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Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy az utóbbi két évtizedben sok új eredmény 
született a kutatásban. Az oktatásra az jellemző, hogy egyrészt bizonyos mérté
kig igazodik az új tudományos eredményekhez -  hol válogatva, hol új rendsze
rek kiépítésének az igényével - ,  másrészt pedig teljesen furcsa dolgokat művel, 
ellentmondva mind az új tudományos eredményeknek, mind a józan észnek. 
Mindenesetre nagyon megsínyli azt a tényt, hogy nincsenek megírva a közért
hető szintézisek, nincsenek lefordítva fontos alapművek. Olykor maguk a tan- 
könyvszerzők is meglepődnek, mikor tudomásukra hozzuk "alapjaikat".

A tudományos kutatás és az oktatás két pólusa között elhelyezkedő tanítókép
zés -  és az egész főiskolai oktatás -  nincsen a legjobb helyzetben: egyrészt olyan 
tananyagot kell kialakítania, mely korszerű és használható, másrészt fel kell ké
szítenie a hallgatókat a tanítási gyakorlat alternatíváira. Nagyon színes ugyanis 
manapság a paletta: egyes olvasástanítási módszerekben szóképeket olvastatnak, 
a másikban hangokat/betűket tanítanak; az egyik nyelvtanítási program ún. el
nyújtott ismeretszerzéssel kerülgeti a nyelvtant, és ódzkodik a terminusok korai 
használatától; a másik predikatív és jelzős szerkezetek egymásba történő átalakí
tását végezteti pici hétéves másodikosokkal; a harmadik a transzformációs 
generatív grammatikára és a pragmatikára építi rendszerét; s van olyan is, ame
lyik az ún. elemi grammatikát tanítja, annyit adagolva belőle, amennyit a gya
korlat -  azaz a helyesejtés és a helyesírás -  megkíván.

Tetézi a nehézséget a magyarórák számáért vívott állandó küzdelem is. 1950 
óta kimutathatóan minden tantervi változtatás a magyarórák számának a csök
kentésével járt. Különösen érzékeny veszteséget jelentett az, hogy 1978-ban a 
negyedikes órák 25%-át levették, és az orosznak adták. Ezt az óraszámcsökke
nést azóta sem korrigálták, pedig a negyedik osztály igencsak kritikus a felső ta
gozatra való felkészítés szempontjából.

A következőket tehetjük ebben a helyzetben. 1. Úgy gondoltuk, hogy minde
nekelőtt korszerű, színvonalas, használható és megemészthető nyelvészeti anya
got kell hallgatóink kezébe adnunk. 2. Majd -  ezzel a nyelvészeti anyaggal össz
hangban -  meg kell írnunk az anyanyelvi tárgyak tanításának módszertanát, 
mégpedig oly módon, hogy kettős feladatot teljesítsen: adjon megbízható tudást, 
mellyel minden körülmények között eredményesen lehessen tanitani, s ezenkívül
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tájékoztasson a különféle oktatási programok anyagáról és módszeréről. A nyel
vészeti anyagot publikáltuk, lényegében már hét éve használjuk. Most a mód
szertan kiadását tervezzük. A megírandó módszertan kapcsán csak a beszédmű
velésről és az olvasás-írás tanításáról kívánok szót ejteni, mivel ezek állnak kö
zel a fonetikához; az olvasástanítás kapcsán pedig részletesen szeretném bemu
tatni az általam elfogadhatónak tartott pszicholingvisztikai (olvasáspszichológi
ai) alapot.

1. A nyelvészeti anyag

A tanítóképzőkben hármas célt tűztünk ki magunk elé: megtanítjuk az elmé
leti anyagot, begyakoroljuk, s fejlesztjük a helyesírási készséget. Ezen célok elé
résére az alábbi tankönyvegyüttest írtuk meg:

A magyar nyelv, Tankönyvkiadó 1985, szerkesztette Adamikné Jászó Anna, 
írták: Adamikné Jászó Anna, Albert Sándomé, Bokor József, Hangay Zol
tán, Kálmánná Bors Irén, Király Lajos, Cs. Nagy Lajos. Később jelentősen 
átdolgozva könyv formában is megjelent: A magyar nyelv könyve, Trezor 
Kiadó 1991.
Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó 1989, szerkesztette 
Hangay Zoltán, összeállította: Adamik Tamásné, Hangay Zoltán, Cs. Nagy 
Lajos, Csíkvári Gábor, Kálmánné Bors Irén.
Magyar nyelvi gyakorlókönyv, Tankönyvkiadó 1989, szerkesztette Hangay 
Zoltán, írták: Fülöp László, Kemya Róza, Szikoráné Kovács Eszter, Tomory 
Júlia; később könyv formájában is megjelent: Magyar nyelvi gyakorlókönyv, 
Trezor Kiadó 1992.
Helyesírási gyakorlókönyv, Magyar Eszperantó Szövetség 1989, írta Cs. 
Nagy Lajos.

Tudomásom szerint A magyar nyelv és A magyar nyelv könyve az első olyan 
összefoglalás, mely szövegtannal zárja le a nyelvleírás hagyományos fejezeteit; s 
egy nyelvtankönyv megszokott fejezetein kívül tájékoztat a névtanról, a nyelvjá
rásokról -  a második változat a határokon túli nyelvjárásokról is - , a gyermek
nyelv elsajátításáról és jellemzőiről, valamint a modern nyelvészeti irányzatok
ról. Most nincsen mód a program részletes ismertetésére, ezt különben is megtet
te Hangay Zoltán: Nyelvészeti munka a Budapesti Tanítóképző Főiskolán c. ta
nulmányában (Hangay 1988; ld. még Szikszai 1988; 1989). Nehéz volna felso
rolni azokat az újításokat, melyeket a szerzők az újabb szakirodalom alapján be
építettek az egyes fejezetekbe: tehát a könyvnek nemcsak a globális szerkezete 
új, hanem sok részlete is. Bár a nagyközönség is haszonnal forgathatja, elsődle
ges célja a tanítójelöltek felkészítése. A mai iskolai gyakorlatban ugyanis többfé
le programot használnak. Ezt a tényt megfontolva tartalmazza a könyv a külön
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féle nyelvészeti irányzatok ismertetését, alapot kíván nyújtani a különféle szem
léletű nyelvtanok tanításához.

A következőkben csak a hangtani fejezetet ismertetem. Megírásakor elsősor
ban Vértes O. András és Gósy Mária munkásságára támaszkodtam. Vértes O. 
András munkássága a fonetikának csaknem minden területéhez kapcsolódik, tőle 
vettem át például az evokatív és az emfatikus variáns fogalmát; a beszédhibák és 
a kiejtési hibák leírása, a beszédhangok expresszivitásáról szóló fejezet az ő dol
gozatain alapul. Gósy Mária tanulmányai a beszédpercepcióról szóló fejezet 
alapját képezik. Természetesen sok egyéb eredményt is beépítettem a hangtani 
fejezetbe, sok-sok részlet az új kutatásokról is tájékoztatja az olvasót.

