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Páldi János

Kommunikáció az iskolában
Hírközlés, gondolatcsere mindenütt

van, ahol legalább két ember él. Sza-
vakkal vagy egyéb jelekkel történő be-
széd, azaz kommunikáció nélkül nin-
csen közösség és nincs közös munka.
A beszéd, a munka és a gondolkodás
együttesen jelenti az embert. E három
tényező együttes, egymásra ható fejlő-
dése: az ember fejlődése. Ez a három
dolog minősíti legjobban az embert:
beszéde árulkodik gondolkodásáról,
gondolkodása rávilágít munkájára,
munkájáról következtethetünk mind-
kettőre. E három dolog együttes fej-
lesztése, növelése a nevelés egyik leg-
fontosabb feladata. A jó iskola az
egész személyiséget fejleszti, mert az
embert olyan rendszernek fogja fel,
amelynek elemei az egymásra való
kölcsönhatásban fejlődnek.

A gyermekközpontú, a humaniszti-
kus iskolának mindhármat egyenlő
mértékben kell fejlesztenie. Sajnos, a
mai iskola a három közül leginkább
csak a gondolkodás fejlesztésével törő-
dik, s nem veszi észre, hogy ezt a
gondolkodásfejlesztő munkáját a má-
sik kettő elhanyagolása gátolja.

Az iskola nem ismerte még fel,
hogy minden ember tevékenységének
legnagyobb része úgynevezett beszéd-
cselekvés. Ha a beszéd ilyen nagy sze-
repet játszik az ember életében, akkor
annak művelésével az iskolának fog-
lalkoznia kell. Azt sem akarja az iskola
tudomásul venni, hogy a tanuló az
ismeretek nagyobb részét a nyelv, a
hallható és látható nyelv: a beszéd és
az írás révén sajátítja el. A nyelv tehát
a legfontosabb eszköz a világ megis-
meréséhez, a világban való tájékozó-
dáshoz.

A jó nyelvi műveltség a társadalmi
kapcsolatok megteremtésének feltétele
és a társadalmi ranglétrán való emelke-
dés fontos segítője. Ha az iskola törő-
dik tanítványai jövőjével, akkor szá-
mára nem lehet közömbös, hogy mi-
lyen lesz az iskolát elhagyva a tanuló
nyelvi műveltsége. Ezt a tényt már
sokan felismerték (Basil Bernstein), de

az iskola sok esetben süket ezeknek a
felismeréseknek a meghallására.

A nyelvi nevelést már az MTA is
programjába vette (fehér könyv), s a
szakirodalom is foglalkozik vele, csu-
pán a gyakorlatban nem úgy folyik
még, ahogyan kellene.

Alig foglalkozik a szakirodalom a
tanári beszéddel, szinte nincs is szó a
szakirodalomban általában az iskolai
kommunikációról, különösen nincsen
szó annak metanyelvi vonatkozásairól,
így az anyanyelvi nevelés és a tanári
beszéd fontossága nincs a pedagógu-
sok gondolkodásának a középpontjá-
ban. Pedig helyes, logikus, világos,
szép beszédre nevelni csak helyes, lo-
gikus, világos szép tanári beszéddel
lehet legjobban.

Az emberi kapcsolatok milyenségét
nem csak az mutatja meg, hogy mit
jelentenek a társas érintkezés során
használt szavak, mondatok, hanem az
is, ahogyan mondják. A gúnyos tanári
beszéd halálig sajgó mély sebeket üt-
het, egy durva hangú portás a reggel
iskolába menő gyerek egész napját el-
ronthatja, egy gyereket nem szerető
konyhalány csipkelődő szavai elvehe-
tik a gyerek étvágyát a legfinomabb
ételtől is.

