
Felmerül azonban ismét a kérdés, hogy az ezredforduló világában miért kell ahhoz a ki-
sebbségi sors identitást veszélyeztető nyomása alatt élni az embernek, hogy magyar olvasás-
kultúra tisztes formában lehessen jelen a Kárpát-medencében? És miért van az, hogy a sza-
badság és a demokrácia növekedése - legalábbis egyelőre - nem kamatozik a kultúrában, sőt: 
a könnyebb ellenállás, a talmi világdivatok irányába sodorja az anyaországi társadalom több-
ségét? És mi lesz akkor az olvasáskultúrával, ha reményeinknek megfelelően a környező or-
szágok demokratikus gyakorlata megerősödik, és kiterjed a kisebbségekkel való bánásmódra 
is? Bár ezeket a kérdéseket ismételten csak felvetni tudjuk, azt teljes bizonyossággal leszögez-
hetjük: a magyar olvasáskultúra színvonalasabb válfaját jelenleg a határon túli magyarság képviseli. 

Gereben Ferenc 

Anyanyelvünk ezer arca 
„Bír-e más nyelv úgy epedni, / Annyi bájjal, annyi kéjjel?/ Olvadóbb, mint lant zenéje / 

Holdvilágos, langyos éjjel, / Mely virágot s dalt terem, / Mikor ébren semmi sincs más, / 
Csak a fák sötét bogán: / Hangos, boldog csalogány / S boldog, néma szerelem... 

Hát a csapongó / Gyorsszavu tréfák / Játszi szökését / Festi-e más nyelv / Oly remekül? / 
Pattog a víg éle, / Ám sebe nem fáj, / Mert csak enyelgés, / Tarka bohóság / Volt az egész!... 

Magasztos gyásznak bánat dúlta hangja / Úgy zendül benne, mint egyház harangja, / 
Mely messze hinti mély, komor szavát. / Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban, / S 
mint súlyos léptek kripta-csarnokokban, / Úgy döng minden szó a kedélyen át...!" 

Kedves hallgatóim! 
Ennek az olvasás éve alkalmából rendezett konferenciának a résztvevői nyilván nagyon jól 

tudják, hogy Ábrányi Emilnek Magyar nyelv című, örökszép verséből idéztem néhány részle-
tet, amely alkalmas annak felébresztésére a tudatunkban, hogy valóban milyen ezerarcú a 
magyar nyelv. Tehát, amely nagyon jól utal előadásom témájára. 

Nem véletlenül vállaltam ezt a témát. Ugyanis ahhoz, hogy valaki a könyvek, az olvasás el-
kötelezett híve, valósággal rabja legyen, előbb az anyanyelv elkötelezett hívévé, rabjává kell 
válnia. A gyermek előbb a nyelvvel ismerkedik meg. És előbb a nyelvet, az anyanyelvet szere-
ti meg, s csak utána az olvasást. Kosztolányi idejében az olvasásra még nem leselkedett annyi 
veszély, mint - ahogy Gereben Ferenc is kifejtette - napjainkban, a tévé, a videó, a számítógép 
stb. korában, de Kosztolányi már akkor tudta, hogyan kell olvasót nevelni. „Miért ne avathat-
nék be a gyermeket azonnal az irodalmi teremtés titkaiba is? Minden gyermek született szófa-
csaró, versfaragó és költő. Minden gyermek született kíváncsi. Minden gyermek szétszedi a 
játékát, hogy megtudja, mi van benne. Tereljük rá a figyelmét arra, ami a költészet veleje, va-
gyis a formára, erre a kézzelfogható csodára, a szerkezet arányaira, a mérték hullámzására, a 
rímek boszorkányos bújósdijára. Nem hiszem, hogy ilyesmi untatná. A gyermeket az untatja, 
ami mindnyájunkat, az, ha egy költeményből mondvacsinált eszméket, általános alapigazsá-
gokat, halvány, bamba tanulságokat hüvelyeznek ki, az, ha a költő lángjánál a haszonlesők 
akarják megsütni az ő politikai pecsenyéjüket. A gyermek ösztönösen tudja, mi a költészet. 
Ezt az ösztönét fejleszteni, bátorítani kellene, nem pedig sorvasztani. Meg kellene neki ma-
gyarázni, hogy az a gyermekvers: Egyszer volt egy ember, szakálla volt kender, semmivel sem 
alábbvaló, mint a felnőttek verse, s hogy minden komoly költészet gyermekes: a legnagyob-
bak gyermekessége és a legkomolyabbak játéka." (Kosztolányi Dezső: Az olvasó nevelése. 
Pesti Hírlap 1933. ápr. 9.) 