A hangtani fejezet igazi újdonságát -  ha szabad azt mondani, hogy eredetisé
gét -  nem részleteiben, hanem inkább megkomponálásában látom. Figyelembe 
vettem ugyanis Bolla Kálmánnak irányadó tanulmányát (Bolla 1982). Ebben 
Bolla a beszédlánc szakaszainak megfelelően a hangtan alábbi területeit állapítja 
meg: kortikális, artikulációs, akusztikai, auditorikus és percepciós fonetika. Ezen 
felosztást követve az eddigieknél kissé nagyobb teret kapott az akusztika, s az 
újabban írt tananyagban először szerepel a beszédprodukcióval és a beszédper
cepcióval foglalkozó fejezet. Ezzel az újítással a hangtan összhangba kerül a 
kommunikációelméleten nyugvó bevezető fejezettel; továbbá a percepciós fone
tika alapul szolgál a beszédművelés-beszédfejlesztés és az olvasástanítás mód
szertanához. A beszédhibákról, a kiejtési hibákról és a beszédhangok expresszi- 
vitásáról szóló fejezetek is a módszertant kívánják megalapozni.

2. A  m ó d szerta n i an yag

Az a célunk, hogy a megírandó módszertan maximális mértékben támaszkod
jék A magyar nyelv könyvében megfogalmazott elméleti anyagra. Jelenleg az a 
helyzet a tanítóképzésben, hogy az egyes részterületek szétesnek. A módszertan 
erősen általános pedagógiai szempontból van megírva -  mint azt a címében sze
replő tantárgypedagógia elnevezés is mutatja - , kevés, a gyakorlatban használha
tó konkrétumot tartalmaz. Nem is igen használják, sem a főiskolai módszertano- 
sok, sem a tanítási gyakorlatokat vezető tanítónők. Valamiféle a tapasztalaton 
nyugvó konszenzus viszi előre és tartja működésben az egész apparátust, s ez a 
gyakorlat messze esik mindattól, ami az utóbbi évtizedekben a kapcsolatos szak
mában lezajlott.

Pillanatnyi utasítások végrehajtásán nyugszik a gyakorlat, akár hagyományos, 
akár ún. modem. Éppen ezért tartjuk fontosnak egy új módszertan megírását, egy 
olyan módszertanét, mely saját szakmai alapjain nyugszik, azaz a nyelvészetén. 
(Ez nem jelenti azt, hogy nem vesszük figyelembe a segédtudományok: a filo
zófia, a pedagógia és a pszichológia szempontjait.)



197

A megírandó módszertan a következő fejezetekből fog állni (egyelőre külön
álló tankönyveket kívánunk írni, melyeket később valószínűleg egybeszerkesz
tünk): A kommunikációs képességek fejlesztésének a tanítása (beszédművelés, 
beszédfejlesztés és a nem nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése); Az ol
vasás-írás tanítása; A nyelvtan-helyesírás tanítása; A szövegelemzés tanítása; A 
fogalmazás tanítása; A dramatikus játékok tanítása. Három kiegészítő anyagot 
tervezünk még ehhez a törzsanyaghoz: Beszédművelési feladatgyűjtemény; 
Anyanyelvi módszertani szöveggyűjtemény (ebben szeretnénk egy-két jelentős 
külföldi tanulmány fordítását is közölni); Anyanyelvi módszertani munkafüzet 
tanítóképzős hallgatók számára.

A továbbiakban a beszédművelést és az olvasás-írást ismertetem.

A beszédművelés módszertana. Itt két egységet kívánunk elkülöníteni, mégpe
dig a beszéd és a beszédértés tanítását, az angolszász szakirodalomban szokásos 
speaking és listening mintájára. Az eddigi tantervekben és módszertanokban is 
volt szó a beszédértés fejlesztéséről, fontosságát mindig megemlítették, de ki
dolgozva még sosem volt.

A beszédművelés tervezett felépítése a következő:
A beszédprodukció és a beszédértés fejlesztésének fontossága;
A gyermek nyelvének fejlődése (rövid áttekintés);
Az iskolába lépő gyermek kiejtésének a jellemzése;
A gyermek beszédészlelésének a fejlődése;
Az iskolába lépő gyermek beszédészlclcsének a jellemzése;
A rejtett tanterv: a tanító beszédviselkedése és hatása;
A kiejtéstanítás tantervi céljai, feladatai és követelményrendszere;
A kiejtéstanítás és az olvasástanítás-nyelvtanítás kapcsolata;
A kiejtési gyakorlatok típusai: drillek és szöveghez kapcsolt gyakorlatok;
A kiejtési gyakorlatok fokozatos felépítése;
A kiejtési gyakorlatok beépítése a tanítási órába (órarészletek és javasolt tevé
kenységek);
A beszédhibák felismerése, a beszédhibás gyerekekkel való bánásmód;
A kiejtési hibák felismerése és javítása;
A memoriterek fontossága a kiejtés tanításában;
A nyelvjárási kiejtés és a hozzá való viszonyulás;
A beszédértés fejlesztésének tantervi céljai, feladatai és követelményrendszere; 
Bcszédfcldolgozási stratégiák;
A beszédfeldolgozási gyakorlatok kapcsolata az olvasástanítással, a drámataní
tással és a gyermekirodalommal;
A beszédfeldolgozási gyakorlatok típusai;
A beszédfeldolgozási gyakorlatok fokozatos felépítése;
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A beszédfeldolgozási gyakorlatok beépítése a tanítási órába (órarészletek és ja
vasolt tevékenységek);
A beszédészlelés vizsgálata, fejlesztési javaslatok.
Mindegyik fejezetbe beleértendő mind a szegmentális mind a szupra- 
szegmentális tényezők fejlesztése.

Látható, hogy A magyar nyelv könyvének hangtani fejezete -  beszédproduk- 
ció-beszédpercepció -  és a módszertan beszédművelési fejezetének a terve egy
másra épül. Nagy segítséget jelent Gósy Mária Beszédészlelés c. könyve, 
(1989a); hasonlóképpen jól tudjuk használni Óvónői beszédviselkedés c. kézi
könyvét (Gósy 1990); valamint az általa kifejlesztett beszédészlelést és beszéd- 
megértést vizsgáló GMP-tesztet (1989b). Ez utóbbinak működését gyakorlóisko
lánkban is kipróbáltuk.

A beszédészlelésnél sokkal kidolgozottabb a kiejtéstanítás módszertana, ele
gendő Hernádi Sándor, Montágh Imre, Zsolnai József és még sokak munkássá
gára utalni. A legújabb szakirodalomból Fekete László Magyar kiejtési szótárát 
(1992), említem meg, ugyancsak ő fogja összeállítani a Beszédművelési feladat- 
gyűjteményt, mely egyik alapját fogja képezni a beszédművelés tanításával fog
lalkozó fejezetnek.

Az olvasás-írás tanításának módszertana. Bármilyen furcsán hangzik, nin
csen jelenleg a tanítóság kezébe adható, haszonnal forgatható olvasás- és írás
tanítási módszertan. Természetesen, vannak kézikönyvek a forgalomban lévő 
programokhoz, létezik a Melyiket válasszam? c. tanácsadó kötet (1990), de 
mindezek nem pótolják a szemléletet formáló és a gyakorlatot szolgáló módszer
tant. Van Anyanyelvi tantárgypedagógia jegyzet (Nagy J. 1983), de ebben 354 
oldalból kb. 50 oldal foglalkozik az olvasás-írás tanításával, s ebből csak 10 (!) 
jut a kezdeti olvasástanítási módszerekre.

