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Előszó
A tanulmánykötet 21 tanulmányt tartalmaz, amelyek az esélyegyenlőség fontos és aktuális
kérdéseit járják körül az oktatásban, az anyanyelvi oktatásban, az idegen nyelvek oktatásában,
illetve a kisebbségi lét mindennapjainak mentén. Ezen kérdések természetesen nem választhatók
el a családi élet és a munka világától sem, azokkal nemcsak szorosan összefüggenek, hanem a
családi élet és a munkahelyi körülmények alakulása voltaképpen az iskolázottság és az iskolai
teljesítmény függvénye is egyben. Ezért is helyeztünk ebben a kötetben nagy hangsúlyt az
iskolai és a köznevelési, illetve a felsőoktatási kontextus bemutatására.
A kötet szerzői egyetemi oktatók, egyetemi hallgatók, esélyegyenlőséggel foglalkozó
szakemberek, akiknek szívügyük az, hogy feltárják a magyarországi helyzetet, s arra
reflektáljanak, megoldási javaslatokat tegyenek. Ez nyilvánvaló módon meghatározza a kötet
olykor szubjektív, olykor elfogult és elkötelezett hangvételét. Hisszük, hogy ez a hang segít
abban, hogy Magyarországon is megvalósulhasson az esélyegyenlőség, aminek számos oktatásés nyelvpolitikai, család- és ifjúságügyi vonatkozása van. A személyes emóciók és meglátások, a
szubjektív élmények, tapasztalatok által befolyásolt élménybeszámolók mellett ez a kötet
erőteljesen támaszkodik a számadatokra is, és mindvégig igyekszik nyomon követni, hogy a
statisztikák tükrében hogyan értelmezhető az esélyegyenlőség kérdése hazánkban és az Európai
Unióban.
A kötet tanulmányai több mint egy egyéves intenzív munkafolyamat eredményei,
amelynek keretében az Esélyért Társadalmi Műhely munkájába bekapcsolódott oktatók és
hallgatók gondolkodtak közösen arról, milyen volt a múltban az esélyegyenlőség kérdése, mit
jelent számunkra ez a jelenben és mit gondoljunk a jövőben megvalósítandó esélyegyenlőségi
elképzelésekről, programokról és kvótákról. Ennek a munkának a súlypontjait tükrözik a kötet
fejezetei: esélyegyenlőség és oktatás, esélyegyenlőség és kisebbségek, esélyegyenlőség és
nyelvoktatás, esélyek a családban és a munkában.
Külön öröm számunkra, hogy a kötetben nem kizárólag a Miskolci Egyetem oktatóinak
és a diákjainak a munkáit adhatjuk közre, hanem célunkat támogatták városunk és egyetemünk
esélyegyenlőséggel szakmaszerűen foglalkozó szakértői, valamint más egyetemek oktatói és
hallgatói is, akik azért csatlakoztak műhelyünkhöz, mert hozzánk hasonlóan, kutatási témájukat
és eredményeiket az egyenlő esélyek és az azonos, tehát a megkülönböztetés nélküli oktatás és a
teljes értékű élet szolgálatába szeretnék állítani. Köszönjük a szerzők munkáját, és fájlaljuk,
hogy csoportunk tehetséges hallgatója, Lám Betta Csilla már nem olvashatja nyomtatásban
tanulmányát. Tudása, elkötelezettsége velünk marad.
Miskolc, 2017. június 2.
a kötet szerkesztői
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Oktatás, oktatási rendszerek és esélyegyenlőség: útkeresések
Dienes Viktor
Miskolci Egyetem, szabad bölcsészet szakos hallgató
Bevezetés
Az oktatási folyamatokat tekintve Magyarország már a rendszerváltást megelőző években
merőben eltérő utat járt be, mint a régió más országai. Ez főleg abban mutatkozott meg, hogy az
1970-es évektől kezdődően az alap- és középfokú oktatás a teljes körű állami irányítás alól
fokozatosan átkerült a helyi-területi irányítás alatt álló önkormányzatokhoz (Halász 2011: 1),
amely önkormányzati rendszer kialakulása alapvetően változtatta meg a magyar közoktatás
egészét. Ez az önkormányzati fenntartáson alapuló, ugyanakkor az intézmények autonómiáját
elismerő oktatási struktúra a rendszerváltást követően is utat mutatott az újonnan kialakuló
politikai és társadalmi elit számára és meghatározta az oktatáspolitikai változások irányát az
elkövetkezendő években.
A növekvő helyi és politikai szintű ellenőrzés ellensúlyozásaképp alakultak ki az
oktatási intézmények önállóságának azon sajátságos jellemzői, amelyek az intézményeket olyan
kiváltságokkal ruházták fel, ami lehetővé tette számukra az intézményi szintű pedagógiai
innovációk véghezvitelét az oktatásban. Az alap és középfokú oktatás helyi irányítás alá került,
amely közösségi kontrollt a pedagógusok szakmai önállóságát biztosító ellensúlyokkal
egészítették ki. Ezekre a tényezőkre alapozták az intézmények viszonylag stabil működését.
Ezzel olyan decentralizált oktatási rendszer jött létre Magyarországon, amely ebben az időben
világszinten is egyedülálló volt (Halász 2011: 2–3). Ez a rendszer gátat szabott az állami
érdekérvényesítésnek ebben a szférában egészen az 1990-es évek közepéig, amikor is
központosító intézkedésekkel az állam befolyását próbálták meg növelni a közoktatásban.
A felsőoktatásban hasonló szintű változások nem mentek végbe, ám az intézményi
autonómia erősödése itt is jól érzékelhető volt. A rendszerváltást követő modernizációs hangulat
az egyetemek vezetését kevésbé érintette, és inkább a mindenkori hatalom intézkedéseivel
szemben való ellenállás határozta meg hozzáállásukat. Az egyetemek féltették autonómiájukat,
így valódi változások helyett inkább az európai kontinentális felsőoktatási rendszerek
hagyományai alapján próbálták meg újjászervezni önmagukat, amely intézkedések
meghaladásának céljából később az európai országok a bolognai átrendeződési folyamatokat
indították el (Halász 2011: 5–6).
A rendszerváltást követően a magyar gazdaság válságba zuhant, aminek köszönhetően
az aktív munkaerő csaknem egyharmada munkanélkülivé vált, az állami adóbevételek
visszazuhantak és óriási mértékű infláció következett be. Ezek a hatások az oktatást is komoly
válságba sodorták, így a közoktatásnak is alkalmazkodnia kellett a megváltozott viszonyokhoz.
Míg ez az alkalmazkodás az alap- és középfokú oktatásban abban nyilvánult meg, hogy az
iskolák sajátos megoldásaikkal próbáltak túlélni az új helyzetben, addig a szakképzés
szükségszerű átalakításában óriási szerepet játszottak a különböző politikai pártok, szakmai és
civil szervezetek, illetve azok a nemzetközi szervezetek, akik a közép-kelet európai régió
stabilitásában voltak érdekeltek (Halász 2011: 5).
A tömeges munkanélküliség, az új gazdasági szerkezet és a rendkívüli tőkebeáramlás
következtében az oktatásban olyan új megoldásokra volt szükség, amely a munkanélkülivé vált,
ám munkaképes, de gyakorlatilag megfelelő képzettség nélküli tömegeket és az új, munkaerőt
felszívó cégeket és beruházásokat összekapcsolják egymással. Mivel a felsőoktatás elzárkózott a
gyors és radikális változásoktól, így az állam a szakképzés felé fordult, az óriási potenciált
jelentő felnőttképzési rendszer átszervezésével pedig út nyílt a lemorzsolódó rétegek számára az
elhelyezkedéshez. Ez az új oktatási alrendszer éppen az óriási munkaerő kereslet miatt vált a
magyar oktatás egyik legfontosabb tényezőjévé (Halász 2011: 7), átmenetté az alap- és
középfokú oktatás és a felsőoktatás között.
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Az oktatás jövőjét illetően a magyar felnőtt lakosság jelentős részének hozzáállását
ebben az időben az esélyegyenlőség kérdése határozta meg, amely magatartás hamarosan
politikai színtéren is megmutatkozott (Halász 2011: 3). Annak ellenére azonban, hogy az
oktatási esélyegyenlőség és a méltányosság elve azóta folyamatosan, és egyre inkább az
oktatáspolitika kiemelt témái közé tartozik (Thun 2011: 60), az eredmények elmaradnak a
várakozásoktól.
Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez
Magyarországon, a rendszerváltást követően kialakult, új politikai erőviszonyok az oktatás
alakulását is befolyásolták, ám a rendszerváltás előtt megkezdett és a rendszerváltást követő
válság hatására új irányt vett modernizációs és esélyegyenlőségi alapon szerveződő út fő
célkitűzéseit ezeknek az erőviszonyoknak a változásai csekély mértékben érintették csupán
(Halász 2011: 5). Ez többek között az oktatási intézmények autonómiájának erősödése miatt
alakulhatott így, amely azt eredményezte, hogy a magyar oktatási rendszer viszonylag sokáig,
több éven keresztül egységes irányba fejlődött, a változásokat pedig elsősorban a társadalom
elvárásai és szükségletei befolyásolták.
A magyar társadalomban az esélyegyenlőségi alapon szerveződő oktatás
megteremtésének kezdetén kétféle nézet versengett egymással. Az egyik csoport támogatta, míg
a másik ellenezte a gyermekek teljesítmény alapján történő korai szétválasztását (Halász 2011:
3). Az egyenlő bánásmód elve megköveteli a törvényhozóktól, hogy az azonos helyzetben lévő
személyeket egyenlő módon kezeljék, illetve a valamiképp hátrányos helyzetű személyeket
kedvezőbb feltételekkel segítsék ahhoz, hogy egyenlő eséllyel érvényesülhessenek az életben.
Az esélyegyenlőség az oktatásban kiemelt fontosságú a felnövekvő nemzedék és az egész
társadalom jövőjét illetően, hiszen az igazságos és befogadó oktatás talán a leghatásosabb
eszköz a társadalom egyenlőbbé tételéhez (OECD 2007).
A társadalmi, politikai és gazdasági élet változásai miatt az emberek joggal fogalmazták
meg a demokratikussá váló tömegoktatás felé elvárásaikat, amelyek között kiemelkedő
fontosságú volt a remény, hogy minden ember egyenlő eséllyel induljon a társadalmi boldogulás
útján, amelyhez az oktatásnak alapot és eszközöket kell biztosítania (Csovcsics 2009: 7). A
törvényhozás igyekezett az elvárásokhoz mérten olyan törvényeket alkotni, amelyek előírták,
hogy a közoktatásnak az esélyegyenlőség útján kell haladnia, elő kell segítenie egy egyenlőbb
társadalmi berendezkedés megteremtését, egyben pedig képesnek kell lennie a hátrányos
helyzetű fiatalok felemelésére és a társadalmi pozíciók újraosztására is, méghozzá úgy, hogy
eközben az előnyben lévő rétegek fejlődését ne akadályozza (Bajomi–Berkovits–Erőss–Imre
2003: 581).
A hátrányos helyzet fogalma az oktatásban
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében oktatáspolitikai és pedagógiai szakértők
foglalkoznak mind az esélyegyenlőség, mind a hátrányos helyzet fogalmával. Ez utóbbi Réthy és
Vámos (2006: 4) megfogalmazásában a következő definíciót takarja: „A hátrányos helyzet
kifejezés használata a pedagógiában azért terjedt el, mert különös figyelemre, törődésre van
szükségük azoknak a gyermekeknek, akiket ezzel illetnek. A társadalomnak, így az iskolának is
felelőssége van abban, hogy [...] a kulturális körülményeikben korlátozottak csoportjába
tartozóknak a lehető legtöbb segítséget megadja ahhoz, hogy helyzetükön javítsanak. Pontosan
kell tehát tudnunk azt, hogy kik tartoznak a hátrányos helyzetűek közé, mi alapján, milyen
jellemzők ismeretében állíthatjuk valakiről ezt” (Réthy–Vámos 2006: 4).
A hátrányok abban az esetben ellensúlyozhatók a leghatékonyabban, ha már
kisgyermekkortól közösségi ellátásban részesítjük azokat a gyermekeket, akik valamiképp
hátránnyal indulnak társaikhoz képest. A közösségi, integrált oktatás gyermekkortól való
alkalmazása a legjobb módja annak, hogy a különböző társadalmi egyenlőtlenségeket
csökkentsük, ezért nem lehet kétséges, hogy a valódi esélyegyenlőség megteremtéséhez
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korlátozni kell a tanulók korai besorolását és szétválasztását (Bajomi–Berkovits–Erőss–Imre
2003: 586–87). A tanulási utak korai szétválasztása elősegíti a korai szelekciót és az
egyenlőtlenségek kialakulását. Az oktatáspolitikának így mindenképp tennie kell az egységes
alapképzés meghosszabbítása érdekében, és meg kell akadályoznia a korai teljesítmény vagy
más alapon történő szétválasztását a gyermekeknek (OECD 2007). Magyarországon az
