
Pap G ábor

ADJ MAGYARSÁGOT A MAGYARNAK...
-A z anyanyelvi oktatás új utakon -

A címet József Attila H azám  című szonettkoszorújából 
kölcsönöztem. Érdemes a megelőző és a rá következő son 
is felidéznünk. Ezek rendre így szólnak:

Adj em berséget a z  em b ern ek ... -  illetve:
Hogy m i ne legyünk ném et g y arm at...

József Attilára egy idő óta divat lett ajkat biggyeszteni. 
Én inkább azt tapasztalom, hogy ennyire aktuális még 
sohasem volt a mondandója, mint mostanában.

D e... Hátha éppen nekünk szól ez a sürgető felszólítás? 
Hiszen ki adhatna inkább m agyarságot a  m agyarn ak  ma, 
a családi tűzhelyek lángjának módszeres kioitogatása 
idején, mint mi, pedagógusok? Nos, 1997 szeptemberétől 
Keszthelyen olyan iskola nyitja meg a kapuit -  japán kez
deményezésre, hazai szellemi erők összpontosításával -  
amelyben végre-valahára magyarul taníthatjuk magyarra 
a magyarországi magyar gyerekeket. Tudom, ez elég hihe
tetlenül hangzik. Mert ahogyan nálunk egyébként az anya
nyelvet tanítják... legyen elég jellemzésül egyetlen „kőke
mény’’ tényt megemlíteni. A magyar nyelvtan jelenleg a 
legútáltabb és legrettegettebb tantárgy az általános iskola 
egész nyolcéves időszakában! Ennyit hát sikerült elérniük 
azoknak, akik ilyen vagy olyan késztetésre immár több, 
mint egy évszázada gerjesztik-gerjesztgetik itt bent, az or
szághatáron belül az újabb és újabb Trianonokat.

Ezek között az igencsak komor díszletek között jutott 
osztályrészemül az a megtisztelő feladat, hogy dolgozzam 
ki az A nyanyelv és irodalom  tantárgyblokk tanmenetét az 
általános iskola első osztályától a nyolcadikig, heti átlag 
hat órával számolva.

Praktikus okokból célszerűnek látszott két részre bon
tani ezt az időkeretet. Az egyik témacsoport (heti hat órá
val) a M űveltségünk és a z  évkör  címei kapta; a másik (heti 
négy órával) e kissé patetikusabb csengésű, de nagyon is 
találó elnevezés alatt fut: N em zeti kincsünk, a  m agyar  
nyelv.

Alább ebben a sorrendben következik a két témacso
porttal kapcsolatos pedagógiai munka elvi alapjainak is
mertetése. illetve a második esetben négy év munkamene
tének viszonylag részletesebb leírásával is szolgálhatunk.

A szolgálatot ezúttal akár szó szerint is érthetjük, lia  
valaki élni akar az itt következő elvekkel illetve módsze
rekkel, ma m ár-és ma m ég-szabadon teheti ezt. A munka 
helyszíni tanulmányozására is mód nyílik szeptember 
közepétől. Az érdeklődők Móroczné Komáromi Gyöngyi 
igazgatót keressék a Keszthelyijapán-Magyar Iskola cárién: 

8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12.
Telefon: 06-83-312850

Most pedig következzenek a dokumentumok:

M ŰVELTSÉGÜNK ÉS AZ ÉVKÖ R

A program alapelveí 1984 tavaszán fogalmazódtak meg. 
Előzményeként a N éphagyo m any  fa к u ltá ci ót kell megemlí
teni, amelynek működési szabályzatát Andrásfalvi Bertalan 
dolgozta ki, mintegy fél évvel korábban, és amelynek kon
zultációs bizottságába annak idején e sorok írója is meghí
vást kapott.

A kétféle program alapvetően abban különbözött egy
mástól, hogy míg a N éphagyom ány  fakultáció szabadidős, 
szakköri jellegű foglalkozások keretével számolt, addig a 
mi H alasi kísérlet néven ismertté vált programunk teljes 
egészében beépült az iskolaotthonos foglalkozási rendszer 
kereteibe.

A H alasi kísérlet az 1984-85-ös tanítási évben indult el 
Kiskunhalason, az ott éppen ekkor megnyílt Általános Mű
velődési Központ két általános iskolai első osztályának 
egyikében. A párhuzamos első osztály megmaradt kontroll
csoportnak.

Programunk kidolgozását kelten végeztük: Falvay Ká
roly néptáncpedagógus, aktív néptáncos, továbbá e sorok 
írója. A kísérlet első szakasza két iskolai évre terjedt ki, és 
az 1986-os évzáróval fejeződött be Kiskunhalason. A ta
pasztalatok összegzése azóta megtörtént, a program lénye
gében véve életképesnek bizonyult. Apróbb módosítások
kal, amelyeket menetközben jórészt már végre is hajtottunk 
a tervezeten, illetve a tanmenet részletesebb kidolgozása 
után alkalmasnak látszik arra, hogy tágabb körben is beve
zetődjék.