Magában a tanítási gyakorlatban két nagy probléma észlelhető (a számos ki
sebbről most nem beszélve). Az 1978-as tanterv kimondta, hogy az írás eszköz
jellegű tevékenység. Ez általában igaz, de a tanítás kezdő szakaszában nem így 
van: az írás ekkor még cél, hiszen a kisgyerek még nem tud írni, most tanulja az 
írást. Ezzel a kijelentéssel, valamint az idő előtti tempógyorsítás erőltetésével, a 
szabálytalan betűalakítások korai megengedésével elérték azt, hogy az új nemze
dék írásának minősége hihetetlenül leromlott, olyannyira, hogy már-már akadá
lya a kommunikációnak; s az írástanítás módszertana elfelejtődött. Újra kell te
remteni.

A másik gond az olvasástanítási módszerek közötti eligazodás kérdése, a ma
gyar nyelv szerkezetéhez és a magyar helyesírás sajátosságaihoz illeszkedő op
timális olvasástanítási módszer kiválasztása. Külön feladat az olvasástanítás 
pszichológiai megalapozása, a hazai és a külföldi pszicholingvisztikai és olva
sáspszichológiai kutatások eredményeinek a figyelembevételével. Az olvasás
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pszichológiai megalapozásnak sokan nagy jelentőséget tulajdonítanak. Magam is 
elismerem fontosságát, bár egy kissé szkeptikus vagyok: annyi az olvasáspszi
chológiában az egymásnak ellentmondó eredmény, hogy pillanatnyilag megbíz- 
hatóbbnak tartom az olvasástanítás történetének a tanulságait. A módszertan vé
gül is nagyrészt a tapasztalatok összegezése, s az olvasástanítás története a ta
pasztalatok tárháza: kiolvashatjuk belőle, hogy milyen módszerek működtek jól 
a múltban, s milyenek hullottak ki az idő rostáján. Egy módszertani tankönyvnek 
alapvetően módszertani jellegűnek kell lennie, a pszichológia és a filozófia itt 
"csak" a segédtudományok szerepkörét vállalhatja el, semmiképpen sem nyoma- 
kodhatnak az előtérbe (ezzel a megállapítással csak a hazai módszertan nagy 
mesterét, Kármán Mórt követem, egyáltalán nem mondok új dolgokat). Az olva
sáspszichológiai álláspont kifejtése bonyolult feladat, ezért a dolgozat második 
részében külön kívánok vele foglalkozni.

A készülő módszertanban -  melynek írására magam vállalkoztam -  új lesz az 
olvasáspszichológiai és -történeti alapozás, az előkészítés részkészségeinek ap
rólékos leírása és tanítása (ez a fejezet összefügg az olvasási nehézségekkel és 
javításukkal foglalkozó fejezettel), egy optimális modell megállapítása, a jelen
leg forgalomban lévő programok ismertetése, sok óravázlat és megoldási javas
lat, a szövegértő olvasás fejlesztésének a kimunkálása, a tantárgyi és a felső ta
gozatos olvasástanítás, az olvasási és írási gondokkal küszködő gyerekekkel való 
foglalkozások módszere.

Az olvasás-írás tanításának a tervezett felépítése a következő:
1. Az olvasásról általában

Az olvasás fontossága; Az olvasás fogalma; Az olvasás fajai;
Az olvasás motivációi; Az olvasástanítás területei;

Az olvasási folyamat
Az olvasási folyamatot ábrázoló modellek; Az olvasási folyamat kialaku
lása; Az olvasás mint készség; A betűk, a szavak és a mondatok felismeré
se; A gondolkodás fejlettsége és az olvasás; Metakogníció és nyelvi tuda
tosság; A sémaelmélet 

Az olvasástanítási módszerek
Az olvasástanítási módszerek felsorolása; Az olvasástanítási módszer és 
az anyanyelv típusa; Az olvasástanítási módszer és a helyesírási rendszer; 
Az olvasástanítási módszerek és a pszichológiai kutatások; Az olvasásta
nítási módszerek és a filozófiai iskolák;

Az olvasástanítás és az olvasáskutatás története 
Az optimális olvasástanítási modell 
Az olvasás tanításának az előkészítése 

Az alapozó részkészségek fejlesztése 
A közvetlen részkészségek fejlesztése
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A nyelvi tudatosság fejlesztése; A szótagolás; Egy sajátos előkészítés: a 
pálcikás módszer; Az előkészítés a különféle programokban; A tanító 
munkája az előkészítő szakaszban; Óravázlatok az előkészítéshez;

A hangtanítás és a betűtanítás menete 
Óravázlatok a hang- és betűtanításhoz;

Az összeolvasás
Az olvasástechnika fejlesztése
Az olvasási hibák és javításuk
A szövegértő olvasás fejlesztése
Az olvasókönyvek
Az olvasás a különféle tantárgyakban
Az olvasás tanítása a felsőbb osztályokban

II. Az írás tanítása 
Az írásról általában

Az írás fontossága; Az írás fogalma; Az írás fajai; Az írás motivációi; Az 
írástanítás területei;

Az írás folyamata 
Az írástanítási módszerek 
Az írástanítás története
Az írástanítás párhuzamosságának, illetőleg késleltetésének a kérdése 
Az optimális írástanítási modell 
Az írás tanításának az előkészítése 

Az alapozó részkészségek fejlesztése
A közvetlen részkészségek fejlesztése: betűelemek írása és kapcsolása;

A betűk alakítása
Óravázlatok a betűk írásához 

A betűk kapcsolása 
Az íráskészség fejlesztése

III. A jelenleg használt olvasás- és írástanítási programok
A hangoztató-elemző-összetevő módszer, globális előprogrammal 
A globális módszer 
Az intenzív-kombinált módszer
Az olvasástanítás a nyelvi-irodalmi-kommunikációs programban 
A heurisztikus (programozásos) módszer

IV. Az olvasási-írási gondokkal küszködő gyerekek tanítása 
Az olvasási nehézségek és a diszlexia; a diszgráfía
Tesztek az olvasási nehézségek megelőzésére: GMP, Inizán, DPT
Megelőző munka az óvodában
Program diszlexiás gyerekeknek
Program a kisegítő iskolák számára
Felső tagozatos korrekciós programok
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Ezzel a könyvvel szeretnénk egy megbízható módszertant a tanítóság kezébe 
adni, melyet követve biztonságosan meg lehessen tanítani az írást és az olvasást. 
Azt is szeretnénk elérni, hogy tisztán lássák: az olvasástanítás az egész iskolai 
munka megalapozása. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az a gyerek tud tovább ha
ladni tanulmányaiban, aki jól tud olvasni; hanem azt is, hogy az elsős írás- és ol
vasástanítás magában foglalja a többi anyanyelvi részterületet, így például az ol
vasás-írás tanításának a minőségétől függ a helyesírás későbbi minősége is. 
Ezért végtelenül fontos az első iskolaév és az elsős tanító tudása, személyisége.