A tanári beszédet vizsgálva azt ta-
pasztaljuk, hogy a tanárok egy része
nem tud helyesen, világosan, jól érthe-
tően, logikusan, hatásosan beszélni.
Francois Jacob a kulturális sokféleség
elszürküléséről keseregve ezt írja:
„Ezen a téren ... egyhangúság és una-
lom fenyeget bennünket. Az a hallatlan
változatosság, amelyeket az emberek
hiedelmeikbe, szokásaikba és intézmé-
nyeikbe belevittek, egyre inkább eltű-
nőben van, ... Ha nem akarunk egy
egységes, technikai, primitív beszédű,
uniformizált életmódú: azaz egy rop-
pant unalmas világban élni, óvatosnak
kell lennünk. Jobban kell használnunk
képzeletünket." Ez a figyelmeztetés az
egész kulturális életre vonatkozik
ugyan, de utal a beszédet fenyegető
veszélyekre is.

Sajnos, a mai magyar értelmiség

egy része - köztük sok pedagógus is -
egy magyar Basic-nyelvet beszél,
amely csupán nyolcszáz szóból áll, en-
nek következtében beszédük színtelen,
sablonokból áll, s tele van közhelyek-
kel.

Hogy ez így van, annak több oka
van. Az első ok a közéletben keresen-
dő, amely nem igényelte senkitől -
legkevésbé a politikusoktól - a világos,
tiszta, színes szép magyar beszédet. A
másik ok az iskolában található, amely
igazodva a társadalomnak a beszéddel
kapcsolatos igénytelenségéhez, szintén
nem követelte meg sem a tanároktól,
sem a tanulóktól az igényes beszédet.
A harmadik ok a hivatásos nyelvműve-
lőkben van, akik nem merték elég hatá-
rozottan szóvá tenni a kommunikációt
zavaró primitív hibákat sem. A negye-
dik ok a tömegkommunikációban kere-
sendő. A sajtó, a rádió és a televízió az
ő mérhetetlen és korlátozhatatlan ha-
talmával terjeszti a nyelvi hibákat, s a
hibák utánzására készteti azokat, akik
az iskolában nem kaptak szilárd nyelvi
alapot.

Körülbelül harminc évvel ezelőtt a
minisztérium elkövette azt a hibát,
hogy száz sorra csökkentette az évente
könyv nélkül megtanulandó verssorok
számát. Ez az igénytelenség azt ered-
ményezte, hogy az érettségizett tanu-
lók többsége egyetlen sort sem tud
idézni sem a magyar, sem a világ-
irodalomból. A mai magyar ötven év
alatti felnőttek nem tanultak, ennélfog-
va nem is tudnak könyv nélkül verse-
ket, még kevésbé prózát elmondani.

Az ilyen, a nyelvi vázra lecsupaszí-
tott nyelv nem képes árnyaltan, gazda-
gon közölni a mondanivalót, s éppen
ezért hatástalan: nem fogja meg sem az
értelmet, sem az érzelmet, pedig az
ismeret legkönnyebben a kettő egysé-
gében raktározható el.

A mai, fiatalabb tanárok már nem
ismerik a közmondásokat, a szóláso-
kat, így nem is tudják velük színeseb-
bé, tartalmasabbá, kifejezőbbé és hatá-
sosabbá tenni beszédüket. Kitől tanulja
meg a tanuló a szép, világos, logikus és
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hatásos beszédet, ha a tanár nem ad
erre követendő példát, ha a tanuló
szépirodalmat alig olvas, s az a kevés,
amit olvas - a könyv nélkül való tanu-
lás híján -, nem épül be szóhasználatá-
ba, személyiségébe. A tanárok beszéde
már beszédtechnikailag is sok esetben
kifogásolható. Sok tanárnak rossz,
egészségkárosító a hangképzése. Van-
nak olyanok, akik magánbeszélgetés-
ben, pl. a tanári szobában termé-
szetesen képezik a hangokat, a tante-
remben a beszélőszervei megfeszül-
nek, görcsösek, a képzett hang zörejes,
a hallgató számára sokszor éles, sipító,
kellemetlen hangélmény. A tanár nem
tudja, miért betegszenek meg a hang-
szálai, a tanuló nem tudja, mi a kelle-
metlen érzésének az oka.

