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célját: a korai nyelvoktatás meghonosítását 
a magyarországi óvodákban és általános is
kolák alsó tagozatán.

Szabolcsi Zsuzsanna

Zsolnai József - Huszár Ágnes (szerk.) 
Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program 
Nyelvi, irodalmi és kommunikációs 
nevelési program
Jubileumi konferencia 
Pápa: Veszprémi Egyetem 
Tanárképző Kar Pedagógiai 
Kutatóintézete, 2002. 221 p.

Zsolnai József neve senkinek nem ismeret
len a magyar pedagógiában, sem az alkal
mazott nyelvészetben, különösképpen pe
dig annak anyanyelvi nevelési dimenziójá
ban. Az általa megálmodott és csapatával 
közösen létrehozott Nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs (NYIK) nevelési program
ról és az Értékközvetítő és képességfejlesztő 
programról (ÉKP) mindenki hallott. 
Ugyanakkor sokan nem látunk bele a részle
tekbe, nem ismerjük a létrejött tantervek, 
tananyagok motívumait és az egész munka 
történetét sem.

A most bemutatásra szánt kiadvány - 
amely nem más, mint a 2002. május 
25-26-án Veszprémben és Pápán megren
dezett jubileumi konferencia előadásainak 
írott változata - tájékoztató jellegű beveze
tőként is szolgálhat az említett programok 
megismeréséhez, de egyben visszatekintő 
összegzés is lehet a programokat mélyen is
merők számára.

A könyv elsőjelentős hányada a 30 éves 
Nyelvi, irodalmi és kommunikációs prog
ramjubileumi előadásait tartalmazza. Az ál
talános köszöntéseket és jubileumi jókíván
ságokat nem említve hadd idézzek egy-egy 
gondolatot a felszólalóktól.

A nyitó beszédet Gaál Zoltántól, a

Veszprémi Egyetem rektorától hallhatták a 
jelenlévők, melyben elhangzott, hogy a 
NYIK olyan nagyszabású program, mely 
(az ÉKP-val egyetemben) évekkel megelőz
te korát, s a benne dolgozók „centiméterek
kel nőttek környezetük fölé”. Pápa város al
polgármestere, Áldozó Tamás szerint a min
denkori pápai tanítók annak köszönhették 
(el)ismertségüket, hogy mindig képesek 
voltak befogadni a reformgondolatokat, és 
ez a megállapítás természetesen a NYIK-kel 
kapcsolatban is helytállónak bizonyul. And
rásfalvy Bertalan néprajzprofesszor levél
ben köszöntötte a jubiláló közönséget, ki
emelve az ÉKP-beli játék, tánc és népha
gyomány-oktatás jelentőségét. Ugyanakkor 
buzdítva a résztvevőket arra, hogy dolgoz
zák ki az osztatlan iskolákra alkalmazott 
utat. Vekerdy Tamás pszichológus szintén 
levélben küldte a programot illető minden
kori támogatását. Ezt követően a program 
„atyja”, a Veszprémi Egyetem Tanárképző 
Kar Pedagógiai Kutatóintézetének igazga
tója, Zsolnai József köszöntötte az egybe
gyűlteket, megemlékezve mindenekelőtt 
azokról az alkotókról, akik ma már nem él
nek, de életükből sok évet áldoztak a prog
ram fennmaradására és fejlődésére. Ezek 
után megemlítette a NYIK történetének szá
mos buktatóját, és röviden kifejtette, hogy 
mit is jelentett akkoriban a kommunikáció 
ügye.

(Itt jegyzem meg, hogy a tavalyi év vé
gén megjelent Zsolnai József lebilincselő 
életrajzi kötete, melynek kiadási előkészü
leteiről ő maga már a konferencián is szót ej
tett: Zsolnai József: Vesszőfutásom a peda
gógiáért. Egy pedagógus-életút sikerei és 
botrányai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda
pest, 2002)