A M űveltségünk és a z  évkör című témacsoport prog
ramja -  ez nagy vonalakban megegyezik a H alasi kísérlet 
programjával — a következő gondolatmenetre épül:

A jövő műveltsége alapvetően szerves karakterű kel) 
hogy legyen; a szervetlen műveltségtípusok kora az ezred
véggel együtt letűnőben van, A szerves felépítésű művelt
ség fő ismérve az, hogy a legkisebb egységében is a teljes
séget őrzi, ápolja és szüli újjá folyamatosan, hasonlóan ah
hoz, amint az élő szervezetekben a legkisebb egység, a 
sejt az egész szervezetre vonatkozó valamennyi fontos in
formációt tarolja, illetve regenerálja. Ennek a műveltségtí
pusnak hazai körülmények között leghasználhatóbb mo
delljét a hagyományos népi műveltség szolgáltatja,

A népi műveltség három nagy részterülete -  a népme
sék éppúgy, mint a néptánc, illetve a népszokások -  leg
frissebb ismereteink szerint szoros kapcsolatban áll az év
körrel. Egészen egyszerűen fogalmazva ez annyit jelent, 
hogy minden hónapnak megvan a maga jellegzetes nép
meséje, illetve minden kéthónapnyi időköznek a maga 
népballadája. A népszokások az évkör kitüntetett pontjai 
(napéjegyenlőségek, napfordulók stb.) köré szerveződnek;
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a néptáncokban pedig ugyancsak kimutatható az a mozgás
szervezési modell, amely a hónapok sajátos természeti 
mozgástendenciáit bontja ki az éves menetnek megfele
lően.

Az évkör egymásra következő időegységei, a hónapok 
ebben a modellben mint állatövi jegy-érvénytartamok sze
repelnek. A természet egy-egy hónapban tettenérhető leg
fontosabb mozgástendenciáit az un. m editerrán  állatöv 
jelei rajzolják elénk. Ezeknek a hagyományos elnevezéseit 
— Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, 
Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak -  a mai napig használja a tudo
mányos igényű csillagászat is, csak nem idő-, hanem tér- 
egységeket (csillagképeket) jelöl velük.

Л magyar népi műveltségben lépten-nyomon előbuk
kanó állatalakok azonban nem ennek az állatövnek a sze
replői, hanem egy másiknak, amely tőlünk Keletre, egé
szen a Csendes óceánig összefüggő sávban örökítődött 
ránk, és ezért általában keleti zo d iá k u sn a k szokták nevez
ni. Ennek szereplői: a Patkány, a Bivaly, a Tigris, a Nyúl 
(vagy Macska), a Sárkány, a Kígyó, a Ló, a Kecske, a Majom, 
a Kakas, a Kutya és a Disznó.

A két állatöv jól megfeleltethető egymásnak. A medi
terrán Kos megfelelője Keleten a Kutya; a Bikáé a Disznó; 
az ikreké a Patkány és így tovább.

Ez a második, keleti állatsereglet további ló szereplő
vel kibővülve a 28-elemű űn. H old-ház  rendszert alkotja. 
Ebben már valamennyi fontos népmeséi állatszereplő meg
található, így a szarvas, a róka, a medve, a farkas, a gólya, 
a holló, a galamb stb.

Témacsoportunk keretében minden egyes hónapban 
a neki megfelelő mesét dolgozzuk fel a gyerekekkel. A 
feldolgozás beszélgetés, éneklés, dramatikus játék és raj
zolás formájában történik, A népszokásokkal szintén a ma
guk helyén, a megfelelő ünnepkörökben ismerkednek 
meg a gyerekek, természetesen ugyancsak játékos formá
ban.

A program menete az első négy év folyamán csigavo- 
nalszerűen emelkedik egyre magasabb és magasabb szin
tekre, Ez azt jelenti, hogy például a második, a harmadik 
és a negyedik év Bak havában újra meg újra egy-egy, a 
Bak tulajdonságokat kibontó mese kerül elemzésre, de 
ezek a mesék egyre bonyolultabb cselekményűek lesznek, 
és fokozatosan bevezetésre kerülnek az un. precessziós 
vonalvezetésű mesék is.

Ugyanez az elv, illetve tárgyalási módszer érvényesül 
a népszokások bemutatása során is, amelyeket ugyancsak 
bővülő keretben ismernek meg, illetve játszanak el a gye
rekek. A felső tagozat első két évében a meséket felvált
ják a balladák. (A két év anyaga ezúttal is a fenti modell 
szerint épül egymásra.)

Az általános iskola hatodik osztályának végéig a gyere
kek kizárólag magyar népmesékkel, illetve népballadákkal 
ismerkednek meg. Ennek az oka kézenfekvő: így nem a 
motívumok ide-odavándorolgarasára, a kö lcsön zésekre  
vagy hatásokra  összpontosítják figyelmüket, hanem - élet
kori sajátosságaiknak megfelelően -  a nyelvi-etnikai szem
pontból egységesnek tekinthető és közismerten rendkívül 
gazdag hazai népmese- illetve balladakincsnek a belső 
összefüggéseivel jöhetnek tisztába.

A hetedik osztályban más népek mese- és balladakin- 
cséből kapnak ízelítőt. Az analógiákat ezúttal kifejezetten 
az egész világ népmeseanyagából válogatjuk össze. Csak 
így derülhet fény ugyanis arra, hogy ami szűk kórben vizs
gálódva esetleg kölcsön zésn ek  tűnhetett, az valójában az 
emberiség ősi, közös műveltségi anyagának része, és a 
hasonlóságok alapja jórészt éppen a közös évköri keretben 
keresendő.

A nyolcadik, azaz utolsó év a világirodalomnak azokkal 
a remekműveivel ismerteti meg a gyerekeket, amelyek 
lényegileg azonos felépítésűek, illetve szerkezetűek, mint 
a népmesék, vagyis amelyeknek dramaturgiáját szintén az 
évkör jellegzetes ritmusképletei határozzák meg. így és 
ilyen szemszögből kerülnek tárgyalásra ekkor a prim itív  
terem tésm ítoszok (.Ó ceánia, Afrika), a Biblia fontosabb fe
jezetei, a homéroszi eposzok, a Faust-, illetve a Toldi-mon- 
dakör stb.

Ami a tánctanulást illeti, ennek a menetében a mi tan
tárgyblokkunkban folyó munka lényegében csak mozgás
előkészítésnek számít, amelyet folyamatosan követünk a 
mozgáselemzéssel.

