
os a

" A könyv talán a legbonyolultabb és legnagyobb csoda az ösz-
szes csodák közül, melyeket az emberiség a boldog és hatalmas jövő
felé vezető utón létrehozott.• Gorkijnak ezen szavai gyakran ju-
tottak eszünkbe, mikor a KÖHYY útját követtük a jászsági tanyák
között.

* A könyv a tudás kimeríthetetlen forrása, a kultúra hordozó-
ja, a nevelés nagyszerű eszköze " ... ezek már köztudomású megálla-
pítások,éppen ezért örvendetes, hogy évről-évre emelkedő számokat
olvashatunk a könyvpiacra kerülő és ott gyorsan gazdára találó
könyvekről, a nyilvános könyvtárak emelkedő forgalmáról. S számok
szerint évről-évre hatalmasan növekedik a könyv barátainak száma
különösen a városokban. De immár dolgozó parasztságunk körébem is.
Ez utóbbi megállapítás azonban inkább áll a falvakra, mint az ut-
talan utak sarában elvesző messzi tanyák népére. A fejlődés azon-
ban itt sem állhat meg, s útja elsősorban gyermekeinken keresztül
vezet. Ezért tartjuk egyik legfontosabb feladatunknak,hogy gyerme-
keinket olvasásra, a könyv szeretetére neveljük.

Hogyan állunk ezzel a tanyák világában?
Jászberény városnak és a jászberényi járásnak tanyai iskolá-

iban mértük fel az otlvasómozgalom helyzetét.
Az olvasómozgalom kifejlődésének két elengedhetetlen előfel-

tétele van. Az egyik; az olvasó tudjon ugy olvasni, hogy az olva-
sás technikája ne okozzon nehézséget* ne zavarja a könyv élvezé-
sét. A másik: álljanak megfelelő könyvek az olvasó rendelkezésére.
Tulajdonképpen esak e két feltétel biztosítása után lehetne be-
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szelni arról a tervszerű munkáról, melynek arra kell irányulnia,

hogy a megfelelő érdeklődést felébressze, táplálja, helyesen irá-

ny itsao De e terTszerü munka mégis - mint a későbbiekben még szó

leaz róla = feizonyoa mértékig megelő&hető, illetve párhuzamosan

haladhat a két fenti előfeltétel biztosításávalo

Be vegyük ezeket sorraj s nézzük előszörj hogyan áll a ta-

nyai gyermekek olvasási készsége9

Kifejezőén, a szöveg értelmét., aorokközti gondolatait, ér-

zelmeit is visszaadva olvas általában a felsőtagozatos, vagyis lo-

14 éves gyermekek lo=2o jk-aj, néhány kevésszámú helyen esetleg 3o-

4o #-ao Ezzel szemben gyengén, akadozva olvas általában 2o-3o #,

de igen gyakran - s főleg uj 9 ismeretlen szöveg olvastatásánál -

a gyermekek 3o-4o #~át ia idesorolhatju£0 A többi közepes olvasá-

si készséggel rendelkezik*

Az olvasási készségnek e megdöbbentő hiánya magyarázza igen

sokszor azt a másika i&ég megdöbbentőbb megállapítást, hogy a tanyai

felsőtagozatos gyermekeknek mindössze lo=2o $=-a olvas iskolán ki-

vül is rendszeresen^ ideszámitva még azokat is5 akik havonta lega-

lább egy könyvet elolvasnako Túlnyomó többségük azonban még e mér-

ték alkalmazásával sem tartozik a könyvolvasók tá,ttorábao
Ennek gyökere igen jelentős részben a azülők közönyében, a

gyermekek iskolánkivüli idejének gazdasági munkákra való lekötésé-

ben keresendő. Nem egy nevelő panaszolja, hogy a gyermek még haza

sem mehet az iskolából, mert szülője már útközben várja, kezében

a legeltetésre váró jószág kötelével* A téli sötétségben pedig ta-

karékoskodnak a petróleummal, a nem is látják értelmét az olvasás-

nak, A másik és döntő ok azonban mégiscsak az, hogy az olvasási

készség hiánya miatt maga a gyermek sem tudja élvezni az olvasást.

