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Donald O. HEBB kanadai pszichológus A pszichológia alapkérdései című 
könyvében (Gondolat, Budapest, 1978.) határozottan állítja: „A cse-
csemőnek szüksége van arra, hogy játsszanak vele, beszéljenek hozzá, hogy 
normális emberi környezettel érintkezzen." Állításának igazát meglepő példa 
alapján bizonyítja: „A múltban - írja - számos olyan árvaház volt, ahol a 
csecsemőket jól táplálták, tisztán, higiénikus körülmények között tartották, 
egyébként viszont bepólyázva feküdtek, a kiságy oldalait lepedők takarták." 
(I. m. 24. old.) És ennek az első pillantásra szinte kifogásolhatatlannak 
mondható ellátottságnak és gondoskodásnak lesújtó következményei tárul-
nak fel W. GODFARB kutatásairól szóló beszámolója nyomán. E kutató 
ugyanis megállapította: „... hogy az ilyen esetekben az értelmi elmaradás is 
súlyos. Két árvaházban végzett vizsgálatokat és kimutatta, hogy az ott töltött 
három év - nagyjából a hat hónapos és a három és hat hónapos kor között -
átlagosan 72-es intelligenciahányadost eredményezett a gyermekeknél. 
Ugyanakkor egy hasonló, de nevelőszülőkhöz (vagyis normális emberi kör-
nyezetbe) kihelyezett árvacsoport átlagos intelligenciahányadosa 95 volt. A 
tesztfelvételeket tízéves korban vagy később végezték, és ez a tény világosan 
szemlélteti, hogy a korai pszichológiai depríváció (megvonás) hatása tartós. 
12-15 éves életkor után az IQ alig változik." (I. m. 24. old.) 

A gyermekkel való kapcsolatteremtés hiányának itt leírt következményei 
minden bizonnyal a lehető legsúlyosabbak. A kommunikációs kapcsolatok 
elmaradása vagy minimális volta a gyermek kommunikálóképességcinek 
visszamaradását okozza. Ennek tényével hozható kapcsolatba az, hogy pl. 
SUGÁRNÉ KÁDÁR Júlia és REÖK György A szociokulturálisan hátrányos 
és átlagos szociális helyzetű 4-6 éves gyermekek beszédkészségének jellemzői1 c. 
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közös munkájukban irányadónak tartják C. B. CAZDEN /1972) „vizsgálati 
eredményeit, amelyek szerint a beszédhelyzet (A kiemelés a szerzőké, B. F.) 
az, amely leginkább befolyásolja a beszéd jellegét és valamennyi beszédté-
nyezőt. CAZDEN megállapítja, hogy a gyermek nem a beszédtanulással 
párhuzamosan kezdi elsajátítani a kommunikációs magatartást, hanem már 
a társas - mindenekelőtt az anya-gyermek kapcsolatból származó gazdag 
tapasztalattal rendelkezik, mire az első szót kiejti. A kommunikációs kom-
petencia fejlődésében kiemelkedő jelentősége van annak, hogy - a csecsemő 
biológiai, illetve pszichikai szükségleteinek kielégítése során - a differenciált 
nyelvi megnyilatkozásokkal tagolt anyai magatartás a csecsemő számára 
elsajátítási lehetőséget ad olyan finom megkülönböztető hangjelek kibocsá-
tására, amelyek jelzik a gyermek egyedi élményeit."2 Lényegében véve ilyen 
esetről számol be egyéni megfigyelése szerint a gyermekéhez kötődő szülő 
hangján ÓDOR László a következőkben: „Balázs szeme valóban diónagysá-
gúra tágul. Úgy lesi szavainkat. Hiába minden unszolásunk: van egy holt 
időszak, amikor nem ismétel semmit. Figyel. Nem gyötröm: tudja, mit 
csinál."3 

