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Fügedi István: 

A tanári tényező az oktatómunkában 

Az általános és középiskolai tantervek és módsze-
rek sok szakemberből szélsőségesen pesszimista értékolést 
váltottak ki. Van valami igazság az egyik értékelőnek a 
következő megállapításában: "Az,, hogy egyes iskolák, ta-
nárok mégis jó eredményt érnek el, a tanári tényező ki-
emelkedő szerepét látszik bizonyítani." 

A tanári személyiség - mint minden személyiség -
bonyolult szerkezet, kívánatos jegyeit nein lehet mara-
déktalanul pontokba szedni, azt sem lehet meghatározni, 
hogy meddig terjedjen e jegyek köre, de a munka ered-
ménye, a tanár és a diákok közötti viszony látható, 
e. viszonyból az is kiolvasható, hogy hogyan értékeli a 
diák a tanár személyiségét, munkáját. i 

Amikor a tanári tényezőről beszélek, elsősor-
ban a hatékonyságról beszélek, a fenti alcímet is azért 
választottam, hogy jelezzem a téma leszűkítését, be-
határolását. Gondolataim el3Ő3orban az intézeti munka, 
ezen belül pedig a magyar nyelvoktatás tapasztalatai-
ból fakadnak. 

Ugy vélem, a hatékonyságra való törekvésnek a 
tanár permanens belső szükségletének kell lennie, a ta-
nárban állandó, tudatos önkontrollnak kell múköd-

E rovat írásai a szakmai konferenciára 
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nie, melynek eredményeként megvalósul a diák szelle-
mi energiáinak lehetőség szerinti maximális működteté-
se. 

Végignéztem egyszer egy egyébként lelkiisme-
retesen és eredményesen oktató tanár magyaróráját, 
amely órát. most mégis negatív példaként használok fel* 
A kolléga az óra végén rögtön értékelte is a munkáját, 
megállapítva, hogy az óráját kitűnően építette fel, 
miként mindig mindegyiket, a részek tökéletesen il-
leszkedtek egymáshoz. Ez az értékelés körülbelül igaz 
is volt, csak hát a gép félig-meddig üresen járt. Túl 
sok időt töltött olyan gyakorlatok megoldásával, ame-
lyek minimális szellemi igénybevételt követelnek, 
hosszan magyarázta és magyaráztatta azt a nyelvtani 
anyagot, amit a hallgatók nagyon jól tudtak. De a hi-
bát lényegében nem az óra gyenge hatásfokában látom, 
hanem abban, hogy nem tudta értékelni saját munkájá-
nak eredményességét, remekműnek tartotta azt, ami minő 
ségileg kifogásolható volt. 

Célszerűnek tartom, ha a tanár időnként érté-
keli az órát, illetve az egy-egy napon megtartott 
óráit az eredményességük, a tudásgyarapodás, a tovább-
lépés szempontjából. Még azt is elképzelhetőnek tartom 
hogy a tanár-diák együttműködésben a gyenge teljesít-
ményben a tanár a diákok előtt is vállalja a rá eső 



részt. Ez nem csökkenti, inkább növeli a tekintélyét* 
Az önkritika az objektív értékelésre és a teljesítmény-
növelési szándékra utal. 

Hadd említsek egy /az előbbi negatív példával 
ellentétes/ példát. Az óra, amelyet láttam, nem volt 
túlzottan látványos, mint ahogy az órák általában nem 
látványosak, A tanár nem használt technikai segéd-
eszközöket, az óra mégis remekmű volt a maga nemében* 
Miből építette ezt a remekművet? Mondhatni, semmiből® 
Kihozta a gyenge nyersanyagból azt, ami rejtve benne 
volto A találékonyság, az idővel való takarékos gazdál-
kodás, a hallgatók nem formális, hanem valóságos akti-
vizálása volt a legfőbb értéke az órának. 

