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Egy pedagógiai segédkönyv tanulságai 
– nyolc évtized múltán

SUBOSITS ISTVÁN

(Közlésre érkezett: 2005. november 9.)

„Valójában csak azután fordulhatunk haszonnal a jelen felé, hogy igaz való-
jában ragadjuk meg, miután a múlt révén megértettük a jövõt, mert a jelen
csupán egy pont a kettõ között” – írta egyik munkájában a XIX. század elsõ
felében élt francia bölcselõ Auguste COMTE (1). Arra figyelmeztetnek a
sorok, hogy csak az lépheti át a Rubicont, aki a tények realitásából vezeti le a
múlt, a jelen és a jövõ kapcsolatát; a tapasztalatokat mellõzõ, a tényeknek
mindig csak a szûk körét elemzõ magatartás alkalmasint félremagyará zások -
hoz, esetleg szellemi vaksághoz vezethet.

A múltbeli pedagógiai módszerek aktualitásának bizonyítására lapozzunk
bele egy 1927-ben megjelent pedagógiai segédkönyvbe. Szerzõje Ferenczi
István, aki közérthetõ stílusban, egyszerû módon fogalmazza meg tanácsait az
elemi népiskola I. osztályába lépõ kisgyermekek tanítóinak. 
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Már a tanév elsõ napjaiban mérje fel a tanító a gyermekek egyéni képes-
ségeit és tulajdonságait. Ez terjedjen ki a következõkre: 
1. A hallás képességének vizsgálata. Tegyünk fel minden tanulónak egyszerû

kérdéseket, s ezeknek hangerõsségét folyton változtassuk. A minõsítést
így jegyezzük be: éles, jó, gyenge. A vizsgálat eredménye adja meg a szük -
séges útmutatást a gyermeknek a padban való célszerû elhelyezéséhez is.

2. A zenei hallás vizsgálata kiterjed a zenei hallásra (kitûnõ, jó, gyenge), a
hang terjedelemre (pl. d...c, stb.), az ütemérzékre (kitûnõ, jó, gyenge), a
hangszínre (kellemes, csengõ, fátyolozott, érdes, tompa), légzési mecha -
nizmusra (jó, hibás). 

3. A látás képességének vizsgálata alapján nemcsak a látóképesség fokára
kapunk feleletet, hanem arra is, mely betûméretnél kisebbet nem szabad
hasz nálnunk táblaírás közben. 

4. A színérzék vizsgálata
5. A rajzbeli készség vizsgálata kiterjed egy tetszés szerinti, egy könnyû ter -

mészet utáni és egy megnevezett tárgy emlékezet utáni rajz elkészítésére.
Eredményt így értékeljük: kitûnõ, jó, gyenge, rossz.

6. Súly- és magasságmérés.
7. Távol- és magasugrás mérése.
8. Futóképesség mérése, amely nem a sebességre, hanem a távolságra vonat -

kozik.
9. A tüdõ kapacitásának mérése. Egyszerû módokat ajánl (nem kell hozzá

spirométer) annak megállapításához, mekkora a be- és kilégzés levegõ -
mennyisége.
Már az elsõ hét feladatai közé ajánlja a szerzõ, hogy tájékozódjunk: hány

és milyen beszédhibában szenvedõ tanulónk van. Mesei keretben, játékos for-
mában végighaladva a magyar hangzórendszeren, választ kapunk a kérdé -
sünk re. Mintegy 10 oldalon írja le az egyszerûbb kiejtési hibák és beszéd -
rendellenességek javításának módját. A tanító elõször magán szemléltesse a
beszélõszerveket, majd a helyes hangképzést. Rá kell mutatni a beszédhibás
tanuló nyelvének, ajkának stb. hibás elhelyezkedésére. Sorra veszi az összes
beszédhangot, egy-két mondatban leírja képzésüket, szemléletesen fogal -
mazza meg javításuk módját, majd a gyermek szókészletének megfelelõen
szövegben gyakoroltatja a képzést. A megértést elõsegítendõ, ragadjunk ki
néhány példát a hibás hangképzés javításának módozataiból: 

ö, õ: hangoztassuk az n mássalhangzót, s közben ujjainkkal elõre, kerekre
és szûkre állítjuk be a gyermek ajkait. A szájpadláshoz szorított nyelvet levé-
tetjük, a nyelv hegyét pedig a fogakhoz vitetjük. 

Kiejtési gyakorlatok: Görbe bögre, törött bögre. Öt török öt görögöt dögö-
nyöz örökös örömök között, fölbömböl, döbörög, s ördögökhöz könyörög.



cs: A t és az s hangokból alakítjuk ki. E két hangot felváltva és 
mindinkább gyorsuló ütemben, végül összekapcsolva és pattintva ejtjük. Így:
t-s, t-s, t-s, ts, ts, cs, cs, cs.