Elképzelésünk szerint az iskolát végigjárt végzősök a 
nyolcadik osztály befejezése után valamennyi hónapra (ál
latövi jegy-érvénytartamra) vonatkozóan legalább négy 
magyar és egy külföldi mesét, továbbá két népballadát 
tudnak kifogástalanul improvizálni, amelynek a belső, nem 
hétköznapi összefüggéseit is ki tudjak fejteni. (Például: 
állatszereplők, csodás események zodiákusi jelentése, az 
átváltozások logikája, általános életviteli, illetve erkölcsi 
tanulságok stb.) Ugyanakkor az éven belül valamennyi je les  
n ap n ak  ismerik az ünnepi szokásanyagát, a legjelentőseb
beket pedig teljes terjedelmükben el is tudják játszani. Vé
gül a magyar nyelvterület valamennyi fontosabb tánctípu- 
sát a nekik megfelelő táncdallamokkal együtt felismerik, 
és legalábbis ének- vagy dúdolás-kísérettel maguk is elő 
tudják adni.

Az első két év tapasztalatai alapján teljes biztonsággal 
állíthatjuk, hogy ez a program nem maximalista; ellenke
zőleg: teljesen reálisnak mondható, és már a mai átlagos 
iskolai adottságok mellett is végrehajtható.

NEMZETI KINCSÜNK, A MAGYAR NYELV

R evezető m egjegyzések:
Az anyanyelvi alapok elsajátítása -  népszerűbben szól

va: az írás-olvasás „tudományában” való jártasság megszer
zése -  több évszázados pedagógusi tapasztalat szerint az 
egész hosszú nevelési-oktatási folyamat egyik legnehezebb 
(ha nem éppen a iegterhesebb), diákot és nevelőt egyaránt 
próbára tevő feladatcsomagja. Az ok eléggé kézenfekvő: 
a betűk egyenkénti megtanulása, illetve alkalmazásuk a 
mai pedagógiai gyakorlatban alapvetően mechanikus mó
don történik. Mi több: pedagógus körökben meggyökere- 
sedett vélemény szerint ezt a feladatot másképp, mint me
chanikus eszközökkel, nem is lehet elvégezni. Ennek a 
vélekedésnek az alapjául kimondva-kimondatlanul az a -  
F. Saussure óta tételesen is kifejtett-meggyőződés szolgál, 
hogy a betűk (mint jelölők.) és a hangok (mint jelöltek)
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között definíciószerűen önkényes, azaz megegyezésszerű 
a kapcsolat, továbbá hogy a beszédhangok, illetve a nekik 
megfeleltetett írásjelek sem egyenként., sem összeségükben 
semmiféle szervesnek nevezhető kapcsolatban nem állhat
nak a valóság bármely, általuk (részben vagy egészben) 
jelölt területével, Ezek a megállapítások helytállóknak 
bizonyultak a közvetlen környezetünkben ma leginkább 
használatos indoeurópai nyelvek esetében. (Ilyenek az an
gol, a német, az orosz, az olasz -  általában a latin, a germán, 
illetve a szláv nyelvek.) Minthogy pedig Magyarországon 
a magyar nyelv oktatása hagyományosan indoeurópai -  
elsősorban latin, illetve német -  fogalmi keretek között 
történik, fel sem merült annak a lehetősége, hogy az emlí
tett tételek érvénye esetleg a mi esetünkben megkérdője
lezhető lenne. Márpedig alaposabb vizsgálatra kiderül, 
hogy bizony megkérdőjelezhető. Sőt, egy ilyen alaposabb 
vizsgálat azt i.s kimutatta (Fr. Dornseiff 1925), hogy a ma 
legszélesebb körben használt írásrendszerek (kínai, indo
európai, szemita) eredetileg ugyancsak szerves kapcsolatot 
igyekeztek megvalósítani a jelek és az általuk megidézett 
valóságtartományok között. A kínai írás esetében ez a tö
rekvés a mai napig tettenérhető. Az indoeurópai írásrend
szerek közül az ógörög nyelv 24 betűje a zodiákus 12 
jegyével állt -  kétféle párosításban is kimutatható -  szoros 
kapcsolatban. Az ógermán rúnák Futhark-rendszere pedig 
kifejezetten évköri folyamatok leképezésére (és ezáltal 
sors-határozásra, előrejelzésre) munkálódott ki. A szemita 
írások közül az arab, a maga 28-féle jelével nyíltan vállalja, 
hogy a Holdjárás (a 28 napos teljes lunáció) keretében 
modellezi a világot, míg a héber ABC 22 jele a Tarot 22 
elemű úgynevezett N agy A rcan u m án ak  világmodelljén 
kérésziül tartja a kapcsolatot a valóság különböző léptékű, 
de egymással szervesen összefüggő megnyilvánulásaival. 
A magyar ABC jelrendszerét ilyen szempontból -  legjobb 
tudomásunk szerint -  eddig senki sem vizsgálta. így a most 
ismertetendő modell felfedezésszámba megy, és ilyenként 
is kezelendő. Kidolgozása az 1970-es évek eleje óta folyik, 
elméleti alapjainak részleges ismertetésére a J ó  p ásztorok  
hagyatéka  című könyv 2. sz. függelékében került sor. (Pap 
G., 1993., 115-126. o. ). Eszerint a magyar ABC megtanulása 
és használatának gyakorlása az első lépésektől kezdve 
szervesen kapcsolható az évkör természetes ritmusaihoz, 
s rajtuk keresztül a rendeltetésszerűen működő társada
lom alapvető mozgástendenciáihoz. Ez a kapcsolódás négy 
szinten történik folyamatosan, és így egy-egy szint részletes 
feldolgozása az általános iskola alsó tagozatának egymást 
követő évfolyamaiba rendre beépíthető.

