
Tanár—diák közös tanulmány a Barbárokról
— Avagy hogyan tanítsunk Móriczot —
Hiszem, hogy nem érdektelen: a ma és a jövő nevelője, a mai pedagógus
hogyan ülteti, palántolja át Móricz Zsigmondot a tanítványaiba? Köztudott:
együtt kell dolgozni a tanárnak a diákkal! Ehhez a legalapvetőbb a munka-
társak személyiségének megismerése. Ismerje meg a tanár a diákot! A diák
a tanárt. Igaz az, hogy minél fejlettebb a társadalom, annál fejlettebb a
gyermek. A tanuló tudjon informálódni és tudja az információkat alkalmazni:
ez manapság az ideális gyermek! Legyünk tehát állhatatosak: soha ne felejt-
sünk el kísérletezni! Nemcsak a tanár nevel és oktat, hanem a tanuló is neveli
és oktatja társait és a tanárát is. A tanulás egyik legjobb módszere a vitázás!
Na de hát, hogyan valósulhatott meg mindez egy „pedagógia-pszichológiai
hátterű" felfogásban tanítani próbáló" nevelő óráján?!

Kellő anyag- és áttekintési lehetőséggel bizonyára hasznos lenne Móricz
tanítását, tanulását a módszertani kultúra fejlődésének tükrében, történetiségé-
ben feldolgozni: mondjuk a felszabadulástól kezdve napjainkig.

Ma — és ez sem kis gond — Móricz Zsigmondot a gimnáziumban nem
„direkt" irodalomtörténeti pályaszakaszok szerint tanítjuk, hanem tematikus
írói problémák szerint. A tanterv és utasítás (1965) Móricz munkásságát teore-
tikusan két részre osztja: „a forradalom előtt és 1919-ben", „az ellenforrada-
lomban". A tankönyv (1968) viszont tematizál. így a „második munkásságot"
felbontja: ekképp lesz részben „egyidőben" „Móricz a kritikai realista" és
„A parasztság írója".

Mi a „parasztság írója" korszakot különösen érdekes pályaszakasznak tekin-
tettük. Itt a tankönyv az író fő céljának a parasztábrázolást jelöli meg: „utolsó
alkotó korszakában csak a szegényparasztság problémái érdeklik. Ezt a fordu-
latot jelzi az 1931-ben keletkezett Barbárok." „Móricz utolsó korszakának regé-
nyei is a szegényparasztság kérdéseivel foglalkoznak" (Kanizsai-Nagy Antal
könyve, 110., 112.1.).

„Móricz a parasztság írója", és ezt nekünk a könyv sugallataként — hiszen
csak a Barbárokat elemzi — a Barbárok műközpontú vizsgálatával kell bizo-
nyítanunk. A tankönyv e novellát az írói életműbe alig ágyazza be, nincs
alaposabb előre, illetve hátrautalása sem. A fáklyát például nem említi itt, A
boldog ember Joó Györgyét sem emeli ki úgy, mint az elnyomott és az ural-
kodó osztály közötti szakadék egyik szenvedő főhősét. A Betyár- és a „Rózsa
Sándor"-problematika a „Móricz-pályaszakasz" tárgyalásakor csak mint jóhi-
szemű ajánlás szerepelhet a tananyagcsökkentés, a törzsanyag, a műközpontú-
ság érvényesülése folytán. így látszik hát legcélszerűbbnek „a tanterv mint
törvény" megtartásával a Barbárok című novella kiemelt, ám „rejtvényes"
vizsgálata.

Tudtam, hogy amit kapunk a novellától, az jórészt azon múlik, hogy kötő-
dünk hozzá! Hogy mennyire érezzük majd magunkéhoz tartozónak? Lényeges
volt: ezt a novellát „miért" akarjuk elolvasni és elemezni?! Hogyan lehetni
a Barbárokat minél jelentősebbé tenni a számunkra?