Az r hang kiejtésének megkönnyítésére, a nyelvtest megperdítésének
elõsegítéséhez adott módszertani fogásai a gyakorlatban ma is alkalmazott
célravezetõ eljárások. Íme az útmutatás: A pergés érzékeltetése céljából elõbb
az ajkakat berregtessük. Késõbb a nyelv hegyét is a pergõ ajkak közé csúsz-
tatjuk, hogy a nyelv is érzékelje a pergõ mozgást. Az elõgyakorlatok után
gyors egymásutánban ejtetjük a hangkapcsolatokat: 

1. t-t-t-t-t-t-t-…; 2. t-d-t-d-t-d-t-d…; 3. t-l-t-l-t-l-…; 4. tl, tl, tl, tl …; 5.
tltltltltltltltltltl…; 6. tr, tr, tr, tr, tr…; 7. dr, dr, dr, dr, dr…; 8. sr, sr, sr, sr, sr
…; 9. zsr, zsr, zsr, zsr, zsr…; 10. csr, csr, csr, csr, csr…; 11. szr, szr, szr, szr,
szr…; 12. zr, zr, zr, zr, zr…; 13. rrrrrrrrrr .

Szöveges begyakorlásra olyan versikéket, mondókákat ajánl, amelyekben
sok az r hang. Pl. Ritka búza, ritka árpa stb. – Répa, retek, mogyoró, stb. –
Érdekességként említjük, hogy megtanítja a gyermekeknek a nyelvjárási ly
hangot: „ha a nyelvnek nemcsak a hegyét, hanem az egész lapját teljes
szélességében a felsõ fogsorhoz szorítjuk, ly származik”.

A szerzõ gondol azokra a kisgyermekekre, akik más beszédhibában 
szenvednek, a dadogókra, az orrhangzósan beszélõ emberpalántákra is. Az
orrhangzós beszéddel kapcsolatosan megjegyzi, hogy elsõ az alapos orvosi
vizsgálat és gyógykezelés. Ennek megtörténte után a gyermek „napjában órák
hosszat kiabálja a következõket: abba, abba; adda, adda; appa, appa; 
agygya, agygya; ad-da-da-da-da; at-ta-ta-ta-ta; ap-pa-pa-pa-pa; agy-gya-
gya-gya-gya.

A tanító bácsiknak és tanító néniknek, akiknek az osztályában dadogó,
hadaró gyermek van, arra hívja fel a figyelmüket, hogy tanítsák be az alábbi
szabályokat:
„1. Beszéd elõtt és beszéd közben nyílt szájjal gyors és mély lélegzetet kell

venni. Szóejtés közben soha. 
2. A levegõt hosszan és takarékoskodva bocsássa ki.
3. A magánhangzókat nyújtva ejtse.
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4. Elõbb gondolkozzál, azután beszélj.
5. Olvass gyakran, de mindig hangosan és nyújtva.
Nyitott ablak mellett napjában többször végeztetünk légzési gyakorlatokat:
1. Rövid be-, hosszú kilégzés.
2. Rövid be- és rövid kilégzés.
3. Szaggatott rövid be- és hosszú kilégzés.
4. Rövid be- és szaggatott hosszú kilégzés
5. Szaggatott rövid be- és szaggatott hosszú kilégzés.”

A dadogás javításában célirányos a tanácsa, amikor arra figyelmeztet,
hogy a szavak kiejtését hehezéssel indítsuk.

A módszerek, melyeket a dadogás javításának elõsegítésére tanácsol a
hivatott szerzõ, képzéstechnikai jellegûek, amelyeket a magyar nyelvre 
alkalmazott Roboz József. 

Ha napjainkban belelapozunk újságokba, folyóiratokba, lépten-nyomon
ilyen, és hozzá hasonló mondatokon akad meg a szemünk: A magyar 
iskolások nagy része nem tud kielégítõen olvasni. – Nem értik a szöveget a
gyermekek, amit olvasnak. – Nem szeretnek olvasni a gyermekek. Stb. – A
tünetnek természetesen számos oka lehet. De üssük fel a nyolc évtizede írt
könyvnek azokat a lapjait, amelyeken a szerzõ megosztja gondolatait az
érdeklõdõ olvasóival. Leírja az olvasmány- és verstárgyalás helyes menetét.
Néhány általános tanács: A cél nemcsak az, hogy a gyermek megértse az 
olvasottakat, hanem szeresse is meg az olvasást. Nemcsak megértetjük az
olvasottakat, hanem a sorok között is olvastatunk. Nemcsak a gondolatok
szépségét, hanem a költõi kifejezések szépségét is meg kell éreztetnünk. Ne
csak visszakérdezzünk, hanem ítéltessünk, bíráltassunk, problémákat 
oldassunk meg – ez az útja annak, hogy viszonyérzelmek keletkezzenek a
mûben szereplõ személyek iránt vagy velük szemben. „A szép vers olyan,
mint a színes, illatos virág. A költemény a lélek virága” – írja a szerzõ, jelez-
vén az átélés fontosságát. 