Az A nyanyelv és irodalom  tantárgyblokk irodalmi vo
natkozásai nem támasztanak olyan pedagógiai nehézsége
ket. mint amilyenek nyelvészeti vonatkozásban mutatkoz
tak, Itt a hangsúlyt az életkori sajátosságoknak megfelelően 
kiválogatott szöveganyag (egyelőre kizárólag versek!) él
ményszerű feldolgozására helyezzük, aminek szükségsze
rű velejárója, hogy a verseket kívülről is meg kell tanulni. 
Ez nem biflázás, hanem a feldolgozás során amúgy is ese
dékessé váló többszöri elmondás, illetve dramatikus feldol
gozás útján történik, és rendszeres ismétlésekkel erősítjük 
meg. Tapasztalatok szerint felmérhetetlen előnyt jelent az 
életben, ha kellő mennyiségű és minőségű szöveganyag

raktározódik el a gyermek emlékezetében, amit aztán fel
nőtt korában, konkrét élethelyzeteknek megfelelően elő
hívhat. Ez az időszak, az általános iskola első négy éve, 
éppen az ilyen „elraktározások" kora az ember életében.

Az irodalmi anyag nem valamiféle külön blokként épül 
bele a N em zeti kincsünk... témacsoportba, hanem szerve
sen összefonódva az írás-olvasás, illetve a nyelvtan egysé
geivel. Havonta egy-egy vers sokoldalú feldolgozását ter
vezzük. Ez évfolyamonként kilenc verset jelent, egyelőre 
azonban csak hetet nevezünk meg közülük pontosan, szer
ző és cím szerint. A maradék kettőre maguk a gyerekek 
tehetnek javaslatot.

I» osztály:

A teljes magyar ABC -  amint arra Kocsis János martonvásári 
pedagógus már az 1980-as évek vége felé felhívta a figyel
met -  felírható egy 12x7 elemből álló négyzethálóba úgy, 
hogy a betűk között fennmaradó üres kockák együttesen, 
mintegy a betűket magába foglaló keretrendszerként, egy 
agancsos fejdíszű táltos rendkívül szuggesztív hatású mell
képét adják ki. A betűk így eleve nem szervetlen sorolás, 
hanem egy hierarchikus rendbe való szerves beépülés fo
lyamatában válnak ismerőssé a gyerekek számára, ami a 
tanulás motivációját és az ezzel szorosan összefüggő hatá
sosságát tekintve igen nagy előnyt jelent.
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Már itt fel kell figyelnünk arra a különös körülményre, 
hogy az emberszabású ABC csakis olyan négyzethálóban 
nyilatkozhat meg, amelynek mennyiségi mutatói közül a 
felépítettséget generáló függőleges irány mentén a zodiá- 
kusi kulcsszám, a tizenkettes, míg az elmozdulás mértékét 
kifejező vízszintes irány mentén a bolygórendszer kulcs
száma, a hetes a meghatározó. Ennek a kem én y ténynek a 
további hasznosítására azonban majd csak a II. osztályban 
kerül sor.

Az első éves munkamenet havonkénti részletezésére 
nincs szükség, hiszen a módszer alapjában véve azonos 
marad, az egész év folyamán. Eszerint minden alkalommal 
újabb betűt tanulunk meg, illetve építünk be a be tű-tálto
su nkba. Ezt a betűt azonban nem önmagában, hanem a 
csa lád tag ja iv al együtt ismerjük meg. A nyomtatott nagy
betű minden esetben az apa, az írott nagy betű az an ya, a 
nyomtatott kis betű a fiú gyerm ek, az írott kisbetű a lány
gy erm ek  szerepének felel meg. Л fiú-betű két esetben 
ikresed ik , az a  és  a g betűkkel ugyanis a nyomtatott szöve
gekben kétféle alakban találkozhatunk. Az elsajátítás sze
mélyes érdekeltségét fokozhatja, ha kezdetben a nyom
tatott (hím nem ű.j betűket csak a fiúk, az írottakat (n őn e- 
m ű) csak a lányok tanulják meg kötelező módon, aztán 
egy idő múlva szerepet cserélnek.

A megtanult betűket -  pontosabban fogalmazva: a be
tűcsaládokat, amelyekkel megismerkedtünk -  természe
tesen mindjárt alkalmazzuk is. Alkalomról alkalomra olyan 
szavakat gyűjtögetünk össze, a gyermekekkel közösen, 
amelyeknek már ismerik a betűit, így teljes egészükben le 
tudják írni őket mindegyik betűtípussal.

A másik játékos ismerkedési forma a betűkkel: a tanár 
a táblára ír szavakat, és a gyerekeknek ezekben alá kell 
húzni, illetve ki kel! mondani a már ismert betűket, hango
kat. De ugyanennek a feladatnak a keretében a tanár végig 
is araszolhat az ujjával vagy muratópálcával a táblára írt 
szón. és a gyerekek mindaddig némán figyelik, amíg is
merős betűhöz nem érnek. Ha ez bekövetkezik, egyszerre 
kiáltják a betű nevét. Aki hibázik, zálogot ad, amelyet a 
foglalkozás végén külön játék keretében ki lehet váltani.

Ezenkívül minden foglalkozás végén együtt, fennhan
gon végigmondjuk az addig megtanult betűket, szigorú 
АВС-sorrendben, mint egy verset. Minden alkalommal elöl
ről kezdjük a felsorolást, így év végére a teljes betűsort 
kívülről fújják a gyerekek.

