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BEVEZETÉS

E rövid, főiskolai jegyzetnek szánt füzet végső formáját 2012 őszén, a TÁMOP4.2.2.B-10/1 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című projektjének lezárása idején nyerte el.
A Károli Gáspár Református Egyetem nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karán jó
ideje zajlik óvodapedagógusok képzése. Ezzel párhuzamosan, az elmúlt évtizedben
– túlzás nélkül állíthatjuk: tömegesen jelentkező igény hatására – folyamatosan alakulnak egyházi, azon belül is kifejezetten református felekezeti óvodák. Rendkívüli
horderejű kérdés, hogy a keresztyén oktatásügy milyen módon tudja építő, gazdagító
módon alakítani ezen intézmények életét, az itt folyó munkát – megjelenik-e speciálisan keresztyén tartalom, szemlélet az óvodák mindennapi életének valamennyi
területén, vagy a felekezeti jelleg csak egyes szertartások és jeles napok, valamint a
hittan foglalkozás területére korlátozódik?
A fentebb megnevezett diákköri projekt keretében a Kar számos hallgatója és oktatója gondolkodhatott és kísérletezhetett közösen ezen megoldandó feladat jegyében:
e másfél éves tevékenység egyik összegzése e kiadvány.
A vékonyka kötet nem kíván tudományos szintézist nyújtani, vagy rövidítve öszszefoglalni más, a szakterületbe vágó munkák megállapításait. Annál inkább kíván
rámutatni azokra a szakmai-tudományos pontokra, területekre, ahol a keresztyén
pedagógia sajátos válaszai leginkább megfogalmazhatók – vagy, szerényebben: ahol a
legtöbb tenni- és gondolkodnivalónk van.
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CÉLJAINKRÓL ÉS TÁRGYUNK TERMÉSZETÉRŐL
Az óvodai tanulás specifikumai

Korszerű igények teszik szükségessé a tudásalapú társadalomban, hogy komplex
módon újradefiniáljuk a kisgyermekkori tanulás tartalmát, módszereit, eszközeit. Az
óvodai tanulás körébe minden beletartozik. A kisgyereknek szinte bármi, amit csinálnia kell: új, és ezért meg kell tanulnia. Az információk beépülése, értelmi képességek
és pszichikus funkciók fejlődése (a gondolkodás, a figyelem, az emlékezet, a logikai
műveletek terén), készségek gyakorlása (zenei, manuális, mozgásos stb.), nyelvi- és
nem nyelvi kommunikáció (szociabilitás), erkölcsi szokások alakítása (döntések, konfliktusok kezelése stb.)
Miután a felsorolt területeken minden gyerek a saját fejlettségi szintjén kerül óvodába, ezért elsősorban önmagához mérten kell fejleszteni, egyéni módszerekkel és
eszközökkel segítve- és motiválva, egyéni tempóban. Ehhez fontos a gyerek megismerése, nyomon-követése, és a tanulás egyéni útjának tudatos megtervezése már az
óvodában. American National Research Council gondozásában megjelent Eager to
Learn (Bowman és mások, 2000.) c. publikáció néhány nyitó gondolata: A gyermekek
már úgy jönnek a világra, hogy tanulni szeretnének. Az ember életének első öt éve
a nyelvi, fogalmi, szociális, érzelmi és motorikus ismeretek és készségek ugrásszerű
fejlődésének időszaka. Egy egészséges kisgyermek születésétől fogva tevékeny részese
ennek a fejlődésnek, növekedésnek, felfedezi a környezetet, megtanul kommunikálni,
és viszonylag rövid idő múlva elképzeléseket és elméleteket alakít ki arról, hogyan
működnek a dolgok a körülötte levő világban. A tanulás üteme azonban attól függ,
létezik-e, illetve milyen mértékben veszi körül olyan támogató környezet, amely segíti
a gyermeket a környezet megismerésére irányuló törekvéseinek megvalósításában. A
hatékonyabb óvodai nevelési gyakorlat érdekében ezért teljes körűen és komplex módon újra kell fogalmazni a kisgyermekkori tanulás tartalmát, módszereit, eszközeit. Ez
azt is jelenti, hogy az elmúlt években elkezdett szociális képességfejlesztési feladatok
kutató-fejlesztő munkálatait szélesebb körűvé kell fejleszteni.”
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Sokszínű óvodák, célok és módszerek nyüzsgő forgataga
A hazai, Kárpát-medencei óvodáztatás rendszere történetileg adott, és remélhetőleg még sokáig működő, színes, a változás és hagyomány kettős rendjében működő,
nélkülözhetetlen külön kis világ.
Óvodák százaiban fogadja minden reggel a munkába induló szülőt a meleg kakaó és
friss péksütemény illata. Az érkező kisgyermek számára az illat mellé az óvodai cipő,
ruha tapintása, az ismerős színek, bútorok, az óvó néni fehér köpenye, frizurája, ékszerei – mind-mind életre szóló, meghatározó élménnyé válnak. Megszentelt időszak
ez: az élet valódi, nagy élményekkel gazdag, öröm és bánat egyaránt az egész világot
felforgató, totális élményként jelentkezik. A személyes siker, a saját, termékeny, alkotó
munka mindennapi diadala olyan örömöket ragyogtat a gyermeki lélekben, melyekről
sok felnőttnek már egyáltalán nincs is tudomása.
Mi az óvoda titka? A tervszerű pedagógiai munka? A kidolgozott célrendszer? A
munkaformák változatossága? A csoporthatás? Olcsó megoldás volna annyival megelégedni, hogy „ez mind, együtt”. Többről, egyszersmind kevesebbről, és főként másról
van szó.
Először is nézzünk szembe a ténnyel: világszerte, de hazánkban is gyökeresen különböző világszemléletű, más-más társadalomképen, módszertani kultúrán nevelkedett óvodapedagógusok dolgoznak ugyanilyen sokféle módon kialakult intézményi
keretek között. Az óvodák anyagi erőforrásai, a vezetés ilyen irányú ügyessége, rátermettsége, de a regionális elhelyezkedés is nagyon nagy eltéréseket hoz létre az adott
intézmények lehetőségei között. Két óvodáscsoport tekintetében óriási különbséget
jelenthet az életminőségben csupán az is, hogy 15 vagy 30 négyzetméteres helyiségben
vannak a gyermekek, a létszám és az életkor szerinti csoportképzés problémáit nem
is említve.
Ha komolyan meg szeretnénk vizsgálni az egyes óvodák, sőt, akár csoportok működési rendje közötti különbségeket, és azok összefüggéseit az ott időző, majd iskolába kerülő gyermekek állapotával, kutatásmódszertanilag kezelhetetlen mennyiségű
változóval kellene számolnunk. Nyilván, szép számmal készülnek mégis ilyen kutatások, illetve mikor a körülmények szerencsés együttállása következtében lehetőség
adódik arra, hogy egy óvoda munkáját az ott dolgozók teljes egészében (de legalább
többé-kevésbé) végiggondolják és alakítsák – úgyszintén előtérbe kerülnek bizonyos
elsőrendűnek tekintett szempontok, melyek érvényre jutása mindenek előtt vezérelni
fogja a pedagógusok igyekezetét.
Ilyen nagy terv manapság a kompetencia-alapú fejlesztés, a korai idegennyelv-tanulás, az integrált nevelés mint cél és eszköz, de számtalan egyéb szempont is szóba
jöhet: életvezetési, háztartási ismeretek, művészi készségek fejlesztése, empatikus,
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szociálisan jól működő közösség létrehozása, vagy csupán – nemes egyszerűséggel –
„fölkészülés az iskolai élet kihívásaira” – bármit is jelentsen ez a célkitűzés.
E rövid jegyzet célja nem kevesebb, hogy e neveléselméleti, -fi lozófiai és módszertani sokféleséget ideiglenesen zárójelbe téve, mintegy megkerülvén azt, a rendszerben
mégis meglévő homogenitásra, a szilárd, változhatatlan alapokra – illetve (a metaforán
belül maradva) – ezen alapok megkerülhetetlen struktúrájára irányítsa a figyelmet,
s ilyen módon építse fel az óvodai anyanyelvi-irodalmi nevelés széles körben alkalmazható, ugyanakkor világos értékrendi és világnézeti alapokon álló vázát.
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Helyzetkép és sarkigazságok – 4 pontban
a) A magyar nyelvterületen az óvodát az intézményes oktatási rendszer részének tekintik.
A legújabban szélesebb körben is terjedő családi napközik, valamint a – néha nem
is kis létszámú – társadalmi csoportok által preferált otthoni, családi gyermeknevelés jelen vannak a bennünket körülvevő valóságban, de szerepük és támogatottságuk jelenleg nem összemérhető az óvodákéval.
Így bizton számolhatunk azzal, hogy (nagyjából) háromtól (nagyjából) hat éves
korig mi, magyarok gyermekeink nevelését intézményes keretek között képzeljük el.
Ez az intézményes rendszer, pontosan ugyanúgy, mint az oktatás többi szintjén, az
érintettek három csoportját feltételezi:
b) A szülők a legkülönbözőbb módon nevelik a gyermekeiket, ugyanígy elvárásaik is mindig sokfélék.
Az esetek nagy részében a szülők életformája szükségessé teszi a gyermek óvodai
elhelyezését: a kétkeresős családmodellben a kisgyermek délelőtti (és gyakran délutáni) elhelyezése a legtöbbször csak így oldható meg. Természetesen szép számmal
akadnak kivételek, és bizonyos óvodatípusokban számítanak is arra, hogy a szülők
legalább egyike részben mentesíteni tudja magát a főállású életforma kötöttségeitől,
de ez a lehetőség jelenleg kevesek számára adatik meg.
Másfelől valamennyi szülő részt vesz gyermeke nevelésében, nevelődésében – legrosszabb esetben csupán indirekt módon: de a fejlődő gyermek megfigyelő, azonosuló, empatikus tekintete elől a mégoly zárkózott vagy hanyag szülő sem menekülhet. Jellemzőbb mégis, hogy a szülők rendelkeznek bizonyos tervekkel, elvárásokkal
az intézmény nevelő tevékenységét illetően, ugyanígy a saját szülői feladataik vonatozásában is. A hagyománynak itt ugyanolyan fontos szerepe van, mint az egyéni
belátásoknak és szándékoknak. Ez a rend nyilván minden családban más, és ezzel
az adottsággal együtt kell élnünk – noha az óvoda intézmény-jellege nyilván soha
nem tud teljes egészében alkalmazkodni a szülői szándékok és elvárások sokaságához.
c) Az óvodáskorú gyermek feltartóztathatatlanul fejlődik.
A 3-7 éves gyermek tölthetné az idejét bárhol: termelő üzemben, tengerjáró hajón,
hadseregben, nagycsaládban vagy egy hollywoodi fi lmstúdióban: mindenképp rengeteget enne és aludna, végigjátszaná a napot, mindent megtenne a körülötte lévők
figyelméért és szeretetéért, vágyná a biztonságot adó felnőttek közellétét, és önálló
vállalkozásokba kezdene minden nap.
Eközben intelligenciája, nyelvi készsége, mozgási kultúrája állandóan tökéletesedne,
énképe és közösségi viselkedése egyre árnyaltabbá válna. Fontos megérteni: bár a
fentieket gyakran mint az óvodai nevelés céljait fogalmazzuk meg, valójában szó
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sincsen arról, hogy a mi sikeres pedagógusi munkánk eredményeképp valósulna
meg mindez. Az egészséges gyermek ebben az időszakban a tárgyi, a természeti, az
állati és emberi világot hódítja meg, s egyúttal saját magát is megismeri. Természetesen a környezet ezt a folyamatot jelentősen képes gátolni – és elősegíteni is. Gazdag, működő, eleven kulturális környezet – csakúgy, mint a régi korokban, mikor
a teljes elszigetelődés elképzelhetetlen volt – óriási energiákat szabadíthat fel a kicsikben. De, ezzel együtt – a 3-7 évesek fantasztikus tempójú fejlődése legelsősorban
„biológiai-pszichológiai szükségszerűség” – vagyis: isteni ajándék.
d) Az óvodapedagógus számára az óvoda munkahely, és jó esetben megélhetés
– ezzel együtt a feladata mégsem írható le munkavégzésként, de még a „hivatás” vagy
„művészet” szavak is túlságosan korlátozott jelentésűek.
Az eddig leírtakból következik: teljesen mindegy, az óvodapedagógusnak milyen
elképzelései vannak munkáját illetően, személyisége milyen állapotban van, töprengő, tudatos ember-e vagy emocionális, hirtelen természetű – ebben a különleges
életkori szakaszban a gyermekek (a szülőkkel kialakuló viszonyhoz hasonlóan) az
együttlét minden pillanatában, személyiségük teljes érzékenységével fogadják be a
pedagógus jelenlétét. Lehetetlen a háttérbe húzódni, lehetetlen korlátozni az érintkezést. Lehetetlen szerepek védőernyője mögé bújni: ha esetleg az intézményi keretek ezt lehetővé is teszik (mint ahogy az iskolában adottak erre a lehetőségek: tanári
asztal, ki-és becsengetés rendje, tankönyv, stb.) a személyiség-élményt és a kapcsolatot a gyermekek saját erejükből fogják teljessé egészíteni.
Mindebből következik: az óvodapedagógusi lét egyfajta életforma, s mint ilyen,
hallatlan szabadságot biztosít. Önismeretünk, jó értelemben vett ön-szeretetünk fejlesztésével, mindennapi örömünk és jó hangulatunk ápolásával biztosíthatjuk, hogy
boldogságunk megsokszorozódjék a gyermekekkel töltött idő alatt. A mai világban
nagyon sok a boldogtalan felnőtt, s bizony, körülöttük sok a boldogtalan gyermek
is. Ebből az állapotból önerőből lehetetlen kikecmeregni: de a Krisztust elfogadó
ember ismeri a boldogságot, és élete középpontjába helyezte azt. Munkahelyünk,
az óvoda legelsősorban arra kényszerít, hogy őrizzük, és napról napra ébresszük a
krisztusi szeretetet magunkban és a ránk bízottak köreiben. Meggyőződésem, hogy
a világi óvodákban tevékenykedő tapasztalt és szeretett óvónők gyermekek százait
gazdagító szeretetének is az a titka, hogy Isten gazdag kegyelméből megajándékozza
a – bár az egyházon kívül, de – erre az útra térő „pedagógust”.
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Az anyanyelvi-irodalmi nevelés lényege, meghatározása
Az „anyanyelvi-irodalmi nevelés” fogalma elterjedt, széles körben használt, s emiatt
jól kell értenünk. Ugyanakkor súlyos ellentmondást is tartalmaz, és hogy végképp
félre ne értsük feladatunkat, ennek az ellentmondásnak is fel kell tárnunk a lényegét.
Az anyanyelvi nevelés fogalmának körüljárásával kezdem:
Az anyanyelvi fejlődés antropológiailag adott, veleszületett tulajdonsága az embernek. Az egészséges gyermek nyelvi képességei magzati állapotától kezdve megállíthatatlanul fejlődnek. Az irodalom viszont az emberi kultúra, mégpedig leginkább a magas kultúra terméke: a fejlődő gyermeki lélek számára a maga teljességében gyakorlatilag befogadhatatlan.
Az anyanyelvi fejlődés természetesen nem azonos a tervszerű fejlesztéssel vagy neveléssel.
De egy percre se feledjük el: a nyelvi képesség használata, továbbörökítése az emberiség hajnaláig visszamenő hagyománnyal bír. Soha, sehol nem élt olyan kultúra, amelynek tagjai ne rendelkeztek volna árnyalt nyelvi kifejezőkészséggel,
és ezt a tudást ne tudták volna a maga teljességében átadni utódaiknak. A nyelvi
rendszer elsajátítására, tulajdonképpen személyes újraépítésére velünk született,
genetikailag (is) meghatározott programmal rendelkezünk. Ebben a folyamatban intézményes rendszereknek nagyon sokáig semmi keresnivalójuk nem volt.
A mi kultúránk ugyanakkor néhány tekintetben eltér ezektől a régi közösségektől, az
intézményes anyanyelvi nevelés létjogosultságát nagyrészt ezek a szempontok adják.
1. Civilizációnk soha nem látott eredményességgel menti meg a fejlődési rendellenességgel születő kisbabákat, és nagyon sokat teszünk azért, hogy közösségünk teljes értékű
tagjaként élhessenek azok, akik ilyen, vagy bármilyen egyéb nehézséggel élik az életüket.
A nyelvi képesség fejlődését, vagy használatát (beszéd, írás) akadályozhatják velünk
született vagy szerzett gondok. Szervezett, szakszerű fejlesztő tevékenységgel sokat
lehet az ilyen esetekben segíteni.
2. Az írásbeliség korában élünk, gyakorlatilag mindenkinek el kell sajátítania az írás-olvasás készségrendszereit. Ezek, bár az agyilag-idegileg „bedrótozott” nyelvi képességeken alapulnak, megtanulásuk mégis időigényes. Hagyományosan az iskolai évek alatt zajlik ez a folyamat, de bizonyos eljárásokkal már az óvodás korúak is fejleszthetőek ezen célok mentén.
Ráadásul – miután az írás-olvasás a hétköznapi élet része – a gyermekek természetesen
kíváncsiak rá, és minél hamarabb szeretnék megtanulni.
3. A mai társadalom az anyanyelv-használatot normatív módon is értékeli.
Már a hangképzés terén is megkövetel bizonyos fegyelmet: a kommunikációs funkció megvalósulásához eleve szükséges, hogy a gyermek anyanyelvének hangkészletét értse, és képes legyen megszólaltatni. De ezen fölül időről-időre újabb elvárások
is megfogalmazódnak a „szép beszéd”, „szép kiejtés” területén: vagyis a közösség
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a kommunikációs funkción túl is hajlik arra, hogy rangsorolja, értékelje a beszélők
„teljesítményét”. Ugyanígy a szóhasználat, a szóbeli és írásbeli kommunikáció szövegszerű egységeinek létrehozása tekintetében is számos konvencionális elvárásnak
kell megfelelnünk. Ezek egy részét a gyermek spontán megtanulja, de egy részük fejleszthető és fejlesztendő.
4. Nem annyira feladat, mint lehetőség: minél nagyobb teret biztosítani a spontán alakuló nyelvi játékok, játékos nyelvhasználat számára, felhívni a figyelmet az
anyanyelv játékos, kreatív használati lehetőségeire, azokat közösen és egyénként is
működtetni. Tulajdonképpen ez volna az irodalomszeretet tökéletes megalapozása
is: hiszen az irodalom a kreatív nyelvhasználat legmagasabb szintű megnyilvánulása.
Érdekes, hogy a társadalmunkat szinte egyáltalán nem jellemzi, hogy kimondottan,
esetleg programszerűen ösztönözné az egyén nyelvi kreativitását, sőt, sokkal inkább
számtalan olyan helyzetet teremt, amikor le kell mondanunk a színes és gazdag nyelvhasználatról. Ugyanakkor az is biztos, hogy az ilyen irányú ügyesség és szabadság az
egész személyiséget gazdagítja – arról nem is beszélve, hogy fejlett és kreatív nyelvi
készségű embereket még a média is gyakran állítja a figyelem középpontjába. Így
tehát, bár ha közvetlenül nem is, de mégis úgy érezhetjük, intézményes és társadalmi
megbízatásunk része az is, hogy a gyermekek spontán feltörő játékos nyelvi kísérleteit
megerősítsük, bátorítsuk, gazdag tevékenységformákon keresztül fejlesszük.
Az irodalmi nevelés mibenléte, különösen az óvodai élet területén mind a mai
napig erősen vitatott, meglehetősen különböző vélemények állnak szemben. Annyi
mindenesetre bizonyos:
1. Az irodalom jelensége alapvetően a felnőtt világ szellemi produktuma, az
irodalom befogadása tekintetében is a felnőttek vannak előnyben. Eleve: az irodalom
a mi kultúránkban főleg írott formában létezik, olvasni pedig csak bizonyos életkor
fölött tanulunk meg.
2. Ugyanakkor az intenzív lelki-szellemi, anyanyelvi fejlődés, a játékszeretet,
és még számos egyéb tényező okán gyermekeink saját, kreatív nyelvi játékaik mellett
szívesen ismerkednek a számukra érdekes, élvezetes kész szövegekkel is – a helyzetből
fakadóan elsősorban szóban illetve hallás útján.
3. Az előző pontnak rendkívül fontos kiegészítése: a mesemondás és -hallgatás
a – jelek szerint – antropológiailag adott tulajdonságunkat, a narratív identitásképzést (azt az emberi vonást, hogy életünket, a velünk megesett dolgokat eleve történetek
formájában fogalmazzuk meg magunknak, és énképünket is ezekre a már eleve történetben megfogalmazott élményekre alapozzuk) fejleszti és tölti meg tartalommal.
Ilyenformán ez a tevékenység a gyermeki személyiség természetes fejlődéséhez nélkülözhetetlen, lelki folyamatait segíti, és olyan közösségi (pl. erkölcsi, vagy kulturális) tartalmak elsajátításában játszik fontos szerepet, melyek gazdagabbá, értékesebbé
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teszik az életet. Mindez tulajdonképpen egy önálló mesepedagógiát feltételez, de gyakran mégis az irodalmi nevelés részének tekintik.
4. Társadalmunk a szépirodalomnak bizonyos értelemben kitüntetett szerepet
tulajdonít: a fontos művek és a nevezetes alkotók ismerte, a szépirodalmi olvasottság a kulturáltság, társadalmi elismertség egyfajta fokmérője mind a mai napig.
Intézményeink, közterületeink elnevezésében, az ország egész területén működő
irodalmi kultuszok létében is tükröződik a társadalomnak ezen szándéka, igyekezete: hogy a művek és szerzők bizonyos körét önmeghatározása részévé tehesse.
Az óvodáskorú gyermekeknek erről a folyamatról nincs közvetlen tapasztalata, de a
közösségbe, társadalomba beavatás részeként fokozatosan szembesülni fog ezzel az
adottság-rendszerrel. Ilyen értelemben az óvoda feladata az is, hogy az irodalmi nevelés
keretében elmélyítse a gyermekekben az azonosulást ezzel a közös irodalmi kánonnal.
Ezek volnának az irodalom speciális sajátosságain alapuló megfontolások, melyek
az irodalmi nevelés külön megnevezését és elkülönített tárgyalását indokolják, indokolhatják az óvodai nevelés területén. Ugyanakkor az irodalom, és a vele kapcsolatos
mindenféle tevékenység természetszerűleg az anyanyelvi nevelés részeként is funkcionál, így mindenféle integrált szemléletnek is jogosultsága van – abban az esetben,
ha nem hagyja figyelmen kívül az előbbiekben felsorolt speciális, csak az irodalom
jelenségköréhez köthető szempontokat.
Végül is, ha valakinek pontos és rövid meghatározásra van szüksége, az óvodai
anyanyelvi-irodalmi nevelés:
- a gyermek életkorából adódó természetes nyelvi fejlődés üteméhez
igazodó, arra alapuló,
- az anyanyelv használatát a sokszínű, kreatív gyakorlatok által gyakoroltató és részben tudatosító folyamat, mely
- a szépirodalom speciális, a gyermekek adott lelki-szellemi valóságához igazodó megismertetésével, és sokoldalú felhasználásával
is együtt jár.
Végezetül: bár e bevezető fejezetben a feladatainkat leginkább érintő tudományos
területek, valamint a bennünket körülvevő társadalmi valóság gondolatrendje szerint
vázoltam fel az anyanyelvi-irodalmi nevelés kereteit, két igen fontos igazságot ezeken
fölöl, sőt, minden egyéb megfontolás előtt figyelembe kell vennünk:
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1. A nyelvi készség, és az anyanyelv az emberi lét talán leggazdagabb
és legrejtélyesebb ajándéka. Hiába foglalkozik vele világszerte tudósok hada,
lényegét, legmélyebb titkait nem sikerült feltárni, talán ez nem is lehetséges. Már az 1-2 éves csecsemők nyelvi készsége is összehasonlíthatatlanul
fejlettebb, mint a legkorszerűbb mesterséges-intelligenciakutatások számítógépeié, vagy a legértelmesebb állatoké. A DNS-spirál kódjához hasonlóan
nyelvi képességünk is alapjaiban határozza meg életünk minden pillanatát,
és csodás tökéletességgel működik – pedig végső titkaihoz sem mi, sem a
tudomány nem fér hozzá.
2. Istennek ez a gazdag ajándéka egyúttal az egyik legszentebb, legmagasabb rendű is: ugyanis teremtő Igéje, Krisztus Evangéliuma is a nyelv
közvetítése útján jut el az emberhez. Ha másért nem is, de ezért mindenképp
indokolt – főleg pedagógusként – nagy szeretettel és alázattal, hálával fordulni saját, és gyermekeink nyelvi készsége, fejlődése felé. Ezzel az ajándékkal
Istennek tervei vannak, óvakodjunk: jelentőségét ne kicsinyítsük, használatába, fejlődésébe ne avatkozzunk önkényesen, avatatlanul.
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ANYANYELVI FEJLŐDÉS,
AZ ANYANYELVI NEVELÉS ELMÉLETE

