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Lehet-e szeretni a nyelvtant?
Szokták figyelni az óvodásokat?
Próbállak már válaszolni kérdéseik-

re? „- A csigának miért csiga alakú a
háza? Hogy tekeredik bele? Mikor fog-
ja levetni?" ,,-A cserebogarat elcseré-
lik? Vagy cserépből van?" „-A százöt
az miért kevesebb, mint az ötszáz?"

Vajon hány szakkönyv kell ahhoz,
hogy kíváncsiságukat kielcgítsük?

Állandó kérdező hajlamukat mi nyi-
tottságnak vagy fogékonyságnak ne-
vezzük. Pedig csak arról van szó, hogy
számukra a világ bontatlan még. Emel-
lett a sajátjuk. ígyhát egészen termé-
szetes, hogy azt meg akarják ismerni.
Úgy, ahogyan az van. A maga egészé-
ben.

Ilyenkor lépünk közbe mi, felnőt-
tek. Azzal, hogy a világ dolgait csopor-
tosítani kezdjük. Például nekik való és
nem nekik való darabokra. Vannak bo-
nyolult dolgok: „- Ezt még apád sem
érti, hogy is fognád föl te?". Intim
dolgok: „— Nem neked való még ez,
fiam, majd ha nagy leszel..." Aztán
vannak olyanok, amik bennünket nem
érdekelnek. Untatnak vagy egyszerűen
nem értjük meg őket: „- Jaj, hagyjál
már ezzel, gyerekem!", vagy: „Ugyan
már, ilyen csak a mesében van!"

A végeredmény az, hogy saját
(agyi) kényelmünk érdekében kizárjuk
őket a világ egyes területeiből. Arra
neveljük őket, hogy bizonyos dolgok
érdektelenek, elfelejteni valók; vagyis
nyitottságuk ellen dolgozunk.

Az iskola pedig...
Igen, az iskola is csoportosít, csak

másképpen. A feltűnően rokon dolgo-
kat (számok, hangok, betűk stb.) bele-
tuszkolja egy „órának" nevezett foglal-
kozásba. Persze, másképpen nem is
lehetne tanítani, no meg helyükre kell
tenni az egyes fogalmakat. Csakhogy
így elszigeteli egymástól a rokon terü-
leteket, másokat meg kizár, mert nem
érintkezik velük. Kevés az olyan tanár,
aki felhívja a figyelmet a dolgok kap-
csolataira. Főleg, ha ezek nem az ő
szakterületét érintik.

De más gond is van az iskolával.
Tudniillik, ott a lecsupaszított, száraz-
zá, érdektelenné tett témaköröknek és

gyermekeinknek (esetleges rossz) vi-
szonyát rögzíteni szokták. Az úgyne-
vezett érdemjegyekkel. Ilyenkor derül
ki, hogy az eddig minden iránt érdeklő-
dő fiacskánk, leánykánk nem tud ol-
vasni, sőt, nem is szeret, rosszul szá-
mol; suta, botfüle és rosta agya van
szegénykének. És a gyerek ilyenkor
már önmagát zárja ki a világ egyes
területeiből „Úgysem fogom megérte-
ni!" vagy „Nem érdekel!" felkiáltással.

Úgy vélem, ha egy átlagos képessé-
gű gyerek utál egy tantárgyat, abban
nem ő a hibás. Azért nem szereti, mert
elvették tőle a siker lehetőségét. Rossz
a tananyag, mert nem az ő szintjének
megfelelő, mert túlságosan elvont vagy
távoli, mert száraz vagy rendezetlen.
Vagy (és főleg) mert rossz a tanár.

De, természetesen, a kép nem eny-
nyire sötét. Vannak jó iskolák, ügyesen
kidolgozott tanmenetek, érdekes fog-
lalkozások és kiváló tanárok is. Mély
tiszteletet érzek mindegyikük iránt

A nyelvtan tanítását is elrontották
valakik, valamikor, valahogyan.