Legyen elég ízelítőnek ennyi az első év írás-olvasás 
tananyagából. Nyelvtani vonatkozásban egyelőre csak az 
egyalakú szavakkal foglalkozunk bővebben. A gyerekek 
állal gyűjtött példákon szemléltetjük a magyar szavak ere
dendő kettős (igei. illetve névszói) természetét. Erre a kép
írás, illetve képolvasás alkalmazása során -  elsősorban a 
M űveltségünk és a z  évkör  című témacsoport keretében -  
lesz szükségünk.

Minthogy betű-táltosunk, testében külön egységeket 
képeznek a magánhangzók, illetve a mássalhangzók, így 
ezek eltérő sajátosságait már az év kezdetén tisztázni lehet. 
Ezzel pedig megteremtjük a lehetőségét a szótagoló olva
sásnak. A továbbiakban a szavak helyes elválasztásának 
alapelveit is megbeszélhetjük a gyerekekkel, és fokozato
san, ahogy egyre több és több szót tanulnak meg leírni,

gyakoroltathatjuk is velük az elválasztást.
Az irodalmi anyagban a következő hét vers szerepel: 
Móricz Zsigmond: Iciri-p iciri, A török és a  tehen ek
Móra Ferenc: A cin ege cipője
Weöres Sándor: A tündér, G alagonya,
Nemes Nagy Ágnes: Lappantyú,
Áprily Lajos: T avaszodik.
A válogatás alapja ezúttal a versek zeneisége. Feldolgo

zásukban döntő szerepet játszik az együttes, kórus-szerű 
előadás, időről-időre külön szerephez jutó „szólistákkal”, 
illetve -  a Móricz-versek esetében -  a cselekmény dráma
játék keretében történő tovább-bontása.

Mindezekhez az I. osztályban még egy ráadás-vers is 
csatlakozik: Móra Ferenc Z en gő ABC  je. Ezt azonban nem 
irodalmi jellegű feldolgozásnak vetjük alá, hanem a meg
felelő betűk tanulásakor soronként memorizáljuk. így az 
egész verset csak az év végére vesszük birtokunkba, és 
akkor, mintegy ismétlésül, részletesen meg is beszéljük.

Utólagos megjegyzés a betű-táltos használatához: 
Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a jelenleg 

mértékadónak számító nyelvészeti felfogás szerint a d z és 
a d zs  is külön hangnak, illetve grafikai egységnek számít, 
mégpedig a d  után iktatva be a teljes magyar АВС-be. A 
konkrét téma-kifejtés során nem is fog elsikkadni ez a tény, 
bár a magunk részéről nem tartjuk eléggé megalapozottnak 
az illetékes nyelvész kollégák ilyen irányú döntését. A két 
„kakukkfióka” mindamellett -  véletlen szerencse? -  a mi 
játékszabályaink szerint is a helyére került a kétszer tizen
kettesről így most már kétszer tizenhármasra bővült rend
szerben. Hogyan értsük ezt? Úgy, hogy a 13 a Hold-hóna
pok mutatószáma ugyanabban az évkörben, amelyben a 
12 a Nap-egységeké, vagyis az állatövi jegy-érvén y tarta
moké. Márpedig a Hold „otthona” az Állatövben a Rák, és 
annak a betű-párok közül mindkétféle csoportosításban a 
d  felel meg!

Ez a kis „megpróbáltatás” talán az általunk alkalmazott 
organikus jel-oktatási rendszer hosszú távú megbízható
ságát, mondhatni: „ütésállóságát” is igazolhatja.

EL osztály:

A történetileg kialakult, 38 elemű teljes magyar ABC a fent 
említett-görög, arab, héber, ógermán-valóság-leképezési 
módoktól elütő, azokhoz képest összetettebbnek mutatko
zó rendszer szerint épül fel. 24 mássalhangzója — a mással
hangzók eredendően statikus jellegének megfelelően -  az 
Állatöv 12 jegyével alkot ugyanolyan szoros (és ezúttal is 
kétféleképp, egyező, illetve keresztező jelleggel realizál
ható) kötést, mint amilyet a görög ABC esetében számon 
tart. a művelődéstörténet tudománya. Csakhogy nálunk eb
be a zodiákusi -  vagyis kozmikus értelemben ugyancsak 
az. állapot- (állat-) szerűséget hangsúlyozó -  huszonnégyes- 
ségbe a dinamikus karakterű magánhangzók nem sorolnak 
be. mint a görög ABC esetében, hanem önálló, 2x7, azaz 
14 elemből felépülő rendszert alkotnak a harmincnyol- 
casságon belül. Ezzel pedig -  ismét párosával — annak a 
klasszikus hétbolygó-rcndszernek a megidézőivé válnak, 
amely a hagyományos szereposztás szerint a maga részéről

16



is kifejezetten a dinamizmus, a mozgalmasság képviselője, 
illetve megvalósítója az égi hierarchiában. Ez a kristályosán 
áttetsző felépítettség, amely a maga csorbítatlan és keveret- 
len teljességében mutatja fel az őskor késői szakasza óta 
folyamatosan használt legmagasabb rendű világ- és élet- 
képletezési szisztémát, az ún, zodiákusi-bolygóuralmi 
rendszert, mai legjobb tudásunk szerint máshol, más nyelv
területeken nem mutatható ki. így magyar sajátosságnak 
tekinthető. Eszerint is kell megbecsülnünk. Ennek a meg
becsülésnek egyik jele az, hogy az АВС-használat második, 
készségfejlesztő szakaszában már kifejezetten erre alapoz
va végezzük az írás-olvasás gyakorlását, hónapról-hónapra 
értelemszerűen kiegészítve az ismereteinket az éppen ott 
és akkor esedékes évköri (általános természetrajzi, gaz
dasági, illetve kulturális vonatkozású) tudnivalókkal.

