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aranyéremmel a magyar olimpiai aranyak száma 123-ra nőtt. 
Az egyes olvasmányok szövege egy vagy másfél oldalnyi, 

kiindulópontnak tekinthető, s a tanítványok nyelvtudásától, 
érdeklődésétől függően bővíthető. 

Szende Aladár 

Gyerekek magyarra tanítása nyelv és kultúra 
egységében 

Nyugati országokban élő szórványmagyarságunk gyerme
keit az első Anyanyelvi Konferencia határozatából, 1971 óta 
tanítjuk magyarra. Ennek formái igen különbözők voltak: hét
végi iskolák, egyesületi foglalkozások, klubdélutánok, jeles 
napokon rendezett ünnepélyek, családok együttes vállalkozá
sában alkotott iskolaszerű foglalkozások stb. voltak az okta
tás formái odakint. Nagy Károly szociológus tanár először 
1964-ben mérte föl az amerikai magyaroktatás helyzetét, s 
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mozgósította Váci Mihályt mint valamikori tanyai tanítótár
sát: segítse a kint élő családok gyermekeinek magyartanítá
sát tankönyvekkel. Küldetett is a Magyarok Világszövetségé
vel hazai használatú általános iskolai magyar irodalmi tan
könyveket (s a kezdeményezést Illyés Gyula és Kodály Zoltán 
is felkarolta), de a kísérlet nem aratott sikert: ha elfo
gadták is a tankönyveket, gondosan kitépték azokat a lapokat, 
amelyeken a vörös csillagot vagy kommunisták képét fedezték 
föl. 

Politikamentes tankönyvek szerkesztésével, speciális 
oktatási körülményekhez igazodó tanítási anyagot vonzó tála
lásban nyújtó sorozatot készítettünk. Kicsinyeknek a Tarka 
lepkét , általános iskolás korúaknak a Magyar szavak vilá-
gát , fiataloknak a Hogy mondjuk helyesen? című tankönyve
ket bocsátottunk a tanulók és tanárok rendelkezésére, mégpe
dig a hetvenes évek közepén-végén. 

Mivel Amerikában jártunk idején, 1972-ben még olyan 
gyermekcsoportok tanítását láttuk, amelyek szinte pontosan 
megfeleltek a hazai általános iskolák tanulócsoportjainak, 
tankönyveink az akkor bevált munkáltató-foglalkoztató-munka
füzetes változat típusait követték, voltaképpen tehát az a-
nyanyelvi szinten - magyar családokban beszélt - nyelvet cél
zott meg kiművelés céljából. Ezeket a tankönyveket még ma is 
használják azokban a nyelvi táborokban, amelyeket 1971 óta 
nyaranként szervez a Magyarok Világszövetsége általános isko
lás korú nyugati, egészen vagy félig magyar származású gyere
kek számára. A Balaton mellett az idén táborozott 15o gyerek 
a balatonalmádi új - magyar-angol tannyelvű iskola épületé
ben, valamint Esztergomban 3o külföldi gyerek a tanítóképző 
in tézetben. 

Nagy azonban a különbség egy valamikori meglehetősen 
homogén (tehát magyarul jól beszélő vagy legalábbis értő) 
gyerekcsoport és egy idei, rendkívül vegyes nyelvtudású cso-
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port között. A gyerekeknek mintegy fele vagy egyáltalában 
nem beszél magyarul, vagy csak ért, vagy még csak nem is ért 
magyarul. 

Ez az állapot egy törvényszerű szociológiai folyamat 
következménye. A nagyobb tömbökben élő magyarság sorai meg
ritkultak az utóbbi évtizedekben, szétköltöztek a belvároson 
kívüli kertvárosokba. Már voltak ugyan olyan szülők a hetve
nes évek elején is, akik mérföldekről hozták gyereküket az 
anyanyelvi foglalkozásokra hetenként, szombatonként, most a-
zonban a tömbös településű magyarság szigetmagyarsággá bom
lott. Ez a körülmény, továbbá a vegyes házasságok miatt s a 
megváltozott lakóhelyi környezet miatt és az iskolai hatás 
következtében a nyelvmegőrzés ereje megcsappant, a magyar 
nyelvhasználat néha egyéb okokból is háttérbe szorult. 