Szépe György pécsi professor emeritus 
az alkalmazott nyelvészet, azon belül is az 
anyanyelvi nevelés hazai történetét vázolta 
fel röviden, különös tekintettel annak kor
szerűsítési törekvéseire, ezen a ponton kap
csolódva az ünnepelt 30 éves pedagógiai 
programhoz. Lengyel Zsolt, a Veszprémi 
Egyetem dékánja beszédében a kommuni-
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káció jelentőségét hangsúlyozta a közokta
tásban. Genzwein Ferenc nyugalmazott 
igazgató az Országos Oktatástechnikai Köz
pont szerepét mutatta be a NYIK életében, 
és a NYIK szerepét az OOK életében. 
Baloghné Zsoldos Julianna debreceni főis
kolai tanár azt mesélte el, hogy tantárgy-pe
dagógiát tanítva hogyan találkozott a 
NYIK-kel, mely közel negyedszázados 
szakmai múltjának minden mozzanata mö
gött ott rejlik, és hogyan alakította karrierjét 
az a csapat, amely e területen munkálkodott, 
s amelynek jóvoltából Debrecen és környé
ke lett a leginkább NYIK-től „fertőzött” te
rület. Zárszóként arról beszélt, hogy a 
NYIK megtermékenyítően hatott az egész 
anyanyelvi nevelésre. Nagy J. József nyu
galmazott főigazgató volt intézményének, a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskolának törté
netét mutatta be röviden, attól a momentum
tól kezdve, amikor az intézmény felsőokta
tási rangot kapott. Majd felvázolta akkori 
anyanyelvi nevelési céljait (anyanyelvi tan
tárgy-pedagógia érvényesítése a tanítókép
zésben, illetőleg az integrált anyanyelvi ne
velés folyamatának megalkotása) és azok 
elvi és gyakorlati kapcsolódását a Kaposvá
ri Tanítóképző Főiskolával, Zsolnai József
fel és a NYIK-kel. A következő előadó, 
Zsolnai Anikó szegedi egyetemi docens a 
NYIK-kel való többszörösen visszatérő ta
lálkozásáról beszélt. Ő volt az - még gyer
mekként -, akin a program először kipróbá
lásra került, majd az egyetemen a szakdol
gozata szintén a NYIK-hez kapcsolódott, 
Szegeden pedig NYIK-es tankönyvek ki
dolgozásában vett részt. Druzsin Ferenc, az 
ELTE rektorhelyettese NYIK-es éveit há
rom stációra bontotta beszédében. Ezen kí
vül kiemelte a program beszédművelés tan
tárgyát, melyről - elmondása szerint - csak 
Zsolnai József tudta, hogy hogyan kell taní
tani. Kaján László a Fővárosi Pedagógiai In
tézet nyugalmazott igazgatójaként méltatta 
a gyermekközpontú programot, mely „...új 
alapokra helyezi a gyerekek anyanyelvi-iro
dalmi fejlesztését; átfogóan átalakítja a taní
tó munkájának lényegéről való felfogást - s

ami ennél is fontosabb: a gyakorlatba átvi
hető, a gyerekeket szenvedélyes együttmű
ködésre késztető” (p. 54). Az ELTE egyete
mi docense, Sipos Lajos saját történetét, 
gimnáziumi és egyetemi éveit mesélte el rö
viden a hallgatóságnak, hiányolva a pedagó
giai tantárgyakból szerezhető érvényes tu
dást. Elmondta, hogy mindezek után talál
kozott a NYIK-kel, és elbűvölte őt annak 
rendszerkoncepciója: a teljességre törekvés, 
a kommunikáció szempontú megközelítés, 
a differenciált csoportmunka és a még 
hosszan sorolható pozitív jelzők mögött rej
tőző tartalom. Réthy Endre, a Nemzeti Tan
könyvkiadó irodalmi igazgatója az 1972-es 
év pedagógiai hangulatát idézte fel beszédé
nek kezdetén (kötelező iskolaköpeny, újon
nan megalakult Pedagógiai Kutatócsoport a 
Tudományos Akadémián, rendeletre létre
hozott nevelési tanácsadók, a hírhedt tan
anyagcsökkentés stb.), majd általában be
szélt a szerzői típusokról (egykönyves, so
rozatban gondolkodó stb.), külön „Zsolnai 
József’-kategóriát létrehozva. Kárpáti And
rea az ELTE egyetemi docense az ÉKP- 
program művészetpedagógiáját jellemezte. 
A dorogi iskolaigazgató, író, Kovács Lajos 
tollából a következőket szeretném idézni: 
„A NYIK attól volt alkotó pedagógia, hogy 
nem engedte meg a tegnapok felidézgetését, 
a rutin földhöz ragasztó kanonizálását. 
Megtanultuk - tanár és diák - a közös leckék 
során: az alkotásban nincs rutin, csak a te
remtés állandó ingere” (p. 79). Orosz Sán
dor a Veszprémi Egyetem pápai Pedagógiai 
Kutatóintézetének tudományos tanácsadója 
„Egy útitárs szemével - objektívan” címmel 
tartotta előadását a Zsolnai Józseffel közös 
(a magyar köz- és felsőoktatás, a pedagó
gusképzés és a pedagógiai kutatás megre
formálásáért vívott) „hadi” útjának szelle
mében.

Zsolnai Józsefné, a fenti kutatóintézet 
tudományos munkatársa az állandó önfejlő
désen átment harminc éves NYIK-et olyan 
szempontból jellemezte, hogy milyen anti
nómiákat tudott feloldani (pl. hátrányos 
helyzet, tehetségfejlesztés stb.). Ezek után
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számszerű adatokkal szolgált a program 
monumentalitását érzékeltetve.