Tudta, illetve tudja ezt számos olvasásra nevelő, egyúttal a szavak ízlelgetésére csábító 
könyv szerzője, Hernádi Sándor is, aki Az olvasás bűvészete című könyvét a következőkép-
pen kezdte; nézzük csak hogyan! Előbb idéz Weöres Sándortól, a Vázlat az új líráról című 
opusból egy kis részletet, ezt: 
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„A jó vers élőlény, akár az alma, / ha ránézek, csillogva visszanéz, / mást mond az éhes-
nek s a jóllakottnak / és más a fán, a tálon és a szájban, / végső tartalma vagy formája nincs is, 
/ csak él és éltet. Vájjon mit jelent, / nem tudja, és nem kérdi. Egy s ezer / jelentés ott s akkor 
fakad belőle, / mikor nézik, tapintják, ízlelik." 

Eddig Weöres. És most Hernádi: 
„Nézni, tapintani, ízlelni hívom az olvasót. A kötet négy fejezetében alkalmat adok arra, 

hogy viszonyítson: a művet (az eredetit) önmagával (művi változatával) hasonlítgatva ízlel-
jen, tapintson - egyszóval mérjen. Két fejezetben pedig sajátos szövegközlési technikával 
késztetem az olvasót a beleélés optimalizálására, az elmélyült elemzésre." (Hernádi Sándor: 
Az olvasás bűvészete, 5. oldal.) 

És egyéb munkái, valamint most megjelent, „A magyar olvasástanítás története (Az olva-
sásról az olvasásért: az élő ábécé)" című műve szerint Adamikné Jászó Anna is nagyon jól 
tudja ezt. Ő nem könyve elején, hanem éppen a végén, az összegezésben így ír: 

„Az olvasó nem passzív befogadó. Tevékenysége nem csupán az üzenet megfejtése, ha-
nem továbbgondolása, kiegészítése. Ily módon az író és az olvasó között kölcsönös cselekvés, 
interakció jön létre. Kosztolányi Dezső (már megint Kosztolányi, de most idézetben! G. L.) 
már 1928-ban megfogalmazta ezt a kölcsönösséget: »azok a könyvek, melyek a könyvtárak 
polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, 
hogy értelmet kapjanak, te kellesz, olvasó. Bármennyire is befejezett remekművek, csak utalá-
sok vannak bennük, célzások, ákombákomok, melyek pusztán egy másik lélekben ébrednek 
életre. A könyvet mindig ketten alkotják. Az író, aki írta s az olvasó, aki olvasta.« (Ábécé a 
prózáról és a regényről). Az olvasó tehát nem puszta befogadó, nem passzív tényező, hanem 
nagyon is aktív, előismereteitől és érzékenységétől függ, hogy mit kelt életre a holt műből." 
(Adamikné Jászó Anna, i. m. 289. oldal.) 

Szó, ami szó, kedves hallgatóim, ha azt akarjuk, hogy a jövőben is legyenek igazi, vérbeli 
olvasók, akiknek mindenük az olvasás, akkor erősíteni, fokozni kellene és kell az olvasóvá ne-
velést. Ennek az erősítésnek többféle módja van, olvasáskutatók ezt jól tudják. Én a további-
akban arról a módjáról szólok, ami hozzám legközelebb áll, az anyanyelv megszerettetéséről. 
Ehhez a kulcsszó a játékosság, a játék. 