3. A pszicholingvisztikai (olvasáspszichológiai) alapok

A nyelvi tudatosság (language awareness) megléte vagy hiánya kulcskérdés 
az olvasástanulásban, különösen az olvasástanulás előkészítő szakaszában. Azt a 
kisgyereket lehet könnyen megtanítani olvasni, akinek van némi fogalma a nyelv 
szerkezetéről, a mondatokról, a szavakról, a szótagokról és a hangokról. Követ
kezésképpen az előkészítésnek igen nagy jelentősége van az olvasás és -  hangsú
lyozzuk -  a helyesírás készségszintű elsajátítása szempontjából. A helyesírás 
idevonása nem mindenki számára természetes. Vannak ugyanis olyan olvasásku
tatók, akik azt vallják, hogy bármelyik módszerrel előbb meg lehet tanítani a 
gyereket olvasni. Ez talán igaz, de a helyesírási készség kialakulásának nem ked
vez mindegyik módszer, csak az, amelyik törődik a nyelvi tudatosság fejleszté
sével, vagyis tartalmaz előkészítő szakaszt. Azt felejtik el sokan, hogy az olva
sástanulás során mindegyik anyanyelvi részterület alapozódik, nemcsak az olva
sási készség.

A továbbiakban ismertetem 1. az újabb olvasáspszichológiai irányzatokat és a 
rájuk épülő gyakorlati megoldásokat, 2 . a nyelvi tudatosággal kapcsolatos újabb 
kísérleteket, 3. a tapasztalatból -  a tantárgytörténetből -  levonható tanulságokat,
4. végezetül leírok egy optimális olvasástanítási modellt, mégpedig a legújabb 
olvasáspszichológiai kísérletekre és a felhalmozott tapasztalatokra alapozva.

1. Az újabb olvasáspszichológiái irányzatok. Az utóbbi évtizedek - az 1970- 
cs és az 1980-as évek -  olvasáspszichológiai kutatásaiban két irányzat figyelhető 
meg. Az egyik nem tesz különbséget a nyelv elsajátításának és az olvasás elsajá
tításának folyamata között; a másik azt tanítja, hogy a nyelv elsajátítása más fo
lyamat, mint az olvasás elsajátítása.

Az első irányzathoz olyan amerikai pszicholingvisták tartoznak mint Kenneth 
Goodman és Frank Smith. Ők azt tanítják, hogy a nyelv elsajátítása és az olvasás 
elsajátítása (nem is beszélnek olvasástanulásról) azonos folyamat. A kisgyerek 
úgy tanul meg olvasni, ahogyan beszélni. A beszéd létrehozása, a beszédpro
dukció aktív folyamat. Beszéléskor a felszínre hozzuk tudatunk mélyéről a mon
datokat a velünk született nyelvi kompetenciánk segítségével. A beszédértés is 
aktív folyamat, ez is nyelvi kompetenciánk segítségével, elsősorban szemantikai



202

asszociációk működtetésével történik. Hasonló folyamatok zajlanak le tudatunk
ban az olvasott szöveg megértésekor. Goodman szerint a szöveg megértése nem 
a felszíni struktúrában létezik, ezért puszta dekódolás segítségével nem ragadhat
juk meg, hanem a tapasztalatok során felhalmozódott nyelvi tudásunkkal hozzuk 
a felszínre. Az olvasónak az író szándékát kell kitalálnia; szakadatlan interakció 
van a két fél között, mint egy teniszjátszmában. Ezért mondja Goodman, hogy az 
olvasás: pszicholingvisztikai találósjáték (Goodman 1970). Mivel nem a de
kódolás a lényeg, az olvasást nem kell külön tanítani; csak jó szöveget kell a 
gyerek elé tenni, és segítenünk kell őt a jelentés kihámozásában. A Goodman-fé- 
le elmélet alapján álló módszertanok egyik kulcsszava a segíts (help). Látható, 
hogy Goodman tanai mögött Noam Chomsky nyelvelmélete áll, de megítélésem 
szerint sajátos interpretációban: Goodman ugyanis azonosítja a jelentést a mély- 
szerkezettel (ez a nézet eléggé elterjedt az amerikai olvasási szakirodalomban').

A Goodman-féle irányzatot többen bírálták, például John Downing mondván, 
hogy a Goodman által megadott modell a felnőtt, a gyakorlott olvasóra jellemző, 
nem pedig a kezdőre. Meglátásom szerint is így van.

Minden kritika ellenére a Goodman-féle psziholingvista álláspont igen nép
szerű volt a hetvenes években Angliában is, olyannyira, hogy hívei teljesen elve
tették a hang- és betűtanítást, sőt: igen maradinak tartották. Újabban az USA- 
ban, Ausztráliában, Új Zélandon2  új néven jelentkezik a hetvenes évek irányzata: 
egész nyelvi megközelítésnek hívják (whole language approach). Nem betűket, 
nem szavakat, nem is mondatokat tesznek a kezdő gyerek elé, hanem az egész 
nyelvet, azaz szövegeket. A gyermek dolga a felfedezés: felfedező olvasásról 
(invented reading) és felfedező írásról (invented writing) beszélnek. Például egy 
kisgyermek átmenetileg írhatja a pencil helyett azt, hogy pesl, a water helyett 
wotr, a think helyett thek, a tanár ennek örül, mert a gyerek íráskísérletében a fo
nológiai tudatosság ébredezését üdvözli. Majd az évek során kialakul a helyes 
forma, nem kell sürgetni.

A tanár feladata a gyermek figyelése -  a kid-watch is kulcsszó - , feljegyzések 
készítése, és természetesen a nagy felfedezés vezetése-irányítása. Az újabb pub
likációk tele vannak a feljegyzések vezetésére és a szervezésre vonatkozó taná
csokkal. 3  Olyan a tanár, mint egy pszichológiai kísérlet vezetője, ujjong, ha a 
hét-nyolc éves gyerek végre jól-rosszul eltalálja egy-egy szó helyesírását. Ter
mészetesen érdekes dolog nyomon követni a gyermek gondolkodásának a fejlő
dését, de kérdéses, lehet-e az iskolából kísérleti laboratóriumot csinálni.

Ha megismerjük egy kissé az amerikai olvasástanítás történetét, megértjük az 
egész nyelvi mozgalmat. Azt kell tudnunk, hogy az egész-szó-módszerre (hazai 
terminológiával: globális módszerre) épülő olvasókönyvek, a hasal reader-ék tu
dományosan összeállított szólistákon alapuló igencsak mesterkélt mondatkákat, 
szövegeket közöltek és közölnek ma is. Merevek, érdektelenek, s a hozzájuk 
kapcsolódó tesztelés is merev. A tanár egyéniségét is megölik, nemcsak a gyerek
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érdeklődését. Érthető, hogy a bírálók az érdekes szövegekhez fordultak, és a jó 
gyerekirodalmat állították a középpontba. Felfedezték (!) az irodalmi olvasó
könyveket. Nem alkalmaznak tesztet, s engedik a gyerekeket saját tempójukban 
haladni. A gyerekek folyamatos megfigyelésére való buzdítás valószínűleg ru
galmasabbá, intelligensebbé teszi a tanárokat, s egyben felelősségteljesebbé is. 
Valójában nehéz az egész nyelvi mozgalomról ítéletet alkotni, az amerikai körül
ményeket figyelembe véve sok pozitívuma is van.

