes ismeretek más része (az ige jelentése, személye, száqna) nem 
eléggé begyakorlott, több időt kell gyakorlásra fordítani;

-  az új anyag elméleti alapozása csak megkezdődik, kellő szilárdságot nem 
ér el. Ennek következtében az igékhez fűződő helyesírás nem éri el még a 
jártassági szintet sem. Javaslat: a tantervben előirányzott ikes igék tanítását és 
ragozását ki kellene hagyni az osztály tantervi anyagából. Az így felszebadult 
tanítási időt felhasználhatnánk a helyesírási készség további tökéletesítésére.

4.6. A főnevek

Az általános iskola 3-4. osztályos tanulói már megismerik a főnév fogal
mát. Az 5. osztályban főleg az ismeretek elmélyítését végezzük, illetve új fogal
mijegyekkel bővítjük az ismert fogalmat.

A 28. feladat éppen azt vizsgálja, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek a 
tanulók a főnév teljesebb fogalmáról. A tankönyv a nyelvtani fogalmakat logikai 
ítélet formájában közli. A feladat szerint az ítélet állítmányi szerkezetének 
tárgyait kellett felsorolnia a tanulóknak. Az eredmény elégséges: a tanulók 
63%-a nem tudta hibátlanul megoldani a feladatot. A táblázaton látható, hogy 
az első két fajfogalmat közepes vagy közepesnél jobb szinten ismerik, viszont az 
utolsó fajfogalom ismerete elégtelen. A tanulók 83,5%-a nem tudja, hogy a 
főnév gondolati dolgok neve is.

Az igéknél már említettem az életkori sajátosságok ás az elvont fogalmak 
ismerete közötti szoros összefüggést. Nézetem szerint itt hasonló esettel állunk 
szemben^A "gondolati dolog" megfogalmazás túlságosan elvont a tanulóknak. 
A tananyag feldolgozásakor a tankönyv és a gyakorlófüzet szerzői nem számol
tak ezzel a ténnyel. Az új fajfogalom megértetéséhez a tankönyv szerzői



mindössze három elvont főnevet említenek példaként. A gyakorlatok között 
egy van, ahol a tanulónak a főnevek kikeresése közben elvont főnevet kellett 
megismernie, de itt sem hangsúlyozza ki a könyv annak elvontságát. A 
gyakorlófüzetben pedig egyetlen példát, gyakorlatot sem találtam az elvont 
főnevekre. Természetes tehát, hogy a tanuló számára homályos, értelmetlen 
marad a "gondolati dolog", és az ítéletből azokat az elemeket jegyzi meg, illetve 
ismeri, amelyek az előző osztályokban beidegződtek.

A 27. feladat a tulajdonnevek fajainak írását vizsgálja. A tanulók tel
jesítménye közepes: 52,3% nem tudta hibátlanul megoldani a helyesírási 
problémát. A teljesítményen belül azonban nagy eltérések vannak a különböző 
tulajdonnevek írását illetően. A táblázat szerint leghibátlanabbul írják a 
tanulók a hegyneveket, majd ország- és újságneveket. Ezek helyesírása igen biz
tos. Ezzel ellentétben 73,2% nem írta helyesen a tavak nevét, 86,9% az ut
caneveket. Ez utóbbi annál sajnálatosabb, mivel az összes többi tulajdonnévi 
kategóriánál nagyobb gyakorlati értéke van.

A hiányosságért nem hibáztathatók a magyartanárok. A teljesítmény 
alakulására döntő hatással a tarományi többnyelvűség volt.

A fenti állításnak látszólag ellentmond a földrajzi nevek helyesírása. 
Ezekre is hatni kellene a kétnyelvű környezetnek, de hatását nem tapasztalhat
juk. A tanulók a természet- és társadalomismereti tantárgyból megismerték 
Jugoszlávia hegyrajzát, de talán ez segítette őket, hogy az esetek többségében a 
mellékjeles latin betűkkel jelölték a hazai hegyneveket.

Az országnevek írásában csak akkor jelentkeznek itt-ott problémák, ha 
azok összetett szók. Előfordul, hogy az összetételek tagjai külön írják, pl. Svéd 
ország, Német ország.

A több szóból álló újságneveknél ott hibáznak, hogy többször csak az első 
szó kezdőbetűjét írják nagy betűvel. Ezekben az esetekben a tanulók a szerb
horvát helyesírási normát követték.

A tavak neveinek írásában két hibatípus az uralkodó. Vagy nem teszik ki a 
kételemű tulajdonnév elő- és utótagja közé a kötőjelet, vagy azonosítják a tó 
nevét a tó melletti településsel. Pl. Palics, Bled, Ludas stb.

A szerbhorvát utcanevek vagy a helytelenül kiírt kétnyelvű utcanevek hat
nak a helyesírásra legrombolóbb erővel. A környezet hatására a tanulók egy
ötöde sem képes helyesen írni az utcaneveket. ..

A legtöbb faluban és városban csak szerbhorvát utcanevekkel találkozunk. 
Hatásukra a vajdasági magyar köznyelvben is a leggyakrabban a szerbhorvát 
névszóragozás szabályai szerinr ejtjük az utcaneveket. így van ez a magyar 
nyelvű sajtótermékekben is. Sőt előfordul, hogy ugyanabban a lapban a magyar 
és a szerbhorvát helyesírási norma szerint vegyesen jelentkeznek az utcanevek, 
pl. a Magyár Szó apróhirdetéseiben. A köznyelv, a sajtó és a feliratok együttes 
hatására tanulóink zöme így írja az utcaneveket: Pavlovačka, Teslina, 
Aranđelovačka, Vuka Mandušića, Grobljanska stb. Az a gyanúm, hogy sok 
tanulónak megszokásból épp ez a természetes, és természetellenesen hangzik a 
magyar megnevezés.

Nem sok köszönet van az ún. "kétnyelvű" utcanevekben sem. Azokat ilyen 
feliratokkal látják el:



Ulica
Vuka Mandušića

utca
E takarékos megoldás éppen úgy a szerbhorvát főnévi esetragok haszná

latára szoktat, mint az egynyelvű feliratok.
Hasonló a helyzet akkor is, ha történetesen magyar család- és utónév 

képezi az utcanév elemét. Abban ilyen eltorzulások születhetnek (pl. Újvidé
ken): Papa Pala ulica.

Egyébb hibák ugyanebből a csoportból: Kizúr István 9. vagy Kizur Ištvana; 
Petőfijeva vagy Petőfi Šandorova. Leggyakoribb volt az első változat. A jelzős 
szerkezetből eltí'nt a jelzett szó, és helyét teljesen átvette a jelzőként szereplő 
család- illetve utónév.

A hibák magas százaléka arra int bennünket, hogy általános iskoláinkban 
sokkal nagyobb gondot kell fordítanunk a nyelvművelő tevékenységre. A 
magyartanáron kívül az egész nevelőtestület legyen egységes az igényes nyelv- 
használat megkövetelésében. Sőt a társadalmi környezetben is érvényesíteni 
kell az alapvető nyelvhelyességi normákat. Ez a követelmény nincs ellentétben 
a kétnyelvűségi tendenciával. Éppen ellenkezőleg. Az olyan vajdasági polgár 
ideálja lebegjen szemünk előtt, aki elsősorban anyanyelvén képes magát 
választékosán kifejezni. Az anyanyelv iránti igényesség magával hozza a 
környezet másik nyelve iránti megbecsülést, az abbeli törekvést, hogy azon is 
lehetőleg tökéletesen, a nyelv szabályai szerint beszéljünk. Küzdjük a keverék
nyelv elburjánzása ellen! Hatása mind a lexikában, mind a mondattani szerke
zetekben kimutatható.

A 23. feladat a főnevek birtokos személyragozásával foglalkozik. Egy bir
tokos személyragos főnévről a tanulónak meg kellett állapítaniuk a birtokos 
személyét, számát és a birtok szémét. 61,5% nem oldotta meg hibátlanul a 
feladatot. A táblázat szerint a legfőbben a birtokos számát majd személyét 
állapították meg, a legkevesebben a birtok számát.

Az új nyelvtani anyag ismerete tehát alig valahol az elégséges és közepes 
szintjén lebeg.

A főnevekről is elmondhatjuk, hogy nem értünk el sikert az új tantervi 
elemek tanításában. Nagyok a fogyatékosságok az elméleti tudnivalók és a 
gyakorlati alkalmaztatás területén egyaránt. Az idősebb osztályokban mind a 
nyelvhelyesség területén fokozottabb tebékenységre van szükség, hogy meg
nyugtató teljesítményt érjünk el a tanulóknál.

4.7. A szójelentés

Az úgynevezett kifejező szavak igen jelentős és sajátos csoportját képezik 
a magyar nyelv szókészletének. Amellett nyelvesztétikai szempontból is nagyon 
értékes kategóriát képeznek, mert fontos tulajdonságuk: a hangulati árnyaltság, 
a megjelenítő, kifejező erő révén rendkívüli módon színesítik a nyelvet, fontos 
stilisztikai szerepet töltenek be.



Fontosságuk tudatában tantervűnk megkövetelte a hangutánzó, hangulat
festő és a rokon értelmű szavak tanítását az 5. osztályban.

A 3. feladat foglalkozik a hangutánzó szavakkal. A tanulók 40,1%-a nem 
tudta megoldani a feladatot, tehát a teljesítmény jelesnek minősíthető. Az egyes 
részeredmények elemzésével, összehasonlításával szükségtelen foglalkozni. A 
táblázaton látható, hogy pár százalékos eltárásscl az eredmény azonos minden 
megjelenési forma esetében.

Jellemző azonban a teljesítményre, hogy a legmagasabb a három szóka
tegória vizsgálatában. Feltételezem, hogy ez arra vezethető vissza, hogy a han
gutánzó szavak alakjai és jelentése között a legszorosabb a kapcsolat. Már 
hangalakjukkal megértetik velünk a tartalmat. Ugyanakkor ez képezi stílus
értéküket, fogalmazástanítási jelentőségüket.

Felhasználási körük elég széles. Gyakran élünk velük a mindennapi 
nyelvhasználatban. A társalgási stílust nem egyszer éppen ezek a szavak teszik 
közvetlenné.

Az 5. osztály fogalmazási műfajai -  az elbeszélés és a leírás -  szinte nem is 
nélkülözheti őket.43 Stílusértékük, a fogalmazástanításban betöltött szerepük 
miatt igen elégedettek lehetünk a felmutatott eredménnyel.

Szinte azonos szerepe van a beszédben, fogalmazástanításban a hangulat
festő szavaknak. Az 1. feladatban a tanulóknak a hangulatfestő szót kellett 
felismerni. Itt a teljesítmény jóval alacsonyabb, mint az előző esetben: 69,7% 
nem ismerte fel, tehát elégséges ismeretről beszélhetünk.

Mivel nyelvtörténeti szempontból a hangulatfestő szavak közeli rokonai a 
hangutánzó szavaknak, a hangsorok sok esetben hasonlók (vagy éppenséggel a 
jelentésváltozás határeseteiről van szó), tanítványaink összekeverik a két kate
góriát. Feleletválasztásos technikát alkalmazván a feladatban, tapasztalhattam, 
hogy a hibás megoldások döntő többsége esetében hangutánzó szónak tekin
tették a tanulók az aláhúzott szót.

A rokon értelmű szavak pontos ismerete teszi lehetővé, hogy mondani
valónkat szabatosan, elgondolásaink szerint, érthetően, világosan, sőt színesen, 
választékosán fejezzük ki. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy olyan szót 
választunk beszéd közben, amely csupán a fogalom tartalmát általánosságban 
jelöli meg, hanem válogatnunk kell a rokon értelmű szavak, kifejezések között, 
amíg meg nem találjuk a mondanivaló tárgyának, céljának és körülményeinek a 
legmegfelelőbb és ilyenformán a leghatásosabb szót, illetve kifejezést.

Fogalmazástanítási szempontbál elengedhetetlen a rokon értelmű szavak 
ismerete, azok írásban és szóbeli közlésben való használata. A tanterv szerint 
már a 4. osztályban foglalkozniuk kell a tanulóknak a rokon értelmű szavakkal. 
Az 5. osztály szótani anyaga ismét lehetőséget nyújt, hogy előzetes ismereteiket 
újabbakkal gazdagítsák. Mind az ige, mind a főnév tanításakor fogalmazási 
részfeladatként számos esetben gyakorolhatjuk a rokon értelmű szavakat. 
Didaktikai szempontból ezek a gyalorlatok a leghatásosabban fejlesztik a 
szókincset.

A 2. feladat vizsgálta, hogy a tanulók felismerik-e a szövegben a rokon 
értelmű szavakat. 80% nem ismerte fel a felsorolt szavak jelentése közötti 
rokoságot! A teljesítmény elégtelen, és negatív előjellel meg kellene ismétel



nem mindazt, amit előzetesen a rokon értelmű szavakról elmondottam. A 
mutató birtokában azt kell mondanom, hogy az 5. osztályos tanulók zömének 
nyelvi asszociációs képessége nem elég fejlett, kifejezőképességük nem elég 
plasztikus, szókincsük lapos, ízetlen.

Szakfelügyelőként azt tapasztaltam, hogy a magyartanárok nem minden
ben tartják magukat a tantervhez. A tanítandó tananyag terjedelmét és 
mélységét inkább a tankönyv, mint a tanterv szabja meg. Akkori nyelv
tankönyvünk a magyaroszági általános iskolai tanterv szerint készült. Ha 
módosított kiadását használtuk is, tartalma nem egyezett tantervűnkkel. Az 5. 
feladattal, melyben az egy- és többjelentésű szavakat vizsgáltam, választ szeret
tem volna kapni arra a kérdésre is, hogy az eltérés a tantervtől csupán 
regionális vagy tartományi jellegű-e.

A feladatot 38,7% nem oldotta meg. A kedvező eredmény azt bizonyítja, 
hogy feltevésem helyes volt. Tanáraink Vajdaságszerte időt és erőfeszítést nem 
sajnálva a tankönyvből teljes terjedelmében feldolgozzák "A szó" című témát. 
Tanítják tehát a szó alakját és jelentését, a szóelemeket, a toldalékok fajait, az 
összetett szavakat. Holott mindezt a tanterv a 6. osztályra írta elő! A szóalko
tással (tehát az összetett szavakkal is), majd csak a 7. osztályban ismerkedtek 
meg a tanulók.

A szűkös tanítási időt tehát feleslegesen terheltük olyan tananyaggal, amit 
a tanterv elő sem írt, vagy az idősebb osztályokban kellett azt feldolgoznunk. 
Nem tekintem megnyugtatónak a tanárok által hangoztatott nézetet, hogy "nem 
árt, ha tudja" a tanuló. Igaz, hogy ártalmára nem lenne, ha kellő idő állna e 
tananyag és a kötelező, tantervben előirt ismeretek elmélyült feldolgozására. 
Az akkori körülmények között éppen az ilyen törekvések táplálták a tantervben 
is kimutatható maximalista irányzatot.

A tantervi előírások megszegése mellett nyilvánvaló volt, hogy a pedagó
gusok nem ismerték kellőképpen az alsó tagozat tananyagát sem. Több 
anyagrésszel kapcsolatban említettem, hogy a tanulóknak jelentős előzetes is
meretanyaggal kellett rendelkezniük. így az 5. osztályban csupán az ismeretek 
bővítését kellett volna végezni. Az adatok arról is vallanak, hogy tanáraink előtt 
nem teljesen világos, hogy mi az ismert, mi az új a feldolgozandó tananyagból. 
Ennek következménye, hogy több esetben az ismert anyagot is újként dol
gozzák fel, illetve az új anyagra nem szánnak több időt, mint az ismertre. 
Kifogásolom továbbá -  a munkatervek ismeretében hogy zömmel ún. kom
binált órákkal találkozunk a magyartanításban, azaz mellőzil a gyakorlást, az 
ismétlést és megerősítést.

Az 5. osztály eredménye a leggyengébb volt a felső tagozaton. Ezt 
magyarázhatjuk azzal, hogy a tanulók ebben a tanítási évben térnek át a szak
rendszerű oktatásra, és a váltás okozta megrázkódtatás idézi elő a gyenge 
eredményt. Ez azonbon ingatag érv. A nagyobb iskolákban, ahol több párhu
zamos osztály található, már a 4. osztályban megtörténik a részleges szakosítás: 
tantárgy-blokkokban folyik az oktatás. Ahol a tanulólétszám ezt nem tette 
lehetővé, sok helyen a magyar nyelvet szakrendszerben oktatják. A változással 
járó következménynek tehát a 4. osztályban kellett volna bekövetkeznie.
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V. A VI. OSZTÁLY TELJESÍTMÉNYÉNEK 
RÉSZLETES ELEMZÉSE

Tartományi eredmény

A kérdés Hány tan. % 
sorszáma nem oldotta 

meg

A teljesítm. 
átlaga

A lugi isk. eredménye

1. a) 
b)

2. a) 
b) 
c)

3. a) 
b) 
c)

4. a) 
b)

5. a) 
b)
c)
d)

6. a) 
b) 
c)

7. a) 
b)

8. a) 
b) 
c)

9.
10. a) 

b)
c)
d)

11.
12. a) 

b)

116
135
82
93
88
47
48 
25

259
213
175
535
526
607
40

162
61
79
86

332
396
344
284
288
499
466
548
234
382
392

16.7
19.5
11.8
13.4
12.7 
6,8 
6,9 
3,6

37.4
30.7
25.3 
77,2
75.9
87.6
5.8

23.4
8.8

11.4
12.4
47.9
57.1
49.6
41.0
41.5
72.0
67.2
79.0
33.7
55.1
56.5

18,1

12,6

5,7

34,0

66.5

12.6 

11,9

51,5
41,0

64,9
33,7

1 4,1

1 4,1
1 4,1
1 4,1
1 4,1
1 4,1
7 29,1
7 29,1
8 33,3

16 66,6
20 83,3
19 79,1
2 8,2
7 29,1
3 12,5
2 8,2
3 12,5

18 75,0
12 50,0
12 50,0
2 8,2

10 41,6
9 37,5

10 41,6
12 50,0
3 12,5

15 62,5
13 54,1

4.1

2,7

4.1 

29,1

65.5

16.6 

10,3

58,3
8,2

42,6
12,5



c) 340 49,0 50,5 17 70,8 62,4
13. a) 191 27,5 4 16,6

b) 132 19,0 1 4,1
c) 108 15,5 20,6 1 4,1 8,2

14. a) 122 17,6 4 16,6
b) 225 32,4 2 8,2
c) 274 39,5 6 25,0
d) 266 38,4 5 20,8
e) 274 39,5 5 20,8
0 284 41,0 34,7 4 16,6 18,0

15. a) 164 23,6 5 20,8
b) 190 27,4 7 29,1
c) 194 28,0 5 20,8
d) 97 14,0 23,2 3 12,5 20,8

16. a) 377 54,4 12 50,0
b) 382 55,1 16 66,6
c) 221 31,9 11 45,8
d) 193 27,8 42,3 8 33,3 48,9

17. a) 379 54,6 12 50,0
b) 151 21,8 38,2 8 33,3 41,6

18. 309 44,6 44,6 4 16,6 16,6
19. a) 334 48,1 11 45,8

b) 324 46,7 11 45,8
c) 336 48,7 10 41,6 44,4

20. a) 163 23,5 6 25,0
b) 399 57,5 8 33,3
c) 373 53,8 44,9 6 25,0 27,7

21. a) 230 33,2 5 20,8
b) 222 32,0 5 20,8
c) 203 29,3 31,5 6 25,0 22,2

22. a) 139 20,0 7 29,1
b) 107 15,4 7 29,1
c) 122 17,6 17,6 5 20,8 26,3

23. a) 48 6,9 2 8,2
b) 160 23,1 7 29,1
c) 140 20,2 6 25,0
d) 97 14,0 16,0 3 12^ 18,7

24. a) 295 42^ 8 33,3
b) 310 44,7 43,6 8 33,3 33,3

25. a) 59 8,5 - -

b) 65 9,3 1 4,1
c) 48 6,9 - -

d) 27 3,9 7,1 1 4,1 2,0
26. a) 375 54,1 9 37,5

b) 309 44,6 49,3 8 33,3 35,4



27. a) 176 25,4 5 20,8
b) 188 27,1 4 16,6
c) 193 27,8 26,7 4 16,6 18,0

28. a) 313 45,1 18 75,0
b) 193 27,8 36,4 1 4,1 39,5

693 66,0% 24 72,5%

5.1. A szóelemek

Az előzó fejezetben említettem, hogy a tantervi előírástól eltérően -  a 
tankönyv sugalmazására -  az 5. osztályban dolgozták fel a szóelemeket. A 
gyakorlattól függetlenül a 6. osztály tesztjével szándékoztam felmérni a tanulók 
ismereteit ebből a tárgykörből.

A 8. feladatot szenteltem a kérdésnek. Jellege szerint ráismerés fokán 
követeltem a szóelemeket, megadott szót kellett morfológiailag elemezni. A 
tanulók fele (51,5%) nem oldotta meg a feladatot.

A helyzet ismeretében lényegében arról beszélhetünk, hogy a tanulók majd 
két év távlatában mennyire emlékeznek a tanult anyagra. A legtöbben a 
tőmorfémát ismerték fel, utána a ragmorfémát, legkevesebben a szótőhöz 
kapcsolódó képzőt. A hibák három alaptípusba sorolhatók:

1. a tanulók nem a szóelemeket nevezték meg, hanem az alapszó és 
származékszó szófaját;

2. megnevezték a tőmorfémát, képzőt, de nem ismerték fel a származékszó 
ragját. Egyesek képzőnek tekintették, de igen gyakori volt az áthidaló megoldás 
is: egyszerűen csak toldaléknak nevezték.

3. Voltak, akik teljes tájékozatlanságot árultak el, és a szófaji meg
nevezéseket minden logikai rend nélkül keverték a szóelemek neveivel.

Helyesírásunk egyik elve a szóelemző helyesírási elv. A tanári fegyelmezet
lenségből, a tankönyv fogyatékosságából eredően a tanulók nem szereztek a 
szóelemekről szilárd ismereteket, a helyesírás tehát nem lehet szilárd elméleti 
alapozású. Pedig a felső tagozaton már az ösztönösségen, automatizáláson 
alapuló helyesírási gyakorlást fel kellene váltania a tudatos, nyelvtani és he
lyesírási elmeleten alapuló helyesírásnak.

A jel ismeretének vizsgálatára külön kérdést iktattam a tesztbe. A 10. 
feladat értelmében a tanulóknak reprodukálniuk kellett azt a logikai ítéletet, 
amivel körülhatárolták a jel fogalmát. Teljesítményük egyike volt a leg
gyengébbeknek az egész osztály anyagából. 64,9% nem tudta pontosan felidézni 
a kíván ítéletet.

Az "S est P" általános képletből a legtöbben az S-t, az alanyi részt tudták 
felidézni, a predikatív rész állítmányát és a hozzá kapcsolódó tárgyat igen 
kevesen. Nem ismerték tehát az ítélet legfontosabb elemeit, azt, hogy a jelnek 
módosító szerepe van, és a szóhoz járulva minőségi változást idéz elő' a szó 
jelentéseben.

Ha az előző kérdés teljesítményét közepes eredménynek tekintjük, a 
kapcsolatos elméleti ismeretekről le kell szögeznünk, hogy azok csupán 
elégségesek.



Az 5. osztály anyagával kapcsolatosan részletesen kifejtettem az elméleti 
ismeretek hiányának következményeit. Az újabb jelzések azt bizonyítják, hogy a 
jelenség nem egy évfolyamhoz kötődik. Általában jellemző tanítási gyakor
latunkra, és végigvonul a felső tagozat minden osztályán.

5.2. A főnév és főnévi igenév
A tanítási év elején szervezett ismétléssel felidézzük az igéről tanultakat. A 

főnév ismétlésekor kialakítjuk a főnévi igenév fogalmát.
Az 1. feladat megkövetelte a tulajdonnév és köznév felismerését. Ezen a 

szinten -  a megnevezés fokán -  a tanulók kitűnő teljesítményt nyújtottak. 
Mindössze 18,1% nem tudott pontos választ adni. Az évenkint ismétlődő 
gyakorlás után el is várható, hogy a tanulók biztosan felismerjék ezt a szófajt.

Az ismert anyaghoz kapcsolódó új fogalmat, a főnévi igenevet a 7. feladat 
vizsgálta. Az általános tapasztalattól eltérően, ebben az esetben azt tapsztal- 
tam, hogy a tanulók igen szilárd elméleti ismeretekkel rendelkeznek. Mind
össze 11,9% nem oldotta meg a feladatot. A meglepően magas teljesítményből 
arra következtetek, hogy a tankönyv és tanterv aszinkronja ebben az esetben 
pozitívan hatott.

A tárgy vizsgálatánál megállapítottam, hogy a főnévi igenévvel kifejezett 
tárgyat a tanulók csak igen kis százalékban ismerték fel. A gyenge eredményt 
azzal indokoltam, hogy tárgyi ismeret hiányával állunk szemben. Valóban arra 
lenne szükség, hogy előbb a főnévi igenevet ismerjék meg, és csak utána 
foglalkozzanak annak mondatbeli funkciójával. Ha az előző osztályban olyan 
szilárd elméleti ismeret birtokában lettek volna, mint a 6. osztályban, mondat
tani ismereteik is gazdagabbak lennének. A nyelvtani fogalom kétszeri feldol
gozása érezteti hatását: a teljesítményen jól megfigyelhető az elméleti ismeret 
megszilárdulása.

53. A melléknév

A melléknévről már az alsó tagozaton, a 3. és 4. osztályban is tanultak 
tanítványaink. A 6. osztályban tehát az előzetes ismeretek, megszilrádítását, 
kibővítését kell elvégezni. Különösen a melléknevekhez fűződő helyesírási 
problémákkal kell foglalkoznunk.

A 2. feladat értelmében a tanulóknak adott szövegkörnyezetben a mellék
neveket kellett felismerniük. Annak ellenére, hogy a melléknevek közül kettő 
(kopár, szellemes) nem gyakori a köznyelvi használatban, a teljesítmény kitűnő. 
Mindöszsze 12,6% nem oldotta meg a feladatot. A ritkábban használt mellék
neveket is csupán 1-2%-kal kevesebben ismerték fel. Az eredmény tehát erősíti 
azt a jelenséget, hogy az állandó gyakorlás, a körkörös tananyagelrendezés 
szilárd ismeretek birtokába juttatja a tanulókat.

Az alapfogalmon kívül mindkét említett osztályban foglalkoztak a tanulók 
a melléknév fokozásával is. A 6. osztályban a tanterv és a tankönyv az elméleti



anyag megszilárdítása mellett főleg a melléknév fokozásából eredő helyesírási 
tudnivalók tisztázását tűzte ki feladatul.

A 23. feladatot szenteltem a melléknév fokozásának. A teljesítmény 
nagyfokú korrelációt mutat a 2. feladattal: csupán 16% nem oldotta meg 
hibátlanul. Legmagasabb a teljesítmény a jó melléknév fokozásában, a leg
gyengébb a friss melléknévnél. A tankönyv külön foglalkozott a középfok jele 
előtti mássalhangzók kettőzésével. Kiemelte, hogy csak akkor kettőzzük a 
középfok jele előtti betűt, ha az már az alapfokban is hosszú. A példák között 
szerepel a feladatban is megtalálható "friss" melléknév. Ennek ellenére majd
nem négyszer több tanuló fokozta helytelemül, mint az előző melléknevet.

2-3-szor gyengébb a legjobb megoldáshoz viszonyítva a teljesítmény a han
gos, merész melléknevek esetében, ahol a szóvégi mássalhangzók fokozáskor in- 
tervokális helyzetbe kerülnek, és az igénytelen mindennapi beszédben 
megnyúlnak.

A kitűnő eredmény ellenére alá kell húznunk, hogy ebben az esetben sem 
fordítottak tanáraink több időt az új anyag gyakorlására, mint a meglévő is
meretek elmélyítésére.

A tanulók a legritkább esetben vétettek a középfok jelölésekor. A leg
gyakoribb hiba, hogy a középfok jele előtti rövid mássalhangzó intervokális 
helyzetben írásban is megnyúlik. A hangos melléknév fokozásakor mind a 
közép-, mind a felsőfokban jelölték a betűkettőzést. A merész melléknév 
fokozásakor a bezűkettőzést a leggyakoribb esetben csak a felsőfok írásakor 
alkalmazták.

A melléknévhez fűződő helyesírási problémák közé tartozik a tulaj
donnévből képzett -i képzős melléknevek.írása. A tankönyvben a melléknevek 
tárgyalásakor a szemléltető szövegben egyetlen példát találunk az -i képzős 
származékokra. A leckéhez fűződő 31 gyakorlatból mindössze kettő foglalkozik 
e kérdéssel. Ezt azért hangsúlyozom, mert az egy- és többelemű tulajdon
nevekből képzett származékok típusonkint is alapos szemléltetést, magya
rázatot és gyakorlást igényelnének.

A teszt S. feladata kérte számon az -i képzős származékok helyesírását. 
Átlagban 66,5% nem tudta megoldani a kitűzött feladatot. Az előzőek is
meretében nem is csodálkozhatunk a teljesítmény alacsony voltán. A nyelvtani 
és helyesírási jelenség tanításakor a pedagógusok nem élnek sem beható 
elméleti magyarázattal, sem kellő számú és elrendezésű gyakorlattal. Ez veze
tett oda, hogy a tanulók az egész osztály tantervi anyagából éppen ebből érték 
el a legalacsonyabb teljesítményt. Pedig a dolog helyesírási vonatkozásai igen 
fontosak. Az anyanyelvi órák írásbeli tevékenységei során is, de különösen a 
többi tantárgyban (történelem, földrajz stb.) gyakran kell alkalmazniuk az -i 
képzős származékokat. A kialakulatlan jártasság állandó helyesírási hiba
forrássá válik.

Nem lenne ok az aggodalomra, ha az általános iskolában még alkalom 
nyílna foglalkozni a melléknevekkel. Azonban ebben az osztályban foglalko
zunk utoljára a szótani anyaggal. A 8. osztályban ismételjük ugyan a mellékne
veket is, de különösebben nem fokozhatjuk sem az elméleti ismeretek



szilárdságát, sem a helyesírási jártasságot. A 6. osztályt tehát utolsó 
lehetőségnek kell tekintenünk, ahol ezeket a helyesírási kérdéseket tisztázhat
juk.

A teljesítményen belül az eredmény az egyes tulajdonnévi kategóriák 
szerint módosul. Legsikeresebben képezték a tanulók az -i képzős szárma
zékokat az egyelmű tulajdonnevekből. A kételemű tulajdonnév (pl. Növi Sad) 
származékát már 77,2% nem írta helyesen. Az i-re végződő egyelemű tulaj
donnév származékát a tanulók 3/4 része írta helytelenül; a kételemű i-re 
végződő földrajzi neveket pedig 87,6%. Ez utóbbi azért fontos, mert a jugoszláv 
földrajzi nevek között igen gyakori. A jelenség arra is utal, hogy tanáraink "A 
magyar helyesírás szabályai" jugoszláviai függelékét igen ritkán használják, ti. a 
teszt példái onnan származnak.

Az előző osztályban az utcanevekkel, ebben a jugoszláv földrajzi nevekkel 
kapcsolatban kellett volna használniuk tanárainknak a Függeléket. A két 
gyenge eredmény arra enged következtetni, hogy tanáraink számára a Függelék 
vagy ismeretlen, vagy nem használják a gyakorlatban. Helyes lenne, ha a JM 
Nyelvművelő Egyesület vagy az újvidéki Fórum újra megjelentetné nyom
tatásban, kiegészítve az önigazgatási terminológia helyesírásával.

Addig is, amíg ilyen kedvezményezéssel nem találkozunk, a tanköny
veknek kell segíteniük a pedagógusokon. A megfelelő nyelvtani anyag elméleti 
és gyakorlati részébe be kell építeni a Függelék odavágó részeit.

5.4. A melléknévi igenév

A 21. feladattal a tanulóknak számot kellett adniuk a melléknévi igenévről 
szerzett elméleti ismereteikről. Az adatokból megállapítható, hogy körülbelül 
az osztályátlag színvonalán állnak a melléknévi igenevek képzői ismeretében.

Gyakorlati ismereteik sokkal jobbak az elméletieknél. A 22. feladat 
értelmében meg kellett állapítaniuk a melléknévi igenevek fajai. A tanulók nagy 
biztonsággal oldották meg feladatukat. Csupán 17,6% nem tudott helyes választ 
adni. Jellemző, hogy a legkevesebb tanuló a folyamatos melléknévi igenevet is
merte fel. Az eredmény nem véletlenül alakult így. Látszólag a folyamatos 
melléknévi igenév okoz legkevesebb helyesírási problémát, gyakorláskor tehát a 
legkevesebb időt szentelik ennek az anyagrésznek. Az összetettebnek tűnő 
kérdésekre több időt fordítanak, a teljesítmény is kedvezőbben alakult: a 
befejezett és beálló melléknévi igeneveket valamivel jobban ismerik a tanulók.

A kérdés helyesírási vetületével kapcsolatban már nem lehetünk ilyen 
derűlátóak. Erről vall a 20. feladat, amely a melléknévi igenevekben található 
hosszú és rövid mássalhangzók írását kérte számon. A teljesítmény lényegesen 
gyengébb az előző két feladatnál. A tanulók 44,9%-a nem adott hibátlan 
megoldást. Ismeretes, hogy a folyó beszédben intervokális helyzetben a magán
hangzók hatására bizonyos hosszú mássalhangzók megrövidülnek, rövid más
salhangzók pedig megnyúlnak. Különösen az 1 hajlamos erre a mennyiségi 
változásra. A regionális nyelvben keletkezett változások közül néhány az irodai-.



mi nyelvben is heáyet kapott, pl. a kellemes, viszont az ellemi nyelvjárási szinten 
maradt.

A feladatban szereplő példák közül a szótagkezdő á hatására a hosszú 11 
megrövidül (állandó), a szótagzáró ó hatására pedig az előtte álló 1 megnyúlik 
(kiváló). Az első esetben a tanulók 23,5%-a került a kiejtés hatása alá. A 
második esetben a kifejezéshez való igazodás olyan erősnek bizonyult, hogy 
57,5% nem tudott helyes megoldást adni. A harmadik kiegészítése (bosszantó) 
nem bizonyult funkcionálisnak. Az előző két szó hatására a harmadikban is a 
hiányzónak vélt 1 betűtű pótolták. Nem ismerték fel a betűhiányos szó értelmét, 
és ezért képtelenek voltak eleget tenni a feladatnak. Az eredménytelenség oka 
ebben az esetben a mérőeszközben keresendő.

5.5. A számnevek
A számnevek sem ismeretlenek a tanulók előtt. A többi névszóval együtt a

3-4. osztályban ismerték meg. A 6. osztályban csupán a törtszámnevekkel 
bővülnek ismereteik. A nyelvtani lényekhez kapcsolódó helyesírási tudnivalók 
is szinte teljesen azonosak a 4. osztályban tanultakkal. Lényegében csak a he
lyesírás gyakorlása folyik tudatosabban, és igényli az ismeretek alkalmazásának 
nagyobb önállóságát.

Mivel harmadszor ismétlődő tananyagról van szó, a tesztben nem szentel
tem nagyobb figyelmet vizsgálatának. A 25. feladatban a tanulóknak fel kellett 
ismerniük a számnevek fajait. A teljesítmény szerint ez a legismertebb nyelvtani 
anyag ebben az osztályban! Mindössze 7,1% nem tudta megoldani a feladatot. 
A számnév mind a négy fajtájának ismerete (tőszámnév, sorszámnév, törtszám
név, határozatlan számnév) közel áll az átlagos teljesítményhez. Lényegesen 
jobb eredményt csak a határozatlan számnevek ismeretében mutattal fel. 
Mindössze a tanulók 3,9%-a nem ismerte fel ezt a kategóriát. A minta 
nagyságához viszonyítva ez elhanyagolható százalék, azaz optimális eredmény
nek tekinthető.

A teljesítmény alapján leszögezhetjük, hogy a tanulók az általános iskolá
ban a számneveket ráismerés fokán optimálisan elsajátítják.

A gyakorlati ismeretek azonban aránytalanul gyengébbek. A számnevek 
helyesírása hatszor gyengébb az elméleti ismereteknél: 42,3% nem oldotta meg 
hibátlanul a 16. feladatot, mellyel a tő- és sorszámnevek helyesírását kértem 
számon.

A számnevek helyesírásának nagy gyakorlati értéke van. Az iskolai okta
tásban szinte minden tantárgyban alkalmazniuk kell a tanulóknak, de valami
kori életpályájukon is elkerülhetetlenül szembekerülnek majd ezzel a 
problémával. A helyesírásnak tahát nagy jelentőséget tulajdonítok, és az 
osztályátlagnak megfelelő közepes eredményt a jelen esetben nem tekintem 
kedvezőnek.

A teljesítmény alakulására erős hatással van a szerbhorvát helyesírás, mely 
a tő- és sorszámnevek írásában eltér a magyartól. Az iskolai oktatásban



mindkét nyelv ortográfiai normájával találkoznak. Alkalmazáskor mindkét 
norma hat tudatukra, tétovázásra kényszeríti őket, és nem alakulhatott ki kellő 
szilárdságú helyesírási jártasság vagy készség.

A kétezren felüli tőszámnevet a tanulók 54,4%-a nem tudta helyesen írni. 
Ebben a pontban eltér a szerbhorvát a magyar helyesírástól. Véleményem 
szerint ez döntő hatással van a teljesítmény alakulására. A tétovázást az 
bizonyítja, hogy a tanulóknak kb. fele helyesen, fele helytelenül írta a tőszám
nevet. A sorszámnevek írásában a két helyesírási norma megegyezik, de csak az 
1960-as újvidéki helyesírási egyezmény óta. A szerbhorvát helyesírási válto
zások között szerepel az is, hogy az arab számjegyekkel írott sorszámnevek 
után ki kell tenni a pontot. Előzőleg pl. a dátumok írásakor az arab számok 
után nem tettek pontot. Általános iskolai tanáraink szerbhorvát nyelven 
végezték főiskolai vagy egyetemi tanulmányaikat. Az iskolai használatbna ők a 
magyar helyesírás ismerete nélkül a szerbhorvát helyesírás normájához tartják 
magukat, abban is egy túlhaladott alakhoz. Szakfelügyelői beosztásban naponta 
tanúja voltam, hogy a tanárok vagy a hetesejc szerbhorvát helyesírással írták a 
táblára a keltezést. Az állandó vizuális inger károsan befolyásolja tanulóink 
helyesírását. Ha nem is alakít ki mindegyiknél helytelen gyakorlatot, de sokuk 
helyesírása bizonytalanná válik. A gyakorlati alkalmazásban a másik nyelv he
lyesírási normája hatására elbizonytalanodnak, helytelen döntést hoznak. A jel
zett esetben a keltezés évszáma utáni pontot a tanulók 55,1%-a nem tette ki. A 
szinte fele-fele arányban megoszló teljesítmény világosan bizonyítja a két he
lyesírási norma harcát, a negatív egymásra hatást.

Adataim nincsenek arról, hogy a szerbhorvát helyesírás alkalmazására 
hogy hat ki a magyar helyesírási norma, de feltevésem szerint a hatásnak ott 
szintúgy érvényesülnie kell. Erről a környezet nyelve tanárai tudnának adatok
kal szolgálni.

Az eddigiekben felsorolt nyelvi kölcsönhatások arra intenek bennünket, 
hogy intenzívebben kell munkálkodni a szerbhorvát és magyar nyelv kontrasztív 
nyelvtanának elkészítésén. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta
tások Intézete munkatervében szerepel is ez a feladat. Dr. Mikes Melánia, 
Dezső László, Vukovié Gordana (Á főnévi csoport alapkérdései. Újvidék, 
1972.) és Dr. Vajda József (Padežne mesne i vremenske konstrukcije. Újvidék, 
1976.) eddigi publikációi biztatóak. Ha nem is rövid időn belül, de a szaporodó 
részeredmények révén megszületik egy szintézise a két nyelv kontrasztív 
nyelvtanának.

A kezdeményezést és az eddigi munkát érdeklődéssel figyeli anyanyelvi 
nevelésünk módszertana is. A vajdasági magyartanításban használatos nyelv
tanoknak elkerülhetetlenül foglalkozniuk kell a nyelvi komparációkkaí. A 
negatív nyelvi egymásra hatást csak úgy kerülhetjük el, ha a nyelvtani-he
lyesírási azonosságokat, hasonlóságokat, különbségeket tudatosítjuk tanítvá
nyainkban. Az elemzett konkrét esetben a hiányosságon ideiglenesen úgy 
segíthetnénk, ha tanáraink felhívnák a figyelmet a szerbhorvát helyesírási 
normára, és mindkét keltezési mód írására kellő* számú gyakorlatot szer
veznének, hogy helyes ortográfiai megoldás érvényesüljön mindkét nyelven.



A kérdés másik aspektusa nyelvhelyességi-nyelvművelési. A nyelvápolás, 
az igényes nyelvhasználat szóban és írásban nem lehat kizárólag a magyartanár 
ügye a nevelőtestületben és az iskolában. Tevékenysége meddő maradna, ha 
csak az anyanyelvi órán követelnénk meg az igényes nyelvhasználatot, a he
lyesírási normához való ragaszkodást, a többi tanítási órán pedig igénytelenség
gel vagy felületességgel találkozna a gyermek.

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy kevés kivételtől eltérően általában 
az iskolai nyelvművelés kizárólag a magyartanár ügye. A többi tantárgy tanárai 
ritka kivétellel nem törődnek sem a nyelvhasználattal, sem a helyesírással. Sok 
esetben maga a tanár is igénytelen a nyelvhasználatban vagy törve beszéli a 
magyart. Az iskola nyelvi közege általában nem szolgál példaképül a tanulónak, 
nem kiegészítője a tanítási órán folyó anyanyelvi nevelésnek. Ha tovább 
vizsgáljuk a környezeti hatást, sem a család, sem a tágabb társadalmi környezet 
hatásával nem lehetünk elégedettek. A felületes kétnyelvűség, szerbhorvát 
lexémák, nyelvi fordulatok kritikátlan használata a társadalmi környezetben 
még gyakoribb mint az iskolában. A helyzetkép lényegesen változik, ha 
bizonyos pozitív folyamatok éreztetni kezdik hatásukat. A megszűnt szabadkai 
Pedagógiai Főiskolán három tanszéken folyt magyar nyelvű tanárképzés. Az 
Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának szabadkai tagozatán magyár 
nyelven is folyik az oktatás. Az újvidéki tanárképző karokon a pedagógiai 
tantárgyakat magyar nyelven hallgathatják a tanárjelöltek. Ugyanakkor lek
torátusok létesültek, hogy fejlesszék a jelöltek beszéd- és íráskultúráját, elsajá
títsák a szaktantárgyak szókincsét, szakkifejezéseit magyar nyelven is. 
Közoktatási rendszerünk tehát lépéseket tett az észlelt fogyatékosságok eltün
tetésére. Várható, hogy az intézkedések hatására olyan fiatal tanárok kerülnek 
a tantestületekbe, akik támogatói lesznek az általános anyanyelvi nevelésnek és 
iskolai nyelvművelésnek.

A nyelvi egymásra hatást bizonyítja az is, hogy a számnévvel kapcsolatos 
többi helyesírási kérdésben sokkal tájékozottabbak a tanulók. A római szám
mal írt sorszámnevet (a hónapok jelölését) sokkal több tanuló írta helyesen 
(68,1%). A legjobb eredményt a ragos sorszámnevek írásában érték el a 
tanulók. Csupán 27,8% oldotta meg helytelenül ezt a feladatot. A teljesítményt 
elismeréssle kell nyugtáznunk, mert itt rejlik a legtöbb hibalehetőség.

A hiányosságokat nem tartom kizárólag környezeti hatásra visszavezet- 
hetőknek. A tanítási gyakorlat sem kellő hatékonyságú: a visszacsatolás késve 
valósul meg, azaz ritkán alkalmazzák a különböző felmérő lapokat. így a tanítás 
nem rendelkezik adatokkal arról, hogy a tanulók előmenetelében hol mutat
kozik lemaradás, hogyan programozzuk a tanítás és a tanulás további lépéseit.

5.6. A névmás

A névmás fogalmával is a 4. osztályban ismerkedik meg az általános iskola 
tanulója. A tanterv előírása szerint csak a fogalom kialakítása és a személyes 
névmások kerülnek feldolgozásra. A személyes névmások ismertetése



elkerülhetetlen, mert az igeidőkkel majd az 5. osztályban az igei állítmánnyal 
kapcsolatban szükség lesz rájuk. A tantervtől függetlenül -  a magyarországi 
tankönyv hatására -  a tanítók többsége megismertette a tanulókkal a mutató és 
kérdő névmásokat is.

A tanterv a 6. osztályban részletezte a névmásokat. Megkövetelte a 
névmások összes fajának ismeretét és a kapcsolatos helyesírási kérdések 
tanítását. A tantervben elfoglalt központi helye, a felületes előzetes ismeretek 
miatt a tantárgytesztben is fő helyet biztosítottunk a kérdésnek. A feladatok 
egyharmadát szenteltem a névmások vizsgálatának.

A névmás fogalmát a 14. feladat kérte számon. A tanulóknak teljesen 
önnállóan kellett reprodukálniuk a tankönyvben található meghatározást. A 
fogalom jegyeit a tanulók már megismerték a 4. osztályban. Az előzetes is
meretek birtokában itt csupán rendszerezni kellett és tömören meghatározni a 
fogalmat. A teljesítmény közepes: 34,7% nem tudta felidézni a meghatározást. 
Az eredmény szinte hajszálnyira egyezik az osztály átlagos teljesítményeivel 
(65,3% : 66,0%). A meghatározás egyes részeiben azonban nem azonos 
százalékban ismerik a tanulók. Legtöbben csak a fogalmat nevezték meg, majd 
a genus proximumot. Az átlagosnál valamivel gyengébb az eredmény a fogalom 
jellemző jegyeinek felsorolásakor. Legkevesebben tudták (59%), hogy a név
mással névszókat h e l y e t t e s í t ü n k .  Éppen ez a hiányosság kifogásolható 
a legjobban. Ez a fogalmi jegy a névszók legfontosabb funkcióját jelöli. Az 
átlagnál gyengébb eredmény arra mutat, hogy az elméleti ismeretben még min
dig akad tisztázatlan terület. Bizonyos mechanikus ismeretet, beidegzettséget 
tükröz, nem pedig tudatos ismeretet.

A tanítás nem fordított kellő figyelmet a névmások funkciójának bemu
tatására. A hibaforrás ismét a tankönyv. A névmás fogalmának kialakítására 
szolgáló nyelvi szemléltető anyagban mindössze 3 névmás fordul elő. Közülük 
egy kijelölő jelzői funkcióban álló ragos mutató névmás. Egyébként mindhárom 
főnevet helyettesít. Ebből a szemléltető anyagból kellene a tanulpnak levonni 
azt a következtetést, miszerint a névmás főnevet, melléknevet és számnevet 
helyettesít. Ezzel szemben csak egy következtetésre juthat: a névmás főnevet 
helyettesít.

Esetünkben ismét a szerző, Szemere Gyula módszertani elméletének és 
tankönyvírói gyakorlatának ellentmondásáról van szó. A szemléltető anyag

1. nem tartalmazza a fogalom minden lényeges jegyét;
2. a jelenséget nem tartalmazza kellő számú előfordulásban;
3. nem teszi lehetővé a fogalmi jegyek megfelelő csoportosítását;
4. a tanulók annak alapján nem képesek megfogalmazni a törvény

szerűséget.
Több példával bizonyítottam eddig, hogy a tankönyv normatív jelleggel bír. 

A tanárok a munkatervek elkészítésekor és a tananyag feldolgozásában a 
tankönyvre bízzák magukat. Ha fogyatékos a tankönyv, az nyomot hagy a 
tanulók ismereteiben is.

Állításom alátámasztására további példákat sorolok föl. A névmás általá
nos fogalmán kívül vizsgáltam a tanulók ismereteit a névmások egyes fajtáival



kapcsolatban is. A 19. feladat szolgálta ezt a célt. 47,7% nem oldotta meg a 
feladatot. Az előző feladathoz viszonyítva 13%-os teljesítménycsökkenést 
tapasztalhatunk. Ahogy az általánostól haladunk a konkrét felé, az eredmény 
csökken.