Ismét egy idézet, több már, reményeim szerint, nem lesz: „Hogy a játékoknak nagy szere-
pük van az értelemfejlesztésben, a gyermekek szellemi képességeinek kibontakoztatásában, 
ma már közhely. Pedagógusok, gyermekpszichológusok és más, a kérdéssel foglalkozó szak-
emberek számtalanszor kimutatták már, hogy jól megválasztott játékok segítségével nemegy-
szer bámulatosan rövid idő alatt, s szinte észrevétlenül el lehet sajátíttatni olyan ismereteket, 
amelyeket a gyermekek más csomagolásban csak igen-igen nehezen sajátítottak volna el. A já-
ték érdekessége, izgalma felcsigázza a játszók érdeklődését, s a résztvevők ebben a felfokozott 
idegállapotban nem is veszik észre, hogy az a rövidebb-hosszabb ideig tartó időtöltés, 
amellyel a szórakozás volt az egyetlen céljuk, mennyi hasznos ismeretanyagot szerzett s rög-
zített számukra." Eddig az idézet. 

És most, utólag, már elárulom, ezúttal a magam egyik korábbi, három és fél évtizeddel ez-
előtti tanulmányából idéztem, amely a Magyar Nyelvőrben jelent meg 1967-ben, Nyelvi játé-
kok, nyelvi nevelés címmel (171-182. oldal). Olykor azzal hízelgek magamnak - de csak ma-
gamnak! - , hogy ennek a tanulmánynak is volt némi szerepe abban, hogy a különféle nyelvi 
játékok egyre jobban bekerülnek az anyanyelvi oktatás vérkeringésébe. Hangsúlyozom, játé-
kok, nem izzadságszagú, unalmas nyelvi gyakorlatok! A kettő nem ugyanaz. 

A gyakorlat unalmas, a játék ellenben elragad, szárnyalásra, versengésre késztet. Ma már 
klasszikus műnek számít Erika Landaunak A kreativitás pszichológiája című műve; magya-
rul 1976-ban jelent meg először, és azóta is többször. Ebben a szerző világosan kifejti, hogy a 
kreativitást gátló tényezőknek egyike a munkának és a játéknak az egymással való szembeál-
lítása, tehát az a nézet, amely szerint a munkában a játék nem képzelhető el. Ezek az előítéle-
tek a tanár reakcióiban is megmutatkoznak, aki a komoly, intelligens tanulót előnyben része-
síti a játékosan dolgozó, kreatív tanulóval szemben. Ez végül azt eredményezi, hogy a tanuló 
szégyenkezik kreativitása miatt. 

Bátran mondhatom, hogy ezen már jórészt túl vagyunk. Legalábbis itt, Magyarországon. 
Ha megnézzük pedagógiai módszertani folyóiratainkat, kiadványainkat, azt láthatjuk, hogy 
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a nyelvi játékok már nem csupán ritka, megtűrt vendégek az anyanyelvi oktatásban, s hogy 
egyre több szerző, szakíró, pedagógus látja, belátja, hogy a tanulói fantázia meglódítása, ki-
eresztése a palackból nem gátja, hanem a legbiztosabb záloga az eredményességnek. 

Ennek nyomán én azzal igyekszem segíteni, hogy a rendelkezésemre álló időben olyan já-
tékötleteket sorolok fel, amelyek, úgy érzem, jól felhasználhatók nemcsak az anyanyelvi okta-
tásban, hanem a családi, otthoni gyermeknevelésben is. Engedelmükkel ezeket, nyelvészként, 
megpróbálom mindjárt rendszerezni is. 

I. Helyesírás-fejlesztő játékok 
Ezekről voltaképpen nem kellene szólnom, mert azt mondtam, hogy az anyanyelvet előbb 

kell megszeretni, mielőtt valaki iskolába megy. De azért az iskoláskor első évében, amikor 
már helyesírást tanul a kisdiák, nagyon elkelnek a helyesírás fejlesztő játékok. Csak felsorolok 
néhányat. 

Helyesírási totó. Közismert játék; nem kell magyaráznom. 
írd le kétféleképpen! Olyan mondatok, amelyeket kétféleképpen lehet leírni, de elolvasni 

csak egyféleképpen. És csodálatosan tudatosítja a gyerekekben a szavak toldalékolása közti 
különbséget. A királylány megijedt a lovaktól. Leírhatom fc-val, leírhatom g-vel. Egészen mást 
jelent a lovagtól. Ti minden magatokkal hozott elemózsiát felesztek? Leírhatom sz-szel, leírha-
tom z-vel. Egészen mást jelent. A falazok mindent kicsempéztek. Leírhatom z-vel, de leírhatom 
sz-szel is, s akkor már nem olyan kellemes, amit jelent. Kaptam egy levelet az apádtól. Leírha-
tom d-vel, leírhatom í-vel azt a bizonyos szót. Egy mészfolt van a kabátodon. Leírhatom 
sz-szel, leírhatom z-vel, és a tisztító csak akkor vállalja, ha megmondom, hogy mi okozta a fol-
tot. 