A Móricz-témakörben — mire a Barbárok tanításához-tanulásához értünk
volna az oktatási-nevelési folyamatban — már előzőleg, „a nagy találkozás
alkalmára" előkészületként légkörteremtő szemléltetésül képes Móricz-pálya-
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szakasz-tablót szerkesztettünk. Kiállítást szerveztünk a Móricz-kiadványokból.
„Menet közben" főleg paraszttémájú idézeteket gyűjtöttünk: melléírva a leg-
fontosabb tudnivalókat. Korabeli szociálfotókat válogattunk. Kitettük Tornyai
Bús magyar sorsát, amely nyomasztó hangulatot áraszt. Móricz volt Karcagon
(1928. február 18-án, 19-én: Móricz Zsigmond, a világhírű magyar író látoga-
tása Karcagon, Karcagi Hírlap, 1928. febr. 21: „Móricz Zsigmond meglátogatta
a baptista imaházat, hol számos feljegyzést eszközölt. A nagy írónak a Víg-
színházban most kerül színre az „Űri muri" c. darabja, melyhez egy-két kun-
sági leányalakra volt szüksége, s ezért meglátogatta a Kisgazda Dalárda esté-
lyét a Kultúrpalotában"). Ezt a híradást lefotóztuk. Az „Erdélyt" kinyitottuk
a pásztorélet leírásánál, a Kerek Ferkót egy-egy karcagi vonatkozásnál (Olcsó
Könyvtár. Szépirodalmi, Bp. 1969.151., 155—156. A gyerekek vásárolták!). Ta-
láltunk Karcagról szóló más Móricz-írásokat is, például a Riportok II. kötetében
(1920—1929: „Gyalogolni jó", „Ahol a huszár terem, „Kisgazdabál Karcagon",
„Baptista imaházban"). „Gyalogolni jó" (1927): „Egyszer Kisújszállásról gyalog
átmentem Karcagra"... és ezzel egy gyönyörű országos írói program kap nevet!
A Nyugatban (1929. márc. 1.) Kisújszállást és Karcagot említi az Űri muri törté-
nete színhelyéül. Móricz Zsigmond a szomszéd kisújszállási gimnázium volt
tanítványaként csaknem „földink"! önkéntelenül személyes közünk van tehát
Móriczhoz! Közünk van egymáshoz! Nekünk ez remek motiváció volt. Felhívta
a figyelmünket, felkeltette az érdeklődésünket a Barbárokra is. Hátha a novel-
lában szintén érdekeltek vagyunk?

A Szolnok megyei Móricz-hagyományokra szándékosan kitekintettünk. A
Riportok I. kötetében (1910—19) érdekesnek találtuk a kisújszállási történetet:
,,Vasfejű kunok közt" (1919. dec). A megyei könyvtárból xeroxmásolatot ké-
szítettünk a Jászkunság folyóiratból. Már az útbaigazító címek érdekesek!
(Németh Ferenc: Emlékezetes látogatások: — Ady Endre Jászberényben —
Móricz Zsigmond Szolnokon. 1956/5—6. sz., Kiss Tamás: A Nagykunság világa
Móricz Zsigmond művészetében. 1959/1. sz., Komáromy József: Móricz Zsig-
mond Jászberényben. 1969/3. sz., Ágotái László: Móricz Zsigmond Kisújszállásra
érkezése. 1969/4. sz.). Ezek böngészése nem volt kötelező: a szorgalom lényeges
szerepét azonban hangsúlyoztuk. Aki akarta, fakultatíve olvasgathatta őket,
ezzel előre formálhatta gondolatait ,.a nagy témához", bíbelődhetett, babrálha-
tott az ötletein, ötletcsiholóként kézbe vehető volt a karcagi Győrffy István
könyve A szilaj pásztorok (Karcag, Kertész Nyomda, 1928!). Ez a könyv a
„Nagykunsági Krónika" (Karcag, Nagy-Kertész nyomda, 1922) egyik fejezete.
Móricz az Ahol a huszár terem tanulsága szerint Karcagon találkozott, beszél-
getett ,,Győrffy Pistával", s „ezt" a könyvet ismerte a Barbárok megírása előtt,
sőt, anyagát A nagy fejedelem (1927) kardszagújszállási rétségének rideg kun
szilajpásztorai életmódjának leírásakor is hasznosította (vö.: Kiss Tamás tanul-
mány, 8. lap, Gunda Béla: Móricz Zsigmond egyik néprajzi forrásáról. Erdélyi
Múzeum. 1946. 1—4. sz. 64. p.).

Részleteket hallgattunk Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusából: „Az igazakat
te mind megtartod, A kegyeseket megoltalmazod, A szegényeket felmagaszta-
lod, A kevélyeket aláhajigálod." Kodállyal a Móricz-mondanivalót akartuk
hangulatilag továbbgondoltatni.