A tanárok egy része nem tudja,
hogy a mondanivaló elfogadásában
nagy szerepet játszik az, hogy milyen
hangélménnyel együtt kapja a tanuló.
Egyesek nem tudják megválasztani a
hangerőt, s egy kis tanteremben is
olyan hangerővel beszélnek, mintha az
udvaron kellene órát tartaniuk. Mások
nem veszik észre, hogy olyan hangma-
gasságon beszélnek, amely már-már
nevetségessé teszi a beszélőt.

Egyesek beszédritmusa hadaró, má-
soké túl vontatott. A hallgató számára
mindkettő fárasztó. A leggyakoribb hi-
ba a dallam monotóniája.

Sok tanár elfeledkezik a magyar
hangsúly szabályairól is. Kevesen tud-
nak jól bánni a szünettel. Hangszínüket
csak az ösztönösen jól beszélők tudják
az alkalomnak, a témának megfelelően
változtatni.

Megfelelő képzettség híján a taná-
rok metakommunikációs jelei: a mimi-
ka, a gesztus, a testbeszéd használata
többnyire csak ösztönös.

Sok hiba, a tanulást akadályozó fél-
reértés adódik abból, hogy az óvónők,
tanítónők, tanárok egy része nem isme-
ri annak a korosztálynak a szókincsét,
amelyiket tanítja. Ebből adódik az a
furcsa helyzet, hogy mindketten ma-
gyarul beszélnek ugyan, de más-más
nyelven, s ezért nem is érthetik meg
egymást. Egy példa az óvodából: no-
vember 7. megünneplésére készültek.
A megtanulandó versben ez a mondat

is benne volt: „Lehullott a nép lábáról a
bilincs." Az óvónő nem tájékozódott
előbb, hogy a gyerekek ismerik-e a
„bilincs" szót. Mivel a gyerekek nem
értették a szót, helyettesítették egy szá-
mukra érthető szóval, s így mondták:
Lehullott a nép lábáról a kilincs. Hogy
így meg a mondatnak nem volt értel-
me, a mechanikusan tanuló kisgyerek-
nek az már nem volt fontos.

Egy másik példa a gimnáziumból:
még a hetvenes években második osz-
tályos gimnáziumi tanulóknak adtam
azt a feladatot, hogy az élhetetlen és az
állhatatos szavakat foglalják mondat-
ba, illetve az „Addig nyújtózkodjál,..."
és az „Aki másnak vermet ás,..." köz-
ismert közmondásokat egészítsék ki, és
magyarázzák meg jelentésüket. Az él-
hetetlen szót a szinte csak jókból és
jelesekből álló osztály 60%-a értette. A
szót nem értő 40% ilyen megoldásokat
adott:

- Régen az emberek élhetetlen kö-
rülmények között tengették életüket.

- Az az ember, aki mindenbe bele-
köt, beleszól, élhetetlen.

- Az emberek arra mondják, hogy
élhetetlen, aki nincs megelégedve so-
ha, semmi nem elég neki.

- A görögök az isteneket élhetetle-
neknek képzelték.

- Ez a növény már élhetetlen.
- Hitler élhetetlen, magának akarja

az egész világot.
- Hitler és társai élhetetlenek vol-

tak.
Az állhatatos szót a tanulók 75%-a

ismerte. A maradék 25% ilyen válaszo-
kat adott:

- Olyan állhatatos vagy, hogy senki
ki nem állhat.

- Ez a srác nagyon állhatatos, mert
mindenbe beleköt. Stb.

Az első közmondást a tanulók 71 %-a,
a másodikat 82%-a értette. Ezek a szá-
zalékok az ismeretelsajátításban még
bizonyos esetekben elfogadhatók is le-
hetnének, az anyanyelv ismeretét te-
kintve azonban katasztrofálisak.