Válaszd el kétféleképpen! Olyan szavakat mondunk, amelyeket kétféleképpen lehet elvá-
lasztani, aszerint, hogy mit jelent az a bizonyos szó. A diáknak s az otthon ülőnek is, a kisgye-
reknek is nagyon jó játék az ilyen, és igenis jártatja az agyát. Néhány kétféleképp elválasztha-
tó szóalak: alapok, meg altest, meg csatár, meg csónakázás, meg felette, meg ingázás, meg karóra, 
meg kényszerülés, aztán megint, papátok, párbajok, rémesek. Mindegyik elválasztható többféle-
képpen, aszerint, hogy mit akarok vele éppen kifejezni. 

Egybeírás, különírás. Ez bizony nehéz kérdése a helyesírásnak. De ha a gyereknek odaad-
juk magát a szót, hogy próbáld ezt kétféleképpen értelmezni, és aszerint leírni: jólesik, ágrólsza-
kadt, kékharisnya, melegágy, ezermester stb., akkor meg fogja oldani, mert akkor versenynek érzi 
ezt a feladatot. Az aszály után végre elég jól esik az eső, ugyanakkor jólesik egy kis pihenés. Sok 
vicc éppen ilyen félreértéseken alapul. Miért ilyen nagy esőben jött? Hiszen maga mondta, 
hogy jöjjek, amikor jól esik\ 

Betűrendes titkosírás. Ehhez már tudni kell írni, tudni kell az ábécét használni. De ennél 
többre nemigen van szükség. Kedvenc játékuk lehet diákoknak, hogy mondunk nekik 
egy-egy szót, és azt mondjuk, ez egy titkosírás, a kulcsa: plusz egy. Hogy mi az igazi szó, amit 
elrejtettem a titkosírással, akkor derül ki, ha mindegyik betűjét felcserélem az ábécében mel-
lette lévő betűvel. És akkor a rovar szóról, ha a titkosírásunk kulcsa a plusz egy, kiderül, hogy 
az értelme az, hogy sózás. Az ipar szóé írás, a vaskor szónak a tikos írásos értelme a zászlós, ez a 
katonai rang, és sorolhatnám még tovább. A szójel - hogy mondjak egy nyelvészeti jellegűt is -
titkosírásbeli kulcsa a tökély, az a tökély, amelyre fejleszteni kell a helyesírási készségünket. 

Más nyelv, más ábécé. Ez is érdekes játék. A lényege a betűk nyelvenként különböző hang-
értékének tudatosítása ügyesen összeállított mondatok segítségével. Játék pl. azzal, hogy, 
mondjuk, a lengyelben történetesen az s és az sz betű ugyanúgy megvan, csak éppen fordítva 
olvasható. A mi s-ünknek a lengyelben sz, az sz-ünknek ellenben s a hangértéke. Kártyázáskor 
a kézben jó sok ász - lengyelül elolvasva: jó szokás. Vagy a magyar italmérők ősi szlogenje: Őszi 
sör nagy haszon. Lengyelül olvasva: ősi szór nagy hason. A szellő'szerényen susog. Lengyel bará-
tunk ajkán: A sellő serényen szuszog. Nem mindegy. 