iskolaelőtti nevelési rendszer intézményei nagyrészt állami-önkormányzati fenntartásban
vannak, fejlettségük és felkészültségük pedig többségében európai színvonalú. 2013-ban
négyből három gyermek járt iskolaelőtti oktatási intézménybe, a 2015 szeptemberétől
kötelezővé váló óvodai nevelés ezt az arányt pedig még tovább növelte, és egyben maximalizálta
is (OECD 2015).
Magyarországon már az 1960-as éveket követően bevezették a viszonylag hosszú, 14
éves korig tartó alapképzési rendszert, 1998-ban pedig – Európában az elsők között – felmenő
rendszerben a 18 éves korig, a nagykorúság eléréséig tartó tankötelezettséget tették kötelezővé
(Bajomi–Berkovits–Erőss–Imre 2003: 586). Ez a rendszer a 2010-2011-es tanévben vált teljes
körűvé, ám ezt, az oktatáspolitika változások nevében, 2012. szeptember 1-től a hatályos
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) bekezdése alapján 16 évre
csökkentették. Ez több szempontból kétséges intézkedés. Egyrészt tény, hogyha egy tanuló
minél hamarabb válik, és minél tovább marad részese a közoktatásnak, a jövőben annál nagyobb
esélye van a társadalomba való beilleszkedésre, másrészt azzal a két évvel, amennyivel – a
túlnyomó részükben hátrányos helyzetű gyermekek – kevesebb időt töltenek az iskola falai
között, annyival nő annak az esélye, hogy megfelelő képzettség nélkül hagyják el azt (vö.
Budapest Intézet 2015). A tankötelezettség leszállításának egyenes következménye, hogy az
oktatási rendszert több, megfelelő képzettség nélküli ember hagyja el, akik egyrészt a jövőben
munkanélküliekké válva a társadalom segítségére szorulnak, másrészt ezzel az intézkedéssel a
hátrányos helyzetű személyek számának növekedése alapozódik meg a társadalomban.
Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy művelődéshez mindenkinek joga van,
amely jogot a magyar állam az alap és középfokú oktatás általánossá tételével elősegíti és
törvényileg biztosítja. Ahogyan már a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, úgy az ezt
fokozatosan felváltó, 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről is kimondja, hogy az
államnak az oktatásban és minden más területen külön intézkedésekkel kell elősegítenie az
esélyegyenlőség megteremtését és a társadalmi felzárkózás megvalósítását. Ezek a törvények
mind összhangban vannak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény szövegével, amely megerősíti az esélyegyenlőségi törekvéseket,
illetve több ponton kiegészíti azokat, többek között azzal a kitétellel, hogy maguknak az oktatási
intézményeknek a feladatai közé sorolja azt is, hogy elősegítsék a hátrányos helyzetű tanulóik
haladását, illetve törekedjenek az esélyegyenlőségi feltételek minél szélesebb körű
megteremtésére (Thun 2011: 60). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
kiemelt figyelmet fordít azokra a gyermekekre, akik valamilyen okból kifolyólag jelentős
hátránnyal indulnak társaikhoz képest, őket a sajátos nevelési igényű gyermekek kategóriájába
sorolja. A sajátos nevelési igényű gyermekek csoportján túl a nemzeti köznevelésről szóló
törvény kiemelt figyelemben részesíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek és a kiemelten tehetséges
gyermekek csoportját is: „Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”
(2011. évi CXC. törvény).
Létezik azonban a direkt módon hátrányos helyzetű személyeken túl az úgynevezett
társadalmilag hátrányos helyzetű személyek csoportja is, akiknek a kirekesztése, és ezáltal a
leszakadása a társadalom többi részétől rejtett diszkrimináción alapul, ezért helyzetüket sokszor
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rendkívül nehéz felismerni és tenni ellene, pedig számukra is kiemelt fontosságú lenne az
esélyegyenlőség megteremtése, felzárkózásuk elősegítése. A társadalmilag hátrányos helyzetű
személyek lemorzsolódása ellen sem a törvényalkotók, sem pedig az oktatási intézmények nem
tesznek megfelelő lépéseket, aminek nyilvánvaló következménye, hogy az oktatás képtelen ezt a
hátrányos helyzetű csoportot felemelni, számukat csökkenteni. Magyarországon a helyzet
jelenleg a gyakorlatban is abba az irányba halad, hogy a társadalmilag hátrányos helyzetű
személyeket az oktatás képtelen integrálni, s éppen ezen réteg számának a növekedése
figyelhető meg a társadalmon belül (Thun 2011: 61–2).
Ugyan óriási igény mutatkozott és mutatkozik az esélyegyenlőség megteremtésére az
oktatásban, ám a megfelelő eszközök és támogatottság sok esetben hiányzott – és hiányzik ma is
– ennek megfelelő kivitelezéséhez. A törvényi alapozást nem követte olyan oktatáspolitikai
folyamat, ahol a gyakorlatban is kialakítható és elsajátítható lett volna az esélyegyenlőségi
oktatásra alapozó pedagógiai szervezés, irányítás és kompetencia, továbbá a törvény szövegének
gyakorlatba való átültetése sem megfelelő módon ment végbe (Thun 2011: 65).
Centralizáció kontra decentralizáció
Az oktatás egy bizonyos alapvető szintjét mindenki számára biztosítani kell, ám az
esélyegyenlőség elve kimondja, hogy a hátrányban szenvedő embereknek nem ugyanolyan,
hanem jobb feltételeket kell biztosítani, mint a hátrányt nem szenvedő személyek számára,
támogatva ezzel előre haladásukat és az átlaghoz való felzárkózásukat, esetenként valódi
tehetségük kibontakozását, mindezt úgy, hogy eközben senkit nem hátráltatnak fejlődésük során
(Bajomi–Berkovits–Erőss–Imre 2003: 581). A magyar oktatási rendszernek azonban éppen az
esélyegyenlőségen alapuló oktatás megteremtése jelenti a legnagyobb nehézséget, ennek okai
pedig az oktatási rendszer alapjaiban keresendők.
Oktatási rendszerünk nem hogy csökkentené, épp ellenkezőleg, növeli a társadalmi
egyenlőtlenségeket, az oktatás társadalmi integrációban játszott szerepének a kudarca pedig az
egyik legnagyobb kihívás az ország számára (Halász 2011: 33). A magyar oktatási rendszer,
felmérések alapján több szempontból sokkal rosszabbul teljesít, mint ahogyan azt, az ország
fejlettsége alapján várnánk. A magyar diákok nem tartoznak a világ élvonalába, a magyar
oktatási rendszer eredményességének és hatékonyságának súlyos problémái mutatkoznak meg,
már az alapfokú oktatásban, amely problémák nyomon követhetők egészen a felsőoktatásig
(Thun 2011: 62–3).
Minden iskola elviekben azért működik, hogy tanulóik érzelmi, értelmi és testi
fejlődését elősegítse. Ebből az általános célkitűzés értelmezéséből azonban annyiféle elgondolás
és megvalósítás származik, ahány tanár, ahány intézmény (Ollé 2006: 18). Nem véletlenül
foglalták törvénybe az oktatás, és különösen az esélyegyenlőségen alapuló oktatás pontos
célkitűzéseit. Az intézmények és az oktatók azonban a megfelelő képzettség és felkészültség
hiányában, az esélyegyenlőtlenségeket nem a maguk komplexitásában és teljességében próbálják
megragadni, hanem a törvény szövegéhez alkalmazkodva, egyfajta „hátrányos helyzetként”
(Thun 2011: 61–2), amely megoldását különböző esélyegyenlőségi programokban, és nem a
társadalom gondolkodásának megváltoztatásában látják. Ami valójában ebből kialakul, az a
valódi esélyegyenlőség megteremtésének elmulasztása, és az egyenlőtlenségek növekedése.
Magyarországon az 1990-es évek végéig még tartotta magát az az elképzelés laikus
körökben, hogy a magyar oktatási rendszer régiós szinten is kiemelkedő, ám ez az optimista
hozzáállás az idő múlásával, és az új évezred beköszöntével hamarosan elmúlt. Olyan
nemzetközi felmérések, mint a PISA eredményei rámutattak arra, hogy a magyar tanulók le
vannak maradva európai társaikhoz képest, igen sok közöttük az ún. „funkcionális analfabéta”
(Halász 2011: 27–9), ezt pedig a forráshiányon túl az oktatási rendszerünk hibáival és
hiányosságaival lehetett csupán magyarázni.
A leszakadó rétegek számának növekedésével az iskolák képtelenek voltak
megbirkózni (Halász 2011: 27–9). A forráshiány szembetűnő volt, a drága önkormányzati
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rendszer csupán nagymértékű többletráfordítással volt képes az európai színvonalat követni, az
önkormányzati fenntartás pedig magában hordozta annak lehetőségét, hogy egyes közoktatási
intézmények fenntartói képtelenek legyenek kötelességeiket ellátva, intézményeik anyagi
forrásainak biztosítására. A rendszer nagy részében forráshiányhoz vezetett a helyi-területi
rendszer nem megfelelő működtetése, amely bizonyos mértékű centralizációt követelt meg az
oktatási ágazattól és annak minden szintű szereplőjétől, a költséghatékonyság és az eredmények
javulását várva ettől (Kozma 2014: 9).
2012 után az oktatáspolitikai változások menetét az önkormányzati iskolák állami
fenntartásba vétele határozta meg, ezzel megtörve a rendszerváltás előtt már megkezdett, és
utána is többé-kevésbé folyamatosan előre mutató decentralizációs törekvéseket a magyar
oktatásban. Ezzel pedig egy olyan új, állami fenntartáson alapuló oktatási rendszer létrehozása
kezdődött meg, ahol az egyes intézmények és pedagógusok központi irányításnak vannak
alávetve. Ez az új oktatáspolitikai felfogás teljes mértékben szembe ment azzal az elképzeléssel,
amelyet a rendszerváltást követő években az iskolákkal kapcsolatban addig kiépítettek, és egy
olyan új centralizált rendszer kialakítását tűzte célul, amelyben az oktatási intézmények, a
területi szintű különbségek érvénytelenítésének érdekében, egységes irányítás alá szerveződnek.
A központosítás sok szempontból nem ésszerűtlen dolog, több európai országban
létezik megfelelő és eredményes oktatási rendszer erősen központosított formában, és az
emellett érvelők is többek között azt az egyébként jogos érvet hozzák fel, hogy a helyi
intézményfenntartók nem feltétlen képesek – legyen, mondjuk szó egy kistelepülésről –
önerőből finanszírozni oktatási intézményeiket, illetve a szükséges támogatásokat előteremteni
számukra. Erre több példa volt Magyarországon is, ám ennek a problémának a megoldására nem
feltétlen az oktatási rendszer teljes mértékű központosítása a legjobb megoldás annak tudatában,
hogy az addig meghatározó irányvonal teljes mértékben eltért ettől (Kozma 2014: 6–9).
Ennek az új rendszernek a megfelelő szintű kiépítéséhez, mivel alapjaiban változtatta
meg az egész addigi oktatási rendszert, és szembe ment az addig épített decentralizációs
iránnyal, a szaktudás és a kompetencia mellett rengeteg pénzre lett volna szükség. Ehelyett
azonban az volt megfigyelhető, hogy 2008-tól kezdődően 2013-ig folyamatosan csökkentek az
oktatási rendszerre fordított állami kiadások, pontosan abban az időszakban, amikor ezek a
gyökeres változások bekövetkeztek az oktatásban, miközben az egy tanulóra jutó éves kiadás
Magyarországon, már így is az egyik legalacsonyabb az OECD tagországok között. A magyar
diákok az általános iskolától a felsőoktatásig csaknem fele annyi juttatásban részesülnek, mint az
OECD tagországok tanulói. Megállapítható, hogy Magyarország a legtöbb OECD országnál
kevesebbet költ az oktatásra, holott az anyagi források elengedhetetlenek lennének ilyen szintű
változások megfelelő végig viteléhez (OECD 2015). Ennek ismeretében igencsak súlyosak a
következő adatok: „Magyarország azon hat OECD-ország közé tartozik, ahol 2008-2010 között
reálértéken csökkentek az oktatási intézményekre fordított állami kiadások (az általános
iskolától a felsőfokú oktatásig terjedően), [...] a 11%-os magyarországi csökkenés az egyik
legmagasabb mértékű volt; ezzel a kiadások a GDP százalékában is ténylegesen csökkentek.
Magyarországon 2010-2012 között további 13%-kal csökkentek a kiadások” (OECD 2015).