Nem véletlen^ hogy a jól olvasók és az iskolán kivül is rendszere-

sen olvasók száma a legtöbb iskolában megegyezik.

De t> rditva is álli ahol eme objektiv és szubjektív nehézsé-

gek ellenére sikerül az olvasási kedvet felébreszteni, ott félre

nem ismerhetően javult az olvasási készség is, A kormosparti isko-

la nevelője már III-os korukban megkezdte tanítványainak a könyv-

höz való szoktatásáto Most ezek a gyerekek Vo osztályba járnak,de

lényegesen jobban olvasnak, mint felsőbb osztályokba járó társaik.

Más nevelők hasonló kezdeményezései és eredményei igazolják:

nem szabad egyszerűen napirendre térni a tanyai gyermekeknek a

x'önyv iránt érzett közönye felett azzal a megállapítással: " Oly
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gyengén olvasnak, hogy még a napi leoke elolvasása is gond nekik!"

Ipen ezért nem nyugodhatunk bele az olvasás iránti közönybe, aőt

majdnem ellenszenvbe, merthiszen ez igen jelentős mértékben gátol-

ja az iakolŝ ,.tanulást iso Ha fenn is áll az olvasási kéassség nagy=

mérvű hiánya, az olvasási kedv ébresztgetésével is kell küzdentink

elleneo így jár el a már emiitett kormosparti iskola nevelője mel~

lett a csikosi, hajtai, tőtevényi, vasuttanyai és még egynéhány is

kola nevelője„ Elbeszélgetnek az olvasásra ajánlott könyvekről^be-

mutatnak egy-egy részletet, s végül is tanitványaik versenyeznek

az igy előkészitett könyvekért, sőt rajtuk keresztül - mint épen

a kormosparti iskola nevelője is beszámol róla - a szülők érdeklő-

dése is felébredt a könyv iránto

De áll~e az iskolák rendelkezésére megfelelő könyv elegendő

számban?

összegyűjtött feljegyzéseink szerint minden iskola keretében

van legalább egy uon„ ifjúsági könyvtár„ Ez a "könyvtár" azonban a

legtöbb iskolában 3o-4o könyvből áll, s ha ez a szám néhány iskolá

nál , mint plo Tőtevényen, Kapitányréten esetleg a százat is megha-

ladja, nincs okunk sietve azt hinni, hogy a könyv megszerettetésé-

nek másik feltétele - a megfelelő könyv- biztosítva van0 Ezeknek

a "könyvtárak"-nak könyvei ritka esetben felelnek meg 5o-6o

a tanulók érdeklődésinek, de leggyakrabban csak lo=2o #ly&n

akad;, mely alkalmas a tanulók olvasási kedvének felébresztéséhez0

Túlnyomó részük tudományos, ismeretterjesztő könyv s a szépiro «=

dalmi müvek is inkább felnőttek számára valóko Ez az általános

megállapítás vonatkozik a járási könyvtár kihelyezett fiókkönyv-

táraira iso

Nézzük most már, hogy mit olvasnak, vagy mit olvasnának szi-

vesen a tanyai gyermekek!

Legszívesebben a népmeséket olvassák, magyart ás 4-degént

egyaránto Szeretik Benedek Elek meséit is0 A szépirodalmi müvek

közül Petőfi, Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Móricz és Verne Gyula

könyveit keresik legjobban. Ezek közül néhány legszívesebben ol-

vasott munka: Petőfi János Y|téze, Jókaitól A kőszívű ember fiai?

Fekete gyémántok, Gárdonyitól Az egri csillagok, Mikszáth élbe =•

szélesei, Szent Péter esernyője, Móricz elbeszélései és a Légy

jó mindhalálig 0 * => Nem szeretik általában a hosszú könyveketj,

és egybehangzó a tanyai nevelők megállapítása, hogy. a mesét,

rövidebb történeteket, rövidebb regényeket olvassák 8zivesebbeno
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nem egy helyen áll a négyazállási iskola nevelőjének megálla-

pitáaas H A többségnek érdeklődése a képeknél és a mesekönyvnél

tovább nem terjedőn Ebből maguk a nevelők is a gyermekek olvasott-

ságának9 érdeklődésének elmaradottságát látjákj de mint adottságot

kénytelenek figyelembe venni, ezért minél több meséskönyv, minél

több magyar tárgyú* rövidebb elbeszéléseket tartalmazó könyv kiadá-

sát sürgetik, s hogy ezek legyenek minél több képpel illusztrálva.