Minden olvasmány, vers feldolgozása elõtt ún. mintaolvasást kell tartani.
A tanító alkalomszerûen mutassa be a hibás olvasási módokat is, pl. kiabálva,
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túlságosan halkan, nyögve, írásjelek figyelembe vétele nélkül, stb. Sohasem
ragadjunk le a verbális figyelmeztetésnél, pl. a pontnál ereszd le a hangodat,
a vonásnál meg emeld fel stb. Ehelyett azt javasolja, hogy a karban való
olvastatásnál a tanulók játékosan, kézmozgással jelezzék a mondatfonetikai
követelmények alkalmazását: pontnál mindenki lefelé mutat a kezével,
vesszõnél felfelé, kérdõjelnél begörbíti mutatóujját, felkiáltójelnél mindenki
kicsit magasba emeli karját. A módszer hasznosságát illetõen a szerzõ hozzá-
teszi: „Ez a mód nagyon tetszik a gyermekeknek, s az írásjeleket már elõre
lesik, hogy karjukkal mozoghassanak, játszhassanak kicsit. Persze ebbõl elég
4-5 kísérlet.” A bemutató olvasásnál elõfordulhat, hogy a tanulók egy része
nem kíséri figyelemmel a könyv betûit, hanem a tanító szavait lesi csupán,
vagy egyébbel foglalkozik. Ezen úgy lehet segíteni, hogy közöljük velük:
„egy helyütt el fogom téveszteni az olvasást. Meglátom, ki lesz az az ügyes,
aki észre fogja venni a hibát”. Kétségkívül elõsegítette az írott szó feldolgo-
zását és szeretetét az is, amikor arra bíztatta a tanító néniket és bácsikat, hogy
havonta egyszer tartsanak versenyt szép-olvasásból és szava lásból. Ilyenkor a
tanulókat is vonják bele az értékelésbe. 

A könyv vázlatos ismertetésének lezárását egy javasolt felírás, amit a tan-
terem falára függeszthetünk ki, teszi teljessé: „Csak az tud szépen olvasni, aki
úgy olvas, mintha beszélgetne.”

A könyv mai tanulságait a következõkben foglaljuk össze:
1. Csak az az ismeret talál célba, amelyet élmények kísérnek. 

A XX. század elsõ felében az egyes pedagógiai irányzatok a szemlélet
helyett az élményt állították az ismeretszerzés és a nevelõhatások közép -
pontjába: az élmény, mint ismeret dinamizálja az érzelmeket, állásfoglalásra
késztet, s beállítja az akaratot az eszményi feladatok megol dására. – A 
könyvben szinte minden ismeretszerzés „élményesített” keretbe van be -
ágyazva. 

Végigvonul a tankönyv tartalmán az arra való törekvés, hogy a tanító
minden fogását az ún. nevelõ hatás irányítsa. (A nevelõ hatás lényegét fõleg
Weszely Ödön fogalmazta meg a XX. század elején A korszerû nevelés c.
könyvében). A nevelõ hatás akkor érvényesül mindenekelõtt, ha a tanító és a
gyermekek ún. szellemi közösségben élnek. Idézzük Weszely Ödön szavait:
„Az osztály szellemi egységbe olvad, mikor valamennyien a tanár ajkáról
lesik a szót. … A nevelõ hatás olyan, mint a mûvészi hatás… . A korszerû
nevelés alapelvei, Bp. 1933). – A mai pedagógiai terminológiában nehezen
akadunk olyan szóra, amely fedné a szellemi közösség fogalmát. Talán a lelki
kontaktus, bensõ kapcsolat, együttes élmény, esetleg az empátia fedi a 
tartalmat. Nyomatékosan figyelmeztetnek a segédkönyv gondolatai arra is,
hogy akkor érhetünk el célokat az ismeretek elsajátíttatásásában, ha a 
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személyiség egészét tekintjük munkánk alanyának. A személyiség fogalma,
mint az egyén fogalma is, a szubjektív Én egész-jellegét, egységes mivoltát
hangsúlyozza, azaz a személyiség totalitásában létezik. A fentieket fontolóra
véve, nevelési eljárásaink ne közvetlenül, mechanikusan alkalmazva 
irányuljanak a gyermekre, hanem személyiségén keresztül hassunk a hibák
megszüntetésére. Az utóbbi évtizedekben gyakran találkozhatunk olyan 
képzési formákkal, amelyek a szakmai színvonal emelésére hivatkozva, szin-
te szétparcellázzák az oktatás folyamatát, alkalmat adva a nevelõhatások 
egységének szétesésére. A tények mögött mindig ott az árnyék is. A kisgyer -
mek nyelvhasználatának fejlesztése nem külön feladatsor, hanem szerves
része a nevelõ mindennapi munkájának.

Elolvasva Ferenczi István munkáját, amelyet az egykori nyíregyházi
tanítóképzõ intézet adott ki 1927-ben, keresetlenül idézi fel a költõi szavakat:
„ha élet zengi be az iskolát, Az élet is derûs iskola lesz.”

A szerzõ címe:

Subosits István ny. fõiskolai tanár
1117 Budapest, Baranyai u. 31/a.
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