A tanulónak itt a határozatlan névmás meghatározását kellett kiegé
szíteniük a fogalom jellemző jegyeivel. A teljesítmény nagyfokú korrelációt 
mutat az előző feladat részeredményeivel:

14. feladat 19. feladat
nem oldotta meg tartalom

39,5% 48,1% főnevet
38,4% 46,7% melléknevet
39,5% 48,5% számnevet

(helyettesít)
A tankönyv egyetlen példával szemlélteti a nyelvi jelenséget a szemléltető 

szövegban, és annak alapján kellene "megfogalmazni a törvényszerűséget". Az 
az egyetlen példa is főnévi határozatlan névmás. A szemléltetés elégtelen a 
főnévi határozatlan névmás fogalmának tisztázásához, és semmi támpontot 
nem nyújt a többi fogalmi jegyhez. Ezeket dedukcióval tisztázza a tankönyv. 
Nem vagyok híve két logikai művelet alkalmazásának egy tanulási folyamaton 
belül. Különösen ellenzem, ha új ismeret kialakításához járul a dedukció. De a 
dedukciónak is számos példával kell élnie, hogy a tanuló megértse az egyedit az 
általános alapján. A mi esetünkben az egyedi példák is szűkösek, különösen a 
számnévi határozatlan névmásra vonatkozóan. A gyakorlatok közül két ízben 
kell számnévi határozatlan névmásra r á i s m e r n i  a tanulóknak. Igaz, hogy a 
feladatok nem nehezek. De a tanulónak nincs előzetes ismeretük! Esetleg 
analógiás alapon képesek megoldani a feladatot.

A szemléltetés hiánya, a gyakorlás elmaradása vagy hiányos volta idézi elő, 
hogy a határozatlan névmások fogalmi jegyeit a tanulók közepes szinten is
merik.

Ha az ismeretek (főleg régebbiek) alkalmazásáról van szó, amikor a 
döntés, a határozathozatal az egyetlen gát, amelyet le kell győzni, a tanulók 
kitűnő teljesítményt értek el. A tankönyv jóvoltából a tanulók már a 4. osztály
ban megismerték a mutató névmást. Ennek tudatában kisebb figyelmet szentel
tem a csoportnak. A 3. feladat a mutató névmásokat kellett fogalmi jegyeik 
szerint osztályozni. A teljesítmény optimális: 5,7%nem oldotta meg.

Következtetés: ha az oktatás megfelelő szervezésével biztosítjuk az is
meretek megfelelő gyakorlását és ismétlését, a megszilárdulás bekövetkezik. Az 
ismeretek mechanikus gyakorlása azonban nem lehet cél. Csak az elméleti 
alapozást segíti elő, az ismeretek minőségének próbaköve a "műveleti fel- 
használás" képessége. Tanulóink ismeretei nem lebecsülendők. Minőségükkel 
szemben már kifogást emelhetünk. A nyelvtani ismereteket általában zárt 
asszociációs rendszerekben kapják, túlságosan kötődnek a szemléleti anyaghoz, 
vagy nincs is megfelelő szemléleti anyag. így alakul aztán, hogy a reproduktív 
nyelvi gondolkodás kerül előtérbe a produktív helyett.



A 3. feladat kitűnő eredménye alapján éppen ellentétes tartalmú következ
tetést kellett volna levonnom. De vajon prolémát jelentő feladatról volt- e szó? 
Vajon a tanulónak két évi gyakorlás után csak táblázatot kell készítenie, be
sorolnia a példákat a gyakorlott sémába? A 12-13 éves tanuló ennél összetet
tebb feladatokra is képes. Az akkori tankönyv azonban főleg ilyen jellegű 
feladatok megoldására serkentette őket.

Ha egy kissé mellőzzük a sztereotípiákat, a teljesítménygörbe azonnal 
hanyatló irányt vesz. A 13. feladat értelmében a tanulóknak az adott igealak elé 
ki kellett írniuk a megfelelő személyes névmásokat. Az eredmény közel négy
szer rosszabb a 3. feladatnál, ahol csak besorolást kellett végezniük az adott 
táblázatba. Pedig a személyes névmás gyakorlására több időt fordítunk, mint az 
összes többi névmásra együttvéve! Feladatunk esetében sem valami összetett 
művelet megoldásáról van szó. Ennek ellenére a teljesítmény hirtelen csökken. 
Igaz, hogy csak 20,6% nem oldotta meg a feladatot, és kitűnőnek számít az 
eredmény. A jelen esetben azonben az irányzat a fontos, a teljesítmény 
minősége.

Az eredmény a beszélők személye szerint differenciálódik. A legkevesebb 
tanuló ismerte fel a beszélőt magát, azaz az 1. személyt. Legtöbb ismerte fel azt, 
akihez beszélünk, a második személyt.

A 24. feladatban a tanulóknak egyes szám 2. személyű birtokos személy- 
ragos főnevet és többes szám 1. személyű birtokos személyragos főnevet kellett 
helyettesíteniük megfelelő birtokos névmással. 43,6% nem lodotta meg a 
feladatot, azaz közepes teljesítményt kaptunk. Az egyes birtokos névmások 
használati szintjében 2%-nyi eltérés mutatkozik.

A 26. feladatban a tanulóknak adott szövegben fel kellett ismerniük a 
visszaható és kölcsönös névmásokat. A visszaható névmást 54,1%, a kölcsönös 
névmást 44,6% nem ismerte fel. A visszaható névmást sokan határozószónak, 
személyes vagy birtokos névmásnak tekintették. A kölcsönös névmásnál ritkán 
találkoztunk olyan esettel, hogy más szófajjal tévesztették össze, inkább vissza
ható vagy más névmásnak nézték.

A tankönyv a fogalom kialakítására ebben az esetben is csak 1-1 példái
hoz.

Az elméleti tudnivalók mellett vizsgáltam a névmásokra vonatkozó he
lyesírási problémákat is. Munkámban nem támaszkodhattam a tantervre. 
Abban csupán a következő található: "A névmások helyesírása." A minimalizus 
veszélyét elkerülendő, a tankönyv szolgál iránymutatóul a tartalmi elemek 
kiválasztásához.

A 15. feladattal az összetett névmások elválasztását vizsgáltam. A tanulók 
23,2%-a nem oldotta meg a feladatot. A kitűnő eredményt összevethetjük az 5. 
osztály szótagolási feladatával: a 30,1%-os negatív eredménnyel. Ott kihang
súlyoztam, hogy a szótagolást nem tartom helyesírási problémának. Erre 
bizonyítékul szolgál az újabb szótagolási teljesítmény. A helyesírási készség 
további javulását gátolja bizonyos ismeretek hiánya. A tanulók majd a 7. 
osztályban ismerkednek meg a szóalkotással, így az összetett szavak fogalmával 
is. Hiába tanulná meg A magyar helyesírás szabályai 322. pontját, mely szerint



"Az összetett szavak elválasztása csak az összetételt alkotó tagok gatárán 
különbözik az egyszerű szavakétól. "Maga az összetett szó fogalma ismeretlen 
előttük! A táblázat és a javítókulcs alapján megállapítható, hogy a leggyakoribb 
hibák éppen az összetételt alkotó tagok határán következtek be. A jelenség 
közvetlen oka a tanterv logikátlansága. A 7. osztályra tervezi a szóösszetételt, 
holott már az 5. osztályban foglalkozunk az elválasztással, az összetett főnevek
kel, majd a 6.-ban az összetett névmásokkal.

A semmilyen, semmiféle határozatlan névmások helyesírását a 28. feladat 
vizsgálta. Az átlageredmény 63,6%. Kisebb a teljesítmény a semmilyen névmás 
írásánál: 45,1% helytelenül írta. Ebben az esetben a kiejtés eltér az írástól. Az 
igénytelen köznyelvi ejtésben az mm megrövidül, mennyiségi hangváltozás áll 
be. A tanulóknak majdnem fele tehát nem a nyelvi normához, hanem a 
kiejtéshez igazodott.

, A feladat megfogalmazásakor a tankönyvet vettem alapul. Abban a 
fogalom meghatározásával együtt a szerző kiemelte a határozatlan névmásnak 
ezt a típusát, tekintettel a helyesírási problémára. Kiváncsi voltam, hogy a 
kiemelés elegendő kényszerítő erővel bírt-e, hogy a pedagógusok nagyobb 
figyelemmel kezljék. A teljesítmény azt mutatja, hogy a helyzet nem egészen 
megnyugtató. Nem állítom, hogy elhanyagolják a kérdést, de nem is mélyednek 
el rendezésében. Ugyanakkor tudjuk, hogy az általános iskola további osztá
lyaiban már a névmások helyesírásával nem foglalkozhatunk, másrészt ag
gasztó, hogy az egysíkú jelenségek rendezésében sem találkozunk végleges 
megoldással.

Sokkal összetettebb kérdést vizsgál a 27. feladat. Az ez, az mutató 
névmások teljes hasonulásos eseteiről gyűjt adatokat. A teljesítmény várako
záson felüli. Mindössze 26,7% nem érte el a kitűzött célt. Elégedettségünket 
fokozhatja annak tudata, hogy az 5. osztályban vizsgált teljes hasonulásos eset 
közel sem adott ilyen jnegnyugtató eredményt. Az alábbiakban felidézem és 
összehasonlítom a teljesítményeket:

1. mássalhangzóra végződő főnevekhez járuló -val, -vei ragok hasonulását 
nem oldotta meg 43,0%

2. a felszólító móddal járó hasonulásos eseteket nem oldotta meg 91,1%
3. ez, az mutató névmáshoz járuló, mássalhangzóval kezdődő toldalékokkal 

együtt járó hasonulás eseteit nem oldotta meg 26,7%
A teljesítmény növekedése vitathatatlan. Fokozza jelentőségét, hogy a 

tankönyv nem hívja fel a figyelmet erre a jelenségre, sőt a gyakorlatok között 
sem találtunk kifejezetten a kérdésnek szentelt feladatot. A természetes az 
lenne, hogy a tankönyv az elméleti anyaggal párhuzamosan tárgyalná a gyakor
lati részt, a helyesírási vetületet is. A valóságban azonban nem így áll a helyzet. 
A névszók jelzéséről és ragozásáról szóló fejezetet is átlapozhatjuk, ott sem 
találunk utalást.

A tankönyv szerzője, Szemere Gyula, "Útmutató az általános iskola 6. 
osztályának nyelvtankönyvéhez II." (Magyartanítás, 1964/5.) című cikkében 
érinti a névmások tanítását is. Leszögezi, hogy: "A névmások eredményes 
tanítása... igen nehéz didaktikai feladat. Ezt minden bizonnyal a téma sajátos



nehézsége magyarázza. A tanulók... a szófaji kategóriába való besorolás 
folyamán az absztrakciónak csak egy bizonyos fokára jutnak el -  nevezetesen 
megérzik a dolog-, tulajdonság, illetőleg mennyiségfogalmat a szó mögött, azt 
azonban, hogy a felsorolt példák esetében a dolog-, tulajdonság-, men
nyiségfogalmat megnevező szavak h e l y e t t e s í t é s é r ő l  -  tehát magasabb 
dokú absztrakcióról -  van szó, már nem fogják fel."

A szerző tehát egzakt kutatások nélkül is felismerte a névmások tanítá
sával járó módszertani problémát. Egyébként a felmérés adatai szórol-szóra 
igazolják az idézet minden tételét. A tankönyv összeállításakor azonban nem 
vette mindezt figyelembe, és a várható fogyatékosságokat nem igyekezett 
elkerülni a tankönyv jobb módszertani kidolgozásával.

5.7. A határozószók és a határozói igenevek

A határozószók szófaja a névszókhoz viszonyítva másodlagos. Módszer
tanilag külön foglalkozunk ezzel a szótani kategóriával, mert állandó problémát 
jelentenek nyelvtani elemzéseinkben. A ragos névszók és az elemezhetetlen 
határozószók között számtalan átmeneti típussal találkozunk. Ez okozza, hogy 
tanulóink nem tudják pontosan meghúzni a határvonalat a határozószók és a 
határozók kategóriája között, s ez okozza, hogy hol szótani, hol mondattani 
kategóriába sorolják az előttük álló nyelvi elemet.

A 17. feladat szerint a tanulóknak fel kellett volna idézniük a határo
zószóról tanult meghatározást. A feladatnak 38,2% nem tudott eleget tenni. 
Teljesítményüket jelesnek tekinthetjük. Tudásukat azzal tehetjük próbára, ha 
dönteniük kell, vajon mondatrészről vagy szófajról van-e szó az elemzéskor. A 
zavart fokozza, hogy a határozóról és a határotószóról tanult meghatározás 
kísértetiesen hasonlít. A tankönyv szerint:

"Azt a mondatrészt, amely valamilyen körülményt határoz meg, határo
zónak nevezzük."

"A határozószó olyan szó, amely a cselekvés valamilyen körülményét 
határozza meg."

A meghatározás hasonlósága a határozószó történeti fejlődéséből és a 
mondattani funkcióból adódik. Történeti fejlődésről azonban az általános 
iskolában nem beszélhetünk.

Az 5. osztályban a határozó fogalmát a tanulók 93,1%-a nem tudta 
meghatározni. Az egyes határozófajok megismerésével az elvont fogalom 
konkrét ismerettel telítődött. Ebben az osztályban a magasabb teljesítményt 
nem annak tulajdonítom, hogy világosabb fogalom alakult ki. A kedvező 
eredmény onnan eredhet, hogy a tanulók a meghatározás fogalmazásakor a 
határozóra, nem pedig a határozószóra gondoltak. Bizonyíték erre, hogy a leg
gyakrabban a genus pronmumot hagyták ki a meghatározásból. További 
bizonyíték, hogy "a c s e l e k v é s  valamilyen körülménye" helyett a hibás 
megoldásokban a tanulók rendre felsorolták az előző évben tanult határozók 
fajtáit.



A kérdés nem zárul le ebben az osztályban. A 7.-ben részletesen foglal
kozunk a bővítményekkel, tehát érintjük a határotószó funkcióját is.

A 18. feladat értelmében egy igét kellett határozói igenévvé átalakítani. 
44,6% nem oldotta meg a feladatot, tehát közepes teljesítményt kaptunk. A 
műveletmegoldó képesség szemszögéből vizsgálva azonban kedvezőbb ered
ményre kell törekednünk.

5.8. Az igekötő

Az igekötőt az általános iskola 4. osztályos tanulói közel olyan részle
tességgel ismerik meg, mint a 6.-ban. Fogalmát pedig már kialakítjuk a 3. 
osztályban. A 6. osztályban főleg az ismeretek elmélyítésével foglalkozunk, 
valamint az igekötő jelentésmódosító szerepével.

A 4. feladattal fel kellett idézniük a tanulóknak az igekötő meghatározását. 
A 4. osztályban ítelet formájában ismerték meg az igekötő jelentésmódosító 
szerepét. A meghatározás új fogalmi jeggyel bővíti az ismeretet: az igekötő meg 
is változtatja az ige jelentését. A teljesítmény jeles: 34% nem oldotta meg a 
feladatot. Érdekes, hogy többen nem tudnak a módosító (tehát az ismert tulaj
donságról) mint a jelentésváltozást előidéző szerepről.

Az elméleti ismeretekkel igen elégedettek lehetünk. A gyakorlati fel- 
használáskor azonban erősen csökken a teljesítőképesség. A 12. feladat anyaga 
teljesen azonos a 4. osztályban tanultakkal, ennek ellenére a tanulók fele 
képtelen volt megoldani. Fel kellett ismerni az igéket és a hozzájuk tartozó 
igekötőket az adott szövegben. A feladaton belül a részeredmények a követ
kezőképpen alakultak:

1. ha az ige és az igekötő között más szó is van, nem ismerte fel 55,1%
2. ha az igekötő az ige után áll, nem ismerte fel 56,5%
3. ha az igekötő közvetlenül az ige előtt áll, nem ismerte fel 49,0%.
A helytelen megoldások tarkasága azt bizonyítja, hogy a tanulók fele az 

igekötőről nem rendelkezik világos fogalommal.
Az első változat hibavariánsai:
-  a tanulók az igekötőt a tagadószóhoz kapcsolják, pl. el nem;
-  a tagadószót az igekötős szerkezet szerves részének tekintik, pl. el nem 

hagyja.
A második változat hibavariánsai:
-  a kötőszót igekötőnek, a névmási határozószót igének tekintik, pl. is 

akkor,
-  a felső fok lég- szócskája igekötő, a melléknév ige, pl. legjobb;
-  a kötőszót tekintik igekötőnek, pl. is vész;
-  a névmási határozószó első szótagját igekötőnek, második szótagját
' igének tekintik, pl. mikor.
A  harmadik változat hibavariánsai:
-  a névutó ige, a kötőszó igekötő, pl. után is;
-  a névutó igekötő, a kötőszó közbeékelt szó, az igekötős ige csak ige, pl. 

után is elkél;



-  a kötőszó igekötő, az igekötős ige csak ige, pl. is elkél;
-  a melléknév az igekötő, az igekötős ige csak ige, pl .jó... elkél.
Az elkövetett hibák tanulmányozása nagyon tanulságos. Kitűnik, hogy a 

tanulók nagy száma az igét nem ismeri fel, vagy képtelen felismerni az igetövet. 
Névmást, névmási határozószót, igekötős igét néznek igetőnek.

Az igekötők felismerésében a legnagyobb a tarkaság. Általában azonosí
táskor nem a funkcióból indulnak ki, hanem a szótagszámból. Ha a szó rövid, a 
szófajtól és mondatbeli funkciótól függetlenül igekötőnek tekintik. így lett 
szerintük igekötő a melléknév (jó), kötőszó (is), névutó (után), névmási 
határozószó (akkor) vagy más nyelvi elem, pl. a lég- szócska vagy a névmási 
határozószó (mikor) első szótagja.

A hibák nagy száma és sokfélesége alapján megalapozottan állíthatjuk, 
hogy az igekötőkről szerzett ismeretek formálisak. A formális és mechanikus is
meret zavarólag hat mind a szótani mind a mondattani ismereteik érvé
nyesítésére. Szinte biztosra vehető, hogy az alak -  jelentés -  funkció dialektikus 
egysége esetünkben az anyanyelvi nevelésben mellőzést szenvedett. Csupán az 
igekötő alakját, esetleg elhelyezkedési sorrendjét vétették észre tanáraink. 
Rákényszerítették a gyermekeket, hogy elemzéskor az alaki jegyekből indul
janak ki. Annak ellenére, hogy a 6. osztályban szótant tanítunk, esetünkben a 
jelentés és junkció érzékeltetésére nem kerülhetjük el a mondattani elemzést, a 
mondattani ismeretek felújítását. Az igekötőnek nincs mondattani szerepe, il
letve 0 funkciója van. Ha így közelítették volna meg a mondatokat, valamint 
felidézték volna a szóelemekről tanultakat, teljesítményük mind mennyiségben 
mind minőségben sokkal magasabb lenne.

5.9. Egyéb szófajok
v

A névutók felismerését a 9. feladat kutatta. 41% nem ismerte fel ezt a 
szófajt. Ritkán ugyan, de találkozunk a hibás megoldások között olyan esettel, 
amikor a névutót a névelővel keverik össze. Leggyakoribb hiba, hogy a névszót 
és a hozzá tartozó névutót egységes szószerkezetnek veszik. Nézetem szerint a 
jelenség is erősíti előbbi állításomat: itt is formális, külső jegyek alapján 
döntenek a tanulók. Ismernek már egy szerkezetet (igekötő és ige), ahol az 
egyik alkotó elem (az igekötő a fő elem előtt vagy után állhat. A beidegzett 
formális ismeretet analógiásan alkalmazzák az új ismeretre. Esetünkben is a 
funkcióra kellett volna a hangsúlyt helyezni. Arra kellett volna rámutatni, hogy 
a névutó hasonló funkciójú, mint a határozóragok, csak nem agglutinálódott. 
Egységes mondattani funkciója van ugyan a hozzá tartozó névszóval, mégis 
önálló szótani egységet képez.

A 6. feladattal a kötőszók használatát viszgáltam, és igen magas tel
jesítményt kaptam. A tanulók nyelvi készsége biztosan dönt arról, hogy az adott 
szövegkörnyezet milyen kötőszó használatát igényli. Bizonytalanságot egyedül a 
ha alárendelő kötőszó használatánál tapasztalunk. Ezt sem tekintem fogyatékos 
ismeretnek, inkább annak, hogy a kiegészítendő mondat más kötőszó alkal
mazását is lehetővé teszi.



Az indulatszó felismerését a 11. feladat vizsgálta. Ezt a szófajt a tanulók 
33,7%-a nem ismerte fel. Leggyakrabban a módosító szóval tévesztették össze. 
Ritkábban kötőszónak vették. Sokan megérezték a szó érzelmi telítettségét, de 
nem tudták a szófajt megnevezni. A pontos nyelvtani műszó helyett körülírták a 
fogalmat. lít meg kell jegyeznem, hogy másutt is találkoztam ezzel a jelenség
gel. A tanulók tekintélyes része nem vagy felületesen ismeri a nyelvtan 
szakszókincsét. Következménye, hogy a nyelvi jelenségekről képtelen szabato
san beszélni és írni.

•
A 6. osztály nyelvtan- helyesírási ismeretének tüzetes elemzése alapján 

megállapíthatjuk a következőket:
1. Az általános iskola felső tagozatán kiemelkedően legjobb eredményt 

ebben az osztályban tapasztaltunk.
2. A szótani anyag két-háromszori ismétlése a körkörös elrendezéssel 

igazoltnak tekinthető. A tanulók elméleti és gyakorlati ismeretei (helyesírása) 
emelkedő irányzatot mutat. Bizonyos nyelvtani-helyesírási kérdéseket meg
nyugtatóan tisztáznak.

3. Az elméleti ismeretek minősége nem kifogástalan. Több esetben 
formális ismerettel találkozunk, ami viszont gátolja az elmélet gyakorlatba való 
átültetését.

4. A tanulók műveletmegoldó képessége további fejlesztést igényel.
5. A tanterv és a tankönyv hiányosságai előidézői a feltárt hibák egy 

részének. Mindkettőt feltétlenül idomítani kell a vajdasági körülményekhez.
6. Anyanyelvi nevelésünkben nagy szerephez jutott a tankönyv és a 

gyakorlófüzet. A fejlődés érdekében a továbbképzést a korszerűbb, tevékeny- 
kedtetőbb módszerek népszerűsítésére kell átállítani. Módszertani eljárásaink 
szüntessék meg a tanuló passzív szerepét a pedagógiai szituációban: cselekvő 
tényezőként vegyen részt a nyelvtani fogalmak kialakításában, az ismeretek 
elmélyítésében.
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VI. A VII. OSZTÁLY TELJESÍTMÉNYÉNEK 
RÉSZLETES ELEMZÉSE

■ Tartományi eredmény A lugi isk. eredménye

A kérdés Hány tan. % A kérdés
sorszáma nem oldot átlaga

ta meg

1. a) 160 22,0 2 83
b) 443 61,1 41,5 10 41,6 24,9

2. a) 124 17,1 1 4,1
b) 324 44,7 30,0 7 29,1 16,6

3. a) 85 11,7 1 4,1
b) 363 36,3 10 41,6
c) 91 123 20,1 1 , 4,1 16,6

4. a) 328 45,2 12 50,0
b) 458 63,2 54,2 16 66,6 58,3

5. a) 652 89,9 24 100,0
b) 662 913 90,6 24 100,0 100,0

6. a) 50 6,9 — —

b) 145 20,0 133 - — —

7. 111 15,3 153 1 4,1 4,1
8. 182 25,1 25,1 2 8,3 83
9. a) 216 29,8 4 16,6

b) 387 53,4 7 29,1
c) 502 69,2 50,8 5 20,8 33,1

10. 488 67,3 67,3 14 583 583
11. a) 137 18,9 5 20,8

b) 135 18,6 5 20,8
<0 137 18,9 6 25,0
d) 194 26,7 10 41,6
e) '1QA 52,6 27,6 11 45,8 30,8

12. 131 18,0 18,0 1 4,1 4,1
13. 277 38,2 38,2 16 66,6 66,6
14. 113 15,6 15,6 5 20,8 20,8
15. a) 550 75,8 18 75,0

b) 402 55,4 65,6 9 373 56,2



osztályban. Az adatok egybevetésével megállapítható, hogy a tanulók he
lyesírása fokozatosan fejlődik. Pl.

a -val, -vei rag teljes hasonulása
5. oszt. 6. oszt. 7. oszt.

nem oldotta meg 
43,0% 26,7% 22,2%

A feladatbna szereplő másik két esethez fűződő teljesítmény sokkal ked
vezőtlenebbül alakult. Leggyengébb az eredmény a felszólító mód -j jele 
hasonulásának írásakor. A tanulók 55,0%-a nem ismerte fel a teljes hasonulás 
esetét. Az 5. osztályhoz viszonyítva az eredmény mégis hatalmas fejlődésével 
tanúskodik. Majdnem felére csökkent a hibázó tanulók száma.

Érdekes megvilágításba helyezi a tudás minőségét az a tény, hogy a 
tanulók 34-35%-a teljes hasonulásból eredő betűkettőzésnek tekinti az erede
ndően hosszú mássalhangzókat függetlenül, hogy azok egyjegyűek vagy kétje- 
gyűek. Nézetünk kapcsolatban van hiányos hangtani ismeretükkel meg a 
mássalhangzók egymásrahatásáról tanultak minőségével. Az 5. osztályban még 
természetesen nem vethették meg az ismeretek elméleti alapjait, mivel azokat 
csak az idősebb osztályokban kellett feldolgozni.

A feladat mindhárom teljes hasonulásos esete alaktani kötöttségű. Tuda
tos tanításukhoz szükséges a szóelemek ismerete, amit a tanterv a későbbi 
osztályokban követelt meg. Ha a 7. osztályban sem dolgozták fel a szükséges is
mereteket, jártasságra csak asszociációs rendszerekben folyó gyakorlással 
tehettek szert. A begyakorlottságnak ez a formája azzal a veszéllyel jár, hogy ha 
problémamegoldó alkalmaztatást követelünk a tanulótól, rövidzárlat állhat be a 
kialakult idegkapcsolatban.

A feladatban a rövidzárlatot az váltotta ki. hogy a teljes hasonulással kelet
kezett gemináták mellett hosszú mássalhangzókat találtak a tanulók. Pusztán a 
külső hasonlóság alapján a hosszú mássalhangzós szavakat is a teljes hasonulást 
tartalmazó szavak közé sorolták.

Az átlagos eredménnyel kapcsolatban nem emelhetünk kifogást, hiszen 
csak 39,8% nem tudta a feladatot hibátlanul megoldani, tehát az jelesenk tekin
thető. Kifogásolható a tudás minősége.

Mivel az előző osztályokban a tanulók gyakorolták a névszóhoz kap
csolódó -val, -vei ragok hasonulását, a 7. osztály anyaga lehetővé tette a 
vizsgálat kiterjesztését a magyar családnevekre. A 9. feladat a mássalhangzóra 
végződő magyar családnevekhez járuló -val, -vei ragok hasonulásával foglalko
zik. Három családnévtípust ölel fel a kérdés: a kiejtéshez igazodó, hagyomá
nyos írásmódú és a kettőzött mássalhangzóra végződő családneveket. Átlagban 
a tanulók fele (50,8%) nem tudta hibátlanul megoldani a kérdést. Az állagon 
belül a teljesítmény a családnév kategóriák szerint differenciálódik. A tanulók 
teljesítménye kimagaslik a kiejtéshez igazodó családnevek írásakor. Ezt csupán 
1/3 írta helytelenül.



A hagyományos írásmódu családneveket kb. a tanulók fele (53,4%) írta 
helytelenül. Mivel új tananyag az osztályban, számolnunk kellett a gyengébb 
teljesítménnyel. Az alacsony megoldási százalék azonban a körülményekhez 
képest is elkedvetlenítő. Lényegében előzőleg megismert jelenséget kellett új 
körülményre alkalmazni, tehát egy sztereotípián kívüli műveletről van szó. Az 
ismeret szokványtól eltérítő alkalmazása azonban már komoly mértékben 
csökkentette a teljesítményt.

A legtöbb tanuló a kettőzött mássalhangzóra végződő családnevek ragos 
alakját írta helytelenül (69,2%). Ezt elégséges eredménynek tekinthetjük csak.

A gyakorlófüzetben megfelelő számú gyakorlatot találunk mind a hagyo
mányos, mind a kettőzött mássalhangzóra végződő családnevek -val, -vei ragos 
alakjának írására. De egy-egy osztály névanyaga is számos gyakorlási lehe
tőséget kínál. A teljesítmény arra utal, hogy sem a segédeszközt, sem a 
természetes gyakorlási lehetőséget nem használták ki. Végső soron pedig a 
tanulók teljesítménye nincs arányban sem mennyiségileg sem minőségileg a he
lyesírási ismeret tanítására fordított idővel.

6.2. A szóalkotás

A tanterv előírja, hogy a tanulónak meg kell ismerniük az igeképzést 
igéből és névszóból, valamint a névszóképzést névszóból és igéből. A szó- 
összetételt nem pontosítja ennyire a tanterv. Követeli az összetétel tanítását, de 
nem határozza meg, hogy tanítani kell-e a mellé- és alárendelt szavak fogalmát. 
Mivel az összetett mondattal kapcsolatban beszélünk a mellé- és alárendelés 
fogalmáról, természetesnek vettük, hogy a szóösszetételben is a tantervi 
anyagot képezte.

Mint mondottam, a tankínyv nem foglalkozik a szóalkotással. A gyakorló
füzet tartalmaz gyakorlatokat összetett szavakra, sőt az ikerszavakat külön is 
gyakoroltatja, azonban említés sem történik az alárendelő és mellérendelő 
szóösszetétel fogalmáról. Nem feladata a gyakorlófüzetnek, hogy pótolja a 
tankönyvet, de a gyakorlatok világosabb csoportosításával segítségére lehetett 
volna tanárainknak az ismeretek feldolgozásában. A segédeszközök hiányos
sága miatt csak feltételeztem, hogy az általános iskolákban feldolgozzák az 
összetett szavak fajait.

A 13. feladat értelmében a tanulóknak fel kellett ismerniük, hogy hány 
tagból állnak az adott összetett szavak. 38,2% nem tudta megállapítani, melyik 
összetett szó áll a legtöbb tagból. A viszonylag magas -  jeles -  teljesítmény 
alapján úgy vélem, hogy a tankönyvi anyag nélkül is feldolgozzák az iskolák az 
összetett szó fogalmát.

Az egyéni teljesítmények vizsgálata világított rá, hogy a tanulók nem az 
összetett szó tagjainak pontos elhatárolásával állapították meg, hogy hány- 
szoros összetételről van szó, hanem a legtöbb esetben a szó hossza, a 
szótagszám után igazodtak. Sokan a képzőket is az összetett szó tagjainak 
tekintették. Leggyakrabban a -ság, -ség, -mény képzők szerepeltek önálló



tagként a tanulók megoldásaiban. A jelenség egyben arra is utal, hogy a tanulók 
bizonytalanok a képzők felismerésében is.

A 6. osztályban végzett vizsgálat azt mutatta, hogy a tanulók 3/4 része is
merte fel a képzőket. Ott említettem, hogy inkább az 5. osztályos ismereteket 
mértem már akkor is, helyesebben az ismeretek tartósságát. Az újabb adatok 
szerint az előző években szerzett ismeretek meglehetősen elhalványultak.

A 27. feladatban a tanulóknak fel kellett ismerni az összetett szavakat, 
majd fajtájuk szerint csoportosítani azokat. Átlag 58,5% nem tudta hibátlanul 
megoldani a kérdést.

Összetételeknek tekintették a következő szavakat:
meseszerű 56,3%
korhely 54,6%

Nem vették összetett szónak a következőket:
hírnév 38,9%
cserbenhagy 48,8%

Csökkenti a részeredmények értékét, hogy lényegében a tankönyv hatására 
már az 5. osztályban megismerték az összetett szó fogalmát. Ha a 7. osztályban 
ismét feldolgozták vagy ismételték azt, sokkal jobb eredményt kellett volna fel
mutatniuk.

Az az aggodalom, hogy tanáraink nem dolgozták fel az alárendelő és 
mellérendelő szóösszetételeket, vagy csak kis részük foglalkozott a kérdéssel, 
igazoltnak tekinthető a feladat két utolsó eleme alapján. A tanulók 75,3%-a 
nem ismerte fel a mellérendelő, 77,6%-a az alírendelő szóösszetételeket. Az 
előző elemekhez viszonyítva túl mélyre zuhant a teljesítmény ahhoz, hogy 
csupán felületes ismeretnek tekintsük. Sokkal valószínűbb, hogy a pedagógusok 
egy bizonyos hányada tankönyvi anyag és világos tantarvi utalás nélkül is feldol
gozza az összetételek fajait, de nem általános jelenség a tanítási gyakorlatban.

A 26. feladatban a tanulóknak fel kellett ismerniük és el kellett különí
teniük a névszóképzőket a szavak végén. 65,7% nem tudott a kijelölt kérdéssel 
megbirkózni. Egészében a teljesítmény elégséges, az egyes részeredmények 
azonban elégtelenek. A feladat belső tagolódása szerint a teljesítmény a követ
kezőképpen alakult:

képző nem ismerte fel
-ás 59,7%
-ós 62,0%
-at 68,5%

-atlan 82,7%

Látható, hogy gyakori aktív képzőket kellett felismerni. Közhasználati vol
tuk ellenére a teljesítmény egészben is az elégtelenség határán áll.



A 28. feladat az igeképzőket vizsgálta, azaz a tanulóknak el kellett 
különíteni az igetöveket az igeképzőtől. Az előző feladattal ellentétben itt a tel
jesítmény igen magas: csupán 28,2% nem oldotta meg a feladatot. Az egyes 
igeképzőkhöz fűződő teljesítmények a következőképpen alakultak:

a képző és fajtája nem ismerte
műveltető -tét 20,0%
visszaható -kozik 25,5%
szenvedő -tetik 27,6%
gyakoritó -öng 31,7%

A kimutatásban látható, hogy nincsenek szélsőséges eredmények.A 
ritkább és terméketlenebb igeképzők (pl. a szenvedő) sem homályosítják el az 
igetövet, a tanulók képesek voltak azt biztosa felismerni.

A két feladat ellentétes előjelű teljesítménye alapján képtelenek vagyunk 
általánosítani. A tanterv az ige- és névszóképzést egyarént előírja. A gyakorló
füzet mindkét képzési területre arányos számú gyakorlatot biztosított. Az 
eredmény mindezek ellenére polarizált:

-  a tanulók világosan felismerik az igetöveket és igeképzőket;
-  nem ismerik fel az igetövek végén a névszóképzőket.
Az értékelhetetlen feleletek közül nagyon sok tanuló meg sem kísérelte a 

megoldást. Sokkal kisebb azok száma, akik hozzáfogtak, de helytelen választ 
adtak. Köztük a leggyakoribb hiba, hogy egyetlen képzőbokor utolsó betűjét 
tekintették teljes értékű képzőnek.

A tantervi utasítás leszögezte: "A nyelvet mint élő és változó társadalmi 
jelenséget vizsgáltassuk tanítványainkkal." Éppen a szóalkotás fejezete lenne 
az, amely a nyelvfejlődés eszközeivel és törvényeivel ismerteti meg a tanulókat. 
Az oktatásirányító eszközök (tanterv és tankönyv) ebben a kérdésben hagyták 
magára a magyartanárt, időzték elő tarkaságot a magyartanításban.

63 . Az alany

A 7.osztály nyelvtani óraterve a legtöbb időt a mondattani anyag feldol
gozására irányoz elő. Tulajdonképpen az 5. osztályban ismertetett mondattani 
alapfogalmakat fejlesztjük tovább, bővítjük ki ujabb fogalmi jegyekkel, és a 
bővítmények alfajaival ismertetjük meg a tanulókat. A nyelvtani anyag feldol
gozásában tehát a meglévő ismeretekből indulunk ki. A továbbhaladás szem
pontjából nagyon fontos, milyen szilárdságiak az előzetes ismeretek.

A főmondatrészeket harmadszor tanítjuk már a 7.-ben. Feltételezzük, 
hogy az alapfogalmak ismertek és szilárdak. A teljesítmény megtámogatja a fel
tevést, de kizárólag az a l a p f o g a l m a k k a l  kapcsolatban.

A 2. feladat az alany felismerését irányozta elő és szófajának megha
tározását. Megközelítően olyan tudásszintet igényel, mint az 5. osztályban. A 
teljesítmény jeles. Körülbelül a tanulók 70%-a hibátlanul oldotta meg a



feladatot. Szövegkörnyezetben 8,7%-kal több tanuló ismeri fel az alanyt, mint 
az 5. osztályban. A szófaját azonban már 44,7% nem tudta meghatározni. A 
szófaji követelmény sem új, mert a szófajokat megismerték a 6. osztályban. A 
feladat azonban nem különálló szavakat elemeztet, mint a szótan esetében 
legtöbbször, hanem meghatározott szófajt mondattani funkcióban. Ha tehát a 
feladat kissé összetettebbé válik, a teljesítmény azonnal csökken még akkor is, 
amikor olyan gyakori szófajról van szó, mint a főnév.

A 4. feladat az alany meghatározását kérte számon. Nem követelt teljes 
önnállóságot: a mondattani fogalom két leggyakoribb jegyének pótlását kellett 
elvégezni. 54,2% nem volt képes hibátlanul elvégezni a munkát. A teljesítményt 
közepesként könyvelhetjük el.

Harmadízben tanult ismeret segítséggel történő reprodukálását kértük 
számon. Az előző években az alanyról azt tanulták, hogy az a mondatrész, 
amelyre a megállapítás vonatkozik. Az előzetes ismeret némileg megszilárdult, 
mert csak 45,2% nemismerte az alanynak ezt a funkcióját.

A mondat fajairól tanultak során a tanulók megismerték az állítás és 
tagadás fogalmát, tehát a meghatározás is bővül: "Az alany azt az élőlényt vagy 
élettelen dolgot nevezi meg, amelyről állítunk vagy t a g a d u n k  valamit." A 
kiemelt fogalmi jegyet a tanulók 63,2%-a nem ismerte.

Ez az adat is azt bizonyítja, hogy tanáraink egy része nem számol a 
tananyag körkörös elrendezésével. Nem az előzetes ismeretekre alapoznak, 
hanem a tankönyvben található nyelvtani anyagot teljesen új anyagként kezelik. 
Nem különböztetik meg az ismeretlen és ismert elemeket, nem differen
ciálódnak a tanítási módszerek. A jelen esetben ha a tanulók megkísérelték a 
feladat megoldását, csak az állításról tesznek említést -  tehát előzetes is
mereteiket érvényesítik -, a tagadást nem említik.

Az alanynál és a többi mondattani fogalomnál tanításkor a figyelmet 
tudatosan az új fogalmi jegyekre kell összpontosítani, hogy az harmonikusan a 
régi ismeretbe épüljön. Ha egyenrangú elemként kezelik, következetesen 
kisebb teljesítményhez vezet.

6.4. Az állítmány

Az 1. feladatban a tanulóknak a mondatban fel kellett ismerniük az 
állítmányt, és meg kellett határozni fajtáját. A nyelvtankönyv szerzője, Szemere 
Gyula, "Útmutató az általános iskola 7. osztályának nyelvtankönyvéhez" című 
cikkében felhívja a tanárok figyelmét az állítmány fajtáival kapcsolatos problé
mákra. Figyelmeztet, hogy az állítmány "fajai közül a névszóinak és különösen 
az összetettnek a tanítása kíván körültekintő gondosságot."44 Az összetett 
állítmányról szerzett adataim igazolják a szerzőt: az 5. osztályban a tanulónak 
majdnem a fele nem ismerte fel. A módszertani utasítás szellemében csak az 
igei állítmányt vizsgáltuk.

A feladatot 41,5% nem oldotta meg hibátlanul. 78,0% felismerte ugyan a 
mondatban az állítmányt, de 61,1% nem tudta megállapítani, hogy az állítmány



melyik fajtájáról van szó. Zavarólag hatott, hogy a "n i n c s" tagadó ige 
szerepel a mondatban állítmányként, habár a tagadó mondatoknál már megis
merkedtek ezzel az igefajtával.

A hibás megoldások között eltvétve akadt csak olyan, amelyik összetett 
állítmányt vélt felfedezni. A legtöbb hibás ítélet névszói állítmánynak tekinti. A 
feladat állítmányával kapcsolatban nem lehet az ismereteket formálisan alkal
mazni. A szó alakja nem dönthette el a mondatrész fajtáját, alkalmazni kellett 
más területekre szerzett ismereteket. Erre a tanulók nagyobb része nem volt 
képes.

Érdekes, hogy a tankönyv sem említette a tagadó igével kifejezett igei 
állítmányt. De mielőtt a tanulók az állítmány fajtáit ismerték volna meg, a 
tagadó mondatok között számosat találunk, ahol az állítmány tajgadó ige. Pl.

Az én apámnál nincs jobb ember...
Pistánál erősebb fiú nincs az osztályban.
Nincs ott kinn a juhnyáj.
Az utóbbi még az állítmány elhelyezkedésével is hasonlít a feladatban 

található mondathoz. A példák és a friss ismeretek ellenére is csak elégséges 
szinten ismerték fel a tanulók az állítmány fajtáját.

Az 5. osztályban ismerték meg a tanulók az ige alanyi és tárgyas ragozását. 
Ott már megállapítottuk, hogy a tanulók nem ismerték fel, hogy az adott ige 
alanyi vagy tárgyas ragozású-e. A régebbi ismeretek a 7. osztályban kibővültek. 
Itt ismerkednek meg a tanulók a tárgyas és tárgyatlan igével, majd az igei 
állítmány alanyi és tárgyas ragozásának használatával.

Az 5. feladat az igei állítmány alanyi ragozásával foglalkozik. A tanulóknak 
meg kellett állapítaniuk, hogy miért alanyi ragozású az adott mondat igei 
állítmánya. 90,6% nem volt képes megoldani a feladatot! 89,9% nem tudta 
megállapítani, hogy az első mondat igei állítmánya alanyi ragozású, mert nincs 
tárgya. A második mondat igei állítmányáról 91,3% nem tudta megállapítani, 
hogy alanyi ragozású, mert határozatlan tárgya van. Az eredmény elégtelen, az 
osztály legalacsonyabb teljesítménye. Bizonyára az eredménytelenség okid közé 
sorolhatjuk az alanyi és tárgyas ragozásról szerzett előzetes közepes is
mereteket is. De a mi esetünkben a feladat nem adott tétovázásra okot. Pon
tosan megjelöltük, hogy alanyi ragozásról volt szó, csak az alanyi ragozás 
használatának okát kellett megállapítani. Hozzá kell tennem, hogy a feladatban 
szereplő mondatok a tankönyvben is megtalálhatók, tehát valószínűleg gyako
rolhatták.

Az elhanyagolható százalékban szerzett ismeret alapján állíthatjuk, hogy a 
tanulók teljesen tájékozatlanok az alanyi és tárgyas ragozású igei állítmányok 
használatában. Következménye nyilvánvaló: súlyos nyelvhelyességi, egyeztetési 
hibák keletkeznek beszédükben és írásukban.

Az okot két irányban kereshetjük:
1. A tanítási idővel aszinkronban van a tananyag mennyisége.
2. Az ige paradigmatikus tanítása nyilvánvalóan nem hozza meg a kívánt 

eredményt. Az 5. osztályban a tanulóknak van annyi mondattani ismeretük, 
hogy az ige tanításakor a funkció és jelentés viszonylatában mondatba ágyazva



ismerjék meg az igemódokat, továbbá az alanyi és tárgyas ragozást. A 7. 
osztályban az igei állítmány tanítása sem lehet pusztán megállapítás. Az 
általános iskolában utolsó alkalmuk nyílik az ige és igeragozás jellemzőinek 
megerősítésére, tartós, gyakorlati ismeretek kialakítására.

6.5. A tárgy

A 3. feladat a tárgy felismerésének és jelentkezési formáit kérte számon a 
tanulóktól. Átlagban 20,1% nem tudta megoldani a feladatot. A kérdésen belül 
a következőképpen módosult az eredmény:

a tárgy és megjelenési formái nem oldotta meg
ragos tárgy 11,7%
ragtalan tárgy 12,5%
a tárgy főnévi igenév 36,3%

Látható, hogy a tanulóknak a főnévi igenévvel kifejezett tárgy képezett 
problémát. Az 5. osztályban tapasztalt teljesítményhez viszpnyítva (19% is
merte fel) óriási a fejlődés. Mihelyt a szükséges feltételek megteremtődtek (a 6. 
osztályban megismerték a főnévi igenevet), az eredmény is jelentős mértékben 
javult. A tárgyról szerzett ismertek egészében is kitűnőek; az egyik információs 
egységnél tapasztalt lemaradás pedig végeredményben nagyméretű fejlődést 
mutat.

6.6. A határozók

A 6. feladat a mondatban található helyhatározó felismerését vizsgálta. 
Mindössze a tanulók 13,3%-a nem oldotta meg hibátlanul a feladatot. 6,9% 
kivételével mindenki megtalálta a mondat első helyhatározóját. 20,0% nem 
elemezte tovább a mondatot, nem jelölte meg a kövtkező helyhatározót. A 
helyzet úgy állhatott elő, hogy a tanulók a megszokás rabjai. Nyelvtani 
elemzéskor általában részleges elemzés folyik. Csak egyetlen mondatrészt kell 
keresniük, amely rendszerint csak egyszer fordul elő a mondatban. Annak 
ellenére, hogy esetünkben a feladat világosan több helyhetározó aláhúzását 
követelte, a tanulók 1/5-e nem fejezte be az elemzést.

A 7. feladat az időhatározók felismerését követelte. Az aláhúzott mon
datrészben mindössze a tanulók 15,3%-a nem ismerte fel az időhatározót.

A 8. feladta a célhatározó felismerését követelte. A főfcladat mellett 
választ szerettem volna kapni arra a kérdésre is, hogy a tanulók nem tévesztik - 
e össze a célhatározót az okhatározóval. Fennállt annak a veszélye, hogy csak 
külső jegyek alapján döntenek a bővítmény fajáról. Az a lehetőség különösen az 
ok- és célhatározó esetében áll fenn. Az a tény, hogy csak 25,1% nem ismerte 
fel a célhatározóval bővített mondatot az okhatározókkal bővített mondatok 
között, arra utal, hogy magyartanáraink lelkiismeretesen tisztázzák a mi a t t ,  
v é g e t t  névutók helyes használatát.



Nem ilyen rózsás az eszköz- és társhatározók helyzete. Mindkét határozó 
jelentkezhet a -val, -vei ragos főnév alakjában. A ragok alapján azonban nem 
dönthetjük el, hogy eszköz vagy társhatározó-e az adott ragos főnév. A 
szövegkörnyezet szabja meg, hogy a cselekvés eszközéül szolgáló személyt vagy 
dolgot jelöli-e, vagy valakivel vagy valamivel együtt cselekszik valaki vagy 
valami. Az egész mondat é r t e l m é t  kell tehát figyelembe vennünk, mielőtt 
döntünk a határozó fajáról.

A 10. feladat éppen a fenti tényt kérte számon a tanulóktól. Mivel 67,3% 
nem ismerte fel a társhatározóval bővített mondatot, ebből arra következ
tethetünk, hogy a tanulók nem tartalmi elemzést végeztek. Nagy részük el
hamarkodott döntést hozott, mert formálisan, a ragok alapján közelítette meg a 
kérdést.

A helytelen megoldások között két típus szerepel:
a) Minden mondatban társhatározót véltek fölfedezni, és válogatás nélkül 

aláhúzták a zsineggel, számmal, dobbal ragos főneveket.
b) Gyakori hiba volt, hogy a "Borozgatánk apámmal" mondat igei állítm

ányát főnévnek tekintették, a ragos főnévvel kifejezett társhatározót pedig 
annak névutójának, és az egész mondatot aláhúzták. Valószínűnek tartom, hogy 
a célhatározóval kapcsolatos feladat névutós főnevei hatottak a tanulók nyelv- 
szemléletére.