Az idézettekből is következik, más kutatók is megállapították már, hogy 
a gyermeket körülvevő szűkebb környezet, a családtagok, majd pedig az őt 
körülvevő tágabb értelemben vett közösség tagjai egyedekként és kollektíván 
is a maguk szocio-kulturális viszonylataikkal döntően hatnak a gyermekre, 
annak valamennyi, tehát kommunikációs képességeinek és készségeinek 
alakulására, fejlődésére is. Az említeti szerzőkettős, SUGÁRNÉ KÁDÁR 
Júlia és REÖK György megnevezett munkájukban e környezeti viszonyok-
nak a gyermekek beszédkészségére gyakorolt hatását vizsgálták, noha, mint 
azt munkájukban jelzik is: „pontos felmérési adatok nem áll"-tak rendelke-
zésükre. Ezeket az adatokat egy más szerző (Kozma Tamás) más orientáció-
jú, más kérdésfel tevésű kuta tásának konklúzióiként veszik át, és 
körülményeket, feltételeket meghatározó tényanyagként építik be a szóban 
forgó 4-6 éves gyermekek beszédének jellemzőit tanulmányozó munkájukba. 
Ilyen eljárásuk következtében a szerzők többek özött arra a megállapításra 
jutnak, hogy a homogén parasztcsaládok Kozma Tamás által észlelt legalap-
vetőbb jellemzője, az, hogy: „A tanulás, a felfelé irányuló tárasdalmi mobili-
tás kevéssé meghatározója e családok életének" (i. m. 155. old.), egyben a 
legfőbb kerékkötője az e réteghez tartozók négytől hatéves gyermekek 
beszédkészség-fejlődésének. E tétel kapcsán azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy különbség van, tehát különbséget is kell tenni egy-egy társadalmi réteg 
szociokulturális vonatkozású mobilitása, valamint kommunikációs lehetősé-
geket teremtő-biztosító körülményei között. Mert a felfelé irányuló mobili-
tás hiánya vagy megléte olyan erő, amely a 4-6 éves gyermekek esetében 
ténylegesen még nem éreztetheti hatását, mert az ekorú gyermekkel kapcso-
latosan még nincs semmiféle gyakorlati jellegű döntés a családon belül arról, 
hogy továbbtanul-e majd a gyerek vagy sem - ennek kérdése majd csak az 
iskolába kerülés után fogalmazódik meg, ha egyáltalán megfogalmazódik; a 
válasz azonban a gyermek munkára, tanulásra való serkentésében, vagy 

2 



A KOMMUNIKÁCIÓS KAPCSOLATTEREMTÉS ÉS ENNEK FENNTARTÁSA .. 473 

ennek a serkentésnek az elmaradásában nyer érvényt. Negatív eredményeket 
mutatnak azonban az e rétegből származó gyermekek teljesítményének 
mérései, éspedig az óvodai, de még inkább az iskolai követelményekre 
tekintettel levők, mert olyan jellegű gondolkodást és alaptudást várnak el 
tőlük, amilyennel körülményeik folytán nem rendelkezhetnek. A gyermektől 
idegenek az óvodai és kezdetben még részben az ezután következő iskolai 
követelmények; beszédét, beszédkészségét is elbizonytalaníthatják, holott 
szűkebb környezete e készségek kifejlődéséhez rendkívül jó lehetőségeket 
biztosított számára. A homogén parasztcsaládok ugyanis a homogén népi 
kultúra legmegbízhatóbb megőrzői, leggyakoribb élvezői-éltetői és továbba-
dói is. A népi kultúrában pedig jelentős szerepet töltenek be a gyermek-
ekhez szóló alkotások - és ezek között is a mondóka - : az a népköltészeti 
műfaj, amely a gyermekkor minden, így tudományosan meghatározott 
fejlődési korszakaira is fel tud mutatni sokféle értéket magukba foglaló 
darabokat. 

Ezek a verses-ritmusos alkotások szinte megszámlálhatatlanul sok be-
szédlehetőséget nyújtanak a gyermekeknek, és nemcsak a különböző korú-
aknak, hanem valamennyi korosztály különböző játékaihoz, sőt játékaik 
számos fázisához, szakaszához is. Ezek a szövegek a beszéd útján történő 
kapcsolatteremtésben, a kommunikációs interakcióban gazdagabb lehetősé-
geket hordoznak magukban azoknál, amelyeket az óvodai kommunikációs 
helyzetek formáiként SUGÁRNÉ KÁDÁR Júlia egy másik tanulmányában 
a következő négy szituációban foglal össze: 1. óvónő - gyermekcsoport, 2. 
óvónő - egy-egy gyermek, 3. gyermek - gyermekcsoport és 4. gyermek -
gyermek.4 E csoportosítás mintájára a mondókákban észlelhető szituációk-
ban: szülő-gyermekek, szülő-egy-egy gyermek, gyermek-testvér, csoportokat 
különböztethetünk meg a családon belül, de számbavehetünk hasonló cso-
portosításban családon kívüli vagy két, esetleg több család együttlétével 
fellépő eseteket, meg tisztán gyermekcsoportokat is, amelyekben a szerepek 
elosztása bizonyos áttételekkel a leírt funkcióköröket implikálja, hisz itt a 
gyermekcsoport vezéregyéniségének szava a döntő. Valamennyi eddig emlí-
tett kommunikációbeli interakciós szituációban (a mondóka jóvoltából) a 
gyermek lehet befogadó-meghallgató, továbbá cselekvést végrehajtó-enge-
delmeskedő, és felléphet bemutató-szólista szerepkörben, de a játékban 
résztvevő csoportok egyszerű tagja is lehet, aki a csoportbeliekkel ugyanazt 
a szöveget mondja és ugyanazt a cselekvést végzi, illetve olyan beszéd- és 
játékszerepbe is kerülhet, amelyben szemben áll a játszótársakkal verbálisan 
és cselekedeteivel is. 