A másik irányzathoz a nyelvész Ignatius Mattingly és a pszichológus John 
Downing tartozik. Ok azt tanítják, hogy a nyelv elsajátítása és az olvasás megta
nulása két különböző folyamat. Különbözik egymástól a beszéd megértésének és 
a nyomtatott szöveg megértésének a folyamata. Az olvasás nyelvi tudatosságot 
kíván.

A nyelvi tudatosság fogalmát Ignatius Mattingly vezette be egy 1972-ben írt 
tanulmányában (1972). Abból indult ki, hogy lényeges különbség van a beszéd 
és az olvasott szöveg megértése között. A beszédet és a beszédértést elsődleges 
nyelvi tevékenységnek nevezi. Ezzel szemben az olvasás másodlagos nyelvi te
vékenység, szinte parazita, mert az elsődleges tevékenységen élősködik. Az ol
vasás nyelvi tudatosságot kíván. Érvelésének e pontján vezette be Mattingly a 
lingustic awareness, tulajdonképpen nyelvészeti tudatosság fogalmát. 4

Őt is többen támadták (Chomsky 1972), talán félreértve a problémát. 
Mattingly ugyanis nem terminológiai tudatosságról beszél, nem nyelvtani, meta- 
nyelvi ismeretről, hanem csupán bizonyos nyelvi elemek felismeréséről, elkülö
nítéséről. Egy későbbi, 1984-es tanulmányában (Mattingly 1984) a tudatosság 
(consciousness) terminus helyett a hozzáférhetőség (access) terminust használja.

Mattingly kétféle agybeli tevékenységet különböztet meg az olvasás kapcsán. 
Az egyik az analitikus olvasás, melynek során az olvasó a mondat leírt szavait 
azonosítja az agyában tárolt lexikonnal, grammatikai analízist végez, azaz ele
meire bontja a szót; s ezen műveletek végzésével párhuzamosan megérti a mon
datot. A másik az impresszionisztikus olvasás, melynek során az olvasó megpró
bálja kitalálni a mondat jelentését, anélkül, hogy grammatikai analízist végezne. 
Az effajta olvasás a szó ismerős formájára támaszkodik, és jelentésbeli asszoci
ációk hálóját működteti. Az analitikus olvasás munkaigényesebb és lassabb, a 
kezdőre jellemző. A gyakorlott olvasó olvas impresszionisztikus módon, tem
pója a szöveg minőségétől és a motivációtól függ. Mattingly úgy véli, hogy nem 
igazán olvasó, aki képes a mondat analizálására, ha szükséges; azaz nem képes 
analitikusan olvasni, ha a szükség úgy kívánja. Mattingly két érvvel támogatja 
meg gondolatmenetét: 1 . az ortográfia jellegével, 2 . a percepcióval foglalkozó 
kísérletekkel.

1. Az ortográfia megmutatja az olvasási folyamat analitikus jellegét. Mindig 
nyelvészet átírás, mindig morfofonetikus5  jellegű, vagyis az alfabetikus rendsze
rek nemcsak a fonémák, hanem a morfémák állandóságára is törekszenek. Az ol
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vasó a fonémákat és a morfémákat ismeri fel. Közben az impresszionisztikus ol
vasás is működik a szemantikai asszociációkkal. De ha az olvasó nem ismeri a 
szó fonéma-morféma felépítését, bizonyos esetben nincsen más választása, mint 
találgatni. Ilyenkor történnek a helyettesítések. Tehát szükség van egy olyan 
grammatikai tudásra, melyet az olvasás során feltétlenül alkalmazni kell, de nem 
kell feltétlenül alkalmazni a beszédértés során.

2. A beszédpercepciós kísérletekkel foglalkozó Liberman és társai azt bizo
nyították be, hogy a rövid távú memóriában a hangok tárolódnak, következés
képpen olvasáskor mindig fonetikai dekódolás történik (Liberman 1967).

Az a gyerek, akinek nyelve normálisan fejlődik, kifejleszti az olvasáshoz 
szükséges grammatikai tudást. Az a gyermek, akinek nyelvi fejlődése nem meg
felelő vagy megáll, nehézségekkel fog küszködni; ilyenkor kell különleges inst
rukciót alkalmazni, vagy pedig meg kell változtatni a gyermek környezetét.

John Downing, aki számos alapmű szerzője, továbbfejlesztette Mattingly el
méletét (1973). Feladattudat az olvasási készség fejlődésében (Task Awareness 
in the Development of Reading Skill)6, valamint vaskos Olvasáspszichológiájá
ban azt fejti ki, hogy az olvasás készség. A pszichológia foglalkozik a készség
gel mint viselkedési formával. Az olvasás pedig beleillik a készség elnevezésű 
viselkedési formába. Az olvasáspszichológia társszerzőjével, C. K. LeonggaX ele
mezték a pszichológiai készség-fogalmat, húsz ismérvét állapították meg, majd 
azt fejtették ki, hogy az olvasásra is jellemzők ezek az ismérvek, tehát az olvasás 
készség. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül soroljuk fel ezeket az ismérve
ket, kifejtésük ugyanis oldalakat venne igénybe.

Röviden azt mondhatjuk, hogy a készség valamilyen céllal végzett hasznos, 
komplex tevékenység, mely gyakorlást igényel. Talán legfontosabb ismérve a 
komplex jelleg, vagyis részkészségekből tevődik össze. Fontos a sok-sok rész
készség integrációja, mégpedig sima, zökkenésmentes, olajozott egybekapcsoló
dása. Fontos az időzítés, nem annyira a gyorsaság, hanem a rugalmas időkezelés. 
A gyakorlott tevékenység automatikus, a gyakorlott ember fel tudja szabadítani 
figyelmét egyéb tevékenységre is: pl. a gyakorlott olvasó jobban tud ügyelni kö
zönsége reakcióira. A gyakorlott embert a cselekvésre kész állapot jellemzi, s ké
szenléti állapotra jellemző az anticipáció vagyis az elvárás. A gyakorlott olvasó
ban nyelvi szinten elvárások és következtetések működnek. A gyakorlott olvasó 
nem böngészi végig az egész szóalakot, elegendő a számára néhány betű felfogá
sa, vagy a címet látván képes következtetni a tartalomra. A gyakorlott olvasó ké
pes a tudatos kontrollra, képes a visszacsatolásra, vagyis a javításra, továbbá 
szét tudja választani a fontos és a nem fontos információkat, pl. el tud vonatkoz
tatni a betű színétől, nagyságától.

