
mint Csáth Géza Szabadka után Bu-
dapestet: nyüzsgõ, átláthatatlan vá-
rosnak, ráadásul Bécsbe dohányt
bevinni tilos, csempészni kell a sza-
lonnát és a �jó nagy átalag erdélyi sós-
káposztát� is, ahogy Székely László
saját kezûleg elkövette, mialatt végig
gavallérok között mulatott.

A Bécsi utazásokban böngészhet
történész (maga elõtt látva a kis II. Jó-
zsefet, amint Pekri Polixéna fõkötõjé-
vel babrál), filológus és az is, aki szóra-
kozásból képzeletében Bécset fel szán-
dékszik építeni. Kosztolányi Dezsõ
szerint minden nagyvárosnak jellegze-
tes az illata: Budapestnek pótkávészaga
van, Bécsnek édessütemény-szaga. De
õ nem a tizenhetedik században élt,
még a tizennyolcadikban sem. Az ol-
vasónak azonban, hogy beleszagol-
hasson a korabeli Bécs levegõjébe, a
Bécsi utazásokon túl a saját orrára van
szüksége � legkevésbé sem az enyémre.

BÍRÓ GERGELY

(Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta
S. Sárdi Margit, Tertia Könyvkiadó, Bp.,
2001. 287 o. 2600 Ft)

A magyar olvasástanítás 
története

Mostanában több tévécsatornán is-
mételték-ismétlik a hatvanas évek le-
gendás filmsorozatát, a Princ, a kato-

nát. Az egyik epizódban Kalányos
Vendel honvédrõl kiderül, hogy
analfabéta, de jószívû századosa
megtanítja írni-olvasni. A botcsinál-
ta tanító � mint ezt az Adamikné
Jászó Anna, Fleckensteinné Cser-
venka Júlia, Könyves-Tóth Lilla és
Mészáros István által írt olvasástaní-
tás-történeti könyv alapján megálla-
píthatjuk � a korabeli metódusok-
hoz képest meglehetõsen korszerût-
lenül járt el, de legalább nem
silabizáltatta növendékét. A silabizá-
lás ugyanis eredetileg nem a ne-
héz(kes) olvasást, hanem az olvasás-
tanítás egyik legõsibb módszerét je-
lentette. �A legelsõ gyakorlatot így
olvasta ki a kisdiák: a�bé = ab�,
majd a mássalhangzó mögé került a
magánhangzó, s azt is hasonlókép-
pen olvastatták el. Ezek a két-három
hangból/betûbõl álló szótagok (syl-
labák) többnyire értelmetlen hang-
kapcsolatok. Aki a 20. században ta-
nult olvasni, valószínûleg nem ezzel
a módszerrel tanult. (Móricz Zsig-
mond még � tudhatjuk meg e tan-
könyvbõl, ha éppen a mesternél
nem olvastuk � szintén silabizálás
útján kezdte a betûkkel való ismer-
kedést.)

A legrégebbi, magyar nyelvû szö-
veget (is) tartalmazó ábécésköny-
vünk Heltai Gáspár 1553-as kolozs-
vári nyomtatványa, A gyermecskéknek
és az egyéb együgyû keresztyéneknek
épülésére. Az 1560. évi nagyszomba-
ti katolikus zsinat rendelkezett a
népiskolák megszervezésérõl, s a ta-
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nítók kötelességévé tette az olvasás
megtanítását is. Sylvester János már
a silabizálást is csupán a speciális
magyar hangok/betûk elsajátításá-
hoz használta. Õ, majd Dévai Bíró
Mátyás és Bornemisza Péter voltak
azok, akik a latin betûkön alapuló
olvasástanítást a 16. században a
magyar hangzókészlet sajátosságai-
ra alkalmazták. Pázmány a korabeli
vélekedésekkel ellentétben �üdvös-
séges dolognak ítélte�, hogy a lá-
nyok-asszonyok is taníttassanak meg
a betûvetésre és -olvasásra. Come-
nius a játékosságra helyezte a hang-
súlyt, hogy a gyermekek saját képes-
ségeik szerint nyerjenek bebocsátást
a betûk birodalmába, ne pedig a kor
gyakran erõszakosan szigorú metó-
dusa szerint. (A 17. század közepén
általában három-négy évig tartott,
mire a gyermekek úgy-ahogy meg-
tanultak írni-olvasni.) Ezzel a ma-
gyar olvasástanítás tulajdonképpen
el is jutott a ma is érvényesnek ne-
vezhetõ alapokhoz, a többi a tanítá-
si módszeren és a tanítón múlik.

Írni és olvasni tanulni nem
könnyû, ám tanítani is nehéz. Szám-
talan módszer volt és van forgalom-
ban, s valószínûleg mindig a tanuló
személyiségéhez alkalmazkodva kell
kiválasztani az éppen megfelelõt. A
tanítók, oktatáselmélettel foglalko-
zók számára mindenekelõtt a könyv
zárófejezetét tenném kötelezõvé,
amely rövid, de velõs áttekintést
nyújt az olvasás fogalmáról, az elmé-
leti alapokról, a terminológiai kér-

désekrõl, a módszerekrõl, egyszóval
az olvasóvá nevelésrõl. Ezek végig-
gondolása után pedig, nemcsak pe-
dagógusoknak, hanem a mûvelõ-
déstörténet iránt érdeklõdõknek, sõt
a gyakorló szülõknek is érdemes át-
tanulmányozni az egész könyvet,
amely többet nyújt, mint amit címe
ígér: a magyar olvasástanítás törté-
nete mellett az írástanítás históriáját
is felvázolja, s kellõ alapossággal tá-
jékoztat a mindenkori külföldi � ter-
mészetesen a korabeli Magyarorszá-
gon is ismert, követésre méltónak
tartott vagy éppen vitatott � mód-
szerekrõl, rendszerekrõl is. Kronoló-
giai rendben halad, az egyes korsza-
kok tanítási módszereit, tankönyveit,
oktatáspolitikáját részletesen ismer-
tetve. Külön erénye a könyvnek,
hogy nem elégszik meg a történeti
tények rögzítésével, hanem értékeli
is a könyveket és metódusokat, s te-
szi ezt az adott idõszak szintjén: a
középkori írás- és olvasástanításon
például nem a 19. század végi fono-
nimikát (hangutánzó módszert) kéri
számon. Természetesen, mint min-
den tankönyv, nem egyhuzamban
olvasandó végig, de akárhol belela-
pozunk, mindig lelünk benne vala-
mi érdekeset, fontosat, megszívle-
lendõt.

CSILLAG ISTVÁN

(Szerkesztette Adamikné Jászó Anna,
Osiris Kiadó, Bp., 2001. 328 o. 2480 Ft)
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