A tanári szervező, figyelemfelkeltő, „kedv- és szituációteremtő", nevelő irá-
nyítás eközben mindig a türelmes, a kellő idő, a kellő elmélyedés, kapcsolat-
teremtés, a kellő szellemi erjedés elvét igyekezett „megálmodni", és valóra
váltani: amennyiben az lehetséges volt. Mindenekelőtt a bármikor adódható
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tehetetlenség érzetét akarta a minimálisra csökkenteni, illetve kikapcsolni. A
nevelő eltökélten határozott személyiségformáló szerepet vállalt — szegénypa-
raszt származásából következően is személyes érdekének tekintette a Móricz-
órák sikerét! — tehát úgy akart nyitni, hogy mindenki megnyílhasson! Meg-
érte. (Nem mindig adódik ilyen szerencséje.) A IV. b jó képességű, fantáziás,
dolgozni akaró és tudó angol tagozatos osztály volt 1973-ban: olyan, amelyik „vit-
te" a tanárt. — „Menjünk el a múzeumba!" — mondták. Ezt meg kellett beszélni
az osztályfőnökkel. Elintézték. így az osztályfőnöki óra terhére az elemző munka
előtt „látványosságáért" jó irányító anyagáért még direkt megnéztük a hely-
beli (karcagi) Győrffy István múzeum pásztoréletmódot bemutató állandó ki-
állítását, hogy érzékelni, észlelni, azonosítani tudjuk a „pásztorkészségeket";
hogy előre megmozduljon a Kunságról, „a nagykunsági pusztaságról", felerő-
södjön a pásztorságról — akár a romantikus hangvételű Győrffy-könyv révén
is — a már bennünk meglévő „élettapasztalati" élményanyag, képzelet, amihez
rendezni, kapcsolni, erősíteni fogjuk majd a Móricz-, a novellaadta, a művész
által szervezett új érzelmeket; hogy végül meggazdagodva „többek legyünk,
mint voltunk eddig". Itt kértem tőlük: engedjük magunkhoz az eddig látottakat,
hogy hassanak ránk, utána majd próbáljuk kiki a lelkiismerete szerint — a
tőlünk telhető erőfeszítéssel — aktivizálni. A múzeumban röviden Móricz
Zsigmond Életem regényének sorait idézve még azt is elképzeltem: ezekben a
„kun-karcagi" gyerekekben hátha ,,az ilyen látványokból, a benyomásokból nő
meg... a szülőföld érzése"? — Gyalogolni jó!" — mondotta Móricz. Itt van
például Karcag hatá'ra a Zádor-híddal. Már az általánosban, vagy a gimiben
valamelyik KISZ-foglalkozáson biztosan túráztatok arra. Már elsőben többen
írtatok olyan sikeres tájleírást, ahol az egyéni élményeket elrendezve „kitet-
szett" a karcagiság: „Szülőföldem, szép határa", „Szülőföldem, Karcag télen". így
könnyű nektek! A nagyvárosi gyerekekkel szemben ti már „ismeritek" a pusz-
tát, a Barbárok „színhelyét"!
I. A tanári figyelem elosztásának megtervezése
A „barbárok" világa
(élethelyzet és magatartásforma, új anyag feldolgozása, gimnázium, IV. osztály)

Minden tárgynak megvan a maga módszertana, s ahány óra: annyiféle ter-
vezés !

— Mindenkinek előre, otthonra kiadott forgatókönyv: nem tesszük fel a
kérdéseket, mégis biztosítja a gördülékenységet, fokozza az érdeklődést; diffe-
renciálás: a fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek támogatása a nehézség
szerinti, a nagyobb erőkifejtést igénylő munkára, egyéni hajlam szerint, irá-
nyított és öntevékeny tanulói önállóság; a novellát az órán nem egészében olvas-
suk, „könyv a kézben", „mindenki megnyílhat", szellősebb vezetés, időnyerés
vitára, önálló tanulói következtetések levonatása, az aktivitás, a teljesítmény
és a tanulók személyiségének honorálása.

Mindezt csak annak érzékeltetésére, hogy mennyi mindent össze kellett
hangolni az órán!

Nekem ez a novella már nagyon-nagyon megtetszett első tanításakor. Azelőtt
öt évvel kerestem hozzá irodalmat, cikkeket, tanulmányokat, mégis „most"
döbbentem rá, hogy ezt a remekművet csak akkor tudom megszerettetni úgy,
ahogy én akarom, ha az osztályommal elemzem végig a legkörültekintőbben,
a „legaprólékosabban".

így hát „mindent elfeledve" kezdtem, illetve kezdtünk a munkához. A prob-
léma nagyszerűen zárja a Hét krajcár — Tragédia — Kis Samu Jóska sort, és
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alkalmas arra, hogy vele együtt bebizonyítsa, Móricz valóban a parasztság írója.
A már általánosban tanult Hét krajcárt ..alaposan" elevenítettük fel, jól ment
a Tragédia elemzése is, és a Kis Samu Jóska (más szempontból a történelem-
tanároknak jó koncentrációs lehetőség ez az írás, mert a „barátkozás az orosz
frontokon" egyik legnépszerűbb magyar ábrázolása) megkapó befejezése felbá-
torított bennünket.

Nagy kedvvel fogtunk a Barbárokhoz.
A Barbárok (szerintem is) Móricz legjobb novellája, de a legnehezebb ele-

mezni. Mégis, viszonylag könnyű dolgunk volt. Egyrészt vitt a lelkesedés, más-
részt a célunk bizonyítása (tudniillik: „Móricz, a parasztság írója") ez esetben
nem feltétlenül követel összehasonlítást az előbbiekkel, s a novellát magát is
„lineárisan" kezelhetjük. Művészileg-világnézetileg csúcsot jelent, s a három-
szor hármas tagolású szerkezete is alkalmas arra, hogy a vele való bíbeíődéssel
fokozatosan jussunk el a fő gondolathoz.