II. Akusztikus (hangzással kapcsolatos) játékok 
Magánhangzók rövidsége, hosszúsága. Ugyanúgy lehet totóztatni, mint a helyesírás min-

den egyéb kérdését. Akkor egyes a totószelvénytipp, ha abban a szóban csak rövid magán-
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hangzó van. Akkor kettes, ha csak hosszú. Akkor x, ha rövid is, hosszú is. Ez azért még inkább 
gyakorlat, mint játék, bár a diákok szeretnek totószelvényt kitölteni. De hadd mondjak érde-
kesebbeket inkább! Pl. olyan mondatokat formáztathatunk meg a diákokkal, amelyekben 
ugyanannak a szónak hosszú és rövid magánhangzós változata egyaránt megtalálható. Meg 
is adhatjuk, például, hogy tüzet és tűzet. És fognak alkotni megfelelő mondatot, pl. hogy vala-
ki előbb virágot tűzet gomblyukába, és csak ezután rak tüzet. Úgy is játszhatunk, hogy azt 
mondjuk: olyan mondatot tessék alkotni, amelyben, mondjuk, az örültek szó szerepelhet két-
féle helyesírással, s ennek megfelelően mást jelent a mondat . íme: Emese és nagymamája 
mindketten örültek, vagy mindketten őrültek. Ahogy éppen tetszik. Még egy ilyen morbid 
mondat: A vasútállomáson fekvő síntéren sípolva robogott keresztül az Inter-City. A síntér, 
ugyebár, írható /-vei is. De én ismerem még az ősi reklámot is, hogy: Drámát Shakespeare, 
poloskát Dietrichstein írt legjobban! Shakespeare valóban írt, de Dietrichstein, a poloskairtó?! 

Mássalhangzók rövidsége, hosszúsága. Néhány szemléltető példa, hasonló az előbbiek-
hez: A rőzsét cipelő lányon új cipellő. Ez az a sok kötet, melyet bőrbe köttet. És itt is lehet olyan 
mondatokat alkotni, amelyekben pusztán egyetlen hangot kell kicserélni, és már egész más a 
mondat értelme. A félelemtől sápadt leány szörnyethal (vagy szörnyet hall) a szakadékban. 
Folytathatnám. 

Nyelvtörők. Szülők és tanárok figyelmét egyaránt szívesen felhívom arra, hogy a nyelvtö-
rők kitűnő játékok gyerekeknek, diákoknak. Beszédtechnikájukat is javítják, egyúttal pedig 
nagyon jó játék. Fekete bikapata kopog a fekete patikaköveken. Egy kupac kopasz kukac meg egy kupac 
kopasz kukac az összesen két kupac kopasz kukac. Érdemes ilyeneket többször elmondatni egy-
más után. És nagyon szeretik a fiatalok az efféléket. Elsősorban a beszédükre hat nagyon jó 
eredménnyel. 

Játék a visszhanggal. Megint elhagyok sok mindent. Itt csak ízelítőt akarok adni. Kisgyere-
keket lehet már játszatni azzal, hogy keressék meg a választ a kérdésemre a visszhang segítsé-
gével. Visszacseng a fülükben, még amikor nem tudnak olvasni, akkor is, hogy mi is volt az az 
utolsó egy-két-három szótag, és válaszolni fognak. Mi tesz egyaránt boldoggá apát és fiat? 
Már vágja is rá a fiúgyerek, hogy Fiat. Mi az, ami jól telirakva mindenkit marasztal. Mondják 
majd, hogy asztal. Melyik sportág, amelyben nem fenyeget elcsúszás? Tudni fogják, hogy úszás. 
Milyen ajándék vár karácsonykor a jó tanulóra? Óra, természetesen. És ezt lehet variálni. Sze-
mélyeket helyezni bele, személyneveket, keresztneveket. Ki vigyáz a képeimre? Imre. Ki az, 
akinek nem tetszik e mese? Emese. Játékötlet, alapötlet. Nagyon alkalmas arra, hogy már a kis-
gyerek megszeresse a nyelvét. 

Értsd félre! A játék lényege olyan kérdések adása, amelyekre kétféleképpen is lehet vála-
szolni, azaz amelyeket tudatosan félre lehet érteni. Elmehetek? Nem, zenei hetek. Mi baja? Alföl-
di város. Maga portás? Nem, gödröt. Kaphatok házi kosztot? Nem, nagyon tiszta, rendes emberek 
laknak ott. 