A beszédpercepciós kutatásokban felismerési kulcsnak (clue) nevezik azt a je
lenséget, ami lényeges az információ átadása és megértése szempontjából. Pél
dául egy fonéma esetében a felismerési kulcsok a fonéma releváns jegyei. Az ol
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vasás esetében ilyen felismerési kulcs az illusztráció, a betű, a szó alakjának az 
egésze, s végső soron maga a gondolat lényege. A gyakorlottság növekedésével a 
felismerési kulcsok egyre inkább belsők, tartalmiak lesznek. A kezdőnek — főleg 
a globális módszerekben -  eleinte több szüksége van az illusztrációkra a tarta
lom kitalálásakor. A kezdő hangosan olvas, mert szüksége van a hangos beszéd 
megerősítésére, majd mormol, majd már csak a szája mozog, s végül már csak a 
hangszálak jeleznek némi maradványt a hangos tevékenységből (ezt a jelenséget 
hívják szubvokalizációnak, s eszközökkel is tudják mérni). A gyakorlott olvasó 
fokozatosan elhagyja ezeket az ún. külső kulcsokat. Sokáig úgy gondolták, hogy 
gyorsabban érnek el jobb eredményt, ha kiküszöbölik a külső felismerési kulcso
kat, vagyis azonnal a néma olvasást szorgalmazzák. A tapasztalat azonban azt 
mutatta, hogy az olvasónak át kell mennie a hangos olvasás fázisain. A percepci- 
ós egységek nagysága a gyakorlottsággal párhuzamosan növekszik. A kezdő 
szótagokat, szavakat olvas, s fokozatosan lesz képes a szólamok átfogására. A 
gyakorlott olvasó gondolati egységeket, azaz szólamokat olvas. A gyakorlott em
ber képes a stresszhelyzetben is jó teljesítményt nyújtani, tehát nem romlik a tel
jesítménye akkor, ha egy osztály vagy egy idegen tanár előtt olvas.

Tehát megállapítottuk, hogy az olvasás készség. Ezért elsajátításához -  mint 
minden egyéb készség elsajátításához -  három szakasz szükséges: egy megisme
rési, egy elsajátítási és egy automatizálási szakasz. Az első szakaszban a kezdő 
megérti a feladatot. A kezdő olvasó esetében ez a legfontosabb szakasz, mert itt 
van a legtöbb részkészség. Ez az a szakasz, melyet előkészítésnek nevezünk. Ek
kor kell tiszta ismereteket nyújtani, többek között tisztán kell látni a hang-betű 
megfeleléseket. Ez a helyesírás szempontjából is fontos.

A jó olvasó számára a hang-betű megfelelések világosak, ellenkező esetben 
zavar támad. Ezt a zavart M. D. Vernon megismerési zavarnak, vagyis cognitive 
confusionmk nevezte (1957). Az ő régi terminusára utalva alkotta meg Downing 
a megismerés világosságának az elméletét, azaz a cognitive clarity theoryt 
(Downing et al. 1983). Ezen ő a Mattingly-féle nyelvi tudatosságot érti. Csakis a 
tudatos tanuló akar elérni egy célt, egy bizonyos szintet. Ezt az állapotot nevezi 
Downmgfeladattudatn&k, task awarenessnek. Kétféle feladattudatot különböztet 
meg: a) az olvasás céljának a tudatát, b) a nyelv szerkezetének az ismeretét, 
vagyis a már sokat emlegetett nyelvi tudatosságot (linguistic awareness). Egy 
tesztet is kifejlesztett a kétféle tudatosság mérésére.7

2. A nyelvi tudatossággal kapcsolatos újabb kísérletek. 1979-ben Kanadában 
egy szemináriumot szerveztek a nyelvi tudatossággal kapcsolatos kutatások átte
kintésére, mert ezek időközben nagyon felszaporodtak. 1984-ben John Downing 
és Renate Valtin, az akkor még nyugat-berlini Freie Universität tanára egy köte
tet szerkesztett Nyelvi tudatosság és olvasástanulás címen (Downing -  Valtin 
1984).
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A kutatók a következő kérdéseket állapították meg: 1. a nyelvi tudatosság kö
vetkezménye az olvasástanulásnak, fokozatosan alakul ki az olvasás-írás elsajá
títása során. Renate Valtin szerint ez az álláspont olvasható ki a kötet tanulmá
nyainak többségéből, s e véleményhez csatlakozik maga is a kötetet záró tanul
mányaiban. 2. A nyelvi tudatosság előfeltétele az olvasástanulásnak. Ez Ignatius 
Mattingly véleménye. 3. A harmadik vélemény szerint kölcsönhatás van a nyelvi 
tudatosság és az olvasástanulás között, de a kezdet kezdetén feltétlenül szüksé
ges némi nyelvi tudatosság és feladattudat. Ez John Downing véleménye. 4. Vé
gezetül létezik olyan álláspont is, mely szerint mind a nyelvi tudatosság, mind az 
olvasástanulás egy harmadik, kognitív tényezőtől függ: megfelelő szellemi érett
ségtől és intelligenciától. Vannak olyan kutatók, akik a kölcsönhatás elméletét 
tartják a legvalószínűbbnek, de végül is azt is beláthatjuk, hogy ezek az álláspon
tok nem zárják ki egymást (ez Alfred Lie véleménye, 1. később). Az kétségtelen, 
hogy az olvasás-írás tanulása elősegíti a nyelvi tudatosság fejlődését, feltétlenül 
magasabb szinten van az olvasás-írás megtanulása után, de az is tény, hogy némi 
előzetes ismeret és feladattudat is szükségeltetik, s ez szempontunkból igen lé
nyeges.

E vitás kérdés -  az előzmény/következmény körüli viták -  eldöntésére vállal
koztak a skandináv kutatók. Két nagy anyagon végzett több évet felölelő vizsgá
lat eredményeit közük az IRA (International Reading Association, Nemzetközi 
Olvasástársaság) tudományos folyóiratában, a Reading Research Quarterlyben. 
Az első 1988, a második 1991 nyarán jelent meg.

Ingvar Lundhergnck és társainak "Egy intenzív program hatása óvodás korú 
gyermekek fonológiai tudatosságának ösztönzésére" c. tanulmánya (1988) vá
laszképpen született Renate Valtinnak az 1984-es kötetében kifejtett nézetére. A 
svéd és a dán szerzők azt hangsúlyozzák, hogy a hangok előzetes tudatos ismere
te kritikus készség az olvasás elsajátításában. Azt bizonyították be, hogy előzetes 
tréninggel lehet ezt a készséget fejleszteni, továbbá hogy ez a készség pozitívan 
hat mind az olvasás, mind a helyesírás elsajátítására.

Egy nagyszabású longitudinális kísérletet folytattak le mintegy 400 gyerek
kel, a 2. év végéig követve teljesítményüket. A kísérlet meglehetősen elszigetelt 
dániai szigetek óvodáiban és iskoláiban zajlott le. Folyamatosan tesztelték a gye
rekeket (a kísérlet mérésmetodikai szempontból kifogástalan, itt nem ismertetem 
részletesen). A gyerekek naponta 15-20 perces tréningeket kaptak játékos for
mában. A gyakorlatokat fokozatosan építették fel. Az első hónapban csak általá
nos beszédészlelési játékot adtak, beszédhangok és egyéb hangok megkülönböz
tetését stb. Később mondatokat bontottak szavakra. A második hónapban szóta- 
goltattak (minden vizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy a szótagokra bontás a 
legkönnyebb a gyermek számára), a harmadik hónapban kezdték csak el a hang- 
analizálási gyakorlatokat. Csak a kísérleti csoport kapta ezeket a tréningeket, a 
kontroll csoportot a Dániában szokásos érzelmi-esztétikai jellegű programmal
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tanították. A két csoport közötti különbség nem is annyira az első osztályban, 
hanem a másodikban mutatkozott meg. A különbség a helyesírás esetében még 
nagyobb volt, mint az olvasás esetében: a kísérleti csoport jobb teljesítményt 
nyújtott mind olvasásban, mind helyesírásban.