A haladás és az arányosság elvét a tanulók hamar felfedezték. Szerkesztési
ismereteik és készségeik birtokában élvezték Móricz művészi építkezését.

A novellát két órán tárgyaltuk meg. Természetesen előzőleg otthon mindenki
elolvasta a történetet. A szemelvények idézésekor pedig a gondolkodó, a meg-
értésre törekvő, a meditáló — tehát nem művészi előadást célzó — olvasását
megengedtem: ha az olvasás közben vagy után valami eszébe jutott, nyomban
mondja el! így az ötlet nem megy kárba, frissiben mondattá szerveződhet: erre
meg kell állni, mert később a szövegre való figyelés esetleg legátolhatja, el-
nyomhatja. A többi tanuló hasonlóképpen figyel, s már az olvasás idején jelent-
kezhet !
V Az osztály 3 csoportra oszlott, s a tanulók egyénenként csak egy-egy szerke-
zeti résszel foglalkoztak alaposan. Már az első órán izgalmas volt bekapcsolódni:
a 2. rész anyaga már az 1. szerkezeti egység vitája során átrendeződhetett, új
ötletekkel gyarapodhatott. A második órán, a 3. rész tárgyalásakor pedig —
„ráharapva a novella ízeire" — vitapartnerként csaptak fel az előző óra cso-
portjai. A tanulók jelentkezése alapján kezdődött el a munka. Az aktivitás
nemhogy csökkent volna, inkább növekedett.

A tanár segítségére, vezérlésére mégis nagy szükség volt. Egy-egy csomó-
pont megfejtésénél tempót kellett diktálni, lényegre törő kérdéssel átlendíteni
a holtpontról a ,.feleket".

Min alapult a vitakedv? Az otthoni olvasáshoz szempontokat adtam, külön-
ben az iskolai „kézbevevés" könnyen vontatottá, terjengőssé válhatott volna,
s nem lehettünk volna egymás „egyenrangú" munkatársai. A csoportok általá-
nos kérdéseket kaptak, a csoporton belül a kiemelt tehetségesebbek pedig, és
akiknek a továbbtanulásukhoz az irodalomismeret szükséges, egyéni, minőségi,
feladatokat. Egyénre differenciálva bekezdéseket is jelöltem ki.
Melyek voltak a biztosító kérdések?
Forgatókönyv
1. óra
1. csoport: 1. rész
Általános — Mit „jelent" a cím? — Miért az első rész a legdrámaibb?
Egyéni — Mit „tud" a puli? — Mit „tud", és mit „sejt" a pásztor?
Általános — Mikor villan elő a nyílt drámaiság? — Hol van először függő be-
széd, mi a célja? — Hogyan érzékelteti az író az idő múlását? — Milyen a jöve-
vények külső jellemzése?
Egyéni — Miért felelget kitérőleg a juhász?
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Általános — Hogyan gondolkozik Móricz a hősei fejével? — Mi a sötétség
szerepe? — Mi a tájfestés szerepe?
Egyéni — Mi a szerepe a rézveretes szíjnak?
Általános — Mikor szokták „elfújni" a gyertyát? — Mi a hangulati szerepe az
állatok harcának? — Hol van az 1. rész csúcspontja?
Egyéni — Mi az érzelmi szerepe a síron rakott tűznek?
2. csoport: 2. rész
Általános — Milyen új motívum jelenik meg? — Mi a főmotívum a 2. részben?
— Mivel gazdagodik a Bodri juhász alakja? —Hogyan viselkedik a veres juhász?
Egyéni — Miért nem evett a Bodri juhász asszonya? — Milyen időközökben
szokott kijönni az asszony az urához?
Általános — Miért fog gyanút az asszony? — Mi jellemzi az asszony bolyon-
gásának leírását? — Melyik bekezdés az anyai szeretet legmegkapóbb ábrázo-
lása, és miért? — Miért a novella 2. része a leghosszabb?
2. óra
3. csoport: 3. rész
Általános — Milyen hatást szolgál a 3 rész rövidsége? Miért tagad a veres ju-
hász? — Hogyan vallat a vizsgálóbiztos?
Egyéni — Miért jelenik meg újra a szíjmotívum? — Minek a jelképe a szíj?
Általános — Miért botoztatja meg a vizsgálóbiztos a veres juhászt? — Miért
így fejeződik be a novella:
„A bíró utánanézett s eltűnődött:

— Barbárok."?
Mindhárom csoport: az egész osztály

— Mi a novella legfőbb mondanivalója? — Milyen történelmi élethelyzetre
következtethetünk az ilyen magatartásformákból? — Milyen társadalomban
élhettek így az emberek? — Kik a barbárok?