A 11. feladattal az volt a célom, hogy megállapítsam: felismerik-e a 
tanulók a módhatározókat, és ismerik-e az s-re végződő melléknevek -n 
határozóragos alakjának helyesírását. A táblázat bizonyítja, hogy a tanulók 
nagy biztossággal felismerik a módhatározókat. A hozzájuk kapcsolódó he
lyesírási kérdést azonban nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. A helytelenül 
írt módhatározót (rendszeressen) 52,9% nem ismerte fel.

A tanulók biztosan felismerik az állapothatározót is. Ezt a 14. feladattal 
vizsgáltam, és csupán 15,6% nem tudott helyes választ adni.

Sokkal kisebb a teljesítmény, amikor a többi határozó fölismerését köve
teltem. A 15. feladatban az okhatározót és a részeshatározót kellett volna felis
merni. Az első határozót 75,8%, a másodikat 55,6% nem ismerte fel.

Bizonytalanok a tanulók az állandó határozó felismerésében is. Ezt a 16. 
feladattal ellenőriztem. A tanulók 71,3%-a nem ismerte fel az aláhúzott mon
datrészben az állandó határozót.

A 17. feladatall azt vizsgáltam, ismerik-e a tanulók, hogy hányféleképpen 
fejezzük ki a határozókat. Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy 81,8% nem 
tudta hibátlanul megoldani a feladatot. A kérdésen belül a következőképpen 
alakult a teljesítmény:

A határozó alakja: Nem tudta:
• ragtalan névszó, 71,3%
• ragos névszó, 82,7%
• névutós névszó, 87,8%
- határozószó, 75,8%
határozói igenév, 91,6%



Látható, hogy a teljesítmény mind egészében mind részleteiben elégtelen. 
Még a legjobb részeredmény sem megnyugtató. Nézetem szerint az eredmény
telenség gyökerét ismét nyelvtantanításunkban kell keresnünk. Iskoláinkban 
hangtant, szótant, mondattant tanítunk némi jelentéstani és alaktani elemekkel. 
Ami az élő nyelvben dialektikus egység, az a leíró nyelvtan tanításában mereven 
elkülönül egymástól, és ez a merevség tárgyiasul a tanulók nyelvtani szem
léletében. A szógfajtan vizsgálatakor már hiányoltam, hogy csak az alaki részt, 
az alaki tényezőket vették figyelembe elemzéskor. A mondattani elemzésben 
pedig hiányolható, hogy csak a funkciót szemlélték, és megfeledkeztek az alak
tanról, vagy formális ismeretekről beszélhetünk. Ez a helyzet tartahatatlan, 
mert minden egyes mondattani funkcióban alaktani elemek jutnak érvényre: a 
két tényező egymástól elválaszthatatlan. Tankönyveink közül épp a 7. osztályos 
ügyelt arra, hogy mindkét említett tényezőre felhívja a figyelmet. Tanítási 
gyakorlatunk (az eredmények alapján erre következtethetünk) azonban mellőzi 
az alaktani tényezőt.

A formalizmustól, az öncélú nyelvtantanítástól csak úgy tudunk megsza
badulni, ha a tanítás komplex nyelvszemléletet alakít ki. Az öncélúság legjobb 
ellenszere, ha az ismeretek tudatosítása után azokat a tanulók nyelvi asszo
ciációs képességének fejlesztésére használjuk.

A tananyag mesterséges tagolása nem csak a felvetett kérdéssel kapcsolat
ban érződik. Tapasztalhattuk már a módhatározóknál is, amikor az s-végű 
melléknevek határozóragos alakjának írását vizsgáltuk, vagy a családnevek -val, 
-vei ragos alakja szerepelt határozóként. Ahogy az alaktani anyag elválaszt
hatatlan a mondattanitól, úgy helyesírást sem taníthatunk külön, nyelvtani is
meretek nélkül. A gyakorlatban mégis az ellenkézőjét kísérlik meg. Tanítják a 
nyelvtant a maga merev kategóriáiban a helyesírási vonatkozások (tehát a 
gyakorlat) mellőzésével. Vagy megkísérlik kialakítani a helyesírási jártassá
gokat és készségeket elméleti alapozás nélkül. Egyik törekvés sem célravezető a 
maga önmagáért való elhatároltságában, csak az elmélet és gyakorlat kölcsö
nösségében, az elméleti ismeretek összetettségében.

6.7. A jelzők

Láthattuk, hogy az 5. osztályban igen kevés tanuló tudta hibátlanul 
reprodukálni a jelző meghatározását. A fogalomhoz kapcsolódó feladatok a 7. 
osztályban arról tanúskodtak, hogy a teljesítmény jelentősen növekedett, 
legalább is az anyagismeret terjedelmét illetően.

A tankönyv a minőségjelző fogalmát egyszerű ítélet formájában közölte. A 
12. feladat megkövetelte, hogy a tanulók reprodukálják az ismert ítéletet, illetve 
egészítsék azt ki az állítmányi rész hiányzó determinánsával. A teljesítmény 
kitűnő: 18% nem tudta befejezni az ítéletet. A helyes megoldások magas 
százaléka azt bizonyítja, hogy a tanulók az előzetes ismereteket jól meg- 
erősítettékebben az osztályban.



A jelzőről szerzett fontosabb ismeretek gyakorlati része, az elemző 
képesség sem szenvedett csorbát. A 18. feladat szerint csupán a tanulók 9,4%-a 
volt képtelen felismerni a mennyiségjelzőt a mondatban.

A birtokos jelzőnél nem elégedtem meg dz egyszerű vizsgálattal. A 23. 
feladatban a tanulóknak összetettebb gondolkodási funkciót kellett végezniük. 
A birtokos jelzős szerkezetben a birtokszó birtokos személyragjait kellett felis
merniük. A teljesítmény is sokkal alacsonyabb volt, mint amikor egyszerű 
ráismerést követeltem. 40,3% nem oldotta meg a feladatot. Feltételezem, hogy 
helytelen analógia befolyásolta az eredményt: a birtokos jelzős szerkezet össze
téveszthető a -nak, -nek ragos részeshatározóval. A kissé összetettebb, aktívabb 
szellemi tevékenységet igénylő feladat azonnal negatív irányban befolyásolta a 
tanulók teljesítményét!

Célzatosan iktattam be az értelmező vizsgálatát. A tankönyv vajdasági 
változatában olyan összetett meghatározás került az értelmezőről, ami megha
ladja a tanulók képességeit. Persze az egyéni nézetekkel ellentétben mást 
mondhat a gyakorlat: a bonyolult megfogalmazású szövegek is tanulhatónak 
bizonyulhatnak. Szükség volt tehát egzakt adatokra, hogy az empirikus néze
teket bizonyíthassuk vagy elvessük.

Gyanakvásunkat az alacsony teljesítmény teljes mértékkben igazolta. 
Annak ellenére, hogy a 19. feladat értelmében a tanulónak csupán az értelmező 
meghatározásának jellemző jegyeit kellett feltűntetni, 81,7% nem tudott eleget 
tenni a követelménynek.

A mai magyar nyelv rendszere II. rész 295. oldalán a kövatkezőt olvashat
juk az értelmezőről (arról a típusról, amit a felső tagozaton tanítottunk): "Az 
egyik nem más, mint közönséges m i n ő s é g -  és  m e n n y i s é g -  illetve 
b i r t o k o s  j e l z ő n e k  é r t e l m e z ő i  f o r m á j ú  m e g f e l e l  őj e. Ezt 
a jelzett szó jelentését úgy teszi pontosabbá, mint amaz: megnevezi minőségét, 
mennyiségét vagy birtokosát."

A másik az azonosító értelmező jelző.
A fenti megszövegezés Szemere-Szende: "Magyar nyelvtan a gimnáziumok 

számára" (Tankönyvkiadó, Budapest, 1963.) című tankönyvében a követ
kezőképpen egyszerűsödik:

"A jelzett szó mögé vetett minőség- vagy mennyiségjelzőt értelmezőnek 
nevezzük."

Szemere-Szende: "Magyar nyelvtan a gimnáziumok II. osztályaszámára" 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.) című véglegesített tankönyvében a fenti 
szöveg csak enyhén módosul:

"A jelzett szól Követelő minőség- vagy mennyiségjelzőt értelmezőnek 
nevezzük."

Hernádi-Szemere: Magyar nyelvtan az általános iskolák 7. osztálya számá
ra című tankönyv meghatározása szinte azonos a középiskolai szintű meg
szövegezéssel:

"Az értelmező olyan minőség- vagy mennyiségjelző, amely követi a jelzett 
szót."

A Hernádi-Szemere -  féle tankönyv módosított változatát használtuk az 
iskolareform előtt a vajdasági iskolákban is. Néhány észrevételt már az



előzőekben tettem a tankönyvre. Hiányosságai közé sorolom az értelmezőről 
közölt meghatározást is:

"Az értelmező olyan mondatrész, amely az előtte álló szót jelöli meg, vagy 
minőségét, mennyiségét, birtokosát vagy csupán a fogalmát magyarázza egy 
vagy több szóval."

Az eredeti kiadás szerzői számoltak a 14 éves tanuló értelmi képessé
geivel, és ahhoz idomították a fogalom meghatározását. Sőt még a gimnáziumi 
tankönyv szerzői sem bíztak abban, hogy 16 éves korban már a teljes leíró 
nyelvtani meghatározást megérti vagy tudatosan elsajátíthatja a tanuló. Hazai 
kiadásunk előkészítője viszont még az akadémiai leíró nyelvtanon is túl akart 
tenni "tudományosabb" meghatározásának közlésével.

Megszövegezésével vét a logika elemi követelményei ellen:
1. Meghatározása túlságosan tág. Nemcsak a közalebbi fogalmi jegyeket 

foglalja megába, ezért határozatlanná válik, a jelenségek nagyobb terjedelmére 
vonatkozik (pl. az értelmező jelzői mellékmondatra is).

2. Meghatározása körben forog. Az egyik fogalmat a másikkal magyarázza, 
az utóbbi pedig annyira homályos, hogy csak az előzővel lehet meghatározni.

3. A meghatározás elveszítette tömörségét, tanulhatóságát.
A fejlődéslélektan megállapításai szerint a tanulókra váró általánosítások, 

következtetések, megoldások nem haladhatják meg erejüket, mert vagy teljesen 
elveszik a kedvüket a tanulástól vagy hibás megoldásra juttatják. Vajon a 
meghatározás logikai művelete túl magas követelmény-e, amely meghaladja a 
tanulók szellemi erejét? A legújabb neveléslélektani kutatások azt bizonyítják, 
hogy a felső tagozaton megkívánhatjuk a formális logikai teljes megha
tározásokat. Azoknak azonban logikai szempontból kifogástalanoknak kell 
lenniük.

A meghatározás nem cél, hanem eszköz, amelynek segítségével rögzítjük a 
fogalom lényeges jegyeit, amelyeket gondolkodási műveletk egész sorának 
elvégzése után nyerünk.

Csak azok a meghatározások értékesek az oktatásban, amelyeket a tanulók 
aktív műveletvégzéssel szereztek. Ennek érdekébén az illető fogalmat el kell 
helyezni a fogalomrendszerben, a legközelebbi genusban. Ez csak többféle 
művelet segítségével történhet. A megfelelő lényeges ismertetőjegyek alapján 
fokozatos elemzés és összehasonlítás után jutnak el a tanulók a legközelebbi 
nemfogalom köréhez részben a közös tulajdonságok kiemelésével, részben a 
megkülönböztető jegyek elhatárolásával. A faji megkülönböztető jegyeket 
szintén műveletvégzés útján nyerjük. Itt az oktatás általában konkrét tényekből 
indul el, és a fogalomalkotás már ismertetett műveletsorozatait felhasználva éri 
el a fogalom lényeges megkülönböztető jegyeit, specifikumait.

A meghatározások általában fogalomalkotó tevékenység eredményeként, 
lezárásaként szoktak jelentkezni. Általuk mintegy szavakba rögzítjük min
dazoknak a gondolkodási műveleteknek az eredményét, amelyeket a fogalom- 
alkotás folyamán végeztünk. Ezt a folyamatot pl. a tankönyvben gondosan kell 
tervezni, és általában biztosítani kell azt, hogy a tanulók a meghatározásokhoz 
aktív műveletekkel jussanak cl tervszerű irányítás mellett. Kelemen László



vizsgálatai szerint45 ha a fogalomalkotás optimális feltételek között történik, a 
tanuló, spontán meghatározásai meghaladják az 50%-ot. A mi esetünkben 
csupán a meghatározás részleges reprodukálásáról volt szó, mégsem haladta 
meg a 20%-ot sem. A baj gyökere nyilván a logikailag hibás meghatározásban, 
másrészt a fogalomalkotás módjában van. Vizsgáljuk meg, hogyan történt min
dez a tankönyvben!

Tankönyvünk a fogalomalkotás műveleti útja során olyan példamon
datokat elemeztet, amelyek alapján csak egy meghatározás születhetett volna: 
Az értelmező olyan minőség-, mennyiség- vagy birtokos jelző, amely követi a 
jelzett szót. Tehát a fogalom genus proximuma j e l z ő ,  nem pedig mon
datrész, ahogy az a tankönyvben található. A gondolkodási műveletek alapján 
egyértelműen ezt az általánosítást tudjuk elvégezni. A szerző ezek után számos 
példamondat elemzésével ki akarta alakítani az azonosító értelmező (ap- 
positio) fogalmát is, de mindezt egy meghatározásba szerette volna belekény
szeríteni. Tapasztalhattuk, hogy ez logikailag nem sikerült. Más szempontból 
sem tudok egyetérteni az átdolgozóval. "A mai magyar nyelv rendszere" szerint 
az azonosító értelmező az értelmező jelzőnek csak egy típusa. Szerzőnk 
magyarázatából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az egy új -  jelzőszerű -  
mondatrész. Abban az esetben a genus proximum valában mondatrész a 
meghatározásban.

A tankönyv nem válhat tudományos viták színterévé. Nagyra becsöljök az 
átdolgozó tudományos képességeit, egyéni nézeteit a magyar nyelvtudomány
ban. Feltételezem, hogy az akadémiai leíró nyelvtantól eltérő nézeteit bizonyí
tani is tudja. Az oktatás tárgyát azonban csak olyan fogalmak képezhetik, 
amelyek tudományosan elfogadottak: a viták, ellentétes nézetek fejtegetése 
bizonytalanságot, kételyt kelt a tanulókban.

A magyarországi tantervtől eltérően a mi tantervűnk megkövetelte a 
kijelölő jelző tanítását is. A 20. feladat értelmében a tanulónak fel kell ismer
niük a mondatban a kijelölő jelzőt. 40,3% nem tudott eleget tenni a követel
ménynek, tehát közepes teljesítményt értünk el.

A mondattani anyagot mintegy összefoglalva a 21. feladat egy bővített 
mondat teljes elemzését követelte. Hibátlanul csupán 27% nem volt képes 
elvégezni a mondat teljes elemzését. A táblázat és a mellékletek alapján 
megállapítható, hogy a legalacsonyabb a tanulók teljesítménye a minőségjelző 
és eszközhatározó felismerésénél.

A tanterv értelmében a mondattani anyagot a mellérendelő és alárendelő 
összetett mondatok fogalmának kialakításával kell befejeznünk. A mérőeszköz 
22. feladat foglalkozott a kérdéssel. A tanulónak fel kellet ismerniük, hogy a 
megadott szöveg alárandelő vagy mellérendelő összetett mondat-e. Mindkét 
mondatnál pozitív vagy negatív döntést kellett hozniuk, tehát 50%-os lehetősé
gük volt a helyes megoldásra. A feleletek így is alakultak: kb. a tanulók 52%-a 
nem ismerte fel, hogy mellérendelő vagy alárendelő összetett mondat áll-e a 
szövegben. A teljesítményt nem tekintem szignifikánsnak. Az alternatív fele
letek mindig azzal járnak, hogy 50%-os eséllyel a tanuló véletlenül is eltalálhat
ja a helyes választ. A mérőeszközökben lehetőleg kerülnünk kell a későbbi 
alkalmazáskor a hasonló feleletadást.



ÖSSZEGEZÉS: az osztályátlagok rangsorában a 7. osztály a 3. helyen áll. 
A rangsorban elfoglalt helyet néhány feltétel határozza meg:

1. A mondattani anyag másodszor ismétlődik az iskoláztatás folyamán. A 
mondatrészekről tanult anyag egy része teljesen új a tanulóknak. Nem volt 
annyi alkalom és idő a fogalmak fokozatos kidolgozására mint szófajtanból.

2. A tanítási anyag aszinkronban van a tanítási idővel. Az oktatás nem 
mélyedhetett el a tananyagban, a fogalmakat nem alakíthatta ki műveleti úton.

3. Az iskolai tankönyv a tantervi anyag egy részét nem tartalmazza.
4. A tankönyv egyes esetekben erejét meghaladó feladat elé állítja a 

tanulót. A fogalomkialakítás útja és a meghatározások szövege neveléslélektani 
és logikai szempontból kifogásolható.

Az adatok arról vallanak, hogy iskoláink a tantervi anyagot mennyiségileg 
feldolgozzák, az ismeretek minőségében azonban jelentős hiányosságok mutat
koznak. A tantervi anyag terjedelme és a tanítási idő közti ellentétet az 
anyanyelvi órák számánam növelésével lehetne feloldani. Erre azonban semmi 
lehetőség nem volt: a 7. osztályban már akkor heti 35 órával tanítottunk. A 
járhatóbb, reálisabb út a tananyagcsökkentés. A nyelvtani fogalmakat ebben az 
osztályban is csökkenteni kell, hogy az oktatás mélységében dolgozhassa fel a 
tananyagot, tevékenykedtető módszereket alkalmazhasson.

A korszerűbb, aktívabb módszerek nagyobb hatással lesznek a gon
dolkodás fejlesztésére és a személyiségformálás egészére. Az alapvető nyelvtani 
fogalmak tanításával gazdaságosabbá és ésszerűbbé tehetjük a sokszor részle
tekbe vesző, elkülönült nyelvi szegmentumokban gondolkodó oktatást. Olyan 
alapfogalmakat és a l a p ö s s z e f ü g g é s e k e t  hagyjunk a tantervben, 
amelyek formálják a tanulók nyelvi szemléletét, és amelyekből á t f o g ó  
k ö v e t k e z t e t é s e k  vonhatók le. Az infofmációk számát csökkentsük, de 
növeljük az információs csatornákat k o m m u n i k á c i ó s  célzattal, a 
tanulók passzív befogadásra berendezkedett magatartásnak felszámolásával.



VII. A VIII. OSZTÁLY TELJESÍTMÉNYÉNEK 
RÉSZLETES ELEMZÉSE

A tartományi iskolák teljesítménye A laskói eredmény

A kérdés Hány tan. % A kérdés
sorszáma nem oldotta átlaga

meg

1. 165 26,0 26,0 6 22,2 22,2
2. 17 2,6 2,6 1 3,7 3,7
3. 181 28,5 28,5 5 18,5 18,5
4. 122 19,2 19,2 13 48,1 48,1
5. 154 24,2 24,2 5 18,5 18,5
6. a) 424 66,7 21 77,7

b) 293 46,1 19 70,3
c) 298 46,9 53,2 18 66,7 71,5

7. a) 191 30,0 1 3,7
b) 59 9,2 6 22,2
c) 175 27,5 8 29,6
d) 49 7,7 1 3,7
e) 168 26,4 6 22,2
f) 160 25,2 3 11,1
g) 172 27,8 21,8 7 25,9 16,9

8. a) 319 50,2 8 29,6
b) 199 31,3 4 14,8
c) 317 49,9 16 59,2
d) 316 49,7 8 29,6
e) 188 29,6 6 22,2
0 314 49,4 16 59,2
g) 323 50,8 8 29,6
b) 193 30,4 • 6 22,2
i) 309 48,6 43,2 16 59,2 37,2

9. a) 255 40,1 7 25,9
b) 229 36,4 15 55,6
c) 141 22,2 9 33,3
d) 220 34,6 33,2 11 40,7 38,7

10. a) 508 80,0 24 88,9
b) 551 86,7 27 100,0



c) 547 86,1 27 100,0
d) 549 86,4 84,8 27 100,0 97,2

11. a) 217 34,1 9 33,3
b) 90 14,1 3 11,1
c) 111 17,5 10 37,0
d) 108 17,0 20,6 7 25,9 26,8

12. a) 68 10,7 6 22,2
b) 470 74,0 25 92,6
c) 133 20,9 9 33,3
d) 212 33,4 12 44,4
e) 163 25,6 10 37,0
0 360 56,7 13 48,1
g) 239 37,6 13 48,1
h) 163 25,6 11 40,7
i) 376 59,2 38,0 12 44,4 45,6

13. 234 36,8 36,8 5 18,5 18,5
14. a) 176 27,7 12 44,4

b) 191 30,0 13 48,1
c) 387 60,9 39,5 17 63,0 51,8

15. a) 91 14,3 4 14,8
b) 120 18,9 5 18,5
c) 70 11,0 3 11,1
d) 188 29,6 5 18,5
e) 86 13,5 17,4 3 11,1

16. 233 36,7 36,7 19 70,3 70,3
17. a) 327 51,5 16 - 59,2

b) 331 52,1 16 59,2
c) 395 62,2 55,2 19 70,3 62,9

18. a) 269 42,3 15 55,6
b) 197 31,0 17 63,0
c) 200 31,5 34,9 13 48,1 55,5

19. a) 202 31,8 31,8 9 33,3 33,3
20. 333 52,4 52,4 22 77,8 77,8
21. a) 278 43,7 11 40,7

b) 350 55,1 17 63,0
c) 378 59,5 .52,7 11 40,7 48,1

22. 305 48,0 48,0 12 44,4 44,4
23. 528 83,1 83,1 23 85,2 85,2
24. 211 33,2 33,2 19 70,3 70,3
25. 281 44,2 44,2 12 44,4 44,4
26. 169 26,6 26,6 3 11,1 11,1
27. a) 277 43,6 12 44,4

b) 352 55,4 49,5 10 37,0 40,7
28. 51 8,0 8,0 5 18,5 18,5

635 tanuló 61,9% p. 27 tanuló 60,8% p.
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A tanterv a 8. osztályban előírja az előző osztályokban tanult nyelvtani 
anyag rendszerező ismétlését. Új anyagként tanítottuk az összetett mondatok 
fajait, a nyelvi rétegeződést és nyelvjárásainkat, majd rövid nyelvtörténeti 
áttekintést adtunk. A tantervi utasítás szerint "az 5-8. osztályban tanult 
nyelvtani ismereteket szóban és írásban tudatosan kell alkalmazniuk" a tanulók
nak. A fentiekkel összhangban a 8. osztály tantárgytesztjének anyagát nagyrészt 
ismétlési anyag képezte. A feladatok jellege a tantervi utasításhoz igazodott: az 
önálló és tudatos alkalmazást helyeztem előtérbe. Elméleti ismereteket csak a 
teljesen új tananyaggal kapcsolatban kértem számon.

7.1. Az ismétlési anyag
A felmérésre tervezett időkereten belül a leíró nyelvtan egyes területeiről 

mindössze néhány feladat szerepelhetett a tesztben. Ennek ellenére lehetőség 
nyílt arra, hogy az ismétlési anyaggal kapcsolatban nyert teljesítményeket 
összevessem az előző osztályokban kapott adatokkal, és megállapítsam, hogy az 
általános iskola befejező osztályában tanulóink elérték-e a tantervben kitűzött 
feladatokat.

Az 1. kérdéssel a mély magánhangzók felismerését vizsgáltam. A tanulók 
74%-a sikeresen oldotta meg a feladatot. Elenyésző százalékban akadtam olyan 
esetre, hogy meg sem kísérelték a feladat megoldását. A leggyakoribb hibák 
között szerepel az a jelenség, hogy az ö-t is a mély magánhangzók közé 
sorolták. Szórványosan előfordult, hogy az e, i, ü magánhangzókat is mélyeknek 
tekintették.

A jeles teljesítmény azt bizonyítja, hogy a tanulók a befejező osztályban 
már biztosan felismerik a magánhangzók fajtáit. Nem a tanulók ismereteivel 
van baj, hanem akadnak tanulók, akiknek a tudása hézagos, tájékozatlanok.

A szótagolással, elválasztással kapcsolatban még megnyugtatóbb az ered
mény. A 2. feladat adatai alapján leszögezhetjük, hogy a tanulóknak csak 
elenyésző töredéke nem tudja a helyes elválasztást. A jelenséget adataink 
alapján fejlődésében követhetjük. A felső tagozaton a szavak elválasztása a 
következőképpen alakult:

5. osztály 6. osztály 8. osztály
69,9% 76,8% 97,4%
A fokozatosan emelkedő teljesítményből megállapítható, hogy az alsó 

tagozaton szerzett jártasság a felső tagozaton készséggé fejlődött.
A jelentéstan anyagából a hangutánzó szavakat vizsgáltam. Az 5. feladat 

értelmében a tanulónak fel kellett ismerniük egy versrészletben a hangutánzó 
szavakat. Mindössze 24,2% nem oldotta meg a feladatot. Tehát ez az ismeret is 
kellő szinten megszilárdult. A fokozatos fejlődés itt is kimutatható. Az 5. 
osztályban még a tanulók 40,1%-a nem ismerte fel a hangutánzó szavakat. Az 
eredményjavulásához mind a nyelvtan-, mind az irodalomtanítás hozzájárult. A 
jelentéstannal az oktatás nemcsak a nyelvtantanításban foglalkozik, hanem az



irodalomtanítás keretében a stíluselemzés, a fogalmazástanítás is foglalkozik a 
kéredéssel. Irodalmi szövegek elemzésekor tanáraink rámutatnak a szemelvé
nyek esztétikai értékeire, a nyelvi kifejező eszközökre. Lényegében a nyelvtan-, 
irodalom- és fogalmazástanítás kölcsönhatásában vélem felfedezni a vizsgált is
meret magas teljesítményfokának gyökereit. Csak üdvözölni lehet az anyanyelvi 
nevelés egyes részterületei között kialakult korrelációt. A nyelvtantanítás sikere 
(legalább a vizsgált területen) arra enged következtetni, hogy irodalom- 
tanításunk is összetettebb műelemzést valósít meg: nagyobb gondot fordít az 
irodalmi alkotás alapszövetének vizsgálatára, a nyelvre és stílusra.

Nem szólhatunk ilyen elismeréssel a szóvégi toldalékokról kialakult is
meretekről. A 6. feladat értelmében a tanulóknak fel kellett ismerniük a 
kérdésben feltűntetett szavak toldalékait. Mivel 53,2% nem ismerte fel azokat, 
a teljesítmény nem tekinthető biztatónak. Az előző évfolyamokhoz viszonyítva 
sem tapasztalható jelentősebb fejlődés.

A helytelen megoldások táblázata:

A fenti kimutatás szerint a képző és a jel felismerésében haladás 
tapasztalható, míg a ragot, a leggyakoribb toldalékot kevesebb tanuló ismerte 
fel, mint amikor azt új ismeretként tanították.

A hiba forrását ebben az esetben is tanítási módszereinkben kell keres
nünk. Az előző évfolyamok teljesítményének elemzésekor nem egy esetben 
rámutattam arra, hogy tanítási gyakorlatunk nem mentes a formalizmustól. A 
tudásszint fenti alakulását is ennek tulajdonítom. Véleményem a tanulók vála
szainak elemzésén alapszik. A helytelen megoldások között sok olyan akad, 
ahol a tanulók a ragot képzőnek, esetleg jelnek tekintették. Tehát vélet
lenszerűen, mechanikusan próbálkoztak az ismeretek gyakorlati alkalmazá
sával. Az 5. osztályos tankönyvben a következő sorrendben szerepelnek a 
szóvégi toldalékok: képző, jel, rag. Feltételezem, hogy ha az ismeretek verbális 
felidézését követeltem volna, a tanulók a jelzett sorrendben sorolták volna fel a 
toldalékokat, mert így történt a beidegződés. A gyakorlati felhasználásban 
azonban ezek az ismeretek szinte sohasem alkalmazhatók ebben a sorrendben, 
tehát a feladat esetébe^ is a merev sztereotípia akadályozta a tanulók felét, 
hogy helyes választ adjanak. Ugyanakkor felvetődik a kérdés: vajon nyelvtan
tanításunk teljesíti-e feladatát az értelmi nevelés terén?

A jelenséggel kapcsolatban még egy dologra kell rámutatni. A tol
dalékokról szerzett ismeretek kifejezetten eszközjellegűek. Ismeretük bizonyos 
helyesírási problémák és a szóalkotás szempontjából elengedhetetlen. Okta
tásunk vétkes abban, hogy az eszközből célt teremtett: a toldalékokat azért 
tanítja, mert a tanterv előírja, nem pedig összetettebb feladatok megoldása 
feltételeként.

A 7. osztályban tapasztaltuk, hogy a tanterv pontatlansága és a tankönyv 
fogyatékossága miatt a tanulók ismeretei a szóösszetételről igen kezdetlegesek.

6. osztály 8. osztály
rag
képző
jel

49,6%
57,1%
46,9%

66,7%
46,1%
46,9%



75,3% nem ismerte fel az alárendelő és 77,6% a mellérendelő szóössze
tételeket. A 8. osztályos tankönyv a szóösszetétel ismétlésekor részletezi az 
alárendelő szóösszetételeket, tehát ismertnek tekinti. A tankönyv tartalma 
útmutatóul szolgált a nyelvi jelenség körének meghatározásához a tanításban.

A 10. feladat azt vizsgálta, mit tudnak a tanulók az alátendelő összetett 
szavakról. 84,4% nem volt képes meghatározni az adott összetett szavak fajait. 
Az egyes részinformációk ismeretében lényegtelen eltérés mutatkozik. Csupán 
a jelzős összetételt ismerte fel néhány százalékkal több tanuló. A viszonylagos 
teljesítménynövekedésnek inkább az lehet az oka, hogy az adott szó (mézédes) 
leggyakoribb mondatbeli funkciója egybevág a szóösszetétel fajával. Az ered
ményen még az sem javított, hogy a négy felsorolt szó közül kettő a tankönyv
ben is megtalálható! Az ilyen alacsony teljesítményről még azt sem állíthatjuk, 
hogy az formális ismeretek következménye. Inkább általános tájékozatlanságról 
beszélhetünk. Mivel az előző osztályban a tanulók nem ismerkedtek meg az 
alárendelő szóösszetételek fajaival, ebben az osztályban nem volt mit ismé
telniük.

Az ismétlésre kerülő szótani anyagból csupán néhány markánsabb kérdést 
emeltem ki. Ilyen pl. a tulajdonnevek írása. A 7. feladat a tulajdonnevek 
különböző típusainak helyesírását kérte számon. A teljesítmény igen kedvező: 
mindössze 21,8% nem tudta hibátlanul megoldani a feladatot. A kérdésen belül 
a következőképpen módosult a teljesítmény:

A tulajdonnév típusa: Helytelenül írta:
intézmény neve . 30,0%
újság címe 9,2%
szervezet neve 27,5%
kételemű helységnév 7,7%
két főelemből álló összetett földrajzi név,
melynek előtagja tulajdonnév 26,4%
két főelemből álló összetett földrajzi név,
melynek előtagja köznév 25,2%
tér neve 27,1%

Ha az összesített átlageredményt tekintjük, elégedettek lehetünk a tel
jesítménnyel. Megállapítható az is, hogy a tulajdonnevek írása az 5. osztálytól 
fokozatosan javult, és a befejerő osztályban nem jelent különösebb helyesírási 
problémát. A tanulók helyesírásának további tökéletesítése céljából azonban a 
pedagógusok figyelmét néhány dologra fel kell hívnunk. A legalacsonyabb a tel
jesítmény továbbra is azoknál a tulajdonneveknél, amelyek írására hatással van 
a szerbhorvát helyesírási norma. Pl. intézmények, szervezetek, terek neveinek 
írása. Különösen az első tulajdonnév-típus írása elgondolkodtató, a viszonylag 
kedvező eredmény elenére. Minden tanulónak a feladatban egy iskola nevét 
kellett helyesen lemásolni. Ennek ellenére 30% nem tudta megoldani a kérdést. 
Hibáikat két csoportba sorolhatjuk:



1. csak az intézmény első szavát írták nagy kezdőbetűvel;
2. idézőjelbe tették az intézmény nevében szereplő család- és személynevet.
A tévedés mindkét esetben a szerbhorvát helyesírásra vezethető vissza.

Mint ismeretes, a szerbhorvát nyelvben csak az intézmények első szavát írjuk 
nagy kezdőbetűvel. A benne szereplő család- és személynevet pedig idézőjelbe 
tesszük.

Hasonló a helyzet a társadalmi szervezetek nevével is. A szerbhorvát he
lyesírás szerint a szervezetek nevének első szavát írjuk csak nagy kezdőbetűvel. 
Ennek hatasára sok tanuló magyarul is hasonlóképpen írta ezt a tulajdonnevet.

A tanulók válaszaiban foglalt jelzés arra intsen bennünket, hogy fokozot
tabban számoljunk a környezeti hatásokkal. A másik kommunikatív nyelv nor- 
marendszete befolyásolhatja a tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőkészségét. 
Ezért mind a tantervben mind a tankönyvekben számoljunk ezzel a hatással. 
Vessük össze mind a nyelvi jelenségeket, mind a helyesírási előírásokat. 
Mindkét nyelv tanítása keretében tudatosítsuk az azonosságokat és különb
ségeket, hogy mindkét nyelven lehetőleg kifogástalanul fejezzék ki magukat.

Az igékről szerzett ismereteket a 9. kérdés vizsgálta. Egy igét kellett a 
tanulóknak elemezniük a megadott szempontok szerint. Jeles eredményt kap
tunk. A teljesítmény az elemzési szempontok szerint a következőképpen 
alakult:
a cselekvés Nem ismerte fel:
módja, 40,1%
ideje, 36,0%
a cselekvők száma, 22,2%
személye. 34,6%

A kimutatás szerint a tanulók azokat az elemeket ismerik a legbiztosab
ban, amelyeket már az alsó tagozaton is tanultak. A megállapításból két 
tanulságot vonhatunk le:

1. Ellentétben a tanári közfelfogással, az alsó tagozaton igen lelkiismeretes 
és eredényes anyanyelvi nevelés folyik. Mivel az ott szerzett nyelvtani ismeretek 
döntő hatással vannak a további nyelvtantudásra, tovább kell fejlesztenünk, 
korszerűsítenünk az alsó tagozat tanítási gyakorlatát: teljesebbé kell tennünk a 
tanítók nyelvtani ismeretét, a tanulók tárgyismeretét pedig fokozottabban a 
nyelvi kommunikáció szolgálatába állítsuk. Az első követelményt a szabadkai 
Pedagógiai Akadémis továbbképző tagozatai kedvező irányban befolyásolták. 
A második megoldhatóságára szép példa a bajai tanítóképző alsó tagozatos 
nyelvtantanítási kísérlete.

2. Tanárainknak jobban figyelembe kell venniük az alsó tagozaton szerzett 
ismereteket, illetve ismerniük illik tanítványaik nyelvtani előképzettségét, hogy 
az új ismereteket világosan elhatárolva több időt szentelhessenek azok tökéle
tesebb elmélyítésére. Pl. az a tény, hogy még a 8. osztályban sem képesek a 
tanulók felesmerni az igemódot, kedvezőtlen fényben tűnteti fel a felső 
tagozaton folyó anyanyelvi nevelés sikerességét.



Nem tapasztaltam javuló irányzatot az igéhez fűződő további ismereteknél 
sem. A 20. feladat arról tájékoztat bennünket, hogy milyen biztonsággal ismerik 
fel a tanulók az igekötőket a szövegkörnyezetben. Az eredmény gyengébb az 
osztályátlagnál: 52,5% nem tudta megállapítani, hány igekötős ige található az 
adott mondatban. Majdnem hajszálnyira azonos feladatot kellett megoldania a
6. osztálynak. Ott a teljesítmény 50,5% volt. Mivel nem ugyanazokról a 
tanulókról volt szó, nem állíthatom teljes biztossággal, hogy a feledés követ
keztében csökkent a teljesítmény. Az azonban kétségtelen, hogy az igekötős ige 
fogalma és helyesírása még a befejező osztályban is a tanulók fele számára 
letisztázatlan. Pedig az ismeretet a ráismerés fokán, és nem a probléma- 
megoldás próbáján kértem számon, ahogy azt a tanulók életkori sajátosságai 
lehetővé tennék.

A 13. feladat a melléknévi igenevek felismerését követelte a tanulóktól. 
36,8% nem tudta meg különböztetni az igéktől vagy a tárgyragos névszóktól a 
befejezett melléknévi igenevet.

A teljesítmény csökkent, mihelyt a melléknévi igenévről szerzett is
mereteket összetettebb feladat keretében kellett alkalmazni. A 8. feladat 
szerint a tanulóknak a felsorolt igékből folyamatos, befejezett és beálló 
melléknévi igeneveket kellett képezniük. Ezt a kérdést már 43,2% nem tudta 
megoldani hibátlanul. A nominális mutató a teljesítményt közepesnek ítéli. 
Látszólag a melléknévi igenevek közül a tanulók legbiztosabban a befejezett 
melléknévi igcncvet ismerik.

A feleletek tanulmányozásakor érdekes jelenségre bukkantam. Nagyon 
sok tanuló nem melléknévi igeneveket képzett, hanem leírta a megadott igék 
jelen, múlt és jövő idejének egyes szám 3. személyű alakját. Mivel igéink múlt 
idő egyes szám 3. személyű alanyi ragozású alakja egyezik a befejezett mellék
névi igenév alakjával, a feldolgozáskor és értékeléskor ezt az elemet helyes 
megoldásnak vettük. Ha utólag mindezeket levonnánk az eredményből, a tel
jesítmény lényegesen alacsonyabb lenne. Ezek a hibázó tanulók egyáltalán nem 
értették meg a feladatot, illetve nem ismerik a melléknévi igenevek képzési 
módját.

A tanulóknak egy másik csoportja egyszerűen igekötőket írt az igencvek-
hez.

A harmadik csoportba soroltam azokat, akik nem melléknévi igeneveket 
képeztek, hanem az igetövekhez módjelckct fűztek.

Mindhárom csoport egy közös vonással rendelkezik: sem a melléknévi 
igeneveket nem ismerik, sem azok képzési módját. A melléknévi igeneveket 
lényegében az igei paradigma részének tekintik.

Az ige fogalmát vizsgáló négy kérdés eredményei alapján fontos következ
tetéshez jutunk: még az alapfogalmakat sem tisztázák le megiiyugtatóan, a 
részkérdésekből pedig elégtelen ismereteket szereztek a tanulók.

A szótani anyag összefoglaló ellenőrzését a 12. feladattal végeztem. A 
tanulóknak egy mondat szótani elemzését kellett elvégezniük. A teljesítmény 
közepes: 38% nem tudta hibátlanul elvégezni az elemzést.

Az összteljesítményből csak a gyenge eredményeket szeretném kiemelni. 
Ezek az elemek a következők:



Szófaj
határozóragos melléknév
határozószó
főnévi igenév

Nem oldotta meg:
74%

56,7%
59,29?

A melléknév fel nem ismerése meglepett, mert a 6. osztályban a vele 
kapcsolatos teljesítmény igen kedvező volt. A továbbiakban a tanulók a 7. 
osztályban megismerhették a melléknevek mondattani funkcióit, tehát a hatá
rozórag a szó végén nem kellett, hogy zavarja őket. A válaszok azonban arra 
utalnak, hogy a határozói funkció a mindatban olyan erősen hatott, hogy a 
legtöbben határozószónak tekintették. A melléknéven kívül csak a főnévi 
igenevet keverték össze más szófajokkal. Szinte egyenlő arányban tekintették 
főnévnek, illetve igének. Ha a határozószót nem ismerték fel, akkor kivetel 
nélkül a mondattani funkcióból indultak ki, azaz határozónak jelölték.

Általában az összes többi tévedés arra vezethető vissza, hogy a tanulók a 
szófaj helyett az adott szó mondatbeli funkcióját nevezték meg. Foglalkoztam 
már azzal a jelenséggel, hogy a szótani anyaggal ellentétben aránytalanul kevés 
tanítási idő jut a mondattani anyag feldolgozására. Hogy a befejező osztály 
tanulói is a szófajokat a mondatrészekkel tévesztik össze, az az előbbi követ
kezménye, illetve egy kategórikus szillogizmuson alapszik.

A tanulók az általános iskolában több éven át azt tanulják, hogy gon
dolatainkat mondatokkal fejezzük ki, a beszéd mondatokból áll. Beszédünk 
legkisebb értelmes egysége a szó. Tehát a mondatok részei a szavak. Csakhogy 
a szavaknak a mondatban funkciójuk van, és ezeket a funkciókat nevezzük 
mondatrészeknek. A tanulók jelentős részének tudatában a mondatrészekről 
nem a funkciók rögződtek, hanem a funkciót végző szótani kategóriák! Ezt az 
állapotot tükrözik a hibásan megoldott feladatok és közvetlen tapasztalatom. 
Szakfelügyelőként több ízben jelen voltam a pótvizsgákon. Itt a tanulók szóbeli 
feleleteiben is azt tapasztaltam, hogy mondatrészként igéket, mellékneveket, 
számneveket emlegettek. Az ilyen szillogisztikus ítéletsor a teszt adatai szerint 
megmaradhat egészen az általános iskola befejezéséig.

Mondattani anyagunk ellenőrzésében még kevésbé érinthettem a részlete
ket, mint a szótanban. Az ismert nyelvtani anyagot rendszerező feladatok 
formájában kértem számon. A tudásszint és az ismeretek minősége sok ponton 
megegyezik a szótani anyagnál tapasztalt állapottal. Az alsó tagozaton tanult 
nyelvtani anyag és az alapfogalmak ismerete igen magas szintű. Pl. a 15. 
feladatban a tanulóknak meg kellett határozniuk a mondatfajokat a beszélő 
szándéka szerint. A teljesítmény kimagasló. 17,4% kivételével a tanulók sikere
sen válaszoltak a kérdésre. Az egyes mondatfajták ismeretében nem tapasztal
ható lényeges eltérés. Kivételt képez a felszólító mondat. Ennek ismerete 
kapcsolatba hozható az igemódok (felszólító mód) ismeretével. Mint tapasztal
tuk, éppen ezen a téren vannak fogyatékosságok a tanulók ismeretében.

A 21. feladat rendszerezi a mondatok szerkezet szerinti felosztásáról 
tanultakat. A teljesítmény az elégséges határán mozog: 52,7% nem tudta pon
tosan meghatározni, hogy szerkezete szerint milyen mondattal áll szemben. Az, 
átlagon belül a részeredmények azonban némi eltérést mutatnak:



A mondat fajtája: Nem ismerte fel:
bővített mondat, 
tőmondat, 
hiányos mondat.

43,7%
55,1%
59,5%

Az egyes mondatfajok meghatározásában nem tudatos elemzés vezette a 
tanulókat, hanem becslés szerint döntöttek. Abból indultak ki, hogy milyen 
hosszú a mondat, azaz hány szót tartalmaz. A bővített mondatot, mivel sok 
szóból állott, sokan összetett mondatnak nevezték. Ritkábban ugyan de előfor
dult, hogy a szerkezet szerinti felosztás helyett a tartalmi felosztás szerint 
végezték el a besorolást.

Mint már annyi esetben, itt is azt kell mondanom, hogy nem rendelkeznek 
a tanulók világos fogalmakkal. A módszeres feldolgozáskor nem fordítottak 
kellő figyelmet a sajátos fogalmi jegyek bemutatására, az egyes mondatfajták 
közötti különbségekre. A felületes ismeretek fokozatosan halványodtak, helyet 
adtak a bizonytalanságnak, amely melegágya a tévedéseknek. A mondatré
szekről szerzett ismereteket a 11. feladat egy bővített mondat elemzésével 
vizsgálta. Az eredmény kimagaslóan jó: kb. a tanulók 80%-a hibátlanul megol
dotta a feladatot. Ez a mutató egyezést mutat a 7. osztályban szerzett 
tapasztalatokkal, azzal a nézettel, hogy általában a mondatrészekről szerzett is
meretek kiclégítőek. Az egyes mondatrészek ismeretében nem mutatkozik kü
lönbség, kivéve a jelzőt. A vele kapcsolatos teljesítmény kétszer rosszabb, mint 
amit a többi mondatrészről tapasztaltunk. A mondat jelzőjét sokan alanynak 
tekintették, de a legtöbb hibás megoldásban módhatározóként szerepel.

A mondattan új anyagához szorosan kapcsolódik az összetett mondatról 
előzőleg tanult ismeretek vizsgálata. A 14. feladat szerint a tanulóknak egy 
összetett mondat tagmondatainak számát kellett megállapítani.' Az eredmény 
az osztályatlag körüli szinten alakult: 39,5% nem tudta pontosan meghatározni, 
hogy hány tagmondatból áll az adott összetett mondat. Mindenki szinte 
hibátlanul határozta meg az első két tagmondat határát. Problémát a harmadik 
tagmondat jelentett, amelyben két azonos bővítményt (minőségjelzőt) vessző 
választott el egymástól.

Annak ellenére, hogy a 7. osztályos tankönyv a predikatív szerkezetek 
számával azonosította a tagmondatok számát, a tanulók mégis formális, külső 
jelekből indultak ki a mondathatárok megállapításakor. Nem a predikatív 
szerkezeteket keresték ki és határolták el, hanem a tagmondatok közötti 
vesszőt vagy más írásjelet keresték, megfeledkezve arról, hogy az azonos mon
datrészeket is vessző vagy kötőszó választja el. Ebből a formális kiindulásból 
adódott, hogy a tanulók 60%-a nem tudta pontosan elhatárolni az összetett 
mondat harmadik tagmondatát.

A 8. osztályban a legfontosabb új tananyag az összetett mondatok feldol
gozása volt. A mérőeszköz feladatai jellegükben ehhez a körülményhez igazod
tak. Növekedett az elméleti ismereteket számonkérő feladatok száma, és 
csökkent a gyakorlati alkalmazás vizsgálata. Mivel az összetett mondatok
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fajtáival a tanulók ebben az osztályban találkoznak először, részletes ellen
őrzésre törekedtem.

A mellérendelő összetett mondat fogalmát a 23. feladat kérte számon. A 
tanulóknak reprodukálniuk kellett a tankönyvben tálálható nyelvtani meghatá
rozást, illetve annak legfontosabb faji megkülönböztető jegyét. A teljesítmény 
lehangolóan alacsony. Mindössze a tanulók 16,9%-a tett eleget a követel
ménynek. A tanulóknak több mint 4/5-e egyáltalán nem érti és nem tisztázta, 
hogy a mellérendelő összetett mondatok tagmondatai között t a r t a l m i  
ö s s z e f ü g g é s  van.

A mellérendelő összetett mondatok fajtáinak vizsgálatakor nyert mutatók 
arról tanúskodnak, hogy ha az ismeretek fokán enyhítünk, azaz r á i s m e- 
r é s t követelünk, az eredmény sokkal jobb, mint a fogalmi meghatározás 
esetében. A tudásszintek között mutatkozó különbség alapján elsősorban az is
meretek minőségét kell kifogásolnunk. A jelenséggel kapcsolatban semmi 
kifogást nem emelhetünk a tankönyv vonatkozásában. A segédeszköz igen gon
dosan dolgozta fel ezeket az ismereteket. Az iskolai anyanyelvi nevelés azonban 
nem az alapfogalmak kialakítását, hanem a mellérendelő összetett mondat 
egyes fajainak feldolgozását részesítette előnyben.

így pl. a kapcsolatos mondatot csak a tanulók 31,8%-a nem tudta felismer
ni (19. feladat). Megközelítőén azonos teljesítményre jutottak (33,2%) az el
lentétes mondatok felismerésekor, amit a 24. feladattal kértem számon.

Jelentős mértékben romlott a teljesítmény a magyarázó és következtető 
mondatokkal kapcsolatban, amelyeket a 16-17. feladat dolgozta fel. Az ered
ményt befolyásolta az ismeretszint emelése: a két mondalfajta fogalmát a 
nyelvtani ítélet reprodukálása formájában követeltük. A magyarázó mondat 
fogalmát 36,7%, a következtető mondatét 55,2% nem tudta ítélet formájában 
kifejezni.