Most foglalkozzunk egy kicsit a nyersanyag-
gal, amivel a tanár dolgozik. Hegyi Endrét idézem, aki 
azt mondta, hogy a probléma nyújtja a megoldást. A 
transzformációra és a nyelv dinamikus szemléletére az 
vezette, hogy küszködött a melléknévi igenevek megér-
tetésével. így született meg benne az egyik, ismeret-
len nyelvi formának egy más formából való levezetésé-
nek a gondolata és fokozatosan az egész nyelvi szemlé-
letváltás. Az, hogy a probléma nyújtja a megoldást, 
a használt nyelvi anyag minden részére érvényes» Lás-
sunk néhány egészen hétköznapi példát: 

Tankönyvi gyakorlataink nagy része csak mini-
mális szellemi erőfeszítést követel, de megoldani őket 
célszerű. A probléma az, hogy a hallgatók olvasási 
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nehézségei miatt megoldásuk túl sok időit igényel, ugyan-
akkor kevés belőlük a haszon. Itt többféle módszer is 
kínálja magát. Például a tanár olvassa a mondatok le-
írt részét, a diákok akár kórusban mondják a pótlandó 
részeket; vagy a legtöbbször egymástól független mon-
datok a tanárban asszociációkat ébresztenek, kilép a 
megadott keretből, kérdéseket tesz fel, s így rövid 
dialógusok születnek, amelyekben a hallgató egész szer-
kezeteket önállóan hoz létre, vagyis kreatívan alkal-
mazza a nyelvi elemeket. 

Ugyanígy túl lehet lépni a színes tankönyv 
képsoraihoz tartozó, azonos séma szerint megoldandó 
mondatokon, miután a diákokban elég szókincs és nyelv-
tani ismeret halmozódott fel. Elsődleges megszilár-
dítást szolgáló gyakorlatokról lévén szó, a tankönyv 
szándéka szerint egy-egy képhez egy-egy mondat tarto-
zik, De a tanár felhasználhatja ezeket a képeket ki-
indulási pontként is egy kis terefere kialakításához, 
beláthatja, kérdések segítségével beléláttathatja a 
képbe azt is, ami nincs benne, 

Pontos: a kérdések megválasztása is. Kérdést 
fel lehet tenni úgy, hogy a hallgató a válaszban 
egy helyettesítéssel magát a kérdést használja fel, 
de úgy is, hogy a hallgatót teljesen önálló mondat-
alkotásra késztetjük. Erre szolgálnak az olyan kér-
dések, amelyek a válaszban összetett mondatokat igé-
nyelnek. 
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Többször tanúja voltam, és magam is szenvedő 
alanya hosszú* súlyos, tömör mondatokból álló új szö-
veg idorablo , termeketlen magyaî azasanak® Ennek a sé-
mája a következő: a tanár magyaráz, a diák hallgat és 
nem ért, vagy csak érteget, a tartalmat úgy-ahogy fel® 
fogja* de a bonyolult szintagmatikus kapcsolatok, a 
formai elemek nem tudatosulnak benne * S minderre rá-
mehet 2-3 óra is egy oldalnyi szöveg esetében* Meny-
nyivel hasznosabb az olvasmány tartalma alapján egy-
szerűbb mondatokból álló ismert vagy kevés új szó-
kincs segítségével reprodukciós szöveget csinálni, 
s így elökés^teni az olvasmány megértését® Ez a mód-
szer azonban csak a tartalomhoz nyújt segítséget, nem 
©lég a mondatszerkezetek nyelvi logikájának a meg-
értéséhez * Össze lehet állítani egy újabb szöveget 

jf hogy minden mondata az olvasmányban levő monda-
tok rövidített változata* E mondatokat azután egyre 
lehet bővíteni* A bővítgetést kiejtési gyakorlat-
ként is szoktam végeztetni, amit a hallgatók kórus-
ban csinálnak® Ezt az eljárást szoktam alkalmazni 
olyan szakszövegeknél, amelyekkel végképp nem tudok 
mit kezdeni» Eltérni a könyvtől nem merek, mert a 
téma nem az én szakterületem, A kiejtésjavításra azért 
is jó az ilyen foglalkos&ás, mert a hallgatók szívesen 
csinálják már csak azért isj mert így kevesebbet kell 
otthon tanulniuk9 
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Lehet, hogy ez fantáziátlan tevékenységnek lát-
szik, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, 
hogy a nyelvtanulásnak van egy mechanikus oldala is. 
Ennek apropójából említem meg, hogy több, szakmailag 
kiváló tanár olyan óráját láttam, amelyen végig egy-
fajta intellektuális játék folyt. Ennek a menete a 
következő volt: kérdésfeltevés - rossz válasz rá-
vezető kérdés - hosszú gondolkodás -, újabb rávezető 
kérdés — ismét hosszú gondolkodás és így tovább az 
óra végéig. Az óra fele hosszú gondolkodásból állt. 
Egy-egy ilyen óra még elfogadható, de mennyi az idő-
veszteség, ha ez gyakorlattá válik! 