Dr. MATIJEVICS Lajos: Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi 
mondókák (Forum, Újvidék, 1976.) című gyűjteményében valamennyi emlí-
tett szituációra találhatunk példát. A kötet darabjait azonban nem ennek 
kritériumai alapján, és nem is a gyermekek korának figyelembevételével 
csoportosította gyűjtőjük és sajtó alá rendezőjük, hanem mondásuk alkal-
mai, helyzetei szerint. Ez a szempont a mondókaválfajok kialakításának 
leginkább elfogadott és legjobban megfelelő szempontja is; bár egyik-másik 
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típusnak már a címéből is kitűnik, hogy darabjait csecsemőkorú, vagy annál 
alig nagyobb gyermekeknek mondják fel (pl. a ringatók, esetleg az ugrálta-
tók válfajába sorolt mondókák). A tágabban értelmezett beszédhelyzet 
azonban könnyen elmossa a gyermek korának kritériumát érvényesítő szem-
pontot, hiszen maga a beszédalkalom teremti meg, hívja elő vagy aktualizál-
ja a mondókaszöveg tartalmát. Legtöbbször elég egy tárgy, egy háziállat 
képen vagy valóságban való megpillantása, esetleg annak az időnek a 
kitöltése is, míg a gyerek tápláléka elkészül, megfelel arra, hogy a vele 
foglalkozó személy emlékezetéből az éppen alkalomhoz illő versike pattan-
jon ki, hogy ennek mondásába kezdjen. És a mondókaszöveg egyszerű 
mondása beszédként sem üres játék: szüksége van erre, mint fentebb láttuk, 
a gyermeknek kommunikációs interakcióként, szellemi táplálékként, de 
ugyanakkor a felnőttek sem unalmas szöveg, mert mint azt MATIJEVICS 
Lajos a kötet Utószavaban írta: „Meg kell állapítanunk (...), hogy nagyon 
sok mondóka a népköltészeti és nyelvi elemek tudatos felhasználása folytán 
olyan utánozhatatlan tömörségű szöveggé formálódott, amely mély tartalmi 
vonatkozásokra hívja fel a hallgató figyelmét. Finom tréfák útján juttat el 
bennünket az igazi humorig, árnyalatnyi különbségeket domborít óriásivá, 
könnyed fordulatok, pajkos igazmondások közepette csillogtatja meg a 
legkomolyabb gondolatokat, életfontosságú kérdéseket, s könnyűnek látszó, 
de nehezen megfejthető tények felderítésére ösztönzi a felnőtteket és a 
gyerekeket egyaránt." (I. m. 223. old.) 

A mondóka a felsoroltak mellett a gyakorlásnak is műfaja. Hangstatiszti-
kai mutatók alapján megállapítható, hogy dz és dzs hangunk kivételével 
mindegyik beszédhangra kiválaszthatunk olyan mondókát (a frekvensebb, a 
nagyobb megterheltségű beszédhangokra természetesen többet is), amelyek-
ben az adott beszédhang a szöveg leggyakoribb, azaz domináns hangja. Erre 
jó példaként hozható fel a nyelvtörők bármelyik darabja. És természetesen, 
az sem tekinthető egyértelműen a véletlen művének, de a verses forma 
egyszerű hozadékának sem, hogy a mondatok közül gyakran marad el a 
közléstartalom cizellált kifejezését szolgáló kötőszó. A mondókázó gyermek 
korához, korával összefüggő szellemi fejlettségéhez, no meg a gyakran 
feszült dinamikájú beszédhelyzetekhez való alkalmazkodást kell látnunk 
ebben. E verses szövegegész-volta és a beszédszituáció, amelyet a válfajmeg-
nevezés tömören határoz meg, lehetővé teszik azt is, hogy ezeket a népi 
alkotásokat a tipikusan mondóka-stílusú előadásmód mellett tartalmi közlé-
süknek megfelelő tolmácsolásban is megszólaltassuk. Ilyen tolmácsolás ese-
tén a lka lom nyílik mind a gyermeki j á t ékva lóság helyzete inek 
érzékeltetésére, mind a MATIJEVICS Lajostól származó idézetben leírt 
tartalmak és értékek kidomborítására. Mindezek ellenére azonban a mondó-
kák egy részéről azt kell megállapítanunk, hogy mind ritkábban mondják fel 
őket a gyerekek. És úgy tűnik, hogy azokra a mondókákra vár mindinkább 
ez a sors, amelyek tartalmilag-hangulatilag leginkább kötődnek a letűnt 
falusi életképekhez, valóságmozzanatokhoz. Ezek, a mondókák megfakult 
valósággal a hátterükben, mindinkább elvontakká válnak a gyermekek szá-
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mára, tehát mind ritkábban is mondogatják őket. És félő, hogy gyorsan 
változó világunkban mind több mondóka jut erre a sorsra, a kihullásukkal 
támadt űrt viszont - legalábbis bizonyos statisztikai adatok tanulsága szerint -
a műköltészeti gyermekvers nem, vagy csak eléggé foghíjasan tölti, töltheti be. 
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