Az intézmények állami fenntartásba vételén túl, az oktatáspolitika 2012 utáni időszakát
meghatározta a központosítás az oktatás minden lehetséges területén. Ezen felül ekkor került sor
az új nemzeti alaptanterv és kerettanterv bevezetésére, a tanfelügyelet létrehozására, a
pedagógusok minősítését magába foglaló életpálya-modell kialakítására, a tankkönyvpiac
megreformálására és az egyházi iskolarendszer bizonyos mértékű visszaállítására is.
A magyar oktatási rendszerben már a rendszerváltást követően megjelentek azok a 6 és
8 éves képzést kínáló gimnáziumi intézmények, amelyek nem titkolt célja, „tehetséggondozás”
címén, a kiemelt képességű diákok megkaparintása volt, ezzel pedig nyíltan, tudás alapján
szelektálva megtörték az alapképzési rendszer egységét, és így elősegítették a korai szelekciót az
oktatásban. Az 1990-es években több fellépés történt ezen intézmények ellen, ám komolyabb
hatása egyiknek sem lett (Bajomi–Berkovits–Erőss–Imre 2003: 585–86). 2010-et követően
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ezeknek a típusú intézményeknek már nyíltan is kimondott célja lett a legtehetségesebb diákok
kiemelése, ehhez az állam támogatását is megszerezték, így megvalósítva az úgynevezett
elitképzést, amely hosszabb távon mindenképp a társadalom kasztosodásához, és a társadalmi
csoportok elkülönüléséhez vezet, amely nem hogy elősegíteni, sokkal inkább megnehezíti a
hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének megteremtését (Heindl: 2011).
A másik veszélyes út, amely terjedni látszik a centralizációs törekvések megjelenése
óta, az a fizetős magániskolák térnyerése, amelyek ugyan jelentős felkészültséggel és
színvonallal működő intézmények, mégis csupán nagyon kevesen engedhetik meg maguknak,
hogy gyermekük ilyen intézményben tanuljon (Bajomi–Berkovits–Erőss–Imre 2003: 586). A
társadalmi szétszakadás jele, hogy a társadalmi elit az állami óvodákból és iskolákból – az ottani
képzés alacsony színvonala miatt – ilyen fizetős magániskolákba íratja gyermekeit, akik így
kikerülve a „magyar valóságból”, már sem a leszakadó, sem a középosztálybeli rétegekkel nem
kerülnek valódi kapcsolatba. Ebből is látszik, hogy a magyar oktatási rendszer rendkívül
szelektív, a tanulók szociális helyzete nagymértékben befolyásolja, hogy a gyermekek milyen
iskolákba kerülhetnek be, így pedig sorsuk egész életükre megpecsételődik (Heindl 2011), és
létrejön a leszakadó rétegek folyamatos újratermelődése a társadalomban. Ezt éppen az oktatási
rendszernek kellene megakadályoznia, ám ezeket a folyamatokat a meggondolatlan
központosítás, és a továbbra is óriási gondot jelentő forráshiány csak még inkább felerősíti.
A magyar oktatás jövője
Az oktatáspolitika központosító törekvései, és az ezzel párhuzamosan bevezetett vagy átalakított
törvények romboló és hátrányos hatásai ellen a társadalom nagy része, a diákok és a
pedagógusok, nem tagadva a korábbi decentralizált rendszer hibáit, több ízben felléptek, és
érdemi változtatásra szólították fel a törvényhozókat. Félő, ha a magyar oktatás nem változik a
megfelelő irányba – amely nem jelenti a 2010 előtti állapotokhoz való visszatérést –, akkor a
magyar tanulók nem csupán az európai átlaghoz képest lesznek lemaradva, de a társadalmi
esélyegyenlőtlenségek növekedésével azok száma is jelentősen meg fog ugrani, akik képtelenek
megfelelő (szak)tudás hiányában boldogulni a munkaerőpiacon és az életben.
A miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestülete nyílt levélben fordult a
közvéleményhez, hogy felhívják a figyelmet a magyar oktatás jelenlegi problémáira, és
változtatásra szólítsák fel a kormányt a gyermekek érdekében, ugyanis az elkapkodott és
szakmai egyeztetés nélkül végrehajtott reformok még a korábbiaknál is rosszabb körülményeket
teremtettek az oktatásban, amely már az egész oktatási rendszert veszélybe sodorta. Részlet a
levélből: „Kaotikussá vált minden! Bizonytalanság, elkeseredettség, sokszor apátia uralkodik a
tanári szobákban. S az, hogy vannak még jól működő iskolák, jól megtartott órák,
versenyeredmények, [...] sikeres érettségik és felvételik, kizárólag a tanárok
lelkiismeretességének köszönhető - merthogy nem a környezeti hatásoknak és az oktatáspolitika
tevékenységének, az biztos!”
A gimnázium felhívásához már több mint 900 támogatói csoport csatlakozott,
nagyrészük olyan közoktatási intézmény, amelyek magukon érzik a változások káros hatását, és
egyetértenek ugyan abban, hogy változásra van szükség, de tudják, ezek a változások csak akkor
hatnak pozitívan a magyar oktatásra, ha mindezt konszenzuson alapuló egyeztetésekkel, szakmai
szervezetek bevonásával valósítják meg. A jelenlegi reformok ugyanis nem többek, mint
kísérletezések a gyermekeken.
De nem csupán a pedagógusok szólaltak fel az átgondolatlan koncepciót mutató
változtatások ellen. 2010 óta több alkalommal diáktüntetések is szerveződtek, többek között az
egyetemi röghöz kötés, a felsőoktatási törvény egyoldalú módosítása vagy az oktatásban egyre
inkább terjedő szegregáció ellen. A nagy társadalmi nyomás hatására a kormány szakmai
tanácskozást és ezek alapján történő változtatásokat ígért, nem kizárt bizonyos szintű
decentralizációs átalakítása sem a jelenlegi rendszernek, azt azonban kizártnak tartják – és nincs
is erre szükség –, hogy visszatérjenek a 2012 előtti oktatási rendszerhez.
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Amit a társadalom vár, és amire az országnak szüksége van, az az oktatási rendszer
teljes mértékű újjáépítése, és az esélyegyenlőségi oktatás valódi megteremtése. Az egész
oktatási rendszert új alapokra kell helyezni, amely alapokat szakmai szervezetekkel való
egyeztetés alapján, fokozatosan, az eredményeket és a hatásokat figyelve, akár a beavatkozás és
az azonnali változtatás lehetőségét szem előtt tartva kell lerakni. A meggondolatlan kísérletezés
ideje lejárt. Többek között Finnország példája jól mutatja, hogy egy oktatási rendszer gyökeres
és teljes körű átalakítása akár több évtizedbe is telhet, a mindenkori hatalomnak pedig ez idő
alatt a közös célt kell figyelembe vennie, és nem szabad hagynia, hogy (párt)politika érdekei
ennek a célnak az útjába álljanak. Az ország vezetőinek és a szakmai szervezeteknek hosszútávú
és konkrét célokat kell kitűzniük, amely célok megvalósítása érdekében keményen kell
dolgozniuk. Magyarországon ez a cél nem lehet más, mint az esélyegyenlőség teljes körű
megteremtése, és a társadalmi lemorzsolódás orvoslása, hiszen jelenleg ez az ország és az
oktatási rendszerünk legnagyobb problémája, amin csupán teljes társadalmi összefogással és
közös felelősségvállalással változtathatunk.
Összegzés
Thun (2011: 64) arra a kérdésre, hogy miért fontosak a fentebbi felvetések a következő választ
adja: „A pedagógiai autonómia, avagy a szakmai önállóság […] nem valamiféle öncél és nem is
a pedagógus és az iskola önérdeke, […] hanem annak egyik alapfeltétele, hogy a pedagógus, az
iskola képes legyen a gyermek egyéni […] érdekeinek megfelelő nevelés-oktatás […] alapvető
követelményének […] a biztosítására”. Ezt a célkitűzést kell szem előtt tartva csökkenteni az
iskolai és társadalmi egyenlőtlenségeket, amelyek legfőképpen a szociális-gazdasági
életformából, a családi, lakóhelyi környezetből, az egyéni képességekből (sok esetben
képességcsökkenés) és a diszkriminált/marginalizált státuszból fakadóan képeznek
egyenlőtlenségeket az élet minden területén. Éppen ezért Halász (2011: 28) gondolatát még
nem értelmezhetjük múlt időben: „Az oktatás eredményességének és minőségének a megítélése
persze nagymértékben függött (és függ ma is, D. V.) az egyes társadalmi csoportok sajátos
preferenciáitól. Azok például, akik a diákolimpiákon nyertes néhány tanuló eredményét
tekintették (és tekintik ma is, D. V.) az eredményesség mércéjének, egészen más következtetésre
jutottak, mint azok, akik az iskolarendszerből megfelelő végzettség nélkül vagy felkészültség
nélkül kihulló gyerekek arányát látták (és látják ma is, D. V.)”.
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A Lehetőségek Iskolája, mint felzárkóztató tér
Ferencsik Marcell
Miskolci Egyetem, magyar nyelv- és irodalom mesterszakos hallgató
Bevezetés
Az általános iskola nyolc osztályának befejezése, azaz ahogyan gyakran a köztudatban
hangoztatjuk: a nyolc általános megléte, nélkülözhetetlen a 21. században. Mégis gyakran
találkozunk azzal, hogy akár a fiatalabb, akár az idősebb korosztályban is vannak olyanok, akik
valami okból kifolyólag idő előtt kiléptek az oktatási rendszerből, tehát még a nyolc osztályuk
sincs meg, vagy korai iskolaelhagyónak számítanak1. Ez az életüket jelentősen meghatározó
következményekkel jár, ugyanis megfelelő iskolázottság nélkül a megélhetés, a „túlélés”
nehezebb, gyakran szinte lehetetlen. Végzettség nélkül nem kapnak munkát (ha kapnak is, csak
idénymunkákat), ami miatt nem tudják a megfelelő életkörülményeket megteremteni maguknak
és családjuknak, tehát a társadalom perifériájára szorulnak. Ebből az élethelyzetből nehéz
kitörni, az ebben megrekedt embereket nehéz segíteni is. A miskolci jezsuiták azonban 2010-ben
elindították a Lehetőségek Iskoláját, ami az eddigi eredmények alapján sikeresnek bizonyult és
éppen ennek a problémának a megoldásában nyújt segítséget. Cikkemben a felnőttoktatás e
fontos, de gyakran háttérbe szorult területének rövid országos áttekintése után a Lehetőségek
Iskolájának a fő tevékenységi körére és feladatainak a bemutatására fókuszálok.
Országos körkép és a felnőttoktatás egy különleges kontextusáról
Az interneten keresgélve azt találhatjuk, hogy Magyarországon több olyan kezdeményezés is
van, ami a lemorzsolódó, már nagykorú vagy a tanköteles kor fölötti, nyolc osztályt megszerezni
kívánó embereket célozza meg. Mayer József (2000) egy 16 évvel ezelőtti cikkében azt írta,
hogy a felnőttiskolák száma már akkoriban is rohamosan csökkent, országos szinten az 1989/90es tanévben működő 199 intézményhez képest 50%-os visszaesés volt megfigyelhető. Szerinte
ez a tendencia a rendszerváltásnak köszönhető, ugyanis az üzemek és ezzel együtt az ún.
munkástovábbképzések megszűntek, ami azt eredményezte, hogy az alapvetően alacsonyabban
képzett emberek nemcsak a tanulásra való lehetőségüket vesztették el, hanem az
egzisztenciájukat is. Bajusz Klára (2009) cikkében leírja, hogy a Dél-Dunántúlon működik
néhány, kifejezetten felnőtteket megcélzó általános iskola. Pécsen és Szekszárdon egyaránt egyegy ilyen iskola működik. Előbbinek 2009-ben 258, utóbbinak 54 beiratkozott tanulója volt, de
ezek a számok meglehetősen kevésnek bizonyulnak, ha figyelembe vesszük, hogy 5400 fő olyan
regisztrált munkanélküli volt akkoriban, akinek hiányzott a nyolc osztályos végzettsége. A
további információkeresés során rátaláltam a magyarhertelendi Brázay Kálmán Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium, Szakképző Iskolára, ahol esti és levelező rendszerben biztosítják a
felnőttek számára a nyolc osztály elvégzését. Emellett a delmagyar.hu híroldalon, Dombai
Tünde (2010) cikkében az olvasható, hogy 2010-ben Szegeden, Makón és Szentesen is indult a
felnőttek számára általános iskola. Ennél bizonyára több olyan intézményt működik vagy
működött, amely a nyolc osztály elvégzését célozza meg az iskolából kimaradottak számára, de
mégis úgy tapasztaltam, nehéz rábukkanni ezekre. Az előző uniós pályázati ciklusban és ebben
az évben is (2017-ben) közmunkaprogramban is biztosítják a lehetőséget a nyolc osztály