III. Szavaink jelentése 
Ellentétek (egy betű, egy hang megváltoztatásával). Mindenki tudja, hogy az antonímák, 

ellentétes szavak nagyon fontosak a nyelv életében. A föld és az ég, az áll és az ül stb. De olyan 
ellentétek is vannak, azaz olyanokat is alkottathatunk, hogy egyetlen betű, azaz egyetlen 
hang és máris ellentétébe fordul a szó! Az öröm mellett ott van az üröm. A hajdan egyetlen betű 
megváltoztatásával majdan lesz, a múltból jövő lesz. Hasonló ellentétpárok: nyereség - vereség, 
tárt - zárt, nász - gyász, fűtés - hűtés. Az ellentét fogalmának is jó tisztázása és kitűnő játék. 

Ellentétek - egy szóban. Még úgy is lehet játszani, hogy ellentéteket kerestetünk a gyere-
kekkel egyetlen szóban. Olyan szavakban, persze, amelyekben vannak ilyen ellentétek. Hím-
zőnő. Ebben benne rejlik a hím, és benne rejlik a nő, csak ki kell venni belőle intarziaszerűen. 
Kapadohány. Ott van benne a kap, és ott van benne az ad is. Római. Ártatlan, rövid szó, mégis 
benne van egyrészt az ó, másrészt a mai. Vadveszély. Benne ott az ad, és ott a vesz. Bazárnyitás. 
Benne a zár és a nyit. És sorolhatnám a végtelenségig. 

Homonimák - egy mondatban. Még ugyanez a típus, de most nem az anto-, hanem a ho-
monímiák, egy mondatba téve. Kitaláltatjuk, hogy melyik az a szó, amely a mondatunkba 
kétszer is belekívánkozik. Az a ..., ami a fazékban ... Tudni fogják, hogy az a fő, ami a fazék-
ban fő. Vagy: Az asszony a ... mellett keservesen ... Az asszony a sír mellett keservesen sír. 
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Marika a .... alatt gyöngyöt . . . Kiegészítve: Marika a fűz alatt gyöngyöt fűz. Óvatos ..., mert 
ott egy ... Azaz: Óvatos légy, mert ott egy légy. Kimeríthetetlen forrás a nyelv ebben is. 

Két kérdésre egy szóval! Nagyon jó fejtörő, nagyon jó játék. Néhány példa: Mi van sok 
ember csuklóján, és mire kapaszkodik fel száraival a futóbab? A közös válasz: karóra. Mire 
ácsingóznak szüret idején az arra járók, és mi a katonai szemle régi neve? Mustra. Mit tesz az 
edény, amiből kiszivárog a folyadék, és mit épít a kőműves esővédőül a házra? A válasz, egy 
szóval: ereszt. Természetesen. Es ilyeneket is lehet alkotni a végletekig 

IV. Szóalkotás, szóalakítás, szóragozás 
Szótöbbszörözés magánhangzócserével. Nagyon sok olyan szavunk van, hogy ha a ma-

gánhangzóit megváltoztatjuk, egész más szó lesz belőle, néha négy-öt-hat. Mondok példát. 
Tálal. Ha a magánhangzóit változtatom, akkor talál, telel, tolul, tilol, túlél, ilyen sok van belőle. 
Szökés. Lehet változtatni, és ha ezt a diákoknak feladatul adjuk, meg is fogják találni mindeze-
ket: szokás, szűkös, szikes, szakos, székes. 

Tavaly bevezettem a televízió Szószóló című, most is fu tó műsorába egy hasonló játékot, 
amelyet Mondáscifrázónak neveztem el. A lényege, hogy egy egész szólást adok meg, létező, 
de népi vagy régi szólást vagy közmondást, és azt kérem, hogy a magánhangzóit cseréljék ki, 
de úgy hogy az általuk ily módon alkotott mondat is értelmes legyen. A nézők százával, ezré-
vel küldik a megfejtéseket. Ez, persze nehezebb, de hát a televízióban a felnőtteknek igényes 
fejtörő feladat kell. Egy-két példa egy általam kijelölt közmondásra s egy ügyes megoldásra: 
Lúdtól tanul a liba. - A Lada tolatni áll be. Tehát a mássalhangzók megmaradnak, ugyanazokon a 
helyükön, csak a magánhangzókat kell változtatni. Ne fújd, ami nem égeti - E nő ifjú dáma, ön 
meg üti? Hangyában is van méreg. -Ha a nő ágyban is Éva, nem öreg. Nem érti a szamár a szép szót. -
Nem árt e szomorú, szép őszutó. Mit ér a szép tál, ha üres ? - A Mátra szép, a téli hó óriási. Ruha teszi 
az embert. - Ríhatsz Zámbóért. Hát nem remek? A nézők még időszerű, eseményhez kötött 
mondatot is tudnak alkotni pusztán a magánhangzók megváltoztatásával. 