Az alárendelő összetett mondatokról a tanulók viszonylag többet tudtak. 
Teljesítményük mind elméleti mind gyakorlati téren magasabb volt. Az aláren
delő összetett mondat fogalmát a tanulók fele (49,5%) nem tudta megha
tározni. A közepes eredmény ellenére lényegesen jobb a helyzet, mint a 
mellérendelő mondatokról szerzett ismereteknél.

A tárgyi mellékmondatról szerzett ismereteket a 18. és a 25. feladat 
vizsgálta. 44,2% nem ismerte fel a tárgyi mellékmondatot, 34,9% pedig nem 
tudta átalakítani a szószerinti idézetet tartalom szerinti idézetté.

Az alárendelő összetett mondatok fajai közül a legkevesebben az alanyi 
mellékmondatokat ismerték fel. A 22. kérdésre 48% nem tudott feleletet adni.

Másik két alárendelő mellékmondat ismerete viszont kitűnő. A minő
ségjelzői mellékmondatot (26. feladat) a tanulók 26,6%-a, a helyhatározóit (28. 
feladat) pedig mindössze 8% nem ismerte fel.

Az általános tartományi felmérést megelőző években a regionális felmé
rések azt tükrözték, hogy a 8. osztályban tanáraiiik nem fordítottak elég időt az 
összetett mondatok feldolgozására. A szakmai továbbképző napokon több 
ízben is rámutattunk a fogyatékosságra. Az újabb adatok szerint a helyzet az 
előző állapothoz viszonyítva lényegesen javult. Igaz, hogy az elméleti ismeretek



kel még mindig nem lehetünk teljesen elégedettek, de a ráismerés fokán jól 
tájékozódnak a tanulók a tananyagban. Ha figyelembe vesszük, hogy első ízben 
találkoztak az összetett mondatok fajaival, általános értékelésünknek ked
vezőnek kell lennie. A befejező osztályban szerzett ismeretek mennyiségileg és 
minőségileg olyan szinten állnak, hogy a középiskola építhet azok továbbfej
lesztésére.

A helyzet javulásához jelentősen hozzájárult s 8. osztályos nyelvtankönyv 
új, 1969. évi átdolgozott kiadása. A szerző, Sárosi Károly, munkájában igye
kezett tökéletesebben érvényre juttatni a neveléslélektani és módszertani szem
pontokat. Fogyatékosságának tekintem, hogy a tananyag terjedelme még 
mindig aszinkronban áll a tanítási idővel.

73. A nyelvtörténeti anyag
Tantervűnk megkövetelte, hogy elég részletesen feldolgozzuk a magyar 

nyelv történeti fejlődését, társadalmi szerepét és a mai magyar nyelv réte- 
geződését. Es a követelmény igen vitatható a tantervben. Egyébként is kevés 
idő állt rendelkezésünkre, tehát elkerülhetetlenül felületességet eredményezett. 
Másrészt a kísérleti tanterv összeállítása óta jelentősen változtak a társadalmi 
feltételek és a továbbtanulás lehetőségei. A nyelvtörténeti anyag jelenlétét azzal 
indokolták a tanterv szerzői, hogy a tanulók nagyobb része az általános iskola 
után nem folytatja tanulmányait, tehát ismernie kell az anyanyelv vázlatos 
fejlőséstörténetét. A hatvanas évek végére azonban megváltozott a helyzet: a 
tanulók zöme tovább tanult a középiskolákban, tehát lehetősége volt a jelzett 
ismeretek megszerzésére.

A nyelvtörténeti ismeretek elbeszélő jellegéből adódott, hogy csak két 
feladatot szenteltem a kérdés vizsgálatának. A tananyag természete nem zárja 
ki annak lehetőségét, hogy tesztekkel mérjük taníthatóságát, de elkerülhetet
lenül mesterkéltséget idézett volna elő. A beiktatott kérdésekről és a tanulók 
feleleteiről is az a nézetem, hogy azok nem tájékoztatnak megbízhatóan arról, 
hogy milyen terjedelemben és milyen eredménynyel dolgozták fel ezt a 
teriijetet.

A 4. kérdés a finnugor nyelvrokonságot vizsgálta. A tanulók 80,8%-a 
helyesen válaszolt. A magas teljesítmény szerint a tanulók jól tájékozottak a 
nyelvrokonság kérdésében.

A magyar szókészlet eredetét illetően is biztos ismereteket szereztek. A 3. 
feladat adata szerint 28,5% kivételével határozottan felismerik az adott szóról, 
hogy az eredeti magyar kifejezés-e, illetve jövevény- vagy idegen szó.

Személyes megfigyeléseim szerint a nyelvtörténeti anyag szükségtelenségé
től függetlenül tanáraink kedvvel dolgozták fel ezt a tananyagot. Nyilván ennek 
köszönhető a kecsegtető teljesítmény. De éppen a pozitív hozzáállás eredmé
nyezte, hogy viszonylag több időt szenteltek a kérdésnek a leíró nyelvtani anyag 
rovására. Itt aktivizálhatták s a j á t  nyelvtörténeti ismereteiket, ugyanakkor a 
leíró nyelvtan tanításán belül elhanyagolták a nyelvhelyességi nevelést, amivel 
hasonlóan színessé és érdekessé tehették volna a tanítási órákat, motiválhatták 
volna az anyanyelvi nevelést.



VIII. AZ ÉVFOLYAMÁTLAGOK ÉS A TARTOMÁNYI 
TELJESÍTMÉNYÁTLAG STATISZTIKAI ELEMZÉSE

8.1. Az osztály- és iskolaátlagok alakulása
Az egyes évfolyamok teljesítményének részletes elemzésekor választ kap

tunk a felmérés céljából eredő részfeladatok jelentős részére. Az ismétléseket 
elkerülendő tömören kiemelek néhány kérdést, mely sürgős orvlslást igényel 
tanáraink és a közoktatásügyi irányítószervek részéről.

M indenekelőtt szeretnék rámutatni a tanterv fogyatékosságaira. Az egyes 
témák és fogalmak részletes elemzése után kétségtelenné vált, hogy kísérleti 
tantervűnk túlméretezett volt mind az óratervhez, mind a tanulók képes
ségeihez viszonyítva. Az iskolán kívüli (társadalmi) tényezőkben rejlő fejlesztési 
lehetőségeket leszámítva, az akkori tanítási módszerekkel és segédeszközökkel 
(iskolai nyelvtankönyvek, gyakorlófüzetek, iskolarádió) az előirányzott tan
anyag optimális feldolgozását mutathattam ki. A szubjektív tényezőben (a 
tanszemélyzetben) még jelentős belső tartalékok rejlenek. A taníthatóság men
nyiségi, de főleg m i n ő s é g i  növekedése a tantervben eszközölt jelentős 
változásoktól függ. A módosítást két irányban kell eszközölni:

-  csökkenteni a nyelvtani anyag terjedelmét az egyes évfolyamokon;
-  a tankönyvírásban alkalmaznunk kell a legújabb módszertani, oktatáslé- 

lektani sőt kibernetikai eredményeket.
A kitűzött oktatási és nevelési célokkal egybehangolva részletesen meg 

kell szabnunk a nyclvtantanítás feladat- és követelményrendszerét. Az egzakt 
adatokon alapuló taxonómia maga is csökkentheti a tanítás étvágyát, a tan
anyag terjedelmét. A javasolt elemek kísérleti tantervűnkből teljesen hiányoz
tak. Ha ilyen vállalkozásba kezdünk a jövőben, a jelen felmérés adatai 
felhasználhatók a taxonómiai rendszer kidolgozásához.

A tananyag terjedelmének és mélységének megállapításában tapasztalt 
tétovázás a tanterv általánosságából ered. Uj tantervűnkben pontosan ki kell 
dolgoznunk a nyelvtani témák fogalmi struktúráját, majd azon belül az egyes 
fogalmakhoz tartozó tényeket. Az így konkretizált tananyag lehetővé teszi, hogy 
a követelményrendszer jelölhesse az ismcrctszinlckct a fogalmak elsajátítása
kor, illetve a gyakorlati alkalmazásban a jártasságot vagy készséget. E/ck a 
munkálatok egyértelművé teszik a tantervét mind a tartalom értelmezésében, 
mind pedig a tanulókkal szemben támasztott követelmények megszabásában.

Tankönyveink annakidején a nyelvtanítás haladó hagyományainak fel- 
használásával készültek. Az ötvenes évek derekán megindult oktatáselmélet! 
reformtörekvések (pl. a kibernetikai elvek alkalmazása a tanításban, programo
zott oktatás) a hatvanas évek végére már kézzelfogható eredményeket tudlak 
felmutatni. Uj tankönyveinknek tehát úgy kellene megjelenni, hogy a gyakorlat



bán szerzett tapasztalatokat, a meglévő tankönyvek elemzésével nyert észrevé
teleket és' az oktatáselméleti eredményeket tartalmazzák. Folytak kísérletek, 
amelyek sikerrel alkalmazták a cselekedtetés, önnálló ismeretszerzés elvét a 
tankönyvírásban (pl. Szende Aladár és Takács Etel programozott tankönyvei és 
munkafüzetei).

A hatvanas évek tankönyvei nem mutatták be elegendő részletességgel az 
egyes nyelvi fogalmakat, nem szemléltették sokoldalúan a sajátos fogalmi 
jegyeket. Az indukciós folyamat tervezésekor gondoskodjanak az egyes fogalmi 
jegyek részleges megerősítéséről. Az alkalmazásképes ismereteket kialakító 
gyakorlatrendszerek a fokozatosság elvére épüljenek: részben az egyszerűtől a 
bonyolult felé haladjanak, részben a közös majd csoportos gyakorlás az egyéni 
feladatmegoldáshoz vezessen. Ne idegenkedjen a tankönyv a dedukciótól ott, 
ahol szilárd előzetes tanulói ismeretekkel számolhat. A vajdasági sajátosságok 
ne csak helyi vonatkozású szemléltető szövegek formájában jelentkezzenek, 
hanem a többnyelvűség realitásából adódóan szőjék át az egész nyelvi-he
lyesírási anyagot.

Empirikus tapasztalataimat erősítik a kapott mérési mutatók arról, hogy 
nyelvtantanítási gyakorlatunk hajlamos a verbalizmusra. Kimutatható, hogy a 
tanítási anyag megtervezésekor tanáraink még akkor is mereven a tankönyv tar
talmához igazodnak, ha az eltér a tantervtől, ugyanakkor az ismeretek minősé
ge azt igazolja, hogy a nyelvi fogalmak feldolgozásában nem alkalmazzák a 
tankönyveket. így végső soron a tanulók teljesítménye úgy alakult, hogy az men
nyiségileg megfelelő (közepes), viszont nem elég tartós, nem eléggé alkal
mazásképes. Az ismeretek alkalmazásakor a teljesítmények akkor alakultak 
kielégítően, ha az alkalmaztatás az adott asszociációs rendszeren belül maradt.

A kijelölt részfeladatokon kívül olyan adatok birtokába is jutottam, 
amelyek adalékul szolgálnak az oktatáselmélet megállapításaihoz.

a) A marxista ismeretelméletre épülő didaktika azt hirdeti, hogy fogal
maink rendszere csak tapasztalatokra épülhet. A tapasztalástól, az érzékeléstől 
független fogalmak nem léteznek. Vizsgálataink kétségtelenül a tétel bizonyítá
sára szolgálnak. Ahol nyelvtantanításunkban elmaradt a nyelvi anyag szemlélte
tése, annak elemzése a sajátos fogalmi jegyeknek megfelelően, a tanulókban 
nem alakultak ki világos fogalmak.

b) A jártasság alapvető feltétele a megértett és megfelelő didaktikai 
szituációban elsajátított ismeret. A készség alapja a különösen szilárd ismeret. 
Az előző pontban tagadtam, hogy tanítványaink kellő világosságú és szilárdságú 
ismeretekkel rendelkeztek ahhoz, hogy a nyelvi képzés számára megfelelő 
alapot biztosítsanak. Sok tanár a szilárd ismeretek hiányában nyelvi képzés 
helyett preparált nyelvi anyagon alacsonyabb rendű asszociációs rendszerek, 
nyelvi szereotípiák kialakítását végzi.

c) Igaz, hogy a körkörös tananyagelrendezés biztosította a legtartósabb is
mereteket, de az elv túlzott alkalmazása akadályozza a tanítás megfelelő ütemű 
előrehaladását, megnehezíti a tanulmányi idő jobb kihasználását és az 
érdeklődés tartós fenntartását.

A mintában szereplő iskolák évfolyam-, illetve iskolaátlagából megkaptuk 
az évfolyam-, illetve tartományi átlagot a felső tagozat számára. Iskolánként az 
eredmények a következőképpen alakultak:
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5. Osztály



7. Osztály



8.2. A teljesítmény szórása

Osztály X S ±A
5. 53,3% 16,5 (30,9%) 1,1 (2,3%)
6. 66,0% 10,1 (15,3%) 0,8 (1,2%)
7. 56,9% 8,1 (14,2%) 0,6 (1,1%)
8. 61,8% 10,3 (16,7%) 0,8 (1,3%)

Tartományi átlagteljesítmény: 59,5%
Magyarázat: X -  átlag; S -  szórás;^- konfidcnciaintervallum.
Ha az osztályátlagok értékeléséhez a tartományi tanulmányi átlagot 

(59,9%) vesszük alapul, megállapíthatjuk, hogy osztályzatrendszerünkkel kife
jezve az 5. és a 7-8. osztály jó (3) átlageredményt ért el, míg a 6. teljesítménye 
jelesnek (4) tekinthető.

Minden tekintetben az 5. osztály ért el leggyengébb eredményt. Az előző
ekben már ismertettem, hogy a hatvanas évek második felében terjedni kezdett 
a tantárgycsoport szerinti oktatás a 3-4. osztályokban is. A jelenséggel csök
kent a szakrendszerű oktatásra való áttéréssel járó zavaró körülmények száma. 
Más tantárgyakkal együtt a nagyobb iskolákban legalább a 4. osztályban az 
anyanyelvi nevelést is külön tanítóra bízták. Az átlageredmény alapján azonban 
arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ez a jelenség -  ha befolyásolja is -, 
nem hat döntően a teljesítmény alakulására.

A szakrendszerű oktatásra való áttérés mellett sok iskolánkban (a min
tából 6 iskola, azaz 20%) az 5. osztály körzeti jellegű. A településkörnyéki 
tanyai összevont tagozatok és az anyaiskola tanulóinak heterogén összetételű, 
kollektív osztályszellcmet és egységes anyanyelvi ismeretet nélkülöző gyer
mekcsoportjai ezek az osztályok. A vegyes összetételekből olyan nevelés
szociológiai tényezők származnak, melyek erősen befolyásolják az évfolyam 
teljesítményének alakulását. Fokozottabb osztályfőnöki és mozgalmi (pionír- 
szervezet) munkával lehet csak feloldani az egyes tanulók izoláltságát, és 
meggyorsítani alTirmációjukat az új környezetben. Ezzel egyidőszakban a 
magyartanításnak sokkal merészebben kell élnie a differenciált oktatás formá
ival és lehetőségeivel.

A 6. osztály átlagnál magasabb teljesítménye a tanterv szerkezetéből 
adódik. A nyelvtani ismeretek körkörös elrendezése lehetővé tette, hogy 
bizonyos nyelvi jelenségeket (főleg szótaniakat) 3-4 ízben is feldolgozhassunk 
az általános iskoláztatás nyolc éve alatt. Ha kétséges is a tananyag elren
dezésének gazdaságossága, de lehetővé teszi az ismeretek megbízható rögzí- 
tésés és a képzési feladatok megvalósítását.

A szóródásszámítások és a Gauss-féle görbék (6-9. ábra) az egyes 
évfolyamokon belüli differenciálódásra mutatnak.



A szóródási együtthatók alapján az évfolyamokat három kategóriába 
oszthatjuk:
Kicsi a szórás 7. osztály (S = 14,2%)
Közepes a szórás: 6., 8. osztály (S = 15,3; 16,7%)
Erős a szórás: 5. osztály (S = 30,9%)

Az első két kategória alacsony szóródási együtthatója a méréses módszer 
megbízhatóságára utal és a teljesítmény-mutatók pontosságára. Mivel az 5. 
osztályban is azonos módszert alkalmaztam, az erős szórás okait máshol kell 
keresni.

A szóródási együtthatókat szervesen kiegészíti a Gauss-féle görbék. A 
minta belső rétegeződésén kívül szemléltetik az évfolyam tesztjének súlyát is. 
Az 5. és 7. osztály görbéje szinte szabályos harang alakú, tehát kiegyensúlyozott 
mérőeszköz eredményeit szemlélteti. A 6. és 8. osztályban a görbe a pozitív ol
dalon csúcsosodik ki, tehát bizonyos fokig tartalmilag könnyebb mérőeszközre 
utal. A tendencia a legszemléletesebb a 8. osztályban. A jelenséggel kapcsolat
ban utalnom kell arra, hogy ebben az osztályban a tanterv és a mérőeszköz 
anyagának jelentős részét ismétlés képezte. A feladatok ezt a legtöbb esetben a 
ráismerés fokán kérték számon. A tapasztalatok birtokában leszögezhetjük, 
hogy összetettebb feladatokat kellett volna alkalmazni, hogy a mérés kiegyen
súlyozottabb legyen.

Szabályos egycsúcsú görbét csak a 7. osztályról kaptunk. A másik három 
osztálynál felfedezhető a bimodális görbe típusa, azaz multimodális görbék, 
melyeken dominál a kétcsúcsú tendencia. Ez a forma arra utal, hogy nem 
homogén összetételű mintával dolgoztunk. A görbék alakulása alapján igazolt
nak tekintem a felmérés tervezésekor feltevődött hipotézist, mely szerint az 
általános iskolák tanulóira több iskolán kívüli tényező hat, amelyek befolyásol
hatják a teljesítmény alakulását.

Most már kétségtelen, hogy a minta heterogén összetevői közé számíthat
juk a településformák szerinti megoszlást. A várakozással ellentétben a több
nyelvű környezet -  mint hatótényező -  nem jelentős a nyelvi képzés 
eredményességének alakulására. Továbbra is feltevás maradt, hogy a környe
zeti tényezők, mint a lakosság szociális rétegeződése, a szülők mőveltsége 
hatással vannak a nyelvi képzés szintjére. Tekintettel a minta nagyságára, a 
környezeti tényezők befolyásoló erejét csak gépi feldolgozással lettem volna 
képes kimutatni. A szabadkai Közgazdasági Kar számítógép-központja azon
ban 7 millió régi dinárt kért a mérés esztendejében a gépi feldolgozásért. 
Anyagiak hiányában sajnálattal lemondtam erről a lehetőségről, mert a multi
modális görbék azt sejttetik, hogy a szociális tényezők azok, amelyek a minta 
teljesítményének belső differenciálódását előidézik.



8.3. Az iskolák rangsora a teljesítmény alapján

Rangszám Település Az iskola neve X
1. Növi Sad Petőfi Sándor Ál 80,2%
2. Torda Ady Endre Ál 69,4%

3,5. Orom Általános Iskola 67,3%
3,5. Subotica Gyakorló Iskola 67,3%

5. Subotica J. J. Zmaj 66,4%
6,5. Kanjiža Ady Endre Ál 66,2%
6,5. Ostojićevo Žarko Zrenjanin Ál 66,2%

8. Čantavir Néphősök AI 65,2%
9. Bačka Topola Április 20-a Ál 64,9%

10. Svetozar Miletić T estváriség-Egység Ál 63,9%
11. Senta Dózsa György AI 63,0%
12. Hetin Žarko Zrenjanin Ál 62,3%
13. Novi Sad Nikola Tesla Ál 62,0%
14. Ada Cseh Károly Ál 61,0%
15. Nova Crnja Petőfi Sándor Ál 60,9%
16. Budisava Moša Pijade Ál 60,3%

17,5. Bogojevo Petőfi Sándor Ál 57,3%
17,5. Bajmok Vük Karadžić Ál 57,3%

19. Subotica Május 25-e Ál 57,0%
20. Novo Orahovo Október 18-a Ál 56,7%
21. Bezdan Testvériség-Egység Ál 56,5%
22. Trešnjevac Arany János Ál 54,6%
23. Svilojevo Kis Ferenc Ál 54,1%
24. Debeljača Moša Pijade Ál 52,7%
25. Ban. Aranđelovo Branko Radičević Ál 52,5%
26. Kikinda Moša Pijade Ál 50,6%
27. Novi Kneževac J. J. Zmaj Ál 49,1%
28. Mali Iđož Ady Endre Ál 48,2%
29. Dproslovo Petőfi Sándor Ál 47,1%
30. Apatin Moša Pijade Ál 44,1%

A rangsorból azonnal megállapíthatjuk, hogy a tartományi tanulmányi 
átlag szinte pontosan megfelezi a mintában szereplő iskolákat: 16 iskola jobb, 
14 gyengébb eredményt ért el annál. Az iskolaátlagok közti különbség a legtöbb 
esetben minimális. A rangelső iskola teljesítményét leszámítva az egyes iskolák 
közötti különbség általában alig haladja meg a 3%-ot.

A Növi Sad-i Petőfi Sándor Általános Iskolával érdemes külön is foglal
koznunk. Teljesítménye majd 11%-kal jobb, mint a rangsorban a 2. iskoláé. 
Kimagaslóan jobb teljesítményével bizonyítani látom azt a feltevást, hogy a 
környezeti tényezők jelentős mértékben befolyásolhatják a tanulmányi eredmé
nyeket az anyanyelvtanításban.



Egy iskoláról lévén szó, megvizsgáltam a tanulók szociális összetételét. A 
következő eredményre jutottam:

A szülők között találjuk Novi Sad magyar vezető értelmiségét szinte teljes 
számban: az egyetem, a tankönyvkiadó, a lap- és könyvkiadó vállalat, a rádió 
dolgozói, orvosok, mérnökök, technikusok, vezető közigazgatási tisztviselők, 
írók, művészek. Ugyanakkor a hasonló települési, nemzetiségi és nyelvi környe
zetben működő Nikola Tesla Általános Iskola teljesítménye a 13. helyen áll, vi
szont a tanulók 76%-a munkáscsaládból származik, ahol a szubkultúra kevésbé 
igényli az anyanyelv választékosabb használatát, nem segíti az iskolai nyelvi 
képzést, sőt a nyelvi igénytelenség, a környezeti nyelv hatásának melegágya.

Feltevésem igazolására kiemelek még két szabadkai iskolát. A Gyakorló és 
a J. J. Zmaj Általános Iskola megközelítően azonos szociális összetételű 
tanulókkal dolgozik, rangszámuk is megközelítően azonos. Ugyanakkor a 
Május 25-e Általános Iskola, amely az ipari övezetben, a város peremén dol
gozik, 15 hellyel később következik csak a rangsorban. Viszont az előző két 
iskolával ellentétben a hátrányos helyzetű tanulók tömegét öleli fel: a felső 
tagozat tanulóinak zöme összevont tanyai tagozatokban végezte az alsó osz
tályokat; jelentős százalékuk bejáró tanuló, akik 18 kilóméterről utaznak 
autóbusszal a lakóhelyükről az iskolába; sokuk még az autóbuszmegállóig 
kilómétereket gyalogol a tanyákról. Az utazással járó fáradalmakat hozzá kell 
vennünk a jelentős időveszteséget a tanítás kezdete előtt és után. Ilyen 
körülmények között nem csodálkozhatunk az eredmények eltérőségén, ha 
azonos személyi és tárgyi feltételek között is folyik a tanítás. Ez utóbbi iskolánál 
felfigyelhetünk még egy jelenségre. A nyelvi képzés hatékonyságát bizonyítja itt 
az osztályátlagok fokozatos növekedése a befejező osztályig, ahol az a tar
tományi tanulmányi eredmény fölé emelkedik. Mindez a magyarszakos hallat
lan erőfeszítéséről tanúskodik, aki a visszahúzó körülmények ellenére képes 
közepes szintre emelni a tanulók anyanyelvi képzettségét.

értelmiségi szülők gyermeke 
munkás szülő gyermeke 
földműves szülők gyermeke 
egyébb szülők gyermeke

49,6%
47,3%
2,1%
1,0%



IX. A TELEPÜLÉSFORMÁK HATÁSA A NYELVI KÉPZÉSRE

Településforma X S -A
Város 60,9% 8,7 (14,3%) 0,5 (0,7%)
Nagyközség 56,8% 11,3 (19,9%) 1,1 (1,9%)
Község 53,8% 9,7 (18,1%) 0,7 (1,3%)

1 Tanyaközpont 59,5% 9,4 (15,8%) 1,1 (1,9%)

A fenti statisztikai adatok igazolják azt a feltevésemet, hogy a különböző 
településformák, illetve a velük járó különböző környezeti tényezők hatással 
vannak a nyelvi képzés eredményességére.

Ha az egyes településformák konfidenciaintervallumait vesszük szem
ügyre, megállapíthatjuk, hogy a kialakult átlagok minden esetben szignifikán
sak. A mérőeszközök pontosságát 95%-ra terveztem. A konfidenciaintervallu- 
mok értékei szerint a mutatók 2%-nyi eltéréssel pontosaknak tekinthetők, nem 
lehetnek véletlenszerűek. Tehát valóban működnek a feltételezett hatóerők, 
amelyek módosítják az anyanyelvi nevelés hatékonyságát.

Az egymásra következő településformák között szintén kimutatható a szig- 
nifikancia, tehát a fokozatosan csökkenő teljesítményeknek reális okai vannak. 
Viszont nem szignifikáns a városi és tanyaközponti iskolák átlaga. A két tel
jesítmény megközelítően azonos volta arra utal, hogy a tanyaközponti iskolák 
teljesítményátlaga véletlen is lehet. A jelen esetben a tényeket azzal magyaráz
hatjuk, hogy a tanyaközponti iskolák (minössze 3) kis százalékban szerepeltek a 
mintában, és az eredményre nagy hatással voltak a szubjektív tényezők, pon
tosabban a tanyai iskolákban dolgozó pedagógusok erőfeszítései, hivatás- 
szeretete.

A szóródási együtthatók alapján két csoportba oszthatjuk a településfor
mák szerinti átlagokat. Az első csoportba tartoznak a kis szórású városi iskolák, 
a másodikba a közepes szórású nagyközségi, községi, tanyaközponti iskolák. A 
szóródásról készült grafikus ábrák (10-13.) is bizonyos kiegyensúlyozottságról 
tanúskodnak. Úgyszólván minden kategória Gauss-görbéje csonka kúphoz 
hasonlít, tehát bimodális görbéket kaptunk. Ettől a tendenciától a nagyközségi 
iskolák görbéje tér el, ami a csoporton belüli belső ellentmondásokat és a minta 
kicsinységét tükrözi. A jelenség felveti a kérdést, hogy szükség volt-e átmeneti 
kategóriát beiktatni a városi és községi iskolák között? Ezek a települések 
nyilván urbanizáltságukkal, szociális rétegeződésükkel a városok közé sorol
hatók.





Tanulók Százalék KÖZSÉGI ISKOLÁK

Tanulok Szazalek TANYAKÖZPONTI ISKOLÁK 
területi megoszlás



Ugyanakkor a város yközség közti szignifikancia arra utal, hogy a tel
jesítmények eltérő volta nem lehet véletlen. A többcsúcsú görbe pedig arra 
figyelmeztet, hogy a minta összetétele sokkal heterogénebb, mint a másik 
három kategóriánál.

Vegyük szemügyre, mik lehetnek azok a tényezők, amelyek a városi 
iskolák teljesítményét az első helyre juttatták, a következő településformáknál 
pedig egyre csökkenő tendenciát idézték elő. M indenekelőtt számolnunk kell a 
várossal járó kedvezőbb szociális szerkezettel. A városi szülők között több a 
magasabb műveltségű és biztosabb jövedelmű. Számottevőbbek azok a műve
lődési tényezők, amelyek az anyanyelvi műveltséget hivatottak erősíteni az 
iskolán, a szervezett anyanyelvi nevelésen kívül. A családi szubkultúra hatása 
mellett ide sorolhatjuk a hivatásos művelődési intézményeket.

A színházon kívül általában a városok rendelkeznek gazdag közkönyv
tárakkal. Olt nyílik lehetőség arra, hogy a könyvtárak megfelelő s/akvezetésű 
(pedagógus vezette) gyermekosztályokat létesítsenek. A tanulók a gazdag gyer
mek- és ifjúsági irodalom mellett a hozzáértő könyvtárosok befolyása alatt 
elégítik ki olvasási igényüket. A könyvtárszolgálalon kívül a gyermekosztályok 
szervezői az író-olvasó találkozóknak, mcsedélutánoknak, dia- és filmvetí
téseknek, vetélkedőknek (szavaló- és szépolvasási versenyeknek, irodalmi 
vetélkedőknek).

A városi élettel járó kulturális és továbbtanulási lehetőségek idézték elő, 
hogy általában itt tömörüllek a legjobb képességű pedagógusok. A pedagógus- 
hiány megszűnte lecsillapította a munkaerővándorlási is. Az egyéni képességek 
mellett jellemző a városi pedagógusokra az is, hogy hosszabb szolgálati idővel, 
nagyobb tapasztalattal rendelkeznek. Munkahelyüket meg akarják tartani, te 
hát kialakult bizonyos pozitív szakmai versengés, harc a magasabb teljesít
ményért. Nagyobb érdeklődés tapasztalható körükben a szakmai kérdések 
iránt, és több lehetőségük is van az egyéni és kollektív szakmai továbbképzésre. 
Mindez azonban nem zárja ki, hogy a vidéki iskolákban nem találhatunk kiváló, 
hivatásszerető pedagógust. Sőt éppen ők semlegesítik a mostohább körülmé
nyek hatásál a fejletlenebb környezetben.

Természetes, hogy a kevésbé urbanizált környezetben a felsorolt tényezők
ből kevesebb vagy semmi nem hat, nem támogatja az iskolai anyanyelvi 
nevelést. Csupán a tömegtájékoztatási eszközök nyelvi hatását említhetjük, ez 
azonban függ azok nyelvhelyességétől, nyelvi színvonalától.

M indeddig gondosan kerültem a tanyaközpontok említését, amikor a 
településformák teljcsítményátlagairól beszéltem. A tanyaközponli iskolák 
tanulmányi eredménye minden szempontból rendhagyó és meglepő. Rendha
gyó azért, mert a városi iskolák teljesítménye utáni egyre csökkenő eredmények 
logikája szerint a tanyaközponti iskolák eredményeinek kellene a legala- 
csonyabbnak lenni. A tendenciával ellentétben azok mégis a második helyre 
zárkóztak fel, és maguk mögött hagyták a fejlettebb településtípusok iskoláit.

Előzőleg már fejtegettem, milyen tényezők hathatnak az iskola mellett a 
tanulók anyanyelvi műveltségére. Mindezek hiányoznak az tanyavilágból. 
M aradna a rádió és a televízió hatása. De vajon számolhatunk-e velük a tanyai 
iskolákban?



A mintában szereplő három tanyai iskolát jól ismerem. Adataim vannak a 
mérés évéből arról, hogy milyen körülmények között éltek és tanultak az ottani 
gyermekek. A tömegtájékoztatási eszközök hatását nem véletlenül kérdőjelez
tem meg. Annak ellenére, hogy a tanyavilág villamosítása állandóan folyamat
ban van, a tanyaközpontokon kívül eső tanyákra még nem jutott el a villany
áram. Pl. a tresnjeváci iskola tanulói 20%-ának még nem volt villanyvilágítása 
otthon. De nem volt kedvezőbb a helyzet az orahovói vagy oromi tanyavilágban 
sem.

A tresnjeváci iskola tanukóinak 90%-a földműves (egyéni termelő) család 
gyermeke. 15%-uk naponta autóbusszal jut el az iskolába, 10% pedig 6 
kilómétert gyalogol az otthontól az iskoláig.

Az oromi iskola tanulóinak 42%-a 6 kilóméternél messzebb lakik az 
iskolától, a felsős tanulók egy része pedig vonattal jut el a központi iskolába. Az 
igazgatósághoz tartozó iskolák tanulóinak 50-78%-át hátrányos helyzetűnek 
kellett tekintenünk.*

A családi környezet semmiben sem segítette elő az iskolai nyelvi képzést. 
Az egyéni mezőgazdasági termeléssel jár, hogy a nagyobb gyermekeket kiveszik 
az iskolából, hogy részt vegyenek a mezőgazdasági munkában vagy termény- 
betakarításban. A rendszertelen iskolába járással még az iskolai anyanyelvi 
képzést is hátráltatják a szülők.

Minden gátló tényező ellenére ezekben az iskolákban elért teljesítmény 
kielégítő. Sőt az oromi iskoláról azt tapasztaljuk, hogy a tartományi ranglistán a
3. helyet szerezte meg. Mivel magyarázható hát ez a körülényekkel ellentétes 
előjelű eredmény?

Magyarázhatnánk azzal, hogy a kis minta nem adhatott megbízható 
eredményt. Ha azonban az iskolák településforma szerinti megoszlását vesszük 
figyelembe, nem lehetett többet sorobi ebbe a kategóriába. Azzal a feltevéssel 
is le kell számolnunk, hogy a kedvezőtlen életkörülmények közül szeretnének 
kitörni a tanulók a nagyobb szorgalommal.

Egyetlen tényező marad, amellyel a feltételekkel ellentétes eredmény 
megokolhatjuk. Ez pedig szubjektív természetű: az emberekben, a tanyi iskolák 
magyartanáraiban kell keresnünk az igazi hatóerőt. Hivatástudatuk, szakmai 
felkészültségük, munkaszeretetük az, amely az eredmény előidézte.

Annak ellenére, hogy a sorrendben utolsó településforma a maga rend
hagyó teljesítményével ellentmondani látszik a környezeti tényezők hatásáról 
alkotott nézetnek, igen tanulságos megállapításhoz vezetett. Az anyanyelv
tanítás továbbfejlesztésének megtervezésekor elsőrendű szerepet kell szánnunk 
a szubjektív tényezőnek, a magyartanároknak. A pedagógiai szakszolgálat a 
hatvanas évek elejétől nagy erőfeszítéseket tett a pedagógusok továbbképzé
séért, köztük a magyartanárok képzéséért és önképzéséért. Az eredmények és 
személyes tapasztalataim alapján állíthatom, hogy a tanáraink továbbképzésébe 
fektetett erőfeszítés és anyagi eszközök búsásan megtérülnek a tanítás haté
konyságának növekedésével.

* Adataimat a szabadkai Pedagógiai Intézet jelentéseiből vettem.





a . .1  TÖBBNYELVŰ KÖRNYEZET HATÁSA A NYELVI 
KÉPZETTSÉG ALAKULÁSÁRA

10.1. Az észlelésen alapuló nézetek

Soknemzetiségű környezetben elkerülhetetlen és természetes, hogy a 
különböző nyelvek kölcsönhatásba kerülnek egymással. Hogy az együtt élő 
nemzetek nyelve közül melyik lesz nagyobb hatással a másikra, azt mindig az 
adott történelmi szituáció, a gazdasági és művelődési viszonyok határozzák 
meg. A magyar nyelv egész történeti fejlődése példázza ezt a törvény- 
szerűséget.

A vajdasági szlávság és a magyar nép évszázados együttélése is ilyen nyelvi 
kölcsönhatást idézett elő. "A bácskai szerb nyelvjárásokban a é-t és đ-t nyilván 
magyar hatásra palatálisabban ejtik, mint a szerbhorvát nyelvterület egyéb 
részein... A bácskai bunyevácok nyelvének egy jellemző sajátossága a lj-nek j-s 
ejtése." Egyes források szerint"... ebben a hangváltozásban a szerbhorvát nyel
vet beszélő magyarok ejtése jutott érvényre, akik ti. a lj-t j-vel helyettesítették, 
bár az sem teljesen lehetetlen, hogy az általános kétnyelvűség az l’>j hang
változás a bunyevácok és a bácsaki magyarok nyelvjárásaiban egyidőben követ
kezett be."41 Pl. "Csonoplyán sok beszélőnél a Íj tiszta j hangba megy át: nedija 
(nedelja), kraj (kralj), dozvojeno (dozvoljeno), učitej (učitelj)" stb.

Vajdaság bizonyos részein a szerbhorvát nyelvű-lakosság nyelvében a č -  ć 
hangok felcserélődtek, illetve egybemosódtak. A magyar nyelv hatására "egy 
bunyevác nyelvjárásban sem ismeretes a č -  ć hangok keverése."40

"Azok a vidékek, amelyek a magyar nyelv nagyobb hatása alatt állnak (Baj- 
mok, Csantavér, Baja, Csikéria, Bácstopolya), nem használják a nyílt a (á) han
got... Pl. baéo, baba, Mate, Antun, Marko szavakban az a (á) hang átmenetet 
képez az o és a (á) között." Nyilván ez a szerbhorvát beszédhang a magyar a 
hang hatására alakult ki ezeken a területeken.

Ezzel ellentétben dolgozatomban már említettem, hogy a szerbhorvát 
nyelv hatására újra aktivizálódik a ly ejtése a vajdasági magyar nyelvben. 
Ugyanakkor egyes területeken (Novi Sad, Sombor) a magyar cs -  ty hangok 
ejtésében is változás állt be. Láttuk, hogy a magyar hangok palatalizáló hatással 
voltak a bunyevác nyelvjárások č -  ć hangjaira. A szerbhorvát nyelvben is hibás 
č — ć ejtésének hatására az említett városok magyar lakossága körében tapasz
talható a cs -  ty hangok összevonása egy cs-féle velárisabb fonévmává. Szinte 
általánossá vált (néha még a Novi Sad-i rádióban is hallhatjuk), hogy a ty hang 
helyett megfelelő hangsorban mindenütt ezt a cs-féle hangot használják. Pl. 
kucsa, csúk, haccsú, becsár stb.



Szintén a vajdasági szerbhorvát nyelvjárásokban figyelhető meg a đ -  dž 
hangok kiegyenlítődése a folyó beszédben. A d hang helyett ezeken a területe
ken általában mindenütt dž-fćle hangot ejtenek. H atására az említett helyeken 
a magyar nyelvben is érződik ez a törekvés: a gy hang helyett gyakori egy dzs- 
féle fonéma jelentkezése. így keletkezhetnek a következő to r/ hangsorok: 
madzsar, medzs, nadzs stb.

Eltérnék kitűzött célomtól, ha ezt a kérdést tüzetesebben vizsgálnám. A 
közölt esetekkel csak illusztrálni szerettem volna, hogy a kölcsönhatás érződik 
mind magyar, mind szerbhorvát részről. Természetes, hogy a szerbhorvát hatás 
1918 után növekedett. Hogy milyen mértékű ez a folyamat, azt ma még csak 
körvonalazni tudjuk. Kossá János vizsgálódásai és dr. Pcnavin Olga kórógyi 
szótára rögzíti a nyelvhelyességi illetve lexikai változásokat, a Szarvas Gábor 
Nyelvművelő Napok egyre mélyülő tanulmányai pedig az időszerű nyelvi 
problémákat. Átfogó kutatások és tanulmányok hiányában azonban mellőz
nünk kell a szélsőséges hiedelmeket a szerbhorvát nyelv hatásáról a magyar 
nyelvre.

Felmérésünket szerettük volna kiterjeszteni annak a kérdésnek a vizsgá
latára, vajon a többnyelvű környezet kimutatható hatással van-e a magyar nyelvi 
képzés eredményességére.

10.2. A statisztikai adatok elemzése
Nem kis fejtörést okozott, hogy milyen csoportokba soroljam az iskolákat 

a települések nemzetiségi összetétele szerint. Ugyanis általában az a helyzet, 
hogy a vajdasági magyarság vegyes nemzetiségi összetételű településeken él. A 
nemzeti heterogenitás kétpólusú: a településen vagy elenyésző számban élnek 
magyarok, vagy a más nemzetiségű lakosság. A két pólus között az átmeneti 
formák széles skálája ismerhető fel. Ezért a településeket vegyes nemzetiségű 
és homogén magyar lakosságú kategóriákra osztottam fel. A két főtipuson belül 
a vegyes nemzetiségű településeket ismét megosztottam. Az első csoportot 
azok az iskolák (települések) képezik, ahol legalább a lakosság fele vagy 
többsége magyar. A második csoportban azok találhatók, ahol a lakosság zöme 
szerbhorvát nemzetiségű. A (viszonylag) homogén magyar településeknél há
rom csoportot állítottam fel:

-  magyar település délszláv településekkel övezve;
-  magyar település részben magyar településekkel övezve;
-  magyar település, amely nagyobb egységes etnikai környezet része.
Az egyes csoportok teljesítményátlagai a következőképpen alakultak:

Nyelvi környezet X S ±A
I. 62,8% 14,2 (22,6%) 0,9 (1,5%)

II. 58,9% 10,3 (17,3%) 0,7 (1,1%)
III. 57,6% 11,9 (20,7%) 0,9 (1,6%)
IV. 48,2% 9,7 (20,2%) 1,9 (3,9%)
V. 60,9% 8,4(13,7%) 1,3 (2,1%)



A konfidenciaintcrvallumok értekei azt bizonyítják, hogy ezen a vizsgált 
terűiden is el kell fogadni a 95%-os  pontosságot a teljesítmények értéke
lésekor. Ebben az esetben az a hipotázis, hogy a vegyes nemzetiségű környezet 
károsan befolyásolja a nyéki képzés eredményességét,  megdőli ,  alaptalan!

Az első két kategória közötti különbséget reálisnak tekinthetjük. Ezt 
bizonyítják a szóródási együtthatók: a két átlag közötti különbség szignifikáns, 
nem véletlenszerű. Ez a különbség a környezet nemzetiségi összetételéből  
származik: az olyan többnyelvű településeken,  ahol a magvar lakosság kisebb 
számban él, a másik nyelv hatással van a tanulók anyanyelvi képzettségére. Jog
gal feltételezhető, hogy olyan iskolán kívüli hatások érik a tanulókat, amelyek 
csökkentik az iskolai nyelvi képzés hatékonyságát.

A feltevésekkel ellentétben azonban ez a hatás nem tekinthető olvan 
nagynak, hogy veszélyesen befolyásolná az anyanyelvi nevelést. Mindkét kate
górián belül a közepes szórás arra utal, hogy szolid, megalapozott közepes is
meretekkel rendelkeznek a tanulók. A mérési eredmények részletes elemzése  
már rávilágított azokra az esetkre, ahol a környezet másik nyelve érezteti 
hatását. A bimodális görbék (14—15. ábra) arra utalnak, hogy nem a többnvelvű 
környezet, hanem más tényezők teszik heterogénné a minta összetételét.

A II. és III. csoport átlaga közötti különbség nem szignifikáns, tehát lehet 
véletlenszerű is. A III. csoport nemzetiségi összetétele a hipotézis szerint jobb 
tanulmányi átlagol kellett volna felmutatni az előző csoportnál.  A feltevéssel e l 
lentétben azonban az eredmény alakulása követte a csökkenő tendenciát.

A Gauss-görbe  szinte szabályos harang alakot öltött a III. csoportnál.  
Kivételesen egységes csoportunk van tehát a mintában. Ez  teljesen érthető lesz, 
ha megtekintjük a mintába szereplő iskolákat: azok településforma szerint 
mind a nagyközségi és községi iskolákhoz tartoznak. A szociális eredet a 
tanulók kői ében tehát egységesen földműves-munkás.

A IV. csoport átlaga folytatja a teljesítmény csökkenő irányzatát annak 
ellenére, hogy tágabb társadalmi környezet is nyelvileg homogénnek tekinthető.  
A minta szignifikáns ugyan az e lőző csoportúd, a szóródás ideges, multimodális 
görbéje (17. ábra) azonban kétségessé teszi a teljesítmény hitelességét. A 
szóródási görbének kell hinnünk, mert a csoportba csak egy iskola tartozik. A 
véletlen folytán egy gyengébb iskola került a mintába, amely a tartományi 
ranglistán a 28. helyre került.

Hasonló helyzetben van az utolsó csoport teljesítménye is. Átlaga csak a 
III -IV. csoport átlagával szignifikáns, tehát a homogén magvar települések tel
jesítményével. A vegyes nyelvi környezetben működő iskolák (I—II. csoport) tel
jesítményével összehasonlítva az utolsó teljesítményátlag nem szignifikáns, a 
minta megválasztása nem megfelelő.  A mintában szereplő mindkét iskola 
településforma szerint a tanyai iskolákhoz tartozik. Az  e lőzőekben kimutattuk, 
hogy a tanyai iskolák ott is rendhagyóan kimagasló eredményt értek cl. A multi
modális Gauss-görbc  is arra utal, hogy a minta nem felel meg a kitűzött célnak. 
Vajon milyen iskolákat kellett volna egyenrangúan ebbe  a csoportba sorolni? 
Nyilván városi iskolákat. Ilyenek pedig összefüggő etnikai egységet nem képez
nek ■



I. V E G Y E S  NY ELV I K Ö R N Y E Z E T  
suairk A település lakossága többségében magyar nemzet id ;:íí

II. V E G Y E S  N Y EL VI K Ö R N Y E Z E T  
A  település lakossága többségében nem magyar nemzetiségű
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V. M AGYAR TELEPÜ LÉS 
magyar településekkel övezve

KÖVETKEZTETÉS: Az átlagok elemzéséből arra a megállapításra ju tha
tunk, hogy a többnyelvű környezetben működő iskolákban a magyar nyelvi 
képzés eredményesebb, mint a homogén magyar településeken működő iskolá
ké. Kivételt képeznek az olyan iskolák, amelyek nagyobb területen, kompakt 
egységet alkotó magyar környezetben működnek. Ezeknél viszont adataink 
bizonytalan szignifikanciát jeleznek.

Nem szabad azonban csak az izolált adatokat szamlélnünk, mert azok 
alapján könnyen téves következtetéseket hozhatunk. A szóródási görbék 
világosan mutatják, hogy nem egy tényező -  nem csupán a nemzetiségi 
összetétel -  hatott a mintán belül. A lehetséges tényezők közül már vizsgáltuk a 
településformák hatását. Ha megvizsgáljuk a többnyelvű környezetben működő 
iskolákat, láthatjuk, hogy azok 63%-a városi iskola, tehát nem annyira a 
többnyelvű környezet, hanem az előzőekben elemzett társadalmi és kulturális 
tényezők hatottak az eredmény alakulására. A  nyelvi képzésre hatással van 
ugyan a környezet másik nyelve, hatása azonban nem olyan jelentős, mint ahog? 
a feltevések alapján várható volt.

A homogén magyar nyelvi környezetben működő iskolák alacsonyabb 
átlaga a fejletlenebb környezeti tényezőkkel magyarázható. Lényegében ezek
ben az iskolákban az ösztönös nyelvhasználattal, a nyelvjárásiasság szintjén 
megrekedt anyanyelvi műveltséggel találkozunk. Ezen alakít ugyan a szervezett 
iskolai nyelvi képzés, de a környezet nem segíti az iskola törekvéseit.



XI. A TÁRGYI FELTÉTELEK HATÁSA AZ ANYANYELVI 
KÉPZÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK ALAKULÁSÁRA

1 LL A magyar nyelvi képzés tárgyi és személyi feltételei

A felmerés tervezésekor abból a feltevésből indultam ki, hogy a magyar
tanár személyisége befolyással lehet az anyanyelvi nevelés hatékonyságára. E 
szubjektív tényezőn kívül hatással lehel az eredményre a tanítás feltétele, az 
oktatástechnológia megléte vagy hiánya.