1

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint: a korai iskolaelhagyás rátája a 18-24 éves korosztályban a
2011-es népszámlálás adatait figyelembe véve 12,6%. Ez azt jelenti, hogy nincs középfokú végzettségük
vagy érettségijük. A legnagyobb lemorzsolódás a szakiskolákban van. Ugyanezen adatok szerint az
általános iskolát be nem fejezők aránya 5% alá csökkent. Egy 2017-es adat szerint, amit a Magyar Ifjúság
Kutatás tett közzé, az általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 33%-ról 31%-ra csökkent. A
leginkább veszélyeztetett csoportba a mintából azok a fiatalok tartoznak, akik a 18. életévükig nem fejezi k
be az általános iskolát. Az általános iskolát be nem fejezők a teljes minta egy százalékát tették ki. A
probléma a borsodi régióban fokozottan van jelen.
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megszerzésére. Ezekről a lehetőségekről is csak nehezen lehet hozzájutni alapvető
információkhoz.
Az adatok értékelése és a próbálkozások sikertelennek való elkönyvelése előtt
figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a felnőttoktatásnak – főleg ilyen kontextusban –
megvannak a maga nehézségei, ami több esetben megnehezíti ezen iskolák működését, illetve
azt, hogy az érintettek tudomására jussanak ezek a lehetőségek. Ezeknek a problémáknak a
leküzdése és a megfelelő kezelése nélkül valóban sikertelen lesz a felnőttoktatás e területe.
Ugyanakkor meg kell még említeni a lélektani és a fizikális problémákat is, amelyek szintén
nehezítik a felnőttoktatásban való bekapcsolódást, ha a cél az általános iskolai végzettség
megszerzése.
Lélektani problémák alatt elsősorban a motiváció hiányát és a megaláztatás érzését
értjük. Tapasztalatom szerint mindenekelőtt az iskolába járás gondolatához való eljutás okoz
nehézséget azoknak az embereknek, akik felnőttként szeretnék alapfokú végzettségüket
megszerezni. A szégyenérzet mellett megalázónak érzik helyzetüket, sokuknál ez az iskolai
motivációt ellehetetleníti, így inkább beletörődnek abba, hogy a nyolc általánost már soha nem
fogják elvégezni. Az érintett emberek motiválása nem merülhet ki általános megszólításokban,
mint például a nyolc általános azért jó, mert tájékozottabb lesz vagy jobb életkörülményeket fog
tudni teremteni magának és családjának. Ennél több kell, olyan motivációs eszköz, ami, ha nem
is azonnal, de rövid időn belül kézzelfogható eredményeket indukál. Például a munkalehetőség
biztosítása a nyolc osztály elvégzése után megfelelő motivációs eszköz lehet, hiszen így van egy
konkrét végcél, ami önmagában motiváló hatású lehet. Emellett a folyamatos pedagógiai
motiválást sem szabad elfelejteni. A tanárok motiválása mellett például egy kisebb ösztöndíj
vagy minden tanév végén egy bizonyos pénzösszeg, de akár egy ajándékcsomag is hatékony
lehet. Motiváló eszköz lehet az is, ha a tanítás-tanulás folyamatának során építünk a diákok
előzetes tudására, hiszen ebben az esetben a tanulók nem fogják azt érezni, hogy „kilógnak” a
környezetükből, nem válik életidegenné az iskola számukra. Összességében tehát azt kell
éreztetni a tanulókkal, hogy az iskola alapvetően jó hely és megéri oda járni, valamint nem
szégyen akár idős korban is befejezni a nyolc általánost. Mindehhez kellő mértékben motivált és
szakmailag felkészült tanárok szükségesek.
A tanítás-tanulás folyamatában a test, tehát a fizikális tulajdonságok elsődleges
szerepűek, ahogy a mondás is tartja: „Ép testben ép lélek”. Sz. Molnár Anna (2009) rámutat
arra, hogy a motiváláson túl az agykutatás eredményeit is figyelembe kell vennünk az alapfokú
felnőttoktatásban, és olyan pedagógiai módszereket kell alkalmazni, amelyek az életkor előre
haladtával is hatékonyak alapvető információk megtanulásában. Az idősebb felnőttek
oktatásában számolnunk kell komolyabb tanulási nehézségekkel, hiszen az agy plaszticitása,
alkalmazkodóképessége és flexibilitása (az a tulajdonsága, hogy ingerek hatására állandóan
változtatja, alakítja és újjáalakítja magát), az idegek ingerületvezetése csökken. Ennek
megfelelően a tanulási folyamat is hosszabbá válik, tehát több türelemre és időre van szükség.
Számolnunk kell azzal is, hogy a tanulók lassabban értik meg a tananyagot, nehézségekbe
ütköznek a feladatok megoldásában. Emellett az ízületek öregedése vagy éppen más
tevékenységre való funkcionalizálódása miatt a finommotorikus mozgás is nehézkessé válhat,
így idősebb korban nehezebb az írás megtanulása.
Összességében tehát az látható, hogy a felnőttoktatás e területe sok olyan nehézséggel
jár együtt, amelyek például a gyermekkori oktatásban nem vagy kevésbé jelentkeznek. Éppen
ezért nem szerencsés, ha a nyolc osztály megszerzésének érdekében indított felnőttoktatást
gyermekek tanítására specializálódott tanárok látják el. Olyan szakemberekre van szükség, akik
andragógiával foglalkoznak és tudják a különböző felnőttkori életsajátosságokat kezelni.
Mindemellett eltérő tantervre, a célcsoportnak megfelelően kidolgozott tankönyvekre, valamint
módszertani bázisra is szükség van. A Lehetőségek Iskolája kísérletet tett arra, hogy modellt
alkosson ezeknek a nehézségeknek a leküzdésére.
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A Lehetőségek Iskolája
A Lehetőségek Iskolájának hiteles bemutatásához ellátogattam a Miskolc Avas városrészben
található intézménybe, ahol Csapó Barbarával, a tanintézet vezetőjével készítettem interjút.
Emellett lehetőségem volt egyik volt diákjukkal is beszélgetni, így nemcsak a tanár, hanem a
tanuló oldaláról is megvizsgálhattam a helyzetüket. Foglalkozásokat is láthattam, amely során
módom volt belelátni a mindennapi tanítási-tanulási rutinjukba is.
Az intézmény 2010 nyarán indult el egy felzárkóztató, alfabetizációs programként
Forrai Tamás, jezsuita provinciális kezdeményezésére. Ő kérte fel Csapó Barbarát, hogy a
projekt vezetőjeként segítse a munkát. Céljuk az volt, hogy a miskolci Avas városrész leszakadó
rétegeinek biztosítsák az alapfokú oktatás lehetőségét. Emellett célkitűzéseik között szerepelt az
is, hogy a tanulás kultúráját bevigyék a szegény, a szellemi javakat nélkülöző családok
otthonaiba. Indulásuk nehéz volt, hiszen csak a közmunkaprogramban használt listák alapján
tájékozódhattak arról, hogy kinek hány osztálya van, és ennek megfelelően keresték fel a
potenciális tanulókat. A „toborzás” során ezzel szemben abba a problémába ütköztek, hogy sok
esetben az adatok hamisak voltak, hiszen többen a nagyobb összegű segély reményében nem
vallották be a nyolc osztályukat. A tanítás 5–6 tanítvánnyal kezdődött eleinte, az első vizsgára
pedig 2011 júniusában került sor, ugyanis a 2011. januári vizsgára még nem tudtak megfelelően
felkészíteni senkit. Azóta minden félévben szerveznek vizsgát, amelyekre a tanulók többségében
felkészülten mennek el, így sikeresen tudják teljesíteni a követelményeket.
A tanulói összetételt tekintve változatos képet mutat az iskola, ugyanis a 16 éves
gyerektől kezdve az ötvenes éveiben járó felnőttig szinte minden korcsoportból van tanítványuk.
Csapó Barbara elmondása szerint minden korcsoport oktatásának megvan a maga nehézsége,
ugyanis míg egy éppen 16 éves kamasz nem akar tanulni, és ezáltal rombolja a közösséget,
addig egy 40–50 éves felnőttel könnyebb dolgozni, hiszen motiváltabb. Ettől függetlenül ez
utóbbi korcsoport tanítása során is adódnak nehézségek főként a motoros készségeket tekintve,
ugyanis egy olyan ember, aki addig csak fejszével dolgozott, nehezen fog tudni a tollal bánni és
kis sorközben írni. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók íráskészségének fejlesztésére,
ami megteszi hatását, hiszen akár fél év alatt is láthatóan javul az írásképük. Jellemző a diákokra
az is, hogy kevés emberhez kötődnek, így nehezen vészelik túl az önkéntesek váltakozását,
valamint gyakran éppen azért járnak iskolába, mert valamelyik oktatójukhoz ragaszkodni
kezdenek, így az ő kedvéért jelennek meg a tanításon. Kérdés, hogy ez mennyire fog hátrányos
helyzetet eredményezni számukra a munkaerőpiacon, ahol nem lesz olyan ember, akihez
ragaszkodhatnak, így akár a motiváló erő is eltűnhet az életükből. Etnikailag vegyes a tanulói
összetétel, cigány és nem cigány tanulók tanulnak együtt. Csapó Barbara szerint minden kicsi
eredménynek örülni kell, hiszen ezek az apró lépések nagy teljesítményként foghatók fel olyan
emberek esetében, akik nincsenek hozzászokva a szellemi erőfeszítéshez. Mindemellett úgy
látja, „gyerekes játszmák”-at is magukkal hoznak tanulóik, amiket sokszor nehéz kezelni. Ilyen
például az az eset, amikor a diákok különbséget tesznek tanár és önkéntes között, az önkéntest
letegezik, kevésbé tisztelik. Ebből fakadóan a határokat és a szabályokat mindig betartatják a
tanítványokkal, hiszen gyakran nem tudnak bizonyos helyzeteket felnőtt módjára kezelni.
A tanári feladatokat önkéntesek látják el, akik gyakran semmilyen pedagógiai
végzettséggel nem rendelkeznek. Ez főként annak köszönhető, hogy Nyugat-Európával
ellentétben Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kifejezetten nehéz
szakképesítéssel rendelkező önkénteseket találni. Eredetileg multiplikálható projektként
indították el a programot, a cél tehát az volt, hogy egész Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
elterjesszék, de önkénteseket sehol nem találtak, ugyanis többen azt mondták, hogy egyrészt
nincsenek felkészülve, hogy roma tanulókat tanítsanak, másrészt nem rendelkeznek tanítási,
pedagógiai tapasztalatokkal. Éppen ebből adóan az önkéntesek gyakran váltakoznak a
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programban, ami azt eredményezi, hogy alig van olyan oktató, aki hosszú távon és ennek
megfelelően részletesen kidolgozott tervekkel tanítana.
Problémát jelent az is, hogy a tanítást a Nemzeti Alaptanterv szerint kell szervezniük,
tehát a tanulóknak elvileg a NAT minden egyes követelményének meg kell felelni. Azt azonban
tudják és belátják az iskolában, hogy ezt 100%-osan nem lehet teljesíteni, így az igényeknek
megfelelően szűrik a tananyagot. A mindennapi életben szükséges tudást előszeretettel beépítik
a tanítás folyamatába, hiszen ez motiváló hatású is egyben. Például a kovalens kötés számukra
nem releváns tudás, de az már sokkal inkább kapcsolódik a mindennapi életükhöz, hogy a hipót
sósavval nem szabad összekeverni. Emellett törekednek például arra, hogy hivatalos leveleket
tudjanak értelmezni, esetleg írni, valamint a kérvényekkel, önéletrajzokkal is képesek legyenek
megbirkózni, ezáltal a kiszolgáltatottságukat csökkentve, munkába állásuk esélyét növelve.
Nehézséget okoz az is, hogy egyrészt nincsenek meg a megfelelő eszközök (pl. tankönyvek) a
tanításhoz, másrészt módszertanilag sincsenek meg a biztos alapok. Többször előfordul az is,
hogy nem jelenik meg a tanítvány az oktatás kezdetekor, így tervezni is nehéz az oktatást.
Jellemző az is, hogy – bár hat-hét osztállyal érkeznek az iskolába – az ún. alsós tananyaggal kell
kezdeni. Például betűfelismerési problémákkal küszködnek, amit a kifejezetten alsó tagozatos
kisgyermekeknek szánt tankönyvvel ebben a korcsoportban nehéz kezelni. Nem szerencsés
ugyanis, ha az olvasást például „A maci olvas” mondattal gyakoroltatjuk egy felnőtt ember
esetében. Éppen ezért az iskola vezetősége megkereste a Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Tanárképző Intézetét a szakmai, módszertani háttér
biztosításának reményében és nem utolsósorban azzal a szándékkal, hogy az együttműködés
keretében megfelelő tananyagok kerüljenek kidolgozásra. Az egyetem egy együttműködési
szerződés aláírásával remélhetőleg fogja tudni biztosítani a megfelelő módszertani hátteret és
önkéntes tanárszakos hallgatók segítségét is a programban.
Minden félév végén vizsgát kell tenniük a tanulóknak, ami két összetevőből áll.
Egyrészt egy kb. 20 oldalas írásbeli feladatsort kell megoldaniuk, ami minden tantárgyat lefed.
Mivel ez a komponens meglehetősen hosszú, így általában két alkalommal írják meg a diákok a
feladatsort. Ezt a következő vizsgáig meg szeretnék változtatni az iskolában, hogy a felmérés
még átfogóbb képet adjon a tanulók tudásáról. A vizsga második összetevője a szóbeli
komponens, ami arra ad lehetőséget, hogy a diákok szóbeli kompetenciáit is mérjék, és a diákok
az írásbeli eredményükön javíthassanak. Ekkor már nemcsak a lexikális, hanem az általános
tudásukat is felmérik. Például a 2016 nyarán tartott vizsgán a brexitről is szó volt, amibe sok
tanítványnak beletört a bicskája, de akár a cigány himnusz eléneklése is része lehet a
felmérésnek. A vizsgáztatást a Szalézi rend által működtetett kazincbarcikai Don Bosco
Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium dolgozói végzik,
de a Lehetőségek Iskolája tanárai is jelen lehetnek, ők is kérdezhetnek, ezáltal is csökkentve a
vizsga közbeni szorongást. Ez osztályozó vizsgának minősül, tehát teljes értékű bizonyítványt
kapnak a diákok, ami később a munkaerőpiacon is versenyképes lehet.
Összegzés
Összességében megállapítható tehát, hogy a nyolc általános megszerzésére specializálódott
felnőttoktatás nemcsak sok nehézséggel jár, hanem egyes problémák gyakran kezeletlenek is
maradnak, és ennek hatására kudarcba fullad a legtöbb próbálkozás. A sikeres tanításhoz több
olyan tényezőt kell figyelembe venni, amelyek a hagyományos tanárképzés, a normál rendszerű
oktatás során nem merülnek fel. Lelki és fizikális tekintetben más igényeik vannak a
felnőtteknek, más tempóban lehet velük haladni, más tantervre, tankönyvekre, eszközökre és
módszerekre van szükség. A miskolci Lehetőségek Iskolája felfigyelt ezekre a problémákra, és
az iskolában tett látogatásaim alapján – bár nehéz munka árán – sikeresnek bizonyult a
tevékenységük, hiszen évről évre egyre többen szerzik meg a nyolc általánosról szóló
bizonyítványt. Ezzel nemcsak egy dokumentumot kapnak a tanulók, hanem megnő az
önbecsülésük, barátságokra tehetnek szert, lehetőséget, esélyt kapnak életkörülményeik
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javítására, hiszen a nyolc általános számukra akár a túlélést és a biztos megélhetést is jelentheti.
Nem mindegy ugyanis, hogy van-e tető a fejük felett, van-e étel az asztalon, hogy megfelelő
körülmények között tudják-e felnevelni gyermekeiket. Végül azt is figyelembe kell venni, hogy
az általános iskola elvégzése a későbbi generációk számára is útmutatást jelenthet, hiszen ezek
az emberek a tanulni vágyást, a tudás birtoklásának vágyát viszik be otthonaikba.
Irodalom:
Bajusz Klára: Elfelejthetjük-e a felnőttek általános iskoláit. OFI Szakmai kiadványok. 2009. Letölthető:
http://ofi.hu/tudastar/kihivasok-valaszok/elfelejthetjuk-felnottek (2016. 11. 30.).
Mayer József: Az iskolarendszerű felsőoktatásról 2000-ben. Új Pedagógiai Szemle. Országos Közoktatási
Intézet.
2000.
Letölthető:
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00043/2000-11-ta-MayerIskolarendszeru.html (2016).
Sz. Molnár Anna: A tanuló felnőtt. Pedagógusképzés 2–3. 2009. 199–220. Letölthető:
http://www.diral.hu/publikaciok/A_tanul%C3%B3_feln%C5%91tt.pdf (2016. 11. 30.)
Források:
A Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakképző Iskola honlapja:
http://brazaygimi.hupont.hu/11/felnottek-altalanos-iskolaja (megtekintve: 2016. 11. 30.)
Dombai Tünde 2010. Felnőtt fejjel beülni az iskolapadokba. Delmagyar.hu híroldal.
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/felnott_fejjel_beulni_az_iskolapadokba/2144802/ (2016.
11. 30.)