Mint a bevezető fejezetből kiderült, legelsősorban a gyermekek spontán lezajló
nyelvi fejlődésének menetét, annak célját és fontos állomásait kell megismernünk,
megértenünk. Fejlesztő tevékenységünk, illetve az azt szükségképpen kiegészítő aktív, elfogadó, támogató magatartásunk csak ekkor lehet hasznos. Ezért fejezetünkben
először az anyanyelvi fejlődés menetét, fejlődéslélektani beágyazottságát tekintjük
át, majd az ezt kiegészítő, támogató módszerekről ejtünk szót, végül sorra vesszük a
leggyakoribb zavarokat, nehézségeket, melyek figyelembe vétele, esetleg kezelése is az
óvodapedagógus munkájához tartozik.
Az anyanyelvi fejlődés és a nyelvi képességrendszer
Az összes komolyan vehető kutató megegyezik abban, hogy az anyanyelvi fejlődés
részleteiben és egészében is a legkevésbé feltárt fejlődéslélektani jelenségek közé tartozik. Különösen az óvodás éveket megelőző három esztendő (plusz néhány, a méhen
belül eltöltött hónap) intenzív fejlődése állítja komoly kihívás elé a szakembereket.
Bár ebben az időszakban az óvodapedagógus nem találkozik a gyermekkel, mégis,
amennyire lehet, tisztában kell lennie azzal, mi történik a nyelvi készség fejlődésének
első szakaszaiban.
Röviden összefoglalva, a megszülető gyermeknek a következő problémákat kell
megoldania:
1.
Meg kell tanulnia az emberi beszédet elkülöníteni a háttérzajtól.
2.
Meg kell tanulnia, hogy a beszéd során a hangok, hangsorok milyen tulajdonságai azok, amelyek jelentéssel bírnak, vagy megváltoztathatják egy szó jelentését.
A magyarban például jelentősége van a hangok hosszúságának, de csak kétféle
hosszúságérték van. A kínaival ellentétben viszont az egyes szavak lejtő vagy
emelkedő hangmagassággal ejtése nem változtatja meg a jelentést.
3.
A beszédnek ezeket a jelentőségteljes vonásait akkor is fel kell ismernie, ha
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különböző hangszínen beszélő emberek (férfiak, nők, gyermekek) szólnak
hozzá.
Az eddig felsorolt képességek már a magzati korban, a hallás fejlődésével párhuzamosan kialakulnak, és a néhány hetes újszülötteknél már igazolták meglétüket. A
kisbaba jobban odafigyel arra, aki a szüleivel azonos nyelven beszél.
Közismert tény, hogy egy újszülött azt a nyelvet tanulja meg, amit körülötte használnak, és származásától függetlenül alkalmazkodik bármilyen nyelvi környezethez.
Tehát: az anyanyelv-elsajátítás képessége genetikailag adott, de mindig egy bizonyos konkrét anyanyelvet tanulunk meg.
A továbbiakban a gyermek nyelvi fejlődése négy szinten, párhuzamosan és rohamosan bontakozik ki. Ezek:
a.
a hangkészletnek és a nyelv „zenéjének” funkcióval párosuló észlelése, megértése, az alkalmazás elsajátítása,
b.
a szókészlet fokozatos elsajátítása, és ezzel párhuzamosan a jelentéstani hálózat létrehozása: fogalmi kategóriák, szinonimák elsajátítása, tulajdonnevek
alkalmazása, a funkcionális jelentésű szavak megértése, alkalmazásának elsajátítása,
c.
a szavak összekapcsolásával létrehozott szövegszerű közlések megértése, azok
létrehozásának, funkcióinak elsajátítása.
d.
a nyelv közösségi használatának megértése és elsajátítása: a nyelv a kommunikáció, az információátadás, a kérés, a parancsolás, a minősítés, a magyarázat, a megnevezés, az irónia és még tucatnyi más emberi tevékenység eszköze.
Az a. és b. pontban felsorolt nyelvi sajátosságokat részben utánzás révén is el lehet
sajátítani: a gyermek megfigyeli, milyen akusztikai eszközöket és hogyan használnak
a körülötte lévők. A nyelv szavainak száma is véges, és általában nem hozunk létre önkényesen szavakat: azokat használjuk, amelyeket mindenki más is használ és megért.
A hangkészlet megértésének elsajátítása az első 2 életév alatt lezajlik, viszont az árnyalt és pontos, a felnőttekével megegyező hangképzés általában a 7-8. életév előtt
nem alakul ki teljesen. A megértett (passzív) és önállóan használt (aktív) szókészlet
mennyiségi különbsége az első életévekben elég nagy, de a 3-4 éves gyermek aktív,
használt szókincse már több ezres, a kisiskolásoké már a 10.000 szót is elérheti – ez
nagyjából egy zsebszótárnyi mennyiség. A felnőttkori szókincs sem nagyobb ennél
nagyságrendekkel: itt 12-17.000 szó az átlagos.
A c. és d. pontban felsorolt tevékenységek során azonban a legtöbbször olyan nyelvi
egységeket kell létrehozni, melyek abban a formában nem hangzottak még el, vagyis
itt a tanulás alapja elsősorban nem az utánzás, hanem a gyermek szabály-megfigyelő és
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reprodukáló képessége. A megfigyelések szerint ez is velünk születik, de e tevékenység
pontos működéséről, kialakulásáról nagyon keveset tudunk.
Nagy vonalakban így áttekinthető a korai nyelvfejlődés menete. Tudjuk, bizonyos
értelemben a nyelvi képesség változása, tökéletesedése egész életünkön keresztül zajlik.
Különösen a szövegszerű, kreatív nyelvhasználat – illetve a bizonyos tevékenységekhez, élethelyzetekhez kapcsolódó nyelvhasználati módok elsajátítása kifejezetten a
felnőttkor feladata.
Hacsak a többnyelvű családi környezet, vagy a kisebbségi lét nem indokolja, a
gyermekek egyetlen nyelvet, az anyanyelvüket sajátítják el ilyen módon. Kísérletek
igazolták, hogy ez a folyamat egyes lépéseivel olyannyira kötődik bizonyos életkori
szakaszokhoz, hogy ha valamilyen külső oknál fogva (sérülés, elszigetelődés, nem
kommunikatív környezet) egyes szakaszok fejlődési „feladatai” nem teljesülnek, azt
később sokszor már nem lehet teljes egészében pótolni – ugyanis az agyi fejlődés során
lezárulnak az adott részfeladatért felelős területek. Ezért okoz például nehézséget egy
idegen nyelv hangzókészlete észlelésének, és főleg megfelelő kiejtésének elsajátítása
már 5-6 éves korban is.
Nem tartozik szorosan jegyzetünk anyagához, de a korai idegennyelv-tanulás
kérdéskörét is innen célszerű megközelíteni: ha a gyermek életének egészen korai
szakaszában nem találkozik intenzíven valamilyen második nyelvvel, akkor tanulási
képességeit teljes egészében egyetlen nyelv elsajátítására fogja használni. Természetesen játék gyanánt elsajátíthatja bizonyos hangok képzését, megtanulhat szavakat,
mondókákat – de az így elsajátított ismeretek csak nagyon lazán fognak összekapcsolódni azzal a rendszerrel, melyet már 1-2 éves kora óta a környezetével való kapcsolattartásra, érzelmei kifejezésére, a világ megértésére és megfogalmazására, és kicsivel
később már saját élete, személyisége megismerésére is használ.
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Az anyanyelvi képességrendszer fejlesztése, az anyanyelvi nevelés
elmélete