A felméréskor minden iskola tesztjeihez csatoltam egy példányt a mellék
letként megtalálható kérdőívből. Ezt az iskolák magyartanárainak kellett 
kitölteniük. A begyűjtött adatok alapján a mérés időpontjába a magyartanítás 
személyi feltételei a következő képet mutatják:

a) A magyar szakos pedagógusok összetétele iskolai végzettség szerint:

egyetemi végzettségű 10%.
fői s k o 1 a i végze 11 ségű 73,3 %
tanítóképzőt végzett 10%
végzettség nélküli 6,6%

A végzettség szerinti szerkezeti összetétel kedvező volt, annak ellenére,  
hogy’ -  a tanítókat is képzettség nélkülieknek számítva -  a mvagyart tanítók 
16%-a nem rendelkezett a megfele lő (előírt) szakképzettséggel.  Az  előző évek 
állapotához képest pozitív fejlődést állapíthatunk meg. A mérés óta eltelt 8 év 
alatt teljesen eltőntek a végzettség nélküliek és a tanítók a felső tagozatos  
magyartanításból, és növekedett az egyetemet végzett tanárok aránya.

b) A magyar szakosok átlagos szolgáltati ideje 11,6 év volt. A viszonylag 
alacsony átlag potenciális l ehetőségek meglétét jelzi. A magyartanárok törzs- 
gárdája olyan pedagógusok képezik, akik rendelkeznek már a szükséges szak
mai tapasztalatokkal, de nem olyan idősek, hogy rossz szakmai beidegződöttség  
gátolná őket az újítások elfogadásában. Az  állomány 30%-ának még nem volt 
szakvizsgája, azaz az akkori előírások szerint még nem rendelkeztek 5 szolgálati 
évvel. A gyakornokok és a szakképzet! pedagógusok egyaránt igénylik és gaz
daságilag indokolttá teszik a szervezett továbbképzés követelését.

Az  általános iskolai magyartanítás tárgyi feltételeiről a következő adatokai  
kaptam:

a) Az  iskolakönyvtárak átlag 857 gyermek- és ifjúsági kiadvánnyal ren
delkeztek, azaz átlag 2,1 könyv jutott egy tanulóra a magyar tanítási nyelvű 
osztályokban.



b) A kötelező olvasmányok példaszáma a következőképpen alakult:

Példány Az iskolák száma %

1 - 5 . 6 20
6 - 1 0 . 8 26,6

1 1 -1 5 . 7 23,3
16 -20. 4 13,3

21 és több 5 16,6

Ha 25 tanulós osztályátlagot veszünk alapul, akkor csupán az iskolák 
16,6%-a rendelkezik olyan magas példányszámmal (20 vagy több) a kötelező 
olvasmányokból, hogy a magyartanár időben feldolgozhassa. A szegényebb 
könyvállományú iskolakönyvtárak arra kényszerítik a tanárt, hogy a tanulókkal 
vetesse meg a könyveket, ez az intézkedés pedig jelentős kiadással terheli a 
családi költségvetést. Ha nem ezt teszi, úgy kénytelen lesz megelégedni azzal, 
hogy a tanulók egy része nem olvassa cl a kötelező olvasmányokat, tehát a fel
dolgozás munkájában kirekeszti a megbeszélésből az osztály egy részét. Ha 
mégis erőltetné, hogy mindenki elolvassa a tantervben jelzett műveket, másfél
két hónap is kell az előkészülethez, azaz akik elsőnek olvasták el a könyvet, a 
feldolgozás időpontjára már csak halvány emlékekkel fognak rendelkezni.

c) A diafilmek száma:
Darab Az iskolák száma %

0 4 13,3
1 - 1 0 12 40,0

1 1 -2 0 5 16,6
2 1 -3 0 4 13,3
3 1 -4 0 2 6,6
4 1 -5 0 3 10,0

Elgondolkodható, hogy voltak és vannak iskoláink, ahol a szertárban 
egyetlen diafilm sem található a magyar irodalom tanításához. Megnyugtató 
viszont az, hogy legalább az iskolák 40%-a beszerezte az újvidéki Radivoj Ćir- 
panov Munkásegyetem által forgalmazott irodalmi diafilmcket. A magyar- 
országi Diafilmgyártó Vállalat katalógusában azonban több száz diafilm címe 
szerepel. Ebből kisebb mennyiséget az újvidéki Fórum árusított a könyves
boltjaiban. Úgy látszik azonban, hogy iskoláinkba kevés jutott belőlük.

Sajnálkozásom nem modorosságból vagy didaktikai divathullámból ered. 
A korszerű és könnyen kezelhető szemléltető eszközök (ilyen a diafilm) hiánya 
rákényszeríti a magyartanárt, hogy nagy időráfordítással maga készítsen kez
detlegesebb szemléltető eszközöket, vagy ha erre nem hajlandó, maradjon a 
verbális módszerek egyeduralma a tanításban. Nem csupán az irodalomtanítás 
látja kárát a szemléltető eszközök hiányának. A szóbeli és írásbeli fogal
mazástanításnak is elengedhetetlen kelléke ma már a diafilm. Különleges 
diasorozatok készültek a kifejezőképesség fejlesztéséhez. A statisztikai kimu
tatások azonban arra vallanak, hogy iskoláink magyartanításában ismeretlenek 
ezek az eszközök.



d) A magnctofonszalagok száma:

Darab Az iskolák száma %

0 12 40,0
1 6 20,0
2 3 10,0
3 4 13,3
4 3 10,0
5 1 3,3

több 1 3,3

A hangszalagok számát azért vettem jegyzékbe, mert az iskolarádió 
adásait a felső tagozaton egyenes adásban nem használhatjuk a magyar
tanításban. A kimutatásból az derült ki, hogy iskoláink 40%-ában ha akarnánk, 
akkor sem használhatják a sugárzott műsorokat, mert sem magnetofon, sem 
hangszalag nem áll rendelkezésükre. Lényegében csak az iskolák 16-17%-a 
képes annyi hangszalagot biztosítani, hogy a folyamatos adásokat konzerválják, 
és a rendszeres oktatásban szükségszerűen, a munkatervek előirányzatai sze
rint használják fel az auditív anyagot. A többi helyen a magyartanár rákény
szerül (1-3 hangszalaggal), hogy állandóan törölje, megsemmisítse a régebbi 
felvételeket, hogy újabbakat rögzítsen. Így képtelen megfelelő m édiatár léte
sítésére, le kell mondania még egy segédeszköz használatáról.

Adataimat az újvidéki Iskolarádió fennálásának 16. évében gyűjtöttem. 
Abban az évben a rádió 15 adást sugárzott "Öt perc nyelvművelés" címen. Az 
1978/79. tanítási év első szemeszterére ugyanebből a rovatból 11 adás sugár
zását tervezték. Félő azonban, hogy a helyzet ma sem jobb a nyolc év előttinél. 
Azokban az iskolákban, ahol akkor gondoskodtak az információhordozókról, 
ma bizonyosan képmagnóval gazdagodott a médiatár. M ásutt viszont maradtak 
a régi körülmények.

c) Az irodalmi hanglemezek száma:

Darab Az iskolák száma %

0 7 23,3
1 - 5 13 43,3

6 - 1 0 8 26,6
11 -  15 1 3,3

több 1 3,3

Az irodalmi hanglemezek közvetve szolgálják a nyelvi képzést és a 
nyelvművelést, mégis jó tudomásul vennünk, hogy iskolóink 77%-ában már 
1970-ben rendelkeztek ezzel a segédeszközzel. Ott, ahol nagyobb számú 
hanglemezt jelez a kimutatás, rendelkeztek "A magyar líra gyöngyszemei" című 
sorozattal és a "Magyar költők" című sorozat néhány darabjával. Érdekes lenne 
tudni, hogy az eltelt időszakban gazdagodott-e a szertár a Toldi, az Ady, 
Krúdy, Bánk bán albumokkal, az erdélyi népballadákkal (Fagyöngy) és a 
népköltészet anyagával?



f) Az iskolák 70%-ában találtunk televízió-vevőkészüléket. Igaz, hogy 
tikkor még csak a Magyar Televízió oktatási adásait foghatták egyenes adásban 
(tehát nehézségekbe ütközött az iskolai felhasználás), de az eltelt időszakban 
néhány általános iskolánkban is megjelent a képmagnó. Az új eszköz lehetővé 
teszi az iskolatelevíziós adások tervszerű és céltudatos felhasználását a magyar
tanításban. A vajdasági televízió fejlődésével pedig idővel hazai adások is az 
oktatás rendelkezésére állnak majd. Indulása (Tanuljunk magyarul!) biztató. 
Feltehetően éppen a vajdasági sajátosságok -  pl. a nemzetiségi nyelvek 
oktatása -  tanításához nyújt majd audio-vizuális anyagot.

11.2. Az iskolák rangsora a személyi és tárgyi feltételek alapján
A rangsor felállításához szükség volt arra, hogy a személyi és tárgyi 

feltételek elemeit fontosságuknak megfelelő pontértékben fejezzem ki. Az 
egyes elemek a következő pontszámot kapták:

a) iskolai végzettség:
-  egyetem 6
-  főiskola 4
-  tanítóképző 2
-  végzettség nélkül 0

b) szolgálati idő:
- 0  - 5 év 1
-6-10 év 2
-11 -  év 3

c) szakvizsga: 1
d) diákkönyvtár:

-  500 -  1000 könyv 1
-1001 -1500 2
-1501-2000 3
-2001-1500 4
-2501 és több 5

e) kötelező olvasmányok:
- 1  - 5 1
- 6  -10 2
-11  -15 3
-1 6 -2 0 4
-  21 és több 5

f) diafilmek:
- 0 0
- 1 - 1 0 1
-1 1 -2 0 2
-2 1 -3 0 3



-3 1 -4 0
-4 1 -5 0

g) magnetofonszalagok: 
-1
- 2
- 3
- 4
- 5
-több

h) hanglemezek: 
- 1 - 5  
- 6 - 1 0
-11 -15 
-több

4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

i) televízió-vevőkészülékek: 3

A fenti elemek alapján az iskolákat a következő rangsorba sorolhattam:

Rangszám Település Az iskola neve Pont Teljesít
mény
szerinti
rangszám

1. Mali Iđoš Ady Endre Ál 31 28.
2. Subotica J. J. Zmaj Ál 27 5.
4. Bačka Topola Április 20-a ÁJ 26 9:
4. Kanjiža Ady Endre Ál 26 6,5.
4. Növi Sad Petőfi Sándor Ál 26 1.
6. Subotica Május 25-e Ál 23 19.

7,5. Apatin Moša Pijade Ál 21 30.
7,5. Čantavir Néphősök Ál 21 6,5.
10. Doroslovo Petőfi Sándor Ál 20 29.
10. Subotica Gyakorló Ál 20 3,5.
10. T reányevac Arany János Ál 20 22.

12,5. Bajmok Vük Karadžić Ál 19 17,5.
12,5. Svilojevo Kis Ferenc Ál 19 23.
15,5. Ada Cseh Károly Ál 18 14.
15,5. Bezdan Testvériség-Egys. Ál 18 21.
15,5. Növi Sad Nikola Tesla AI 18 13.
15,5. Senta Dózsa György Ál 18 11.
18,5. Kikinda Moša Pijade ÁJ 17 26. .
18,5. Torda Ady Endre Ál 17 2.
20,5. Bogojevo József Attila Ál 16 17,5.
20,5. Orom Általános Isk. 16 3,5.



22,5. Debeljača Moša Pijade Ál 15 24.
22,5. Nova Crnja Petőfi Sándor Ál 15 15.

24. Novo Orahovo Október 18-a Ál 13 20.
25,5. Budisava Moša Pijade Ál 12 16.
25,5. Ostojidevo Žarko Zrenjanin Ál 12 6,5.

27. Sv. Miletić T estvériség-Egység Ál 10 10.
28. N. Kneževac J. J. Zmaj Ál 6 27.
29. Hetin Žarko Zrenjanin Ál 5 12.
30. Bán. Arandelovo Branko Radičević Ál 2 25.

Ha egybevetjük a személyi és tárgyi feltételek alapján kialakult rangsort a 
teljesítmény szerinti rangszámokkal, meg kell állapítanunk, hogy egyetlen eset
ben sem találkozunk egybevágósággal. Megközelítő azonosságot csak hét is
kola, azaz 23,3% esetében mutatható ki. Tehát az objektív és szubjektív 
körülmények csak halvény korrelációt mutatnak a tanulmányi eredménnyel.

KÖVETKEZTETÉSEK: A mintába került iskolák felszereltségének és 
teljesítményének egybevetésével egyetlen szilárd következtetést vonhatunk le: 
az anyanyelvi neveléssel kapcsolatos tárgyi feltételek megléte tapasztalt peda
gógus kezében növelheti a képzés minőségét, a teljesítmény mennyiségi növeke
désére azonban nincs döntő hatással. A felszerelésről mint potenciális lehető
ségről beszélhetünk csak az anyanyelvi képzésben.

Az anyanyelvtanítás mennyiségi és minőségi növekedése szempontjából 
döntő a szubjektív tényező, a magyartnár, aki a rendelkezésére álló oktatástech
nológiát felhasználja a szocialista embereszmény formálása érdekében.

A fenti állítás igazolására szeretném közelebbről megvizsgálni a Mali 
Iđoš-i, apatini és doroslovói általános iskolákat. Ezek a teljesítmény szerinti 
rangsorban az utolsó helyeket foglalták el, a felszereltség tekintetében pedig a 
minta 10 első iskolája közé tartoznak.

A mérés időpontjában a Mali Iđoš-i iskolának három magyartanára volt. 
Egy közülük egyetemet, kettő tanárképző főiskolát végzett. A szakfelügyelet 
megállapította, hogy a tananyag tervezésében nem tartották magukat a tanterv
hez: a túlméretezett tananyagot önkényesen még növelték. Elsődleges követ
kezménye eljárásuknak az volt, hogy kénytelenek voltak úgyszólván minden 
tanítási órára új tanítási anyag feldolgozását tervezni. Mellőzték az ismeretek 
gyakorlását, rögzítését, alkalmaztatását. A tanítási órákon mint információ- 
forrás a tanár személyisége került előtérbe. A tanulók passzív magatartásra 
kényszerültek. A pedagógusok azt a szerepet szánták nekik, hogy az ismeretek 
receptív befogadói és reprodukálói legyenek. Alkotó jellegű nyelvi feladataikat 
(házi feladatok, fogalmazási gyakorlatok, iskolai dolgozatok) felületesen ellen
őrizték. A tanítás folyamatában nem alkalmazták a nyelvtankönyveket, gyakor
lófüzeteket.

Az apatini iskola magyartanárának is majd egy évtizedig figyelemmel 
kísértem munkáját. A mérés adatai szinte pontról-pontra megegyeztek szemé
lyes tapasztalataimmal. A viszonylag gazdag iskolakönyvtár nem juthatott 
érvényre, mert minden tanítási évben hozzáférhetetlen volt a tanulók számára. 
Az audio-vizuális felszerelést a tanár nem tudta kezelni. A nyelvtani ismeretek 
az elmélet bizonytalan szintjén maradtak, mert a pedagógus nem törkedett az



alkalmazásképes tudás kialakítására. Az ismeretek ellenőrzése esetleges és 
felületes volt: az írásbeli munkák a tanári javítás és ellenőrzés után is több tucat 
helyesírási hibát tartalmaztak.

A doroslovói általános iskolában az anyanyelvet 15 évig az igazgató-tanító 
tanította. Másfél évtizeden át tudatosan halogatta a pályázat kiírását a betöltet
len magyar szakos állásra. A másodállásban végzett szakszerűtlen munkának az 
erdménytelenségét a felmérés adatai a legékesebben bizonyították...

A fentiekkel ellentétes előjelű példák tucatját sorolhatnánk fel. A kimu
tatás, a rangszámok szembeállítása azonban minden leírásnál jobb bizonyíték.

A bevezető tézisből következik, hogy az emberrel, a magyartanárral kell 
többet törődnünk. A társadalmi és közoktatási gondoskodásnak a tanár
képzésben kell megnyilvámulnia. Több időt és nagyobb figyelmet kell áldoz
nunk a tanárjelöltekre, elméleti és gyakorlati felkészítésükre. Az iskolareform 
folyományaként az egyetem reformja tanterveiben tükrözi a tanárképzés iránti 
nagyaobb figyelmet. Az alapozó munka mellett azonban számon kell tartanunk 
a hivatásukat végző magyartanárokat is. A pedagógiai és szaktudoményok 
legújabb eredményeit, az észlelt fogyatékosságok eltüntetésének leghatéko
nyabb módszereit folyamatosan és szervezetten népszerűsítenünk kell soraik
ban.

A hatékonyabb tanárképzés és permanens szakmai továbbképzés mellett 
gondoskodnunk kell bizonyos motiváló tényezőkről. A belső elosztás rendszere 
anyagilag képes motiválni a pedagógusokat. Az anyagi juttatás azonban nem 
minden. Épp olyan fontos az erkölcsi elismerés is. A társadalmi kitüntetések és 
dijak csak keveseknek juthatnak, igazán a legkiválóbbaknak. A tanulók számára 
alapított különböző oklevelek mintájára nem ártana a pedagógusokat is 
társadalmi és szakmai elismerésben részesíteni.

Az iskolák felszereltségéről szóló kimutatás még egy jelenségről árulkodik. 
Nevezetesen arról, hogy szertárainkban zömmel megtalálhatók az alapvető 
oktatástechnológiai eszközök (a hardware). Ezzel elentétben zömmel mini
mális információhordozó tartozik hozzájuk (a software). Érthetetlen, hogy 
milyen könnyen, sőt könnyelműen adnak ki az iskolák nagyobb összegeket a 
drága berendezésekért, ugyanakkor az információhordozók beszerzésében 
tanúsított fukarság megbénítja, hasznavehetetlen dísszé degradálja ezeket.





XII. A TERÜLETI ÉS ETNIKAI IZOLÁLTSÁG HATÁSA A 
NYELVI KÉPZÉSRE

12.1. A magyar nyelvű oktatás helyzete a Horvát SZK területén

Horvátország területén mintegy 42.000 magyar nemzetiségű lakos él, 
zömmel a Drávaszögben és Szlavóniában Eszék környékén, valamint szórvá
nyosan a köztársaság más vidékein. A drávaszögi és szlavóniai magyarság sem 
képez kompakt etnikai egységet: vagy többnemzetiségű településeken vagy 
homogén, kis lélekszámú, horvát településekkel övezett falvakban él.

A szövetségi államberendezésen belül a köztársaság magyar tanítási 
nyelvű iskolái a vajdaságitól némileg eltérő módon fejlődtek. Ez a tény a 
magyartanítás viszonylatában azzal járt, hogy az ottani iskolákat laza szálak 
fűzik a vajdasági magyar iskolákhoz. Tantárgypedagógiai szempontból bizonyos 
fokig izolálódtak, a módszertani kontaktusok úgyszólván a közös tankönyv
használatra és a magyartanárok évi szemináriumára szorítkoztak.

Annak ellenére, hogy a Horváth SZK alkotmánya és a közoktatásügyi 
törvények kiemelten foglalkoznak a nemzetiségek anyanyelvi oktatásával, a 
magyar nemzetiségű tanulók száma a hatvanas évek közepéig fokozatosan 
csökkent. Az okok szerteágazóak. Közülük csak néhányra szeretnék rámutatni.

Az egyik ok kétségtelenül az volt, hogy Horvátország területén nem volt 
magyar tanítási nyelvű középiskola. A szülők a továbbtanuló gyermekeket vagy 
vajdasági középiskolákba küldték -  ami jelentős anyagi teherrel járt -, vagy 
pedig horvátszerb nyelvű középiskolákban folytatták tanulmányaikat. Ez utóbbi 
sok szülőt arra indított, hogy a nyelv tökéletes elsajátítása végett már az 
általános iskolát horvátszerb nyelvű környezetben végezze gyermeke. A másik 
ok, hogy a magyar nyelv a családon vagy a szűkebb környezeten kívül nem kom
munikatív nyelv, tehát veszített társadalmi jelentőségéből.

A jelenség leküzdésére az állami közigazgatás, a társadalmi-politikai szer
vezetek és a közoktatási szervek igazán nagy áldozatokat vállaltak. Függetlenül 
a tanulók számától, megtartották a magyar tanítási nyelvű osztályokat. így pl. 12 
vagy kevesebb tanulót számláló osztályokkal is találkoztunk. Sőt volt iskola, 
ahol az összlétszám 12 tanuló volt!

A magyar tanítási nyelvű pedagógusok nemzetiségi pótlékban részesültek, 
ami kb. 20%-kal magasabb havi jövedelmet biztosított nekik. A Horvátországi 
Magyarok Szövetsége nagy társadalmi támogatást élvez, hogy szervezze és 
optimálisan felszerelje a magyar iskolákat, biztosítsa a pedagógusok szakmai 
továbbképzését.



1968-ban az eszéki Általános Iskolák Pedagógiai Intézete magyar szak- 
felügyelőt alkalmazott. Ő a Magyarok Szövetségével karöltve ismét érdeklődést 
keltett a magyar nyelvű oktatás iránt. Néhány helyen újból megszervezte a 
magyar tanítási nyelvű általános iskolai oktatást. A Beli Manastir-i iskola- 
központban magyar tanítási nyelvű középiskolai osztályok nyíltak. A Bjelovar, 
Vinkovci, Daruvar, Virovitica környéki szórványlakosság körében, ahol a gyer
mekek kis száma miatt lehetetlen volt megszervezni a magyar nyelvű oktatást, 
bevezették az anyanyelvi pótoktatást. Csupán az 1979. évben 8 fiatal tanítót 
helyezett állásba az anyanyelvápolási tagozatokban.

Az adott etnikai körülmények hozták létre a horvátországi magyar nyelv 
sajátos fejlődését, bizonyos fokú konzerválódását. A laikus számára is észlel
hető, hogy az a nyelvhasználat nem tart szoros kapcsolatot a magyar köznyelv
vel, nem fejlődik vele azonos ütemben. Jellemzői az ódonság, archaikusság, 
nyelvjárásiasság -  hangtanában, szókincsében, mondattanában, hanglejtésében 
egyeránt.

A felsorolt körülmények ismeretében az anyanyelvi képzés hatékony
ságáról folytatott vizsgálatot (mérést) szerettem volna felhasználni arra a célra 
is, hogy ugyanazzal a mérőeszközzel, amelyet Vajdaságban használtam, ellen
őrző mérést szervezzek egy drávaszögi iskolában annak megállapítására, hogy a 
sajátos helyzet hatással van-e az anyanyelvi képzés hatékonyságára.

12.2 A nyelvi képzés szintje a Drávaszögben
Az ellenőrző mérés céljára a laskói Petőfi Sándor Általános Iskolát 

választottam. Laskó nyolcszáz éves, homogén magyar nemzetiségű település. 
Irodalomtörténeti nevezetessége, hogy a XVI. szálzadban itt élt a drámaíró 
Sztárai Mihály...

A személyi és tárgyi feltételeket illetően a rossz körülmények között 
működő iskolák közé tartozik. Az értékskála szerint a 25,5. rangszámot kapta 
volna a vajdasági ranglistán. Az anyanyelvet évek óta tanító tanította. A 
körülmények ellenére az egyes évfolyamokon mégis a következő teljesít
ményeket mutatták fel:

Osztály X VX
5. 56,4% 53,3%
6. 72,5% 66,0%
7. 66,7% 56,9%
8. 60,8% 59,5%

kolaátlag: 64,1% 59,5%
Magyarázat: VX = vajdasági átlag
Ha az egyes osztályátlagokat egybevetjük a vajdasági átlagokkal, szem

betűnik, hogy ugyanaz a tendencia érvényesül ebben az iskloában is, mint a tar
tomány iskoláinak osztályátlaga alakulásakor: leggyengébb a teljesítmény az 5. 
osztályban, de Vajdasággal ellentétben az utolsó előtti helyre a 8. osztály került.



Ha ezt az iskolát is besoroltuk volna a tartomány teljesítmény szerinti 
rangsorába, úgy a 10. rangszámot nyerte volna, tehát a jobb teljesítményű 
iskolák közé tartozik, erős közepes eredménnyel.

Vegyük most szemügyre az egyes osztályok teljesítményéről készült ered
ménygörbéket (2-5. ábra). Nagyfokú korrelációt állapíthatunk meg az egyes 
évfolyamok eredményei között. Mivel a laskói iskolaátlag magasabb a tar- 
toitíányi átlagnál, természetes, hogy a legtöbb esetben az eredménygörbéje is 
jobb. Megfigyelhető, hogy minden évfolyamnál ugyanaz a tendencia érvényesül 
a tananyag ismeretének fokát illetően mint a tartományban. A legtöbb esetben 
a két görbe azonos vagy párhuzamos vonalon halad. Az eltéréseknél kihang- 
súlyozottabban érvényesülnek bizonyos hiányosságok, illetve eredmények. A 
vajdasági átlag görbéje bizonyos fokig kiegyensúlyozottabb, mint a laskói. Ez 
érthető, mert a tartományban nagy mintán végeztük a mérést, a Drávaszög 
esetében pedig egyedi teljesítményről van szó. Itt az eredménygörbe érzéke
nyebben reagál az egyes kérdésekre, szélsőségesebben jelzi a problémákat vagy 
eredményeket.

Feltehetően van rosszabb és jobb iskola is Horvátországban a laskóinál, 
már ami a magyar nyelvű képzést illeti. A laskóiak példája azonban azt 
bizonyítja, hogy a nehezebb munkafeltételek, az etnikai izoláltság ellenére 
elérhető az anyanyelvtanításnak egy kielégítő színvonala.





XIII. ISKOLAREFORMUNK ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
MAGYAR NYELVTANTANÍTÁS ÁTLÉNYEGÜLÉSE

13.1. Az iskolareformot kiváltó okok

Az 1959-ben érvényesített iskola- és tantervreform másfél évtizede alatt 
lényeges változások következtek be a társadalomban, a társadalmi termelésben 
és elosztásban. A változásokkal előlátott helyzet új elvárásokat támasztott az 
ország oktatói és nevelői rendszerével szemben, amelyeket a kialakult is
kolarendszer és az általa képviselt művelődési anyag csak hézagosan tudott tel
jesíteni.

Maga a közoktatási rendszer mind érzékelhetőbben tükrözte a válság 
jeleit. Az információrobbanás és a társadalmi-gazdasági követelmények sürge
tő hatására a tanulókat a tűrés legfelsőbb határáig megterhelte. A közok
tatásügyi szervek a kialakult helyzetben nem tehettek mást: vagy süketek 
maradnak az egyre feszítőbb térsadalmi követelményekkel szemben, vagy a 
meglévő tanítási intervallumokban, iskolafokozatokon növelik a tanulók meg
terhelését.

Az elvárásokat nem lehetett nem tudomásul venni. Maradt tehát az egyet
len kiút: a didaktikai materializmus. Következményei számos területen kezdtek 
egészen világos formákat ölteni. A tanításban a súlypont az oktatásra tevődött 
át, a nevelői tevékenység mellőzésében részesült vagy (a középiskolákban) sor
vadásnak indult.

A közoktatás irányító és ellenőrző szervei és a pedagógusok tudatában 
voltak, hogy rendellenes jelenségekkel, deformációkkal állnak szemben, és 
keresték a kiutat a zsákutcából a meglévő szervezési keretek küzütt. Kez
deményezésük részben az új, hatékonyabb oktatástechnológia, illetve gaz
daságosabb, aktívabb tanítási mádszerek meghonosítására szorítkozik.

Értékelésem szerint évtizedünk közepére a társadalmi elvárások annyira 
aszinkronba kerültek a közoktatás teljesítményével, illetve teljesítőképességé
vel, hogy az ellentmondást kizárólag gyökeres változásokkal lehetett feloldani. 
Ugyanakkor a közoktatás belső fejlődése magában hordozta a változás csíráját. 
Egy jellegzetes dialektikus helyzet állott elő, a tagadás tagadása:

1. a meglévő iskolarendszer magában hordozta önmaga ellentétét, azokat 
a törekvéseket, .amelyek differenciálatlanul egyre nagyobb hatóerővel fesze
gették a meglévő kereteket;

2. a JKSZ X. kongresszusa a közoktatásban, társadalomban és a gazdasági 
életben megvalósult mennyiség változások figyelembevételével szétzúzta a régi 
oktatási rendszert;



3. a kialakult új oktatási rendszer szintézise a haladó hagyományoknak és 
előremutató törekvéseknek, de ugyanakkor az ellentétek forrásaként felfedez
hetők benne a régi, visszahúzó erők maradványai.

Stevan Bezdanov és Milenko Nikolié a következőkben látták az oktatás 
válságát:48

"1. A közoktatás és a társult munka más területei közötti kölcsönös 
feltételezettség és társadalmi-gazdasági kapcsolat hiányos volta. Az állam és 
más közvatítők erőteljes jelenléte (a társadalmi szerkezet minden szintjén) az 
oktatás és nevelés elemi szubjektumai és a közoktatás politikai hordozói között 
(tanulók, egyetemi hallgatók és pedagógusok, valamint más polgárok).

2. Félelem és ingadozás mutatkozott, hogy elismerjék és magukévá tegyék 
a közoktatás területén is a közgazdasági elveket és törvényszerűségeket. Rab
jaivá váltak az elvont humanizmus ideáljainak, melynek alapjait kizárólag a 
távoli jövő anticipálása képezi.

3. Az oktató-nevelő rendszerből hiányzott a határozottabb osztálytartalmú 
ideológiai-politikai és gyakorlati irányultság.

4. Elvben elfogadták a permenens oktatás elvét, a gyakorlatban pedig 
ahhoz az elvhez tartották magukat, mely szerint "kizárólag az az oktatás jó, 
amely hosszú ideig tart", azaz minél távolabb kell tartani a fiatalokat a 
munkától és a közvatlen önigazgatástól.

5. A fiatalok és a felnőttek oktatási jogosultsága közötti dualizmus, azaz a 
tanulási lehetőségek "generációs válságá"-nak mind erősebb megnyilvánulása.

6. A munkára nevelés és a tanítás termelőmunkával és más társadalmilag 
hasznos munkával való egybekapcsolásának elve az általános iskolától az 
egyetemig.

7. Nem épült ki hatékonyabb társadalmi politika a tanuláshoz való jog 
kiegyenlítése és szolidaritása terén, tekintettel a családok, szűkebb és tágabb 
társadalmi-politikai egységek gazdasági különbségeire és a vele kapcsolatos 
elégtelen társadalmi mobilitásra.

8. Ellentét keletkezett az egyre növekvő egyéni tanulási igény és a 
társadalom korlátozott gazdasági lehetőségei között, hogy ezt az igényt kielé
gítse.

9. Ellenmondás jött létre a közoktatásba fektetett eszközök nagysága és az 
oktató-nevelő rendszerek és folyamatok alacsonyabb hatásfoka között (ismét
lés, lemorzsolódás, a tanulmányok késleltetett befejezése).

10. A tanításra jellemző volt az encikolpedizmus, hisztoricizmus, a prele
gáló-ellenőrző rendszer.

11. Krónikus ellentmondás volt a közoktatás által kiképzett szakemberek 
és végzettségi fokozatok, valamint a társadalmi és gazdasági követelmények 
között."

Ha kívülről, a társadalmi elvárások szemszögéből szemléljük a reform 
előtti közoktatásügyi állapotokat, vitathatatlanul egyet kell értenünk a szerzők 
megállapításaival. Nézetem szerint azonban két igen fontos belső okot nem 
említ az elemzés. Ezek pedig a következők:

a) a tanulók minden pedagógiai és lélektani normát meghaladó megter
helése;



b) a tanított ismeretek fokozatos "elvénülése" a másfél évtizedes immobi- 
litásban.

Az utóbbi vált forrásává a fent megállapított hisztorocizmusnak és didak
tikai materializmusnak. Új ismereteket ugyanis csak úgy lehetett beiktatni az 
érvényben lévő tantervekbe, hogy tovább halmoztuk az információkat, azaz 
növeltük, teljesebbé tettük a tudatosult deformációkat. Mindennek a követ
kezménye az alkalmazott módszerekben is megnyilvánult: iskoláinkra jellemző 
volt a prelegáló tanár, aki az otthon tartósított ismereteket ellenőrizhette. A 
tanulót a passzív befogadás jellemzte.

Éppen azért, mert pedagógusaink legjobbjai nagyon is tudatában voltak a 
felsorolt hiányosságoknak, oktatásunk válságának (a reformot megelőző idő
szak vitái és szakirodalma ékesen tükrözi ezt a magatartást), a társadalmi 
reformkezdeményezések egy táborba tudták szólítani szinte az egész tansze
mélyzetet nemcsak az új közoktatási elvek elfogadóiként, hanem aktív és alkotó 
megvalósítóként sőt kezdeményezőként.

Az előző fejezetekben egy tantárgy -  a magyar nyelvtan általános iskolai 
oktatása -  keretében a legrészletesebben elemeztem azokat a belső ellent
mondásokat, amelyek tárgyiasultak. Mint ahogyan a csepben a tenger, tantár
gyunk keresztmetszete is ékesen vall a hiányosságokról: a maximalizmusról, 
didaktikai materializmusrál, verbalizmusrál, az oktatás teljesítményképtelen
ségéről, (az értelmi) nevelés hiányairól.

A közoktatási struktúra változásának többek között azt is eredményeznie 
kellett, hogy a materiális és formális képzés kiegyensúlyozódjék. A nyelvtanítás 
viszonylatában ez azt is jelentett, hogy az anyanyelvi műveltséget képező alap
vető ismeretek mellett nagyobb teret szánjon a képzésnek, az alapvető anya
nyelvi készségek kialakításának és az értelmi nevelésnek, a gondolkodás 
fejlesztésének.

13.2. A JKSZ X. kongresszusa és az anyanyelvtanítás

1974-ben a JKSZ X. kongresszusának határozatai megszabták a közok
tatás változásának rendszerelméleti paramétereit. Általános síkon megfogal
mazták az iskolával szembeni társadalmi és gazdasági elvárásokat, helyét és 
szerepét a társadalomban és a társult munka szervezetei között, belső önigaz
gatási strukturáltságát, kölcsönös kapcsolatait az összetettebb önigazgatási 
rendszerekkel; a társult munka és a dolgozók közvetlen hatása a közoktatás, a 
tanítás és a tanulás irányításában. Kodifikálták nevelési rendszerünket, irányt 
szabtak az oktatás tartalmának és jellegének.

Az alapdokumentum természetéből ered, hogy nem foglalkozott konkré
tan egyetlen tantárggyal vagy iskolafokozattal sem. így például vizsgálódásom 
tárgyával, az anyanyelvek tanításával kapcsolatban sem találunk a kongresszusi 
határozatokban közvetlen utalást. Áttételenesen azonban tárgyunk is jelen van 
a kijelölt célok és feladatok rendszerében. A határozatok II. fejezete a követ
kező szakasszal kezdődik:



"1. A fiatalok és a felnőttek szocialista önigazgatású oktatását és nevelését, 
amely szüntelenül tart, úgy kell megszervezni, hogy lényegesen elősegítse a 
szabad, sokoldalúan fejlett egyén kialakulását, s nélkülözhetetlen alkotórésze 
legyen a szocialista önigazgatású társadalmi viszonyok és társadalmi ter
melőerők fejlődésének."4

Alább a fent idézett tételek egyes elemeinek pontosításával találkozunk, 
amikor a JKSZ az oktató-nevelő tevékenység összes tényezőinek feladataként 
kijelöli,

" hogy a szüntelen oktatás (a permanens képzés helytelen fordítása; a 
szerző megjegyzése) elképzelése teljes mértékben és hatékonyan érvénye
süljön;

hogy a munkásosztály történelmi céljaival és társadalmi vezető szerepével 
összhangban fejlesszék a szocialista önigazgatási viszonyok építésére való 
képességet és készséget"49...

A határozatokban megfogalmazott társadalmi követelmény nem egy tan
tárgy, hanem tantárgycsoportok integrált követelményeit tartalmazza. Az egyes 
oktatási tartományok sajátos jellegükből kifolyólag nagyobb vagy kisebb arány
ban képesek hozzájárulni az egyetemleges követelmények megvalósításához. 
Az anyanyelveknek -  így a magyar nyelvnek is -  megvan az a lehetőségük, hogy 
a permanens oktatás elve előfeltételeinek megteremtéséhez fokozottabb arány
ban járuljanak hozzá. Az egész élettartalmot átszövő tanulási igényhez kétség
telenül bizonyos alapkészségek szükségesek. Ezek egyik legfontosabbika az 
olvasási készség.

1966 és 1972 között számos vizsgálatot, mérést végeztem a tanulók olvasási 
készsége és az általános tanulmányi eredmény alakulása közötti összefüggés 
felderítésére.50 Egzakt adatokkal bizonyítottam, hogy a fejletlen olvasási kész
ség egyik fő forrása a tanulók lemorzsolódásának. Az összefüggés kétségtelen. 
A kialakulatlan vagy fejletlen olvasási készség nem teszi képessé a tanulót az 
önnálló tankönyvhasználatra, tehát a felső tagozaton és a középiskolában az 
egyre halmozódó ismeretek megerősítésére, tartósítására.

A felismerésből eredően az iskolareformban a magyartanításnak sokkal 
tudatosabban kell kezelnie az olvasási készség formálását. Nagyobb hangsúlyt 
kell kapnia a gyors és értelmes olvasásnak, hogy a magas szinten birtokolt 
olvasási készség eszközként szolgáljon az összetettebb feladatok megvalósí
tásakor.

A feladatok másik gócát az önigazgatásra való felkészítés képezi. Ez eset
ben is komplex nevelési-oktatási feladat megoldásával állunk szemben. Vitán 
felül áll, hogy az önigazgatásra való felkészülés bizonyos ismeretek elsajátítását 
is megköveteli, valamint gyakorlati jártasságok kialakítását, de a társadalmi 
egyednek szüksége van bizonyos készségekre is.

"Az önigazgatású szocialista társadalom minden szerkezeti egységében az 
anyanyelv használata a dolgozók minden rétege számára személyiségük teljes 
megvalósulását teszi lehetővé. Nem lehetünk közönyösek tehát aziránt, hogy 
anyanyelvűnk megbízható információhordozóként funkcionál-e akkor, amikor 
nézeteinket, véleményünket közvetíti másoknak, vagy amikor társadalmi



politikai rendszerünk információit kell eljuttatni a nyelvi egyedhez vagy a 
nyelvközösség minden tagjához...

Önigazgatáson alapuló szocialista demokráciánk szerteágazó, bonyolult 
struktúrarendszert képez. Ennek egyik jellemzője, hogy minden társadalmi 
egyed szerepvállalásra kényszerül az önigazgatási struktúrák meghatározott 
szintjein. A szerepek száma élete folyamán több vagy kevesebb, a társadalom
ban betöltött funkciók számától függően.

Gyermek- és ifjúkorban ez óvodás és iskolás szerep, amely tovább dif
ferenciálódhat az osztályközösségben, a diákönkormányzatban betöltött funk
ciók szerint. A felnőttkorban a magánélet szerepei... mellé felsorakoznak a 
munkahelyi és közéleti szerepek. Minden szerep bizonyos magatartással jár, 
amelyet a társadalmi csoport tagjai elvárnak attól, aki a csoport bizonyos 
pozícióját betölti.

Az a társadalmi magatartás, amelyet a pozíció betöltőjétől a többi 
csoporttag elvár, nem föltétlenül az illető sajátja. Ha be akarja tölteni a 
pozícióját az adott csoportban, akkor meg kell tanulnia egyfajta magatartást, s 
erre a csoporttagok elvárásai kötelezik.

A társadalmi szerep betöltése tehát tanulással jár: az egyednek el kell 
sajátítania a társadalmi szerep tartalmát. A szerep tartalma együttesen annak a 
kultúrának a jegyeit hordozza magán, amelyben az illető csoport működik. 
Szocialista kultúránk egyik fő jellemzője az anyanyelv művelt használata. Tehát 
a szerepelvárás egyik fontos tartozéka, hogy minden társadalmi funkció be
töltője a társadalmi szerepnek megfelelő nyelvi kódrendszerrel rendelkezzék...

A társadalmi szerepkör megszabja az anyanyelvi kódrendszer korlátait. Ez 
megnyilvánulhat a szókészlet nagyságában és összetételében, a stílusban, a 
beszélt vagy írott nyelv használatának gyakoriságában. Nem kellene azonban 
meghatározó erővel bírnia a nyelvhasználat szintjét illetően.

A szerepjátszás velejárója, hogy a társadalmi pozíció betöltőjének kód
rendszere tükrözi annak a társadalmi struktúrának a tárgyiasult kultúráját, 
amelyben az egyed tevékenykedik. A gyakorlatban azonban megfigyelhetjük, 
hogy ugyanazt a szerepet betöltő egyedek más-más szinten használják anya
nyelvi kódrendszerüket.

Az egyik esetben erős nyelvi önállótlanság tapasztalható. Itt eluralkodhat
nak a nyelvi klisék, a beszélőtől idegen, kölcsönözött nyelvi fordulatok. Az 
egyed könnyebben és kritikálatlanabbul él a környezeti nyelv terminusával. 
Társadalmi szerepében gyakran és számottevő készülési idő nélkül kénytelen 
felszólalni. Ha több társadalmi szerep betöltésére kényszerül, kezdetlegesebb 
kódrendszere képtelen alkalmazkodni a szerepváltozásokkal járó elvárásokhoz. 
Ebből adódik, hogy korlátozott kódját szerepéhez nem illően alkalmazza. Sőt a 
korlátozott kód lehetetlenné teszi azt is, hogy egyéniesítse nyelvezetét vagy 
mondanivalóját. Ha összetettebb társadalmi szerepet ruháznak rá, inadaptív 
kódrendszere nem a tárgyiasult kultúra hiányát, hanem a nyelvi megnyilvánulás 
alacsony szintjét jelzi.

Ezzel szemben áll ugyanabban a társadalmi szerepben az a társadalmi 
egyed, aki anyanyelve nyelvtanát, szókincsét, nyelvi fordulatait, fonetikáját



összetettebben és rugalmasabban képes alkalmazni. Kerüli a nyelvi kliséket, 
sztereotípiákat, közhelyeket, az elkoptatott nyelvi fordulatokat, mondanivalóját 
nyelvileg is egyéniesíti. A társadalmi szerepkör jobbára csak szókincsében 
tükröződik. Ez a terminológia csak megfelelő szituációban szerepel, és nem 
ismétlődik más szerepkörben, amelyre az nem jellemző. Társadalmunk ezt a 
kiművelt anyanyelvi kódrendszert igényli a nyelvközösség tagjaitól. A társadal
mi mozgás, a rotációs rendszer, a munkahelyi és közéleti pozíciók sűrű 
változásai megkövetelik, hogy a magyar nyelvközösség minden tagja olyan 
anyanyelvi képességekkel rendelkezzék, amelyek képessé tesznek mindenkit 
bármely társadalmi funkció elvárásoknak megfelelő betöltésére."51

Az alapkészségek kialakítása az anyanyelvi képzés feladatrendszerét képe
zi. A sokoldalúan képzett embereszmény követelménye azonban fokozottabb 
nevelési tevékenységet is sürget. A nyelvtantanítástól például elvárja, hogy jel
legének, természetének és ismeretanyagának megfelelően gondosan tervezze és 
valósítsa meg az értelmi nevelés lehetőségeit.

Ha az iskolareform szellemében járunk el, úgy az anyanyelvi képzést 
anyanyelvi neveléssé kell fejlesztenünk, amely jelentős részt vállal az értelmi 
erők, a gondolkodás fejlesztésében.

"A gondolkodás az emberi személyiségen belül is vezető szerepet játszik. 
Részt vesz a többi képesség, illetve tevékenység... irányításában és szer
vezésében... Kibernetikus kifejezéssel élve: a személyiség legmagasabb szintű 
vezérléséről akkor beszélhetünk, ha a személyiség életprogramját’ tudomá
nyosan igazolt világnézeti és etikai egységes és ellentmondásmentes rendszere 
alkotja.

A gondolkodás fejlettsége tehát alapvető maghatározója a személyiség 
egész fejlődésének."45

133. A magyar anyanyelvi nevelés átlényegiilése 
az iskolareform keretében

Az elméleti követelmények tisztázása után hozzáláttunk, hogy tantárgyunk, 
a magyartanítás keretei között meghatározzuk tennivalóinkat, amit vállalnunk 
kell a reformfeladatokból. Megállapítottuk, hogy az anyanyelvi nevelés átlénye- 
gülése érdekében meg kell valósítanunk a következőket:

"a) Az ismeretek élményszerű tárgyalását, mely mozgósítja a nyelvi 
képességeket. Ezért az oktatásban szabaddá kell tenni az utat az ismeretek 
egyéni, öntevékeny megfogalmazása előtt.

b) Meg kell valósítani az esztétikai nevelést szolgáló tantárgyblokk létre
jöttét. Ugyanis a személyiséget kifelező törekvéseiben a tanuló igénybe veszik 
az ének, zene, képzőművészet, az irodalom és film lehetőségeit is. Az irodalom, 
színjátszás és a film integrációja az új tanterwel megvalósul, de arra kell 
törekednünk, hogy szoros korrelációban legyen a többi művészeti területekkel.

c) A különféle ismeretkörök integrációjában az anyanyelvnek lényeges 
szervező szerepe van. Ismeretes, hogy a hátrányos helyzetű tanulók ala



csonyabb anyanyelvi műveltsége döntő hatással van az általános tanulmányi 
előmenetelre sőt a pályaválasztásra is. Lényegében az egyes tudományok alap
jait képező tantárgyak tanulását készíti elő az anyanyelvi műveltség kitel
jesedése. Ez a szerep azonban kettős kötelezettséget von maga után. Egyrészt 
fokozottabb igényt támaszt a magyartanár munkájával kapcsolatban, másrészt 
határozottan előirányozza az anyanyelvi nevelésnek az egész tantestületre 
kiterjedő kötelezettségét.

Társadalmi fejlődésük jelenlegi és jövőbeli üteme nemcsak megfelelő 
szintű, de mozgékonyabb anyanyelvi műveltséget is igényel. Az egyén életében 
az anyanyelvi műveltség lehetővé teszi a társadalmasodást és személyiségének 
kibontakozását. Az önigazgatású szocialista társadalom lépten-nyomon olyan 
helyzeteket teremt, amelyekben az egyénnek véleményt kell nyilvánítania, 
érvelnie kell nézetei helyessége mellett, döntést kell hoznia és ezt megindokol
nia. A társult munka szervezeteiben és a társadalmi-politikai struktúrákban az 
egyén képtelen élni önigazgatási jogaival vagy ellátni ezzel kapcsolatos kötele
zettségeit, ha nem ura nyelvének mint implicite kommunikációs rendszernek.

d) A tanuló már az iskolától kezdve végigjárja a társadalmasodás útját. 
Ennek folyamatában csak a megfelelő anyanyelvi műveltség teszi képessé arra, 
hogy megfeleljen a társadalom elvárásainak, elláthassa társadalmi szerepét.

e) Mivel az anyanyelv a személyiséggel összefonódott közlésrendszer, így 
elsajátításával megnyílik az egyéni képességek kibontakoztatásának útja is. 
Különösen a következő képességeket kell szorgalmaznunk a nyelvtantaní
tásban:

-  a gondolkodóképesség, az ismeretszerzés képességének fejlesztését;
-  az érzelmi és akarati élet gazdagítását;
-  az önkifejezés és önképzés képességét."52
A feladatok megoldása érdekében a következő operatív munkálatokat kel

lett elvégezni az új tantervben:
1. A tantervi ismeretek mennyiségét igyekeztünk összhangba hozni a 

tanítási idővel és a képzési-nevelési célokkal.
2. A tudománytörténeti ismeretek rovására növeltük a legújabb tudo

mányos ismereteket és módszereket.
3. Az irodalomolvasás anyagában időben és terjedelemben nagyobb 

hangsúlyt kaptak a legújabb kor irodalmi alkotásai.
4. Az esztétikai nevelés komplex jellegét növeltük a filmkultúra elemeinek 

tantervbe iktatásával.
5. Szemléletben a helyesírásközpontúság elvét a kifejezőképesség fej

lesztésének elvével váltottuk fel.
6. Taxonómiai egységeken alapuló követelményrendszert iktattunk tanter

vűnkbe.
Mivel a tanulók általános tehermentesítésében az anyanyelvi nevelésnek is 

részt kellett vennie, a nyolc év alatti tanítási időt 1.514 tanítási óráról 1.310-re 
csökkentettük. Igaz, hogy az általános óracsökkenés a matematikán kívül az 
anyanyelvct érintette a legkevésbé, mégis 13,5%-kal csökkentek időbeli lehető
ségeink az ismeretek kialakításában és a készségfejlesztésben. A globális



időkiesés maga sem jelentéktelen. A felső tagozat viszonylatában pedig már 
számottevő: pl. a 204 tanítási óra kiesése a 7-8. osztály viszonylatában 1,75 
tanítási év óratervi anyagának felel meg!