A szerzők tehát azt hangsúlyozzák, hogy a hang tudatosítása elvégezhető az 
olvasástanítás megkezdése előtt és attól függetlenül továbbá azt is megállapítják, 
hogy a hangok előzetes ismerete megkönnyíti az olvasás elsajátítását, határozot
tan okozati összefüggés állapítható meg. Nagyon fontosnak tartom az olvasási és 
a helyesírási készség párhuzamos vizsgálatát és kapcsolatba hozását, tudniillik 
véleményem szerint a helyesírási készség csakis az olvasási készséggel párhuza
mosan alapozható meg, s ezért nem mindegy, hogy milyen olvasástanítási mód
szert követünk. Olvasni mindegyikkel megtanul valahogy előbb-utóbb a gyerek, 
de írni nem.

Egy norvég főiskolai tanár, Alfred Lie részben megismételte, részben kiegé
szítette a fenti kísérletet, s hasonló eredményről számolt be "Elsőosztályos gye
rekek szóanalizálási készségét fejlesztő program hatása" címen (1991). Meg
erősítette Lundbcrgék azon megállapítását, hogy az eredmények később jobbak, 
az első és második év végén (a globális módszerekben ekkor szokott az össze
roppanás bekövetkezni: a megnövekedett szóanyagot a gyerek memóriája már 
nem bírja, s a szükséges dekódolási mechanizmus még nincs kialakítva). Alfred 
Lie kiegészítése a következő: a szerző kétféle szóanalízist végeztetett: 1. a han
gok egymás utáni felismertetését (ezt ő szekvcnciás analízisnek nevezi), 2. a 
hangok felismerését a szó elején, közepén és végén (ezt pozíciós analízisnek ne
vezi). Az első, az egymás utáni analízis könnyebb volt a gyerekek számára. A 
szerző szerint különösen a gyengébb képességű gyerekek profitáltak sokat a tré
ningből. Természetesen, ezek a gyakorlatok is játékos módon voltak megoldva, 
sokat beszéltették a gyerekeket képekről. Lényegesnek tartották, hogy a gyere
kek saját artikulációjukat figyeljék meg.

Egy dán pszichológus, Mogens Hansen is hasonló kísérleti programot szerve
zett, melynek neve Project Cecilia (1988), s melyről az IRA stockholmi 13. vi
lágkongresszusán tartott előadást 1990 júliusában. Egy koppenhágai külvárosi is
kolában követtek mintegy 200 tanulót az óvodában és első osztályban. Főleg az 
óvodában foglalkoztak a nyelvi tudatosság fejlesztésével, első osztályban már in
kább a strukturált szókincsfejlesztés és egyéb tevékenységek voltak a középpont
ban. Azt tételezték fel, hogy egy rendszeres tréning előkészíti a gyermekek olva
sás-, írás- és matematikatanulását, vagyis pszichológiai terminussal élve -  az ol
vasásjobb fejlődését és jobb feladattudatot vártak a kísérletben részt vevő gyere
kektől (John Downing terminológiáját használja a szerző). A gyerekek lassab
ban, de gondosabban és kevesebb hibával olvastak, valóban jobban teljesítettek, 
mint a kontroll csoportban lévők.
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Csak három kutatást emeltünk ki a számos közül. A nyelvi tudatosság kérdé
se valóban a figyelem középpontjában van jelenleg. Az alaposan megtervezett és 
gondosan lebonyolított skandináv kísérletek meggyőzően bizonyítják az előké
szítés fontosságát. Meggyőzően bizonyítják azt is, hogy az olvasástanítás meg
alapozásának az időszaka a helyesírás-tanítás megalapozásának az időszaka is 
egyben.

3. A tantárgytörténetböl levonható tanulságok. A metodika módszerei közé 
tartozik a kísérlet, a megfigyelés és a tapasztalatok átadása. Nemcsak a kortársak 
adhatják át tapasztalataikat, hanem a régiek is: ebben áll a tantárgytörténet isme
retének a jelentősége. A vitás kérdések eldöntéséhez, valamint a jövő tervezésé
hez kötelességünk tudni azt, hogy régen milyen módszerek működtek, közülük 
melyek voltak sikeresek, és melyek voltak sikertelenek. Ezzel a céllal írtuk meg 
A magyar olvasástanítás története c. könyvet (Adamikné Jászó 1990).

Az, aki némiképp ismeri az olvasástanítás történetét, és ugyanakkor tanulmá
nyozza a nyelvi tudatossággal kapcsolatos olvasáspszichológiai kutatásokat, fel
ismeri, hogy a fonológiai tréning nem új találmány. Előkészítés néven működött, 
elsősorban a német oktatási hagyományokon építkező európai módszerekben, 
így nálunk is. Tudjuk például, hogy a Rein-féle herbartiánus irányzat a múlt szá
zad hetvenes éveiben egy féléves (!) előkészítési szakaszt iktatott be a tulajdon
képpeni olvasástanítás megkezdése elé (Rein 1878). A magyar olvasástanítás 
történetéből tudjuk -  ezt a korszakot magam dolgoztam fel - , hogy az 1869-es 
tanterv a Gönczy Pál által kidolgozott írvaolvastató módszert ajánlotta. Ez han
goztató, analitikus-szintetikus módszer volt, hathetes előkészítési szakaszt ikta
tott be az olvasástanítás elé, sőt a beszéd- és értelemgyakorlatok (később: beszél
getés) nevű tantárgy egyik feladata az olvasástanítás megalapozása volt.8 Ez a 
gondos, előrelátó struktúra lényegében 1969-ig létezett. Ekkor, azaz az 1969-ben 
induló fővárosi kísérletben faragták le az előkészítő szakaszt, majd 1978-ban, az 
új olvasástanítási programok bevezetésekor eltörölték. Mindkét, 1978-ban beve
zetett program, s később a Zsolnai-program is, szóképek olvasásával kezd. Telje
sen megszüntették a részkészségek kimunkálását, s ezzel rengeteget ártottak 
nemcsak az olvasástanításnak, de a helyesírás tanításának is. A szótagolás kiikta
tása (Ligeti 1974; Zsolnai -  Zsolnai 1978) szintén felmérhetetlen károkat oko
zott, elsősorban a helyesírás tanításában.

Az előkészítés kiiktatása, a részkészségek elhanyagolása az ún. diszlexiás és 
diszgráfíás tanulók tömegeit produkálja, s ez is az oka annak, hogy az utóbbi év
tizedben oly sokat romlott az írás és a helyesírás színvonala.