A Lehetőségek Iskolája, fotó: F. Kaderják Csilla, forrás:
http://minap.hu/cikkek/sikerrel-fut-miskolcon-lehetosegek-iskolaja-program
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Fogyatékossággal élő hallgatók a magyar felsőoktatásban – látlelet 2017-ből
Fekete Sándor
Miskolci Egyetem, egyetemi fogyatékosügyi koordinátor
Bevezetés
Fogyatékossággal élő hallgatóknak nevezzük azokat, akik mozgásszervi, érzékszervi vagy
beszédfogyatékosak, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. Az oktatással kapcsolatos
feladatokat ellátó kötelessége, hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, a
jóváhagyott tanterv szerint oktasson és értékeljen, a hallgató emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa; az oktató tevékenysége során vegye figyelembe a hallgató egyéni képességét,
tehetségét, fogyatékosságát. A hallgató joga, hogy a jogszabályokban és az intézményi
szabályozásban meghatározottak szerint teljes körű, pontos és hozzáférhető formában
információt kapjon a tanulmányai megkezdéséhez és folytatásához, kialakítsa tanulmányi
rendjét, igénybe vegye a felsőoktatási intézményben elérhető képzési lehetőségeket,
kapacitásokat; állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban
részesüljön. A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó
felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja
a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes
tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén
mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani
kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így
különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli
beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A fentiek
alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel
összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség
megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.
A felsőoktatási intézmények nyilvántartása
Megfigyelhetjük, hogy a központi felvételi eljárásban a fogyatékossággal élő (fogyatékosság
alapján többletpontot kapott) felvettek (beiratkozottak) számánál jóval kisebb a hallgatói
jogviszony keretei között nyilvántartott fogyatékossággal élő hallgatók száma. Ennek oka
részben az, hogy a hallgatói nyilvántartásnak a hallgatók önkéntes adatközlésére kell épülnie,
érdemben kizárólag a hallgató kezdeményezhet. A központi felvételi eljárásból származó adatok
nem emelhetők át automatikusan az intézményi nyilvántartásba. A hallgató megkereshető a
felvételi adatok alapján, de csak akkor kezelhetők a hallgatói nyilvántartásban is a fogyatékra
vonatkozó adatai, ha a hallgató ehhez hozzájárul, és/vagy kérelmet nyújt be a fogyatékosság
alapján adható kedvezményekre. A fogyatékossággal rendelkező hallgatók ügyeinek kezelése
általában egyedi intézményi adminisztrációs rendszerekben történik. A vonatkozó adatok nem
kerülnek be a tanulmányi rendszerbe, vagy legfeljebb eseti áttöltéssel. Ez az adatáttöltés nem
rendszeres, az átkerülő adatkör nem teljes, ezért a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR)
kizárólag a tanulmányi rendszerből kaphat adatokat (ha a TR-ben nincs adat, akkor a FIR-ben
sem lesz).
A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adattartalma
A FIR a 2006. márciusban jogviszonnyal rendelkező, vagy azt követően jogviszonyt létesítő
hallgatók adatait kezeli. Jelenleg 1.240.803 egyedi hallgató szerepel a központi nyilvántartásban.
A FIR-be bejelentett fogyatékossággal élő hallgatók száma 2006-tól máig összesen 6.384 fő
(0,51%). A jelenleg statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett 65 intézményből 57 továbbított
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fogyatékossággal élő hallgatókról adatokat. A FIR-ből generált statisztikai létszámadatok a
fogyatékossággal élő hallgatók körében:

Képzési időszak
2013/14 ősz
2013/14 tavasz
2014/15 ősz
2014/15 tavasz
2015/16 ősz
2015/16 tavasz
2016/17 ősz

Fogyatékossággal élő
hallgatók statisztikai
száma
1652
1699
2025
1906
2176
2061
2437

A fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatban az alábbi előnyben részesítési adatok jelennek
meg a FIR-ben:
Előnyben részesítési adatok a FIR-ben
A fogyatékot igazoló dokumentum beadásának dátuma
Az előnyben részesítés jogosultságának kezdő dátuma
Az előnyben részesítés jogosultságának végdátuma
A fogyatékot igazoló dokumentum kiállításának dátuma
Az előnyben részesítés típusa
Az igazolást kiállító szervezet megnevezése
A fogyaték alapján adott támogatási idő kedvezmény (max. 4 félév)

A FIR-ben az elmúlt években számos változás történt az előnyben részesítés típusa
kategorizálásában. Folyamatosan módosultak a megnevezések, követve a jogszabályokban
megfogalmazottakat, s az érintett szervezetek ajánlásait is:
előnyben
részesítési
kategória

előnyben részesítés típusa

fogyatékkal élő
testi fogyatékos - mozgáskorlátozott
fogyatékkal élő
mozgásszervi fogyatékos - mozgáskorlátozott
fogyatékkal élő
érzékszervi fogyatékos - gyengénlátó
fogyatékkal élő érzékszervi fogyatékos - látássérült - gyengénlátó
fogyatékkal élő
érzékszervi fogyatékos - vak
fogyatékkal élő
érzékszervi fogyatékos - látássérült - vak
fogyatékkal élő
érzékszervi fogyatékos - látássérült - aliglátó
fogyatékkal élő
érzékszervi fogyatékos - nagyothalló
fogyatékkal élő érzékszervi fogyatékos - hallássérült - nagyothalló
fogyatékkal élő
érzékszervi fogyatékos - siket
fogyatékkal élő
érzékszervi fogyatékos - hallássérült - siket
fogyatékkal élő
megismerés- és viselkedés-fejlődési

hatály
kezdete

hatály vége
2015.04.16

2015.04.17
2015.04.16
2015.04.17
2015.04.16
2015.04.17
2015.04.17
2015.04.16
2015.04.17
2015.04.16
2015.04.17
2013.07.05
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fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő
fogyatékkal élő

rendellenességgel élő - diszlexiás
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási
zavar - diszlexia
megismerés- és viselkedés-fejlődési
rendellenességgel élő - diszgráfiás
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási
zavar - diszgráfia
megismerés- és viselkedés-fejlődési
rendellenességgel élő - diszkalkuliás
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási
zavar - diszkalkulia
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási
zavar - diszortográfia
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő hiperaktivitás, figyelemzavar
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő magatartásszabályozási zavar
beszédfogyatékos
autista
autizmussal élő
halmozottan fogyatékos

2013.07.06
2013.07.05
2013.07.06
2013.07.05
2013.07.06
2013.07.06
2013.07.06
2013.07.06
2013.07.05
2013.07.06
2015.04.17

A fogyatékossággal élő hallgatók összesített száma 2006-tól máig a bejelentő intézmények
alapján a következőképpen alakul:
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A legkésőbbi kiállítási dátumú igazolás
alapján készült a táblázat
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A fogyatékossággal élő hallgatók száma a bejelentő
intézmények szerint (N=6 384)

Láthatjuk, hogy az első helyeket a kiemelkedő össz-hallgatói létszámmal rendelkező fővárosi és
vidéki tudományegyetemek foglalják el, ugyanakkor létszámarányosan igen magas a
fogyatékossággal élő hallgatók száma a Miskolci Egyetemen (301 fő), az Eszterházy Károly
Egyetemen (274 fő), valamint a Szent István Egyetemen (244 fő). Az alábbi ábra pedig azt
mutatja meg, hogy a 2016. évi őszi statisztikában az egyes felsőoktatási intézmények hány
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fogyatékossággal élő hallgatót jelentettek le (jelentős eltérést nem tapasztalhatunk a sorrendben
az előző ábrával összevetve):
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A fogyatékossággal élő hallgatók száma a 2016 őszi statisztikában
a bejelentő intézmények szerint (N=2 437)
273

350

Megállapíthatjuk, hogy jelenleg majdnem 2.500 fogyatékossággal élő hallgató tanul a magyar
felsőoktatásban, azzal együtt, hogy a fentiekben leírtak alapján 8 felsőoktatási intézménytől nem
kaptunk adatokat erre vonatkozóan.
A fogyatékcsoport típusa alapján kiemelkedő, majdnem kétharmadnyi a tanulási
zavarral küzdők aránya (3.997 fő), akik közül a diszlexiások vannak a legtöbben a fogyaték
típusa szerint (2.175 fő). A mozgáskorlátozottak aránya 15% (943 fő), a hallássérülteké 8% (488
fő), míg a látássérülteké 7% (422 fő). Az adatokat ld. a következő oldalak ábráin:
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A fogyatékosságal élő hallgatók száma a fogyaték típusa szerinti
bontásban (N=6 384)
2175

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszlexia

1343

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszgráfia

943

mozgásszervi fogyatékos - mozgáskorlátozott

465

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszkalkulia

417

érzékszervi fogyatékos - hallássérült - nagyothalló

288

érzékszervi fogyatékos - látássérült - gyengénlátó

242

beszédfogyatékos

129

autizmussal élő

126

érzékszervi fogyatékos - látássérült - vak

97

halmozottan fogyatékos

71

érzékszervi fogyatékos - hallássérült - siket
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - hiperaktivitás, …

43

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - magatartásszabályozási …

23
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A fogyatékosságal élő hallgatók száma a fogyatékcsoport típusa
szerint (N=6 384)
halmozottan
fogyatékos; 97
autizmussal élő; 129
beszédfogyatékos;
242

hiperaktivitás,
figyelemzavar; 43
magatartásszabályo
zási zavar; 23

látássérült; 422
hallássérült; 488

mozgáskorlátozott;
943

tanulási zavar; 3997

23
Nem meglepő módon a legtöbb fogyatékossággal élő hallgató alapképzésben vesz részt (3.620
fő; 56,7%). Őket követik a mesterképzésre járók (1.133 fő; 17,7%), majd az osztatlan szakok
hallgatói (405 fő; 6,3%). Fontosnak tartom kiemelni, hogy 83-an doktori képzésen tanulnak!
A legkésőbb megkezdett képzések száma képzési szintenként a fogyatékossággal
élő hallgatók körében

nincs képzés; 45;
P; 26; 0,4%
0,7%
L; 7; 0,1%
D; 83; 1,3%
K; 1; 0,0%
E; 120; 1,9%
T; 164; 2,6%
A; 187; 2,9%
S; 278; 4,4%
F; 315; 4,9%

O; 405; 6,3%

B; 3620; 56,7%
M; 1133; 17,7%

Az ábra magyarázata: A = felsőoktatási szakképzés, B = alapképzés, D = doktori képzés, E =
egyetemi képzés, F = főiskolai képzés, K = egyéb külföldi képzés, L = külföldi alapképzés, M =
mesterképzés, O = osztatlan képzés, P = szakpáros egyetemi képzés, S = felsőoktatási
szakképzés, T = szakirányú továbbképzés
A megkezdett képzések szerinti, összesített lista alapján kijelenthetjük, hogy a 2006-tól
kezdődően regisztrált, fogyatékossággal élő hallgatók fele jelenleg is aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik. Az összes érintett hallgató közül több mint egyharmadnyian (37,7%;
2.408 fő) sikeresen lezárták tanulmányaikat, s a lemorzsolódók aránya mindössze 12,6% (803
fő), amely véleményem szerint mindenképpen sikerként értékelhető. Amennyiben az
alapképzésre járókat külön vizsgáljuk, a fentiekhez hasonló arányokat figyelhetünk meg:
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A legkésőbb megkezdett képzések száma a lezárás módja
szerint a fogyatékossággal élő hallgatók körében

folyamatban van;
3164; 49,6%

sikeres kezárás;
2408; 37,7%

lemorzsolódás;
803; 12,6%

kilépés; 9; 0,1%

A legkésőbb megkezdett alapképzések száma a lezárás módja
szerint a fogyatékossággal élő hallgatók körében

sikeres lezárás;
1230
folyamatban
van; 1881

lemorzsolódás;
506

kilépés; 3
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A 6.384 vizsgált hallgató több mint fele (3.222 fő; 50,5%) ugyan még nem szerzett oklevelet,
azonban az előbbiekben bemutatott lemorzsolódási arány figyelembe vétele mindenképpen
optimizmusra ad okot. Az oklevelet szerzett hallgatók közül a legtöbben (1.688 fő; 26,4%)
BA/BSc diplomát, míg 606-an (9,5%) MA/MSc oklevelet vehettek át. Szintén jelentős tény,
hogy 3 fogyatékossággal élő hallgató PhD fokozatot szerzett!

A legkésőbb megszerzett oklevelek száma végzettségi szint
szerint a fogyatékossággal élő hallgatók körében (N=6 384)
nincs oklevél

3222

BA/BSC

1688

MA/MCS
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-

411
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154

FSZ

146

SZT

-

102

FOK

-
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PHD

BA/BSC alapfokozat
MA/MSC mesterfokozat
PHD doktori fokozat
EGY egyetemi oklevél
FIS főiskolai oklevél
FOK felsőoktatási szakképzési
oklevél
FSZ felsőfokú szakképzési
bizonyítvány
SZT szakirányú továbbképzési
oklevél
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A 6.384 fő fogyatékossággal élő hallgató 641 különböző képzésen tanul(t). A legtöbben (236 fő)
tanári mesterképzésben vesznek részt, s szintén sokan választották az Ápolás és betegellátás
alapszakot (196 fő), a Mérnökinformatikus alapszakot (187 fő), a Jogász osztatlan képzést (186
fő), valamint a Gépészmérnöki alapszakot (177 fő).
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A legnagyobb létszámú képzések hallgatói létszáma a fogyatékossággal élő
hallgatók körében
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A legnagyobb létszámú képzések létszámarányát a fogyatékcsoport szerint vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy az autizmussal élők jelentősen felülreprezentáltak a Programtervező
informatikus és a Mérnökinformatikus szakon (10,9% ill. 4,8%). A Gyógypedagógia szakon a
testi fogyatékossággal rendelkezők (hallássérült 17,7%; látássérült 15%; mozgáskorlátozott
15,9%), míg a műszaki szakokon (Programtervező informatikus 5,9%; Villamosmérnöki 8%;
Gépészmérnöki 10,2%; Mérnökinformatikus 8,6%) a beszédfogyatékos hallgatók az átlagosnál
jóval nagyobb arányban jelennek meg.
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A legnagyobb létszámú képzések létszámaránya a fogyatékcsoport szerint a
fogyatékossággal élő hallgatók körében
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A már megszerzett okleveleket fogyatékcsoport és végzettségi szint szerint elemezve nem
találunk kiugró számokat a korábbi, összesített értékekhez viszonyítva. Jelentős elmozdulás
esetén is csak évek múlva lennének láthatók az esetleges változás tendenciái, irányai.