A különben is fullasztó tantervi maximalizmus és a csökkentett lehetősé
gek arra kényszerítettek bennünket, hogy a lehetőségeket kihasználva egyen
súlyba hozzuk a tantervi anyagot a tanítási idővel.

Az alsó tagozatban a tananyag csökkentését azzal kívántuk elérni, hogy a 
nyelvtan-helyesírás anyagát pontosítottuk, kerültük az általános megfogal
mazásokat. Továbbá ahol csak lehetett, a körkörös tananyagelrendezés mellett 
a lineáris tervezésre törekedtünk. A körkörös elrendezés elvének alkalmazá
sakor pontosan megterveztük az egyre bffvülő ismeretköröket, a fogalmi jegyek 
szaporítását.

A felső tagozatban lehetőleg a lineáris tananyagelrendezés elvét kívántuk 
megvalósítani.

Az 5. osztályból a főnevek tanítását áttettük a 6. osztályba.
A 6. osztály tananyagából törültük a következő témákat: a szókincs, a 

szóelemek, az igék felosztása. A hangsúlyt a névszók tanítására helyeztük.
A 7. osztályban a tantervi anyagot megszabadítottuk a következő elemek

től: hangtani ismétlés, szótani ismétlés, a szóalkotás, a mondat fogalma, a mon
datok felosztása szerkezetük szerint, az értelmező, a szórend, a 
mondathangsúly.

A 8. osztály tananyagát csökkentettük a következő témákkal: a nyelv 
eredete, a nyelv társadalmi szerepe, a magyar nyelv eredete és rövid története, 
a nyelvrokonság; népnyelv, nyelvjárások, a jugoszláv népek nyelve.

A tananyag csökkentésével áttekinthetőbbé tettük tantervűnket, meg
szűntettük az átfedéseket és eltűntettük a hisztoricizmus forrásait.

Azonban tudatában voltunk annak, hogy még mindig igen terjedelmes is
meretanyaggal kell dolgoznunk. Ezen a helyzeten úgy akartunk enyhíteni, hogy 
a tananyag jelentős részét a követelményrendszerben alacsonyabb ismeretszin
ten irányoztuk elő elsajátítására.

Az információelmélet szerint az átbocsájtóképességet (C) úgy számítjuk 
ki, hogy az átadandó információmennyiséget (H) osztjuk a folyamat idejével

Ez az átbocsájtóképesség nem fokozható korlátlan mértékben. Ha azt 
akarnánk, hogy a tanuló nagyobb információmennyiség birtokába jusson, akkor 
az időt kellene növelni, vagy az elsajátítás színvonalát kell alacsonyabbra 
venni.45 Mi az adott körülménmyek között az utóbbit választottuk.

A tantárgy követelményrendszerének kidolgozásában láttuk a kiutat, hogy 
a tervezett ismeretmennyiséget feldolgozhassuk, ugyanakkor megvalósuljon a 
tananyagcsökkentés elve a mennyiségi csökkenés végrehajtása mellett. Az írás 
és olvasás követelményeit számszerű taxonómiai egységekben szabtuk meg 
mind a mennyiséget mind a minőséget illetően. Ehhez az alapot évtizedes 
kutatómunka és a reprezentatív mintán végzett felméréseim szolgáltatták.



A nyelvtan-helyesírás követelményeinek kidolgozásában az 1970-ben 
lebonyolított reprezentatív mérés adatai szolgáltak iránymutatóul. Azokat az is
mereteket, amelyekben a tanulók alacsony teljesítményt értek el, alacsonyabb, 
amelyekben magasabb teljesítménnyel találkoztam, magasabb ismeretszintbe 
osztottam be. Ugyanez az elv vezérelt az alkalmazásképes tudás követelménye
inek meghatározásában, azaz abban, hogy milyen nyelvhelyességi-helyesírási is
meret kerüljön a jártasságok vagy készségek csoportjába. Úgy véltem, hogy a 
tényleges, reális teljesítmények szabhatják meg, hogy milyen elvárásokat tá
masszunk a tanulókkal szemben. Hiába irányozunk elő magasabb, összetettebb 
követelményeket, ha a gyakorlatban azokat a szinteket egyáltalán nem vagy 
csak mellőzhető százalékban vagyunk képesek a tanítással biztosítani.

Az elvek kidolgozása és a remdelkezésre álló adatok birtokában a követ
kező követelmények születtek:

"5. osztály
Nyelvtan: A tanulók önnállóan ismerjék fel és határozzák meg a következő 

nyelvi elemeket: az egyszerű mondat, az alany és állítmány, az egyszerű mondat 
felosztása a beszélő számadéka szerint. A hang és betű. A magánhangzók 
fogalma és fajai az időtartam és hangzásuk szerint. A mássalhangzók fogalma 
és fajai időtartam és zöngésség szerint. A szó fogalma, alakja, és jelentése. A 
rokon értelmű és hangutánzó szavak; a szótő és toldalékok fajai és szerepük. 
Az ige fogalma; az igemódok és az igeidők.

A tanulók önnállóan ismerjék fel a következő nyelvi elemeket: az egyszerű 
és összetett mondat; a bővítmények. A hangrend, a magas, mély és vegyes 
hangrendű szavak. A toldalékok illeszkedése.

Helyesírás: a helyesírási tudnivalókat a készség fokán kell alkalmazniuk a 
tanulóknak az aktív szókincsükbe tartozó szavakon, ha az írás a kiejtést követi. 
A jártasság fokát kell elérniük a tanulóknak a következő helyesírási tud
nivalókkal kapcsolatban: a magánhangzók időtartamának jelölése a szó bel
sejében; a j és ly megkülönböztetése; a szavak elválasztása; a vessző használata 
a tagmondatok határán; az igekötő írásának nehezebb esetei.

6. osztály
A tanulók önnállóan ismerjék fel és határozzák meg a következő nyelvi 

elemeket: a főnév fogalma, a tulajdonnév és köznév. A főnévi igenév. A 
melléknév és a melléknévi igenév fogalma; határozott és határozatlan számnév. 
A névmás fogalma.

A tanulók önnállóan ismerjék fel a következő nyelvi elemeket: a névmás 
fajai; a határozott számnév fajai; a tőszámnév és sorszámnév. A birtokos 
személyragok. A határozószó, igekötő, névutó, névelő, kötőszó, határozói 
igenév, indulatszó, módosító szó.

A nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása során készség fokán követel
hetjük: a melléknév közép- és felső fokának jelölését, a befejezett melléknévi 
igenév jelölését. Jártasság fokán: a ritkábban előforduló földrajzi nevek írása; 
névutós szerkezetekből alakult határozószók egybeírása. A vessző használata az 
egyszerű és összetett mondatokban. A toldalékos számnevek írása.



7. osztály
A tanulók önállóan ismerjék fel és határozzák meg a következő nyelvi 

elemeket: a mondat fajai; a hiányos mondat fogalma; az állító és tagadó mon
dat fogalma. Az egyszerű mondat részei: az állítmány fogalma és fajai (igei, 
névszói, névszói-igei). Az alany fogalma; a tárgy fogalma; a határozó fogalma. 
A jelző fogalma, a jelző fajai (minőség-, mennyiség- és birtokos jelző).

A tanulók önállóan ismerjék fel és különböztessék meg a következő nyelvi 
elemeket: az egyszerű mondat részei; a határozók fajai (hely-, idő-, eszköz-, 
társ-, állapot-, ok-, cél- és részeshatározó). A jelző tartalmi és alaki kapcsolata 
a jelzett szóval. Az azonos mondatrészek kapcsolata. Az egyes mondatrészeket 
kifejező alaki eszközök. A tanult határozóragok és a birtokos jelző ragja.

A tanult nyelvtani elemek tudatos alkalmazása. -  Készség fokán: az 
írásjelek az egyszerű mondat végén. Az indulatszót és a megszólítást vessző 
választja el a mondat többi részétől. A felszólító módú igealakok helyesírása. A 
tagadó és tiltó szó különírása. Az igekötős ige írása a tagadó és tiltó mondatok
ban. Az -e kérdőszó helye a mondatban. Az ige toldalékos alakjainak írása. Az 
igekötős ige jövő idejének írása. A tárgyrag írása a kiejtést követi. A ragos 
főnévi mutató névmásban a teljes hasonulás következtében a mássalhangzót 
kettőzzök. A magánhangzók időtartamának jelölése a főnevek és melléknevek 
ragos alakjaiban.

Jártasság fokán: a személyes névmás határozóragos alakjainak írása. A 
szóelemzés elvének érvényesülése a birtokos személyragos szavakban. A vessző 
használata a halmozott mondatrészek között. Az állítmány és alany egyeztetése 
a mondatban. A miatt, végett névutók helyes használata. Tekintet nélkül arra, 
hogy a jelzett szó egyes vagy többes számú-e, a minőségjelző mindig egyes 
számú; a birtokos jelző ragjának helyes használata.

8. osztály
A tanulók önállóan ismerjék fel és határozzák meg a következő nyelvi 

elemeket: az összetett mondat fogalma; az alárendelő összetett mondat fogal
ma; a mellérendelő összetett mondat fogalma.

A tanulók önállóan ismerjék fel és különböztessék meg a következő nyelvi 
elemeket: a mellérendelő összetett mondat fajai (kapcsolatos, ellentétes, 
választó, következtető és magyarázó). Az alárendelő összetett mondat tagmon
datainak grammatikai összefüggése (kivéve a predikatív viszonyt). A leg
gyakoribb kötőszók az összetett mondatokban; a leggyakoribb utalószók az' 
összetett mondatokban. Az idézet. A leggyakrabban használt ige- és névszó
képzők. A mondatrend az összetett mondatban. A hangsúly, a hanglejtés.

A tanult ismeretek alkalmazása. -  Készség fokán: a vessző használata a tag
mondatok határán. A kötőszó helyes írásmódja. A magánhangzók időtar
tamának helyes jelölése az igeképzőkben. A földrajzi nevekből képzett -i 
képzős melléknevek legfontosabb helyesírási tudnivalói. A szóelemzés elvének 
érvényesülése az összetett szavak írásában. Jártasság fokán: írásjelek az össze
tett mondat végén. Az idézés helyesírási tudnivalói. A -t végű igék műveltető 
alakjainak írása; a fosztóképző írása. A mássalhangzók hosszúságának jelölése 
az összetett szavak határán.



XIV. MÉRÉSES MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ 
ANYANYELVI NEVELÉS ÚJ TANTERVE 

HATÉKONYSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

14.1. A felmérés indoklása
"A tanterveken dolgozó szakegyüttesek, munkacsoportok, tehát a (tanter

vi) hipotézis kidolgozásakor egyrészt szórványadatokra vagy szintézisekre 
támaszkodhattak, másrészt a gazdasági és társadalmi igényt igyekeztek átkó
dolni az oktatás és nevelés feladataivá, tartalmává és szervezeti formájává. A 
tudatosság az új iskolarendszer megtervezésekor jelen volt tehát.

A tudományos józanság vezérelte a közoktatásügyi hatóságokat akkor is, 
amikor az iskolareform célkitűzései megvalósításában döntő szerepet a peda
gógus személyiségében látták. A felkészülés időszakában fő célunk az volt, hogy 
a rendelkezésre álló idő alatt lehetőleg minél alaposabb tudati változásokat 
idézzük elő a szubjektumban, a reformot végrehajtó pedagógusban.

Jól átgondolt rendszerben minden pedagógusréteggel igyekeztünk el
fogadtatni az új rendszer mélyreható változásainak szükségességét, megismer
tetni velük az új művelődési anyagot, és részleteiben feltárni az általános iskolai 
oktató-nevelő munka új feladatrendszerét.

Elvakultak lennénk, ha kizárólagossággal állítanánk, hogy minden peda
gógus magáévá tette teljes egészében ezeket az elképzeléseket. Zömmel bizo
nyosan. Azonban az újtól természetszerűen idegenkedőkben is megindult a 
felismerési folyamat, amelyet állandó megerősítő tevékenységgel kell serken
tenünk. Ennek legjobb eszközét az eddigiekhez hasonló, de sokkal tudatosabb 
és szervezettebb folyamatelemzésben látom.

Minden új korlátlan lehetőséget biztosít a kísérletezés, a megfigyelés, a 
kutatómunka számára. Iskolareformunk szinte kínálja a lehetőséget, hogy 
éljünk mindezekkel. Csak a kutatómunka különböző formáinak igénybe
vételével érthatjük el, hogy az oktató-nevelői folyamat kezdetétől rendszeresen 
egzakt, értékelhető adatokat gyűjtsünk.

Bármilyen szakszerűen és jóindulatúan is fogunk a hipotézis kidol
gozásához, lehetnek és bizonyosan vannak is hiányosságai. A szervezett kutató
munka teszi majd lehetővé, hogy az első ciklus, azaz az első négy év után 
megbízható adatokkal rendelkezzünk elképzeléseink helytállóságáról.

Ne szubjektív nézetek, a kényelem, esetleg a rosszindulat döntse el, hogy 
hogyan ítélünk a tanterv megvalósíthatóságáról! A számok, a mennyiségi és 
minőségi mutatók kérlelhetetlen vastörvénye irányítson bennünket, ha a fent 
jelzett időszak után niér legelj ük eredményeinket, számba vesszük a hiányos-



Ságokat. Csak így lesz lehetséges józanul, a tényekkel szembenézve elvégezni 
bizonyos folyamatmódosítást.

Fenti nézeteimmel összhangban még az 1974/75. tanítási év folyamán 
hozzáfogtam a kutatámunka megszervezéséhez, a mérőeszközök kidolgozá
sához.

14.2. A tananyag mennyiségi elemzése

Mérőeszközöm, a tantárgyteszt kidolgozásához mindenekelőtt számba kel
lett venni az 5. osztályos anyanyelvi nevelés ismeretanyagát.

Az újabb oktatáselméleti nézetek és gondolkodáslélektani kutatások egy
aránt kiemelik a tananyag struktúrájának fontosságát. Bruner az oktatást nem 
a tanulók spontán gondolkodására kívánja bízni, hanem a tananyag logikai 
struktúráját tekinti kiinduló bázisnak. Kelemen László azt tartja, hogy a nagy 
ténytudást követelő memoratív oktatás a logikai feldolgozás hiányosságai miatt 
lexikális tudásban csak szánalmas eredményeket érhet el. Ugyanakkor a gon
dolkodtató, lényeget és rendszert hansúlyozó oktatás eredményeként sokkal 
több és szilárdabb tényanyagot sajátítanak el a tanulók. A gondolkodásfej
lesztés legeredményesebb módszerét a tananyag logikai struktúráira épülő

elveket a magyar nyelvtantanítás viszonylatában 
kívánta érvényesíteni. Úttörő tevékenységét a vajdasági anyanyelvi nevelés is
meretanyagának strukturálásában felhasználtam.*

Mindanekelőtt át kellett tekinteni, hogy tantervűnk az 5. osztályban mely 
tematikus egységeket írja elő. Ezek a következők:

-  mondattani bevezető,
-  a hang és a betű,
-aszó ,
-  az ige.
A mondattani bevezető című tematikus egység -  a tankönyv beosztása 

szerint -  a következő témákat foglalja magába:
Az egyszerű és összetett mondat.
Az egyszerű mondat fajai tartalom szerint.
Az egyszerű mondat fajai szerkezet szerint:
a) a tőmondat
-  az állítmány és az alany
b) a bővített mondat 
- a  tárgy
-  a határozó 
- a  jelző
A nyelv egységei (a mondat, a szó és a hang).
Miután tisztáztam a tematikus egység fogalmait, nem volt semmi akadálya, 

hogy megszerkesszem a logikai struktúrákat:

feladatrendszerekben látja. 
Orosz Sándor a fenti

* Segítségét ezúton köszönöm



MONDAT
—(tartalom)-

• KIJELENTŐ 
FELKIÁLTÓ 
KÉRDŐ 
ÓHAJTÓ 
FELSZÓLÍTÓ

r— EGYSZERŰ-
—(szerkezet)—

— ÖSSZETETT

— FŐRÉSZ-

MONDATRÉSZ (-(funkció)—
BŐVÍTMÉNY-

r-TO

— BŐVÍTETT 

r— ÁLLÍTMÁNY

-ALANY
TÁRGY
HATÁROZÓ

'—JELZŐ

A NYELV EGYSEGEI
r- MONDAT 

SZÓ
-  HANG

Ezután a logikai struktúrák halmazát tényekre -  legkisebb vizsgálandó 
egységekre -  bontottam.

A mondat halmazára vonatkozó tények

1. -  gondolataink kifejezője
— 2. -  nagybetűvel kezdjük

r 4. -  pont
I. mondat------------ 1— 3. -  végén írásjel------

— 7. -  mondatrészekből áll 
l— 1. közöl

II. kijelentő mondat — 2. végén pont van
(_ 1. közöl
—2. érzelmeket is kifejez 
—3. végén felkiáltójel van

1. kérdez, tudakol

-5. -  kérdőjel 
1—6. -  felkiáltójel

III. felkiáltó mondat

-2. végén kérdőjel van



V. óhajtó mondat-
■ 1. kívánságot fejez ki

1—2. végén felkiáltójel van
—1. felszólít

VI. felszólító mondat-----2. tilt
—3. végén felkiáltójel van

VII. egyszerű mondat-----1. egyetlen mondatból áll
-1 . két tagmondatból áll

—2. több tagmondatból áll
VIII. összetett mondat -

A mondatrész halmazának fogalmaira vonatkozó tények

I. állítmány -

II. alany-

lW. tárgy -

IV. határozó-

-1. -  mondatrész 
-2. -  megállapítunk vele valamit

l~ 4. -  Mit állapítunk meg?
L 3. -  kérdése------------

— 5.-M it állítunk?
-1. -mondatrész 
-2. -  rá vonatkozik a megállapítás
-3. -  kérdései •

— 1. — mondatrész

- 2. -  kérdése •

■ 4. -  ki? és az állítmány
— 5. -  kik? és az állítmány
— 6. -  mi? és az állítmány
— 7. -  mik? és az állítmány

— 3. -  kit? és az állítmány
— 4. -  kiket? és az állítmány
— 5. -  mit? és az állítmány
— 6. -  miket? és az állítmány

-7. -  legtöbbször főnév 
-8. -  többnyire -t ragot kap
-1. -  mondatrész
-2. -  körülményt fejez ki
-3. -  felismerését kérdések segítik
-4. -  a kérdésbe bele kell foglalni az állítmányt
-1. -  mondatrész

[—3. -  milyenségét 
-2. -  másik mondatrész —I- 4. -  mennyiségét

L-5. -  birtokosát
-6. -  felismerését kérdések segítik
-7. -  a kérdésbe befoglalandó a jelzett mondatrész



A "nyelv egységei” halmazának fogalmaira vonatkozó tények

I— 1. -  szavakra tagolódik 
—2. -  a legnagyobb egység

I. mondat------- 3. -  többnyire több szóból áll
— 4. -  állhat egyetlen szóból is

j—1. -  a mondat építőköve 
—2. -  hangokra bontható 
—3. -  jelentése van

II. szó------------4. -  a mondatnál kissebb egység
—5. -  egy-egy hang megváltoztatásával új szó keletkezik 
—6. -  egyetlen hangból is állhat

—1. -  a nyelv legkisebb egysége

2. -  jelentése nincs >

"A hangok és betűk című tematikus egység az alábbi témákra tagolódik: 
A hang és a betű.
A betűrend.
A j hang kétféle jelölése.
A magánhangzók.

A rövid és hosszú magánhangzók helyesírása.
A magas és mély magánhangzók.
A szavak hangrendje.

III hang-

A mássalhangzók

A szótagok.

A rövid és hosszú mássalhangzók helyesírása. 
Mássalhangzók találkozása a szavakban.
A teljes hasonulás.

A szótagolás.
A szavak elválasztása.

A tematikus egység logikai struktúráját az alanti ábra szemlélteti:

HANG

íidőtartam}-

képzésmód}-

r  RÖVID 

-HOSSZÚ

i—MAG ÉNHANGZÓ -
rMAGAS

hangszál —

L  MÁSSALHANGZÓ
L-MÉLY



TALÁL
KOZÓ
MÁSSAL
HANGZÓK

jelölése

I.Hang

—[beszédbeli J —VÁLTOZÓ 
vislekedés]

i— VÁLTOZATLAN r-ZÖNGÉSEDŐ
[hangszálak 
működése]—|

ZÓNGÉTLENŐDŐ 
p  MEGNYÚLÓ 

—[időtartam}]
I— RÖVIDÜLŐ 
.—HASONULÓ 

4képzéshelye]-|
Lö s s z e o l v a d ó

A hangtani alapismeretekre vonatkozó tények 

-2. -  magánhangzó
—1 .- két csoport-

— 4. -  ejthetők röviden—

—7. -  ejthetők hosszan -

-3. -  mássalhangzó
-5. -  minden mgh lehet rövid

-6. -  minden msh lehet rövid 
-8. -  minden mgh lehet hosszú

-9. -  minden msh lehet hosszú 
-11. -  a legtöbb egyjegyű

—10. -  írásban betűvel—

-12.-8  kétjegyű -

-13. -  cs 
-14. -  dz 
-15. -gy
16. -  ly
17. -  ny 

-18. -  sz 
-19. -  ty 
-20-zs

—22. -  kettőzés

ü l .  -  a dzs háromjegyű
-23. -  a bb kettőzött egyjegyű
24. -  a ccs kettőzött kétjegyű

-25. -  a ddzs kettőzött háromjegyű
|~ 27. — j

—26» — aj hang kétféleképp----------------------------
I— 28. — ly



II. Betűrend —

—1. -  az ábécé 40 betűből áll 
-2. -  41. -  a 40 betű felsorolása

42. -  betűk idegen szóban--------
hosszú pár 

-46. -  ezek a v és z közé kerülnek

—47. -  régies kétjegyű betűk -

—57. -  betűrendbe-

r  43. -  x 
-44.-y
- 45. -  w

-  48. -  aá
-  49. -  eö
-  50. -  oó
- -51. -  eh 

------52. -  ez
-5 3 .-gh  
-54. -  th
-  55. -  ts 
—56. -  tz

-58. -  kezdőbetű dönt 
-59. -  azonos kezdő esetén második 
-60. -  azonos második esetén harmadik 

61. -  betűrendben a rövid és hosszú 
mgh azonosnak számít 

-62. -  régies kétjegyű külön betűnek 
számít



III. ̂ 4 j  hang

1. -  egytagú szavak végén többnyire j
|-3. -gally 
-4 .-hely 
-5. -  mély 
-6. -  mely 
-7 .-ily

2. -  kivétel-------------- 8. -  mily
-9. -  oly 
-10.-boly 
-ll.-foly(ik)
-12. -  moly 
L13. -  súly

14. -  többtagú szavak végén többnyire ly 
r-16. -karaj 
-17.-moraj 
-18.-óhaj 
-19. -  olaj 
-20. -  robaj 
-21.-sóhaj 
-22.-szilaj

-15. -  kivétel-------------23. -  talaj
-24. -  tolvaj 
-25. -  tutaj 
-26. -  zsivaj 
-27.-dörej 
-28.-zörej 
-29. -  muszáj 
-30. -  papagáj



A magánhangzók
1. -  hangszalagok rezegnek
2. -  akadály nincs

— 3. -  lehetnek rövidek
4. -  lehetnek hosszúak

r 6 .-  a-á (?) 
j- 7. -  e-é (?)
r* 8. -  i-í
U 9. - 0-Ó

— 5. -  minden rövidnek—10. -  ö-ő
11. -  u-ú
12.-Ü-Ű

iti
I. MagánhangzókA3. -  időtartamot kiejtés szerint jelöli

—14. -  magas hangszínű -15. -  nyelv előretolódik 
—16. -  mély hangszínű -17. -  nyelv hátrahúzódik

r  18. -e -é
— magas ■

—mély.

-19. -  i-í 
-20. -ö -ő  
-21. -  ü-ű
-22.-a -á

23.-o -ó  
—24. -  u-ú

t— 1. -  magas hangrendű szóban csak magas magánhangzók
II. Hangrend —1— 2. -  mély hangrendű szában csak mély magánhangzók 

I—3. -  vegyes hangrendű szóban magas és mély mgh

A mássalhangzók
p l .  -  a levegő akadályba ütközik 
—2. -  lehetnek rövidek 
—3. -  lehetnek hosszúak
-  4. -  a hosszúságot kettőzéssel 

r 6.-egy
—5. -  kivétel--------- -7.-lesz 

L- 8. -kisebb
I. Mássalhangzó-9. -  a találkozó mássalhangzók hasonulnak

r-11. -  -val, -vei v-je
—10. -  teljesen hasonul

—13. -  a s toldalék
—16. - a z  végűhöz 
-17. -  a dz végűhöz 

18. -  ez, az névmáshoz mássalhangzós rag

—12. -  -vá, -vé v-je 
—14. -  a s végű igéhez

15. -  a sz végűhöz



A szótagok

I. Szótag ■
-  1. -  a szó szótagból áll, ahány a magánhangzója

2. -  magánhangzó önmagában is alkothat szótagot
—4. -  egy mássalhangzó

—3. -  a magánhangzóval együtt -
L 5. -  több mássalhangzó 

"A szó" című téma logikai struktúrája

I .Szá

ll. Egyjelentésű szó

III. Több jelentésű szó-

A  téma tényanyaga

-1. -  beszédrész
- 2. -  legkisebb értelmes rész
- 3. -  a hangalak a kimondott hangsor '
-4 .-jelentése van
- 5. -  hangalakja van
-6. -  a jelentés, amire a hangsor hallásákor gondolunk

-1. hangalakjához egyetlen jelentés fűződik

-1. -  hangalakjához két jelentés 
-2. -  hangalakjához több jelentés
- 3. -  a jelentések összefüggnek
- 4. -  a "nap" több jelentésű szó 
-5. -  a "nyelv" több jelentésű szó

-1. -  hangalakjához két jelentés 
-2. -  hangalakjához több jelentés
- 3. -  a jelentések nem függnek össze 
-4. -  az alak egybeesése véletlen
-5. -  a "vár" azonos alakú szó 
-6. -  az "ár" azonos alakú szó



V. Rokon értelmű szó-

VI. Hangutánzó szó ■

VII. Szóelem

VWIKötőszhangzó -

IX.Toldalék-

-1. -  jelentésük azonos
— 2. -  jelentésük hasonló

3. -  hangalakjuk különbözik
— 4. -  a mondanivalót változatossá teszi
— 5. -  a "tengeri" és "kukorica" rokon értelmű szó
— 6. -  a "halom", "domb", "hegy" rokon értelmű szó

1. -  élőlények hangját utánozza
2. -  dolgok hangját utánozza
3. -  elevenné, színessé teszi a beszédet
4. -  13. -  hangutánzó szavak: cincog, brekeg, csipog,

gágog, ketyeg, süvít, csobog, dörög, csikorog

1. -  a toldalék szóelem
2. -  a szótő szóelem
3. -  a kötőhangzó szóelem

— 1. -  a toldalék előtt áll

— 2. -  rövid magánhangzó

1. -  a szótőhöz járul
2. -  (?) kötőhangzó előzheti meg
3. -  lehet magas alakja
4. -  lehet mély alakja
5. -  illeszkedik a szó hangrendjéhez

"Az ige" című tematikus egységek

Az egységet a következő témákra tagoljuk: 
Az ige jelentése.
Az ige alanyi és tárgyas ragozása. 
Az igemódok.
Az igemódok és az igeidők.

A kijelentő mód alakjai:
-  a jelen és a jövő idő,
-  a múlt idő.
A feltételes mód alakjai.
A felszólító mód alakjai.



IGE

Az ige logikai struktúrája

-  (jelcntés)-

— (ragozás)-

—(mód)----

-idő)------

-(szám)-—

—(személy)-

H CSELEKVÉST JELENTŐ
TÖRTÉNÉST JELENTŐ

L- LÉTEZÉST JELENTŐ
ALANYI RAGOZASU

TARGYAS RAGOZASU
KIJELENTŐ MÓDÚ
FELTÉTELES MÓDÚ
FELSZÓLÍTÓ MÓDÚ

JELEN IDEJŰ
MÚLT IDEJŰ
JÖVŐ IDEJŐ

r- EGYES SZAMU

U TÖBBES SZAMU
—I ELSŐ SZEMELYU

MÁSODIK SZEM EL YÜ
L- HARMADIK SZEMÉLYŰ



"Az ige" című tematikus egység tényanyaga

r—1. -  SZÓ-
-2. -  cselekvést jelent 

—3. -  történést jelent 
-4.-létezést jelent

t-6. -  alany számát----

-9. -  alany személyét -

i 5. -  kifejezi

Ige-

j-21. -  utalhat a tárgyra 

-22. -  ragozásuk

-13. -  cselekvés módját-

-17. -  cselekvés idejét

-23. -  alanyi ragozás

—7.-egyes

— 8. -  többes
-10.-első 
-11. -  második

— 12. -  harmadik
— 14. -  kijelentő 
—15. -  felszólító
— 16.-feltételes
—18. -  jelen
— 19.-m últ 
L  20.-jövő

i-25.
1-26,

-24. -  tárgyas ragozás
-  a mondatban többnyire állítmány
-  igekötő járulhat hozzá

II. Igekötő-

III. Alanyi ragozás -

p  1. -  közvetlenül az ige előtt egybeírjuk

-  2. -  más esetben külön írjuk

-1. -  kifejezi az alany számát
- 2. -  kifejezi az alany személyét
-3. -  vagy egyáltalán nem kapcsolható tárgy
■ 4. -  vagy a "valamit" fűzhető hozzá tárgyként
- 5. -  alanyi ragozásban alanyi személyragok
- 6. -  minden módban van alanyi ragozás
- 7. -  minden időben van alanyi ragozás

-1. -  ? (kifejezi az alany számát)
-2. -  ? (kifejezi az alany személyét)
-3. -  a tárgyra is utal
- 4. -  tárgyas személyragozás
-5. -  minden módban van tárgyas ragozás 
-6. -  minden időben van tárgyas ragozás



V. Igemódok-

i-2. -  valóban megtörtént a cselekvés 
-3. -  módjel nincs

— 1. -  kijelentő--4. -  jelen ideje van 
-5. -  múlt ideje van 
-6. -  jövő ideje van

i— 8. -  cselekvést feltételhez köti
— 9. -  módjele: -na, -ne, -ná, -né 

-7. -  feltételes -10. -  jelen ideje van 
-11. -  múlt ideje van 
-12. -  jövő ideje nincs 
-13. -  jelen idő jövőre is utal
-15. -  felszólít a cselekvésre 
-16. -  módjele: -j 

-14. -  felszólító-17. -  jelen ideje van 
-18. -  múlt ideje nincs 
-19. -  jövő ideje nincs 
-20. -  a jelen idő jövőre is utal

Fi



-1. -  jelen

VI. Igeidő

r-2. -  jele nincs

r

i- 5. -  esz. 1.: -k 
f— 6. — esz. 2.: -sz, -1 
j— 7. — esz. 3.: nincs

4. -  alanyi
j-  8. -  tsz. 1.: -nk 
j~ 9. -  tsz. 2.: -tok 
1-10. -  tsz. 3.: -nak

3. -  szem. r.
pl2.-esz. 1.:-m 

í -13. -  esz. 2.: -d
j )-14. -  esz. 3.: -ja, -i
1—11. -  tárgyas

-15.-tsz. 1.: -juk 
-16. -  tsz. 2.: -játok 
-17. -  tsz. 3.: -ják, -ik
1—19. -  utaló szóval

18. -  jövő is kif-

-23.-jövő—

-  29. -  múlt —

- 20. -  utaló szó nélkül
-21. -  mindhárom módban van
22. -  felszólító mód esz. 2.: rövid alak is

-24. -  jele: "fog" jel. id. és fn. igenév 
-25. -  kif. jel. id. alak utaló szóval 
-26. -  kif. jel. id. alak utaló szó nélkül 
-27. -  feltételes módban nincs 
-28. -  felszólító módban nincs

- 31. -  magánhangzó után: -tt
(-30. -  jele -------

L 32. -  mássalhangzó után: -t
33. -  személyragok azonosak a jelen időval 
-34. -  személyragot kötőh. előzheti meg 
-35. -  felszólító módban nincs

A tantervi anyag elemi tényekre bontása után elvégeztem az összegezést, 
éc megállapítottam, hogy az 5. osztályos nyelvtanítás témakörei a következő 
tenymennyiséget tartalmazzák:
1. mondattani bevezető 65
2. hang és betű 170
3. a szó 47
4. ige 95

Összesen : 377 tény



A továbbiakban a tényanyagot rendszereznem kellett a tantervi követel
mények által jelzett ismeretszintek szerint.

143. A tényanyag kiválasztása
Tantervűnk követelményrendszere a következő ismeretszintekről tesz 

említést:
I. Ráismerés (megnevezés)
II. Reprodukció (verbális vagy grafikus)
III. Alkalmazás: -jártasság

a) megadott szabály segítségével;
b) megtanult szabály segítségével;

-  készség
a) maximálisan begyakorlott alkalmazás;
b) alkalmazás a megismerő tevékenység 
folyamatában.

Az alkalmazás szintjei közül a legutolsót teszttel nem vizsgálhattam, mivel 
feladata nem új ismeretek kialakítása volt, hanem a meglévő ismeretek 
ellenőrzése. Csoportmunkához készített feladatlapok tartalmazhatnak olyan 
kérdéseket, amelyekben érvényre juthat az alkalmazásnak ez a legmagasabb 
szintje.

A tématesztek alkalmasak a totális mérésre, a tanévzáró teszt azonban 
alkalmatlan ellátni ezt a feladatot. Kénytelen voltam tehát a kizárás mód
szerével élni a tényanyag kiválogatásakor. Kiindulási alapul az ajánlott tan
menet óraterve szolgált. Ennek előirányzatai a következők:

-  mondattani bevezető 10
-  a hangok és a betűk 21
-  a szó 22
-  az ige 26

Az öt évvel korábbi tapasztalatok alapján a nyers tesztet 30 feladatra ter
veztem. Az óraterv arányban a feladatok belső struktúrájában a következő 
arányokat állítottam fel:

-  mondattani bevezető 5
-  a hangok és a betűk 8
- a  szó 5
-  az ige 12

A következő lépésként megállapítottam a tények csoportosulását fogal
mak, ítéletek és nyelvtani szabályok szerint egy-egy témán belül. A kérdések 
megfogalmazása és tartalma ugyanis a tények csoportosításától és az is
meretszinttől függ.

feladat
_n_

n
n

tanítási óra
rt

M
ti



A tantervi követelményrendszer előírásainak megfelelően egy-egy témán 
belül meghatároztam a feladatok képviselte ismeretszinteket. Esetünkben a 
kérdések megoszlása ismeretszintek szerint a következőképpen alakult:

A kimutatás tükrözi azt a törekvésemet, hogy előnyben részesüljenek az 
összetettebb ismeretk. Ráismerés fokán terveztem az új tények ismeretét, 
amelyekkel az előző osztályokban nem találkozhattak a tanulók.

A vizsgálandó ismeretek tartalom, összetettség és a tények számát illetően 
jegyzékbe foglalva a következőképpen alakultak:

1. Az összetett mondat: ráismerés, 1 tény
2. A bővítmények: megnevezés, 3 tény
3. Az állítmány: reprodukció, 2 tény
4. A bővített mondat: grafikus reprodukció, 6 tény
5. Az egyszerű és összetett mondat: alkalmazás, 3 tény
6. A hangrend: ráismerés, 3 tény
7. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók: megnevezés, 2 tény
8. A mássalhangzók fogalma: verbális reprodukció, 5 tény
9. A teljes hasonulás: verbális reprodukció, 5 tény

10. Az elválasztás: alkalmazás, 6 tény
11. Magánhangzók időtartalma a szó belsejében: alkalmazás, 3 tény
12. Kétjegyű mássalhangzók: alkalmazás, 4 tény
13. Teljes hasonulás: alkalmazás, 6 tény
14. A toldalékok: megnevezés, 3 tény
15. A rokon értelmű szavak: reprodukció, 4 tény
16. A toldalékok illesztése: alkalmazás, 6 tény
17. A tanult szófajok: alkalmazás, 5 tény
18. A hangutánzó szavak: alkalmazás, 3 tény
19. Az ige: ráismerás, 3 tény
20. Az ige jelentése: ráismerés, 3 tény
21. Az ige fogalma: verbális reprodukció, 4 tény
22. Az igeragozás fajai: verbális reprodukció, 2 tény
23. A feltételes mód jele: verbális reprodukció, 1 tény
24. Az igemódok: verbális reprodukció, 3 tény
25. Az igekötő írása: alkalmazás, 2 tény
26. Az alanyi és tárgyas ige írása: alkalamzás, 6 tény
27. A feltételes mód írása: alkalamzás, 3 tény
28. A felszólító mód írása: alkalmazás, 7 tény
29. A múlt idő jelölése: alkalmazás, 3 tény
30. A tárgyas ragozású ige írása: alkalmazás, 3 tény
A tervezett teszt tartalmilag tehát 107 tényt ölelt fel az 5. osztály tantervi 

anyagából, azaz az optimális ismeretek 28%-át. Mennyiségileg lehetetlen volt

-  ráismerés
-  reprodukció
-  alkalmazás

7
9

14

feladatn
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fokozni az ismereteket, mert az kihatott volna a megoldási időre. Egy bizonyos 
tűrési határ felett a tanulók már képtelenek intenzíven foglalkozni a feladatok
kal, tehát a megoldási idő igen fontos tényező a tesztek elkészítésekor.

14.4. A feladatok megszerkesztése

A szakirodalom és a teszthasználat a következő feladattípusokat alkalmaz
za: zárt, kiegészítéses, nyílt és konstruktív feladatok.

A zárt feladatokban adott megoldási lehetőségek közül keresik ki a 
tanulók azt, amelyet helyesnek minősítenek. Legegyszerűbb fajtája az ún. alter
natív feladat, amelyben két választási lehetőség közül kell a tanulónak a 
helyeset megjelölni. Ezek gyorsan és könnyen elkészíthatőek, sok feladatot 
lehet megoldani rövid idő alatt, és könnyen kvantifikálhatók. Legfőbb hibája, 
hogy tág teret enged a találgatásnak. 50%-os az esélye annak, hogy véletlenül 
adjanak helyes választ a tanulók. (Pl. a mi esetünkben a 7. osztályos teszt 22. 
feladata állította a tanulókat ilyen alternatív megoldás elé. 52,7% negatív és 
47,3% pozitív választ kaptam a tanulóktól erre a feladatra. A teljesítmény 
felezése tehát a fenti tételemet bizonyítja. Értékelésénél minden ilyen esetben 
számolni kell a találgatást lehetőséggel!) Ezt a fogyatékosságot kiküszöbölik az 
ún. feleletválasztásos megoldások. A tanulóknak több válaszlehetőség közül 
kell kijelölniük a helyesnek ítélt feleletet. A feleleteket úgy fogalmazzuk meg, 
hogy mindegyik helyesnek tűnjön. Kerülnünk kell azonban a beugró felele
teket! A feleletvariánsok száma legalább öt legyen, hogy elkerüljük a korrek
ciószámításokat. Ezzel a kérdéstípussal a 8. osztály tesztjében kísérleteztem. 
Tapasztalatom szerint bír mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az imént 
felsoroltam. Hátránya, hogy csak egyetlen tényt vizsgálhatunk általa. Alkalmas 
arra, hogy a megoldási idő bemérésekor ilyen feladattípusokkal csökkentsük a 
megoldás idejét.

A kiegészítéses feladatokban kihagyott szövegrészeket pótolnak a tanulók. 
Megszerkesztésükkor ügyelni kell arra, hogy a kihagyott rész az ismeret 
lényeges eleme legyen. Továbbá nagyon fontos, hogy a várt válaszra egyér
telműen utaljon a feladat megfogalmazása. Pl. "Az állítmány az a 
.......................................... , amellyel......................................... valamit."

A nyílt fela'datok az ismeretek megfogalmazott reprodukálását követelik 
meg. Előnyük, hogy önnálló tevékenységet kívánnak a tanulóktól. Hátránya, 
hogy hosszabb időt vesz igénybe a megoldás, és több figyelmet igényel a feldol
gozás. Ezek a feladatok utasíthatnak, hogy példát írjanak fogalmakhoz, ellen
őrizhetjük velük a nyelvtani szabályok ismeretét, megkívánhatjuk rendszerek 
reprodukálását.

Konstruktív feladatnak nevezzük mindazokat a feladatokat, amelyek ope
ratív vagy megismerő alkalmazást kívánnak a tanulóktól. Ilyennek tekinthető 
minden összehasonlítás, besorolás, csoportosítás, rendszerezés.

Ismeretszintek szerint a feladattípusok a következőképpen csoportosít
hatók:



I. ráismerés = zárt, kiegészítéses
II. reprodukálás = kiegészítéses, nyílt
III. alkalmazás = konstruktív.

14.5. A százalékpont kiszámítása

A tantervi anyag egyes elemei nem egyforma súlyúak. Vannak könnyebb 
ée nehehezebb, alacsony és magasabb szinten számonkért tények. Ezért 
értékeléskor is szem előtt kell tartanunk ezeket az elveket. Sem az egyes 
feladatok pontértéke nem lehet azonos, sem bizonyos feladatokon belül a 
tények értéke.

A teszt elemeinek súlyát három szempont szerint határoztam meg. A 
nehézségi fokot az empirikus pont, a fontossági fokot a fontossági pont, az 
ellenőrzés szintjét a szintpont segítségével fejeztem ki.

Az empirikus pont annál magasabb értéket képvisel, minél kevesebb 
tanuló tudta megoldani a tarományi reprezentatív felméréskor az adott tényt. 
Értéket az alábbi képlet segítségével számíthatjuk ki:

ahol
ne = az adott elemet jól vagy rosszul megoldó tanulók összlétszáma, 
nci = hány tanuló oldotta meg jól az adott tényt.
Ez a mutató abból indul ki, hogy tartományi szinten hány tanuló tudta 

helyesen megoldani az adott alternatív elemet. A mutató alapján számított 
pontérték annál nagyobb, minél kevesebb tanuló tudta megoldani a reprezen
tatív felméréskor az adott elemet. E mutatában objektívan tükröződik, hogy 
jelenlegi módszertani kultúránk mellett mi nehezebb, illetve könnyebb a tanu
lóknak.

A fontossági pontot háromfokozatú rangskála segítségével határoztam 
meg (1 pontot adva a kevésbé fontos, kettőt a fontos és hármat a nagyon fontos 
elemre). A rangskálát a topolyai és zentai magyar szakos tanárok 30 főnyi 
szakaktívája állította fel.

A fontossági pont kiszámításai képlete a következő:

^  _ ni + 2n2 + 3n3rp — -------------------F n
ahol
n = az adott elemre kapott összavazatok száma, 
ni = a kevésbé fontosnak ítélt szavazatok száma, 
n2 = a fontosnak ítélt szavazatok száma, 
n3 = a nagyon fontosnak ítélt szavazatok száma.



A szintpontot szintén fokozatú skála segítségével határozhatjuk meg: 
ráismerés 1 pont, reprodukálás 2 pont, alkalmazás 3 pont.

A háromféle súlyozás háromféle értékelő rendszert eredményez. A fon
tossági súlynak és a színtsúlynak az a funkciója, hogy korrigálja az empirikus 
súly fogyatékosságait. A korrekciót úgy érthetjük el, hogy a háromféle pontot 
elemként egyesítjük. így kapjuk az összevont pontértéket, a százalékpontot:

P — Ep . Fp . Sp
Az előző eljárással a pontok átalakulnak százalékponttá. Ez azt jelenti, 

hogy a teszt tartalmazta összes feladatok elemeinek százalékpontértéke 100-at 
tesz ki. Ennek következtében az eredmények értékelésekor összeadhatjuk a 
helyesen megoldott elemek százalékpontjait, és a teljesítmény értékét azonnal 
százalékban kifejezve kapjuk.

Példa a fontossági pont megállapítására:
Nyelvtani tények Kevésbé fontos Fontos Nagyon fontos
A MONDAT
1. gondolataink kifejezője 9 21
2. nagybetővel kezdjük 5 25
3. a végén írásjel a) pont 1 10 19

b) kérdőjel 1 9  20
c) felkiáltójel 2 8 20

4. mondatrészekből áll 4 10 16
A KIJELENTŐ MONDAT
5. közöl 22 8
6. végén pont van 1 16 13
A FELKIÁLTÓ MONDAT
7. közöl 6 16 8
8. érzelmet is kifejez 2 17 11
9. végén felkiáltójel van 14 16
A KÉRDŐ MONDAT
10. kérdez, tudakol 18 12
11. végén kérdőjel van 1 13 16
AZ ÓHAJTÓ MONDAT
12. kívánságot fejez ki 18 12
13. végén felkiáltójel van 1 13 16
A FELSZÓLÍTÓ MONDAT
14. felszólít 1 18 12
15. tilt 3 19 8
16. felkiáltójel van a végén 1 11 18



AZ EGYSZERŰ MONDAT
17. egyetlen mondatból áll 13 17
AZ ÖSSZETETT MONDAT
18. két tagmondatból áll 1 15 14
19. több tagmondatból áll 7 12 11
AZ ÁLLÍTMÁNY
20. mondatrész 1 14 15
21. megállapítunk vele valamit 9 21
22. kérdése 13 17
AZ ALANY
23. mondatrész 1 14 15
24. rá vonatkozik a megállapítás 10 19

Példa a százalékpontérték kiszámítására:
A tesztben az összetett mondat ellenőrzése a ráismerés fokán szerepel. A 

feladat egy tényt tartalmaz, tehát

a h o l

t e h á t
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P P P
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P = 1 , 6  . F . 1 
P

F = " l  * 2 n 2 * 3 n 3
n

1 + 2.  15 + 3 . 1 4  
30

73
30 = 2 , 4

P = 1 , 6  . 2 , 4  . 1 = 3 , 8

Az előző példához hasonlóan számoltam ki a nyers teszt 107 tényének szá
zalékpontértékét, és feltűntettem az osztályozórácson. A matematikai műve
letek megkönnyítése érdekében azonban bizonyos egyszerűsítéseket végeztem.

Mint említettem, az empirikus pont értéke akkor a legkisebb, ha a 
reprezentatív felméréskor az adott elemet minden tanuló meg tudta oldani. Ez 
a gyakorlatban nem fordul elő. De 80-90% fölött még könnyűnek minősül az 
adott tény.

Ha a tanulók mintegy fele tudja csak az adott elemet, akkor az az elem 
nehéznek bizonyul, 2 körüli az Ep értéke. Ha viszont a tanulók mintegy 30%-a 
tudja csak jól megoldani, akkor az nagyon nehéznek bizonyul, és 3-4 pontot ér.

Tapasztalataim szerint ritkán fordul elő olyan elem is, amelyet csak a 
tanulók 10-20%-a tud megoldani. Az olyan esetet, amikor a tanulók kevesebb, 
mint 10%-a tud megoldani, rendkívülinek kell értékelni, illetve át kell dolgozni 
a tesztet. Az ilyen elemet taníthatatlannak tekintem, vagy pedig a pedagógusok 
nem tudnak róla, hogy tanítani kell.

A fenti tapasztalatok birtokában a következő skálát állítottam fel a 
számítások megkönnyítésére:

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1
Ep 1 1,1 1,3 1,4 1,7 2 2,5 33 5 10 20 100

Szem előtt tartottam, hogy a tizedes pontosságú százalékpontértékekkel 
megnehezül a tesztek feldolgozása, ezért a kikerekítés módszeréhez folyamod
tam.

"Ha az alternatív elemek száma nem haladja meg az 50-60-at, és a fél 
százalékpontnál kisebb értékű alternatív elemek száma sem több 6-8-nál, akkor 
az egészre kerekítést alkalmazhatunk. A kerekítés után összegezve az így 
kapott százalékpontokat, megállapíthatjuk az összeg 100-tól eltétésének a mér
tékét. Ezután elvégezzük a kiigazítást, hogy a szumma kereken 100 legyen.