Emiatt buggyantak ki belőlem a fenti
gondolatok. A gyerekek ugyanis nem
szeretik a nyelvtant. A gyerekek, úgy
általában. A nyelvtant, úgy általában.
Azok, akik szívesen foglalkoznak a
„magyarral", örömmel olvasnak, írnak;
tanulnak és elemeznek verseket. A
nyelvtant pedig inkább csak kény-
szeredetten bemagolják.

Jó néhány éve tanítok az ELTE
magyar nyelvi tanszékén. Tapasz-
talataim az előbbi megállapításokat
erősítik. A felvételi tesztek elveszített
pontszámai csaknem mindig a nyelv-
tani részben találhatók meg - még a
legkiválóbb hallgatójelöltek esetében
is. Az idén ötvenen szóbeliztek nálam.
Közülük csupán egy, ismétlem: egyet-
len jelentkező vallotta magát „inkább
nyelvésznek".

A felvételi bizottság felajánlja a je-
lentkezőnek, hogy válassza ki, mely
tárgyról kíván először beszélni: nyelv-
ről vagy irodalomról. A többség, ter-
mészetesen, tudja, mennyire fontos az
első benyomás, s jól akar szerepelni,
ígyhát azt választja, amiből megbízha-

tóbbnak érzi tudását, tájékozottabbnak
mutathatja magát. Nos, ennek fényé-
ben mondom, hogy a jelentkezők közül
csupán öten feleltek először nyelv-
tanból. Közülük is hárman azért, mert
véletlenül velem szemben foglaltak he-
lyet. „- Ja, most akkor nyelvtannal kell
kezdeni? Na, mindegy" - mondták
reszketve.

Fölvettünk jó néhány olyan hallga-
tót, akiknek a magyar mellett a mate-
matika vagy a zene (esetleg mindkettő)
volt az erősségük. Róluk az első né-
hány szemeszter végén ki fog derülni:
a nyelvészethez van nagyobb érzékük.
Azt fogják jobban szeretni. Akkor fog-
nak rádöbbenni; a nyelv érdekes, sőt,
izgalmas területe a világnak.

Mi adhat megoldást?
Természetesen, a szemlélet megvál-

toztatása. Vissza kell térnünk az óvo.
dáskor nyitottságához, s az ott kiala-
kult érdeklődési kell tovább fejleszte-
nünk. Biztos vagyok benne, hogy én
azért lettem nyelvész, mert gyermek-
koromban játéknak fogtam föl a han-
gokat, betűket, a szókincset. Nagya-
pámmal folyton új és új játékokat talál-
tunk ki. Sétáltunk, fogtuk egymás ke-
zét, és játszottunk. „A - a" - mondta ő.
„Kacsa" - mondtam én. „I - a" -
mondta ő. „Cica" - mondtam én -
„Vagy pipa". ... „Kér" - mondta -
„Most találj ki olyan szót, ami majd-
nem ugyanez, csak nem é van benne!"
- „Kár, kar, kor, kör" - válaszolhattam.

Ilyen indíttatás után már a nyelv-
tanóra száraz és unalmas szabályrend-
szere sem tántoríthatott el a nyelv sze-
retetétől. Azt hiszem, a nyelv-
tankönyvben lévő szabályokat függet-
lenítettem a nyelvtől. Nem gondoltam
arra, hogy most a nyelvről van szó.
Nem foglalkoztatott, hogy mi is ez;
meg kell tanulni, és kész. „Az ige
cselekvést, történést, létezést kifejező
szó, mely a mondatban mindig állít-
mány" - no, és akkor mi van?

Persze, nem lehet mindenki nyel-
vész, és nincs mindenkinek játékos
kedvű tanítóbácsi nagyapja. Játszani
azonban minden gyerek nagyon szeret,
főleg új, különleges játékokat. És a
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játék nem remélt sikerélményekhez
juttat, tehát újabb ismeretek megszer-
zésére ösztönöz. Kollégáimnak, a nagy
szakmai viták közepette, gyakorta ki-
fejtem, nem is lenne szabad „igazi"
nyelvtant tanítani az általános iskolá-
ban, esetleg csak a legvégén, a felsőbb
osztályokban. Mert ez a véleményem.
A nyelvtan tanítását nyelvi játékokra
kellene ráépíteni, s a játéktól akkor
sem lenne szabad elszakadni, ha már
komolyabb, a tudomány határát súroló
fogalmak kerülnek szóba.