Az anyanyelvi rendszer természete
Hogy értsük, mit és miért szeretnénk fejleszteni, elkerülhetetlen, hogy röviden
áttekintsük, mit jelent az anyanyelvi képesség a fejlődő gyermek életében.
Manapság széles körben elterjedt szokás a nyelvet főleg és legelsősorban „kommunikációs eszköznek” tekinteni. A kommunikáció „közössé tevést”, megosztást jelent,
a kommunikáció ilyesforma elképzelése esetén a legtöbben valamiféle információ átadását szokták figyelembe venni. Ilyesfajta tevékenységre növények, állatok, bizonyos
tekintetben kémiai anyagok is képesek, ugyanígy az ember által alkotott gépek egy
része is. E megközelítés a nyelv bizonyos vonásait ügyesen állítja párhuzamba más,
zömében nem nyelvi jelenségekkel, ugyanígy az emberek közti társas érintkezésnek
is megragadja egy fontos vonatkozását. Több, jelentős terület azonban homályban
marad, ha csak ezen elképzelésrendszer keretein belül vizsgáljuk az emberi nyelvet,
annak eredetét és használatát. A például fontos kérdésekre sem kapunk magyarázatot:
Specifi kus, emberi vonás-e a nyelvhasználat, vagy állatok és gépek is megtaníthatóak rá?
A kommunikációs „üzenetet” elhordozó csatorna megváltoztatja-e az üzenet
tartalmát, funkcióját?
Mi a gondolkodás és a nyelvhasználat összefüggése? Képesek vagyunk-e elgondolni olyasmit, amire „nincsen szavunk”? És fordítva: születhet-e a gondolattal
együtt a nyelvi forma, vagy mindenképp meg kell előznie azt?
A kommunikáció résztvevői hogyan lehetnek abban biztosak, hogy a másik fél
(felek) a megfelelő módon fogja (fogják) értelmezni az üzenetet? Mennyiben
közös a „kód”, milyen eltéréseket tud a rendszer könnyen áthidalni?
Egyáltalán miért vannak különböző nyelvek a világon, ha a nyelv feladata a
kommunikáció megvalósítása, és nem megakadályozása?
A nyelvtudomány mindegyik (és ezeken fölül még rengeteg más) kérdéssel behatóan foglalkozik, és túlzás nélkül mondhatjuk, hogy hipotézisek százaival álltak már
elő. Rövid összefoglalónkban meg sem kísérlem akár csak részletesen is ismertetni
az eredményeket – a célom annyi, hogy megértessem: az anyanyelv, a nyelvhasználat
jelenségeit még a tudomány sem érti teljesen, talán soha nem is fogja. Ugyanakkor magát a nyelvet egészen kicsiny gyermekek is magabiztosan használják a legkülönbözőbb
feladatok megvalósítására. Az anyanyelvi fejlesztés hátterében nem állhat (mert nem
is létezik ilyen) a nyelvi tevékenység szisztematikus, célelvű és aprólékos és elméleti
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megértése, nem: az anyanyelvi fejlesztés csak és kizárólag az életszerű, és ilyen minőségében tudatos és változatos nyelvhasználat révén valósulhat meg.
Mind a tudomány, mind mi, felnőttek, mind a gyermekeink nagyságrendekkel gazdagabb formában birtokoljuk a nyelvet, mint amilyen mélységű és minőségű (elméleti)
megértésekkel rendelkezünk vele kapcsolatban – és ez talán így is van jól.
Álljon itt egy vázlatos áttekintés arról, a nyelvhasználatnak mely funkcióit szokták
a leggyakrabban megemlíteni (részben Cole fejlődéslélektan-könyve alapján):
kérés (Kérem a kakaót!)
kedveskedő becézés (Jó kiskutya vagy, Mandula!)
üdvözlés, köszönés és köszönetmondás (Szia, Enikő!)
helyreutasítás, verbális bántalmazás (Szégyelld magad, rossz kutya voltál!)
információkérés (Mikor megyünk haza?)
cselekvésre felszólítás (Add vissza a macit!)
figyelmeztetés (Vigyázz!)
változatos metakommunikatív funkciók: magyarázat kérése, „értem”- „nem
értem” jelzések, beszélgetést kezdő és lezáró formulák, stb.
tények és szabályok közlése (Megtaláltam a poharamat! / be kell csukni az
ajtót!)
korábbi állítások megmagyarázása (Azért mondtam, hogy fekete, mert hasonlít
az autóra!)
Jól figyeljük meg, hogy a felsoroltak közül csak az utolsó két nyelvi forma írható
le többé-kevésbé „közlésként”, „információátadásként”. A többi az összetett társas
interakciós rendszer részeként használt, úgynevezett „beszédtett”, „nyelvi cselekvés”,
„társalgási aktus / beszédaktus”.
Az anyanyelvi nevelés optimális esetben mindezen funkciókat használatba vonja, fejleszti.
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A fejlesztés módszerei, felépítése
A fentiekben áttekintett összetett rendszer, és annak úgyszintén összetett, sok
párhuzamos, egymásra épülő, egymást erősítő folyamatból összeálló fejlődése természetesen gazdag, összetett tevékenységek útján fejleszthető hatékonyan. Mind a
tudományos ismeretek, mind a pedagógiai gyakorlat kétfajta megközelítés együttes
használatát javasolja:
A globális-szintetikus megközelítés:
Ebben az esetben a nyelvi fejlesztés eszköze maga a nyelvi tevékenység. Abból indulunk ki, hogy a gyermek eleve nyitott és motivált saját nyelvi képessége használatára,
játékai során teljesen ösztönösen, sokat és sokféleképpen beszél. Háromféle módon
valósulhat meg a nyelvi tevékenység – e három mindegyike fontos, célszerű arányok
betartásával mindnek engedjük teret:
Egyéni, kreatív nyelvhasználat: meghatározott célok mentén a gyermek maga
alkot spontán szöveget. A „meséld el…”, „mi lenne, ha…”, „hogyan szeretnéd” – jellegű
kérések, kérdések ösztönzik ezt a tevékenységet. A hallgatóság megjelenhet nagy vagy
kis csoportban, vagy akár négyszemközt is megteremthetjük a kereteit annak, hogy
a kisgyermek szabadon, saját elképzelése, tehetsége szerint beszéljen. Az ilyen jellegű
nyelvhasználat az óvodás korban a legtöbb esetben a saját belső állapot, érzések, vágyak
megfogalmazásával telített. Ez a tevékenység nagyon hasznos és fontos, jó, ha az óvónő
elsajátítja az úgynevezett „aktív hallgatás” technikáját. (Thomas Gordon TET és PET
című könyveiben bőségesen kifejti. Röviden: a hallgató bizonyos időközönként megpróbálja „visszatükrözni” azt, amit hallott, ezzel megerősítve a beszélőt, és egyúttal arra
késztetve, hogy pontosabban, több oldalról megvilágítva is kifejthesse mondandóját.)
Ezzel nagyban segítheti, hogy a gyermek megerősítő, szeretetteli, empatikus légkörben jusson el saját érzelmeinek, gondolatainak, vágyainak megfogalmazásához.
Az aktív hallgatás mellett természetes és jó formája ennek a „meséltetés”, teljesen
saját mese kérése, vagy elkezdett mese befejeztetése. Itt is maga a tevékenység az, ami
fejlesztő hatású, bár nyilván más, további beszélgetős játékok alapját is képezheti.
Kooperatív, kreatív és eszközjellegű nyelvhasználat: megvalósulhat párokban, kicsi vagy nagy csoportokban. A lényeg, hogy a játék, tevékenység során a résztvevők sokat beszélgessenek, rákényszerüljenek bizonyos tartalmak szóbeli átadására,
megfogalmazására. A közismert óvodai játékok jelentős része ilyen, de maga a hétköznapi
spontán játéktevékenység is leginkább ezt, a közösségi jellegű nyelvi készséget fejleszti.
A projektjellegű, kiscsoportos munkaforma lényege az együttműködés, kooperativitás. A résztvevők az összes rendelkezésre álló kommunikációs csatorna igénybevételével tartják fenn a kapcsolatot egymással. Ha a játék részeként pl. valamiféle
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tárgyat, rajzot kell elkészíteni, az ilyen tevékenység is hatékonyan fejleszti a nyelvi
kommunikációs képességet: a közös munka során bizonyos dolgokat elkerülhetetlenül meg kell nevezni, bizonyos felszólításokat, kéréseket meg kell fogalmazni.
Kiscsoportos munkaforma esetén feltétlenül figyeljük arra, hogy a csoportok öszszetétele ne legyen homogén: a látszólag gyengébb nyelvi képességű gyermekek valószínűleg szükség esetén kompenzálni kezdik meglévő hátrányaikat, és a bizonyos
szempontból előrébb járókat is rákényszerítik arra, hogy tudatosabban éljenek már
elsajátított eszközeikkel.
Felidéző, közösségi jellegű nyelvhasználat: itt a g yermek
nem saját nyelvi produkció eredményeképp használja anyanyelvét, hanem előzőleg megtanult szöveget: mondókát, dalt, verset, mesét mond el.
Ebben az esetben a hallgatóság – lehet nagy, kicsi csoport, vagy egyetlen társ,
vagy óvodapedagógus – alapvetően passzív befogadó, viszont mivel a megszólaló szöveg előttük is ismert, a helyzetnek mégis kommunikációs jellege
van: csakhogy nem a tartalom, hanem az elmondás módja lesz üzenetértékű.
A hallgatóság és a beszélő számára fontossá válnak az apróbb,
de jelentőségteljes szöveg variációk, a hangszín, hanglejtés, tempó, hangsúlyozás szerepét is könnyen megfigyelhetik, megérthetik.
Ennek a tevékenységnek, játékformának legmagasabb rendű megjelenése a drámapedagógia, de a mondókázás, éneklés, a mesemondó alkalmak
mind-mind lehetőséget adnak ezen nyelvhasználati mód működtetésére.
Voltaképp a csoportos mesehallgatás is ehhez a nyelvhasználati módhoz sorolandó – csak
itt a passzív, odafigyelő, értelmező magatartás a meghatározó – de ne feledjük: bár a nyelvi
produkció, alkotóképesség könnyebben megfigyelhető és mérhető, a nyelvi készség,
nyelvhasználat ugyanilyen fontos része a befogadói készségrendszer, a szövegértés.
A felidéző, közösségi jellegű nyelvhasználat talán legfontosabb jellemzője az ismétlődés, szerialitás: mind a mondóka-, vers-, és mesemondás, mind ezek hallgatásának esetében a legfontosabb, hogy a közösségi használatú szövegek ismétlődően, huzamosabb ideig, és később is, vissza-visszatérő módon ismétlődjenek.
Egy óvodás gyermek a kedvelt mondókát naponta több tucatszor is elmondja, kedves meséjét akár százszor is meghallgatja. Ne engedjük, hogy a felnőttek világából beszivárgó újdonság- és változatosságigény miatt kelljen a gyermekeknek a biztonságot és közösségi érzést adó ismétlődést nélkülözniük.
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Mindezen tevékenységi formák számtalan már ismert, vagy újonnan, egyénileg kigondolt játéktevékenység keretein belül megvalósulhatnak. Emlékeztetőképpen, újra:
a gyermekek nyelvi fejlődéséről leginkább ők maguk tudnak gondoskodni – abban
az esetben, ha változatos, (visszajelzésekben is!) gazdag nyelvi környezetben tevékenykedhetnek. A változatos helyzetek, megoldandó feladatok, társas szituációk
(négyszemközti, kiscsoportos és nagy csoport előtti, frontális) sokoldalúan fejlesztik,
gazdagítják a nyelvi készségrendszert. Különösen az aszimmetrikus feladatmegosztást is megengedő kiscsoportos tevékenységek tehetnek sokat azért, hogy a bizonyos területeken lassabban fejlődő, esetleg problémákkal küzdő gyermekek is felzárkózzanak.
Láthattuk: a nyelvi készségrendszer feladatait, és eszközeit, funkcióit tekintve is nagyon
összetett. Ez azt is jelenti, hogy egyénenként nagyon változó módon alakulhat a fejlődése:
tudjuk: vannak olyan felnőttek, akik viszonylag szerényebb szókinccsel gazdálkodnak,
mégis szabatosan fejezik ki magukat. Mások feltűnően kreatív, színes nyelven beszélnek: számukra sokszor a lényegkiemelés, a hallgatói figyelem fenntartása okoz gondot.
Nem arra kell tehát törekednünk, hogy a gyermekek nyelvi fejlődése azonos mederben
folyjék: de nagyon fontos, hogy olyan feltételeket teremtsünk, hogy a kicsik hamar
felismerhessék, mi okoz nekik nehézséget. Ebben az esetben arra is képesek lehetnek,
hogy ügyetlenségüket, szerzett vagy magukkal hozott hátrányukat más irányú tehetségükkel kompenzálhassák. Természetesen a célzott, egy-egy részterületre irányuló
fejlesztő módszereknek is megvan a létjogosultságuk: hiszen bizonyos hátrányokat
nem lehet könnyen kompenzálni, vagy éppen a hátrányt viszonylag könnyen leküzdhető, triviális tényezők okozzák. A következő fejezet ezekről a lehetőségekről szól.
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A részterületekre irányuló, analitikus módszer:
A legtöbb pedagógus az anyanyelvi fejlesztés alatt többé-kevésbé az itt felsorolt
módszereket, és az ezeket működtető szemléletet érti. Ez a szemlélet két összetevőből
áll:
Az anyanyelvi képesség analitikus szemlélete: a korábbiakban láthattuk, hogy
a nyelvi képességrendszer, annak fejlődése és használata elméletileg gazdagon
feltárt terület, de korántsem állíthatjuk, hogy a legfontosabb kérdésekben biztos eredményekkel rendelkezünk. Ugyanakkor bizonyos részterületeket hagyományosan már ismertnek tekintünk:
o
ilyen a nyelvi elemek hierarchikus felosztása (hangoktól a szövegig, illetve
grammatikai értelemben a szintaxisig, és a szintaktikusan kapcsolódó mondatokig),
o
ilyenek a szókincs és szófaj elterjedt fogalmai,
o
ilyen az a belátás, hogy minden nyelvhasználó képes értelmes és értelmetlen,
grammatikailag hibás és hibátlan közlések elkülönítésére,
o
ilyenek bizonyos elterjedt udvariassági és használati szabályok: a tegezés-magázás, a köszönések és kérések kötött formulái.
A részterületek célzott fejlesztésének elve: a sporthoz hasonlóan az összetett
tevékenység (futball) hatékony művelését megelőzi a részterületek (állóképesség, reflexek, taktika, játékszabályok stb.) külön-külön fejlesztése.
Ennek a szemléletnek a keretében tehát az egyes részterületeket fejlesztő, azokat gyakoroltató feladatokkal, tevékenységformákkal találkozunk, általában a következő felépítés szerint:
1.
A hangrendszerrel kapcsolatos gyakorlatok:
a.
A beszédhang-hallást fejlesztő gyakorlatok:
i.
magán- és mássalhangzók,
ii.
zöngés és zöngétlen hangok,
iii.
hosszú és rövid hangok megkülönböztetése.
b.
A beszédhang-ejtést fejlesztő gyakorlatok:
i.
légzőgyakorlatok,
ii.
gégefő és hangszalagok mozgásán alapuló gyakorlatok,
iii.
orrüregi hangképzés gyakorlatai,
iv.
nyelvmozgatásos gyakorlatok: szájpadlás, fogíny, fogak, ajkak, kidugott nyelv,
v.
ajakmozgatásos gyakorlatok.
c.
Speciális, logopédiai, esetenként külső segédeszközzel vagy segítséggel végzett
gyakorlatok.
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2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
4.

5.
a.

b.

Szótagolással kapcsolatos gyakorlatok:
A szótag-értést és hallás utáni megértést fejlesztő gyakorlatok.
Kiejtési gyakorlatok: a beszédhangok egymás közelében megváltoznak, hasonulnak, hosszúságuk is változhat.
Szótagoltató, a szótagokra bontás képességét fejlesztő gyakorlatok.
Szavakkal kapcsolatos gyakorlatok:
A szóhallás gyakorlatai, hasonló hangzású szavak megkülönböztetésének gyakorlatai.
A szóértés, a jelentés-megkülönböztetés, (jelentéstani) kategorizálás gyakorlatai. (Tipikus pl. barkochba)
Szókincs-mozgósító gyakorlatok – produktív, felidéző jellegűek: tabu-szavas
játékok, szótáras játékok, szóláncok, stb.
Szintaktikai játékok – itt a grammatikailag helyes és helytelen közlések felismerése a cél, valamint, hogy azonos szavak különböző módon elrendezett,
képzett alakjaiból különböző jelentésű nyelvi egységeket hozzunk létre és értelmezzünk.
Normatív módon szabályozott nyelvi jelenségek játékai:
Elsősorban szituációs játékok, a felsorolt nyelvi funkciók mindegyikét gyakoroltathatjuk (kérés, kérdés, magyarázat, felszólítás, köszönés, mentegetőzés,
stb.)
másrészt lehetőség van arra is, hogy jól megválasztott gyakorlatokkal érzékeltessük: a nyelvi normán belül maradva is változatos kifejezési lehetőségeink lehetnek. A legtöbb élethelyzetben nem csak egyfajta köszönés, egyfajta
szóhasználat a megfelelő: mégis, minden esetben igazodnunk kell normatív
elvárásokhoz is. Jó, ha szerepjátékaink, szituációs játékaink során mindig több
féle „megfelelő megoldást” keresünk.
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MÓDSZERTAN: NYELVI TUDATOSSÁG ÉS A FELKÉSZÜLÉS
KÉRDÉSEI, A TERVEZÉS SZEMPONTJAI
Nyelvi tudatosság – anyanyelvi tudatosság

Az óvodapedagógus számára nélkülözhetetlen készségről van itt szó: a nyelvi tudatosság nem csupán a nyelvi készségeket fejlesztő, segítő tevékenységet könnyíti meg,
de ezzel bizonyos társadalmi elvárásoknak is megfelel.
Az óvodapedagógus értelmiségi, nevelői pálya. A nevelt gyermekek szülei, de a
kollégák is komoly elvárásokkal fordulnak felénk: fontosnak tartják, hogy az óvodapedagógus nyelvi teljesítménye legyen példamutató, és rendelkezzék megalapozott
nyelvi, anyanyelvi ismeretekkel. Ezek az elvárások nehezen, vagy egyáltalán nem kerülhetőek meg.
Ugyanakkor azt is tudjuk: egyéni nyelvhasználatunk, beszédstílusunk, nyelvi
ízlésünk személyiségünk legmélyebb rétegeivel van összefüggésben. Így viszonylag
nehezen változtatható meg, az esetleg begyakorolt, elsajátított „trükkök”, manírok
szinte sohasem hitelesek – a páratlanul figyelmes gyermekek az elsők, akik a zavart,
a természetellenes, nem hiteles kommunikációs jegyeket észreveszik. Emellett saját
személyiségünkre is kedvezőtlenül hat vissza, ha tartósan arra kényszerülünk, hogy
számunkra kellemetlen, idegen nyelvi kifejezésmódot használjuk. Ugyanakkor az is
igaz, hogy a legtöbb ember képes akár felnőtt korában is új nyelvhasználati módok,
vagy akár egy egész nyelv elsajátítására – de csak akkor, ha erősen motivált, vagyis
egész személyiségét munkába képes állítani a változás érdekében.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy csakúgy, mint más, a legszélesebb rétegeket
érintő, fontos jelenségeknél (pl, gyermeknevelés, halászlé-főzés), ebben az esetben
sem beszélhetünk társadalmi konszenzusról, egyetértésről az elvárásokat illetően.
Az elvárt és „helyes” nyelvhasználat ügyében különböző irányzatok, nyelvészeti és
nyelvművelői iskolák feszülnek egymásnak, de még a különböző polgári foglalkozások
(jogász, orvos, zenetanár, edző) nyelvhasználattal kapcsolatos elvárásai is jelentősen
különbözhetnek. Ugyanígy – bár egyre haloványabban – élnek még a regionális, területi nyelvváltozataink is. Az adott tájegységen megszokott, használatos hangkészlet,
szókincs, vagy akár beszéddallam vagy ritmus szokatlan, esetleg elfogadhatatlan lehet
más vidéken vagy a fővárosban.
A bevezető fejezet 3. pontjában röviden kifejtettem már, hogy melyek azok a
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sarkigazságok, a nyelvvel, anyanyelvvel kapcsolatos megfontolások, melyeket a magam
részéről „közös minimumként” elsajátíthatónak, megérthetőnek gondolok. Mindazonáltal röviden néhány „forró” témáról is szót kell ejtenünk.