Ha a fent megnevezett értékeknél nagyobb az alternatív elemek száma 
vagy több a fél százalékpontnál kisebb értékű, alternatív elemek száma, akko



az egészre kerekítés torzító hatása túlságosan megnövekedne. Ezért ilyen eset
ben nem alkalmazható. Ilyenkor a kerekítést az alábbi intervallum alapján 
célszerű végezni:

0,1-0,7 = 0,5 
0,8 -  1,2 =  1 
1,3-1,7 = 1,5 
1,8-2,2 = 2 
stb.
A kiigazítás a kerekítés elvégzése után ugyanúgy történik, mint az egészre 

kerekítésnél."55
Akadtak olyan nyelvtani tények is, amelyek az előző reprezentatív mérés

ben nem szerepeltek, tehát nem volt adatom az empirikus ponthoz. Minden 
ilyen esetben az 1970-ben is alkalmazott képletet használtam, azaz a szintpon
tok alapján számoltam ki a százalékpontértékeket:

ahol
x = szintpont, 
n = az összpontok száma.
Az osztályzattá alakítást az ún. szórásos módszeren alapuló táblázat 

segítségével végeztem el,31 melyet mellékletként közlök.
A javítókulcson feltűntettem az osztályzattá alakítás kulcsát:

százalékpont osztályzat
0 -  25,1 elégtelen 1
25,2 -  43,7 elégséges 2
43,8 -  61,2 jó 3
61,3 -  77,6 jeles 4
77,7 -  100 kitűnő 5

14.6. A teszt ellenőrzése

A gondos előkészítés magában foglalja a teszt megodási idejének megálla
pítását is. Előzetes becslést úgy végezhetünk, hogy magyar szakos tanárokkal 
előzőleg megoldatjuk a teszt feladatait. Esetünkben nem élhettem ezzel a 
módszerrel, mert nyilvánosságra került volna a teszt tartalma.

Az 1978-ban megszűnt szabadkai Tanárképző Főiskola másodéves magyar
-  szerbhorvát szakos hallgatóival oldattam meg a nyers teszteket. Az általános 
megoldási idő 37 perc volt. Ennek alapján feltételeztem, hogy az 5. osztályos 
tanulók is képesek lesznek a tanítási óra 45 perce alatt befejezni a feladatok 
megoldását.

A nyers teszt kipróbálására a következő iskolákat jelöltem ki:
1. Október 10-e Általános Iskola, Szabadka



2. J. J. Zmaj Általános Iskola, Kanizsa
3. Id. Kovács Gyula Általános Iskola, Moravica
4. Dózsa György Általános Iskola, Gunaras
Az iskolák megválasztásánál szem előtt tartottam a vajdasági magyar 

tanítási nyelvű altalános iskolák megoszlását településtípusok szerint (városi, 
falusi, tanyaközponti). Másrészt ismereteim birtokában lehetőleg hátrányos 
helyzetű iskolákat választottam, egy kimondottan kedvező helyzetű iskola 
kivételével. Ez az iskola a szabadkai Október 10-e Általános Iskola volt, ahol 
mind az oktatás tárgyi feltételei, mind a magyartanár kimagaslott a többi közül.

Ha ugyanis a gyengébb tanulmányi előmenetelű tanulók is viszonylag jól 
oldják meg a teszt feladatait, várható, hogy az átlagos vagy annál jobb feltételek 
között működő iskolák tanukói még jobb eredményt érhetnek el.

A kivételt képező jobb előmenetelű osztályra azért van szükség, hogy a 
teszt gyengeségei jobban kiugorjanak. Ha kivétel nélkül a mintához tartozó 
minden osztály eredménye gyenge, az alacsony teljesítményeket esetleg kizá
rólag a tanulók ismerethiányának, nem pedig a teszt hibáinak könyvelhetnénk 
el. így az átlagosnál sokkal jobb tanulmányi előmenetelű osztály bizonyos 
értelemben a kontroll osztály szerepét tölti be. Az volt a feladata, hogy elsősor
ban a teszt hibáit segítsen felderíteni.

A teszt kipróbálását az előbbiekben jelzett iskolákban az 1974/75. tanítási 
év júniusa elején bonyolítottam le. Ebben az időszakban már fel kellett dolgoz
niuk az osztály teljes nyelvtan-helyesírási anyagát. A populáció összesen 102 
tanulót ölelt fel.

Az ellenőrző méréseket személyesen végeztem el. A tanulók válaszait nem 
befolyásolta a rendelkezésükre álló idő. Mindenki annyi ideig dolgozott a 
feladatok megoldásán, amíg be nem fejezte azokat, illetve amíg reménytelenül 
fel nem adta a kísérletezést. A megoldási idő átlaga 43 percet tett ki a teljes 
populáción, tehát előirányzatom helyesnek bizonyult.

Igaz, hogy a régi tanterv szerint dolgozó osztályokban végeztem a teszt 
ellenőrzését, de a tartalmi anyag megtervezését már az új tantervhez idomítot
tam, azaz azt mértem, amit majd az új tanterwel kell tanítanunk!

A teljesítmények elemzését a jelen esetben elhagyom, mert nem ered
ménymérés, hanem a teszt kipróbálása volt a főcél. A jelzésekről beszámoltam 
a magyartanárok 1975. évi augusztusi szemináriumán, majd tapasztalataimat 
közzé tettem az Oktatás és Nevelés 1976/16. számában.

Fontosabb volt, hogy a személyes tapasztalatok és a teljesítmények tükré
ben a teszt szövegén elvégezzem a szükséges kiigazításokat, javításokat.

A teljesítményekből és a tanulók reagálásából arra következtettem, hogy 
javításra szorulnak a következő feladatok:

-  A 2. feladat utasítását nem találtam egyértelműnek ("Sorold fel a 
bővítményeket!"). Túlságosan általános volt, a tanuló felsorolhatta a bővít
mények összes fajait. Az új megfogalmazás így, szólt: "Nevezd meg az aláhúzott 
mondatrészeket!"

-  A 7. eredetileg így hangzott: "Honnan tudod, hogy melyik keretbe kell 
beírni az alábbi találós kérdések mondatait?" A további munkában grafikus



ábi i segítette a tanulót a tagmondatok számának megállapításában. A fele
lete :böl azonban arra lehetett következtetni, hogy az utasítás nem egyértelmű. 
Szül ségesnek látszott, hogy utaljak a tagmondatok számára. Az utasítást a 
kö\. tkezőképpen módosítottam: "Az alábbi találós kérdések mondatait be kell 
írni. szöveg alatti keretek egyikébe. Ügyelj a tagmondatok számára!"

- A 8. feladat eredetileg segítség nélkül kívánta reprodukáltatni a teljes 
has< íulás fogalmát. Az új megfogalmazásban az eredetileg nyílt feladat 
kiég szítésessé vált, amelyben a tanulóknak csak a lényeges részeket kellett 
kip< i ríniuk.

• A megoldási idő további csökkentése érdekében kihagytam 5 feladatot, 
amel ek a következő tantervi elemeket tartalmazták:

.) a szavak hangrendje,
' ) a mássalhangzók fogalma,
) szóalkotási játék,
) a rokon értelmű szavak fogalma,
) a szavak és toldalékok.
i teszt a javításokkal és terjedelem-csökkenéssel érthetőbb, kiegyen- 

súly< ottabb és homogénebb lett. Kiegyensúlyozottságát igyekeztem fokozni a 
túl ki nnyű -  a) és e) valamint a túl nehéz -  b) és d) -  feladatok számának 
csoki intésével.

14.7. A teszt validitása
A szakmai validitást azzal biztosítottam, hogy a Tartományi Pedagógiai 

Intézet akkori magyar szakos tanácsosával, dr. Sátai Pállal ellenőriztettem, 
hogy a feladatokban foglalt nyelvtani tények megfelelnek-e a tudományosság 
elvének. Erre a kontrollra szükség volt, mert amennyiben a teszt a tudomá
nyosság, a korszerűség szempontjából problémákat tartalmazott volna, eleve 
nem azt mérné, amit kívántam.

A mintavétel validitása azt fejezi ki, hogy az elsajátítandó ismeretből a 
tesztbe felvett elemek hűen tükrözik-e, reprezentálják-e az elsajátítandó tartal
mat mint populációt. Mivel a mérést ugyanazon a mintán szándékoztam 
elvégezni, amelyen 1970-ben, az ott kifejtett szempontok értelmében a mintát 
minden szempontból reprezentatívnak tekintem.

A stmkturális validitást biztosítottam az elemek totalitásával, egységgé ren
dezésével és a totális anyag sarkalatos elemeinek a mérőeszközbe való felvé
telével. Az elemek logikai struktúrái biztosítják a rendezettséget, az alá- és 
fölérendeltség hierarchiáját.

A funkcionális validitást létrehoztam a tisztán operátorokból, az operá
torokat és logikai feltétleket egyaránt tartalmazó és csak logikai feltételekből 
álló tevékenységstruktúrák szerepeltetésével. E háromféle struktúra neve: is
meret, jártasság, készség.

A súlyozási validitás a tesztben lehetővé teszi, hogy a struktúrákat a 
tanulók természetes egységként oldják meg, de az értékeléskor visszanyúlhat
tam az itemekhez, a részekhez.





XV. AZ ÚJ ANYANYELVI TANTERV MEGVALÓSULÁSA 
AZ 5. OSZTÁLYBAN

15.1. A feladatsor mutatói

A kérdés sorszáma Hány tanuló oldotta meg Item % Akérdés átlaga

1. 115 49,1
2. a) 140 59,8

b) 114 48,7
c) 97 41,4 50,0

3. a) 179 76,5
b) 115 49,1 62,8

4. a) 67 28,6
b) 65 27,7 28,2

5. a) 197 84,2
b) 192 82,0
c) 177 75,6
d) 191 81,6
e) 100 42,7
0 101 43,1 68,2

6. a) 61 26,0
b) 57 24,3
c) 131 55,9 35,4

7. a) 83 35,4
b) 71 30,3
c) 73 31,2

8. a) 120 51,3
b) 90 38,4
c) 146 62,4 50,7

9. a) 97 41,4
b) 78 33,3
c) 98 41,9
d) 77 32,9
e) 93 39,7
0 70 29,9 36,5

10. 115 49,1 49,1
11. a) 167 71,3



b) 58 24,8
c) 52 22,2
d) 53 22,6
e) 164 70,0
0 81 34,6 49,1

12. a) 194 82,9
b) 140 59,8
c) 200 85,5
d) 184 78,6
e) 19 8,1 63,0

13. a) 74 31,6
b) 64 27,3
c) 70 29,9
d) 68 29,0 29,5

14. a) 150 64,1
b) 116 49,5
c) 151 64,5 59,4

15. a) 124 53,0
b) 160 68,3
c) 186 79,5 66,9

16. a) 191 81,6
b) 191 81,6
c) 200 85,5 82,9

17. a) 145 61,9
b) 140 59,8
c) 49 20,9
d) 44 18,8 40,4

18. a) 151 64,5
b) 151 64,5 64,5

19. a) 130 55,5
b) 126 53,8
c) 121 51,7 53,7

20. 148 63,2 63,2
21. a) 86 36,7

b) 37 15,8 26,3
22. a) 77 32,9

b) 57 24,3
c) 69 29,5
d) 57 24,3 27,7

23. a) 101 43,1
b) 111 47,4
c) 103 44,0 44,8

24. a) 98 41,9
b) 61 26,0
c) 61 26,0 31,3



32
37
26
30

13.6
15.6 
11,1 
12,8

b)
c)
d) 13,3

ÖSSZESEN: 234 tanuló 41,7 %p

A mérést 1976. június első felében végeztük el a Tartományi Pedagógiai 
Intézet jóváhagyásával és anyagi támogatásával. A teszteket az Intézet sokszo
rosította a javítókulcsokkal és utasítással együtt. Minden iskolában ugyanaban 
az időben bonyolították le a tesztek bevetését a körzeti pedagógiai intézetek ta
nácsosainak közreműködésével. Ugyanezek a személyek végeztek el az 
egyes tanulók százalékpontjainak kiszámítását, az egyéni teljesítmények érté
kelését is.

Kutatási területem szerves részét képezte a Pedagógiai Intézet törekvésé
nek, hogy az új tantervekről bevezetésükkel egyidőben folyamatosan jelzéseket 
kapjon. Ilyen értelemben a magyar tanterv megvalósításáról rövid információt 
terjesztettem be az Intézetnek. Tájékoztatásom szerves részét képezte annak az 
anyagnak, amelyet az új tantervekről a Tartományi Közoktatási és Közműve
lődési Tanácsnak teijesztettek föl.

Tantervűnk az egyszerű és összetett mondat megkülönböztetését írja elő. 
Az előirányzat értelmében ezt a tényt a ráismerés fokán követelte a teszt 1. 
feladata. Szövegkörnyezetben az összetett mondatot kb. a tanulók feleb(49,l%) 
tudta felismerni.

Az 1970-ben végzett felmérés mutatója sokkal jobb eredményt jelzett, mint 
a tanulók újabb ismeretszintje. Ha az előző, a jobb eredménnyel kapcsolatban 
rá kellett mutatnom, hogy a teljesítmény alakulását befolyásolta a tankönyv, és 
jobban megválasztott nyelvi szemléltető szöveggel javíthatott volna a tanulók 
eredményén, úgy új tankönyvünkről (szerkesztette Szarvas János) azt kell mon
danom, hogy teljesen elhanyagolta a fogalomkialakítás tankönyvi megszer
vezését.

Gyakorló nyelvtanunk úgy kezeli a kérdést, mintha a tanulók az alsó 
tagozatban már megismerték volna az összetett mondat fogalmát. A szerző még 
az ismétlés, felidézés lehetőségétől is megfosztotta a tanulókat. Feladat elé 
állítja őket: tagolatlan szövegben kell meghatározniuk a mondathatárokat!

Az újabb nyelvtantanítási törekvések ismerik és elismerik az ismeretek 
elsajátításának önálló útját. A módszer alkalmazása azonban sajátos szervezési 
formát és körülményeket követel. Hasonló megoldásnak azonban még csak 
nyomát sem találjuk új nyelvtankönyvünkben.

Milyen gondolkodási műveletrendszereken kellett volna végigvezetnie a 
szerzőnek a tanulókat?

15.2. Mondattani bevezető*



"Az ismeretszerzésben több-kevesebb mértékben támaszkodunk a tapasz
talatra, a sokat emlegetett ’eleven szemléletre’... Az új fogalmak, törvények 
megalkotásában...célszerű a valóság tényeiből kiindulni (főként általános is
kolai fokon), hogy a tanulók megismerjék a valóság megfigyeléséből kiindulva a 
törvények felfedezésének nagyszerű pszichológiai és logikai műveleteit. Még 
akkor is végtelenül hasznos és nevelő hatású ez, ha a tanuló ezt a felfedezési 
folyamatot lerövidítve és tanárai segítséggel éli át... Az egyik fontos pszicho
lógiai tevékenység, amihez sok gondolkodási művelet és folyamat kapcsolódik, 
így elsőként a megfigyelés lehet. A megfigyelés nem egyszerű észlelés, hanem 
tevékeny, tervszerű és gondolkodó észlelés... Ez a megfigyelés akkor tervszerű, 
ha meghatározott szempontok szerint történik. Ez teszi a megfigyelést 'gondol
kodó’ észleléssé. A szempontok alapján ugyanis a valóság bonyolult sokféle
ségéből kiemeljük a lényeges mozzanatokat. A megfigyelési szempontok már 
utat mutatnak az absztrahálás felé azzal, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a 
lényeges jegyekre... Már a megfigyelési anyag összeválogatásánál gondolni kell 
a későbbi fogalomalkotásra. Nyelvtani indukciós anyagnáL.már előre számítani 
kell a később absztrahálandó ismérvekre és az elvégzendő műveletekre."45

A tankönyv mulasztása miatt a logikai Ítélet formájában megfogalmazott 
általánosítás az összetett mondatról függetlenítette magát. Nem egy logikai 
műveletsor záró szakaszát képezi, hanem öncélúan helyezkedik el a tankönyv 
szövegében. A pedagógus, tartva magát a tankönyv sugalmazta didaktikai 
menethez, nem hibáztató a közepes eredményért. Fennállhat az az eset is, hogy 
a tanár függetlenítette megát a tankönyvtől, és kénytelen volt pótolni a 
mulasztásokat. Ez esetben a kiemelt, memorizálásra szánt ismeret á maga 
öncélúságában grammatizálásra kényszeríti az oktatást: a tanulónak meg kell 
jegyeznie valamit, amiről nem tudja, hogy milyen valóságelemek állnak mögöt
te, és milyen gyakorlati célt szolgál.

Nevelési szempontból is elítélendő az ilyen megközelítési mód. Vitathatat
lan, hogy az anyanyelv nyelvtanának tanítása igen alkalmas az értelmi nevelés 
feladatainak megoldására. A jelen esetben a tankönyv nem vett tudomást a 
nevelési feladatról. A szerző úgy viselkedett, mint aki előtt ismeretlenek azok a 
lehetőségek, amelyek az értelmi erők fejlesztése terén a tananyagban és az 
anyanyelvi nevelésben rejlenek.

A közepesnek mondható tanulói teljesítmény talán nem jogosít fel, hogy 
ilyen élesen elmarasztaljam a tankönyvet. Maga a tárgyi ismeret tényleg nem 
elkeserítő. De mögötte szívós tanári és tanulói erőfeszítést látok, amelyen 
jelentős mértékben enyhíthetett volna a jobb segédeszköz!

Elégedetlenségemet igazolta a 7. feladat, amely szintén ezt az anyagot 
kérte számon az alkalmazás fokán. A teljesítmény hirtelen zuhant: midössze a 
tanulók 32,3%-a tudta felismerni az egyszerű mondatot, valamint a két- és 
négytagú összetett mondatot.

Az öncélúan megtanított nyelvtani ítélet felületes és ingatag ismerethez ve
zetett, amelyet a tanulók a gyakorlatban igen bizonytalanul tudtak alkalmazni.

Pedig a feladat szerkezetileg olyan, hogy helyesen formált nyelvi-nyelvtani 
gondolkodással az összetett mondat ismerete nélkül is meg lehet oldani. Tulaj



donképpeni célja is az volt, hogy az anyanyelvi asszociációs képességet 
vizsgáljam általa. A feleletek számából éppen az derült ki, hogy a tanulókból a 
rugalmas nyelvismeret, az alkalmazásképes tudás hiányzik még akkor is, ha 
ábra sugallja a helyes megoldást.

A mondat további vizsgálatát az állítmánnyal folytattuk. "A mondatban -  a 
nyelv kommunikatív alapegységében -  az állítmány a lényeges, mert az hordoz
za az új információt. Ezért a beszédben minden először mondatformában -  
tehát tipikusan verbális formában -  jelenik meg."57 A tantervi követelmények 
értelmében az állítmány ismeretét a reprodukció fokán kértem számon. A tel
jesítmény jóval az osztályátlag felett alakult. A tanulók 62,8%-a az állítmány 
pontos meghatározását adta. Figyelemre méltó jelenség, hogy a definícióban a 
genust (mondatrészt) 27,4%-kal több tanuló nevezte meg, mint a felismerés 
szempontjából döntő megkülönböztető jegyet. Jól tesszük, ha ezt a jelenséget 
nem feledjük el e téma tanításakor.

Fogalmazási -  stilisztikai szempontból is figyelemre méltó a jelenség. 
Éppen ez az a fejlődési szakasz a tanulók életében, amikor a tanítás az igei 
állítmányok használatának egyhangúságával találkozik. Pl. lépten-nyomon is
métlődik a létige a tanulók fogalmazványaiban, sok a közhelyszerű, elkoptatott 
ige. Mindez kifejezőkészségüket lapossá, egysíkúvá teszi. Uj nyelvtantanítási 
felfogásunk a kommunikációs készség erősítését tűzte ki feladatul. A tanításnak 
tahát már az ismeretanyag szabta keretek között arra kellett volna törekednie, 
hogy pl. a főmondatrészek (állítmány) tanításakor az alkalmazási lehetőségeire, 
a stílusbeli jelentőségre mutasson rá, és tegye képessé a tanulót a gyakorlati fel- 
használásra.

A 2. feladatban a bővítmények megnevezését kértük számon. Egészében a 
tanulók fele oldotta meg hibátlanul a feladatot. Az egyes bővítmények felis
merésében azonban eltérőek a teljesítmények:

A két szélső határérték között 18 százalékos eltérés mutatkozik annak 
ellenére, hogy azonos ismeretszinten követeltünk a tananyagot. Számolva azzal, 
hogy az egyes bővítmények fogalmát ebben az osztályban alakítjuk ki, midössze 
ezek megnevezésével is megelégedtünk. Ennek ellenére tanításunk csak köze
pes eredményt tudott felmutatni.

- A jelenség okát csak a tanításban kereshetjük. A jelzés értelmében olyan 
benyomást szereztem, hogy anyanyelvi nevelésűink nem fogta fel teljes mérték
ben a mondattani bevezető jelentőségét. Nem véletlenül került az 5. osztály 
bevezető témakörébe a mondattan. A későbbiekben az ige, majd a szótani 
anyag tanításakor alapvető mondattani ismeretek nélkül képtelenek lennénk a 
szófajok funkcióját érzékeltetni. Ha tehát az 5. osztály a követelményekben jel
zett szinteken nem erősíti meg a mondattani ismereteket, a 6. osztályban a 
szótani anyag izoláltan, elvontan, absztrakciók formájában jut a tanulók is
meretkörébe. Megfosztjuk őket attól a lehetőségtől, hogy a szófajok használati 
körét érzékeltessük.

határozó
tárgy
jelző

59,8%
48,7%
41,4%



Van azonban biztazó jelenség is a mondattani anyag tanításában. Az 5. 
feladat a mondatrészekről tanultak gyakorlati alkalmazását ellenőrizte. A 
kérdés átlaga 68,2%, ami kiemelkedő teljesítményt jelent a feladatsorra adott 
válaszok között: csupán egyetlen kérdésre adott válasz múlja felül ezt az 
eredményt.

Amit a jelen esetben biztatónak és előremutatónak tekintek, az a mon
datrésze egymás közötti kapcsolatához való viszonyulás. Ha a múltban az aktív 
ismeretek kialakítását akadályozta a mondatrészek elkülönült tanítása, a teszt 
jelzése arra utal, hogy tanáraink körében fokozatosan tért hódít az a szemlélet, 
mely szerint a mondatrészeket mellérendelési, illetve alá- és fölérendelési vi
szonyban kell bemutatni, mint ahogy azok a valóságban, az élő nyelvben 
funkcionálnak. Úgy látszik, hogy a korszerűbb nyelvszemlélet eredményei (pl. 
Deme László: Szinteződés és tömbösödés az egyszerű mondatban. Magyar 
Nyelvőr, 1966/3.) fokozatosan helyet kapnak a tankönyvírásban (pl. Takács 
Etel: Magyar nyelvtani munkafüzet 5., továbbá Szarvas János: Gyakorló 
nyelvtan 5.), és ezek révén a tanítási gyakorlatban.

A megoldások százalékértékei szoros összefüggéseket mutatnak. E feladat 
határértékei között 42 százaléknyi eltérés mutatkozik a jelző rovására! Ha 
visszalapozunk a 2. feladathoz, akkor azt tapasztaljuk, hogy a bővítmények 
megnevezésében is a jelző szerepelt a legalacsonyabb megoldási százalékkal, és 
itt is egyedül a jelző felismerése bizonyult kritikusnak.

Aggodalomra nemcsak a jelzővel kapcsolatos tárgyismeret ad okot. A 
képszerű nyelvi ábrázolás elemi alakja a jelzős szerkezet. Amennyiben a tanítás 
csak a tényismeretre szorítkozik, és ott sem tud jelentősebb eredményt elérni, a 
fogyatékosságoknak törvényszerűen a tanulók kifejezőképességében kell jelent
kezniük. Nincs szándékomban kitérni az írásbeli dolgozatok nyújtotta tapasz
talatokra, csupán megjegyezni, hogy a szakfelügyeleti hálózat állandó panasza a 
tanulók fogalmazványainak képszegénysége, lapos, szürke, nehézkes stílusa, az 
árnyalt kifejezésmód hiánya.

Ha átlépünk a magyartánítás más területére, az irodalmi nevelésre, vajon 
mi képezi az irodalomolvasásban a műelemzés tárgyát, há a műalkotás alapvető 
nyelvi kifejező eszközei sem keltik fel a figyelmet?

Nem vitás, hogy az iskolareformot megelőző időszak általános társadalmi 
és szakmai hatótényezői nyomot hagytak a pedagógusok felfogásában is. A 
régebbi beidegződőttségek olyan szilárdnak bizonyulnak, hogy hosszabb türel
mi időre van szükség, míg a belső, tudati változások beérnek és gyümölcsözni 
kezdenek. Az anyanyelvtanítás egyes területei kölcsönös összefüggésben van
nak. Amennyiben általános képzési és nevelési célkitűzéseink átmennek a 
pedagógus köztudatba, egy adott fejlődési szakaszban az oktatás eredmé
nyességén a tudati változásnak meg kell mutatkoznia. Vitathatatlan, hogy el kell 
fogadtatnunk tanárainkkal azt a nézetet, hogy az anyanyelvi nevelés egysé
gességének, globalitásának elve érvényesüljön az irodalmi nevelésben is. Sőt 
továbbfejlesztve az elképzelést, az irodalmi műalkotás megközelítése elképzel
hetetlen a nyelv és stílus vizsgálata nélkül!

Ha a mondattan tényismeretét tekintjük, egészében elégedettek lehetünk 
az eredménnyel, mert a mutatók tükrében osztályátlag feletti eredményt



tapasztalunk. Bíráló megjegyzéseink az anyanyelvi nevelés új elveinek jelenlé
tére vagy inkább hiányaira vonatkoztak. A tanítás minőségi változásait hiányol
juk. Nézetem szerint itt is dialektikusán kell szemlélnünk a tanítás válságát:

a) a régi tanítási felfogás és beidegzettségek megléte kimutatható, és 
visszahúzó erővel hat;

b) az új csírái megtalálhatók, és tartós megfigyeléssel fejlődésüket körvo
nalazni tudnánk.

153. A hangok és a betűk
A hangtani anyag ismeretéről bizonyos derűlátással kellene beszélnünk, 

hiszen az alsó tagozaton az 1-2. osztályban szinte kizárólag hangtani elemek 
szerepelnek, majd a későbbiekben a helyesírástanítás központi kérdése a 
halláson-ejtésen alapuló írás.

A teszt feladataira adott válaszok tükrében azonban előlegezett bizal
munkat módosítani kell. Úgy tűnik, hogy a tanítás is feltételezi a szilárd is
mereteket, mert nem fordít alaposabb gondot a tudatosításra.

A feladatokkal elsősorban az újnak számító ismereteket igyekeztem 
ellenőrizni. így a 6. feladattal szerettem volna megállapítani, képes-e a tanuló 
meghatározni a mássalhangzó fogalmát. A kérdésre csak a tanulók 35,4%-a 
adott kifogástalan választ. A genust (beszédhang) csupán 26% tudta megnevez
ni. Valamivel kedvezőbb a helyzet a fogalmi jegyek ismeretében: 55,9% tudja, 
hogy "valami" akadályba ütközik, de hogy az a valami a tüdőből kiáramló 
levegő, azt mindössze a tanulók negyed része (24,3%) ismeri. Nyilván baj van a 
fogalom kialakításával. Feltehetően a beszédhangokat mechanikusan csopor
tosítják, és nem tudatosítják a beszédhangok keletkezésekor előálló különb
ségeket.

Feltevésemet a 4. feladat százalékértékével támasztom meg: mindössze a 
tanulók 28,2%-a különbözteti meg a zöngés és zöngétlen mássalhangzókat. A 
jelzés szerint általános az alacsony ismeretszint, mert úgyszólván semmi 
különbség nem tapasztalható a zöngés vagy zöngétlen mássalhangzók felis
merésében.

De haladjuk tovább a megkezdett úton! A mássalhangzók zöngésség 
szerinti megkülönböztetése nélkül képtelenek vagyunk szakszerűen feldolgozni 
a kiejtésben és írásban érvényesülő mássalhangzótörvényt. A tanterv a -val, -vei 
ragok teljes hasonulását tételesen is megköveteli. A tanulók ismereteit a 
területről a 8. feladat vizsgálta. A populáció fele (50,7%) tudta megmegyarázni 
a kérdéses hangtani jelenséget. Ha azonban a feladat elemeit vizsgáljuk, azt 
kell látnunk, hogy míg 513% tudja, hogy két szomszédos mássalhangzó 
találkozásakor teljes hasonulás következik be (62,4%), addig csupán 38,4% érti 
meg, hogy a teljes hasonulás a zöngés és zöngétlen mássalhangzók egymásra 
hatásának a következménye.

A magyartanításnak mindebből azt a következtetést kell levonnia, hogy a 
nyelvtani anyag logikai struktúráiban nem mellőzhetők az egyes elemek



tanítása. Ha az egyik logikai láncszem gyengén (eredménytelenül) feldolgozott, 
ennek messzemenő következményei lesznek a téma többi egységének feldol
gozásakor. Mindebből az következne, hogy a felületes vagy a kellően meg nem 
alapozott ismeretek a gyakorlati alkalmazásban fogják leginkább éreztetni ha
tásukat. A következtetésnek ellentmondani látszik a 8. feladat, amely a -val, -vei 
ragok v-jének teljes hasonulását vizsgálta. A tanulák teljeseítménye ugyanis 
összességében 63%, ami magasan az osztályátlag felett áll.

Vizsgáljuk meg behatóan az egyes részeredményeket! A kés, toll, meggy 
szavak írásában a tanulákat a kiejtés vezette. A -val, -vei ragos alakok írása 
ugyanis egybeesik a kiejtésse, azaz hosszan halljuk és hosszan írjuk a kérdéses 
másslahangzókat. Itt kimagasló a teljesítmény, 78-85% között mozog. Más a 
helyzet a "kulcs" szó eszközhatározó ragos alakjának írásakor. Itt a kiejtés eltér 
az írott alaktól, s a tanulókat nem vezette a hallás utáni írás elve. A tel
jesítményük 59,8%-ra csökkent. A szóvégi néma h és a -val, -vei rag v-jének 
találkozásakor teljesen csődöt mondott a tanulók tudománya: mindössze 8,1% 
írta helyesen a teljes hasonulásos alakot, holott a feladatban előforduló szó 
tankönyvük két tanítási egységében ("Gyakoroljuk a mássalhangzó helyes
írását!" és "Gyakoroljuk a teljes hasonulás helyesírását!") is előfordul. A tel
jesítmény alapján azt kellene mondanunk, hogy a teljes hasonulásnak ez a 
típusa szélsőségesen a figyelem és a gyakorlás peremére szorul. A korrelációs 
vizsgálatoknál azonban látni fogjuk, hogy más tényezők is hatottak a tel
jesítmény alakulására.

ítéletünk a kifejtett észrevételek ellenére sem lehet lesújtó. Le kell 
szögeznünk, hogy a szóvégi néma h-s szavak teljes hasonulásos eseteinek írása 
alacsony frekvenciájú, és éppen ezért gyakorlati értéke mellőzhető. Ami pedig 
a tanulók környezetében gyakran használt szavak teljes hasonulásos eseteinek 
írását illeti, elégedettek lehetünk: kb. azon a szinten mozog a teljesítmény, mint 
amit az 1970. évi felmérés is kimutatott. Az előbbiekben utaltam arra, hogy a 
hallás utáni emlékezet segítségére lehet a tanulóknak a helyesírásban. A 10. 
feladat arra utal, hogy az alsó tagozatos helyesírástanítás nem fordít kellő gon
dot a helyesírás fonetikus elvének fejlesztésére. Az alsó tagozatos tantervi 
követelmények osztályról osztályra kihangsúlyozzák, hogy a magánhangzók 
hosszúságának jelölése minden évfolyamon nagy gonddal kell gyakorolni. A 
49,1%-nyi teljesítmény azonban nem valami kecsegtető. A feladat gyakorlati 
megoldása nem igényelte semmiféle hangtani törvény ismeretét, csupán a he
lyes kiejtés alapján kellett jelölni a magánhangzók hosszúságát. Ebben az eset
ben sem ismeretszegénységgel találkozunk, hanem gyakorlatlansággal.

Az előző tartományi felmérés olyan kecsegtető teljesítményt mutatott ki a 
szavak elválasztását illetően, hogy annak alapján ezt a helyesírási kérdést a 
készség fokán láttam begyakorlottnak. Meglepetésemre az újabb eredmény 
nem valami kecsegtető: a tanulók 36,5%-a oldotta meg hibátlanul a feladatot. 
A teljesítményre negatív hatással volt az a követelmény, hogy a tanulók 
analógiás alapon csoportosítsík a szópárokat az elválasztás szabályai szerint. A 
tanulók zöme nem észlelte, hogy milyen szótagolási elv érvényesül a szópárok
ban, pedig a feladaton belül csak kétszótagú szavak szerepeltek, amelyeknek



már a ritmusa is segítette volna őket a helyes megoldás felfedezésében. Az 
alacsony eredmény itt sem az ismerethiány, hanem a nyelvi lelemény hiányának 
következménye.

15.4. A szó

A témának -  a terjedelmének megfelően -  három kérdést szenteltem. A
11. feladattal azt vizsgáltam, hogy meg tudják-e állapítani a tanulók a tol
dalékokat, illetve képesek-e azokat megnevezni. A kérdés átlaga 49,1%. A 
feladat tartalmi elemzése azt mutatja, hogy a tanulók nagy biztonsággal 
képesek elhatárolni a tőmorfémától a toldalékmorfémát -  kivéve a képzőt. A 
toldalékok felismerésében azonban már bizonytalanná válnak, teljesítményük 
sokkal alacsonyabb szinten formálódik.

Ha az elemzőképességüket és ismereteiket vizsgáljuk, akkor megállapít
hatjuk, hogy

felismeri a toldalékot 54,5%,
megnevezi a toldalékot 27,3%,

azaz 27,2%-kal kevesebb tanuló képes megnevezni a toldalékok fajait, 
mint amennyi felismeri.

Egészében az eredmény nem lehangoló. A probléma abban van, hogy a 
tantervi követelmények szerint a toldalékokat a meghatározás fokán kell 
számon kérnünk a tanulóktól. Ez azt jelenti, hogy a teljesítmény értelmében a 
kívánatosnál alacsonyabb ismeretszinten kaptunk elfogadható választ a tanu
lóktól.

A rokon értelmű szavak fogalmát már meg kellett határozniuk a tanu
lóknak. Az előző feladathoz viszonyítva a teljesítmény 20%-kal csökkent, tehát 
csak 29,5% volt képes megfogalmazni a helyes definíciót (13. feladat).

A hangutánzó szavak esetében a gyakorlati alkalmazást helyeztem előtér
be. A 14. feladat szerint 59,4% helyesen tudja alkalmazni bizonyos élőlények
kel, tárgyakkal kalcsolatban az odaillő hangutánzó szavakat.

15.5. Az ige

Jelentőségének megfelelően a teszt legtöbb feladata az igére vonatkozik.
A követelmények szellemében a 17. feladat azt vizsgálta, képesek-e a 

tanulók meghatározni az ige fogalmát. 40,4% adott kifogástalan választ a 
kérdésre. Az itemek vizsgálata felfedi, hogy a tanulók nagy része tudja, hogy az 
ige cselekvést (61,9%) vagy történést (59,8%) jelentő szó. Mindez arra utal, 
hogy még frissen élnek bennünk a 4. osztályos nyelvtanítás emlékei. A fogalom 
jellmező jegyeinek bővítése azonban nem történt meg a kívánt szinten.

"A cselekvés, történés, állapot, lét... csak mint vkinek vagy vminek 
bizonyos időben végbemenő, fennálló cselekvése, történése, állapota, léte



érzékelhető... Az igével tehát a cselekvés-, történés-, állapot-, létfogalmat a 
valóságtól e l v o n t a n  nevezzük meg, de egyúttal az igét mondatba foglalva a 
v a l ó s á g r a  v o n a t k o z t a t j u k  is: személyhez, időhöz stb. kötjük." 
(MMNYR, 201. oldal). A tudományos értelmezés a tankönyvi meghatározás
ban a tanulók fejlettségi szintjén helyet is kap. De nem kerül át a tanulók 
tudatába! Az igei állítmány és az alany viszonyáról, arról, hogy ki cselekszik 
(20,9%), illetve kivel történik valami (18,8%), csupán a tanulók ötödé szerzett 
tudomást.

Nem véletlenül hangsúlyoztam a mondattani bevezető szükségességét, 
íme, az első szófajtani kategóris esetében már szembe találjuk magunkat azzal 
a jelenséggel, hogy a tanítás megfeledkezik a nyelvi elemek funkciójáról, a jelen 
esetben az ige mondattani szerepéről. A tanítás az igéről csupán a jelentést 
tudatosította, de elmulasztotta észrevétetni funkcióját a predikatív viszonyban.

Állításom igazságát a 16. feladat bizonyítja. Itt a tanulóknak az igéket 
jelentésük szerint kellett besorolni. Az eredmény 82,9%! A teljesítmény igen 
szilárd idegkapcsolatokra, beidegződöttségekre utal. Nyilván az 5. osztályos 
magyartanítás azt erősítette meg, amit a 4. osztályban már tanítottak: "Az ige 
cselekvést vagy történést jelentő szó." Ehhez a megállapításhoz csak még azt 
fűzték hozzá, hogy a volt, van, lesz szó is ige.

Az ige puszta felismerése is az előző években szerzett ismeretek szilárd
ságára utal. A 15. feladatban a tanulók 66,9%-a felismerte az igéket ismeretlen 
szövegben.

Mindhárom feladat végső soron az előző ismeretek további megszi
lárdítását, beidegződését jelzi. Ami új volt az 5. osztályos meghatározásban (és 
a tantervi anyagban), az a tapasztalat szerint hézagos ismeretek formájában 
jelentkezik. De vajon valóban így van-e?

A 18. feladat szerint a tanulóknak meg kellett nevezni az igeragozásokat. 
A teljesítmány átlagon felüli: 64,5%.

Nézzük, vajon mi lesz a helyzet, ha az ismereteket alkalmazni kell! A 22. 
feladat értelmében a tanulóknak le kellett írniuk az adott igék alanyi, illetve 
tárgyas ragozású alakját. A teljesítmény katasztrójálisan alacsonyra zuhant! A 
feladat átlaga mindössze 27,7%, de így is inkább az alanyi ragozású igealak 
jóvoltából. A tárgyas ragozású igealakokat mindössze a tanulók 24,3%-a volt 
képes leírni, azaz a populáció negyedrésze.

Vajon a tényismeret gyakorlati alkalmazása valóban ilyen alacsony szintű? 
A tévedés lehetőségét kizárja a 24. feladat, amelyben az igeragozás ismerete 
mellett műveletvégzést is követeltünk a tanulóktól: az adott igéket múlt időbe 
kellett helyezni, azaz alkalmazni kellett a múlt idő jelét. Az eredmény 31,3%. 
Másszóval igazolva látom azt az állításomat, mely szerint tanulóink anyanyelvi 
tényismeretével nincs baj, hanem az ismeretek gyakorlati alkalmazásával. A 
tanítás jobbára az ismeretszerzésre alapozódik, ugyanakkor vele párhuzamosan 
az ismeretek gyakorlati alkalmazását elhanyagoljuk. A tanulók műveletvégzésí 
algoritmusa vagy alacsony szintű vagy ki sem alakult.

Az igeragozások ismeretét és alkalmazását ellenőrző kérdéssorozathoz 
hasonlóan vizsgáltam az igemódok ismeretét. A feladatok tehát mintegy



bizonyságul szolgálnak a tanulók nyelvtani gondolkodás^ és az alkalmazás
képes tudás meglétének vagy hiányának megállapítására.

A 19. feladat szerint a tanulóknak meg kellett nevezni az igemódokat. Tel
jesítményük 53,7%-os volt, s az egyes igemódok ismeretében csupán i2%-nyi 
eltérés mutatkozott.

Továbbhaladva a megkezdett úton, a 20. feladat a módjelek ismeretét 
ellenőrizte. A mutató szerint a tanulók 63,2%-a tudja, hogy a felszólító mód 
jele aj.

A 25. feladat ismét a tényismeret gyakorlati alkalmazására vonatkozott. Itt 
az eredménygörbénk a mélypontra süllyedt: mindössze a tanulók 13,3%-a volt 
képes a megadott igék felszólító módú alakjait leírni.

A feladatsor adatai alapján -  a gondolatismétlés elkerülésével -  arra a 
következtetésre kellett jutnunk, hogy tanításunk a cél- és feladatrendszerből 
egyetlen elemet emel ki, annak a megoldására koncentrál. Ez pedig nem egyéb, 
mint a nyelvi jelenségek tudatosítása, a nyelvről szóló ismeretek kialakítása. A 
többi feladat (a kifejezőképesség, a helyesírási készség, az értelmi erők fej
lesztése) megoldása háttérbe szorul. Következményeképpen maga az ismeret- 
szerzési folyamat is csonka marad: a kialakított ismereteket szervezett és 
tudatos gyakoroltatással nem alakítja a tanítás alkalmazásképes tudássá.

A 25. feladat tömören jelzi a felvetett kérdés meglétét, valós voltát. Az 
előző téma keretében megállapítottuk, hogy a tanulók közepes szinten ismerik 
a toldalékmorfémák fogalmát. A tanításban alig néhány héttel később, amikor 
az ige témakörében már természetesnek kellene vennünk, hogy támaszkod
hatunk az előzetes ismeretekre, kiderül, hogy a tanulók nem tudják az 
igetöveket helyesen toldalékolni. A fogyatékosság fogyatékosságot szül: a jel + 
igei személyrag, illetőleg igető + jel kapcsolata létrehozza a mássalhangzó
törvényeket (összeolvadás, teljes hasonulás), amelyek kiejtési (helyesejtési) és 
helyesírási problémák forrásai. Áttételesen tehát a távolabbi általános fel
adatok megvalósulását gátolják, illetve jelzik a megoldás alacsony szintjét vagy 
a megoldatlanságot.'

A gondolkodásfejlesztő pedagógiai munka a társadalmi értékrendszerben 
objektíválódott ismerettartalmakon valósulhat meg. Az objektív társadalmi 
értékek a tanulókban szubjektív formát öltenek, a személyiség szerves alko
tórészeivé válnak. Ez az elsajátítási folyamat azonban nem mehet végbe a 
tanulók személyes erőfeszítése, saját aktivitása nélkül. Ezért ha az anyanyelvi 
nevelés nem jut tovább a nyelvi tények ismertetésénél, a pedagógiai szituáció 
béna marad: nem jön létre interakció, kimarad belőle a nevelési elem, a 
személyiségfejlesztés tudatos tevékenysége. A megfelelő feladatokon nyugvó 
gyakorlatrendszereknek tehát nem csupán az alkalmazásképes tudás kiala
kítása lenne a célja, hanem az értelmi erők, a gondolkodás fejlesztése a 
személyiségfejlesztés egészében szemlélve. A feladatoknak mindenekelőtt biz
tosítaniuk kellene a megismerés és cselekvés, a konkrét és absztrakt gon
dolkodás egységét.

Az értelmi erők fejlesztése azért képvisél nagy tantárgypedagógiai értéket, 
mert a fejlettebb agyi struktúrák at  egész gondolkodás színvonalát,



eredményességét emelik, és transzfer révén új és más feladatokban is éreztetik 
jótékony hatásukat. A transzferális hatás az általános megoldási elvek és 
eljárási szabályok átvitelében nyilvánul meg mind az anyanyelvi nevelés egyes 
területein, mind pedig az oktató-névelő munka egészében.

A merőeszköz utolső feladatai is az igére vonatkoztak, de a maguk 
egysíkúságával más szemléleti módot igényelnek. így pl. a 23. feladat, amely a 
feltételes mód ismeretét ellenőrizte, 44,8%-os eredményt mutat. Egysíkúsága 
abban van, hogy mindössze módjellel kellett ellátni a feltűntetett igéket.

A 21. feladat az igekötő helyes használatára vonatkozott. Bár az előbbiek
ben az egysíkú feladatok közé soroltam, mégis mindössze a tanulók 26,3%-a 
tudott csak helyes megoldást találni a felvetett helyesírási kérdésre. Feltéte
lezem, hogy ha verbális választ kellett volna adniuk, sokkal magasabb lenne a 
megoldási arány az ige és a hoyája tartozó igekötő írását illetően. Ehelyett 
azonban a műveletmegoldó képességüket kellett igénybe venniük. Az értelmi 
erők fejlesztésével kapcsolatos fejtegetésemben rávilágítottam a műveletvégzés 
fontosságára, vagy népszerűbb kifejezéssel, a tanulói aktivitás szükségességére.

Őszintén szólva, e feladatot csupán rutinellenőrzésnek szántam. Az előző 
években ti. a tanulók már megismerték az igekötő fogalmát. Mivel összetettebb 
nyelvtani törvény nem szabályozza helyesírását, kezdettől fogva taníthatták már 
a törvényen alapuló helyesírási módot. Mindennek ellenére a teljesítmény 
meglepően alacsonyan, mélyen az osztályátlag alatt alakult.

ÖSSZEGEZÉS: Anyanyelvi nevelésünk az iskolareform keretében 
továbbra is lényegében a nyelvtani ismeretek feldolgozásával foglalkozik. A 
tanulók tényismerete közepes vagy annál jobb. Ezen a téren az előző állapothoz 
viszonyítva lényeges változás nem következett be. Reformtantervünk a kifeje
zőképesség fejlesztését és a nevelői célok megvalósítását helyezi előtérbe, azaz 
nagyobb hangsúlyt kapott a formális képzés. E tartományok egyben tantervűnk 
újdonságát is jelentik. A felmérés adatai arra utalnak, hogy a kifejez őképesség 
fejlesztésében nem értük el, sőt meg sem közelítettük a kitűzött célokat. A 
nevelés -  az értelmi erők fejlesztése -  terén feladataink módszertani kultú
ránkban nem tudatosultak. A fogalomkialakításban döntő móndon a tanárral 
való "együttgondolkodás", az "előimádkozás" módszere dominál. Következés
képpen az iskolareform soron következő éveiben magyartanáráink között 
hatásosabban kell népszerűsítenünk az ún. aktivizáló módszereket: a csoport- 
munkát, a feladatlapok rendszeres használatát és programozott tananyagszek
venciákat. A frontális osztálymunka módszertanában a műveletmegoldó 
eljárások népszerűsítésében nagy hatással lehetnek új nyelvi ankönyveink, 
amennyiben maguk is az aktív gondolkodásfejlesztés módszereivel dolgozzák 
fel a nyelvtani ismereteket.

Ha csupán a tanterv és a társadalmi elvárások szemszögéből újat jelentő 
területek feladatainak eredményes megoldását szemléljük, akkor le kell szögez
nünk: anyanyelvi nevelésünk még nem váltja be a hozzáfűzött reményeket.



XVI. A MÉRŐESZKÖZ ÉS AZ ADATOK STATISZTIKAI
ELEMZÉSE

16.1. Az iskolák rangsora

Rangszám Az iskola neve
1. Kókai Imre Általános Isk., Temerin
2. Petőfi Sándor Ált. Isk., Újvidék
3. Gyakorló Ált. Isk., Szabadka
4. Néphősök Ált. Isk., Csantavér
5. Vük Karadžič Ált. Isk., Bajmok
6. Cseh Károly Ált. Isk., Ada
7. Arany János Ált. Isk., Oromhegyes
8. J. J. Zmaj Ált. Isk., Törökkanizsa
9. Május 25-e Ált. Isk., Szabadka

Ha a populáció átlagát átalakítjuk hagyományos osztályzattá (melléklet
ként lásd az osztályzattá alakítás táblázatát), megállapítható, hogy az anyanyelvi 
nevelés eredményessége tartományi szinten közepesnek (3) tekinthető. Három 
iskola (az 1-3. rangszámú) jeles (4) osztályzatot ért el; a 4. rangszámú közepes 
(3), a többi öt pedig elégséges (2) osztályzatot.