Tréfás ragozás. Már a kisgyerek meg tud tanulni különbséget tenni többes szám és egyes 
szám között úgy, hogy egy létező főnév - persze, nem akármilyen főnév! - „ál" többes számát 
alkotjuk meg, és vele találtatjuk ki, hogy minek a többes száma ez a szó. Élnek elemek. Már a 
hat-nyolc éves gyerek is tudni fogja, hogy az élelem szónak a többes számát alkottam meg így. 
Villák mosnak. Az alapszava: villamos. Rágnak a lomok. Az alapszava: rágalom. Helynevekkel is 
el lehet így játszani. Nagy szenek ásnak. Melyik helynév? Nagyszénás, természetesen. Beléjük 
nyesnek. Melyik helynév? Belényes. Velünk mérnek. Melyik helynév? Velemér. járnak dánok házai. 
Melyik helynév? Járdánháza. Véreket esketnek helyek. Melyik helynév? Vérteskethely. 

Szóalkotás kettőzéssel. Kisgyerek számára is könnyen érthető feladat. Nagyon sok olyan 
szavunk van, több ezer, amely két teljesen egyforma részből áll, mint ahogy teljesen egyforma 
részekből áll a papa, mama, pipi, bibi stb. gyermeknyelvi szó is. De nemcsak ilyen szavak van-
nak. A nem ilyenek közül értelmezünk néhányat, s a feladat: tessék kitalálni, hogy melyik szót 
értelmeztem. Mondjuk, élelemmel lát el. Ez a szó az etet, két egyforma részből álló. Földkiter-
melés. Az ezt jelentő s a feltételeknek megfelelő szó az ásás, egy ige és egy képző. Tetszetős fel-
fűzhető golyócskán. A kitalálandó szó: gyöngyön. És sorolhatnám még tovább. 

V. Játékos mondatszerkesztés, vers játékok 
A sok lehetőségből én itt - idő hiányában - csak egy-kettőt tudok felvillantani. Dadogós 

mondatokat alkottathatunk, vagy akár csak szórakoztathatjuk vele a tanulókat, mert a nyel-
vünk erre is alkalmas. A dadogás az esetünkben nem tényleges dadogás természetesen, ha-
nem úgy rakjuk össze mondatunk szavait, hogy az eredmény olyan legyen, mintha valaki da-
dogna. Tehát, akik Rigában születtek, lettek lettek. Három lettek egymás mellett, de azért telje-
sen értelmes mondat . A harisni/a nyanya nyakára volt tekerve. Négy nya egymás mellett. Vi-
seld jól magad, ad a dada a dadogósnak is. Ebben már hat da van egymás után. Ez a pirula nem 
árthat, hat-hat hathat hathatós hatással. Hétszer tettem oda a hatot egymás mellé. Még egyet 
mondok, ahol a ta szótag nyolcszor áll egymás mellett, és mégis értelmes a mondat . Bakfaí a 
tata Tata íafarozott vára felé. 

És idetartozik a kínrímfaragás. Nem töltöm most vele az időt. A gyerekek nagyon hajla-
mosak a versírásra. Ezt már Arany János is nagyon jól tudta, és még a XX. század első felében 
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is tudták. Aztán a versírás kiszorult az iskolai oktatásból, holott a gyerek kitűnően befejez elő-
készített rímeket. Most vetted e két lemezt? Én erősen - és csak a rímet kell hozzámondania -
kétlem ezt. Ne üljön le ön Tiborral, mert Ödön - most jön a rím - leönti borral. 

VI. Találékonyság- és fantáziafejlesztő játékok 
Befejezésül egy-két olyan nyelvi játékról szólok még egészen röviden, amely már nem 

húzható rá semmilyen kaptafára, hanem amely a nyelvi fantáziát kezdi számyaltatni. Ehhez 
nagyon jól szolgálnak bennünket a hagyományos játéktípusok, az anagramma, az intarzia és 
a palindrom. Mind a három ősi, már az elnevezésük is mutatja. 