A nyelvjárások, regionális köznyelv, kisebbségi nyelv
Nem nagy dicsőség, hogy kénytelen vagyok külön kiemelve leírni ezt a mondatot: a magyar nyelv nyelvjárásai a maguk módján mind szépek, gazdagok, közös
kincsként és örökségként őrizzük őket. A nyelv csak használatban él: a nyelvjárásban
beszélő óvodapedagógus ne hagyja, hogy az lekopjon róla. Ha a saját nyelvjárásával
azonos közegben dolgozik, még jobban ragaszkodjék hozzá. A szülők, sőt, a gyermekek
egy része is várhatóan nehezíteni fogja a helyzetét. Az ok: a Budapest-központú média
hatása. Televízióban, rádióban ritka a nyelvjárásban szóló ember. Ez sajnálatos, de meg
kell érteni: a média nem arányos és hű tükre a világnak. Fogat mosó vagy fákat ültető
embereket is ritkán látunk, gyilkosokat annál gyakrabban.
Nehezebb dolga van annak, aki elkerül természetes nyelvjárási közegéből. Itt mindenképp alkalmazkodást fognak elvárni tőle, és bizonyos típusú embernek ez nem
is okoz nehézséget, ő maga sem veszi észre, és néhány hónap alatt „lekopik róla” a
nyelvjárás. Ez természetes, életszerű, senkinek nem okoz gondot.
Aki viszont még akarattal sem tudja levetkőzni: ne küszködjék feleslegesen. Ahogy
a vörös haj, vagy a kék szem is ismertetőjelünk marad egy életen keresztül, a „szögedi”,
„vazs-megyei”, felvidéki vagy székelyföldi származás is személyiségünk fontos, értékes része. És ami fontos: természetesen „nem fertőző”. A gyermekekre már azért sem
„ragadhat” át, mivel hangkészletük egy éves koruk előtt megszilárdult, egy-egy tájszó
pedig csak gazdagítja a szókincsüket. Benedek Elek meséi is teli vannak a székelyföldi
tájnyelv kifejezéseivel, mégsem retteg senki, hogy a gyermekek majd kisbaconi tájszólással fognak beszélni.
Regionális köznyelvekről is beszélnek a nyelvészek: itt elméletileg az a közösségi
helyszíneken, vagy akár regionális nyelvhasználatban használatos nyelv értendő, mely
az eredeti nyelvjárástól némileg eltávolodott, de szókincsében, fordulataiban, esetleg
hangzókészletében még nem is egészen idomult a „hivatalos”, úgynevezett normatív
nyelvváltozathoz. Sajnos, a mai, kis-Magyarországon a valódi regionalitás, a regionális kultúrák kialakulása, fennmaradása Trianon óta nagyon problémás, érdemben
nemigen találkozhatunk regionális köznyelvvel. Viszont a szükség úgy hozta, hogy
a székelyföldi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai magyarság kényszerű elzártságában
kialakított valami ilyesmit. Esetükben az elcsatolt országrészeket megszálló nemzet
nyelve – a hivatalos államnyelv – is nagy hatást gyakorol az ottani nyelvváltozatra. E
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hatások megítélése is erősen vitatott. és nagyon érzékeny területe a nyelvtudománynak
– és a politikának egyaránt.
Bár ez az elv a környező országokban koránt sem érvényesül a kellő mértékben,
mi azonban meg vagyunk győződve arról, hogy az önálló nyelvvel, nyelvi hagyománnyal rendelkező kisebbségeket feltétlenül megilleti a teljes anyanyelvű oktatás,
nevelés joga. Ugyanakkor – éppen Trianon miatt – az ország jelenlegi területén igen
kis számú, saját nemzeti nyelvvel bíró kisebbség él. Nekik rendelkezésükre állnak
anyanyelvi óvodák, iskolák, de jellemzőbb, hogy már a szülők is inkább a magyart
használják első anyanyelvükként, gyermekeiket is magyar nyelvi közegben neveltetik,
és a kisebbségi nyelvet idegen nyelvként, leginkább iskolai keretek közt tanítják meg
nekik.
Egyéb nem-sztenderd nyelvi formák.
Egyes területeken, illetve közösségekben olyan nyelvi jelenségek is megfigyelhetőek,
amelyeket a többség hibásnak, a műveletlenség, iskolázatlanság, a szegénység jelének
tart. Tipikusan ilyen a „nákolás”, a „suksükölés”, vagy az ikes igék sajátos ragozási
rendjének figyelmen kívül hagyása (pl. ’eszem’ helyett ’eszek’). Ezek megítélése nyelvészi körökben is vitatott, de a felnőtt társadalom, és ami még fontosabb, az élő beszédnél
jóval szabályozottabb írásbeli kommunikáció szintén helyteleníti ezeket az alakokat.
Gyermeket stigmatizálni, megszégyeníteni természetesen nem szabad, ilyen áron
még a legfülsértőbbnek vagy legkirívóbbak tűnő hibát, igénytelenséget se javítsuk. A
nyelvi képesség a gyermek legintimebb, legsajátabb szférája: nem ronthatunk ajtóstul
a házba. Az, ha mi magunk nem használjuk ezeket a stigmatizált nyelvi formákat,
önmagában példamutató és vonzó lehet. Ez jelenthet a gyermek számára belső motivációt arra nézve, hogy saját nyelvhasználatát megváltoztassa. Ha viszont ez nem
elegendő, vagy nem valósul meg, jobb, ha beletörődünk, hogy egy későbbi életszakaszban fogja azokat a motivációkat megkapni, melyek ehhez a változáshoz szükségesek. (Az is lehet, hogy soha nem fog változtatni: mivel semmi előnye nem származik
belőle. A 90’-es évek elején hazatért emigráns magyarok közül számosan „nákoltak”
és „suksüköltek” – korántsem műveletlenségük miatt, hanem mert az őket körülvevő
nem magyar nyelvű közegben semmi értelme nem volt, hogy leszokjanak erről.)
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Nyelvi hátrány, a perifériára szorultak nyelve
Mindannyiunk hétköznapi élménye, hogy a társadalmi helyzet, iskolázottság, a
környezet úgymond „kulturáltsága” nagyban megmutatkozik az ember nyelvhasználatán. Nyilván a szegényebb, lecsúszott, perifériára szorult emberek, csoportok
esetében a legszembeötlőbb mindez, és az ő esetükben okozza a legtöbb nehézséget.
Az ide tartozó nyelvi jelenségek, megfontolások bár érintkeznek a nyelvjárásoknál
és a kisebbségi nyelveknél, valamint a nyelvi normához alkalmazkodásnál érintett
témakörökkel, a probléma egészében mégis más megközelítést igényel.
A szociolingvisztika tudománya a huszadik század közepe óta a legkülönbözőbb
elméletek és kísérletek segítségével igyekszik körüljárni a kérdést. Abban nagyjából
mindenki megegyezik, hogy a nyugati országokban az alacsonyabb presztízsű társadalmi rétegek (munkásosztály, bevándorlók, kisebbségek) fiataljai másként használják
a nyelvet, mint a „többség”, és többek közt ennek köszönhetően az iskolai teljesítményük is sokkal gyengébb. Ami pedig azt eredményezi, hogy lényegében nem tudják
elhagyni a társadalom által a számukra kijelölt kényszerpályát.
Ezt a kétségtelenül az otthoni környezetből hozott, az iskolai és társadalmi elfogadást, sikereket gátló valamit nevezték el nyelvi hátránynak. Hogy pontosan miért és
hogyan alakul ki, illetve mik a jellemző vonásai, a kutatók különféleképpen látják, de
azért néhány dologban sikerült megegyezésre jutni:
A nyelvi hátrány oka általában az, hogy ezekben a családokban a nyelv különféle
megnyilvánulási módjainak (beszéd, írás), és funkcióinak (kérés, felszólítás, magyarázat, stb.) a többségi társadalomtól eltérő használata a jellemző. Oka lehet ennek az
iskolázatlanság, a kulturális különállás fenntartásának igénye (ld. gettósodás), vagy
az ősi, archaikus kultúr-örökség megőrzése (mesemondás, ének, stb.), vagy a többségi társadalométól eltérő családi rend: generációk együttélése, szigorúan kiosztott
szerepek, sok gyermek, stb.
A kutatók azt állapították meg, hogy a nyelvi hátránytól szenvedő gyermekek,
fiatalok beszéde lényegesen kontextusfüggőbb a többséghez tartozókénál. Jobban
építenek a kommunikációs partner aktív figyelmére, több utalószót, névmást használnak, gyakoribb a körülírás és az utalás, mint a pontos megnevezés. Ez a fajta kommunikáció élőszóban színes, gazdag és érdekes lehet, de írásban szinte egyáltalán
nem alkalmazható. Fantáziájuk, nyelvi kreativitásuk, történetmondó- és kitaláló
képességük is jobb az átlagnál – fájdalom, hogy az általános iskola alsó tagozatában
ezeket a képességeket szinte egyáltalán nem aknázzák ki, sőt, a legtöbbször nehézséget jelent a meglétük. Az ilyen gyermek például szinte egyáltalán nem tud „átköltés”
nélkül visszamondani egy történetet vagy verset.
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Jellemző az is, hogy Magyarországon a cigányság életmódja, társadalmi helyzete
majdnem egészében megfeleltethető az eddig elmondottakkal: a munkaerőpiacon alig
boldogulnak, iskolai teljesítményük gyenge, meglehetősen zárt közösségekben élnek,
sok archaikus kulturális vonást őriznek, erősen kötődnek saját szóbeli hagyományaikhoz, ugyanakkor zömében a többségi nyelvet beszélik anyanyelvként.
Mivel az óvoda – jó esetben – nem teljesítményorientált cselekvési tér, és az írásbeli
kommunikáció is ismeretlen a gyermekek előtt, az esetleges otthonról hozott nyelvi
hátrány önmagában alig, vagy semmiféle problémát sem okoz. Nekünk ugyanakkor
figyelemmel kell lennünk, és a családok megismerésén keresztül jó, ha felderítjük, kik
azok a gyermekek, akiknek a nyelvi képességeit ilyen irányban határozzák meg az
otthoni körülmények. Célzott fejlesztésre tulajdonképpen egyféle lehetőségünk van:
a gyermekeket olyan szituációkba kell hoznunk, ahol „kontextusfüggetlen” megnyilvánulásokra kényszerülnek – vagyis: a történetmondás, játék, játékszervezés,
szerepek eljátszása során ne nagyon építhessenek a kommunikációs partnerükkel
közös tudásra, annak értelmező erőfeszítéseire. Ennek a legkézenfekvőbb módja, ha
idegen emberekkel vagy gyerekekkel találkozik az óvodás – viszont ezt érthető okokból általában mellőznünk kell. Így egy lehetőség marad: a kommunikáció csatornáit
kell leszűkítenünk. Ilyen korlátozott kommunikációs helyzet lehet egy bábelőadás,
szerepjáték paravánnal kettéválasztott szobában, mesemondás csukott / bekötött
szemmel, eljátszott vagy valódi telefonbeszélgetés, rádióműsor készítése, stb. Jó, ha
az ilyen módon fejleszteni kívánt gyermek integrált módon, nyelvi hátránnyal nem
küzdő gyermekekkel együtt, csoportosan munkálkodhat: így sajátíthatja el azokat a
fordulatokat, gondolati és nyelvi műveleteket, melyeket otthon nem ismerhetett meg,
és valószínűleg hazatérve sem fogja alkalmazni azokat.
A szleng és a trágár, obszcén beszéd – a nyelvi erőszak
A fejezetcímben felsorolt jelenségekben az a közös, hogy a társadalom felnőttekből
álló része bizonyos körülmények között nem tolerálja használatukat. Igaz ez akkor
is, ha tudjuk, természetesen alapvetően a felnőttek által használt nyelvi regiszterekből
származnak e fordulatok – a gyermeknyelvnek nincs saját „alvilága”, nincsenek trágár
gyermeknyelvi szavak – a „csúnyán beszélő” óvodás alapvetően a felnőtt nyelv bizonyos funkcióit, eljárásait alkalmazza, mégpedig igen változatos okokból kifolyólag.
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A szleng
A szleng fogalma és jelensége a nyelvészettel nem, vagy alig foglalkozó embereket
is érdekelni szokta. Természete kettős: egyfelől divatnyelvként funkcionál, a szlenges
kifejezések ismerete, ügyes használata adott nyelvi környezetben a beszélő elismertségét, presztízsét növeli. Mégpedig annál jobban, minél fontosabb az adott kulturális
közegben a szóbeliség szerepe – a nyugati kultúrákban (így a miénkben is) jellemzően
ilyenek a lecsúszott, perifériára szorult társadalmi csoportok. Régen – nem véletlenül
– a szlenget a kutatók argó, tolvajnyelv néven ismerték.
De mindenféle más, jellemzően többé-kevésbé zárt csoport is támogathatja a frappáns, találó, „virágos” beszédet, szóhasználatot: közismert a katonai szleng, de szinte
minden szakmai zsargonnak létezik informálisabb, „szlenges” változata.
Mivel a szleng használata e közösségekben presztízst, pozíciót, tekintélyt is jelent, a
használat körülményei, módja is jelentőssé váltak, ezért is találó a divatnyelv kifejezés.
A divat általános jelenségéhez hasonlóan itt is a különbözni vágyás, és a hasonulni vágyás kettős lelki jelensége munkál: a szlenget beszélőt találékony, különleges
nyelvhasználata érdekessé és eredetivé teszi, ennek az újszerűség is a feltétele (ezért a
szleng folyamatosan változik!), másfelől számos elvárásnak, normának, általánosabb
divat-elvnek kell megfelelnie: különben az egyéni nyelvhasználat nem tetszést, hanem
idegenkedést, megvetést fog kiváltani.
Nem nehéz belátni, hogy a nyelvvel és annak használatával, valamint a közösségi
élettel behatóan ismerkedő óvodások köreiben is elkezdenek e jelenségek működni:
gazdag szerepviszonyok és társas kapcsolatok alakulnak ki, a nyelvhasználat sajátos
működései is ide tartozhatnak. Viszont a gyermekeknek nincs még elegendő nyelvi és
kulturális tapasztalatuk ahhoz, hogy önálló, jellegzetesen szlenges beszédet alkothassanak: ám ha a felnőttek vagy a nagyobb gyerekek körében megtapasztalják, esetleg
részben meg is értik azt, minden bizonnyal az óvodai élet során is kísérletezni fognak
vele. Ezen kísérletek kimenetele nagyban függ attól, a többi gyermek számára jelent-e
bármit is a megjelenő új, nem igazán gyerekes nyelvi tartalom és a hozzá kapcsolódó
hangulat, ötlet. Nyilván a felnőttek köreiben jobban elterjedt, és – mindenek előtt – a
média, a televízió által terjesztett fordulatok számíthatnak komolyabb sikerre.
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Trágár és obszcén beszéd
A szleng másik vonása viszont az, hogy a felnőtt társadalom annak használatát az
élet bizonyos területeire korlátozza, egyéb esetekben pedig komolyan bünteti. Itt komoly fokozatbeli különbségek vannak, a legsúlyosabban elítélt, normasértőnek tartott
szavakat obszcenitásnak nevezzük, ezeket tulajdonképpen soha, semmilyen körülmények között nem lehet normasértés nélkül használni. (Ezeket a szavakat általában nem
is sorolják a szleng szókincséhez, még ha a szélsőségesen szlenges beszéd gyakran él is
velük. Ugyanakkor érdekes módon – talán épp az erős tiltás ellenére – nyelvtörténetileg igen állandóak, nem jellemző rájuk a divatnyelv változékonysága. A nemi szervek
megnevezésére a szleng általában több tucat kifejezést használ, ám ezek néhány évtized alatt kikopnak, és újak jelennek meg helyettük. Viszont a néhány, legdurvábbnak
tartott, leginkább tiltott kifejezés használata évszázadokon keresztül változatlan, a
magyar nyelvben jelentős részüket honfoglalás előttinek tekintjük.)
Sajátos helyzetet okoz, hogy a nemi szerveknek és az anyagcserével kapcsolatos
folyamatoknak, termékeknek nincsen igazán „udvarias” megnevezése a magyarban,
így az ezekkel kapcsolatos elvárások, szabályok elsajátítása óvodás korban azzal jár,
hogy a megnevezésükkel kapcsolatos tilalmakat is megtanuljuk.
Így például a vécéhasználat diszkrét módjának elsajátítása jó esetben együtt jár
azzal, hogy a gyermek azt is megtanulja, milyen módon, körülmények között és szavakkal beszélhet az egész jelenségről.
Ezeknek a dolgoknak a megtanulása az elemi együttélés feltétele, közös életünkből
következik. Ugyanakkor a szlenges, trágár, obszcén nyelvhasználattal kapcsolatban a
felnőtt társadalomnak ennél jóval több elvárása van.
Vannak egyrészt olyan szavak, amelyeket nem tekintünk „kimondhatatlannak”,
obszcénnak, egyszerűen valami más okból idegenkedünk tőlük. Feltűnőnek, rossz
hangzásúnak, idegesítőnek, komolytalannak, modorosnak, szemtelennek tartjuk őket.
Például: kajálni, pofázni, dobni egy hátast, smúzolni, pofára esni, illetve: lóvé, verda,
haver, bringa, raj, vagy akár csá!, coki!, nyomassad ide! – és így tovább a végtelenségig.
Ezeknek a kifejezéseknek a használata a felnőtt világban csak bizonyos körülmények között megengedett, és ezeket a szabályokat a gyermekek értelemszerűen nem
tudják. A felnőttek – az óvodapedagógusok is – ezért gyakran teljes egészében elítélik,
tiltják a nyelvhasználatnak az efféle módjait, és minden csatornán azt sugallják: a gyermekek kizárólag a mesekönyvekből megismert, irodalmi magyar nyelven kommunikálhatnak. Ez kétes kimenetelű játszma, könnyen pedagógusi hitelünkbe kerülhet:
csak remélhetjük, hogy saját kommunikációnkkal véletlenül sem cáfolunk rá saját
elvárásainkra. Arról nem is beszélve, hogy a szleng fordulatai gyakran a hétköznapi
nyelvben is használt elemeket működtetnek eltérő funkcióval: az „oltás” számunkra még vakcina bejuttatását jelenti, de a gyermekek már „szóbeli inzultust” értenek
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alatta, stb. Emellett a gyerekek pontosan látják: nem igaz, hogy nem szabad ilyesmiket
mondani, hiszen szüleik, családtagjaik, a televízió szereplői mind-mind alkalmazzák
a szlenget. A logikus érvelés, a magyarázatunk kiüresedik, ami megmarad: az el-nemfogadás gesztusa, a lelki hatás: a gyermek magatartása, sőt, léte önmagában bűnös és elfogadhatatlan a felnőtt világ számára. Szigorúan véve ez a „fekete pedagógia” területe.
De akkor mit tegyünk? Mégsem hagyhatjuk, hogy a sokszor tényleg irritáló, modoros, és a trágárság határát súroló divatnyelv jelenségei reflektálatlanul maradjanak!
Egyszerű: véleményünket ne valami abszolút igazság kinyilatkoztatásaként, hanem
személyes ízlésünk, tapasztalatunk talaján állva adjuk elő. A gyermek nyilván meg
tudja különböztetni trágárkodó kamasz unokatestvérét az óvó nénitől: ha mi elmondjuk neki, bennünket miért zavar az inkriminált kifejezés, és én miért nem szoktam
ilyet mondani, talán azt is megérti, az a másik miért mondta, és máris tanult valami
hasznosat a ránk bízott kisgyerek.
A trágárságnak és obszcenitásnak fontos területe még az indulatok kinyilvánítása.
A nyelvi erőszakról az alábbiakban bővebben is írunk, de ezek a „tabu-szavak” nem
csak az erőszak kifejezői lehetnek. Káromkodhat, trágárkodhat a gyermek fájdalmában, kétségbeesésében, vagy hogy nyomatékot adjon kérésének, felszólításának.
Ezekben az esetekben is mintakövető magatartásról van szó.
Nyilvánvaló, hogy a gyermekeknek ezt is meg kell tanulniuk: a fájdalmas helyzetekben, amikor tehetetlennek érzik magukat sem ajánlatos a tilos kifejezések használata,
mert általában csak rontanak vele saját helyzetükön. Viszont ilyenkor mindenekelőtt
azt a lelki élményt, hatást, folyamatot tartsuk szem előtt, aminek hatására a gyermek
a „nyelvi bűnt” elkövette. Szegődjünk mellé, ha egyedül van, vigasztaljuk, ha elkeseredett, próbáljuk enyhíteni zaklatottságát, bizonytalanságát. Csak ezt követően van
értelme az elkövetett „nyelvi vétekről” beszélni. Ellenkező esetben csak még nagyobb
bajt okozunk, kapcsolatainkat romboljuk.
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Nyelvi erőszak
Végezetül a nyelvi erőszakról.
Az írásbeliség és az általános nyelvtantanítás terjedésével egész világok nyíltak ki
előttünk: milliós könyvtáraink vannak, dübörög az internet. Ám, ugyanakkor kissé
el is idegenedtünk a bennünk élő isteni ajándéktól, a nyelvtől.
A leírt szó személytelen, semleges, változatlan. Ha nem értettük, megvár, míg viszszalapozunk és újra elolvassuk.
Az eredeti emberi beszéd nem ilyen: élő, egyszeri, és letéphetetlenül magán hordozza a beszélő személyiségének, szándékának, indulatának számos jegyét. Bármit
is cselekszünk egymással mi, emberek, abban része van beszédünkek, „nyelvi tevékenységünknek” is.
Keresztyénként meghatározó élettapasztalatunk: nem tudunk saját erőnkből jók
lenni. Szeretetlenek vagyunk, napról napra szaporítjuk a bajt magunk körül. A bűnbe
esett ember és az általa megrontott világ károsításában az emberi nyelv is szerepet
játszik, erről a Bibliában is számos helyen olvashatunk. („s előszólítván a sokaságot,
monda nékik: Halljátok és értsétek meg: Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a
szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Máté 15., 11.)
Az erőszak mindenfajta megnyilvánulási formájában része életünknek, így az
óvodai életnek is. A gyermekek számos helyzetre frusztrált, agresszióval teli módon
reagálnak – sőt, a gyermek-felnőtt kapcsolat is hordozza az erőszak megjelenésének
kockázatát. A gyermek adott esetben nagyon tehetetlennek és kétségbeesettnek érezheti magát a felnőtti túlhatalommal szemben, a felnőttet pedig a gyermek befolyásolhatatlannak tűnő viselkedése hozza ki a sodrából. Bár a fizikai erőszak sem ritkaság az
óvodában, ennek előfordulásait valamennyi fél igyekszik csökkenteni, felnőtt-gyermek
viszonylatban pedig teljesen megakadályozni. Nem csoda hát, ha az agresszív, bántó
szándékok talán kevésbé föltűnő, fizikai veszélyt nem okozó módon – például szavak
útján – törnek a felszínre.
A nyelvi erőszaknak, bántásnak számos formája van, a legjellemzőbbek: fenyegetés,
becsmérlés, kigúnyolás, megátkozás, gúnynévvel illetés, rágalmazás. Bár ezen jelenségek nyelvi eszközökkel, nyelvi közegben zajlanak, sok esetben szóhasználatukkal
is sértve az elfogadott normákat, kezelésük, előfordulásuk csökkentése szigorúan véve
nem a nyelvi nevelés része.
Nem feladatunk, hogy megtanítsuk a ránk bízott gyermekeket „mézédes szavakkal” becsmérelni, megalázni egymást! Maga a konfliktus az, amelyet kezelni kell, a
megfelelően elsajátított módszerekkel – minderre nem térhetünk ki részletesen ezen
a helyen, de megjegyezzük: a leghatékonyabbnak tartott konfliktuskezelő módszerek:
a különféle mediációs eljárások, valamint az aktív hallgatás egyaránt élnek a beszélt
nyelv megfogalmazásbeli lehetőségeivel.
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Konkrétan: az aktív hallgatás módszerét alkalmazó békéltető az elhangzó, gyakran
érzelmektől túlfűtött mondatokat többé-kevésbé átfogalmazva megismétli, egyfajta
tükröt tartva az érintett elé. Így annak lehetősége nyílik mondandóját finomítani,
pontosítani, illetve a lényeghez nem tartozó elemeket felismerni, és elhagyni. A profi
mediáció során úgyszintén közös állításokat, megállapításokat, fogalmi kereteket keresnek és alakítanak ki a felek a mediátor (békéltető) segítségével, hogy újra képesek
lehessenek a mindkettejüket érintő problémáról beszélni. Fontos, hogy az óvodapedagógus tájékozódjék, lehetőleg szerezzen gyakorlatot minél több féle konfliktuskezelő
módszerben, hogy az erőszak jelenlétét elfogadható és kezelhető szintre csökkentse.
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A felkészülés kérdései és a tervezés szempontjai
Mint a korábbiakból is kitűnt, az óvodáskorú gyermekek nyelvi fejlődése megállíthatatlanul, rendkívül intenzíven, és az élet valamennyi területén zajlik. Ebben
a tekintetben az óvoda is hallatlanul fontos terep: a kisgyermek itt nagy tömegben
találkozik az övétől eltérő családi, kulturális hátterű, de vele amúgy nagyjából egykorú
társakkal – akikkel közös „életmódot” kell kialakítania: sajátos játékok, elfoglaltságok,
beszédtémák keletkeznek.
Másfelől az óvodapedagógusok személyében a saját családjához nem tartozó, voltaképp idegen felnőttekkel kerül – jó esetben szeretetkapcsolatba, de legalábbis függő,
ráutaltsági viszonyba. Ugyanakkor furcsa felnőtt az óvodapedagógus: hiszen a többi
felnőttel ellentétben – a szülőket is ideértve – neki nem az úgymond „felnőttes” világ
felnőttes dolgaival telik az élete, hanem épp a gyerekekkel. Ezzel a különös, csodás (?)
teremtménnyel is szót kell érteni.
Az óvodapedagógus szerepe a gyermekek nyelvi fejlődésében két irányból valósul
meg. Mindkét irány megléte szükségszerű, és bizonyos mértékben mindkettő befolyásolható, irányítható, fejleszthető.