Ha az óvodától az egyetemig végez-
nénk ilyen, s ezekhez hasonló felméré-
seket, akkor döbbennénk rá, hogy
mennyire más nyelvet használ az óvo-
da, az iskola és az egyetem, mint ami-
lyet megért az oda járó gyermeksereg,
illetőleg ifjúság.

Többet tehetne a pszichológia és a

nyelvtudomány az egyes életkorok
nyelvhasználatának feltárásáért. A ta-
nárképzésben is jobban fel kellene ké-
szíteni a leendő tanárokat az anyanyelv
minél tökéletesebb elsajátíttatására,
megtanítására. így pl. egy-egy, felte-
hetően új szó, új fogalom bevezetése-
kor nem volna szabad elmaradnia a
szómagyarázatnak, az új szó, új foga-
lom sokoldalú körülírásának, bemuta-
tásának. Ha ez elmarad, lehet, hogy
egy életre a fentiekhez hasonlóan hely-
telenjelentés tapad a szóhoz, s állandó-
an félreértések forrása lesz.

A világot csak akkor képes megis-
merni az ember, ha a dolgokról, folya-
matokról, jelenségekről megközelítően
tiszta fogalmai vannak. Ezért mondja
Péter Winch: „A fogalmak, melyekkel
rendelkezünk, megszabják számunkra
a világ tapasztalásának formáját. ... A
világ számunkra akként van, amiként
fogalmainkból kibomlik előttünk. Ami
persze nem jelenti azt, hogy fogalma-
ink változatlanok; ám ha változnak,
másképpen alkotunk fogalmat a világ-
ról." A jó pedagógus tudatosan, terv-
szerűen bővíti, sokszor évekig gazda-
gítja egy-egy kulcsfogalom tartalmát.

*
A régebbi korok emberei ismerték a

szó hatalmát (csatakiáltás, varázslás
stb.). Nem véletlen, hogy a görögöknél
és a rómaiaknál a retorika volt a leg-
fontosabb tantárgy. A ma pedagógusa,
akinek a legfontosabb munkaeszköze a
beszéd, ezt nem tudja, mert ha tudná,
akkor állandóan fejlesztené, csiszolná,
hogy minél hatásosabbá váljék. Sok
pedagógus nem döbbent még rá, hogy
a tanítás-nevelés eredményessége
mennyire függ attól, hogyan tudja szó-
használatát, mondatszerkesztését a ta-
nítandó tanulóifjúság nyelvi szintjéhez
illeszteni, hogyan képes a beszéd tar-
talmát oda illő metakommunikációval
kísérni, hogyan tudja a tantárgy, a téma
jellegének megfelelő beszédtechnikát
alkalmazni, hogy mennyire van tisztá-
ban a testbeszéd és a térközszabályo-
zás jelentőségével. Ha ezeket a verbá-
lis közlést kísérő nem verbális eszkö-
zöket nem tudja adekvátan használni,
akkor a gondolat is ellaposodik és ha-
tástalan lesz.

Egy iskola légkörét, emberi kapcso-
latait az ott uralkodó kommunikációs
stílus jellemzi legjobban. Egy autókra-
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tikus stílusú iskolában grammatikai
szempontból vizsgálva, sok a felszólí-
tó, a kijelentő mondat, egy demokrati-
kus, illetőleg humanisztikus iskolában
bizonyára sokkal több a kérdő, óhajtó
mondatok aránya.

Beszédtechnikai szempontból ösz-
szehasonlítva, az autokratikus stílusú
iskolában bizonyára több a magas
hangfekvésben, nagy hangerővel és az
átlagnál gyorsabb ritmusban beszélő
tanár és diák. Egy humanisztikus isko-
lában ezzel szemben közepes hangfek-
vésben, változatos dallammal, közepes
hangerővel, változatos ritmusban be-
szélnek mind a tanárok, mind a tanu-
lók.