Az Anyanyelvi Konferencia - tapasztalván a társadalmi 
mozgást - már a hetvenes évek végén tervbe vette egy olyan új 
tankönyvsorozat megjelentetését, amely a magyart mint idegen 
nyelvet tekintve dolgozza föl. 1985-ben, a Veszprémben ren
dezett Anyanyelvi Konferencián vitára bocsátottunk néhány kí
sérleti fejezetet ebből az új sorozatból, s a kritika nyomán 
két új tankönyv kidolgozásához fogtunk hozzá, ezeket meg is 
mutathatom. A legkisebbek részére a Süni kalandjai , a 8-12 
évesek számára az Aranyhíd négyszínnyomású nyelvkönyv je
lent meg ezen a nyáron, s került használatba a gyerek táborok
ban is. (Ez utóbbinak szerkesztője (részben szerzője) lévén, 
az alábbiakban erről szólok.) Egy harmadik, a Magyar beszél
getések című megjelenőben van. 

A különbség a két sorozat között szembetűnő, mégpe
dig mind szemléleti-koncepcionális, mind módszertani szem
pontból. Mindkét megjelent nyelvkönyv simulékonyan szándéko
zik idomulni ahhoz a követelményhez, hogy a magyar nyelvet 
kevésbé mint megőrzendő kommunikációs eszközt kell tekinteni, 
hanem mint "származásnyelvet" (azaz nem teljesen mint idegen 
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nyelvet), hiszen nemigen számíthatunk arra, hogy a magyarság
ról mit sem tudó családnak eszébe jut gyermekét magyarra ta
nítani. Kell élni a családban az érdeklődésnek az óhaza iránt 
még akkor is, ha már csak emlékei élnek benne az ősök hazájá
nak, s benne esetleg a nyelvnek. Számításunk nem alaptalan. 
Egyfelől ugyanis feléledt az általános érdeklődés Nyugaton or
szágunk iránt, másrészt az őskeresés felélénkült, a szigetsors 
pedig kompenzációs hajlamokat ébreszt a magáramaradottság ál
lapotában az emlékeket még őrző emberekben. 

Az azonban világos, hogy egymaga a nyelv varázsa már 
nem elegendő ahhoz, hogy alapos motivációs bázisként legyen 
vonzó a gyerek számára. Segítségül hívtuk tehát a magyar kul
túra vonzását is mind történetiségében, mind jelen sokrétű ál
lapotában. A tankönyv ezért nyelv és kultúra egységének gondo
latában fogant, a kultúrafogalmat a lehető teljességben értel
mezve. 

Amikor előadásomra készültemben számba vettem azt, 
hogy ebben a harminc fejezetben a magyarság szellemi és tárgyi 
műveltségének milyen rétegei tárulnak a gyerek elé - persze 
kellő szülői vagy tanitói irányítással -, magamat is meglepett 
az anyag sokrétűsége. 

A fejezeteket rendszerint költői idézet, egy-egy vers
szak vezeti be, vagy egy közmondás. Van fejezet, amelyben egy 
játékos keretben egész füzér kínálja magát a versvarázs befo
gadására, a kötet végén pedig művészileg illusztrált szöveg
gyűjtemény csábítja a szülőt, meséljen vagy olvasson föl gye
rekének. Ügyeltünk arra, hogy kizárólag esztétikailag értékes 
alkotások kerüljenek a kötetbe akár klasszikusaink művei közül, 
akár a népköltészet termékeiből. így töltik meg az oldalakat 
Petőfi, Arany, Babits Mihály, Oózsef Attila, Szabó Lőrinc, Mó
ricz Zsigmond, Szilágyi Domokos, Weöres Sándor, Tatay Sándor, 
Csoóri Sándor, de még Balassi Bálint örökszép sorai, Kányádi 
Sándor és Csukás István gyermekversei. Több mint húsz dal elé-
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gítheti ki a gyerek nótás kedvét, s ezek között a népdalok 
gyöngyszemein kivül Bárdos Lajos és Kodály Zoltán dalai is 
ott vannak. Népi játékok kínálkoznak előadásra a jeles ünne
pek megüléséhez, köszöntők űj évre és húsvéti locsolásra. 
Múltunk nagy történelmi személyiségei képeken jelennek meg, s 
a hozzájuk kapcsolódó történetek - persze ehhez a korosztály
hoz illően - mondai szinten ébresztik a történeti tudatot -
magyarságtudatot a gyerekben. Mondókák, találós kérdések, 
rejtvények és játékosan megoldandó feladatok kínálják a lehe
tőségeket a szellemi frissesség táplálékául. Amint hát mind
ebből kiderülhet, ez a kötet voltaképpen egy mikrohungaroló-
giai kísérlet a maga komplexitásában, lévén benne nép- és 
tájrajz, magyar zenevilág, ékes virágvilág, lakás- és vise
letkultúra, népszokások a húsvéti pirostojásfestéstől a szü
retig, stb. 