Érdekes, hogy Nyugat-Európában sem ismerik a tantárgytörténetet, maguk a 
németek is jelentettek meg olyan tanulmányt, melyben meg sem említik saját 
múlt századi módszereiket.10 Az amerikai kutatók is lényegében saját jelenlegi 
gyakorlatukat ismerik, és nagy részük el sem tudja képzelni, hogy másképp is le
het tanítani, mint ahogyan azt mostanában teszik.
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A gyakorlat gondjait és eredménytelenségét látva, a következőket fogalmaz
hatjuk meg: 1. semmiképpen sem szabad utánoznunk különféle külföldi módsze
reket; 2. viszont meg kell ismernünk őket és a külföldi elméleteket, kutatásokat;
3. ismernünk kell a tantárgy történetét; 4. mindezek segítségével egy olyan elmé
leti alapot kell teremteni, mely támogatja a gyakorlatot; 5. ily módon önállóvá 
kell tenni a módszertant, melynek segítője a pszichológia, és nem fordítva: nem 
szabad különféle pszichológiai kísérleteknek feláldozni a módszertant. Úgy lá
tom, hogy az általam tanulmányozott olvasáspszichológiai kísérletek függenek 
attól, hogy milyen módon tanított gyerekanyagon végezték őket. Azok például 
akik azt állítják, hogy a nyelvi tudatosság megléte nem előfeltétele az olvasásta
nulásnak, s a nyelvi tudatosság az olvasástanulás során alakul ki, vajon nem csak 
globális módszerekkel tanított gyerekekkel találkoztak? Tudják-e vajon, hogy 
másképp is lehet tanítani? Tudják-e, hogy a 20. sz. kivételével mindig más volt a 
gyakorlat?

4. Az olvasástanítás optimális modellje. A Mattingly -  Downing-féle elmélet 
alapján dolgozta ki az olvasástanítás modelljét egy angol szerző, Douglas 
Pidgeon. Tanulmányának címe: Elmélet és gyakorlat az olvasástanulásban 
(Pidgeon 1984). Hz modell a terminus eredeti értelmében, azt a folyamatot ábrá
zolja ugyanis, amely az olvasás tanulásakor az agyban végbemehet. Ugyanakkor 
megadja az olvasástanítás menetét is, a készségfejlesztés tervezését. Hazai körül
ményeinkhez alkalmaztam a modellt, bevettem ugyanis a számunkra oly fontos 
szótagolást, ami az eredetiből hiányzik.

A beszélt nyelv 
fejlődése

\!1L
A beszédhangok és a 
kiejtett szó hangjai
nak a tudatossága. 

Szótagolás

Annak a tudatossága, A vizuális kommuni-
hogy a beszédhango- káció szokásainak
kát a papírra írt jelek (pl. irányok) tudatos-

képviselik. «ága
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A modellben a három szám a készség kialakulásának a három szakaszát je
lenti. A 3.-kai jelölt útvonal az automatikus szakasz: ránézünk a nyomtatott szó
ra, és azonnal megértjük. A 2.-kal jelölt útvonal az elsajátitási szakasz, itt a 
nyomtatott szó egésze és a jelentés közé beiktatódik a dekódolás, vagyis a hang
betű megfelelések szerinti, valamint a szótagoló olvasás. Az 1.-vel jelölt útvonal 
a leghosszabb, itt történik az előkészítés. A tanítás kiindulása a beszélt nyelv, s 
mindvégig a kiejtett szó. Az előkészítés két lényeges pontja a szóalak felbontása 
szótagokra és hangokra, valamint az írás szokásainak a tudatosítása, pl. az irá
nyok tanítása. Ennek a modellnek az "újdonsága" az előkészítés hangsúlyozása, 
valamint az auditív és a vizuális készségek egyensúlya, de mindig az auditív 
készségek (a beszélt nyelv, a kimondott szó) előtérbe helyezésével.

A globális módszer -  valamint mindenféle globális előprogram azonnal a 3. 
útvonalat kívánja a gyerektől. Nincs az épület felépítve, s ezért omlik össze ké
sőbb. Mind a külföldi olvasáspszichológiai kísérletek (Downing, Lundberg stb.), 
mind a tantárgytörténeti tapasztalatok, mind a diszlexia problémája azt követeli, 
hogy az olvasási programba (ismét) beiktassuk az előkészítést, ügyeljünk a han
goztatás primátusára, s a gondos hang- és betűtanításra. Ebben a szellemben kí
vánok egy módszertant írni, mellyel remélhetőleg nemsokára elkészülök. Azt is 
nagyon remélem, hogy az ilyen szellemben tanított gyerekek írása és helyesírása 
is jó lesz.

Jegyzetek

1 A z "A Dictionary o f  Reading and Related Terms" -  IRA, 1981-c. szótárban pl. ez olvasható: 
deep structure rneening;...the meaning to which a spoken or written sentence refers which may 
not be apparent from its surface structure until verified by sentence transformation" (80).

2 Goodman, Yetta M.: (szerk.): How Children Construct Literacy. Piagetian Perspectives. IRA,
1990. Ebben a kötetben olasz, spanyol, brazil, izraeli és mexikói szerzők kísérleti beszámolói 
olvashatók. '

2 Például a Reading Teacher 1991. szeptemberi számában is van egy tanulmány, mely azzal fog
lalkozik, hogyan kell a tanulókat értékelni az egész nyelvi módszert alkalmazó osztályokban.

4 A nyelvi tudatosság fogalmára többféle terminus van használatban: metalinguistics, meta
linguistic skills, linguistic awareness, language awareness, szőkébb értelemben: lexical 
awareness, phonological awareness stb.

5 A helyesírás morfofonetikus jellege az angolra is érvényes, vö.: Venetzky, R.: The Structure o f  
English Ortography. The Hague, 1970.

6 A Downing -  Valtin által szerkesztett 1984-es könyvben rövidebben, Olvasáspszichológiájuk
ban egy hosszú fejezetben foglalkoznak az olvasással mint készséggel.

7 Downing, I., Ayers, D. és Schaefer, B., 1983. Ez az ún. LARR-teszt.
8 A beszélgetést 1963-ban szüntették meg, a kömyezetismeretet hozták létre helyette.
9 A helyesírás romlásáról a következő megfigyeléseket tettem. Immár 17. éve annak, hogy rend

szeresen felmérjük a tanítóképzőbe jövő hallgatók helyesírásának a színvonalát. Sok olyan hi
bát követnek el, melyek mögött grammatikai tudatlanság húzódik meg (pl. a játssza, hagyja, 
készség stb. helyesírása). Újabban jelentkeznek az elválasztási hibák, a zöngésedés elrontása,
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tehát olyan problémák, melyek régebben még gimnáziumban sem jelentkeztek. Feltűnő az ly-j 
és a t végű igék felszólitó módjának a begyakorlatlansága. Az esetek többségét szótagolással be 
lehetne gyakorolni.

10 A Reading Teacher 1991. augusztusi számában olvashattuk Franz Biglmaier beszámolóját a né
met olvasástanítás történetéről. Olyan dolgokról sem ír, melyeket a múlt században nálunk is 
tudott minden tanító.
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