A könyv második nagy része a húsz éves 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő prog
ramot ünneplők beszédeiből áll. Felesleges
nek tartom a fentiekhez hasonló részletes
séggel bemutatni ezen előadásokat, hiszen 
az eddigiekből megérezhettük, hogy milyen 
hangulatban zajlott ez a két nap. Már itt 
ajánlom a kötet elolvasását, mert nem csu
pán tényeket és történeteket tudhatunk meg 
belőle, hanem minden mondat olvasásakor 
együtt örülhetünk az ott megjelentekkel, a 
programok alkotóival.

A harmadik részben a konferenciát záró 
rövid emlékezések sorát találjuk. Zsolnai ta
nár úr pohárköszöntője után heten (Hajnal 
Lajos pedagógiai intézetigazgató; Csizma
dia Sándor tanító, középiskolai tanár; 
Gáncs Andrea tanár; Szabó Eszter könyvtá
ros; Új Imréné ny. pedagógiai intézeti mun
katárs; Csizmadia Sándomé tanító, középis
kolai tanár; Granasztói Szilvia bábművész, 
bábpedagógus) emlékeznek a „zsolnaiz
musra”. Saját történetüket osztják meg a 
hallgatósággal, derűs hangon, mesélve.

Az emlékezések után a kötetben a konfe
rencia résztvevőinek és vendéglátóinak név
sorát találjuk. A felszólalók szájából több
ször hangzott el dicséret a rendezvény szer
vezettségét illetően, és mindannyian nagy 
megtiszteltetésnek vették Zsolnai tanár úr 
személyes (és egyénre szabott) meghívóle
velét.

A könyv legvégén a méltán híres ÉKP-s 
iskolák tanulóinak jubileumi műsorát (an
nak koreográfiáját) olvashatjuk, majd a len
csevégre kapott ünnepi pillanatokból látha
tunk néhányat. (Flamencót, néptáncot, rene
szánsz bált, tornabemutatót, balettot, furu
lyazenekart, sajátságos ritmus-zenekart és 
gyermekkórust.)

Fontos tudománytörténeti pillanatnak 
lehettek tanúi a konferencia résztvevői és - 
részletesen elolvasva és a szavak mögé látva 
- mi, olvasók is, hisz jól megérdemelt ün
neplés volt ez. Visszatekintés, megemléke
zés, összegzés, ugyanakkor - a természet

körforgásához hasonlóan - előremutatás is. 
A könyv olvastán érezhető a konferencia 
hangulata, a szavak őszintesége, és hogy a 
NYIK-ben és ÉKP-ban dolgozó emberek
nek mindez mit jelentett. A legtöbbjüknek 
az egész élete volt a NYIK (sokuknak ma is 
az). Ezen a konferencián mindannyian Zsol
nai Józsefet és mindannyian saját magukat 
is ünnepelték (joggal).

Jelen írásnak nem lehet jobb szentenciá
ja, mint Szépe professzor ott elhangzott elő
adásának utolsó szavai: „S ez az a pillanat, 
amikor tisztelegnünk kell Zsolnai tanár úr 
közvetlen, mostani és régebbi munkatársai 
előtt, a kísérleti idő pedagógusai előtt, kü
lönböző szintű tanítványai előtt, akiknek a 
munkája valahol ott fénylik ebben a rendkí
vüli teljesítményben. A Zsolnai-féle peda
gógiát lehet szeretni vagy nem szeretni, kö
vetni vagy elkerülni. Ez a pedagógia azon
ban - ezt biztosan állíthatjuk - a XX. század 
végi és most már a XXI. század eleji magyar 
pedagógiának kivételes, elsőrendű alkotá
sa” (25. p.).

B. Nagy Agnes

Székely Gábor
A lexikai fokozás
Scholastica: Budapest, 2001

A szerző a könyv hátoldalán így mutatja be 
munkáját: „E könyv szerzője arra tett kísér
letet, hogy mind a magyar, mind pedig a né
met nyelv fokozó értelmű szókapcsolatait a 
szemantikai háttér feltárásával együtt rész
letesen bemutassa, és elvégezze a két nyelv 
egybevető vizsgálatát is.” Ez azért érdekes, 
mert a leíró nyelvtanok és a szótárak utalnak 
erre a nyelvi jelenségre, „de az eszközrend
szer teljességre törekvő leírása még nem 
történt meg.”

Valóban, a mindennapi tanítási gyakor
latban is leginkább a nyelvtani fokozással 
foglalkozunk, amennyire az idő engedi, de