És mégis: mindezek alján, a színes és pompázó világ 
mélyén ott van a nyelv mindent megjelenítő szépsége és ereje 
- amely rátermett vezetéssel (szakszerűen szólva: "rendelte
tésszerű használat" esetén) bizonyára érvényesülni is képes. 
Érvényesülhet, valóban: ritmusgyakorlatok, kitapsolok, nyelv-
pörgetők, labdajátékkal kísért mondóka, stb. formájában. 

Központban mégis a nyelvhasználati praktikum áll. Egy 
családi közösségben az apraja és nagyja egyaránt állandó kom
munikatív kapcsolaban van életszerű helyzetek változatos pár
beszédeivel, amelyeket szinte kivétel nélkül szemléltető raj
zok kísérnek. Hol a nagymama látogatása, hol az iskolába ké
szülés, hol a téli hóemberszobrászat, hol egy tóparti táboro
zás meglepő eseménye vagy éppen egy tornaóra mozgalmassága 
vagy a családi fotóalbum nézegetése ad alkalmat a megnyilat
kozásra, gondolatcserére. 

De a nem verbális jelenségek is szerepet kapnak a já
tékokban, szerepek megjelenítésében, párbeszédek életszerű re
produkciói során. Rajzolás és festés tevékenysége alapozhatja 
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meg a nyelvhasználatot. A manuális cselekvés számára is ad a-
nyagot a könyv: egy dominójátékhoz szükséges készlet vágható 
ki a könyvből, hogy alkalmat adjon a szókép és az íráskép 
társításához játék formájában. Kutyát is vághat ki a gyerek 
ás ragaszthat. Aztán a végén egy kockadobásos társasjátékot 
fedezhet föl (2o9. oldal): tárgyak rajzai sorakoznak rajta 
csigavonalban, s ahová ezek közül a kockadobás után a gyerek 
ráléphet, annak meg kell mondania a tárgy nevét, mert ha nem 
tudja, egy dobásból kimarad. 

Ha valaki ezek után azt kérdezi, hogy hol marad a 
nyelvtan, a grammatika, megnyugtatjuk: benne van - csak rej
tett módon. Talán egyetlen egy metanyelvi szó vagy kifejezés 
sincsen a könyvben. Annál több azonban a könyvben a minta, 
amely kék színnel véteti észre magát a temérdek feladat élén, 
amelynek nyomán a gyerek az üresen hagyott helyre (néha több 
sornyi teret engedve a válaszra) beírhatja a kellő szóalakot, 
szószerkezetet vagy mondatot, vagy éppen egy szöveget (példá
ul az üdvözlő lapra). A lapszéli piktogramok megadják az uta
sítást arra, hogy mit kell tennie: kiegészítenie egy mondatot 
vagy egy szóalak hiányzó morfémáját, összekötnie az egymáshoz 
tartozó szódarabokat (szavakat, stb.), áthúznia az oda nem 
tartozó betűt vagy szóalakot, a kakukkfiókát stb. Üresen ha
gyott helyre bele kell rajzolnia - persze beszéddel kísérve -
egy olyan csokrot, amelynek a virágait édesanyjának szedte a 
kertben. Elmének, szellemnek és ceruzának egyaránt sok dolga 
lehet tanulás közben. 