Már ebben az évfolyamban megismerkednek a gyere
kek -  a szavaink kettős term észetéről korábban tanultak 
alapján -  a legfontosabb kél szófaji kategóriával, a név
szóval és az igével, mégpedig a következő logikai láncola
ton belül: a) névszó -  állapotszerűség -  állatöv -  tizenket- 
tesség -  mássalhangzórendszer, b) ige -  fölyamatszerűség 
-  bolygók -  hetesség -  magánhangzórendszer.

A megfeleléseknek ezt a -  nyelvünkben pontról-poncra 
kimutatható-rendszerét hónapos bontásban részletezzük, 
konkrét példákon. Most azonban, a könnyebb áttekinthe
tőség érdekében az ABC sorrendjében, illetve a tavaszkez
dő Kos-pontról elindítva adjuk meg az összefüggések
táblázatát.

А/Á Mars
Kos В, M
Bika C) N
Ikrek Cs, Ny

O/Ó Hold
ö/ő Nap

Rák D ,P
E/É Vénusz

Oroszlán T  R
Szűz G ,S
Mérleg Gy, S z ,
Skorpió H} T

tf Merkúr
Nyilas Á Ту

u/u Szaturnusz
ü /ü Jupiter

Bak K, V
Vízöntő L, Z
Halak Ly. Zs

Mint említettük, a mássalhangzók párba állítását kétfé
leképpen lehet elvégezni. Eddig úgy jártunk el. hogy ami
kor a 12, hanghoz, az Ly-hoz értünk, újra az elejéről kezd
tük a sorolást. így a 13. hang az 1. mellé került párnak, a
11. a 2. mellé, és így tovább. Ekkora p árh u zam os  sorolási 
módszert alkalmaztuk. De rendezhetjük egymás mellé a 
két tizenkettest úgy is. hogy a 12. hang után megfordítjuk 
a felsorolás menetét. így a 13. hang a 12. mellé kerül, a 
11. a 11. mellé, a 15. a 10. mellé, és így tovább. Ezt az 
eljárást keresztezőn ek  nevezhetjük, és éppen úgy értelmes 
szavakat eredményez, mim a párhuzamos sorolás. Ráadá
sul a 12.. azaz a Halaknak megfelelő mássalhangzó-páros 
ezúttal is csak fordított olvasatban ad értelmes magyar szót. 
íme: BOZSÓ (BÖZSI). CICÁZÓ. CSÉVE, ADÓ ATYA, FŰTŐ 
(FUTÓ), EGÉSZ (ÉGI SZÓ), ÜGYES (ÁGYAS), HÍR J Ó  APA, 
KÉNY (KÖNNYŰ), LENN-és a fordított betűrenddel nyert 
szó: MÉLY.

A betűpárokra -  mind a két fajtára -  természetesen 
további szavakat is lehet improvizálni. Miközben ezeket 
leírjuk, felfigyelünk rá. hogy a szóban forgó betűjelek és a 
nekik rendre megfelelő állatövi jegy-jelek között az esetek 
többségében közvetlen alaki hasonlóság mutatkozik.

A II. osztály feldolgozandó versanyagát egyetlen költő, 
Kányád! Sándor K ü kü ílő K aíen dá riu m a  szolga Itatja. A fel
dolgozás módját ebben az esetben eleve meghatározza a 
versek témája, illetve eredeti csoportosításuk, a folyamatos 
évköri sorolás, az egyes verseknek az egyes hónapokhoz 
való rendeltsége. A tartalmi vonatkozásokat is eszerint 
bontjuk ki. összhangban a M űveltségünk és a z  évkör  című 
témacsoportban párhuzamosan folyó tanulmányokkal.

III, osztály:

Az előző két év alatt a M űveltségünk és a z  évkor c. 
témacsoportban megejtett képolvasási, illetve képírási gya
korlatok eredményei itt, a 3. évfolyamban érnek össze a 
N em zeti k in csü n k ... c. témacsoport keretében eddig 
ki mu n ká h eredményekkel.

Konkrétan: a hat mássalhangzó-bokor jeleit, mint az 
öt (plusz egy) tagú hagyományos elem-rendszer megidé- 
zőit első soron a hasonlóképp elemi alapozottságéi magán
hangzó-rendszerrel. mint történetileg kialakult betűk meg
határozón csoportjával vetjük össze.

M ássalhan gzó-bokrok T agjaik N ekik m eg felelő
elem ek /  m agán han gzók  

TuDós D ,T , Ту Tűz D -A (d -a)
KöHöGős K, H, G, Gy Gőz G-E (g-e)

Mind a 12 felsorolt mássalhangzó-pár, egybeolvasva 
és magánhangzókkal kiegészítve, legalább egy értelmes JeLes 
magyar szót ad ki. amelynek jelentése ráadásul kapcsolatba 
is hozható a megfelelő évköri (állatövi) jelenségekkel. PöFögős 
illetve sajátosságokkal. Ezek a „mesterszavak” a fenti táb- NyáMMogős 
lázat sorrendjében így következnek egymásra: BUMM, CIN,
CSÍNY (CSÚNYA). DÉDAPA. FORRÓ (FÚRÓ). ÉGÉS (ÉGI

(levegő)
J, R, L, Ly Láz J - I  (j—D

(élőfa -  ötödik elem)
P. B, F. V Víz V-O  ( v-o)
M, N, Ny Máz N-U (n-u)

(föld)

ESŐ). GYÁSZ (GYŰSZŰ. HIT, JÓ ATYA, KŐ-ÖV, LÁZ -  
végül az évzáró H alak jegynek megfelelő mássalhangzó
pár jellemző módon csak fordított olvasatban ad értelmes 
szót, úgymint: ZSÁLYA.

