
  Könyvtári Levelezõ/lap � 2002. augusztus � 25

A magyar olvasástanítás
története

Az Osiris Kiadónál
most megjelent könyv-
nek, A magyar olvasás-
tanítás történetének
elsõ átlapozásakor is
szembetûnik egy sajátos
vonása: míg más törté-
neti összefoglalások a
jelenhez közelítve egy-
re szûkszavúbbakká és
óvatosan vázlatosakká
válnak, ez a könyv éppen ellenkezõen épül fel.
Napjainkhoz közeledve a téma addigi szigorú
medre kiszélesedik, ágakra bomlik, részletezõvé
válik, elméleti fejezetekkel gazdagodik. Szem-
mel láthatóan a napjaink gyakorlatával birkózók-
hoz akar szólni. Két irányba tekintõ mû ez: egy-
szerre, azonos intenzitással vállalja a múltba
nézést és a jelen szolgálatát.

A kettõsség megértéséhez a mû elsõ, 1990-es
megjelenéséhez, annak oktatáspolitikai hátteré-
hez kell visszanyúlnunk.

Mikor az általános iskolai nevelés és oktatás
1978-as terve a korábbinál szabadabb kezet adott
� hosszú idõ óta elõször � az olvasástanítás
különbözõ eljárásainak, sorra jelentek meg a
különbözõ programra épülõ ábécéskönyvek, szak-
mai viták lángoltak fel, eltérõ nézetek csaptak
össze. Úgy tûnt, hogy a korábbi évtizedek egy-
oldalúságát most egy másik irányú váltja föl: az
újdonságok, a felületesen ismert külföldi minták
túlértékelése. Ebben a helyzetben Adamikné Jászó
Anna meghatározóan fontos szerepet vállalt: el-
mélyülten tanulmányozta a külföldiek mellett a
hagyományos magyar olvasástanítási eljárásokat
is, hogy kialakíthassa a magyar nyelv struktúrá-
jának leginkább megfelelõ, a hagyományt és a
korszerû metodikát leginkább egybeforrasztó
olvasástanítási módszertant. Ebbe a programba
illeszkedett be a magyar olvasástanítás történe-
tének tüzetes áttekintése, amelyet munkatársai-
val közösen végzett, és ennek eredményeként
születetett meg s látott napvilágot a Tankönyv-

kiadónál 1990-ben A magyar olvasástanítás tör-
ténete.

Most az Osiris Tankönyvek sorozatban ha-
sonló címmel megjelent ugyanannak a mûnek
bõvített, új kiadása. A téma idõszerûsége mit
sem változott: ma közel másfélszáz kiadó fog-
lalkozik tankönyvkiadással, újabb és újabb ábé-
céskönyvek közül kell a pedagógusoknak és szü-
lõknek választaniuk, s az összehasonlító-vissza-
tekintõ ismeretekre nagyobb szükség van, mint
valaha.

A két kiadásnak változatlan a szerzõi gárdá-
ja: Mészáros István, Fleckensteinné Cservenka
Júlia, Adamikné Jászó Anna, Könyves-Tóth Lil-
la és azonos a szerkesztõje: Adamikné Jászó
Anna. Az Osiris-kiadás a kisebb bõvítéseken,
módosításokon kívül néhány vonatkozásban egé-
szen újat ad. Részletesen bemutatja a két kiadás
közt eltelt évtized, a kilencvenes évek új tan-
könyveit, és a záró, elméleti összegzés tartalmi-
lag megújulva önálló tanulmánnyá kerekedett. A
több mint félszáz illusztráció nemcsak színesíti,
hanem információkban is gazdagítja a kiadványt.
(Az elõzõ kiadásból ez nagyon hiányzott.)

A vállalkozás pedagógiatörténeti mûként is
úttörõ jellegû: a témának az érdemi teljesség
igényével fellépõ elsõ összegzése. (Hiányérze-
tünk csak a határon túli magyar ábécéskönyvek-
kel kapcsolatban támadt. Ezek teljességgel ki-
maradtak, jóllehet a cím a magyar � és nem a
magyarországi � olvasástanítás történetét ígéri.)
A teljességre törekvés kézikönyv értéket ad a
kötetnek a kutatók számára, de nem könnyíti meg
azok dolgát, akik a gyakorlat felöl közelítve
veszik majd kézbe, mivel az olvasástanítás meg-
határozó irányzatai és személyiségei mellett bõ-
ven szerepelnek benne a tankönyvírás ma már
lexikális adattá szerényült aprószentjei is.

�Könyvünk a kezdeti olvasástanítás módsze-
reinek történetét mutatja be, más szóval: az ábé-
céskönyvek történetét� (9. p.) � mondja az elõ-
szó, némileg korrigálva, szûkítve ezzel a könyv
címét. Jól tudjuk � akár a könyv összegezésébõl
is �, hogy a szövegértõ olvasás megtanítása nem
fejezõdik be az ábécéskönyvvel � sõt, a nyelvi
tudatosság megalapozásának pedagógiai prog-
rammá válása óta nem is azzal kezdõdik  �, mégis
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helyesen döntött a könyv szerkesztõje, mikor az
ábécéskönyvek történetét választotta vezérfonal-
nak, s erre fûzték fel a szerzõk a kortörténeti,
iskolatörténeti és más információkat. Az ábécés-
könyvekben ugyanis � pars pro toto � igen jól
megragadható egy-egy korszak minden olvasás-
tanítási problémája.