Az óvodapedagógus mint mintaszerű nyelvhasználó
E területet a korábbiakban már számos ponton érintettük. Összefoglalásképpen
egy példán keresztül közelíteném meg a „nyelvi tudatosság, anyanyelvi tudatosság”
fogalmait:
A legtöbb ember többé-kevésbé elboldogul a kerékpárral. Ha meghibásodik, szerelőhöz viszi, aki jó esetben a szükséges karbantartást is elvégzi. Ha utazik vele, kényelmes sebességet választ, kanyarokban lassít, talán még a sebességváltót is használja. Vannak ugyanakkor nagyszerű olimpikonok is, akik kerékpárjaikkal szinte
összenőnek, annak minden porcikáját ismerik, finom, megtervezett mozdulatokkal
megtalálják a tökéletes sebességet és dőlésszöget a kanyarokban. Tudásuk hatalmas,
részletes és szinte utánozhatatlan. Aprólékos ismereteik, évtizedes gyakorlatuk mind
egyetlen célt szolgál: a minél gyorsabb, biztonságos haladást.
A nyelvhasználat is hasonlóképp működik: valamennyire mindenki birtokolja az
anyanyelvét, és rendszeresen használja is. Ez a hétköznapi kerékpáros szintje. A tudósok ismerik az „alkatrészeket”, talán még azok összeállításáról is tudnak egyet s
mást – a mérnöki tudásra emlékeztet ez.
Vannak viszont valódi „olimpikonok”: a nagy írók, költők – akik a nyelv minden
rezdülését jól ismerik, és páratlanul bonyolult módon, de jó esetben céltudatos, tiszta
irányultsággal használják.
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Az óvodapedagógus nyelvi magatartása, hozzáállása – példánk kereteinél maradva
– talán az igényes sportbarátéhoz, hobbi-sportolóéhoz hasonló. Szereti a „gépet” és
érdeklődik a technikai részletek iránt. Odaadással figyeli és élvezi a csúcsteljesítményeket. Saját életében kitüntetett helyet biztosít nemes időtöltésének: időt, fáradságot,
és pénzt áldoz rá – és úgy műveli, hogy vele saját, és a körülötte élők életét is gazdagítsa.
Képzeljünk el egy mosolygó, érett családapát, aki feleségével és számos gyermekével
biciklitúrán barangol a festői hegyek között, esténként pedig a tűz mellett nagy versenyekről és versenyzőkről mesél lelkesen. Értjük ugye? Nem amatőr, nem dilettáns – jól
megválasztott keretei közt igényes, sőt, maximalista ez az ember, aki fáradozásaival
saját és családja életét gazdagítja – minőségi, igényes életet él.
Ilyesforma nyelvhasználó volna a jó óvodapedagógus is. Megtanulja szeretni, élvezni a beszédet, az olvasását, a felolvasást – az éneket, a mondókázást, a mesemondást.
Jó értelemben „élvezi a saját hangját”. Érdeklődik a nyelv jelenségei iránt, figyeli a
gyermekek, az öregek, a rádió- és tévészereplők nyelvét. Idegen nyelven is beszél: lassan megtanulja értékelni a másik nyelv, nyelvek finom árnyalatait, fordulatait. Tudja,
hogy a monotonitás, a fáradság, a verejtékes erőlködés minden értelmes foglalatosság ellensége: törekszik hát arra, hogy örömet leljen ezekben a hasznosnak tudott
időtöltésekben.
Beszélgető ember. Gyermekkel, felnőttel, öreggel szívesen beszélget. Sajnos, a mai
Magyarországon szinte teljesen megszűntek azok az intézmények, melyek az ilyen
irányú kapcsolatokat támogatták: a kocsmákban emberi roncsok ülnek, a szórakozóhelyeken sötétben és füstben üvölt a zene. Mindazonáltal megteremthetőek, megkereshetőek azok a csoportok: gyülekezeti közösségek, klubok, önképzőkörök, kártya-és
asztaltársaságok, főző- és varrókörök, kirándulások, ahol az emberi szó erejével is
építhetjük közösségeinket – és saját magunkat.
Olvas. Figyelgeti a napi sajtót is, de leginkább a saját örömére veszi elő a könyveket: vannak kedvenc írói, költői: őket gyakran forgatja. Időről időre új szövegekkel is
megismerkedik, de ami nem kedvére való, nyugodtan félre teszi. Persze keresi a kihívást is, és örömét leli abban, ha sikerül egy nehezebb, idegenebb szöveget „két vállra
fektetnie”. A célja nem valamiféle „megfelelés” vagy „műveltség”, mint sok iskolában:
csupán az a biztos tudás hajtja, hogy az irodalom az évezredek alatt olyan csodás remekeket, csúcsteljesítményeket hozott létre, mint a maga területén egy milliós ékszer,
az iparban egy remek autó vagy űrhajó, vagy akár egy jól megépített, évtizedekig helyt
álló kerékpár. Van minőségérzéke!
Ezek a gazdag műremekek, az irodalmi alkotások ma bárki számára hozzáférhetőek – csakhogy gyakran nem csillogtatják valódi értékeiket, fáradozni kell, hogy
hozzáférjünk.
Ilyesforma volna az óvodapedagógus műveltségeszménye: magas rendű dolgokkal
foglalkozik, magas igénnyel, örömmel és elkötelezettséggel. Ilyen műveltségeszmény,
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háttér biztosíthatja azt, hogy a gyermekek nyelvi mintaként minőségi, gazdag, személyes és életszerű beszéddel, nyelvi magatartással találkozzanak.
Amit felvázoltam: folyamat és életforma. Nincsen „elégséges” és „kitűnő” szint:
életünk során bár halmozódik a tudásunk, más területeken kopunk, merevedünk is.
Nem egy ideális állapot elérése a cél: sokkal inkább tudatosan benne maradni az
önművelés folyamatában. De ez csak akkor fog sikerülni, ha örömünket leljük benne.
Idézzük fel, keressük meg újra a könyveket, verseket, melyek valaha tetszettek. Idézzük
fel a jó beszélgetéseket, keressük az érdekes emberek társaságát. Érdeklődjünk haszontalan dolgok iránt! A gyermekek és a könnyed gondolkodású felnőttek egy értelmező
szótár társaságában is mulatsággal töltik el az időt. És nyilván az sem baj, ha televíziót,
fi lmeket nézünk: de érdemes óvatosnak lenni, mert ez az időtöltés elkényelmesít, és
sokat elrabolhat a drága szabadidőből.
Összefoglalva tehát: mivel az óvodapedagógia – ellentétben például az iparban,
szolgáltató szférában űzött foglalkozásokkal – eleve nemigen írható le meghatározott
célok és feladatok mentén – mind a nevelendő gyermekek, mind a nevelésben részt
vevő felnőttek személyiségei lényegesen különbözőek, és az összehangolódás nagyon
egyéni módokon zajlik – az anyanyelvi felkészülés, felkészültség tekintetében sem
lehetnek túlságosan specifi kus, életidegen elvárásaink.
Az óvodapedagógus legyen igényes, figyelmes, és ezáltal tudatos nyelvhasználó.
Az anyanyelv, és a vele kapcsolatos tevékenység szerethető, fejleszthető. Mindkettő:
feladat. Általánosságban viszont nem tudjuk nyelvi képességeinket fejleszteni. A
nyelvet leíró általános, absztrakt, tudományos rendszerek / módszerek: grammatika,
retorika, stilisztika, szövegtan – bizonyos fokú ismerete a közműveltség és a főiskolai
kurrikulum részei, de a valódi nyelvi tudatosság, és az ezen keresztül kialakuló nevelői
kompetencia csak a valóságos, tartalmas nyelvhasználton alapulhat.
Kötetünk második felében azokkal a legfontosabb nyelvi tartalmakkal: szövegekkel,
mesélői hagyományokkal, nyelvi játékokkal és szokásokkal foglalkozunk, melyek a
legfontosabbak az óvodapedagógus számára és az óvodai tevékenység szempontjából.

Az óvodapedagógus mint nevelő: a tervezés szempontjai
Az óvodapedagógus nyelvi fejlesztő-tevékenysége elsősorban háromféle célrendszer
mentén zajlik:
1. A gyermekek normális, spontán nyelvi fejlődésében aktívan részt venni, azt
lehetőség szerint intenzív és tartalmas állapotban tartani,
2. a nyelvi hátrányokkal / nehézségekkel küzdőket kiemelt segítségben, támogatásban, fejlesztésben részesíteni, és mások: a társak, a testvérek, a szülők,
a logopédus segítő közreműködését támogatni,
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a kiemelkedően tehetséges, vagy nyelvi szempontból nagyon aktív, a koránál
fejlettebb gyermeket is segíteni, szerencsés adottságai teljesebb kibontakoztatásában.
A rövidebb és hosszabb távú tervezés során nem szabad megfeledkezni arról, hogy
egyes tevékenységeink, célkitűzéseink mindhárom területen érvényesülni fognak, hatással lesznek, és folyamatosan mérlegelnünk kell, melyiket milyen arányban hagyjuk
érvényre jutni.
Az óvodapedagógus tervez, mert tervezhet: a hazai oktatási rendszer viszonylag
kötötté teszi az óvodába lépés és onnan távozás idejét, az egyes csoportok viszonylag
állandóak, az infrastrukturális feltételek és az óvodai év kiterjedése úgyszintén.
Az egyes óvodák nevelési programjai mindazonáltal a legváltozatosabb módon
határozhatják meg a kisebb és nagyobb időegység alatt elvégzendő feladatokat, és
a feladatvégzéstől úgymond független „hétköznapi rendet”. Így a nyelvi nevelői tevékenység esetén az egyes óvodapedagógusra nem annyira a „megtervezés”, mint a
„beletervezés” vár feladatként: többé-kevésbé adott kereteket fog megtölteni saját személyiségéhez, felkészültségéhez, gyakorlatához, a gyermekekkel való kapcsolatához
illő tartalmakkal.
Mindazonáltal felsorolom itt az óvodai nevelés korai és kései szakaszában felmerülő
lehetséges nyelvi fejlesztői feladatokat, a korábban felsorolt három célrendszer kereteit
is figyelembe véve.
3.

Az óvodába érkező gyermek esetében:
a.
Beszéltetés, a kommunikációs kompetencia fejlesztése,
beszélgetés, közös játékok kezdete: kooperáció, a nyelv mint ennek eszköze,
ismerkedés a narratív nyelvhasználattal: a mesehallgatás és mesemondás elmélyülése,
fejből, emlékezetből mesélés, verselés, mondókázás tekintetében a nyelvi anyag
folyamatos gazdagítása – és sűrítése! Vagyis a mesék és mondókák mennyiségének
növelésével a ráfordított időt is növelni kell. Ha erre nincsen lehetőség, le kell mondani a változatosságról – egy mesét több tucatszor, de akár több százszor is meg kell
hallgatni, el kell mondani, a verseket, mondókákat úgy szintén.
A ritmus nyelvi jelenlétének, funkcióinak használata a zenei fejlődéssel párhuzamosan,
udvariassági, közösségi fordulatok, eszközök begyakorlása,
segítő beszéd: vigasztalás, biztatás, pozitív visszajelzés.
b.
Komolyabb (szervi elváltozáson alapuló) logopédiai problémák feltárása,
beszédfejlődési lemaradás, zavar megfigyelése, a szülőkkel való együttműködés
megteremtése,
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„nyelvi hátránnyal” küzdő gyermekkel a nyelv nem ismert funkcióinak (logikus
magyarázat, érvelés, kontextusfüggetlen leírás) megismertetése, játékba vonása,
nyelvi erőszak, agresszió, és egyéb, lelki sérülések okozta nyelvi bajok (dadogás)
okainak feltárása, kapcsolat segítő személyekkel, a család részvételének elősegítése,
c.
önálló mese- és beszédtevékenység kereteinek megteremtése, kapcsolatteremtés a szülőkkel,
a csoporton kívüli, délutáni foglalkozásokon való részvétel lehetőségének megteremtése,
nagyobb arányú kiemelkedően tehetséges, fejlett gyermek esetén korai kiscsoportos,
integrált módszerű „projektek” lehetősége.
Az óvodából lassacskán kinövő gyermek esetében
Az iskolai életben szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése:
a.
Az egészséges és részletes hanghallás, hang-megkülönböztető képesség
megléte, az egyes hangok hangoztatásának képessége. Speciális mondókák, játékok.
A magán-és mássalhangzókat nem feltétlenül szükséges, de a hosszú és rövid hangokat lehetőség szerint tanulja meg a gyermek megkülönböztetni.
b.
A szótagolás képességének megléte, rutiszerűvé fejlesztése, illetve fenntartása játékok által. (A gyerekek nagy része spontán képes szótagolni.)
c.
Mindezzel és a zenei neveléssel összefüggő ritmus- és ütemgyakorlatok,
szintén a hangképzés-hanghallás rutinosodása érdekében.
d.
Megnevező-képesség megléte: a hétköznapi élet tárgyainak, helyeinek,
funkcióinak ismerete, megnevezése. A gyermek legyen képes arra, hogy akár önállóan, vagy beszélgetés keretében aprólékosan elmeséljen, leírjon helyeket (pl. otthoni
szobáját), eseményeket (pl. piaci látogatást.)
Tudja a körülötte élők nevét, ismeri a lakáscímüket, az óvoda és néhány fontosabb
intézmény nevét, stb.
e.
Narratív képesség megléte, fennmaradása és fenntartása: a kitalált mesemondás, és a valós történetek elmesélésének képessége, más ember meséjébe bekapcsolódás képessége: tudjon kérdezni, adott esetben történetet folytatni vagy befejezni. (Szigorúan csak játék gyanánt, ha kedve van!)
Ha tévéznek otthon, tudja elmesélni, milyen műsorokat látott, azok érdekesebb részeit. Lehetőleg tudja elmondani azt is, melyiket szereti vagy nem szereti, és miért.
f.
Az együttéléshez szükséges alapvető beszédaktusok fejlettsége: kérés, köszönés, dolgok megköszönése, elismerés vagy rosszallás kifejezése, gratuláció, az
irányításhoz szükséges fordulatok, stb.
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Hogy az irodalmi nevelés mennyiben lehet irodalmi, és milyen mértékben tekinthető nevelésnek – ahogyan a bevezető fejezetben is láthattuk – viszonylag nehezen
eldönthető kérdés.
Ez viszont önmagában nem kell, hogy nehézséget jelentsen: ugyanis a munkát megalapozó elméleti ismeretek, és a gyakorlati módszerek a hazai óvodáztatás története
során viszonylag szilárd formát nyertek. Amit ezen a helyen át kell tekintenünk, hogy
e felhalmozódott tudás milyen tekintetben és milyen módszerekkel válhat a mi saját
munkánk alapjává.
Irodalmi alapismeretek
Az irodalom fogalma és eredete
A fogalmat jelölő magyar irodalom és latin eredetű lit(t)eratura szavak egyaránt
az írás műveletére, képességére utalnak. Ugyanakkor, mindenki tudja: az irodalmat
nem a formája (kézírás vagy nyomtatás, könyv, füzet vagy papírlap), hanem a tartalma
teszi. Márpedig mindazok a jellegzetességek, amelyek alapján irodalminak tekintünk
egy-egy szövegeket, vagy megnyilvánulást, jóval régebbiek az írás vagy a könyvnyomtatás elterjedésénél.
Amennyire tudjuk, mióta ember él a Földön, azóta beszél, nyelvet használ, gondolkodik. Nem tudhatjuk, milyen színvonalú volt a legrégebbi ember szellemi élete,
de agytérfogatából és túlélő képességeiből, fejlett társasági és temetkezési szokásaiból
ítélve értelmes, magunkforma lény lehetett. Visszautazni az időben és mindezt ellenőrizni nyilván nem lehetséges.
Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a jelenleg ismert emberi nyelvi képesség (melyet épp e sorok olvasója is használ) nem létezik, talán nem is létezhet primitívebb,
egyszerűbb, árnyalatlanabb formájában. Vagyis: nincsenek egyszerűbb, szegényesebb,
idomtalanabb nyelvek – ilyeneket soha senki sem fedezett fel. Úgy tűnik, az emberi
nyelvi képesség csak egyfajta, viszonylag bonyolult, árnyalt állapotban képes létezni,
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így okkal feltételezhetjük, hogy már az első nyelvhasználók rendelkeztek mindazon
gazdag lehetőségekkel, melyekkel mi is.
Ez a feltevés viszont azt is jelenti, a nyelvet nem csupán kommunikációs eszköz
gyanánt, hanem a gondolkodás eszközeként, a gyengédség és játékosság – máskor a
harag és kétségbeesés eszközeként is használták, használhatták. Mindez pedig már az
irodalom jelensége felé mutató vonás. Mert mi volna maga az irodalom?
Elsősorban az emberi nyelv és gondolkodás lehetőségeit igen magas szinten kihasználó, kreatív nyelvi alkotótevékenység. (Illetve annak eredménye). Ez nem kőbe
vésett, vagy véshető definíció, az irodalom több ezer éves történelme során nyilván
ezer más vonás is megjelent, melyeket hiba volna figyelmen kívül hagyni, de az irodalmi alkotó- és befogadótevékenység alapja kétségtelenül az, hogy mi, emberek, nyelvi képességünket szívesen és nagy ügyességgel használjuk különleges területeken és
módokon is.
Az irodalomtudomány hagyományosan műnemeket és műfajokat határoz meg
annak érdekében, hogy valamilyen rendszer szerint csoportosíthassa a meglévő alkotások végtelen tömegét. E folyamat módszertanában felesleges elmerülnünk: de
magukat a műnemeket hasznos lesz áttekintenünk, hiszen ez a három alapkategória
nagyjából lefedi azokat a területeket, melyeken a nyelvi tevékenység művészi szinten
képes kibontakozni. A három műnem, hagyományosan tehát:
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Líra