Mibennünk is továbbmunkált a novella érzelmi hullámverése. Valóban bar-
bárok ezek az emberek? Móricz Zsigmond „réteges" kérdése a mi kérdésünk
lett. A mű élményanyagából a Móricz-korabeli társadalom légkörére következ-
tethettünk. Így fejlett ki előttünk a novella legfőbb mondanivalója is. Közben
éreztük, és láttuk, hogyan válaszolt meg rá.

Milyen tapasztalattal járt a kísérlet?
A Barbárok elemzése nem okozott túlterhelést. Elsősorban azért, mert jól

meg volt tervezve a tanári figyelem elosztása.
Óraelosztásunk pedig valóban lehetőséget nyújtott önálló vélemények meg-

formálására, az egyéni aktivitásra is. Sokan dolgoztak jól, a szokottnál többen
kaptak „teljes" jegyet, illetve információs jegyeket.

II. A kollektív tanulás az önálló tanulási tevékenységek komplexitása — „írjunk
közösen egy Móricz Barbárok-tanulmányt!"

Móricz markáns írói és emberi egyénisége megkapott bennünket, és valami-
képpen engedni akartunk az irodalmi mű hangulati varázsának. De hogyan? —
„Hát írjunk közösen egy Móricz Barbárok-tanulmányt!" „Érdekes lenne!" „Pró-
báljuk meg!" — kiabálták rám a nagyszájúak. Olyan magától értetődő hangon,
mintha mi sem lenne ennél természetesebb.

Amolyan serdülőkhöz illő, bravúros, nagyzoló, elhamarkodott, vad, pogány,
„barbár" ötlet volt ez! (Egyénibb szabadságvágyból lett kívánság?) Segítsek
nekik — követelték. Itt minden kockán forgott! A tanári tekintély, a tudás, a
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„további kísérlet", minden. Ha nem megyek bele, majd leshetem a további haj-
landóságukat, készségüket egy-egy „jó téma" „eredeti megfogásánál". Talán
„beugrasztó" volt ez a kérdés, hogy merek-e, merünk-e „tovább lépni" a „szok-
ványoson"? Nem tudom. Beugrottam. — Nehéz lesz — mondtam. — „Mutassuk
meg!" „Megcsináljuk!" — mondták. Azt hiszem, ettől kezdve úgy éreztük, hogy
Móricz Zsigmond emlékének többel, a teljességgel tartozunk.

Ő mindig „vörös posztó" volt az urak szemében! így hát — meditálásunk köz-
ben — szeretném most megvallani: egykor a tanárnak a tanulók önálló gyakor-
lati tevékenysége alapján összeállt egy általa „javított", de a szlémára megnyug-
tató „értekezés". Éppen olyan, amely minden nehézség nélkül lebontható, ezért
pedagógiailag alkalmazható, de a nevelési és oktatási lehetőségeket a kívánt
mértékben foglalja magába.

A tanár is tanul a diáktól, ha izgalmas szellemi játékká, kölcsönös érzelmi és
értelmi feltöltődéssé válik a foglalkozás, a tanulási-tanítási folyamat. Akkor ér-
demes nagy fába vágni a fejszénket. Csak el kell kezdeni a munkát, és addig
kell csinálni, amíg kész nincs. Utólag: ennyi az egész! Engedve a tanulók diákos
csábításának akkor elhatároztam, hogy most már még a kollektív tanulás egyik
módját, szintjét is keressük meg a kísérletünkkel!

Hogyan lehet közösen — a tanulók és a tanár együtt! — írni egy kollektív
tanulmányt? Szabad-e ezt csinálni? Hogy lehet-e: az majd elválik..., de sza-
bad-e? Nem számít-e ez afféle csalásnak, ahol csak a tanár munkáját látják
majd benne? Biztosítottak-e a lehetőségeim a gyerekek érzelmi aktivitásának,
alkotó képzeletének megtartására, jutalmazására? Nem sokáig latolgathattam a
dolgot, mert már belementem a játékba: „Róka fogta csuka, csuka fogta róka"
— ahogy a közmondás tartja. A „tanulmány" közlése előtt itt röviden leírom
hát, most miben látom e váratlan, „rendhagyó" (de kedvemre való) folytatásban
a tanulók szerepét.

A csoportmunka ötödik alkotó fázisának, a továbbtanulási, „kiművelési", he-
lyes nyelvhasználati igénynek konkrét szülötte a Barbárok-tanulmány.

Ahogy az „új feladatomhoz" kezdtem, észrevettem, hogy ennek a folytatás-
nak már előzménye is volt. A feltételek — a tanulók — pedig „adottak". Lám,
lényegében már az előző órákon megkezdődhetett az ilyen irányvételű, az ilyen
lehetőségű munka. Ezt a tanulók csak zseniálisan megsejtették, mintsem tudták.
Én is „felfedeztem" valamit! Felismertem: hiszen a tevékenységünk első lépése
az előkészítés, a forgatókönyves kérdés feltevés volt. A második: az elemzés. A
tanulói (részben írásos) válaszok, a vita. Ekkor kapcsolódott, hatolt el rende-
zőén a tanulókban az új élmény az előkészületek, az otthoni novellaolvasás so-
rán már kialakított, már meglévő „régiekhez", az egyéni élettapasztalatokhoz,
emlékekhez, élményekhez.