A legkésőbb megszerzett oklevelek száma fogyatékcsoport és
végzettségi szint szerint a fogyatékossággal élő hallgatók körében
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A legkésőbb megszerzett oklevelek száma fogyatékcsoport és
végzettségi szint szerint a fogyatékossággal élő hallgatók körében
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Összegzés
Összességében elmondhatjuk, hogy a FIR adatai nagyban hozzájárulhatnak a fogyatékossággal
élő hallgatók tervszerű, még hatékonyabb előnyben részesítéséhez, ezért elemi érdek és
követelmény az intézményi statisztikai adatszolgáltatás pontos elvégzése.
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A magyar jelnyelvet használó hallássérültek helyzete az oktatási rendszerben
Kisida Tamás
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, civil és esélyegyenlőségi referens
Bevezetés
A Magyar Országgyűlés 2009. november 9. napján elfogadta a magyar jelnyelvről és a magyar
jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt (a továbbiakban: Jelnyelvi törvény). A
Jelnyelvi törvény elfogadásával és hatályba lépésével, valamint az azt követő jogszabály alkotási
folyamattal reális esély mutatkozott arra, hogy – az akadálymentesítés által is – a hallássérült
emberek élet-, tanulási-, munkavállalási-, és egyéb más esélyei a társadalom többi részéhez
közeledjenek. Rendkívül fontos, hogy az esélyegyenlőség gyakorlatban is megvalósuljon, a
jogszabályokban leírtak valóban valós segítséget nyújtsanak a fogyatékkal élő emberek számára.
A Jelnyelvi törvényben illetve más jogszabályokban a hallássérültek oktatásával kapcsolatosan
számos rendelkezés, megállapítás szerepel.
Jelen írásomban a magyarországi oktatással kapcsolatos néhány visszásságra szeretném
felhívni a figyelmet, olyan jogi dolgokra, amelyek adott esetben változtatásra, módosításra
szorulhatnak. Igyekszem megfogalmazni konkrét javaslatokat is akár a jogalkotók számára,
hiszen a cél a siketek és nagyothallók – tágabb értelemben a fogyatékkal élő emberek – valódi,
gyakorlatban is biztosított esélyegyenlőségének megteremtése.
A magyarországi helyzet, aktuális problémák és megoldási javaslatok
Magyarországon a hallássérültek nehezen férnek hozzá a minőségi oktatáshoz, ami pedig az
Európai Bizottság „Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020” című közleménye alapján
is alapvető joguk. A szegregált gyógypedagógiai intézményekben a minőségi oktatás
megteremtéséhez az út a bilingvális (kétnyelvű) oktatás bevezetésén keresztül vezet. A befogadó
iskolákban és a felnőttoktatásban az inkluzív oktatás a siket és nagyothalló emberek számára azt
jelenti, hogy a hallássérült egyénnek a számára legmegfelelőbb kommunikációs csatornán kell,
hogy megkapja az információt, azaz igény esetén bilingvális oktatási módon.
A következőkben a közoktatás és a felsőoktatás vonatkozásában kívánom felhívni a
figyelmet néhány területre, amelyek álláspontom szerint javításra, módosításra szorulnak.
Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkeretének
növelése
A hallássérült emberek oktatása során, főként középiskolában és a felsőoktatásban az információ
közvetítése vonatkozásában, illetve a kommunikációban a jelnyelvi tolmács által biztosított
akadálymentesítés rendkívül fontos. A Jelnyelvi törvény meghatározza az állam által biztosított
térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkeretét általánosságban és az oktatási
tevékenységgel összefüggésben:
1.

„5. § (1) Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkerete évi
36 000 óra, személyenként legfeljebb évi 120 óra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti éves személyenkénti időkereten felül az állam
a) a tanulói jogviszonnyal összefüggésben a gimnáziumban, szakközépiskolában, illetve
szakiskolában tanulói jogviszonyban álló személy részére tanévenként 120 óra,
b) a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben a felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló személy
részére szemeszterenként 60 óra,
c) a képzéssel összefüggésben a felnőttképzésben részt vevő személy részére képzésenként a
képzés óraszáma 20 százalékának megfelelő mértékű térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást
biztosít.”2
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Úgy gondolom, hogy a Jelnyelvi törvény 5. § (2) bekezdésének a) és a b) pontjaiban
meghatározottak azonban nem adnak elegendő térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást a
hallássérült tanulóknak, hallgatóknak. Nem nehéz belátni, hogy egy nappali tagozatos
hallássérült diák, hallgató, akinek heti szinten 15-20-25 tanórája van, igen hamar ’kimeríti’ a
Jelnyelvi törvényben a normál időkereten felül meghatározott 5.§ (2) bekezdés szerinti 120 órás
/ szemeszterenként 60 órás keretét. De akár egy levelező, esti tagozatos hallássérült tanulónak,
hallgatónak, akinek hetente szintén minimum 10-15 tanórája van, sem elég a törvényben
meghatározott 120 órás keret / szemeszterenként 60 órás keret. Ezek az igen szűken megszabott
keretek sértik az esélyegyenlőség elvét, hiszen a hallássérült tanuló, hallgató a tanulmányaikhoz
csak részben tudnak kapni megfelelő térítésmentes akadálymentesítést.
A Jelnyelvi törvény 5.§ (2) bekezdésének c) pontja esetében szintén nem elegendő a
térítésmentes tolmácsszolgáltatás által biztosított időkeret. A jogszabály szerint amennyiben a
hallássérült felnőttképzésben kíván részt venni, akkor e képzés óraszámának csak a 20%-ára van
lehetősége, hogy ingyenesen jelnyelvi tolmácsot vegyen igénybe. Ez igazából azt jelenti
számára, hogy csak a képzés anyagának 20%-a sajátítható el megfelelően, ami nem elegendő a
képzés eredményes befejezéséhez.
Mindezek ismeretében azt gondolom, hogy szükséges a Jelnyelvi törvényben
meghatározott térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkeretének bővítése. Méghozzá úgy,
hogy az állam a hallássérült tanulóknak, hallgatóknak, akár tanulói jogviszonyban, akár hallgatói
jogviszonyban, akár felnőttképzésben vesz részt az illető siket vagy nagyothalló személy,
számára a képzés óraszámának 100%-ának megfelelő mértékű térítésmentes jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást biztosítsanak.
Érettségi vizsga magyar jelnyelvből, a magyar jelnyelv akkreditálása és a magyar
jelnyelv alkalmazása az oktató-nevelő intézményekben és a felsőoktatásban
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (2) bekezdése meghatározza, hogy
az érettségi vizsgán a tanuló mely vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
“(2) Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot
tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv - a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevők számára
anyanyelv és irodalom,
e) kötelezően választandó vizsgatárgy; szakközépiskolában a
szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy.”3
2.

A hallássérült gyermekek egy részének a magyar jelnyelv az anyanyelve, ezért magától értetődő,
hogy számukra saját anyanyelvük – a magyar jelnyelv – is érettségi tantárgy legyen. Illetve a
halló tanulók számára az idegen nyelv a magyar jelnyelvet is jelenthesse, abból érettségit
tehessenek. Úgy gondolom, hogy az esélyegyenlőség valódi biztosítása miatt is elengedhetetlen,
hogy legkésőbb 2017. szeptember 1-jétől – a hallássérültek bilingvális oktatási módszerének
bevezetésének időszakától – magyar jelnyelven is lehessen érettségit tenni hallássérülteknek és
hallóknak is. Ehhez szükséges a magyar jelnyelv akkreditálása. Ugyanígy rendkívül fontos a
jogszabályi rögzítése annak is, hogy a magyar siket emberek nyilatkozhassanak arról, hogy a
magyar jelnyelv az anyanyelvük.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.
4.) Korm. rendelet melléklete a Nemzeti Alaptanterv. A Nemzeti Alaptanterv a sajátos nevelési
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igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei között siket tanulók esetében egyértelműen
alkalmazni, beépíteni rendeli elő a nevelés-oktatás során a magyar jelnyelvet:
„I. RÉSZ 1.2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire
vonatkozó külön szabályok
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott
egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási
folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez
igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell megszervezni:
- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell
megjelölni ott, ahol erre szükség van;
- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat,
követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni;
- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív
kommunikációs módszerek és eszközök, siket tanulóknál a magyar
jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a nevelés, oktatás
folyamatába;
- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a
tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az
egyes fogyatékkal élő tanulókkal összefüggő feladatokról a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a
vizsgaszabályzatok adnak eligazítást.”4
Látható tehát, jogszabályi szinten szabályozásra került, hogy a jelnyelv-használó siket tanulók
esetében a magyar jelnyelv elsajátítását, alkalmazását be kell(ene) építeni a nevelési-oktatási
folyamatba, azonban ez a gyakorlatban nem igazán valósult meg.
A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet azt is előírja, hogy az iskolák e rendelet
Mellékletének – a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2014 (I. 17.) Korm. rendelettel
megállapított – I.2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó
külön szabályok cím Az idegennyelv-oktatás alcímében foglaltak alapján 2014. március 31-éig
kellett felülvizsgálniuk pedagógiai programjukat.5 Véleményem szerint külön vizsgálat tárgyát
képezné, hogy vajon a magyarországi iskolák mennyiben tettek eleget ennek a jogszabályi
kötelezésnek.
Az egyes iskolák, iskolatípusok közötti valódi átjárhatóságot is szükséges megteremteni, hogy
pl. adott esetben egy szegregált gyógypedagógiai intézményben tanuló siket gyermek
átmehessen egy nem gyógypedagógiai intézménybe tanulni.
Szintén ugyanilyen fontos az is, hogy a gyógypedagógiai intézményekben tanuló
hallássérült gyermekek számára a magyar jelnyelvet már általános iskola első osztálytól
oktassák.
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. EMMI rendelet
(a továbbiakban: Irányelv) 2. melléklet 4.3.3. pontja a súlyos fokban hallássérült (siket) tanulók
iskolai fejlesztése kapcsán az alábbi ajánlást tartalmazza:
„…. c) Jelnyelv. A hallássérültek sajátos, a nyelvi kommunikációt vizuális
úton közvetítő forma. Oktatása az 5. évfolyamtól valamennyi tanuló számára, a
4

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ 1.2.1.
5

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdés a) pont

32
beszéd és nyelvtanulási akadályozottsággal (diszfázia) rendelkező tanulók
esetében viszont már 2. osztálytól ajánlott.”6
Azt gondolom, hogy a fent hivatkozott ajánlás egyáltalán nem elég a hallássérült tanulók
esélyegyelőségének megteremtéséhez. Véleményem szerint az általános iskola első osztályától –
de már óvodában is – valamennyi hallássérült (siketnek és nagyothallónak) tanulónak kötelezővé
kell(ene) tenni, hogy a magyar jelnyelvet, mint tantárgyat tanulják. Így mutatkozna valódi esély
arra, hogy a hallássérült tanulók Irányelv szerint is kívánatos nyelvi kommunikációs szintje
életkorúknak megfelelő lehessen.
A felsőoktatásban résztvevő jelnyelv használó hallássérültek esetében a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) ad iránymutatást. Az
Nftv. alapvető működési szabályként rögzíti, hogy „a felsőoktatási intézmény tájékoztató és
tanácsadó rendszerével segíti a – különös figyelemmel a fogyatékkal élő – hallgató
beilleszkedését és előrehaladását a felsőfokú tanulmányok idején, illetve a tanulmányok alatt és
befejezését követően segítséget nyújt a karriertervezésben.”7
Az Nftv. a felsőoktatásban dolgozó oktatók kötelességévé teszi, hogy oktatói
tevékenységük során vegyék figyelembe – sok minden más mellett – a hallgató
fogyatékosságát.8Az Nftv. alapján is a Kormánynak kötelessége biztosítani a felsőoktatási
felvételi eljárás, illetve a felsőoktatási tanulmányok során a fogyatékossággal élők, így a siketek
esélyegyenlőségét.9
Valóban érzékelhető a pozitív diszkrimináció is, hiszen az Nftv. 2016. november 30.
napjával hatályos módosítása szerint a fogyatékossággal élő hallgatók az állam által támogatott
tanulmányaik időszakát a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti.10
A felsőoktatásban tanuló jelnyelvet használó siketek vonatkozásában is rendkívül nagy
jelentőséggel bír az Nftv. alábbi passzusa:
„Nftv. 49. § (8) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a
fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget
kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából
eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak,
tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség
esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje
alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli
beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép,
számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli
beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő
felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés
alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet
az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges
alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.”11
A felsőoktatásban résztvevő hallássérültek jogainak érvényesülésével kapcsolatban vizsgálandó,
hogy az elméletben megfogalmazott jogok a gyakorlat során mennyiben és hogyan
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érvényesülnek, milyen területeken van szükség az esetleges felülvizsgálatura, módosításukra,
kiegészítésükre, vagy akár új jogi passzusok beemelésére.
Gyógypedagógus és gyógypedagógus-hallgatók magyar jelnyelv ismerete,
kompetenciája
A szegregált gyógypedagógiai intézményekben tanuló hallássérült gyermekek részére a
Jelnyelvi törvényben foglaltak szerint 2017. szeptember 1-jétől választhatóvá válik a bilingvális
oktatási módszer, és kötelező lesz a jelnyelv, mint tantárgy oktatása. Mivel jelenleg a
gyógypedagógusok jórészt a jelnyelv használatának mellőzésével oktatják a hallássérült
gyerekeket, kívánatos, sőt elengedhetetlen a pedagógusok és pedagógus-hallgatók magyar
jelnyelv tudásának azonnali fejlesztése.
Ennek szükségességét támasztja alá a már korábban említett Irányelv (A Sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. EMMI rendelet).
Az Irányelv 1. mellékletének 2.3. pontja így rendelkezik:
3.