Úgy gondolom, hogy Basil
Bernsteinnek a családokra vonatkozó
megállapítása illik más közösségekre,
így az iskolára is: „Ott, ahol a szerep-
rendszer nyílt, valószínű, hogy szor-
galmazzák az új jelentések kidolgozá-
sát és egy bonyolult fogalmi rendszer
kibontását. Ott viszont, ahol a szerep-
rendszer zárt, feltehetően nem bátorít-
ják az egyént új jelentések létrehozásá-
ra, és korlátozott a fogalmi rendszer. A
zárt típusú szereprendszerek esetében a
nyelvi jelentéseket valószínűleg ké-
szen adják át." A fentiekből kitűnik,
hogy a zárt szereprendszer az autokra-
tikus, a nyílt szereprendszer a demok-
ratikus iskolára jellemző. A zárt sze-
reprendszerű iskolákban többnyire
nyelvi sémákban folyik a kommuniká-
ció, sok közhelyet használnak, míg a
nyílt szereprendszerű iskolákban válto-
zatos a nyelvi forma, mind a tanár,

mind a tanuló ügyel a témához, az
alkalomhoz illő stílusra, gazdagabb
szókinccsel és változatosabb mondat-
szerkezettel beszélnek. Ezekből az kö-
vetkezik, hogy a nyílt szereprendszerű
humanisztikus iskolában lévő kommu-
nikáció jobban fejleszti a gondolko-
dást, és ezáltal gazdagabbá teszi a sze-
mélyiséget. A humanisztikus iskola
kommunikációjában a legtöbb mondat
egyéni, önálló alkotás. Az itt uralkodó
emberi kapcsolatok lehetővé teszik, sőt
igénylik az egyéni, a változatos nyelvi
megoldásokat. Csak az ilyen iskolában
fejlődhet ki az egyéni és igényes stílus.

Két magyar kutató - Pap Mária és
Pléh Csaba - úgy látja, hogy nem a
nyelvi hátrányok, hanem a beilleszke-
dés zavarai okozzák a tanulók lemara-
dását az iskolázás kezdő szakaszában.
Az én tapasztalataim (felismeréseim)
Bernsteint igazolják. Hiszen a beillesz-
kedés is verbális és nonverbális kom-
munikációval történik, s ha a tanuló
nem is hozott magával a családból a
beilleszkedéshez szükséges szokáso-
kat, viselkedésmódokat, jó kommuni-
kációs képességgel azokat gyorsan pó-
tolni tudná. Azt hiszem, hogy mind a
nyelvi hátrányok, mind a beilleszkedés
nehézségei egy tőről fakadnak: a szü-
lők alacsony társadalmi, gazdasági és
legfőképpen alacsony kommunikációs
szintjéből.

A kommunikációs szint azonban
nincs mindig összhangban a család tár-
sadalmi, gazdasági helyzetével. Jó
anyagi körülmények között élő, a tár-
sadalmi ranglétrán magasan lévő szü-

lők nevelési elvei és szokásai is lehet-
nek autokratikusak, s az ilyen család-
ban a gyerek éppen úgy hátrányos
helyzetben van kommunikációs szem-
pontból, mint a szűkös anyagi körül-
mények között élő, autokratikusán ne-
velő családban élő gyerek.

A családból hozott hátrányokat az
iskola nem tudja megszüntetni. Nem
tudja azért, mert a tömegoktatás nem
teszi lehetővé - vagy csak nagyon kis
mértékben - az egyénre szabott, diffe-
renciált foglalkozásokat, de nem tudja
azért sem, mert a mai tanárképző főis-
kolákon és egyetemeken még a magyar
szakos tanárokat sem képezik ki erre a
feladatra.

így az anyanyelvi nevelést az segíti
legjobban, ha az iskola minden tanára
példát mutat a szép és igényes beszéd-
re, ha az iskolában kimondatlanul az a
jelszó: „Minden tanár magyartanár is."
Ez azonban csak akkor következik be,
ha a főiskolákon, egyetemeken minden
tanárjelölt, tehát a nem magyar szakos
jelölt is részesül anyanyelvi, illetve
kommunikációs képzésben.
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