Nos, a harmadik fázisban az órai válaszokból a mű „vallatása" során a tanár
vezérletével már eddig is kiemelt, s jórészt szelektált (csak még csiszolatlan!)
nyersanyagot gyűjtöttünk össze. A további munkához mindenkitől beszedtük a
füzeteket és az egyéb felajánlott, javasolt feljegyzéseket, észrevételeket.

Most tehát már „nyugodtan" folytatódhat, szervesen illeszkedhet a kollektív
tanulás, az önálló tanulói tevékenység komplexitásának felerősödésével — rá-
adásul tanulói kérésre! — a munka negyedik fázisa, „az elrendezés", azaz „az
első szövegvizsgálat." Ennek a munkafolyamatnak maguk a tanulók formálták
ki a nevét. „Rendezés — elrendezés." Tetszett nekik. Először nevetgéltek rajta,
s idézgették az ismert József Attila-sorokat: „s rendezni végre közös dolgain-
kat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés". (Fel voltunk tehát dobva!) — „Ala-
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kuljunk át szerkesztőséggé!" „Okos gyülekezetté!" — mondták. Irányításom-
mal közülük az iskolai Nagykunsági Diáklap szerkesztőinek volt már ebben
némi tapasztalata, készsége.

„Az elrendezés" nem volt felesleges mozzanat, mert nem volt azonos az órai
vázlatok közüli egyetlen legjobb kiválasztásával. Ez túl egyszerű, túl könnyű, s
főképp: látszatmegoldás lett volna. A tanulók és a tanár, vagyis az aktív mag
— egy „szűkebb" vita révén — ezen a tanítási órát követő önkéntes délutáni
foglalkozáson az egészből, a nyers masszából összegyúrták, megszerkesztették a
nyers kollektív tanulmányt. ,,Az első szövegvizsgálat" tehát nem volt afféle
porhintés. A közös, a minőségibb tanulás — az „aktív magon" túl — abban rej-
lett, hogy a vita itt is kivetette a hibákat, tovább válogatott, mérlegelte az érték-
különbséget, kontrollált.

Napjainkban — például a sajtóban, rádióban, tévében stb. — gyakorta ké-
szen kapja az ember a véleményét, csak ki kell választani a legjobbakat. Adott
esetben — akár csak az önképzésben is — korunk információözöne közepette
fontos lehet a szelektáló, rendező tartalmi-logikai műveleten „lemérhető" értel-
mi-érzelmi képesség és készség fejlesztése. Itt a fentiek jegyében a rugalmas
szaktanári segítéssel arra ügyeltem tehát, hogy az elmúlt órai elemzések során
„mivel kapcsolatosan" volt érdemes kérdéseket feltenni, hogy a kérdések közül
melyik bizonyult fajsúlyosnak, a „bejött" válaszok közül melyik a lényegesebb,
melyik a lényegtelen.

Az ötödik munkafázis a rögzítés volt, „a második szövegvizsgálat". A negye-
dik munkafázissal összehasonlítva: itt nyilvánvalóan inkább a formai-logikai
műveletek domináltak. A lehetőleg végleges formába öntés: amennyiben egyál-
talán lehet „végleges" tanulmányt írni! A nyelvi megfogalmazás, a stilizálás: „a
csinosodás, a pallérozás". Itt már újra az osztályban folyt az óra. Az ötödik
munkafázis elvégzésére külön 2 nyelvi órát iktattunk be. Ezzel anyanyelvünk
ügyét akartuk szolgálni. Talán túlzottan fontoskodva láttuk, határoztuk meg a
feladatunkat, mert „nagyképűen" még a rádió, a tévé, a sajtó nyelvhasználatá-
ban is rengeteg terpeszkedő mondatot találtunk. Mondván — a mienk jobb lesz
— arra emlékeztünk, hogy bizony sokszor oldalakat olvastunk, hosszú perceket
hallgattunk végig néhány gondolatért. Ez fölöttébb fárasztó volt. A fogalmilag
helyes, pontos és választékos szóhasználat viszont — gondoltuk — megkímélne
bennünket az elfáradástól, a gördülékeny mondatszerkesztés serkentené, felfris-
sítené szellemünket. Mi tehát erre törekedtünk.