A nyelvoktatásban kiemelkedő szerepet játszik 
a reprodukció. A legrokonszenvesebb műfaj, érdemes, 
gyűjteni. Évekig felhasználható. A beszédértés és a 
beszédkészség fejlesztésének kitűnő eszköze. A diá-
kok befogadóképességéhez szabott, jól szerkesztett 
reprodukciós szöveg hatékonysága garantált. Szoktam 
alkalmazni akkor is, amikor az óra vagy a napi órák 
második felében elégedetlen vagyok az addigi tel-

/ 

jesítménnyel, s így csökkentem a hiányérzetemet. Ugy 
látszik, értékével a. hallgatók is tisztában vannak, 
mert ha reprodukciót veszek elo, a szendergők is azon-
nal felélednek és koncentrálnak. 
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És most ejtsünk néhány szót a társalgástanítás-
ról már csak azért is, mert a diák a társalgásban hasz-
nálja a legönállóbban a nyelvet. A társalgás tekinte-
tében nálunk egyfajta bizonytalanság tapasztalható. 
Erre utal az is, hogy a komplex órákon felüli magyar-
órákat hol társalgási-, hol gyakorlóóráknak nevezzük. 
A probléma kettős: mi is az a társalgás, és hogyan csi-
náljuk? Nem állítom, hogy nagyon tudom, de megpróbálom 
körüljárni a kérdést. Abból indulok ki, hogy mit ér-
tünk a mindennapi szóhasználatban társalgáson. Társal-
gásnak nevezem a két vagy több ember közötti spontán 
gondolatcserét. A társalgás azért spontán, mert kí-
vülről nem irányítják. Ilyen értelemben nálunk ritkán 
- akkor is csak az év vége felé - valósul meg a tár-
salgás. A társalgást azonban, ha nem is irányítják, 
helyzetek, viszonyok, gondolatok teremtik. Vegyünk egy 
egyszerű helyzetet. Valaki látogatást tesz egy új bú-
torral berendezett új lakásban. Mondhatjuk, hogy a 
vendég társalog a vendéglátóval az új helyzetről: a 
lakásról és berendezéseiről. A helyzetet, a körülmé-
nyeket mi magunk is megteremthetjük pl. kép-, dia-
sorokkal, dramatizálható történetekkel stb. Fő, hogy 
meglegyenek a gondolatébresztő feltételek, amelyekből 
a hallgató kiindul, amelyek megindítják fantáziája mű-
ködését, elmondhatja azt is, amit nem lát, nem hall, 
de eazébe jut. Ehhez megjegyzem azt, hogy a fantáziát 
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is lehet fejleszteni, s ez is a tanár feladata. Tudom, 
hogy mindannak a kigondolásához, amit most elmondtam, 
a társalgásról, nem kell nagy fantázia, de a tényt le 
kell szögezni, nem élünk eléggé a társalgás nyújtotta 
lehetőségekkel, nem teremtettük meg ennek objektív 
feltételeit. Ahhoz, hogy igazán lépjünk előre e téren, 
kollektív összefogásra lenne szükség. Ha a társalgás 
objektív feltételeire gondolunk, akkor megjelenik egy 
ehhez szorosan kapcsolódó probléma, a szemléltetés prob-
lémája.. Ha az egyikről beszélünk, akkor mindig a másik-
ra is gondolunk. 