Vajon az iskolák magyartanárai milyen elbírálásban részesítették tanuló
ikat? A teszttel az egyes tanulók osztályzatait is begyűjtöttem, és segítségükkel
kiszámítottam az osztályátlagokat. A tényleges teljesítmény és az osztályzatok 
közötti viszony a következő:

az iskola a mérés
o s z t á l y z a t a

1. Kókai Imre Ált. Isk., Temerin 3,6 4
2. Petőfi Sándor Ált. Isk., Újvidék 3,4 4
3. Gyakorló Ált. Isk., Szabadka 3,2 4
4. Néphősök Ált. Isk., Csantavér 2,4 3
5. Vük Karadžić Ált. Isk., Bajmok 2,2 2
6. Cseh Károly Ált. Isk., Ada 2 2
7. * Arany Jénos Ált. Isk., Oromhegyes 1,8 2
8. J. J. Zmaj Ált. Isk., Törökkanizsa 1,6 2
9. Május 25-e Ált. Isk., Szabadka 1,6 2

Iskolaátlag
64,1%
59,6%
53,7%
43,2%
53,5%
34,5%
30,9%
27,5%
26,7%



A kimutatás szerint nem kell tartani attól, hogy tanáraink enyhén osztá
lyoznak. Csupán egyetlen esetben (a 6. iskola) teljesen egybevágó az iskola 
magyartanára és a mérés által kimutatott átlagosztályzat. Az 5. rangszámú is
kola kivételével minden esetben szigorúbb elbírálással találkozunk, mint ami
lyen anyanyelvi készséget a tanulók a méréskor tanúsítottak.

Ha a nevelés és oktazás törvényét vesszük elbírálási alapul (Vajdaság 
SZAT Hivatalos Lapja, 1977. Június 16., 57. szakasz) az átlagos anyanyelvi 
előmenetel megállapításához, úgy megállapíthatjuk, hogy a tanárok osztályzata 
alapján csak egyetlen iskola kaphatná meg a jeles osztályzetot (az 1. rangszá
mú), kettő (a 2-3. rangszámú) a közepest, a többit az elégtelenek csoportjába 
kellene sorolnunk.

A tanulók általános anyanyelvi tanulmányi előmenetelét azonban nem 
szemlélhetjük kizárólag a felmérés eredményeinek tükrében. Az osztályátlagok 
minden bizonnyal az irodalmi ismeretek és olvasási készség, illetve a kifejező
képesség szintjének figyelembe vételével alakultak. Nem tartom lehetetlennek, 
hogy éppen az általam is kifogásolt kifejezőképesség bírt kényszerítő erővel, 
hogy tanáraink értékelése szigorúbb.

Ha mindezeket szem előtt tartjuk, meg kell állapítanunk, hogy magyar 
szakos tanáraink reálisan bírálják el a tanulók teljesítményét.

16.2. A tanulók szociális szerkezete és anyanyelvi előmenetele

A családi körülmények és a gyermek tanulmányi eredményei régóta a 
nevelésszociológia klasszikus vizsgálódásai közé tartozik. A hatvanas években a 
hazai neveléstudomány is fokozottabb érdeklődést tanúsított a tanulók szociális 
eredete és tanulmányi előmenetele közötti viszony iránt. Mivel e téren a 
szakirodalom igen gazdag, nem bocsájtkozom a probléma részletes taglalásába. 
Csupán egyetlen vizsgálatról adok hírt, amely területileg és iskolafokozat 
szerint közel áll saját kutatási tartományomhoz.

A szabadkai Pedagógiai Intézet 1971-ben Szabadka község közoktatási és 
társadalmi-politikai szerveinek megbízásából minden iskolafokozaton széles
körű és mélyreható vizsgálatot szervezett annak megállapítására, hogy milyen 
kapcsolat mutatható ki a tanulók szociális szerkezete és tanulmányi eredmé
nyük, illetve lemorzsolódásuk között. A begyűjtött és feldolgozott adatok 
alapján igen lehangoló kép alakult ki.

Az általános iskolák viszonylatában megállapítást nyert, hogy a 8 éves 
iskoláztatás alatt a tanulók 34,5%-a lemorzsolódik, azaz mindössze 65,5% 
fejezi be eredményesen, időre az általános iskolát. A Pedagógiai Intézet 
bizonyságot szerzett arról is, hogy igen szoros a kapcsolat a tanulók szociális 
eredete és a tanulmányi eredmény, közelebbről a lemorzsolódás között. Kide
rült ugyanis, hogy

az értelmiségi szülő gyermekei 91,5,
a kézművesek gyermekei 83,9,
a munkások gyermekei 66,9,
a földművesek gyermekei 44,8



százalékban fejezik be osztályismétlés nélkül a nyolcosztályos iskolát. (A 
közelebbi adatokat lásd a mellékelt táblázaton!)

Joggal beszél tahát a nevelésszociológia hátrányos helyzetű tanulókról. A 
szlovén szociológusok egyenesen társadalmi igazságtalanságnak tekintik, hogy a 
tanulók képességeik ellenére a családi környezet hatására hátrányos helyzetbe 
kerülnek az iskoláztatás folyamán.

A családon belül a következő tényezők befolyásolják a gyermek személyi
ségfejlődését:

-  a szülők iskolázottsági szintje,
-  a jövedelemszint,
-  a háztartás fölszereltsége,
-  a kulturális ellátottság.
Mindezek a tényezők hatással vannak a család szocializációs funkcióira, 

amelyeket a következőkben összegezhetünk:
a) A gondozás; mivel a biogén szféra alapja a személyiség szociogén 

szférája kialakulásának, ilyen értelemben szocializációs funkció.
b) A személyiség pszichogén szférája irányul a biztonságérzet meg

teremtése a gyermekben, a személyiségfejlődés érzelmi alapjainak lerakása.
c) A beszéd megtanítása. Ez nemcsak azért fontos szocializációs funkciója 

a családnak, mert megtanít a legtökéletesebb kommunikációs rendszerre, 
hanem azért is, mert az eddigieknél gyorsabban és pontosabban közvetíti a 
gyermeknek a család mikrokultúráját.

d) A család biztosítja az első interakciós teret a gyarmeknek.
e) A családtagok a gyermek legelső modelljei.
f) A család keretei között alakul ki a gyermek identitása, éntudata.
E funkciók közül a beszédtanulást emelném ki. Kozma Tamás szerint "a 

családi tényezők fontosabbnak mutatkoznak ott, ahol szóbeli kifejezőkészség
hez kötött eredményeket kell produkálni; viszont kevésbé fontosak ott, ahol az 
eredményeknek nem föltétele a beszédkészség. Mindez visszautal arra a 
szocializációs funkcióra, amelynek során a család a gyermeket beszélni tanítja. 
A családok közötti mikrokultúrális különbség -  amelynek átörökítése jórészt 
épp a beszéd útján történik -  nagy részben felelős azért, hogy a különböző 
családi életkörülményekből, társadalmi rétegekből, osztályokból érkező gyere
kek ma még az iskolában különböző eredményeket tudnak fölmutatni. A család 
mikrokultúrája és szocializációja ilyenformán az a fontos jelenségvilág, amely a 
család és iskola együttműködésének ezt a fontos területét... jelentősen befo
lyásolja.”59

Ha tehát a családi környezet bizonyíthatóan döntő hatással van a tanulók 
általános iskolai előmenetelére, a kérdéskörön belül különös fontossággal bír 
az anyanyelvi nevelés hatékonysága, azaz a szociális olló nyílásának ellensúlyo
zása. Mint az 1970-es mérés elemzésekor említettem, már akkor tervbe vettem, 
hogy az anyanyelvi nevelés hatékonyságát a családi rétegeződés szemszögéből 
is elemzem. Az akkori minta nagysága lehetetlenné tette, hogy gépi feldolgozás 
nélkül erre a feladatra vállalkozzam. Az újabb mérés tervezésekor erre a
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kérdésre is választ akartam kapni, mert a kisebb minta lehetővé tette az adatok 
kézi feldolgozását.

A teszt fedőlapján a következő foglalkozási skálát tűntettem fel:
1. közigazgatási vagy gazdasági vezető;
2. egyetemi vagy főiskolai végzettségű szellemi munkás;
3. középiskolai végzettségű szellemi munkás;
4. irodai dolgozó;
5. szakmunkás;
6. betanított munkás;
7. segédmunkás;
8. mezőgazdasági fizikai munkás;
9. mezőgazdasági egyéni termelő;
10. egyéb foglalkozású.
A tanulókat a szülők (elsősorban az apa) foglalkozása alapján be kellett 

karikázniuk a megfelelő sorszámot. A mintát képező tanuló közül 229 határoz
ta meg a szülők foglalkozását. A szociális rétegeződés szerint a tanulók tel
jesítménye a következőképpen alakult:

Szociális rétegeződés és tanulmányi eredmény
Fogl. kód Tan. száma % Átlag Szórás

1. 2 0,9 52,25 7,43
2. 18 7,9 69,64 18,91
3. 9 3,9 48,83 23,99
4. 2 0,9 48,75 30,76
5. 85 37,1 46,81 21,99
6. 22 9,6 41,21 17,74
7. 11 4,8 45,32 18,26
8. 18 7,6 24,31 14,57
9. 38 16,6 41,55 16,83

10. 24 10,5 37,10 25,51
Teljes: 229 100,0 44,48 22,01

Az adatokból mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy az egyes szociális 
kategóriáknak megfigyelhető átlagértékek egymástól szignifikánsan különböz
nek. Másszóval: a teljesítményátlagok és a szülők foglalkozása között szignifikáns 
összefüggés mutatható ki 99%~os szinten is!

Mélyedjünk el kissé jobban a számoszlopokban! Megállapíthatjuk, hogy a 
legmagasabb anyanyelvi teljesítményt a 2. kódszámot viselő kategória érte el, 
azaz a legjobb anyanyelvi előmenetelűek az egyetemi vagy főiskolai végzettségű 
szellemi munkások gyermekei. Közvetlenül utánuk következik a 1. kódszámot 
viselő csoport, azaz a vezető beosztású szülők gyermekei. A legalacsonyabb tel
jesítmény a 8. kódszámnál, azaz a mezőgazdasági fizikai dolgozók gyermekeinél 
mutatlozott. Az osztályátlag (41,7%p) és a rétegeződés szerinti legmagasabb 
teljesítmény közti különbség 25,16%p, azaz százalékosan kifejezve a legjobbak



teljesítménye 156,5%-kal magasabb az osztályátlagnál. Velük szemben a legala
csonyabb teljesítmény 20,l%p-tal kisebb az osztályátlagnál, azaz az osztály
átlaghoz viszonyítva teljesítményük 54,6%-kal, a legjobbakhoz viszonyítva 
286,4%-kal gyengébb!

Ha tömbösítjük az eredményeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy az 1-4. 
kódszámmal jelzett értelmiségi csoport átlaga 54,86%p, az 5-10. kategóriába 
tartozó közvetlen termelők gyermekei pedig 39,38%p-os átlagot értek el. A 
részvizsgálatokkor megállapítottam, hogy a két csoport teljesítménye közötti 
különbség elhanyagolható százalékot tesz ki, ha csupán a nyelvi tényanyag is
meretét vizsgáljuk. Ám a rés megnövekszik, ha a feladatok az anyanyelv 
használatát követelték meg. A jelenség természetes: ott, ahol szinte azonos 
alapról, nullpontról indultak ki a tanulók -  az anyanyelv tudatosításában -, a 
családi szubkultúra kevésbé éreztette hatását. A másik terület, az anyanyelv 
kommunációs rendszerként való használatában óriási helyzeti előnnyel indultak 
a kedvezőbb körülmények között élő tanulók.

A felvett fonalon tovább haladhatnánk, és vizsgálódásainkat kiterjeszthet
nénk mindazokra a tantárgyakra, ahol az anyanyelv használatára különösen 
nagy szüksége van a tanulóknak. De nem szeretném tovább bonyolítani e 
nevelésszociológiai kérdést! Tantárgyunk, a magyartanítás tapasztalatai alapján 
leszögezhetjük: az anyanyelvtanítás (és az iskolai oktatás) sem csökkenti a 
helyzeti előnyökkel induló és a hátrányos helyzetű tanulók közötti különbséget. 
Sőt az említett szabadkai vizsgálat (és a nevelésszociológiai megfigyelések) 
szerint a különbségek az iskoláztatás folyamán megnövekednek.

Mit tehet a társadalom és az iskola az irányzat ellensúlyozására? Elsősor
ban azt, amit a szabadkaiak tettek az elemzés beterjesztése után: középlejáratú 
közoktatási tervük előirányozta minden 6 éves gyermek óvodai nevelését; a 
bölcsődék és napközik befogadóképességének állandó növelését; a tankönyvek 
és más iskolai felszerelés ingyenes biztosítását az alacsony jövedelmű szülők 
gyermekei számára. Egyébként országszerte számos község hasonló elhatáro- 
zásrajutottréppen a nevelésszociológiai kutatási eredmények hatására.

Mit tehet a magyartanítás a maga területén? Legfőképpen magáévá kell 
tennie és megvalósítania az iskolareform tantárgyunkkal szemben támasztott 
követelményeit:

-  a nyelvtan- és helyesírásközpontúság helyett a kifejezőképesség (kom
munikációs készság) fejlesztését helyezte a pedagógiai tevékenység homlok
terébe;

-  éljen a differenciált oktatás adta lehetőségekkel, mint pl. a csoport- 
munka, a pótoktatás és emelt szintű oktatás elve.

A sorból a pótoktatást emelném ki. Ha a magyartanár pontos ismeretek 
alapján szervezi a tanulókkal a csoportmunkát, várható, hogy kedvezően befo
lyásolja a tanulók anyanyelvi és általános iskolai előmenetelét. Elsősorban a 
hátrányos helyezetű tanulókon segíthet, akik nem a tantárgyhoz való laza vi
szony miatt, hanem a családi szubkultúra kényszerítő hatására maradoznak le 
társaiktól.



16 J . A megoszlás mennyiségi sora

Osztályközép Gyakoriság megoszlási viszor

5 5 2,1
10 10 4,3
15 14 6,0
20 14 6,0
25 15 6,4
30 18 7,7
35 23 9,8
40 24 10,3
45 20 8,5
50 13 5,5
55 12 5,1
60 14 6,0
65 9 3,8
70 17 7,3
75 9 3,8
80 6 2,6
85 3 1,3
90 3 1,3
95 4 1,7

100 1 0,4

Összesen 234 100

A táblázat ékesen szemlélteti a mérőeszköz érzékenységét. Az általam 
alkalmazott teszt gyakorlatilag mérhette és mérte is a legkisebb ismeretmen
nyiséget, valamint a tananyagban való tökéletes tájékozottságot. Másszóval a 0- 
100%p-ig terjedő határértékek között alkalmas volt a tanulók minden ismeret- 
és készségmegnyilvánulásának rögzítésére -  a kijelölt tananyagon belül.

Megfigyelhető az is, hogy a tanulók zömmel az átlag körüli osztály
közepekben tömörülnek. Pl. az állaghoz legközelebbi osztályközéphez tartozik 
a legtöbb tanuló, majd számuk fokozatosan csökken a határértékig. A jelen
ségeket azonban igen szemléletesen mutatja be a szóródás hísztogramja. (Lásd 
az ábrát!)

16.4. Szóródás

Az átlag formájában egyetlen számmal jellemeztem a statisztikai sort, a 
vizsgált jelenségcsoportot. Ha azonban csak az átlagot ismerjük, nagyon fontos 
információktól esünk el. Mint láttuk, az átlag a legkülönbözőbb értékekből 
tevődött össze. A megoszlás mennyiségi sora már szemléltette az adatok in



gadozását, sejteti a szóródást, de nem ad vizuális képet a szóródás jellegéről. 
Erről a szóródás grafikai képe tájékoztat.

A mi esetünkben a szóródás Gauss-görbéje eltér a pedagógiai eredmény
mérésben általános harang alakú görbétől. Egy M alakú, aszimetrikus görbe 
jelzi az alig közepes átlagot, de ugyanakkor az ideges ingadozás azt is jelzi, 
hogy a teljesítményt nem homogén minta valósította meg. Az M második 
(kisebb) szára bizonnyal az értelmiségi származású tanulócsoport tömörülését 
jelzi -  magasabb százalékértéken.

Az előző fejtegetések, elemzések több esetben utaltak a tanításra kiható 
körülményekre (pl. a társadalmiakra). Vitathatatlannak tekintem azonban azt 
is, hogy tanítványaink szociális strukturáltsága egy sokkal tárgyilagosabb tanter
vet követel. Ha a szociális eredet szerint csupán a tanulók 13,5%-a származik 
értelmiségi családból, azaz olyan környezetből, ahol várhatóan a család is 
példaként szolgál az anyanyelvhasználatban, illetve segíti az iskolai anyanyelvi 
nevelést, a tanulók zömét környezeti okokból hátrányos helyzetűnek kell tekin
tenünk, akkor tantervűnknek ehhez a valósághoz kell igazodnia.

A szóródás mutatói közül kiszámítottam a szórást, azaz a standard 
deviációt vagy négyzetes átlageltérést. Képlete a következő: *

ahol
X = szumma (az adatsor összeadásának a jele), 
x = az egyes teljesítmények számatértéke, 
i = a mintában szereplő elemek sorszáma, 
x = a számtani közép (az átlag) értéke.
Ha a szórás azt fejezi ki, hogy mekkora az adatok átlagos eltérése az 

átlagtól, a mi esetünkben azt jelenti, hogy az egyes tanulók teljesítménye: 
átlagosan 22%p-tal tér el az átlagtól.

Ha az elosztás szimmetrikus, a szórás által közrefogott terület az összes 
eseteknek 68 százalékát foglalja magában. Mivel a mi görbénk (eloszlásunk) 
aszimmetrikus, a szórás által közrefogott terület nem biztos, hogy 68%p lesz. 
Ezt könnyen kiszámíthatjuk. Vegyünk a minta átlagát kerekén 42%p-nak.

Tehát
42-22 = 20,
42 + 22 = 64.
Vagyis a szórás a 20 százalékponttól a 64 százalékpontig terjedő terület 

fogja közre. Ha a mennyiség sorunk segítségével megszámláljuk, hogy hány 
tanulónak van 20-64 százalékpont közötti teljesítménye (a 20-65 osztályköz 
közötti terület), azt kapjuk, hogy 162 ilyen tanuló van. Ez az összes tanulónak 
69%-a (162 : 234 = 0,69). Láthatjuk tehát, hogy értékünk jelentéktelen 
arányban tér el a 68%-tól. Itt figyelembe kell vennünk a kikerekítést is!

/  x .  -  x  /  2
22n



16.5. Szignifikanciavizsgálat

A statisztikában egy eredményre csak azt mondhatjuk, hogy szignifikáns 
(nem a véletlenen múlott, hogy éppen a vizsgált értékeket kaptuk), de azt nem, 
hogy bizonyos. A pedagógiai kutatásban egy eredményre akkor mondjuk, hogy 
szignifikáns, ha a minta alapján végzett számítás eredményeként kapott kon
fidenciaintervallum kisebb, mint a pontossági követelmény. Más szóval akkor, 
ha a számítás eredményeként kapott érték nagyobb, mint a 5%-os valószínűségi 
szinthez és a minta elemszámához tartozó t érték (leegyszerűsítve: ha a 
számítással kapott t érték 2-nél nagyobb).

A mi esetünkben az átlag 41,7%p. Az a kérdés, hogy szignifikáns-e ez az 
átlag?

Ennek kiszámításához ismernünk kell a minta elemeinek számát. Ez n = 
234. Ismernünk kell a minta szórását. Korábban már kiszámítottuk: s = 22. 
Végül ismernünk kell a t értékét.

Mivel a 95%-os biztonság a pedagógiai kutatásban a leggyakoribb, és 
elemeinek száma 120-nál nagyobb, a t = 1,96.

A t értéke tulajdonképpen azt mutatja, hogy a szórás hányszorosáról van 
szó. Vele összefüggésben nem a minta elemeinek szórásáról van szó, hanem a 
minta valamely jellemzőjének ingadozásáról, szórásáról, amit standard hibának 
nevezünk.

A szignifikanciavizsgálatnál először ki kell számítanunk a mintaátlag stan
dard hibáját. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a minta szórásának értékét elosztjuk a 
minta elemszámainak négyzetgyökével. A mintaátlag standard hibájának a jele: 
Sx

Kétségtelen, hogy a felmérés többszöri megismétlése esetén más és más 
átlagot kapnánk. Az így kapott átlagok azonban a mi populációnk átlaga körül 
ingadoznának. A standard hiba a mi esetünkben azt mutatja, hogy mekkora 
lenne a sokszorosan megismételt mérések mintaátlagának a szóródása. De 
ezzel egyúttal azt is megkapjuk, hogy a mi mintánk milyen mértékben tér el a 
teljes populáció átlagától.

A számítás képlete a következő:

s
s -  =  — ==—  . 
x  .Vrf

Behelyettesítve:

s i  ■= = 2 2 : 15’ 3 = ’ ' 44 % p -

A standard hiba annál kisebb, minél kisebb a szórás vagy minél nagyobb a 
minta elemeinek száma. A minta szórásának nagysága a vizsgált jelenség 
sajátosságaitól függ, azaz a tanulók teljesítményétől. Ezen nem áll módunkban 
változtatni. A minta elemeinek száma azonban tőlünk függ. A mintába felvett 
tanulók számának növelésével csökkenthetjük a standard hiba értékét.



A konfidenciaintervallum a standard hiba és a t érték szorzata:
A = ts*.
A konfidenciaintervallum vagy megbízhatósági értékköz azt mutatja, hogy 

a minta vizsgált jellemzője (átlaga) milyen értékhatárok közt igaz, gs értékben 
megadni.

Képletünk behelyettesítve:
A = 1,%. 1,44 = ± 2,83.
A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy a teljes populáció átlaga, azaz a vaj

dasági magyar 5. osztályos tanulók tanulmányi átlaga nyelvtanból 95%-os biz
tonsággal 38,9 -  44,5%p értékek között van.

Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha nem a t értékét vesszük 
konstansnak, hanem a konfidenciaintervallumot rögzítjük, vagyis a pontossági 
követelmény értékét írjuk be a képletbe. A konfidenciaintervallum képletéből 
kifejezve a t érték:

s -x

Ebben a képletben a standard hibának (sx) és a konfidenciaintervallumnak 
( A ) kell ismertnek lennie, hogy az ismeretlen t értékét kiszámíthassuk. A 
standard hiba -  mint már kiszámítottuk ss = l,44%p. A konfidenciainterval
lum értéke konstansként megadva A = 2,83. Ezeknek az adatoknak az alapján:

t  = A = —T T Í —  = 1,965 S-  1 ,44

A t-elosztás táblázata szerint 95%-os biztonság esetén és a 120-nál na
gyobb elemszámhoz t = 1,96 érték tartozik. Mivel a minta adataiból számított t 
érték (1,965) úgyszólván egybevág a t értékkel, a mintaátlag szignifikáns.

De tegyünk próbát!
A rendelkezésünkre álló adatok birtokában kiszámíthatjuk, hogy mek

korának kell lenni a mintanagyságnak, hogy szignifikáns átlagot kapjunk. A 
minta szórása s = 22, a t = 1,96, a = A 2,83. Ezeknek az adatoknak a bir
tokában a minta nagyságát, az n értékét az alábbi képlettel számíthatjuk ki:

Az adatokat behelyettesítve:

n = ( ,19,98322 ) = 15’232 = 231 >9 = 232



Lényegében tehát mintám felöleli azt a minimális számú tanulót, okiknak a 
teljesítménye szignifikáns tartományi átlagot biztosított.

16.6. A korrelációs együtthatók szignifikanciája

A korrelációs együttható a minták közötti összefüggés szorosságát mutat
ja. Felmerülhet ugyanis az a kérdés, hogy nem a véletlen játékaként kaptunk-e 
adatokat, amelyek összefüggést mutatnak. Vagyis az a kérdés, hogy szig
nifikáns-e a korrelációs együttható által mutatott összefüggés.

Esetünkben az 5%p-os valószínűségi szint mellett 10-nél nagyobb elem
számú mintából számított korrelációs együttható r = 0,60 fölötti értékkel már 
szignifikáns. A 30 elemszámnál nagyobb minta esetén pedig már az r = 0,35 
fölötti, 50 elemnél nagyobb minta esetében az r = 0,25 fölötti korrelációs 
együttható is szignifikáns.

Mindenekelőtt az érdekelt, hogy a mérőeszköz, a teszt adatai szig- 
nifikánsak-e. Erre a kérdésre a korrelációs mátrixok adhattak feleletet. Mérő
eszközöm, a sztenderdizált teszt 80 elemet tartalmaz. Ebben az esetben 
szignifikánsnak tekinthetők az adatok r = 0,19 fölött.

"A nemzetközi tesztirodalom... különbséget tesz homogén és heterogén 
tesztek között. A homogén teszt egyetlen tulajdonságot, készséget, jártasságot 
vesz célba, és azt több hasonló feladattal méri meg. Azért van több hasonló 
feladatra, itemre szükség, mert ezek a 'viszonylag egyszerű tulajdonságokat 
működtető feladatok könnyen elvéthetők a véletlen feltételektől függően. Ezt 
csak több hasonló feladat elvégeztetésével lehet kiküszöbölni. Az ilyen tesztek
kel szemben az a követelmény, hogy a feladatok hasonlók legyenek, vagyis a 
feladatokat tekintve a teszt homogén legyen.

A feladatok korrelációs mátrixa akkor jelzi a homogenitás követelmé
nyének teljesülését, ha az együtthatók értékei általában 0,60-0,70 fölött vannak.

A heterogén tesztek bonyolult tulajdonságokat kívánnak mérni, amit 
lehetetlen elérni hasonló feladatokkal, homogén teszttel."56

A mi esetünkben -  az anyanyelvi nevelés hatékonyságáról lévén szó -, 
heterogén tesztet kellett alkalmazni, tehát további megállapításaimat is ez a 
tény szabja meg.

A heterogén teszt esetében nem lehet követelmény, hogy minden feladat 
minden más feladattal szignifikánsan korreláljon. A túl alacsony (0,19-nél ala
csonyabb), nem szignifikáns együtthatókat esetleg hibás jelzésekként kell kezel
nünk.

Egy adott elem alacsony korrelációja egy vagy néhány más elemmel még 
nem különösebben figyelemre méltó. Azt viszont már feltétlenül meg kell 
vizsgálni, ha adott feladat sok más feladattal alacsonyan korrelál. A kiváltható 
okok közül legfigyelemreméltóbb a validitás kérdésessége; a feladat egészében 
vagy részletében nem tartozik közvetlenül a teszt által mérendő tartalomhoz 
vagy laza szálakkal kapcsolódik ahhoz; rejtett hiba lehet a feladatban vagy a 
javítókulcsban.



a) Elem -  teszt korrelációs mátrix

F E r
1. 26
2. a 50

b 41
c 51

3. a 33
b 35

4. a 57
b 55

5. a 26
b 38
c 34
d 29
e 33
f 39

6. a 33
b 44
c 57

7. a 60
b 54
c 55

8. a 24
b 28
c 40

9. a 38
b 42
c 49
d 42
e 42
f 33

10. 41
11. a 49

b 47
c 52
d 53
e 45
f 44

12. a 48
b 48
c 31
d 33
e 27

13. a 55



b 68
c 66
d 62

14. a 48
b 47
c 49

15. a 37
b 38
c 51

16. a 47
b 44
c 40

17. a 27
b 31
c 33
d 27

18. a 49
b 50

19. a 57
b 57
c 60

20. 59
21. a 51

b 44
22. a 38

b 48
c 47
d 49

23. a 61
b 66
c 65

24. a 49
b 57
c 61

25. a 41
b 50
c 42
d 50

Magyarázat: F = feladat; E = elem; r = korrelációs együttható.
Mivel a korrelációs együtthatók mindenütt tizedes számokként szerepel

tek, elhagytam előlük a nullát és a tizedes vesszőt.
A táblázatban közölt számítási eredmények, a magas együtthatók azt 

bizonyítják, hogy a teszt minden eleme szignifikáns, nincsenek "gyanús" felada-
- tok, illetve elemek. Sőt azt kell mondanunk, hogy az együtthatók az elemek



számához viszonyítva szokatlanul magasak, azaz minden elem szoros kor
relációban van a teszt egészével, a mérési feladattal.

b) Feladat -  elem korrelációs mátrix
F E 1 e m e k

a b c d e f
1. 1,00
2. % 68 73
3. 80 .86
4. 99 99
5. 67 74 74 70 72 73
6. 75 79 77
7. 95 97 98
8. 85 82 84
9. 84 80 86 82 84 . 81
10. 1,00
11. 72 76 63 74 70 73
12. 80 70 76 74 33
13. 79 90 88 87
14. 89 84 91
15. 74 74 84
16. 90 97 90
17. 79 76 69 69
18. 99 99
19. 98 98 96
20. 1,00
21. 89 81
22. 77 76 82 72
23. 93 96 96
24. 83 82 86
25. 93 92 89 84

A fenti korrelációs mátrix az elemek jóságát tükrözi a feladatokon belül. A 
teszt egészében heterogén, azonban az egyes feladatok elemei homogén egysé
get képeznek. Mint jeleztem, a homogén tesztek együtthatói általában 0,60-
0,70 fölött vannak. Ilyen szempontból vizsgálva az egyes feladatokat, 
megállapíthatjuk, hogy az egyes feladatok elemei egymással szignifikánsak. Az 
1., 10. és 20. feladat egyetlen elemből áll, tehát nem hozható mással kor
relációba, ezért együtthatója r = 1,00. Gyanús azonban a 12. feladat e) eleme, 
ahol az együttható r = 33. Ha fellapozzuk a tesztet, láthatjuk, hogy a 
feladat a -val, -vei rag teljes hasonulásának írását vizsgálta. Az első négy elem 
(a, b, c, d) a teljes hasonulásos eset írásának szabályos formáira vonatkozott. 
Az S. (e) elem azonban a megoldási algoritmustól eltérő formát követelt a 
tanulóktól: a szóvégi néma h és a -val, -vei rag írásakor nem következik be 
írásban a teljes hasonulás. A teszi publikálása vagy ismételt alkalmazása esetén 
ezt az elemet ki kell cserélni olyan esetre, amely nem tér el a megoldási algorít*
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mustól. A kérdéses jelenség vizsgálatát -  ha szükségesnek tartjuk -  külön 
feladattal oldhatjuk meg.

c) A feladatok közötti korreláció

A mellékelt korrelációs mátrix adatai elég sok alacsony korrelációs 
együtthatót tartalmaznak, azaz a teszt feladatai nem minden esetben kor
relálnak egymással. Azonban mondottuk, hogy heterogén teszt esetében nem 
követelmény, hogy minden feladat minden más feladattal korreláljon. Az alkal
mazott teszt esetében is ez a jelenség állott elő. Pl. az 1. feladat esetében sok 
alacsony, nem szignifikáns együtthatót találunk. A jelenséget természetesnek 
kell tekintenünk, mert a tesztben csupán még egyetlen feladat van, amely az 
összetett mondattal foglalkozik; ez a 7. Amint látható, ezzel a feladattal viszont 
szignifikáns együtthatót kaptunk!

Az alacsony együtthatók alapján gyanúsnak tekinthetjük a következő 
feladatokat is:

A 3. és a 8. feladat nem szignifikáns együtthatóinak okát a feladat meg
fogalmazásában látom. Az utasítás így szólt: "Egészítsd ki a mondatot!" A mon
dat a mi esetünkben nyelvtani meghatározás volt, tehát az utasításnak 
figyelmeztetnie kellett volna a tanulókat, hogy a tanultak alapján egészítsék ki a 
meghatározást.

Az 5. feladatban a tanulóknak a bővített mondat részeit ki kellett volna 
grafikailag vetíteni. Az utasítás azonban nem tartalmazza azt az elemet, hogy a 
mondatrészeket írják be a megfelelő keretbe.

A teszt sztenderdizálásának leírásával kapcsolatban jeleztem, hogy a 7. 
feladat utasítását a mérőeszköz kipróbálása után átdolgoztam, kijavítottam. Az 
alacsony együtthatók arra utaltak, hogy még a változtatott forma sem nyújt 
kellő eligazítást a tanulónak a tennivalókat illetően. Erről ismételten meg
bizonyosodtam, amikor a teszt végleges szövegét III. éves magyar szakos 
egyetemi hallgatókkal is megoldattam. Náluk is azt tapasztaltam, hogy a 
grafikus megoldás sugallata nem elegendő. Az utasításnak pontosabban kellett 
volna utalnia, hogy a bemutatott mondatokat a tagmondatok száma szerint írják 
a megfelelő keretbe.

Mint láttuk, a tanulók teljesítményátlaga szignifikáns. Felhasználásakor 
azonban szükséges, hogy a konfidenciaintervallum figyelembe vételével végez
zünk értékelést, összehasonlítást. A felsorolt kérdések esetében ugyanis fennáll 
annak a lehetősége, hogy a feladatok megfogalmazása negatív irányban befo
lyásolta a tanulók teljesítményét.

16.7. A teszt reliabilitása

Láttuk, hogy a tesztben találtunk félreérthető feladatokat, azaz nem kezel
hetjük a kapott adatokat egyértelműen. A mérőeszköz rejtett hibái elkerülhetet
lenek, ezért minden teszt esetében számolnunk kell bizonyos tűrési százalékkal.



A rcliabilitás az a statisztikai mérőeszköz, amely azt mutatja, hogy az adott 
teszttel kapott számszerű eredmény mekkora hibával becsli a számszerű 
eredmény mögött lévő tényleges felkészültséget, természetesen a p = 5%-os 
valószínűsígi szinten.

A reliabilitás mutatója korrelációs együttható formájában jelenik meg. Az 
együttható nullától egyig terjedő érték lehet. Általában a 0,90 körüli érték fölött 
a teszteket kielégítő reliabilitásúnak tekintik.

Tesztem reliabilitása a Horst által módosított Kuder-Richardson formula 
szerint: Rtt = 0,96. Ez tűrésben kifejezve - 3,6%p. Ez azt jelenti, hogy ha a 
mintában szereplő 234 tanuló 41,7%p-os eredményt ért el, akkor a tényleges 
tudásuk valahol a 41,7 - 3,6 vagyis 38,1 -  45,3%p között lehet.

Az 1970-ben végzett felméréskor az 5. osztály tanulóinak a teljesítménye 
53,3%p volt. 1976-ban ugyanez az évfolamon az új tanterv alkalmazhatóságáról 
végzett adatgyűjtés a tanulók tudásszintjét 41,7%p-ban állapította meg. Nem 
állíthatjuk azonban teljes biztonsággal, hogy a tanulók anyanyelvi felkészültsége 
az új tanterv alapján ll,6%p-tal alacsonyabb. A két teljesítményátlag kétség
telenül szignifikáns. Teljes biztonsággal azonban csak azt állíthatjuk, hogy az új 
tanterv alapján az anyanyelvi nevelés előirányzatai 8 -  ll,6%p-tal alacsonyabb 
szinten valósulnak meg, mint a régi tanterv nyelvtantanítási teljesítménye.





XVII. KÖVETKEZTETÉSEK

1. A jugoszláviai magyar nyelvű oktatás, azon belül a magyartanítás a min
denkori osztályérdekeknek megfelelően fejlődött. A két háború közötti kor
szakban a burzsoázia kizsákmányoló és nacionalista törekvéseinek megfelelően 
a nemzetiségek iskolái -  a magyar tanítási nyelvű iskolák is -  fokozatosan elsor
vadtak. A jugoszláv nemzetek és nemzetiségek népfelszabadító háborúja és 
társadalmi forradalma a szocialista munkásosztály érdekeinek megfelelően 
kiemelt gonddal kezelte a nemzeti és nemzetiségi kultúrák szabad fejlesztését. 
Ennek megfelelően Vajdaságban a felszabadulás első napjaitól a magyar nyelvű 
oktatás minden iskolafokozaton hatalmas fejlődésnek indult. A politikai és gaz
dasági fejlődés egyenes arányban volt és van a közoktatás fejlődésével, 
egymással dialektikus kölcsönhatást képeznek. A társadalmi környezet külső és 
a közoktatás belső tényezői ok-okozati viszonybem vannak a magyartanítás, 
ezen belül pedig a nyelvtantanítás -  anyanyelvi nevelés -  eredményességével. A 
nemzetek és nemzetiségek nyelve és írásának egyenrangúsága, az önigaz
gatásban való aktív részvétel joga különleges feladatot ró az anyanyelvtanításra: 
a tanítási gyakorlatnak minden eddiginél fokozottabb figyelmet kell fordítania 
az anyanyelv mint kommunikációs eszköz kifejlesztésére.

2. Meghatározott feltételek között a nyelvi környezet hatással lehet és van 
is a tanulók nyelvtani, helyesírási és nyelvhasználati ismereteire, de nem döntő 
tényező a tanulók iskolai teljesítményének alakulásában.

3. Legnagyobb hatással van a tanulók anyanyelvi ismereteinek és készsé
gének alakulására a szociális környezet és a magyartanárok felkészültsége, 
munkához való viszonya. A szociális tényező jelenlétével számolnunk kell 
oktatásszervezési, tantervkészítési és tankönyvszerkesztési szempontból egya
ránt. A személyi tényező túlértékelése nélkül állíthatjuk, hogy tanárainknak 
döntő szerepe van a tanulók anyanyelvi teljesítményének alakulásában. Ebből 
eredően mind a pedagógusképzésben, mind a továbbképzésnek az új, eredmé
nyesebb anyanyelvi nevelés megvalósítása érdekében nagy gonddal kell mun
kálkodnia az új, hatékonyabb, aktív és gazdaságosabb tanítási és tanulái 
módszerek meghonosításában.

4. A régi tanterv anyanyelvismereti anyagát -  hibái, fogyatékosságai 
ellenére -  végeredményben elismerésre méltó magas szinten tudta meg
valósítani magyartanításunk. Országos mutatók hiányában le kell mondanunk a 
nemzetek és nemzetiségek anyanyelvtanítása eredményességének összeveté
séről, bár üdvös lenne az oktatásszervezés tudományos alapokra helyezése 
érdekében ilyen kutatómunkát szervezni.



5. A társadalmi és tudományos fejlődés szükségszerűvé tette oktatási 
rendszerünk átszervezését, melynek keretében az anyanyelvi nevelés is új meg
világításban szerepel. A reform előirányzatainak szellemében csökkentettük a 
tanítótandó ismeretanyagot, tantárgypedagógiai szempontból pedig előtérbe 
helyeztük a kifejezőképesség -  beszédkészség -  fejlesztését.

6. A kutatási adatok bizonyíthatóan arra utalnak, hogy az új tanterv tar
talmát és célkitűzéseit valamivel alacsonyabb szinten valósítjuk meg, mint előző 
tantervűnkét. A jelenség okait a következőkben kereshetjük:

a) Elvégeztük ugyan a tananyagcsökkenést, ám nem. számoltunk az 
anyanyelv tanítási idejének csökkenésével. Az előirányzott nyelvi ismeretanyag 
és követelményrendszer lényegében jelenleg is aszinkronban maradt a tanítási 
idővel.

b) A reformot megelőző átállási időszakban nem sikerült teljes egészében 
elfogadtatni a magyartanárokkal az új tantervi célkitűzéseket: a kifejezőképes
ség, a nyelvi kommunikációskészség fejlesztésének elvét. Ennek következtében 
a magyartanításban továbbra is erősen tartja magát a helyesírásközpontúság 
elve.

c) A tanulók anyanyelvi ismeretei mennyiségi szempontból ma sem 
kifogásolhatók. El kell azonban marasztalnunk, hogy hiányzik a teljesítményké
pes tudásra való törekvés, minek következtében a tanulók aktív nyelvhaszná
latában nem érjük el a társadalmi elvárásoknak megfelelő szinteket. E jelzések 
szerint az anyanyelvtanítás reformtörekvéseiből a külső formák, és nem az 
"átlényegülés" valósult meg.

d) Segédeszközeinkben -  általános iskolai nyelvtankönyveinkben -  nyo
maiban jelen van az a törekvés, amit célként az anyanyelvi nevelés elé tűztünk. 
A kezdeményezések azonban nem következetesen valósulnak meg. Jelenlegi 
tartalmukkal sem sugalmazói, sem eszközei nem lehetnek az új törekvéseknek.

7. E kutatási eredményeket fel lehet és fel kell használni mind tantervűnk 
módosításában, mind az anyanyelvi nevelés szellemének átalakításában. A 
tanárképzésben és az aktív magyartanárok szakmai továbbképzésében haszno
sítani kell e felismeréseket. A jelenlegi helyzet feltárásával egyidőben erőfeszí
téseket kell tanni a hatékonyabb módszerek, eljárások és tanítási eszközök 
elfogadtatása és bevezetése érdekében.
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J A V Í T Ó K U L C S  

az 5. osztály nyelvtan és helyesírás tesztjéhez

1. Meghalt a gazdájuk, nem volt mit enni nekik.
2. a) határozó

b)tárgy
c) jelző

3. a) mondatrész
b) megállapítunk

4. a) zöngés
b) zöngétlen

5. a) alany: a diákok
b) állítmány: bejárnak
c) határozó: nyáron
d) tárgy: tájat
e) jelző: szép 
0 jelző: sok

6. a) beszédhangok
b)levegő
c) akadályba

7. a) Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek.
b) Senki sincs hasznosabb nálam a világon, ártalmassab sincsen hetedhét 

országon.
c) Éjed felderítem, étked elkészítem, de ha elszökhetem, rengeteg 

a károm.
8. a) mássalhangzó

b) olyanná lesz
c) teljes hasonulásról

9. a) hi-ány, ki-ált
b) fé-lig, vé-gig
c) haty-tyú, fagy-gyú
d) And-rás, Pong-rác
e) könyv-vei, enyv-vel
f) ed-zik, ped-zik

10. 5



11. a) -ben
b) rag
c) -ész
d) képző
e) -t 
0 jel

12. a) késsel
b) kulccsal
c) tollal
d) meggyel
e)juhval

13. a) Azokat a szavakat,
b) amelyeknek jelentése
c) azonos vagy hasonló,
d) rokon értelmű szavaknak nevezzük.

14. a) susog (suhog, zizeg)
b) sistereg (zakatol stb.)
c) csiripel (csipog, csicsereg stb.)

15. a) látod
b) kicsalta
c) kiállt

16. a) fürdik
b) hervad
c)lesz

17. a) cselekvést
b) történést
c) ki cselekszik
d) kivel történik

18. a) alanyi 
b)tárgyas

19. a) kijelentő mód
b) feltételes mód
c) felszólító mód

20. -na, -ne, -ná, -né
21. a) Társadalmunk építi ki a szocializmust.

b) Társadalmunk ki fogja építeni (ki is építi) a szocializmust.
22. a) hoztok

b) hozzuk
c) tagadtok
d) tagadjuk



23. a) vinne
b) menne
c) enne

24. a) tudtam
b) adott
c) lőttünk

25. a) emeljen
b) dagadjon
c) hagyjon
d) fusson

Az osztályzattá alakítás kulcsa:

Százalékpont: Osztályzat:
0-25,1 elégtelen 1

25,2-43,7 elégséges 2
43,8-61,2 jó 3
61,3-77,6 jeles 4
77,7-100 kitűnő 5

TÁBLÁZAT AZ OSZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 

KULCSÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁGOZ

Átlag Elégtelen Elégséges Jó Jeles Kitűnő
10 alatt 5,0 8,3 25,8 57,5
11 5,4 9,1 26,6 57,9
12 5,9 9,9 27,4 58,4
13 6,4 10,8 283 58,9
14 6,8 11,6 29,1 59,3
15 73 12,4 29,9 59,8
16 7,8 13,2 30,7 603
17 8,2 14,0 31,5 60,7
18 8,7 14,9 32,4 61,2
19 9,2 15,7 33,2 61,7
20 9,6 16,5 34,0 62,1
21 10,1 173 34,8 62,6
22 10,6 18,2 35,7 63,1
23 11,0 19,0 36,5 63,5
24 11,5 19,8 373 64,0
25 12,0 20,6 38,1 64,5

fölött



260

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
57
7

J
70

12.4
12.9
13.4
13.9
14.3
14.8
15.3
15.7 
16,2
16.7
17.1
17.6
18.1
18.5
19.0
19.5
19.9
20.4
20.9
21.4
21.8
22.3 
22,8
23.2
23.7
24.2
24.6
25.1
25.6 
26,0
26.5
27.0
27.5
27.9
28.4
28.9
29.3
29.8
30.3
30.7
31.2
31.7
32.1
32.6
33.1

21.5
22.3
23.1
23.9 
24,7
25.6
26.4
27.2 
28,0
28.9
29.7
30.5
31.3 
32,1
33.0
33.8
34.6
35.4
36.3
37.1
37.9
38.7
39.6
40.4
41.2
42.0
42.8
43.7
44.5
45.3
46.1
47.0
47.8
48.6
49.4
50.3
51.1
51.9
52.7
53.5
54.4
55.2 
56,0
56.8 
57,7

39.0
39.8
40.6
41.4
42.2
43.1
43.9
44.7
45.5
46.4
47.2
48.0
48.8
49.6
50.5
51.3
52.1
52.9
53.8
54.6
55.4
56.2
57.1
57.9
58.7
59.5
60.3
61.2 
62,0
62.8
63.6
64.5
65.3 
66,1
66.9
67.8
68.6
69.4
70.2 
71,0
71.9 
72,7
73.5
74.3 
75,2

65.0
65.4 
65,9
66.4 
66,8
67.3
67.8 
68,2
68.7
69.2
69.6
70.1
70.6
71.0
71.5
72.0
72.5
72.9
73.4
73.9
74.3
74.8
75.3
75.7
76.2
76.7
77.1
77.6
78.1
78.5
79.0
79.5
80.0
80.4
80.9
81.4
81.8 
82,8 
82,8
83.2
83.7
84.2
84.6 
85,1
85.6



71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

33,5 58,5 76,0 86,0
34,0 59,3 76,8 86,5
34,5 60,1 77,6 87,0
35,0 61,0 78,5 87,5
35,4 61,8 79,3 87,9
35,9 62,6 80,1 88,4
36,4 63,4 80,9 88,9
36,8 64,2 81,7 89,3
37,3 65,1 82,6 89,8
37,8 65,9 83,4 90,3
38,2 66,7 84,2 90,7
38,7 67,5 85,0 91,2
39,2 68,4 85,9 91,7
39,6 69,2 86,7 92,1
40,1 70,0 87,5 92,6
40,6 70,8 88,3 93,1
41,0 71,6 89,1 93,5
41,5 72,5 90,0 94,0
42,0 73,3 90,8 94,5
42,5 74,1 91,6 95,0



KÉRDŐÍV A TANÁR SZÁMÁRA

A tanár n e v e : ........................................................................
V égzettsége:..........................................................................
Szolgálati ideje: ....................................................................

Szakvizsgázott-e? (A választ tessék bekarikázni!)

Igen
Nem

A z oktatás anyagi feltételei

1. Az iskola ifjúsági könyvtárában található magyar nyelvű könyvek száma:

2. Átlag hány példány áll rendelkezésére 1-1 házi olvasmányból?

3. A tantárgyra vonatkozó diafilmck száma:

0
0- 10

11-20
2 1 -3 0
3 1 -4 0
41 -  50 és attól több

4. A tantárgyhoz van (nincs) külön magnószalag.

H á n y ? ....................................................................................

5. A tantárgyhoz tartozó hanglemezek száma:

0
0 -  5 
6-10

1 1 -1 5  és attól több

6. Az iskolának van (nincs) tévékészüléke.



AZ ABRAK JEGYZÉKE

1. Vajdaság térképe.
2. A z V. osztály teljesítménygörbéje.
3. A  VI. osztály teljesítménygörbéje.
4. A  VII. osztály teljesítménygörbéje.
5. A  VIII. osztály teljesítménygörbéje.
6. A z  5. osztály Gauss-görbéje.
7. A  6. osztály Gauss-görbéje.
8. A  7. osztály Gauss-görbéje.
9. A  8. osztály Gauss-görbéje.

10. Városi iskolák területi megoszlása.
11. Nagyközségi iskolák területi megoszlása.
12. Községi iskolák területi megoszlása.
13. Tanyaközponti iskolák területi megoszlása.
14. I. Vegyes nyelvi környezet Gauss-görbéje.
15. II. Vegyes nyelvi környezet Gauss-görbéje.
16. III. Magyar település Gauss-görbéje.
17. IV. Magyar település Gauss-görbéje.
18. V. Magyar település Gauss-görbéje.
19. A z  általános iskolai tanulók szoeiális szerkezete.
20. A z  5. osztály szóródási görbéje.
21. A  megoszlás hisztogrammja.
22. Korrelációs mátrix.