Ezen a 2 nyelvi órán a leírt egyéni-közös nyers kollektív tanulmányon végez-
tük az egyéni-közös fésülgetéseket, simogatásokat. Az ötletek a közös egyet, il-
letve az egy közösen, a végleges kollektív egységes egészet formálták. Kértem
tőlük: természetszerűen több legyen a tanár vezető segítése, magyarázata, „köz-
lése", de valahogy azzal az alapos nyelvész szemlélettel dolgozzanak, azzal az
összeszedettséggel, mintha egyszer s mindenkorra meg akarnánk fogalmazni „a
tökéletes Barbárok-tanulmányt"! (Már amennyire ez „lehetséges".) Ilyen a ta-
nári szenvedély: a tanítványok bíztatására az idők folyamán még javítgatott a
szövegen, s így fájdalom, de az 1973-as őspéldányból nem maradt fenn. Azt tu-
dom azonban, hogy itt a tanulási-tanítási folyamatban a tanulók munkálkodása,
„a tanulmány csinálása" mégiscsak fontosabb volt, mint az elkészült mű, „a kész
eredmény, a mintaszöveg". A „felhívás" után biztosabban észre lehetett venni
a tanulók nyelvi-stilisztikai érdeklődésének néhány erős-gyönge összetevőjét.

Ez a 2 óra a korábbi forgatókönyves feldolgozás mintája, menete, gyakorlata
szerint folyt (3 csoport, illetve mindhárom csoport: az egész osztály a további
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„elmerengések" idején): az időt tehát 4 részre osztottuk fel. A vezető tanár csak
úgy tudott megfelelni a tanuló óra követelményeinek, úgy tudott koordinálni,
ha kellett: „ütemet gyorsítani", rákérdezni „a valószínűleg helyesebb megol-
dásra", úgy tudott „rugalmas" lenni, hogy természetesen volt előre eltervezett
igen alapos elképzelése, elemzése, „mankója". Komolyan próbára kellett tenni
vezetői hangnemét a vita gyors oldásakor és kötésekor: az áttekintőkészségét,
az előrelátását, az időérzékét mindig szinkronba kellett éreznie. Ezért nagyon
megviselő volt számomra ez a foglalkozás, s sajnos, „az elmerengések" idején
már „elcsúszott" az óra: az osztály egy kicsit kifutott az időből. Mikor a tanár
már bejelentette a második nyelvi óra végét: még a szünetben is jöttek hozzá
kérdésekkel.

Aránylag a szerkesztéssel volt a legkevesebb „bajunk", hiszen szerencsére
már a 2 órán „lineárisan" kezeltük a novellát, és „az első szövegvizsgálatkor" a
nyers kollektív tanulmányunkban ebből következően szintén megtartottuk a
sorrendet. Az értekezés nagyobb szerkezeti részeit tehát maga a vizsgált mű, a
Móricz-novella határozta meg. így leginkább a stilizálásra, a mondatformálá-
sokra esett a csoportokban a fő hangsúly. Melyik a legmegfelelőbb mondatfű-
zés, utalás, jó-e ez a kötőszó, illik-e ide utalószó, szóismétlés? Legyen itt gon-
dolatritmus! Mindig a hangsúlyos mondanivalónkkal kezdjük el az összetett
mondatok szerkesztését! Rövidítsük le a mondatot. Kerüljük el ezt a germaniz-
must! Hol legyen a tételmondat: a bekezdés elején, közepén, végén? Cserélges-
sük a rokon értelmű szavakat! Ide gondalatjelet kell tenni, vagy zárójelet alkal-
mazni: emlékezzünk csak a szép Mikszáth-stílusra! Az óra végén valakinek
feltűnt, hogy a bizonygatásunk során milyen sok lett az „is" nyomatékosító szó:
„akárcsak az irodalomtörténeti tankönyvek néhány oldalán"! Nosza rajta: né-
hányat kigyomláltunk, de hangsúlyoztuk, hogy a sokszorosítás előtt csak az el-
engedhetetlenül fontosakat tarthatjuk meg. „Mindent el kell hagyni, amelynek
a hiánya nem zavarja a megértést!" így nyugodtabb, tárgyilagosabb lesz az ér-
tekezésünk, a stílusunk hangulata! Azt hiszem, a nyelvi órák hasznát, tapaszta-
latát Szabó Pál beszédes sorával foglalhatnám össze: „írás közben nagyra, még
nagyobbra nyílik ki az emberben a világ". (Űj föld. Bp., Szépirodalmi Könyv-
kiadó. 31.1.)

A „rögzítés" után sokszorosítottam „az anyagot" az iskola stencilgépén. Ez
időeltolódást eredményezett, hiszen előtte otthon le kellett gépelnem a „kész
kollektív tanulmányt", „besorakozni" a stencilezéshez stb. így hát a stencilezett
kollektív tanulmány kézbevételével történő, de az egyáltalán nem elhanyagol-
ható hatodik fázist, a „betakarítást", a bevésést (nem azonos a bemagolással!)
későbbre halasztottuk.