A szigorú értelemben vett nyelvtan
tanításának jelenlegi módja a követke-
ző szituációt juttatja eszembe. Képzel-
jék el, hogy egy csapat gyereket kive-
zényelnek az uszodába, ott megmutat-
ják nekik a vizet, a kapukat, a labdát;
röviden közlik vele a pólózás szabálya-
it. Aztán belökik őket a mélyvízbe.
„Játsszatok!" - Majd ezek után nekilát-
nak értékelni ügyességüket. Közben
pedig azt sem tudják, melyik gyerek
tud úszni, s melyik nem.

Hát persze, hogy először az úszást
kell tökéletesen megtanítani, aztán a
labda kezelését; és csak a végén a
cselezést meg az egyéb trükköt!

Hát persze, hogy először beszélni és
írni kell megtanítani csemetéinket,
méghozzá igen jól! Mert a nyelvtan
anyaga más, mint a többi tantárgyé. A
világ legtöbb dolga ugyanis tőlünk
függetlenül létezik, (1. színek, formák,
mennyiségek, élőlények stb.) Éppen
ezért, mert rajtunk kívül állnak, köny-
nyen tanulmányozhatók. Nyelv és em-
ber azonban közvetlen kapcsolatban
állnak egymással: ember nélkül nin-
csen nyelv. A nyelv bennünk létezik. A
nyelv tanulásának anyaga olyan, me-
lyet mi magunk állítunk elő. Namár-
most, ha gyermekeinkben, az egyedek-
ben a nyelv rendszere csak csökevé-
nyesen van meg, éppen a vizsgálandó
anyag lesz hiányos vagy töredékes, így
nem remélhetünk sikert a nyelvtan ok-
tatásában. Magyarázhatjuk nekik a
szókincs rétegződését, ha nincs megfe-
lelő szókincsük!

Ezért vélem úgy, hogy előbb jó
beszédkészséggel, bő szókinccsel kel-
lene felruházni az iskolásokat. A nyelv
tanításának ez az igazi célja, és nem az,
hogy meg tudják határozni a névszói
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állítmányú, főnévi igenévi alanyú
mondat lehetséges részeit

És maradjunk még a vízilabda-ha-
sonlatnál! Az már természetes követel-
mény napjainkban, hogy minden gye-
rek tanuljon meg úszni. De arra nem
törekszünk, hogy az alapiskola évei
alatt tanuljanak meg tökéletesen fogal-
mazni. Valószínűleg abból indulunk
ki, hogy beszélni mindenki tud. (Per-
sze, biztos vagyok benne, hogy a
nyelvórák követelményei között vala-
hol ott szerepel a beszédkészség fej-
lesztése is. Azt hiszem azonban, éppen
erre marad a legkevesebb idő.)

Az lenne az igazi, ha az iskola első
hat osztályában nem is tanulnának
mást a gyerekek, csak fogalmazni. Be-
szédben és írásban. Ehhez persze hoz-
zátartozna a jó kiejtés, a helyes beszéd-
tempó, a megfelelő hangsúly oktatása,
a szókincs bővítése, a stílus alkalmazá-
sának tanítása; és természetesen, igen
szigorúan, a helyesírás gyakoroltatása.
A kötelező tanulmányok befejezésével
mindenkinek tudni kellene legalább öt
percig hibátlanul, összefüggően be-
szélni bármilyen ismert témáról; tudni
kellene önállóan hivatalos és nem hi-
vatalos fogalmazványokat, fogalmazá-
sokat készíteni (hiba nélkül!). Megint-
csak a felvételi vizsgán szerzett tapasz-
talatomat említem, hogy nagyon kevés
kifogástalan önéletrajz került a kezem-
be. Valószínűnek tartom, hogy az öné-
letrajz, a kérvény, a hivatalos levél
tartalma és formája nem kötelező
anyag az iskolákban. Pedig inkább
ezek készítik fel gyermekeinket az
életre, mint tudományos alapfogalmak
bemagoltatása.