Vitatható, hogy a társalgás címszó alatt folyó 
foglalkozás mikor tekinthető társalgásnak, hol kezdő-
dik a diák társalgási tevékenysége. A "kezdődik" szót 
itt célszerűen használom, azt akarom vele kifejezni, 
hogy ami kezdődik, az egyre magasabb szintre emelked-
het. Gyakorlati szempontból hasznos, ha elfogadjuk 
azt a tételt, hogy a társalgásnak különböző szintjei 
vannak. így pl. legalacsonyabb szintként akár társalgás-
nak is vehetjük azt az eljárást, amikor egy hallgató 
a. tanár helyett egy olvasmányra kérdéseket tesz fel, 
si a többiek válaszolnak. Talán azt a megszorítást te-
hetjük, hogy a válaszok ne az olvasmányból kivett szó-
szerinti mondatok legyenek. A hallgatók minél önállóban 
alkotják a mondatokat, annál magasabb szintre jut a 
társalgás. A társalgási jelleg a legkülönbözőbb típusú 
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feladatokban is jelen lehet minimális terjedelemben® 
Ha így nézzük a dolgot, nem az a fontos, hogy társal-
gási óratípusokat iktassunk be az oktatásba, a komplex 
órákat tanító tanárokat pedig mentesítsük a társalgás-
tól, hanem az, hogy igyekezzünk a hallgatók aktivitá-
sát - aminek egyik feltétele a társalgás - a természe-
tes fáradékonyság figyelembevételével mindig biztosí-
tani « 

Ha aktivitásról beszélünk, elsősorban a tan-
termi munkára gondolunk. De mennyire aktívan végzi a 
diák az otthoni munkáját, amikor csak a tankönyvre 
és a szemére támaszkodik? Az otthoni munka segíté-
sére sokféle módszer, eszköz lehetséges, de én csak 
egyet említek meg, a magnetofont, amelyet kiadhatnánk 
a csoportoknak. Van nekünk ugyan nyelvi laboratóriu-
munk, de az alig motiválja a hallgatót. A hallgató 
a következő napra való készülésben érzi magát érdekelt-
nek » Ezt figyelembe véve célszerű anyagot készíteni 
a magnetofonhoz. A magnetofon szembetűnő erényei: 
harmadára-negyedére csökkenti a szöveg átvételének 
idejéts fejleszti a beszédértést, arai a sok tanórai 
nyelvtanozás miatt különösen fontos} nyelvtani segít-
séget is nyújthat9 a többit nem is említem. Otthoni 
használatra általában a tankönyvi szövegeket szoktuk 
magnetofonra venni úgy, ahogy vannak0 Ezeknek bonyo-
lult mondatait nehéz megérteni hallás után, A nyelvet 
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tanulónak még rövid mondatok esetén is nagyon sok 
nyelvi jelenségre kell koncentrálni. Az agy azonban 
csak bizonyos, korlátozott számban képes őket befo-
gadni. Hosszú, bonyolult mondatok esetén nem bírja 
a. terhelést, vagyis az ember nem érti a mondatot. 
Nem csoda, ha kudarcélménye van. Többszöri leját-
szás után is csak a tartalmat érti, de a mondatalko-
tás nyelvi logikáját nem fogja fel. A bonyolult 
mondatokból álló szöveg megértését elő lehet készí-
teni szövegegyszerűsítéssel a már fentebb említett 
módon úgy, hogy nyelvtani eligazítást is adunk a 
hallgatónak, A szöveg megértésének a megkönnyítésé-
re még számtalan fogást alkalmazhatunk, pl, kérdé-
sek segítségével megyünk végig a szövegen, kérdé-
sek segítségével ellenőrizzük a megértést, kérdések 
segítségével bővítjük a mondatot, egy kérdésre több 
választ adunk szabadon vagy képlet szerint, pl. a 
tömör igeneves szerkezeteket feloldjuk összetett 
mondatokká stb. Ebből is látható, hogy a diákoknak 
kiadott magnetofon nemcsak beszédértésfejlesztésre, 
hanem nyelvtani gyakorlásra is használható. 

Sok mindent ki lehetne még okoskodni az ott-
honi tanulás segítésére, miként minden más probléma 
megoldására is, csak keresni kell - amint fentebb 
is említettem - a problémás anyagban rejlő lehetősé-
r - -. . -J • 4. 

geket, 


