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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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