A ritmus, zene, dallam okozta kettős öröm: a hallgató és az éneklő öröme – a nyelvhasználathoz hasonlóan egyidős az emberiséggel. Mivel a nyelvi kifejezés is elsősorban
hangok, beszédhangok segítségével jön létre, természetes, hogy e hangzásrendszer is
hordoz ritmikai, zenei lehetőségeket. A líra (hangszernév volt a görögöknél) műneme
azokat az alkotásokat foglalja magába, melyek a kifejezés ezen lehetőségével élnek.
A forma és tartalom között azonban mindig szoros az összefüggés. A dal, az ének, a
ritmikusan skandált szöveg soha nem vált öncélú nyelvi játékká.
Mióta emberként élünk a Földön, jó néhány közös tapasztalatot, élményt ismerünk,
melyekkel valamennyi korszak és kultúra embere találkozik. Ezek egyike az az elemi
erejű vágy, hogy szeretnénk legbelső lelki tartalmainkat közvetlenül, eredeti formájukban felszínre juttatni, megszólaltatni, mégpedig úgy, hogy az a másik ember lelkében
közel azonos intenzitással keltsenek visszhangokat. A régi emberek a lélegzetet – ahogy
a magyarban maga a szó is hűen tükrözi – a lélek egyik formájának tartották. A fúvós
hangszereken kiáramló levegő a lélek zengő fuvallata volt – a fafúvósok, furulyák
valamennyi ősi kultúránál szent hangszerek.
Ugyanígy a beszédkor kiáramló levegő is a lélek közvetlen megnyilvánulása: ritmikus, dallamos lüktetése, hajladozása csodás hatással lehet a másik emberre.
A lélek, a belső érzelem- és gondolatvilág ezen közvetlen megnyilvánulásai, az embertől közvetlenül a másik emberig hatoló „rezgés” – ez a lírai alkotások talán legfőbb
ismertetőjegye.
A dal lehet jókedvű, tréfás, de lehet szenvedélyesen szerelmes, vagy fájdalmas, keserves: mindenképp elemi érzelmet fejez ki – és ami fontos: a hallgató lelkét is érzelemre hangolja.
Ezért a lírai műnem legősibb, legeredetibb megnyilvánulása a dal. Egészen a késő
újkorig a legtöbb lírai alkotás eleve énekelt, vagy énekelhető formában keletkezett.
Még a klasszicista és reneszánsz költők is énekelhető formákat használtak, mikor a
görög és római versmértékeket utánozták: igaz, ezek a dallamok már akkor sem voltak ismertek. De énekszövegek a Biblia zsoltárai, Villon balladái – Kölcsey Himnusza
dunántúli kanásztánc, Vörösmarty Szózata skót népdal „nótájára” készült.
A tiszta, elemi érzelmi töltet és az énekhez szabott szövegritmus e kettőse tehát
az, ami a líra műneméhez tartozó műveket eredetileg jellemzi. Az évezredek alatt természetesen hatalmas változatosságban bővült a fogalom használati köre, és a költészet
változásaival mindkét alapfeltétel esetében is jelentős változások adódtak: megjelentek
nem, vagy alig ritmusos, csak olvasásra szánt, „énekelhetetlen” versformák, a téma
tekintetében pedig a belső érzelmi töltet mellett megjelentek gondolati, fi lozófiai tartalmak is, átmeneti műfajok keletkeztek, satöbbi.
• 55 •

Váradi Ferenc

Az óvodai nevelésben elsősorban arra építhetünk, hogy a gyermekek semmiféle
irodalmi neveltetéssel, ismeretekkel nem rendelkeznek. Ugyanakkor emberi teremtettségükben rendelkeznek mindazon érzelmi, értelmi, befogadói lehetőségekkel, mint
bármelyik, valaha élt vagy élő ember. Így azok a lírai művek: versek, dalok, melyek
hatásmechanizmusa nem pusztán valamiféle irodalmi hagyomány vagy kulturális
motívum újraértelmezésén alapul, hanem ritmusuk vagy tartalmuk, témájuk, szándékuk révén az élet és az emberi lélek legelemibb, legegyszerűbb, s emiatt mindenki
számára fontos és átélhető rétegeihez nyúlnak, természetesen a gyermekek számára
is képesek megnyílni.
Azonban mivel nyelvi kompetenciájuk, élettapasztalatuk, önismeretük, világismeretük nem mérhető még egy felnőttéhez, legjobban azokat a szövegeket kedvelhetik, amelyek lehetőleg egyszerre több, az ő számukra is élvezhető, befogadható hatást
működtetnek.
Praktikusan: a gyermekek számára jó verseknek jó ritmusuk van, legtöbbször
énekelhetőek is. Terjedelmük visszafogott, lehetővé téve a memorizálást, elsajátítást.
Tartalmukat tekintve nehéz volna megkötésekkel élni: hiszen a gyermeket a világon
minden érdekli.
A gyermeklíra szakirodalma terjedelmes, és a viták sem ritkák, lehetetlen volna
akár csak a legfontosabb témaköröket, és a velük kapcsolatos megfontolásokat felsorolni. Ráadásul, mint szinte minden a világunkban, a gyermeklíra is divatfüggő, hiszen a
gyermekek eleve hajlanak arra, hogy azt szeressék, az keressék, amit a felnőttek nekik
adnak. A felnőtteket pedig ezer dolog befolyásolhatja: néhány éve a dalos Pap Rita
lemezei szóltak majd’ minden háztartásban és óvodában, ma már alig ismeri valaki.
A ritmustalan, a gyermeki gondolkodást sajátosan imitáló „svéd gyermekversek” is
öt-tíz éves ciklusokban jönnek divatba értelmiségi szülők köreiben, majd felejtődnek
el. A kitűnő Pósa Lajos versein generációk nőttek fel, és fél évszázados szilencium
után ma ismét divatba jöttek. Ezeket a népszerűségi és népszerűtlenségi hullámokat
mind-mind a felnőttek sajátos értékítélete és preferenciái irányítják.
Ez a jelenség természetes és hasznos: gondoljunk bele – a kicsik először mindenképp a felnőttek közvetítésével juthatnak irodalmi élményhez. És csak olyan élményt
tudunk közvetíteni, mely bennünk is elmélyült. Csak az a jó gyerekvers, amelyet mi
is élvezünk, értünk és tudunk.
Tehát a jó óvodapedagógus számára elsősorban nem az a kérdés, ismeri-e a gyermekköltészet újnál újabb fejleményeit. Sokkal inkább: tud-e, szeret-e verset olvasni.
És lehetőleg nemcsak gyermekverset, hiszen ő már avatott olvasója lehet a költészet
számos más kincsének is – mint ahogy a jó „gyermekköltők” is írtak és olvastak „felnőtt-verseket” is.
Tudjuk, a mai magyar átlagember, sőt, átlag-értelmiségi gyakorlatilag soha nem olvas verset, és az iskolai oktatás hatékonysága is elenyésző a versolvasás megszerettetését
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illetően. Mégis, néhány, a versolvasást könnyítő, a versszeretetet megalapozó tudnivalóval szolgálnék e fejezetben, a jelszó: „idősebbek is elkezdhetik!”
A megszólaló vers
Mélyüljünk el a versritmus tanulmányozásában. A legtöbb vers ritmusa, zeneisége
legalább olyan fontos és érdekes, mint a szöveg jelentése. És a ritmus bármikor, bárki
számára befogadható, még ha a szöveg jelentése homályos is. Verstani szakmunkákat
is ajánlhatok, de a legcélszerűbb azzal kezdeni, ha megszokjuk: a verseket olvassuk
magunk számára félhangosan, hangosan: a lényeg: ajkunkkal is formáljuk meg a szavakat. Ez olvasási tempónkat is lelassítja, a jelentéshez is közelebb kerülünk, de a
hangalakot öltő szavak elsősorban a zenei élményhez jutást segítik elő. Különösen
gazdag zeneiségű Arany János, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Dsida Jenő, Áprily
Lajos, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor életműve.
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A hagyományos magyar, ütemhangsúlyos, szótagszámláló, rímes verselés valamennyi népdalunk elsőszámú jellemzője, de rá épül Petőfi Sándor és követőinek egész
költészete.
Az antik gyökerű időmértékes verselés a hosszú és rövid szótagok váltakozásán
alapul, itt a rím és a kötött szótagszám használata ritkább. Itt nagy számú, kötött
versformával találkozunk, Berzsenyi Dániel, Babits Mihály, Radnóti Miklós versei
közül biztosan mindenki talál kedvére valót. Bár – különösen a bonyolultabb strófaszerkezetek – élvezetéhez kifejezet gyakorlat és fejlett irodalmi ízlés szükségeltetik,
Weöres Sándor gyermekversei bizonyítják, hogy ez a fajta ritmusrendszer is könnyen
a gyermekek ízléséhez hajlítható.
Tehát kezdjük el a verseket hangosan olvasni! Kedvenceinket pedig előbb-utóbb
úgyis kívülről fújjuk.
A változatos költészet
A költészetet a legritkább esetben lehet úgy megszeretni, ha valaki regényhez hasonló módon nekiáll egy-egy verseskötetet végigolvasni. Válogassunk, és könnyű
szívvel ugorjuk át, ami nem tetszik. Általában ajánlatos minél több költői antológiát
(több szerző műveiből összeállított kötet) forgatni: ezek nagyon színesek, változatosak. Tematikus antológiák elérhetőek mindenféle formában, a könyvtárosok segítségünkre lehetnek. Mindenesetre lehetőleg részesítsük előnyben neves kiadók, komoly
szerkesztők kiadványait. Feltétlenül ajánlhatóak a kitűnő gyeremekvers-íróként is
ismert Kormos István szerkesztette Magyar irodalom gyöngyszemei és a Világirodalom
gyöngyszemei sorozatok.
A költészet határtalanul változatos, kitartó kereséssel bárki megtalálhatja az ízlésének megfelelő műfajokat, szerzőket.
Ha az óvodapedagógus szívesen olvas verseket saját maga és családja örömére, a
rá bízott kicsiket is könnyedén megtanítja példájával a lírai nyelv élvezetére. Tehát –
olvassunk mindenfélét, és legyünk válogatósak!
Vers és zene
A könyvtárból kölcsönözhető CD-k és az internetről letölthető mp3-mak korában
már csak szándék és némi anyagi ráfordítás kérdése, hogy megzenésített versek tömegét szerezzük be. A Kaláka zenekar tucatnyi lemezen kínálja megzenésített verseit,
a legkülönbözőbb szerzőktől és témákban. De még népzenét és heavy metalt játszó
bandák is egyaránt időről időre előállnak klasszikus magyar és külföldi versek adaptációival. Ráadásul ismertek és népszerűek azok a zenészek is, akik eredeti, de költői
igényességű szövegeket énekelnek. Ilyen mindenekelőtt Cseh Tamás munkássága, az
amerikai Bob Dylan, de sok rajongója van Bródy János, vagy akár Lovasi András, a
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Kispál és a Borz énekes-szövegírója dalainak. Verstani érzékenységükről és különleges
ritmusaikról, nyelvi kreativitásukról híresek a rapzene művelői is.
A sor ismét csak a végtelenségig bővíthető – a jelszó ez esetben is: „aki keres, talál.”
Verset írni?
A vers, a ritmikus szöveg a költészetnek csupán az anyaga. Nagy költő nyilván csak
kevés emberből válik, de ahogy bárki képes a saját és mások örömére szépen elénekelni
egy-egy népdalt, vagy eltáncolni egy csárdást, úgy a versírást is megtanulhatja bárki
olyan szinten, hogy élvezhető, ügyes szövegek kerüljenek ki kezeiből.
Van néhány olyan versforma, melyet különösen könnyű elsajátítani, és óriási menynyiségben talál az ember jól sikerült mintákat, amelyekből tanulhat.
A régi korokban minden iskolás tudott hexametert és disztichont írni. A rímes,
jambikus verselés is nagyon egyszerű. Sokan – laikusok is – írnak világszerte haikut és limericket. De a szonett is könnyen elsajátítható, nagyon míves, érzékeny és
mégis egyszerű versforma. A nehézséget inkább mindig az alkalom és a téma adja:
ne habozzunk névnapra, születésnapra, esküvőre versekkel kedveskedni. A magyar
interneten is se szeri, se száma a verses fórumoknak, ahol még az anonimitás előnyeit
is élvezhetjük, és rengeteg tanácsot, ötletet kaphatunk.
Szülőként és óvodapedagógusként pedig mindig ott a lehetőség: ismert gyermekversekhez, dalokhoz folytatást, variációkat írni vagy rögtönözni: a gyermekek hallatlanul hálásak az ilyesmiért, ráadásul előbb-utóbb el is tanulják tőlünk ezt a fajta
kreativitást!
„Az a tiéd, amit továbbadtál”
Végezetül: a versmondás, éneklés, mesélés koránt sem csupán elérendő cél, vagy feladat. Az egyik legfontosabb eszköz, saját magunk számára, hogy közel kerülhessünk
egy műhöz – ha átadjuk azt, megismertetjük valaki mással. Lehet szülőnk, barátunk,
csoport- vagy lakótársunk, és lehet persze óvodás gyermek: a felolvasás vagy fejből
mondás, különösen, ha hallgatóság is akad az egyik legjobb módja annak, hogy közel
kerüljünk egy szöveghez. A már félig-meddig megkedvelt, megismert verseskönyveket, antológiákat – leendő munkaeszközeinket – feltétlenül forgassuk napi szinten,
és minden adandó alkalommal olvassunk belőlük valakinek. Saját ismereteinket, a
szöveghez fűződő kapcsolatunkat formáljuk ezzel.
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Epika

A költészethez hasonlóan minden kétséget kizárólag egyidős a nyelvvel és a gondolkodással: az epika a történetmesélés művészete. Régi megfigyelés, hogy az emberek eleve hajlamosak történetekben gondolkodni: életüket, annak egyes eseményeit,
történéseit, folyamatait hajlamosak a mesékből is ismert sémák szerint elmesélni, sőt,
eleve így is gondolkodnak ezekről.
Életünk történeteinek van eleje, közepe és vége, fontos és kevésbé fontos hősök
tevékenykednek, az események egy része logikusan és időrendben függ össze, míg
mások hirtelenül, váratlanul következnek be. Segítő és akadályozó személyek vesznek részt az bennük, sőt, néha-néha még tanulságot is felfedezhetünk. Minden egyes
nap történetek tucatjait hozzuk létre, némelyiket csupán a magunk számára, másokat
megosztunk a többi emberrel.
A mesék, és a többi elbeszélő, epikus műfaj ezen emberi tulajdonság működését
emelik magasabb szintre, és általában rögzített, átörökíthető formájú szövegeket hoznak létre.
Mindez azonban nem minden: a mesék, történetek az emberi kultúra, és az egyes
emberiség megértéséhez is hozzájárulnak. A mitológiák, vallások, a világ történetét
és a jelentős eseményeket elbeszélő szövegek valamilyen formában szintén történeti
logikát követnek. Így minden tudomány és művészet, mely az ember, az emberiség,
a világ történetét, értelmét keresi, fürkészi, óhatatlanul a régi korok és a jelen korok
történeteinek értelmezésére is vállalkozni fog. A fi lozófia, teológia, vallástudomány,
kulturális antropológia, néprajz, szociológia, pedagógiatudomány mind-mind olvassák, értelmezik az emberiség sajátos történeteit.
Ugyanígy az emberi lelket fürkésző tudományos kíváncsiság, és persze a segítő,
gyógyító terápiás gyakorlat is kutatja: hogyan nyilvánul meg az emberi lélek az éltető
történeteken keresztül.
Mindezekért az óvodai életben megjelenő irodalmi alkotások, elsősorban mesék
(és bibliai történetek) esetében is tekintettel kell lennünk a műnem ősi mivoltából
eredő különös tulajdonságaira. Mindehhez némi történeti és tudományos kitekintés
szükséges.
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A mese
A mese mint világelbeszélés
Fontos tudni, hogy a kissé babonás és fölényes elképzelést, miszerint a régi korok
embere valamiféle tudatlanságban, szellemi sötétségben élt volna, és az ismeretlen külvilágtól való rettegéssel töltött élete napjait, sem történeti adatok, sem megfigyelések
nem támasztják alá. Még ha el is fogadnánk, hogy az ember valamiféle állati fajból
alakult volna ki, kénytelenek volnánk elismerni: az állatok meglehetősen jól ismerik
saját környezetüket, rutinosan megoldják az életben eléjük kerülő feladatokat, és eszük
ágában sincs rettegni a természeti jelenségektől.
A néprajz, a régészet és a kulturális antropológia kutatásai – no és a régmúltra ma
is elevenen emlékező népek szerint – a régi korok embere meglehetősen jól ismerte
saját világát, teljes és egész kultúrát alkotott, mely segített neki értelmezni a világ működését, és ebben a nagy rendszerben el tudta helyezni saját magát, családját, népét.
Voltak elképzelései múltról és jövendőről is.
Ez a világkép és gondolkodás viszont jócskán eltért attól, amit a ma, tudományos
kutatásokon és technológiai fejlesztéseken iskolázott embere ismer vagy tapasztal. A
régi korok embere – bárhol is élt a Föld kerekén – úgynevezett szerves kultúrákat
alkotott. E fogalom pontos meghatározása és tartalmának ismertetése vaskos köteteket tölthetne meg: röviden összefoglalva tudta, hogy minden összefügg mindennel,
a dolgok hasonlóak és egyszersmind különbözőek, és hogy a világban nincsenek
„semleges”, jelentőség nélküli létezők: a teremtett világnak rendje van.
Az apró természeti jelenségek, növények, állatok világával kapcsolatos megfigyeléseit összhangban tartotta a világ nagyobb dolgairól való tudással – ilyen szemlélettel
mérte az időt, figyelte az égboltot, gondolkodott az embernek a világban elfoglalt
helyéről.
Sajátos módon úgy tűnik, a régi ember nem volt érzékszervei és hiedelmei rabja:
képes volt valóságként elfogadni olyan dolgokat is, melyekről nem volt, mert nem
lehetett személyes élménye. Közismert, hogy a temetkezés szokása egyidős az emberiséggel. A temetkezéskor a halottat mindig az elkövetkező, „másik” létre készítik fel,
pedig arról nyilván senkinek sem lehet saját tapasztalata.
Így aztán a régi korok történetei – a mesék, mondák, legendák, balladák, hősénekek,
eposzok, és így tovább – az érdekes és értékes, elmesélni méltó és továbbörökítendő
események mellett mindig adtak egyfajta betekintést abba is, hogyan működik, hogyan épül fel a világ, s különösen is, hogy abban mi az ember szerepe.
Régen minden életkorban, és majd’ minden helyzetben adódott lehetőség a mesélésre. Bár a gyermekek is hallgattak, tudtak meséket, de épp így meséltek az öregek,
és az aktív korú felnőttek is. Természetesen a mesék helyzetenként, népenként és közösségenként igen eltérőek voltak. A mai modern civilizációban a felnőtt és idősebb
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korosztályok életéből ez a tevékenység javarészt kikopott, a viccmesélésen túl kevesen
képesek ilyen módon elmulattatni hallgatóikat. Hallatlan keletje van viszont az előre
gyártott meséknek: a regényeknek, képregényeknek, de mindenekelőtt a tévé- és mozifi lmeknek, fi lmsorozatoknak.
Gyermekeinknek viszont továbbra is mesélünk. A jószándékú hagyománytiszteleten túl talán más oka is van ennek.
A korai életszakasz a világgal való türelmetlen ismerkedéssel telik. A gyermek nem
csak a szikár „tényeket”, de saját korlátait sem ismeri. Komolyan hisz abban, hogy a
világ megérthető és felfedezhető. A legkülönbözőbb vizsgálatok igazolták: a gyermeki
tanulás alapvető vonása, hogy az egyes ismereteket folyamatosan összefüggő rendszerekben dolgozza fel, folyamatosan szabályszerűségeket és megfeleléseket keres, mindig
valami egészleges világképet alkot, tart fenn. Amit tud az emberről, az állatok esetében
is érvényesíti. A szabályokat általános érvénnyel tanulja meg. Ez a gondolkodásmód
pedig hallatlanul közel van a szerves kultúrák világlátásához. A mesék átváltozásai,
csodásnak tűnő, globális (kozmikus) horderejű eseményei (a Nap, a Hold és a csillagok
elrablása, stb.) a gyermeki világképben kezelhetőek, emberi léptékűek, természetesek.
Fontos tudni: az emberiség sok tíz- vagy akár százezer éves története során az
utóbbi háromezer évet leszámítva ez a gondolkodásmód volt meghatározó. Az akkori
korok igazsága abban az időben az élhető, „normális” élet kereteit teremtette meg:
éltek, mégpedig igényesen, teremtő módon és magas színvonalon az őseink, hiszen
különben mi sem lehetnénk. Mégis: mi már elvesztettük annak a lehetőségét, hogy
az ő megértésüket, világlátásukat elsajátíthassuk. Új világkorszakban élünk, s hogy
még időszámításunkat is Krisztus Urunk születéséhez igazítjuk, jelzi: a visszatérés a
„történelem előtti idők” igazságaihoz nem csak lehetetlen, de értelmetlen is.
No, nem mintha jelen civilizációnk számára komoly veszélyt jelentene a régi ember
szerves-mitologikus világlátása: épp a közösségi érzület, a megismerésbe és a külvilág egységes voltába vetett bizalom megrendülésétől szenved a nyugati kultúra. A
New Age és a zöld mozgalmak különböző irányzatai nagy erőkkel igyekeznek újrateremteni az emberi tudatosság és a teremtett világ egységének viszonyát (ld. Gaiakoncepciók, földenergiák, stb.)
A környezettudatos, ökológiai szemlélet, a környezeti kultúra mint nevelési cél az
oktatási rendszer valamennyi szintjén célként fogalmazódik meg – lassan újra belátjuk, akkor vagyunk képesek – Isten rendelésének megfelelően – jó gazdái, művelői
lenni a reánkbízott világnak, ha azt magunkénak érezzük, szeretjük, és értjük. A tudomány az elmúlt néhány száz év alatt óriási mennyiségű ismeretet, tudást halmozott
fel a világgal kapcsolatban. De az egyes ember tudása nem mélyült ezzel: sőt, az óriási
ismeretanyag, iskolai, egyetemi, akadémiai anyaggá merevült, amihez kevesen férnek
hozzá. Ráadásul, a kutatások praktikus felhasználása fájó mértékben nélkülözte az
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erkölcsi megfontolásokat: környezetpusztító ipar, mezőgazdaság, pokoli életkörülményeket teremtő városiasodás zajlott.
A régi ember világképe tudományos értelemben nyilván nem „igazolható”. De az
emberi cselekvés módját, feladatát, szabályait mindig erkölcsi megfontolások alapján
szabályozták, összhangban mindazzal, amit a világ egészéről tudtak, vagy gondoltak.
A legrégebbi mesék, népmesék világa ezt a rendet, világszemléletet is őrzi, és működteti máig élvezetes történetek formájában.
A mesék, különösen a régi mesék világleíró, világképet alkotó funkciója sohasem
nyilvánul meg közvetlenül, sőt, épp a konkrét leíró, ismertető elemek hiánya tűnik
fel. A régi korok mesélői egy-egy tájelemről, jelenségről csak akkor adtak részletes
leírást, ha annak a történet szempontjából jelentősége volt, valamilyen formában azt
előrevitte. Ilyen értelemben felesleges azon gondolkodnunk, pontosan melyik korban, milyen országban játszódnak népünk meséi, sokszor még az évszakra vagy a táji
környezetre utaló elemek is hiányoznak, vagy például az sem tudható, hogy a legkisebb fiút kiállító szegényparaszti család tanyán, vagy faluközösségben él. Éppen ezért,
ezeket a szükséges, a kontextust, hátteret kiteljesítő tudnivalókat a mesélő és hallgató
képzelete egészíti ki: nyilvánvalóan a saját világából vett, jól ismert elemekkel. Így
például a gyermek számára nem csak azért válnak fontossá a mesék, mert érdekeset
hallhat, megismerhet elképzelt embereket és történeteket: hanem mert az általa már
megismert világ elemeit – családi viszonyokat, emberi és állati tulajdonságokat,
szokásokat, és így tovább – beépítheti saját meseélményébe. A jó mese pedig olyan,
hogy a történet sajátos összefüggésrendszere, igazsága jó rendben szervezi összefüggésrendszerré ezeket az élmény- és tudáselemeket. Így a mesehallgató szerves, öszszefüggő egészként tapasztalhatja meg mind a mese világát, mind saját valóságát. A
gyermekkor intenzív tudásszerző folyamatait mérhetetlenül segítik ezek a szervező,
összefüggéseket teremtő, igazságokat felszínre hozó műveletek.
A mese világa gyakran csodás, úgymond „irracionális” elemeket is felvonultat.
Ilyen a feneketlen tenger vagy kút, az üveg- vagy kásahegy, az az egyszerű megállapítás, hogy „akkoriban három nap volt egy esztendő”, és így tovább. Ezek világképi
szerepe nyilván nem az, hogy valamiféle logikus ismerettel gyarapítsák „tudományos
világnézetünket”.
Ezek a jellegzetes motívumok egyfelől a mesei világ és a saját világunk közti eltéréseket teszik érzékelhetővé: a mesehallgató mindig tisztában van azzal, hogy a történet,
melyben részesül az „elképzelt dolgok valóságának” világához, és nem a hétköznapi
módon is megtapasztalható valósághoz tartozik.
Másfelől, ezek az elemek általában szervesen illeszkednek a történet menetébe: ha
nem volna az égig érő paszuly, nem lehetne a másik világba elmenni, ahol a sárkány
legyőzhető, a királykisasszony pedig megmenthető.
Harmadsorban viszont ezek a motívumok igen gyakran nagy erejű, igen ősi
• 65 •