„…Bár a hallássérült szülő hallássérült gyermekére az adott intézmény
helyi tantervében, pedagógiai programjában előírt kommunikációs forma
(beszéd, gesztus) vonatkozik, kívánatos, hogy a (gyógy)pedagógus oly
mértékben legyen jártas a jelnyelv használatában, hogy azt szükség
esetén fel tudja használni a gyermekekkel való kommunikációban és a
hallássérült szülőkkel való érintkezésben.”12
Vagyis, véleményem szerint mindenképpen szükséges és halaszthatatlan, hogy a
(gyógy)pedagógusokat jelnyelvi oktatásban részesítsék, illetve a hallássérültek
gyógypedagógiája szakirányos gyógypedagógus hallgatókat tanulmányaik során igen magas,
legalább befejezett B2-es szintű jelnyelvi képzésben részesítsék, és ezt a képző intézmény
kötelezően biztosítsa a hallgatók számára, hiszen csak így tudnak megfelelően kommunikálni a
hallássérült tanulókkal, és az Irányelv szerint is kívánatos ez!
Javaslatom, hogy a hallássérültek gyógypedagógiája szakirányos gyógypedagógus
hallgatók a szakirányos alapképzés keretében kötelezően részesüljenek magyar jelnyelvi
oktatásban, amely során befejezett B2-es szintű jelnyelvi kompetenciára tegyenek szert.
Számukra a diploma kiadásának feltétele legyen ez a kritérium. 2017. szeptember 1-jétől
induljon el ez a szintű jelnyelvi képzés a hallássérültek gyógypedagógiája szakirányos
gyógypedagógus hallgatók oktatásában, vagyis a gyógypedagógia akkreditált képzés tantervébe
be kell illeszteni a – magas, minőségi szintű – jelnyelvi képzést. A 2017 előtt diplomázott
hallássérültek gyógypedagógiája szakirányos gyógypedagógusoknak, – akik hallássérülteket
oktatnak – is lehetővé kell tenni a fentebb meghatározott magyar jelnyelvi kompetencia
elérésének lehetőségét.
4. Jegyzetelő szolgáltatás
Hallássérült tanulók, hallgatók, és a felnőttképzésben résztvevő siket és nagyothalló személyek
mind ugyanazzal – az egyébként esélyegyenlőséget súlyosan csorbító – problémával
szembesülhetnek nap, mint nap: a tanórákon, előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon
nem tudnak jegyzetelni, jegyzetet készíteni. Hiszen a siketek és nagyothalló személyek az
órákra, előadásokra, szemináriumokra rendelt jelnyelvi tolmácsot, és/vagy az előadót figyelik. A
vizuális figyelmi kapacitás lekötése mellett már nem tudnak jegyzetelni. Amennyiben mégis
jegyzetelnének, úgy a jelnyelvi tolmácsot, illetve az előadót nem tudják figyelni, tehát
információkról maradnak le, miközben a jegyzetelnek. A nagyothalló személyek esetében
12
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szintén hasonló a helyzet, ők is a tanárt, oktatót figyelik, hiszen a szájról olvasás rendkívüli
mértékben kiegészíti hallásmaradványukat, így szintén rendkívül nehéz a jegyzetelés, ugyanazon
okból, mint a siketek esetében.
Tehát kijelenthető, hogy hallássérült tanulók, hallgatók esetében a tanórákon,
előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon figyelni az előadást, az információkat, és
egyúttal jegyzetelni megfelelő minőségben szinte lehetetlen.
Az Irányelv 2. melléklet 1.4. pontja hangsúlyozza a sajátos nevelési igényű tanulóknak
biztosítandó többletszolgáltatásokat:
„1.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű
tanulók számára.
A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a
köznevelési törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési
igényű tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező feltételeket több területen
módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell
alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára,
mint például:
speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek,
speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai
eszközök.”13
Úgy gondolom – az akadálymentesítés biztosítása érdekében – elengedhetetlen az oktatás során
a hallássérült személyek részére kötelező jegyzetelő szolgáltatást biztosítása, amennyiben a siket
és nagyothalló tanuló, hallgató ezt kéri. Ezt a feladatot közoktatásban a pedagógiai asszisztens
láthatná el. Ennek érdekében javaslom, hogy a pedagógiai asszisztens szakképzés képzési
rendszere bővítésre kerüljön a jegyzetelés/írótolmácsolás tanegységgel. Így a gimnáziumokban,
szakközépiskolákban, szakiskolákban, felnőttképzési intézményekben a pedagógiai asszisztens
kiválóan el tudná látni ezt a feladatot. Az Irányelv 2. melléklete szintén megerősíti a hallássérült
tanulókkal kapcsolatos nagyobb odafigyelést:
„4.2.1. A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése
….- Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget
megkapjon
hallássérüléséből,
gyengébb
nyelvi
kommunikációs
kompetenciájából, fogalmi gondolkozásából eredő hátrányának és ezzel
összefüggő esetleges tanulási nehézségének leküzdéséhez…”14
A felnőttképzésben és a felsőoktatásban az esélyegyenlőségi mentor szakképesítéssel rendelkező
személy láthatná el a jegyzetelő/írótolmácsolás szolgáltatást. Természetesen az esélyegyenlőségi
mentor szakképzés képzési rendszerét is ki kell bővíteni a jegyzetelés/írótolmácsolás
tanegységet.
Összegzés
Jelen írásomban a magyarországi oktatás terén igyekeztem néhány területet kiemelni és
rávilágítani, hogy a hallássérült embereknek számos olyan tényezővel, akadállyal kell
szembesülniük a mai napig is, amelyekre a halló embertársak esetleg nem is gondolnak. Ezek a
tényezők, akadályok mind megoldásra, leküzdésre váró feladatok. Az elmúlt 20 évben örömmel
lehet megállapítani, hogy Magyarországon is egyre jobban figyelnek a fogyatékossággal élő
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emberekre, egyre több jogszabály keletkezik az érdekükben, amelyek közül a gyakorlatban is
egyre több alkalmazható megfelelően. Az akadálymentesítés – ami a hallássérültek esetében
elsősorban infokommunikációs akadálymentesítést jelent – ügye is rengeteget fejlődött,
azonban, mint fentebb is látható még sok munka van. Igazából sosem mondhatjuk, hogy
befejeztük, hiszen mindig újabb igények, feladatok merülnek fel, amelyeket meg kell oldani. Azt
gondolom, mindannyiunk kötelessége, hogy a fogyatékkal élő embertársainkért kiálljunk, a
fogyatékosságuk okán támasztott igényeikre odafigyeljünk. A társadalmi tudatformálás által –
amelynek része az ún. érzékenyítés – is érdemes elérni, hogy az emberekben kialakuljon a
fogyatékossággal élők iránti (szociális) érzékenység és ezáltal az elfogadás, amely által az egész
társadalom csak nyerhet.
Törvények, rendeletek:
A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
és melléklete
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. EMMI rendelet
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és annak módosítása
Forrás:
Az Európai Bizottság „Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020”
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Esettanulmány a nyelvi hátrány jelenségéről és kompenzálásának lehetőségéről az
Együtthaladó módszer alkalmazásával
Lám Betta Csilla
Miskolci Egyetem, magyar nyelv- és irodalom szakos hallgató
Bevezetés
A mai magyar közoktatás egyik legnagyobb kihívása a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek arányának drasztikus növekedése regionális szinten, és ehhez kapcsolódóan a
közoktatáson belüli elhelyezkedésük (koncentrálódásuk, szegregációjuk). Ennek a szociális
hátrányok mellett, komoly (ismert) társadalmi okai is vannak. Ezen kívül e tanulók egyéb okok
miatt könnyebben morzsolódnak le, esnek ki az iskolarendszerből. Motivációjuk, egyéni hosszú
távú céljaik, szociális alulmaradottságuk, kultúrájuk, stb. mind hozzájárulnak ezekhez a
problémákhoz. A közösségi szintű empátiás érzékenyítésnek, és ezeknek a gyerekek az iskolaitársadalmi felzárkóztatásának jó helyszíne lehetne az iskola, mint tanítást-tanulást, nevelést és
oktatást végző intézmény. Azonban a hagyományos közoktatás (tehát az alternatív iskolák,
illetve az azok által használt módszerek kivételével) a fentebb felsorolt kihívásokkal szembeni
problémamegoldása látványosan, statisztikai adatokkal alátámaszthatóan nehézkesen működik.
Az iskolarendszer, és az abban résztvevő személyek, szereplők tanulásszervezési,
módszertani és szervezeti kérdéseket vetnek fel. A társadalom centrumában és peremén élők
eltérő előzetes tudással rendelkeznek, különböző szocializációs folyamatokon mennek keresztül,
illetve egyre nagyobb szakadék képződik az eltérő társadalmi rétegekben élő emberek között a
rendelkezésére álló eszközöket, lehetőségeket, mobilitásukat illetően. A szemmel látható
differenciákon túl, fennáll egy ún. mikroszintű esélyegyenlőtlenség is. A köztudatban –
beleértve a pedagógiai köztudatot is – talán kevésbé ismert, vagy elismert a nyelvi hátrány
jelensége. Ennek legitimálása lényeges lenne az érintett, nyelvileg hátrányos tanulók érdekében,
hiszen kapcsolatban áll a makroszinten látható tanulási, életvezetési problémáikkal. Mindezért,
esetükben szükséges lenne másfajta pedagógiai módszer- és eszközrendszerekhez nyúlni a
közoktatásban.
A Központi Statisztikai Hivatal 2013/2014 évben készített felmérése szerint,
Magyarországon a közoktatásban tanuló 1.857.000 gyerekből több mint 600.000 hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű (KSH 2013/14). Az egy évvel későbbi felmérés alapján
csökkent a számuk, azonban ez összefüggésben áll a tanulók összlétszámának csökkenésével
(KSH 2014/15). Területi eloszlásukban nagy különbségek mutatkoznak az egyes régiók között.
A KSH 2014/2015. évi felmérése alapján, a hátrányos helyzetű tanulók a legkevesebben KözépMagyarországon és Nyugat-Dunántúlon vannak, arányukat az ország egészéhez viszonyítva.
Legtöbben az észak-magyarországi régióban és az Észak-Alföldön vannak. Itt a tanulók
körülbelül 29%-a hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzetű diákok száma KözépMagyarországon 2% alatt van, míg Észak-Magyarországon 19%.
Korai iskolaelhagyóknak számítanak azok, akik „az oktatási, képzési rendszerből
végzettség nélkül vagy alacsony szintű (legfeljebb alapfokú) végzettséggel kerülnek ki, és
semmiféle további oktatásban, képzésben nem vesznek részt” (KSH 2014/15). 2014-ben a korai
iskolaelhagyók százalékos aránya országos szinten 11,4% volt, ami számszerűsítve
majdhogynem 200.000 tanulót jelent, és ez szoros összefüggésben áll a hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számával. A korai iskolaelhagyók, az ilyen tanulók
közül kerülnek ki a legtöbben.
A 2012-es PISA (Programme for International Student Assessment) nemzetközi
felmérés azt mutatja, hogy a kiváló eredményt elérő – vagyis matematika, szövegértés és a
természettudomány területein egyaránt jól teljesítő − tanulók aránya Magyarországon 2,9%, míg
az OECD-átlag 4,4% (PISA 2012: 56). Az egyes területeket külön-külön vizsgálva is jellemzően
átlag alatti az ország tanulóinak teljesítménye. A felmérés összefoglaló jelentésében részletesen
vizsgálják ennek okait, hátterét. A hazai és a nemzetközi kutatások egyaránt rámutattak a család
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szociális, gazdasági helyzete, kulturális beállítódása és az adott családban felnövő gyermekek
tanulmányi eredményeinek, továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeinek összefüggéseire. Az
empirikus adatgyűjtések és a teljesítménymérések alapján azt mondják: „általában minél
magasabb iskolai végzettséggel és minél magasabb státuszú munkával rendelkeznek a szülők,
illetve minél magasabb kulturális, társadalmi és gazdasági tőkével rendelkezik a család, annál
magasabb teljesítményt érnek el a tanulók az iskolában” (PISA 2012: 64).
A hátrányos helyzetű tanulók nagy száma megmutatkozik a PISA felmérés adataiban is.
Magyarországon e tanulók kapcsán további problémát jelent az aránytalan eloszlásuk. Az
adatokból az derül ki, hogy a szélső régiók között nagy a differencia. Járások szerint a különbség
44-szeres is lehet, egyes járásokban 70% feletti a hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók száma, míg máshol számottevően alacsonyabb (Híves 2015). A PISA
összefoglaló tanulmánya is említi, de más vizsgálatok is alátámasztják, hogy a tanulók szociális
körülményei erőteljes hatást gyakorolnak iskolai esélyeikre. Ez a hatás látható e felmérések
eredményeiben, a korai iskolaelhagyók, vagy egyáltalán a hátrányos helyzetűek magas
számában. Ráadásul ez ördögi kör, hiszen az iskolai esélyek romlása befolyással bír a később
munkaerő-piaci lehetőségekre, így közvetetten az egyén szociális körülményeire, amely aztán
majd az ő gyerekének iskolai szereplésére lesz hatással, és így tovább a végtelenségig. Azonban
én azt gondolom, hogy e végtelenített cirkuláris folyamat az egyén szintjén megállítható. Úgy
vélem, a megoldás egyik kulcsa a nyelvi hátrány-kompenzáció lehet.
A nyelvi hátrány jelensége
Kiss Jenő szerint akkor beszélünk nyelvi hátrányról, ha „az adott beszédhelyzetben nem állnak
az egyén rendelkezésére a nyelvhasználati eszközök azon a fokon, amely a sikeres, hatékony
nyelvi kommunikációt garantálja” (Kiss 2002:124). A hátrányos nyelvi helyzet fogalma Basil
Bernstein 1950-es Angliában végzett kutatásához kapcsolódik. Bernstein vizsgálatát iskoláskorú
gyerekekkel végezte. A gyerekek családjait a szülők társadalmi státusza és iskolázottsága
alapján két csoportra osztotta, munkásosztálybeli vagy „alacsony társadalmi-gazdasági” státuszú
(segéd- és betanított munkás), és középosztálybeli vagy „közepes társadalmi-gazdasági státuszú”
(szakmunkás végzettségnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkező) családokra (idézi Réger
2002: 92). Bernstein szerint a társadalmi helyzet összefüggésbe hozható bizonyos szintaktikai és