Ilyen könyv ali£ van a tanyai iskolákban, vagy a szükségletnél lé-

nyegesen kevesebbo

EzeK után megvizsgáltuk, kapnak-e segitséget tanyai nevelőink

az olvasás megszerettetése terén végzett munkájukhoz«

A jászberényi járási könyvtár több helyen fiókkönyvtárat he-

lyezett el9 másutt pedig lehetőséget nyújtott, hogy a nevelő kihord-

ja a szükséges könyveket tanitványai számára0 De a fiókkönyvtárak

könyvei lassan cserélődnek9 a könyvek kihordozgatáaa pedig nehézke%o

Az Oktatásügyi Minisztérium időnként meghatározott összeget

bocsátott az iskolák rendelkezésére0 Ezek felhasználásának helye és

ideje azonban rendszerint annyira kötött volt, hogy a nevelők kény-

telenek voltak a pénzt a számukra kijelölt könyvesboltban épen

rendelkezésre álló, de tanítványaikat gyakran nem érdeklő könyvek-

re költenip

Itt áll tehát a probléma? a tanyai serdülők túlnyomó többsé-

ge nem tud és nem szeret olvasni, idegen vagy ellenszenves előtte

a könyv* Kevés a valószinüsége annak, hogy aki serdülő és ifjúko-

rában nem szereti a könyvet, szeretni fogja felnőtt korábanc Nem

mehetünk tehát el közönyösen e kérdés mellett, mert amit a jász

"vízcsepp" mutat, abban benne lehet a tanyavilág tengere.

Mi tehát a teendőnk?

lo A munka oroszlánrésze változatlnul nevelőink vállára ne-

hezediko Nekik kell továbbra is minden eszközt felhasználniok ar-

ra, hogy a tanulók olvasási készségét emeljék, olvasási kedvét éb-

resztgesséko Használják fel azt a bevált módszert, hogy egy-egy

részlet bemutatásával és az érdeklődéskeltés egyéb eszközeivel is

ébresszék fel tanítványaik kíváncsiságát a könyv tartalma iránt0

De tanítsák meg őket arra is, hogy ne csak puszta szórakozásból ol-

vassanak, hanem olvasmányaikról készítsenek feljegyzéseket /olvasá-

si napló/, és azokat időnként vitassák meg /könywiták, ankétok/0

2o Könyvkiadóink gondoskodjanak arról, hogy minél több mesést?

"iönyv, illusztrált elbeszélésgyüjtemény, rövidebb regény és első -
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sorban magyar ifjúsági Írótálai mü késsüljön, s kereskedelmi sser-
Teink eaeket elsősorban tanyai iskoláink könyvtáraiba juttassák
el.

3. As oktatásügy illetékes sservei minél ssabadabb kesét
bistositsanak a nevelők ssámára költségvetési kereteik felhaszná-
lásában, hogy asokat a müveket ssereshessék be, melyek a tanulók
adottságainak, fejlettségének legjobban megfelelnek.

4. illami, ttsemi és egyéb kösületi ktfnyytáraink sserresse-.
mek a tamyai nevelőkkel egyetértésben vándor-fiókkönyvtárakat. B-
sek megaatárosott idő után vándoroljanak tovább más és más isko-
lákmos. Lehet, hogy igy a könyvek talán nem maradnak sokáig ssé*
pek, ujak, de teljesitik hivatásukat, és meghóditják a tanya if-
júságát, és rajtuk keresztül tanyán dolgosó, tanyán élő parasztsá-
gunk eddig elhanyagolt ssélea rétegeit,

Dr. Zalai Brnő