Kik hasznosíthatják A magyar olvasástanítás
történetének gazdag anyagát?

Sokan, beleértve az olvasástörténet és a ma-
gyar mûvelõdéstörténet iránt érdeklõdõket is, de
mindenekelõtt a munkájukat nem rutinszerûen
végzõ tanítók. �Legyen ez a könyv bátorítás,
ösztönzés minden kor minden tanítója számára
ábécéskönyvek írására, önálló eljárások készíté-
sére, a mindenkori kisgyerekek segítése céljá-
ból� (301. p.) � írja  a záró fejezet. Közéjük
sorolhatjuk reményünk szerint a jövendõ tanító-
kat, a jelenlegi hallgatókat is.

S még valami, ami a könyv témájának új
aktualitást ad. Az olvasásnak mint társadalmi
jelenségnek új megközelítése bontakozik ki sze-
münk láttára: egyre több mû foglalkozik az ol-
vasás kultúrtörténetével. Az olvasástörténetnek
már magyarul is olvashatjuk akár igényes kézi-
könyvét, akár a nagyközönségnek szóló olvas-
mányos összefoglalását.

Az olvasás történetének lehet-e fontosabb
fejezete, mint elsõ könyvünk, az ábécéskönyv
története?

Katsányi Sándor
ADAMIKNÉ Jászó Anna (szerk.): A magyar

olvasástanítás története. – Bp. : Osiris

Kiadó, 2001. 327 p.

Írások Grétsy László
70. születésnapjára

Grétsy László nevét valameny-
nyien ismerjük a rádió, a tele-
vízió anyanyelvi mûsoraiból, s
a folyóiratok nyelvmûvelõ ro-
vataiban is olvashatjuk írásait.
Õ a magyar nyelv legismertebb
tanára: több évtizedes munká-
jával õrzi és ápolja nyelvünk
szépségeit és értékeit.

Az Éltetõ anyanyelvünk címû könyvvel több
mint száz nyelvész köszönti õt hetvenedik szü-
letésnapján.

A kötetben tanulmányokat olvashatunk, me-
lyek a nyelvmûvelés és egyéb nyelvtudományi
ágazatok elméletérõl, valamint vitatott kérdése-
irõl szólnak. A könyv érdeme, hogy sokoldalúan
foglalkozik beszélt nyelvünkkel, sõt a tanári
munkát sem hagyja figyelmen kívül. A szerzõk
tanácsai a mindennapi kommunikációt segítik.

A kötet számos írója foglalkozik a helyesírás
kérdéskörével. Kitûnõ tanulmányokat olvasha-
tunk például a díj-, intézmény- és helynevek
megfelelõ írásmódjáról. Szó esik az ortográfia, a
grammatika és az esztétika viszonyáról. Bepil-
lanthatunk a mai vállalatok névadási szokásaiba,
a névmagyarosítás folyamatába, domborzati for-
mák névtípusaiba és a családinév-változásokba
is. Azt hiszem, ezek az érdekes tanulmányok
felkelthetnék még a legközönyösebb tanulók
nyelv iránti érdeklõdését is.

Sajnos egyre több közéleti szereplõ beszédé-
re jellemzõ a helytelen hangképzés és hangsú-
lyozás. Emellett feleslegesen használnak igekö-
tõket, névutókat. Számukra is hasznosak lehet-
nek az errõl szóló tanulmányok. Sokuknak meg-
lehetõsen alacsony szintû az ismerete az egyez-
tetésrõl vagy az ikes ragozásról. Õk is haszonnal
forgathatják ezt a kötetet.

A könyv szerzõi gondoltak a magyartanárok
feladataira. Munkájukat nemcsak a tanulók egy-
re hiányosabb ismeretei gátolják, hanem mai
világunk felgyorsulása is, melyek az idegen sza-
vak, terjengõs kifejezések használatára szoktat-
hatják az ezeken felnövõ ifjúságot. Fel kell is-
mertetni velük ezeket a buktatókat, buzdítani kell
õket az igényesebb, választékosabb nyelvhasz-
nálatra. A kötet szerzõi � köztük nyelvészek,
pedagógusok � felhívják a figyelmet a tanári
megnyilatkozásokban használt nyelvi elemek
funkcióira, a megszólítások jellemzõire, melyek
a hatékony közlésfolyamatot szolgálják. Nem
maradnak említés nélkül az emberek közötti
kommunikáció új formái (mobiltelefon, internet)
sem. Emellett szó esik a nyelvmûvelés elméleti
és gyakorlati jellemzõirõl. Kiderül többek között
az is, hogyan kell helyesen használni a vonatko-
zó névmási kötõszókat vagy az alakváltozatokat.
Olvashatunk még nyelvi normáról, retorikáról,
szociolingvisztikáról.

Az Éltetõ anyanyelvünk címû könyv össze-
gyûjti a regionális nyelvet bemutató tanulmányo-
kat, melyekben egy-egy szó kiejtésének területi
változatait térkép szemlélteti. Az egyes nyelv-