Anagrammajátékok. Számos fajtájuk van: egy névből kirakni a név viselőjének foglalkozá-
sát (Tasi Kornél - klarinétos; Főző Endre -főrendező; Márton Arisztid - adminisztrátor); valamely 
megadott szóból egy keresztnevet (szálló - László; kelta - Tekla; bogár - Gábor); stb. A felsőfok 
már pl. az, amikor egy ismert közmondásra kell rátaláltatni játékosainkat az általunk formált 
mondatból, úgy, hogy annak minden betűjét felhasználják, csak éppen más csoportosításban. 
Disznóagyar kétes kard. Melyik közmondásból alkottam? Nos, ebből: Kétszer ad, ki gyorsan ad. 
Még egy példa. Hol cúg van, a ló is kehes. Egészen közmondásszerű ez is, de vajon miből való? 
íme, az „eredetije": Olcsó húsnak híg a leve. 

Intarziajátékok. Többen úgy játsszák, hogy írnak egy hosszú szöveget, s ebben tíz vagy 
húsz helynév vagy keresztnév stb. rejtőzik. Érdekes. De érdekes az a fajtája is, amelynél meg-
mondom, hogy egy-egy állatot rejtünk el egy mondatban, de az állat nevét kipontozzuk. Az 
ör ... kezett megy. És ki fogják találni, hogy egér: Az öreg érkezett meg. Ez a ... gadta torkon. 
Ki fogják találni, hogy zebra: Ez az eb ragadta torkon. 

Palindromjátékok. A palindrom magyarul rákmondat, azaz olyan mondat (illetve esetleg 
csak szó, mint görög, integetni stb.), amely oda- és visszafelé ugyanúgy olvasható. Annak ide-
jén a pal indrom álnevet használó Lápi Pál (valójában dr. Dolányi Kovács Alajos, a Központi 
Statisztikai Hivatal elnöke) gyártott előszeretettel olyan mondatokat, amelyek e kemény felté-
teleknek megfelelnek. Egy-két mondata: Goromba rab morog. Csak a mama makacs. Az oda-
vissza egyaránt olvasható szavakkal, mondatokkal úgy lehet egyszerűen játszani diákokkal 
és otthon, a családban, hogy elkezdünk egy mondatot, s azt a játékosoknak kell értelmesen be-
fejezniük egy palindromszóval. Egy-két példa: A vegetáriánusnak zöldség meg gomba az... 
eledele. Ékszerben jobban szeretem a karkötőt a... láncnál. Sürgősen a nagymamámhoz kell... 
mennem. 

* * * 

Sok mindenről szólhattam volna még, de a figyelem felkeltésére, valamint annak tudatosí-
tására, hogy a nyelvi játékok az itt megemlített húszegynéhány, valamint a további sok száz, 
mind a nyelvi kreativitásnak, és egyúttal az anyanyelv megszerettetésének a szerintem leg-
jobb eszköze. S ez talán elég tanulságnak. Régi megállapítás, hogy kis korában minden gyer-
mek kreatív, de aztán jönnek az iskolás évek, és ezek a maguk rendszerezett ismeretanyagával 
kiölik belőle az alkotó fantáziát. Napjaink tankönyvei és tanárai már tudják, hogy ez nem így 
van, a magyarban különösen nem. Ismét Kosztolányit idézem: „A francia hidegen kifaragott 
márványkorlátok közt lépeget síkos parketten. A német épít és komponál. A mi nyelvünk 
azonban határtalan, és szabad, korlátlan terület, ahol alkotni, játszani és táncolni lehet. Min-
denki a képére formálhatja. Gyönyörű tornája, játéklabdája a hívő gyermekeknek és a zsenik-
nek." 

Kedves hallgatóim, Kosztolányinak igaza van. Nekünk pedagógusoknak, nyelvészeknek, 
olvasáskutatóknak már csak élnünk kell az anyanyelv nyújtotta csodálatos lehetőségekkel, s 
akkor majd a zsenikben sem fogunk szűkölködni, még az olvasás helyettesítésére törekvő 
egyéb eszközök mind nagyobb fokú elterjedése idején, a jövőben sem. 

Grétsy László 
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