Második lépésben ezt az ötelcm-rendszert hetességge 
-  pontosabban kétszer hetességge tágítjuk, és így megvilá
gosodik előttünk a képírási hangbokorjelek kapcsolata a 
belőlük kifejlődött „latin" magánhangzó jelekkel.
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M agán han gzók N ekik m eg felelő  elem ek B olygók  
Л-A  Tűz Mars
E-É Levegő Vénusz
I-í Élőfa Merkúr
О-Ó  VÍZ Hold
Ö-Ő Nap
U-Ú Föld Szaturnusz
Ü-U Jupiter

A magánhangzók „kettős természete” (Vö. a kétszer 
hetes csoportosítással!), a mássalhangzókétól eltérőleg ab
ban nyilatkozik meg, hogy rendre van egy hosszú és egy 
rövid változatuk. Ezt magától értetődőnek találjuk, hiszen 
a magánhangzók -  mint már említettük -  dinamikus karak
terűek, így kétféle változatuk is ennek megfelelően az álta
luk megidézett elemi mozgástendencia kifejtődési (idő-) 
tartamára utal.

Harmadik lépésben a kétszer tizenkettes mássalhangzó 
jelsorozatot vetjük össze a hat hangbokorjellel, illetve a 
magánhangzók előbb elemzett jeleivel. Ekkor azzal az ér
dekes esettel kerülünk szembe, hogy míg a valóság elemi 
szintű leképezése első lépésben a mássalhangzó-bokrok
ban történt meg, addig a kifejtettség magasabb fokán ez 
az elemi szintű leképezés nem a belőlük differenciálódott 
egyedi mássalhangzók körében zajlik tovább, hanem -  
várakozásunkkal ellentétben -  a magánhangzók körében. 
A mássalhangzó-bokrokból önállósult mássalhangzók, 
mintegy levetve magukról az elemi sajátosságok kinőtt ru
háját, egy másik féle viszonyrendszerbe állnak össze, 
amely már nem az elemi tulajdonságokon keresztül teremt 
kapcsolatot az egyes mássalhangzók és az Állatöv maga
sabb szervezettségű rendszere között. Ugyanakkor a kap
csolódások minden vonalon nagyfokú szabályszerűséget 
mutatnak.

Még ugyanitt felhívhatjuk a gyerekek figyelmét arra 
is, hogy bár a műveletben alkalmazón betűjeleket a latin  
jelzővel szoktuk illetni, üyen fokú szabályszerűségnek nem 
találjuk nyomát a latin nyelv ránk maradt -  eléggé nagyszá
mú és jól dokumentált -  emlékeiben.

A nyelvtan terén ebben az időszakban tovább mélyít
jük a szófajokról korábban szerzett ismereteket.

a. ) Külön hangsúlyozzuk, hogy a névszó-, illetve az 
igeragok között szabályos megfelelések egész sora mutat
kozik a magyar nyelvben. Az ilyen megfelelések száma 
ugrásszerűen megnő, ha az egyazon bokorba tartozó más
salhangzókat egyetlen mássalhangzó változatainak tekint
jük az összehasonlításkor. (Vö. a szavaink ken ős term észe
téről korábban megianultakkal!)

b. ) A képző, mint a két szélső élet-megnyilvánulási 
mód, az állapotszerűség (névszó), illetve folyamatszerűség 
(ige) közötti összekötő kapocs (denominális verbum-, de- 
verbális verbum-, deverbális nőmén-, denominális nomen- 
képzők).

c. ) Az igekötők és a mássalhangzó-bokrok egymáshoz 
való viszonya.

M ássalhan gzó-bokrok Igekötők
Jel.es el- (le-)
Tu Dós át-
KöHöGős ki-
PöFögŐS be-
NyáMMogós meg-
Szí Szeges ÖSSZ.e-

Az irodalmi vonatkozásokra áttérve: mindezen közben
a magyar irodalom néhány vitathatatlanul világirodalmi 
rangú teljesítménye lopakodik be a gyerekek látómezejé
be Az év folyamán mindössze három költőóriásunk össze
sen hét versének feldolgozását tervezzük:

Petőfi Sándor: Ősz elején , Itt van a z  ősz, itt van ú jra , 
Füstbem ent terv, A nyám  tyúkja.

József Attila: Altató, B etlehem i királyok.
Nagy László: A djon a z  Isten

TV. osztály:

A 4. évben a hat mássalhangzó-bokor jel és az egyéb 
(nem latin) ABC-k kapcsolatát tárjuk fel. Itt döntő sútlyal 
esik latba a rovásírás megismerése. Ezen kívül mutatvá
nyokat kapunk a görög (ókori , bizánci, ill. mai nyelválla
pot), a cirill írásmód sajátosságaiból, továbbá a modern 
európai nyelvek sajátos hangjelölési módjaiból. (PL: a cs 
hang jelölése az egyes nyelvekben stb.)

További témáink: titkos írások (Petőfi, Gárdonyi) és 
fejtésük módja. Ismeretlen nyelven szóló régi írások fejtési 
kísérletei, híres példákon szemléltetve. (Egyiptomi hiero
glifák, phaisztoszi korong, maya képírás, tatárlaki amulett 
stb.) Hangzógyakoriság, mint az ismeretlen írások megfej
tésének egyik kulcsa.

A nyelvtani részben a szó- és mondattani kategóriák 
(szófajok, illetve mondatrészek) egymáshoz való viszonyá
nak tisztázása van napirenden. A kifejtés alapja ezúttal is a 
magyar szavak kettős term észete (igei, ill. névszói), egy ala
kú szavakon szemléltetve. (Pl.: vér, lép, szív, fej stb.) Mon
dattani értelemben ez a kulcsa a kétféle -  igei, illetve név
szói -  állítmány használatának. Ugyanez a feladvány más, 
merevebb kategóriákkal dolgozó nyelvekben másként ol
dódik meg. (Német, angol, francia: a lét-igével való össze
kapcsolás, orosz: eszközhatározói szerepkörbe helyezés.)