Váradi Ferenc

mitológiai, ősvallási tartalmakat is hordoznak, és joggal gyanítható, hogy eredeti,
akár több évezredes alakjukban szervesen illeszkedtek valamiféle mítoszként elbeszélt, tehát kidolgozott, kulturálisan továbbörökített elbeszélő rendszerbe, amely akár
vallási, erkölcsi, fi lozófiai tartalmakat is hordozott. Bár az átlagos meseolvasó kevés
lehetőséggel bír, hogy utánajárjon a mesei motívumok ilyetén eredetének, de az alsóközépső-felső világ alkotta háromosztatú világkép, az ezeket összekötő szent növény
motívuma, vagy a tizenkét állócsillagképpel és azok állatjegyeivel kapcsolatos szimbolika viszonylag könnyen észrevehető.
A mesehallgató óvodások számára a mitológia ezen mélységei nyilván nem nyílhatnak meg, de – főleg, amennyiben saját népünk meséinek igényesen elmondott,
esetleg átírt változataiból kaphatnak – jó eséllyel saját személyes, közösségi, nemzeti
identitásuk is szervesebben, megalapozottabban alakulhat – az erkölcsi, hitbéli, kapcsolati hasznokról nem is beszélve.
A mese, mint a tudományos kutatás tárgya
A világ népeinek ősi meséiben megőrzött szemléletet, motívumkincset, a történetmesélés eljárásait számos tudományág vizsgálja. Az irodalomtudomány mellett
az antropológia, folklórtudomány, néprajz, pszichológia, pedagógiatudomány,
klasszika-fi lológia, régészet, történettudomány, sőt, a kommunikációtudomány,
játékelmélet, szociológia és rengeteg, további részterület érdeklődik a mesék iránt.
Az óriási érdeklődés legfontosabb tényezői:
- A világ mesekincse számos úgynevezett kulturális univerzálét tartalmaz:
olyan elemeket, melyek látszólag egymástól függetlenül, a világ különböző részein hasonló formában, funkcióval bukkantak fel. A nagy, nemzetközi mesekatalógusok például tipikus történetformákat, egymással összeépíthető rész-történeteket azonosítanak különböző népek mesekincsében.
A mesetipológia elsősorban leíró jellegű tudományág, de eredményeit a folklórkutatástól kezdve a lélektanig számosan hasznosítják. Bennünket arra figyelmeztet: bár elsősorban nyilván saját, magyar népünk meséit kell a gyermekeknek adnunk, de a cigány, vagy akár afrikai, amerikai indián mesék szöveganyaga, világlátása, mondanivalója is messzemenően alkalmassá tehető
saját óvodásaink részére. (Gyakori nehézség például, hogy a mesék fordítása
túlságosan stilizált, irodalmi nyelvezetű - ellentétben például Benedek Elek kifejezetten élőszóhoz közelítő stílusával. Ez esetekben külön meg kell tanulnunk
elmesélni azt, ami felolvasva nem kerülne közel a gyermekekhez.
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- A mesék felépítése, továbbörökítésének módja az írásbeliség előtti kultúrák
gondolkodásának megértéséhez is hozzásegíthet. Az írásbeliség előtti korokban, illetve, mikor a könyvnyomtatás és széles körű írni-olvasni tudás nem
volt jellemző, a tudás megőrzésének és átörökítésének, valamint az emberek
közti kapcsolatok szabályozásának egészen más módjai voltak jellemzőek. A
legkorábbi, kizárólag szóbeli, úgynevezett orális kultúrákban a még a szóbeli
megállapodások, törvények, ígértetek is óriási jelentőséggel bírtak – ebből következően kevesebb, a rendet fenntartani hivatott intézményre volt szükség.
A fontos tudnivalókat, a közösséget összetartó történeteket szintén szóban adták át, meghatározott körülmények között, időben
és módon. Platón szerint az írás feltalálásával ismerte meg az emberiség a felejtést: előtte a fontos dolgokat fejben kellett tartani.
Máshogy alakítjuk azt a tudást, szöveget, melyet meg kell jegyeznünk, és
másként azt, melyet le is írhatunk. Az emlékezet, memorizálás sajátos technikákat igényel, és ezek a jellegzetességek mind fellelhetőek a régi korok
szövegeiben, például Homérosz eposzaiban – de a végig élőszóban továbbadott népmesék is ehhez hasonlóan épülnek fel. A „Hol jártál, ahol a madár se jár?”, „Boldogan éltek, amíg meg nem haltak / holnap legyenek a ti
vendégeitek”, és az ezekhez hasonló állandó, ismétlődő fordulatok, illetve az
egyes történetek hasonló szerepű részletei: a nagyobbik testvérek előre látható kudarca, a figyelmeztetés ellenére megszegett szabály, a háromszor ismétlődő próbatétel – mind-mind a megjegyezhetőséget segítő, az emlékezetet
szervező hasznos motívumok – egyben a mese lényegi elemei, tartópillérei.
Az óvodás gyermekek – lévén egyelőre írástudatlanok – szintén a szóbeliség
kultúrájában élnek. Az ígéretek, panaszok, dicséretek, elbeszélések nagyobb
súlyúak az ő világukban. Memóriájuk kizárólag a szóbeli tartalmakra hagyatkozhat, saját életüket, kommunikációjukat, társas kapcsolataikat az így
megszerzett, feldolgozott és megőrzött élmények irányítják. Nem csoda, ha a
meséknek, a bennük megjelenő világnak, és az őket alkotó nyelvi formáknak
különös jelentőséget tulajdonítanak. Az igényesebb modern mesék szerzői (pl.
Lázár Ervin, Csukás István) tekintettel vannak mindezen jelenségekre, és a
szóbeli továbbörökítés hagyományából eredő lehetőségekkel tudatosan élnek
is. Jó, ha gyermekeink ma is, a (digitális) írásbeliség korában is részesülhetnek
mindebből.
- Az őstörténet-kutatás, régészet, klasszika-fi lológia, bibliakutatás egyaránt
hasznát veszi ezeknek a szövegeknek. Számos népnek eleve nem maradt fenn
mitológiai jellegű, összefüggő elbeszélésanyaga – mi, magyarok is közéjük
tartozunk. Arany János, Arany László, Benedek Elek és még sokan mások
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(tudósként a nagyszerű Ipolyi Arnold) részint épp népmeséinkre alapozva
kívánták újraalkotni nemzetünk őstörténetét, közös mitológiáját. Magyar
mondavilágunk megismerése Benedek Elek, Komjáthy István, Lázár Ervin és
mások könyveinek köszönhetően könnyen megvalósítható, a kicsinyek pedig
igen nyitottak erre. Jó tehát, ha részben ezek a történetek is megjelenhetnek az
óvodai élet mesekincsében.
- A folklór- és néprajztudomány, valamint a kultúrantropológia számára
a mesék nem csupán a régmúlt, hanem a közelmúlt, és a jelen még megtapasztalható, hagyományőrző közösségei élete megértéséhez is kulcsot adnak.
A mesemondás rendje, az ahhoz kapcsolódó, az emberi életet szervező szokások, szabályok, szerepek egyre inkább foglalkoztatják a kutatókat. Míg a
Grimm-testvérek, de még Benedek Elek idején is a mesekincs lejegyzése,
megőrzése volt a fő szempont, ma már a mesemondás körülményei, a tudás
megszerzésének mikéntje, a különböző embercsoportok mesemondáson
keresztül megfigyelhető szokásrendje is érdekes a kutatók számára. Vagyis: egyre inkább látjuk, hogy a mese koránt sem csupán valamiféle leírható,
katalogizálható elmesélt történet, „sztori”, hanem a mesemondás élő közösségek jelentésteli szokása, ahol életkorok, szerepek, feladatok tekintetében nagyon változatos mesélők nagyon sokféle történetet mondanak el.
Eleve: a régi időkben a mesélés és mesehallgatás főleg a felnőttek szokása volt.
Rengeteg olyan munka, elfoglaltság adódott, melynek során nem volt szükség
megfeszített figyelemre, a mesemondó és a hallgatóság bátran élvezhették a
történetet. A katonaság évei alatt a fiatal férfiak rengeteg mesét tanultak és
hallgattak, ráadásul itt a különböző vidékek fiataljai folyamatosan cserélhették
tudásukat. A gyermekekre leginkább az öregek vigyáztak, az ő esetükben a mesemondás egyúttal, vagy részben mindig a saját élettörténet elmesélése is volt –
ennek nyomai még lejegyzett népmeséinkben is könnyen felfedezhetőek, hiszen
a gyűjtők is leginkább a nagyszülő-korú mesemondókat tudták szóra bírni.
Ezen jelenségek ismerete arra tanít bennünket: a valódi mese-alkalom mindig személyes kapcsolat mesemondó és mesehallgató között. Alkalmazkodik
mindkettejük életkorához, helyzetéhez: az óvónéni a mesemondás idején is
óvónéni marad, a maga sajátos életkori állapotával, külsejével, habitusával
együtt. Másként mesél, mesélhet egy huszonéves hajadon, aki tulajdonképpen
kismama-korban van, mint egy sokgyermekes családanya. És a különböző
helyzeteknek is különböző meséi vannak, lehetnek – még ha az óvodai élet
kötött időbeosztásában nagyjából mindig azonos idősávba is esik. Hiszen a
hónapok, évszakok változása, a fényviszonyok, időjárási körülmények alakulása ugyanígy megkövetelik az alkalmazkodást.
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A mese, mint lelki táplálék, a lelki egészség megőrzésének eszköze
A mesekutatás óvodapedagógiai érdekeltségű területei közül a mese lélektana a
legkidolgozottabb. A mese-történeteket, a mesemondás- és hallgatás tevékenységeit,
a meghallgatott mese belső feldolgozását és a mesehallgatás szokásait személyiségtársas- és fejlődéslélektani szempontból, valamint a gyógyító, terapikus lélektan
szemszögéből is sokan, alaposan, és sokféleképpen tárgyalták, kutatják. A legfontosabb tanulságok / megközelítések a következőek:
-Pszichoanalízis, fejlődéslélektan: a meséket a „kollektív tudattalan” termékeinek
tekinti, és hatásukat is a befogadó tudattalan, tudatalatti rétegeiben keresi, vizsgálja.
A freudi hagyományokat követő irányzat a mesékben elsősorban a fejlődésben, változásban lévő lélek történeteit látja. A leküzdendő akadályok a lelki fejlődés egyes lépcsőfokai, a mese motívumai többé-kevésbé rejtett formában ezeket szimbolizálják. E
megközelítés szerint maga a sztori, a történetelemek egymásutánja direkt módon hordozza a lelki hatást, csak az tudattalan szinteken valósul meg. Így az átírt, „elrontott”
mesék hatása torz, irányíthatatlan lesz. Kritikaként talán azt lehetne megfogalmazni,
hogy a kisebb gyermekek általában nem képesek a történetet a maga folyamatosságában, egészként befogadni, rekonstruálni – csak esetleg több tucat meghallgatás után.
Mindazonáltal mese és a tudatalatti tartalmak összefüggésein számos diagnosztikai
és terápiás módszer alapul, melyek hatékonyságát nehéz volna vitatni.
- Szintén pszichoanalitikus, de már nem közvetlenül fejlődéslélektani megfontolások szerint a mesék a valóságos életben adódó feszültségteli helyzetek, szorongások, frusztrációk, kognitív disszonanciát keltő helyzetek feldolgozásában segítenek.
Legelőször (és a legkisebbeknél) úgy, hogy a mesemondó-mesehallgató viszonya egészséges, tartalmas mintát és lelki erőforrást teremt: a mese biztos tudásával rendelkező
felnőtt mesemondó támaszt és védelmet nyújt a hallgatónak. Minden mese valamiféle
válságos állapot bekövetkeztét, és az abból kivezető utat meséli el. Ebbe a válságba a hallgató úgy kerül bele, hogy biztos kezek vezetik: a mesemondó teljes valóságában feltárja
előtte a veszélyeket, az ijedelmes részleteket, de! végig vele tart, lelki értelemben vezeti,
és folyamatosan biztosítja afelől (kimondott szóval és metakommunikatív eszközökkel), hogy jó kezekben van, és belátható időn belül együtt el fognak jutni a megoldásig.
Ez a fajta lelki kapcsolat mesélő és hallgató között már önmagában is hatalmas értéket képvisel. Ezért ügyeljünk rá, hogy valóban jól tudjuk a meséinket.
Csak ebben az esetben lehet metakommunikációnk hiteles és megerősítő, bátorító. Aki sokat keresi a szavakat, a folytatáson töpreng óhatatlanul a bizonytalanság légkörét teremti meg maga körül – ez pedig a lehető legrosszabb, hiszen a
mesék válságterhes világában biztos vezetőre van szükség. Ugyanígy kerüljük
el azt is, hogy meséinket több részletben, folytatásos változatban adjuk át: inkább
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rövidítsünk, de a feszült helyzetekből mindig jussunk el valamiféle feloldásig.
Mindezek miatt megemlítendő: a félelmetes mese illetve a rosszul végződő mese problémája (mármint, hogy való-e a gyermeknek) részben álprobléma: a történet a legkülönbözőbb érzelmeket válthatja ki egy gyermekben, és a különböző személyiségek reakciói nagyon eltérőek lehetnek. Így bajos előre kiszámítani már azt is, melyek a „félelmetes”, nem
gyerekeknek való mesék, s melyek nem. De nem is ez a helyzet kulcsa: hanem az, hogy a
mesehallgatás során megkapják-e a kicsik a szeretetteljes, magabiztos, biztonságot nyújtó, támogató együttérzést, amire az elhangzottak földolgozásakor támaszkodhatnak.
Ne felejtsük: a családban bekövetkező betegség, haláleset, válás sem „való a gyermeknek”, mégis megesik. Nyilván senki nem keresi az ilyen élményeket gyermeke
számára, ugyanígy nem is ijesztgetjük őket kifejezetten horrorisztikus, elkeserítő,
elborzasztó mesékkel. Viszont a már bevált, generációkat gazdagító mesék „szörnyűségei” a jó mesemondónak és a szeretetteli, megerősítő, biztonságot nyújtó légkörnek
köszönhetően – bár kétségkívül feszültséget is keltenek – egyúttal a legnehezebb élethelyzetekkel való küzdésre is felvérteznek.
A mesének valláslélektani szerepe is van, az erkölcsi magatartás megalapozója is lehet.
A „mesei tanulság” fogalma túlságosan is sokat koptatott közhelye a nevelés- és irodalomtudománynak: ahogy szerepét sokan túlbecsülték, úgy az ellene folytatott hadjárat is hamar nevetséges szélmalomharccá silányult.
Történelmi tény, hogy a gyermekek nevelését intézményesen is rendezni kívánó társadalmak már az ókor óta szívesen hoztak létre eleve a gyermekeknek szánt, kimondottan tanító, nevelő célzatú, mesei alapú, vagy meseszerű történeteket. Az is igen gyakran
előfordult, hogy közismert, népi vagy hagyományos történeteket közöltek, szabtak át
úgy, hogy végükön szavakkal kimondott, hasznos tanulság legyen olvasható. A Grimmtestvérek munkássága egyebek mellett épp azzal tűnt fel saját korában, hogy mellőzték
ezeket a társadalom által elvárt kellékeket, s a meséket, történeteket igyekeztek olyan
formában továbbadni, ahogyan ők hallották. A romantika kora követte őket: és a huszadik század elejére, közepére már a gyermekirodalomból is kikoptak a fabrikált, tanulságra kihegyezett, vagy utólag tanulsággal ellátott történetek. Esztétikai szempontból
talán kételyek nélkül üdvözölhetjük ezt a változást, de a gyermeki lélek egészségesen
tartása ügyében koránt sem biztos, hogy akkora előrelépést jelentett, mint sokan vélték.
A túlzottan felnőttes didaxisú szövegek mint most, már akkor is fogyaszthatatlanok
és sikertelenek voltak. Amikor viszont a nevelő célzat mellé magával ragadó történet is társult: a legismertebb ilyen szöveg Collodi Pinokkiója – a gyermekek minden
„csináltsága” és kétségtelenül kissé erőszakos nevelő jellege ellenére örömmel olvasták. A lényeg, ami hatott, ugyanaz volt, mint évezredek óta: a jó történet – a mese.
Ez a valódi kulcsa az említett erkölcsi és valláslélektani hatás megértésének.
A világ dolgai, eseményei, a maguk módján, szétszórtan, kissé áttekinthetetlenül
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zajlanak-történnek. A kisgyermek még nálunknál is kevesebb rálátással és tapasztalattal rendelkezik a dolgok felől. A beszéddel együtt a gondolkodást, a körülötte lévő világ belső elrendezését, rendbe szedését is rohamosan sajátítja el: de