És a nyelvtan tanítását sem kellene
elszúrnunk azzal, hogy „van alany, ál-
lítmány; illetőleg igék és névszók stb.".
Sokkal inkább arra kell rámutatnunk, s
minden új alapfogalom bevezetésével
azt kell bizonyítanunk, hogy a nyelv is
csak egy szerkezet, mely működik,
mozog. Melynek alkotóelemei kisebb
alkotóelemekből épülnek fel. Az alkat-
részek, mint a gépekben, kicserélhetők.
De más típusú alkatrészekkel szerkeze-
tünk már másképpen fog működni.

Lám, a nyelvtan tanításában is van
mód a játékra. Mindenkor élvezettel
hallgatom, ahogy a természettudósok
megszemélyesítik az élettelen anyago-
kat, a folyamatokat. Azt mondják,

hogy ez vagy az az anyag „szereti" a
másikat, „szívesen társul vele", ,4e-
győzi" stb. Én magam is így szeretek
tanítani. Úgy láttam, a mondat szerke-
zete kiválóan megértethető ilyen mó-
don. Csak egy példát hadd említsek!
Akik gimnáziumban tanultak nyelvtant,
biztosan megkínlódtak a vonzat fogal-
mának, működésének megtanulásával.
Én az egész vonzatügyet úgy szoktam
hallgatóimmal megértetni, hogy képzel-
jék el, hogy a mondat egy család, a
mondatrészek pedig a család tagjai. Mi-
vel, ugyebár, férfiuralom van, így a csa-
ládfő, a mondat legfontosabb tagja az
állítmány. Ez leggyakrabban az ige. A
családfő feleséget szokott kívánni magá-
nak, mert azzal teljes az élete. (E megál-
lapítás igazságán most ne vitázzunk.)
Ami a családfőnek a feleség, az az igé-
nek a vonzat A legtöbb családfő csak
egyetlen feleséget tűr meg maga mellett:
a legtöbb ige is csak egyvonzatos. Van-
nak aztán többnejűek (két, három vagy
négy feleségük van): ezek a többvonza-
tos igék. Aztán vannak olyan csibészek
(jellemzően a poligámok közül valók),
akik cserélgetik az asszonyt: hol ezzel,
hol azzal vannak párban vagy szorosabb
kapcsolatban. Ez utóbbiak a felcserélhe-
tő vonzattal bíró igék. És végül léteznek
megrögzött agglegények is (az alanyta-
lan igék).

Nem bonyolítom tovább a képet,
pedig lehetne, hiszen a gyerekekről
még nem is szóltam. De higgyék el,
hogy a nyelvtan jól tanítható, megsze-
rettethető. Csak az elvont fogalmakat
kellene kézzel foghatóbbá tennünk.

Számomra éppen a nyelvtan legne-
hezebbnek mondott része hatalmas és
nagyszerű logikai játék. Mindenkit saj-
nálok, aki kimarad belőle. S ahogy
elnézem a nyelvtankönyveket, szinte
mindenki kimarad, kevesen tudják
meg, hogy ez szórakozás is lehet.

Még egyszer visszatérek a vízilab-
dához. A sportbarátok túlnyomó része
nem aktív sportoló. Csak szurkoló, aki
érti a játékszabályokat, figyeli a „na-
gyok" szereplését, kijár a mérkőzések-
re, megvitatja az eseményeket, s talán,
vasárnap délutánonként a családdal
vagy a szomszéddal még kapható is
egy-egy meccsre.

Nem lehetne a nyelvnek is ilyen
„ szurkolótábora" ?