Az irodalom terén most legyint meg bennünket először 
a történetiség szele. Ez azt jelenti, hogy már nemcsak a 
számunkra, XX. századi emberek számára közvetlenül átél
hető tanalmi, illen e formai értékekkel ismerkedünk meg, 
hanem az ódonabb múltszázadi hangzásokkal is, mégpe
dig olyan remekművek elemzése kapcsán, amelyek maguk 
is a többé-kevésbé távoli múlt egy-egy jelentős eseményé
hez vagy személyiségéhez kapcsolódnak.

Vörösmarty Mihály: A bú vár Kum t, Szép Ilon ka
Arany János: P ázm án  lovag, Török Bálint
Garay János: A z obsitos
Tompa Mihály: A m adár, fia ih o z
Arany János: C salád i kör
A vers-válogatás jó alkalmat nyújt arra, hogy észreve

gyük: egy-egy történelmi személy -  pl. Mátyás király -  
alakját mennyire másként rajzolja meg az egyik koszorús
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költő (Vörösmarty), mint a másik (Arany), részben a saját 
egyéniségük más-más adottságai, részben a mondai ese
mény-kínálat feldolgozásának más-más szempontjai miatt. 
Az értékek maradandó, illetve viszonylagos vonatkozásai
nak tisztázására ugyancsak jó lehetőséget biztosít egy-egy 
ilyen párhuzamos elemzés.

A nagyobb költészettani egységeken (vers, próza, illet
ve líra, epika, dráma) túl ebben az évben arra is felhívhatjuk 
a gyerekek figyelmét, mennyivel másképp jelenhet meg 
ugyanaz a történelmi helyzet -  pl. a bukott szabadságharc 
utáni magyar sors — a jelképes fogalmazásé lírai versben 
(Л madár, fiaihoz), mint az elbeszélő költeményben (Csa
ládi kör).

A hosszabb elbeszélő költemények (Szép Ilonka. Páz- 
mán lovag, Az obsitos) esetében nem szükséges az egész 
szöveget, elég egv-egy zárt, betétszerű egységét kívülről 
megtanulni. Arra viszont ügyelni kell, hogy ne minden 
gyerek ugyanazt a részletet tanulja meg, hanem a tudott 
részletek összeadódjanak, így dramatikus feldolgozásban 
is előadható legyen a mű.

Kitüntetésük alkalmából különös örömmel köszönt
jük azokat a díjazottakat, akik korábban szerzőkként 
megjelentek az Országépítőben :

Benko Samut (Széchenyi díj)
Csete Györgyöt. (Kossuth díj)
Pap Gábort. (Magyar Örökség díj)
A szerkesztőség kérésére rendelkezésünkre bo- 

csájtották egy-egy időszerű írásukat; emellett közöl
jük Makovecz Imre Pap Gábort és Benkő Samu, az 
ugyancsak most Magyar Örökség díjjal kitüntetett 
Kos Károlyt köszöntő írását.

LAÜDÁCIÓ

Pap Gábor művészettörténész a huszadik század egyik 
legnagyobb hatású szellemalakja.

Munkássága során kezdetben a képzőművészettel enm 
a megszokott, úgynevezett tudományos módszerekkel fog
lalkozott, hanem az analízis és hasonlítás helyett a függő
leges, analógiás értelmezést használta. Emlékezetesek azok 
a publikációi, amelyeket a M űvészet című folyóirat főszer
kesztő-helyetteseként közölt. Ez a valójában művészi ma
gatartás vitte őt az őskultűra feltárásának irányába. A nyelv 
és az írásszerkezet, a csillagtudomány és a virágnyelven 
írt parasztművészet területén tett felfedezései, s maga az 
évek sfarán kimunkált és kiéfnyesedett gondolkodás elemi 
hatást gyakorolt mind a magyra művészvilágra, mind tá- 
gabb területekre.

Igazi református prédikátorként járta és járja a kis és 
nagy országot, a Bercsényi Kollégiumtól a debreceni egye
temen át Nagyszombatig. Sajátos és jellemző tünet, hogy 
akikre igazán nagy hatást gyakorolt, letagadják azt. Saját 
hívei és nehezen tűrhető „tudós” kollegái kirekesztik arról 
a helyről, amely rangjának és szellemi erejének megfelelne. 
Pap Gábor könyveket ír, rendszeresen publikál, kiállítá
sokat szervez. Képzőművészeti főszerkesztő-helyettese 
volt a hőskorát élő valahai Magyar Televíziónak. Főszer
kesztő-helyettese a valahai M űvészet c. képzőművészeti 
folyóiratnak. Tanít a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetemen. Folytatja az ősi magyar jelképek kutatását, 
alapvető megállapításokat tesz a Csontváry-kutatásban, 
szellemileg gondozza a kecskem éti zománcművészeti 
alkotótelep életét.

Pap Gábor munkásságának jelentőségét a jelen és a 
jövő igazolni fogja. Fényes csillaga Magyar Örökség.

M akovecz Im re

TÓBIÁS KLÁRA ZOMÁNCKÉPEI

Tóbiás Klára vérbő művészi alkat; szerteágazó ambícióit 
nem tudja egyetlen műfajágazat keretei közé beszorítani. 
Kivételes rajzkészsége korán megmutatkozott, s ilyen irá
nyú adottságait, zománcképein is bőségesen kamatoztatja.

Sikerrel próbálkozott a szobrászat műfajával is; plakettjei 
dimanikus formálókészségről tanúskodnak. 1989-ben ké
szült reszket háborús emlékműve a megfeszített. Emberfia 
rendkívül szuggesztív megidézésével a monumentális
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