a teljességgel megnyugtató és kielégítő rend létrehozatalához nincsenek meg az
erőforrásai. (Ez persze nem csupán gyermeki, inkább általános emberi jelenség.)
A történet, a narráció, az elbeszélés, végső soron a mese – egyebek mellett – ennek
a csodálatos lehetőségnek az ígéretét hordozza: a világ megérthető, megismerhető, biztonságos: „kerek”. A körülöttünk lévő világ összefüggéseit fáradságos munkával igyekszünk feltárni: a mese természetes módon mutatja be az események és
szereplők összefüggéseit. A valódi világ sokszor ritmus nélküli, zavaros: néha várnunk kell, ki tudja meddig, máskor követhetetlenül felgyorsul minden, és elmulasztunk valamit. A mese egyenletes, jó tempója rendbe szedi az események menetét. A valóságban ítéleteink könnyen megcsalhatnak bennünket: jelenségek,
tárgyak, emberek másnak mutathatják magukat, mint igazi valójuk. Vagy – csak
mi tévedünk: a végeredmény ugyanaz, a csalódás. A mesében a mesemondó tudása garantálja: a dolgokról a lényeget, az igazat mondja el, és ha a bonyodalom miatt valami másnak is látszik, mint ami valójában: ezt előre kacsintva jelezheti,
és a végén úgyis gondoskodik arról, hogy a rejtett dolgok napvilágra kerüljenek.
Érthető talán: a mesemondói tudat, tudás, és a mese világképe: az isteni gondolkodás, gondoskodás, a teremtő bölcsesség és a megváltói szeretet halovány visszképe,
az arra mutató, utaló jel lehet. A mesehallgatás adta biztonságérzet, ismeret és lelki
kapcsolat felidézi és hívogat az Istennel való kapcsolatba: egész életünk tekintetében
az Ő támogató jelenléte, szeretete adhatja meg ugyanezt az örömöt és biztonságot.
Ebben a világban mi tökéletlenségünk és bűnös természetünk miatt igencsak eltévedve élünk. Igaz iránymutatást, a dolgok értelmébe, jó-voltába vetett reménységet
a Szentlélek munkálhat ki bennünk, hiszen csak Isten az, aki ezt a világot egyként
látja, teremtőjeként szereti, titkait tudja, és „bölcsen igazgatja”. A mi saját, emberi
„magabiztosságunk”, gyermekeink lelki egészsége a teremtő és szerető Istennel formálódó áldásos kapcsolatban épülhet – és ebben a kapcsolatban Ő a kezdeményező, az ajándékozó fél. Ennek a megajándékozottságnak, a jó rendbe beavatásnak, a
gondviselőként megtartás áldásának egyfajta előképe, visszfénye a jó mese-élmény.
Az Istennel való kapcsolatot nem tudatosító emberek pedig ezen jellegzetességek
folytán tarthatják a meséket erkölcsi szempontból hasznos, gazdag szövegeknek.
Minden eredeti, jó mesében rend van. Nemigen akadnak véletlenek, a gonoszt legyőzik, az ígéreteket megtartják, a gyenge, felkészületlen elbukik, az önzetlen cselekedet
hálát szül, és így tovább. A mesék minden eleme, minden porcikája egyetemes (vagy
annak szánt) igazságokat hordoz: egyszerű, és nyilvánvaló módon mutat be amúgy
esetleg nehezen belátható törvényszerűségeket. (Ilyen törvényszerűség lehet az, hogy
„jó tett helyébe jót várj”, de akár az is, hogy „ha valakit messzire vittek, sokáig tart érte
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menni”.) A társadalom által erkölcsnek nevezett belső, emberi rend kialakulásához az
kell, hogy a polgár rendelkezzen egyfajta szilárd hittel, meggyőződéssel a körülötte
zajló világ egészét illetően. (Mivel annak áttekintésére, megtapasztalására egyedül
képtelen, mindenképp valláshoz, vagy rosszabb esetben ideológiához fog folyamodni.)
A mesék végül is általában képesek kimondott vallási vagy ideológiai tanítás nélkül
egésznek és működőnek bemutatni világukat, nem csodálható hát, hogy népszerűségük évezredek óta valamennyi kultúrában nagyrészt töretlen.
A mese, mint az irodalomszeretet kulcsa
Az óvodai nevelés vonatkozásában a címben jelzett program, szándék, terv
vagy óhaj az évtizedek múlásával egyre kevesebbet említtetik. Nehéz az irodalomszeretet fontosságáról, hasznosságáról beszélni egy olyan világban, ahol az emberek hatvan százaléka egyetlen könyvet sem olvas el akár egy egész esztendő alatt.
Nehéz a szépirodalom lelket és szellemet frissítő, építő szerepe mellett kardoskodni, mikor a munka vagy iskolai nap utáni lazítás, feltöltődés, pihenés eszköze
immáron szinte csak a televízió, a házimozi és az egyre sokoldalúbb számítógép.
A szórakoztató irodalom ma is örvend bizonyos népszerűségnek, vannak és talán
lesznek is könyvsikerek – igaz, egyre inkább a fi lmváltozatokkal együtt haladva.
Az igazán tartalmas, komoly alkotások pedig – ahogy a zene, a tánc, a képzőművészet
vagy akár a fi lm területén – a művelt keveseké maradnak. Ezek az alkotások a legtöbb
esetben amúgy sem kedveznek a feltöltődő, passzív, pihenés-központú befogadásnak,
így „mindennapi használatra” nem alkalmasak.
Így tehát látható: amikor az olvasásszeretet, irodalomkedvelés óvodáskori megalapozásáról beszélünk, nem is olyan könnyű meghatározni a távlati célokat. Enélkül
pedig a konkrét teendők dolgában is nehéz tisztán látni.
Két ponton mindenképp kapcsolódni tudunk az „írásbeliség világához”, az úgynevezett Gutenberg-galaxishoz.
Elsőként: figyelembe kell vennünk, hogy az irodalmi élet az emberi kultúra egyik
leggazdagabb, legtöbb értéket felmutatni képes közege. Számos kitűnő írónk, költőnk
tevékenykedik ma is, a régi korok kiválóságainak is se szeri, se száma. Emellett van
kritikai életünk, és az irodalomtudomány egyetemi és akadémikus szinten folyamatosan szolgál eredményekkel.
Mindez a gazdag szellemi élet a számunkra, az óvodai nevelés számára forrásként
és garanciaként szolgálhat: az irodalom sajátos nyilvánosságként működik, ahol a
megjelenő műveket olvassák, kommentálják, véleményezik, terjesztik, és így tovább.
Ha lehetőségeinkhez mérten figyelünk ezekre a jelenségekre, elkerülhetjük, hogy kifejezetten vitatott, értéktelen, valamilyen szempontból károsnak, rossznak tartott – esetleg dilettáns, csak a pénzszerzés miatt elkészített művekkel szennyezzük a gyermekek
világát. Nyilván semmilyen értékítélet nem kötelező senkire nézve, de nagy szerencse,
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hogy ilyen gazdag lehetőségeink vannak, hogy ha akarunk, szembesülhessünk más,
tapasztalt emberek véleményeivel. És ilyen módon, lassan, apránként gyermekeink
irodalomhoz való viszonyát is formáljuk, hiszen részben a korízlést közvetítjük feléjük – s egyúttal azt is, melyek azok az értékek, minőségeke, melyeket a régi korokból
megőrzendőnek és hasznosnak tekintünk.
Kevésbé bonyolult és kifi nomult az „Emerging Literacy” jelensége, illetve tervszerű folyamata, melyről a magyar szakirodalomban is egyre többet hallhatni.
Lényege, röviden: az írásbeliség, az írás-olvasás szokása koránt sem csupán az irodalom
művészetével való kapcsolattartást szolgálja. Számos, teljesen hétköznapi funkciót is
betölt: számlákat, felszólításokat kapunk, feliratokat helyezünk el és értelmezünk, saját
emlékezetünket naptárral, jegyzetekkel, naplóval vagy bevásárlócédulákkal támogatjuk. Többen felismerték: a gyerekek az írás és olvasás technikáját bár csak 6-10 éves korukban sajátítják el, de sokkal hamarabb megtanulhatják azt, mi mindenre alkalmas
az írás-olvasás: milyen „felnőttes szokások” kapcsolódnak hozzá. Különösen megfontolandó ez annak tükrében, hogy a hazai iskolákban az írás-olvasástanulás tempója
igen feszített, az iskolai könyvek feladatanyaga általában egysíkú, mechanikus, és a
legtöbb osztályban sem lehetőség, sem felkészültség nincsen az életközeli kommunikációs helyzeteket is megteremtő munkaformákhoz. Igazság szerint a fogékony, játékos,
még „ráérős” óvodások valóban örömmel ismerkednek meg a felnőtt világ egy újabb
aspektusával: mi mindenre használható az írás-olvasás. A mozgalom kidolgozott
módszertannal, pedagógiai háttérrel bír, a mi esetünkben két dolgot kell megjegyezni:
Egyrészt, a mesék nagy része szóbeli kultúrában keletkezett, és legjobban akkor működik, ha valódi, életteli, gazdag szóbeli előadás szólaltatja meg. Viszont mi a legtöbbször
mégiscsak könyvekből ismerjük, tanuljuk meg őket. Az óvodai mesefoglalkozásoknak
hasznos és fontos kelléke lehet a mesekönyv: így a könyv, mint tárgy (ha illusztrált,
akkor szemet gyönyörködtető élmény) vonzóvá válik a kicsik számára. Viszont: a
könyvből olvasással valójában megnehezítjük saját dolgunkat. A könyvben leírt szöveg
szinte semmivel nem segíti az eleven mesemondást, a figyelmet viszont megosztja.
Célszerű ezért – még ha elsőre nem is tűnik logikusnak – csak olyan mesét választani
„felolvasásra”, amelyet már magabiztosan, szépen és elevenen tudunk fejből is mesélni.
Másrészt: léteznek olyan modern mesék, meseregények, amelyek tematikájukban
már érintkezésben állnak az írás-olvasás jelenségével. A keresztyén óvodákban a
gyerekeknek tudomásuk van a Bibliáról, ismerik az Írás szerepét Isten tervében. Bár
jelentős felkészülést igényel, de hasznos, ha arányosan bővítjük mese- és történetkincsünket ebbe az irányba is.
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Műmesék és gyermekeknek szánt modern epika
Műmesének tekinthetünk praktikusan minden, nem tradicionális, nem a szóbeli
hagyományból származó olyan (írott formában is létező) történetet, melyet gyermekeknek is szántak. Mivel maga az általános írni-olvasni tudás sem régi jelenség, sejthető, hogy az „irodalmat olvasó gyermek” – s így a külön „gyermekirodalom” jelenségei
egészen újnak tekinthetők. Ezzel együtt létezik egy mintegy 100-150 éves irodalmi
hagyomány, melyben az ismert mesegyűjtemények mellett beletartoznak a klasszikus
gyermekirodalom ismert alkotásai is, így többek között Hans Christian Andersen meséi, Carlo Collodi Pinokkiója, Oscar Wilde meséi, Lewis Carroll versei és mesekönyvei,
Alexander Milne meseregényei, Antoine de Saint-Exupery Kis hercege, Frank L. Baum
Óz-a – és még több tucatnyi klasszikus darab. Közös vonása ezen műveknek, hogy
átdolgozásaiknak, adaptációiknak (televízió, fi lm) se szeri, se száma – legjellemzőbb
példa: a Walt Disney fi lmvállalat szinte mindegyikből készített már saját rajzfi lmet.
Ugyanígy létezik egy sajátos, magyar műmesei hagyomány, melynek régibb szövegkincsét elsősorban iskolai olvasókönyvek, kisgyermekeknek szánt, illusztrált antológiák tartalmazzák – újabb darabjai pedig olyan szerzőkhöz köthetőek, mint Csukás
István, Lázár Ervin, Kormos István – az egészen kortárs gyermekirodalomról pedig
elmondható, hogy szinte valamennyi nevesebb kortárs írónk és költőnk jelentkezett
az elmúlt években gyermekeknek szánt kötetekkel.
Jól látható, hogy terjedelmében a nyomtatásban hozzáférhető műmesei szöveganyag
nagyságrendekkel meghaladja a népmesegyűjtemények mennyiségét. Olyannyira,
hogy a választéknak nem csupán az áttekintése tűnik szinte lehetetlen feladatnak,
hanem az is, hogy valamiféle objektív mércét állítva kiválasszuk a valóban „értékes”,
„hasznos”, „időtálló” darabokat. (Természetesen ennek ellenére nem szenvedünk hiányt különböző szempontú méltatásokban és elítélő kritikákban.)
Józanul végiggondolva – a korábban elmondottakkal összhangban – annyi tűnik
biztosan állíthatónak: a szülői / nevelői ízlés, értékrend, személyiség messzemenően meghatározza, a gyermekek milyen alkotásokat ismernek és kedvelnek meg. A
televíziót néző gyermekek viselkedését megfigyelve bárki meggyőződhet róla: nekik
minden „mese” – mese. Ezt a nyitottságot ne valamiféle értékrendszer nélküli, negatív
jelenségként – gyermeki igénytelenségként fogjuk fel: a gyermeki befogadás sokkal
kreatívabb, kiegészítő, továbbgondoló természetű, mint a sokszor csak az egyoldalú,
passzivitásba fúló, „szórakoztatást” igénylő felnőtteké. Mivel a gyermekirodalmat
felnőttek hozzák létre, a felnőtt világ sok tökéletlensége, meddő nevelési igyekezete,
erkölcsi bizonytalansága vagy egyenesen korruptsága is ott van a gyermekirodalomban. Mikor azonban a felfedező gyermeki tudat és érzelemvilág kalandozik e mesék
valóságában, ott jótékony átalakító és szelektáló műveleteken keresztül az adott történet a befogadó gyermek érzelmi, értelmi és élményvilágához alakul.
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Vázlatok az óvodai anyanyelvi-irodalmi nevelésről

Ez persze nem csökkenti a felnőtt felelősségét, ugyanakkor a szerepeket talán
egyértelműbbé teszi: a felnőttnek legyen jó ízlése, legyen igényes és figyelmes, saját
értékrendje szerint tudjon hiteles, megalapozott döntést hozni, mikor a kicsiknek
mesét választ. Ugyanakkor jobb, ha nem terheli magát feleslegesen afölötti aggodalmakkal, hogy gyermekének jelen fejlődési fázisában vajon milyen tematikájú, szerkezetű, motívumkincsű mesét válasszon – a korábbi fejezetekben bemutatott kapcsolati
vonatkozások, és az ismétlődés, a mese valós megismerésének, jó értelemben vett megszokásának ennél nagyobb szerepe lesz – a mesét választó felnőtt, a mesét hallgató
óvodás és a mese hármasnak közös életében.
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E rövid kiadvány, hogy tarthassa magát a címben is jelzett vázlatos jellegéhez – itt
véget ér. Szerzője reméli, hogy formabontónak s egyszersmind összegzőnek szánt gondolatai legalábbis vitára ingerlik olvasójukat – a rövid terjedelem pedig maximálisan
nyitva hagyja a továbbgondolás lehetőségét.
A kiválasztott tematikus keret vállaltan a főiskolai óvodapedagógus-képzés bizonyos tantárgyi egységeihez igazodik. Ugyanakkor érzékelhető: jóval nagyobb terjedelemben kellene foglalkozni a gyermekek médiafogyasztási szokásaival, a mesefi lmek- és műsorok befogadásának kérdéseivel, a felbomló, mozaikosodó családokban
felnövő, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek sajátos
nyelvi-kulturális szocializációs kérdéseivel, a bibliai történetek irodalmi adaptációival,
a képregényekkel, a fogyasztói társadalom marketing-narratíváival (ld.:„egy igazi hercegnő naponta kétszer mos fogat”), a meseterápiával, a drámapedagógiával, az önálló
mesealkotás lehetőségeivel, és így tovább, és így tovább.
Másfelől: a töredékes, vázlatos jelleg talán azt is jelezheti: korunk kevéssé kedvez
a féltéglányi egyetemi kézikönyvekben közreadott és terjedő tudásnak: a jelen jegyzetben tárgyalt kérdések valódi közege a beszélgetés, az élő szóban zajló vita – és jó
és kívánatos az is, ha az esendőségében is bölcs emberi emlékezet szűrőjén keresztül
élhetik tovább e vékony kötet gondolatai életüket.
Az sem volna kis dicsőség, ha az olvasó még a szerző nevét is elfelejtené – ha: az itt
olvasottak amúgy hozzájárulhattak saját, személyes anyanyelvi és irodalmi ízlésének,
tudatos gondolkodásának kialakulásához.
Így hát: Lectori Salutem – és: Soli Deo Gloria!
Nagykőrösön, az Úr 2012. esztendejében, Szent András havában.
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