Ez a bevésés — szerintem —még így is eleve sikerre számíthatott, hiszen a
feltárt összefüggések idővel jobban megköthettek, megszilárdulhattak, viszony-
lagosan egyeseknél (akik megértéssel, gondolkozva tanulnak) jobban felidéződ-
hetőbbé válhattak. Másrészt, az elkészült kollektív tanár—diák írásban min-
denki (a magolós szintén) benne érezhette a maga munkája termékét. Az „ezt
én mondtam, én is csináltam" örömét, élményét. Nyilván: a megértés még
nem azonos a tudással. Közben van még a tanulás. Jelen esetben szűkebb érte-
lemben véve a tanulást, most már csak annak is egy része, konkréten a bevé-
sés mechanizmusa. Itt a bevésést feltételezhetően a jól végzett munka, a siker
eredményének megőrzési szándéka hozta mozgásba.

A tanulás-tanítás: az elemzés, az összegyűjtés, az elrendezés, a rögzítés során
a vita ütköztető volta révén a diák még a tanárát is „javíthatta"; ez nem volt
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újszerűség, de a tanulók véleménye szerint még jórészt ezzel magyarázható
hogy a szintézis, a kész kollektív tanulmány érdekesebb lett. Mindig és min-
denütt észrevenni az értékeket, de a körültekintő bírálat se hiányozzék — ez
vezethet az eredményességre!

Ebben a tanulási-tanítási folyamatban elsősorban az egész tanár—diák közös-
ség erejét, önértékelését mérhettem le, s nem annyira a tanulók közötti egyedi
különbségeket. Az egyéni élmények és tapasztalatok helyesnek ítélt elrendezésé-
vel az ideális szocialista munkavégzés tartalmát, lényegét láttam megragadni,
azaz a munkafolyamat „minőségét", és nem azt, hogy „mennyit" elemeztünk: a
novella nem csak „önmagában" volt megkapó számomra. Megtanulását nem
tekintettem végcélnak, hanem az elemzést eszközként engedtem hatni ránk. A
munkafolyamatban, a szorgalomban — érdekes módon — ennek megfelelően
mindenkitől „el kellett várnom" az egyéni, önálló munkavégzések aktivitását:
leghatékonyabb, egyéni megszervezését, mozgósítását! El kellett fogadnunk
egyénenként és kollektíve, hogy szemléletünkben az elsőrendű célunk a „Mi-
lyen értékeket meríthetünk a tisza forrásból?", és azt, hogy az alaposság, a sa-
ját egyénenkénti és közösségi előírás, az önigényesség, a figyelem „csak" ter-
mészetes velünkjáró legyen ezen az úton!

„Amikor a gyerek tanul, akkor tanul az egész gyerek" — mondotta nekem
egyszer egy öreg karcagi néptanító, Dede Kálmán bácsi. S milyen igaza volt!
Ám utólag, most is az a véleményem, hogy nyilván nem lehetett mindig ilyen
optimális alkotásokra felszólítani, lázba hozni az egész osztályt. De ha ez az
„alkotóműhelyes" „tanár—diák" együttesen önmagunk meghaladása folyamat
esetenként sikerül, akkor a mennyiségi munka nehézsége, áldozata sem tűnik
fel. Akkor „megszépül", emlékezetes ünneppé lesz egy-egy órasor a tanulóknak
és a tanárnak egyaránt.

Valóban, a hetedik fázisban, az „elismerésben", a számonkérés, az ellenőrzés
idején, amely technikai nehézségek miatt közösen előre meghatározott időben,
összefoglalással együtt, tematikus zárásként körülbelül 2 hét múlva történhe-
tett, a szaktanár kellemes információkat jegyezgethetett le, illetve közölhetett:
a tanítványok „tartalomtudásának" színvonala emelkedett.

A tanulók ezzel a kísérlettel talán jobban „megtanulták" Móricz Zsigmon-
dot, mint egy inkább oktatáscentrikus vezetésű órán. Ezt sajnos más osztállyal
összehasonlítva ellenőrizni nem tudtam, de úgy éreztem, hogy szabadabban, ma-
gabiztosabban mondhatták el a novella szövegének kézben tartásával, idézgeté-
sével, szemléltetésével „megértésüket", átélésüket, „az önálló és kollektív véle-
ményüket", és egyáltalán nem izgultak. Miért? Itt mivé oldottuk fel a máskor
létező „drukkfeszültséget"? Az egyik diák ezt így fogalmazta meg: „Most töb-
bek lettünk, mint voltunk eddig. Gazdagabbak. Szinte kedvem lenne nekem is
novellát írni. Móricz Zsigmonddé annyira szép"! Ha volt tehát feszültség, az az
egészséges produkcióvágyból lett felelési akaratot jelentette: ha a novellaírás-
sal nem is mindenki próbálkozott, de egy szép felelettel önkéntesen bárki kár-
pótolhatta magát, amit ugyancsak jó szívvel vettem.

RIDEG ISTVÁN
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