lexikai választásokkal. Ezeket kódnak nevezi: „a kód fogalma – ahogy én használom – arra az
elvre utal, amely a beszédesemények kiválasztását és elrendezését szabályozza” (Bernstein
1975: 396). Kétféle kódtípust állapít meg, a kidolgozott és a korlátozott kódot. Az osztályhelyzet
visszaköszön a családon belüli viszonyokban, és ez nyelvi formát ölt a kódhasználatban.
Bernstein a munkásosztályhoz kapcsolja a korlátozott kódhasználatú kommunikációt. Ezekben a
családokban a szerepviszonyokat a zártság jellemzi, a gyermekek irányítása legtöbbször a szülői
státuszra való hivatkozással, és egyszerű felszólító mondatokkal történik. Leginkább rövid,
töredékes mondatokkal kommunikálnak, gyakran ismétlik a kötőszavakat, kevés melléknevet,
határozószót, névmást használnak. Ezzel szemben, a középosztálybeli családokban nyílt
szerepviszonyok vannak. Ehhez a csoporthoz kapcsolja Bernstein a kidolgozott kódhasználatot.
A gyermek irányításánál jellemzőbb a személyhez szóló, érvelő beszédmód, amely figyelembe
veszi a gyermek belső motívumait, szükségleteit. Ennek a kódnak az esetében bonyolultabb
mondatszerkezetekről, változatosabb szókincsről, gazdagabb kötőszóhasználatról, illetve
gyakoribb melléknév-, határozószó-, és névmáshasználatról beszélünk (Bernstein 1971).
Bernstein kutatása annak az elméletnek a lehetőségét vázolta fel, hogy a szülők szociális
helyzete és nyelvhasználata között szoros összefüggés van. E nyelvi sajátosság pedig erős hatást
gyakorol az adott családban felnövő gyermek nyelvelsajátítására, ezáltal későbbi iskolai
esélyeire is, az iskolarendszer ugyanis a gyerekek kidolgozott kódismeretére épít az oktatásban.
Magyarországon Pap Mária és Pléh Csaba adaptálták Bernstein vizsgálatát (Pap 1972).
Az ő kutatásuk is igazolta Bernstein hipotézisét, tehát magyarországi viszonylatban is releváns a
nyelvi hátrány kérdése. Réger Zita a nyelvi hátrány konkrét okait kereste, azt, hogy a nyelvi
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szocializáció során mik azok a mérhető eltérések, amelyekben más az iskolázatlan anyák
gyermekeinek fejlődése. Az anya-gyermek beszédkapcsolat elemzésével tett kísérletet a nyelvi
hátrány eredetének feltárására. Hátrányos helyzetű és iskolázott anyák gyermekükkel
alkalmazott – a gyermek fejlődésének függvényében változó – nyelvhasználati sajátosságait
vetette egybe, illetve, hogy mindez milyen hatással van a gyermek verbális képességeinek
fejlődésére. Két éven keresztül vizsgált meghatározott szempontok szerint kiválasztott
családokat. Szempont volt például a településtípus, az anyák iskolázottsága, a gyermek neme,
kora. A gyermekek korát illetően a vizsgálat egy éves koruktól három éves korukig tartott,
mialatt háromhavonta készítettek kétórás beszédfelvételeket a kutatók. A felvételek a
természetes megnyilvánulásokra építettek, a kutatók semmilyen módon nem befolyásolták a
beszédhelyzeteket, továbbá adott családnál mindig ugyanaz a kutató tett látogatást, ezzel
bizalmasabb légkört kialakítva. Az eredmények értékelésekor kiválasztottak kétszáz – három
különböző időszakban elhangzott – mondatot az anyai beszédből a hozzájuk tartozó gyermekmegnyilatkozásokkal együtt. A kiválasztott mintákból az anyai megnyilatkozást nyelvtani,
szövegtani szempontból, valamint társalgási kategóriák szerint elemezték. Nyelvtani
szempontból egyes nyelvtani elemek és szerkezeti egységek gyakoriságát figyelték meg, a
szövegtani elemzés pedig arra irányult, hogy az anyai beszéd mennyire kapcsolódik közvetlenül
a gyermek közléseihez, vagy az anya saját, korábbi megnyilatkozásaihoz. A társalgási
szempontú elemzés a kérdések és felszólítások különböző formáit, és ezek gyakoriságát próbálta
feltérképezni.
A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy az anyai nyelvhasználat – mondatok
hossza, felszólító mondatok száma, névmások, jelzők, főnevek használata – szoros
összefüggésben áll a gyermek aktuális nyelvi szintjével. Az iskolázatlan anyák esetében ezek
használatának a gyakorisága megközelítette az iskolázott anyák beszédében alkalmazottak
gyakorisági-szintjét, ám ezt a gyermek fejlődési idejét tekintve, és az iskolázott anyákhoz képest
időben később. A gyermekek vizsgálatának lényeges eredménye – a nyelvtani megformáltság
eltéréseire vonatkozóan –, hogy az iskolázatlan anyák gyermekei megnyilatkozásaik témájára
ritkábban utaltak valamilyen névszói elemmel – írja Réger (Réger 2002: 104–12). Réger Zita a
nyelvtani mutatók alapján végül is arra jutott, hogy ha a nyelvi hátrányt – Papp Mária nyomán –
fejlődésbeli késésnek értelmezzük, akkor nyilvánvalóvá válik a gyermek nyelvhasználati szintje
és az anyai beszéd sajátosságai közötti oksági összefüggés. A szövegtani és társalgási
eredmények arra világítottak rá, hogy az iskolázatlan anyák beszéde inkább a gyermek
irányítását célozta meg, és nem a vele folytatott társalgásra törekedett. A társalgási kategóriák
egy pontját emeli ki Réger, a „valódi kérdések” nagyobb arányú használatát. A valódi kérdések
olyan információkérő kérdések, melyekre a kérdező nem ismeri a választ. Erre a kérdéstípusra
formailag és tartalmilag változatos válaszok lehetségesek. Az iskolázott anyák esetében gyakori
ennek a kérdéstípusnak az alkalmazása, amely azt jelzi, hogy ők jobban elfogadták gyermeküket
a társalgás egyenjogú partnereként. Réger szerint ez a beszédmód a gyermek kommunikatív
fejlődésén túl, a személyiség fejlődésére is hatással van (Réger 2002: 117–18).
Ahogyan én látom, tapasztalataink kétféle forrásból épülnek be a tudatunkba. Egyik
esetben a fogalom nyelvi jelét ismerjük meg, míg a másikban a konkrét entitással találkozunk,
aminek nem ismerjük a nevét. Tulajdonképpen két különböző aspektusból azonosítunk valamit,
és e kettő találkozása adja azt, ami már interpretálható, hosszú- vagy rövidtávon rögzített
ismeretté válhat. Egy létezőt minél magasabb fokon vagyunk képesek interpretálni, annál inkább
rögzült, tehát gyakorlatban alkalmazható tudásról beszélünk, és minél több ilyen birtokában
vagyunk, annál összetettebb, divergensebb gondolkodásra vagyunk képesek. Amikor
elmélyültebben kezdtem el foglalkozni e megközelítéssel, akkor megismertem a kognitív
nyelvészet azon álláspontját, szemléletét, amely részletesen megvizsgálta ezt a jelenséget, és
amely a tanulási folyamatot négy típusba sorolja a szerint, mely idegrendszeri tevékenységben
okoz tartós változást. „Eszerint megkülönböztetünk perceptuális, motoros és verbális tanulást,
negyedik típusként általában ide sorolják a szociális tanulást is” (Virág 2014, idézi Báthory
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1997). A szenzoros (perceptuális) tanulás az észlelésben bekövetkező változást jelenti, amely
segítségével tudjuk feldolgozni a környezethez közvetlenül kapcsolódó ingereket. A motoros
tanulás során a mozgásos elemek elsajátítása zajlik le. E két tanulási forma csak együtt
jelentkezhet (Barkóczy-Putnoky 1967, idézi Virág 2014), egymás nélkül elképzelhetetlenek. A
verbális tanulás emberi specifikum, a szóbeli anyag elsajátításának folyamata, a nyelvi
jelrendszer segítségével történő megismerést jelenti. Virág (2014) értelmezésében: „A
legmagasabb szinten egyesíti a motoros és perceptuális tanulást” (Virág 2014). A verbális
tanulás magasabb szintjei a divergens gondolkodás alapjait képezik: problémamegoldás,
belátásos és felfedezéses tanulás (Virág 2014).
Továbbá: „Az absztrakció szempontjából megkülönböztetünk tapasztalati és értelmező
tanulást. A tapasztalati tanulásnak három szintje van: a) a cselekvő tanulás egy tevékenységből
indul ki, az ennek során megszerzett tudás e tevékenység mellékterméke; b) a szemléletes
tanulás szemléltetőeszközök használatán alapul, amihez manapság az oktatás bőséges
eszközrendszert biztosít; c) a fogalmi szintű tapasztalati tanulás a szemléltetések helyett a
verbális ismeretszerzésen alapul, fennáll azonban a mechanikus tanulás veszélye, és hogy a
tanulók a megszerzett ismereteket nem tudják alkalmazni” (Virág 2014). Nagy József (1996)
úgy foglalja össze, hogy az implicit szabályrendszerrel működő tapasztalatokon nyugvó
nyelvtudás a nyelvérzék, amelyet ki kell egészítenie az explicit, értelmező nyelvtudásnak.
A fenti tanulói kompetenciákat minden gyermek egyéni módón alkalmazza,
ugyanakkor Réger Zita kutatásai rávilágítottak, hogy a gyermek nyelvi készségei, illetve későbbi
iskolai teljesítménye és esélyei közvetlen összefüggésben vannak az anya iskolázottsági
szintjével, mivel az iskolázatlan és az iskolázott anyák gyermekeinek nyelvi teljesítménye között
nagy a szakadék. Ez pedig már nemcsak egyéni, hanem társadalmi szintű jelenség.
A gyerekek esetében bizonyos elemi tapasztalatok szintjén persze sok egyezést is
találhatunk. Gondolok itt azokra az ismeretszerzési fázisokra, amikor a gyermek járni tanul,
vagy az ezzel kapcsolatos bukdácsolásra, a játékra. A különbséget az ezekhez kötődő nyelvi
megnyilvánulásokban kell keresni. Réger (2002) erről azt mondja, hogy a szövegszervező
elemeknek a gyakorisága az iskolázatlan anyák esetében előbb-utóbb eléri az iskolázott anyák
kommunikációs szintjét, de ezt a gyermek fejlődésének későbbi stádiumában. Tehát azon a
szinten, amikor még az iskolázatlan és az iskolázott anyák gyermekeinek elemei tapasztalatai
valószínűleg nem vagy kevésbé térnek el egymástól, addig a nyelvi tapasztalataik lényegesen
differenciáltabbak. Azt feltételezem, hogy ennek okán már bizonyos elemi ismeretek –
amelyeket a középosztályra szabott iskola alapul vesz – sem emelkednek az absztrakció
szintjére, pedig ez alapját képezné a további, összetettebb tapasztalatszerzésnek, illetve az
iskolai versenyben való helytállásnak.
Vegyünk egy példát ennek szemrevételezésére. Az eset a következő: a gyermek labdája
begurul a szekrény alá, és a gyermek sírva szalad az anyjához. Az iskolázatlan anya – Bernstein
és Réger megállapításai nyomán, de Gyarmathy Éva is hasonlóképpen ír erről – valószínűleg
valami hasonlót mondana: ’Ott van!’ (kezével a szekrény, illetve a labda felé mutatva)
(Gyarmathy 2010: 11). Míg az iskolázott anya ugyanezt feltehetően így mondaná: ’Ne sírj, nincs
semmi baj. Látod? Ott van a labda a szekrény alatt. Menj oda, és vedd ki onnan szépen!’. Mi a
különbség a két eset között? Először is az iskolázott anya gyermekének tisztán verbális
utasítások alapján kell végrehajtania a feladatot, míg a másik esetben a gyermeknek nem kell
tudnia elvonatkoztatnia a helyzettől, egyértelmű rámutató utasítást kap. Másodszor fontos
kiemelni, hogy nem a rámutatás aspektusában áll a különbség, hanem az ahhoz kapcsolódó
nyelvi jelrendszerekben. Kidolgozott kód használata esetén a beszélők nem építenek a
szituációra és az előismeretekre, hanem valamennyi lényeges mozzanatot beépítenek a
megnyilatkozásba. Ezt nevezik explicit beszédmódnak, vagyis amikor a jelentés a helyzettől
függetlenül is érthető bárki számára – írja Réger (Réger 2002, 95). Tehát az iskolázatlan anyák
gyermekei a nyelvi szocializáció során egyáltalán nem, vagy kevésszer találkoznak explicit
módon formált szöveggel, így nem meglepő, ha ugyanezek a gyerekek az iskoláskor elején nem
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lesznek képesek az explicit megfogalmazásokra. Másodszor a saját elméleti vázamat alapul
véve, ezeknek a gyermekeknek a tapasztalataiban elképzelhető, hogy sok esetben nem
kapcsolódnak össze a név szerinti és az érzéki aspektusok. A fenti példa alapján láthatjuk, hogy
a feladat mind a két esetben ugyanaz, annak végrehajtása közben nagyon hasonló ingerek érik
őket, de jelentős a különbség aközött, hogy ezekhez milyen nyelvi alakzatok társulnak. Az
iskolázatlan szülők gyermekeinek feladatmegoldásához szükséges cselekvési elemekhez, illetve
az abban megjelenő perceptuális észleléshez elképzelhető, hogy nem járulnak hozzá azok a
nyelvi elemek, amelyek absztrakt tapasztalatokká tennék számukra az adott szituációban
megjelenő valóságelemeket, azaz nem fogják tudni a megélt helyzetet még alacsony szinten sem
interpretálni. A probléma az egyik oldalról tehát az, hogy ezek a gyerekek nem fognak tudni
explicit módon kommunikálni, a másik oldalról pedig az, hogy feltételezhetően a kisgyermekkor
bizonyos eseményei nem alakulnak interpretálható, absztrakt, vagyis iskolai gyakorlatban
alkalmazható tudássá, hatást gyakorolva ezzel későbbi ismeretszerzési folyamataikra.
Gyarmathy Éva – saját észrevételei és más kutatók nyomán – azt írja, hogy a korlátozott
kódú kommunikáció visszaveti a gyermekek nyelvi fejlődését. Ezek a gyerekek aztán kevésbé
lesznek képesek a divergens gondolkodásra (Gyarmathy 2010: 12). Hivatkozik például Arthur
Jensen pszichológusra, aki azt állítja, ezeknek a gyerekeknek a képességei jellegükben térnek el
a társaiktól (Jensen 1972, idézi Gyarmathy 2010: 12), míg Robert Ornstein – szintén
pszichológus – úgy véli, különböző kultúrák esetében eltérő az információfeldolgozás, amely
agyfélteke-dominanciához kötődik. Ornstein szerint, a verbalitást és nonverbalitást előnyben
részesítő kultúrákra inkább jellemző a bal agyfélteke dominancia, míg általában etnikai
csoportoknál, ahol kevésbé jellemzőek ezek a feltételek, ott a jobb agyféltekéhez köthető
vizualitás, zenei- és mozgásos képességek fejlettebbek (Ornstein 1972, idézi Gyarmathy 2010:
13). A jobb agyfélteke orientáció alátámasztani látszik feltételezésemet, mely szerint a
korlátozott kódú családokban felnövő gyerekek életében az érzéki tapasztalatok dominálhatnak,
amelyekhez sok esetben nem kapcsolódnak a verbális alapú megismerés aspektusai.
Elképzelhető, hogy ennek kapcsán esetükben jobban fejlődnek a jobb agyféltekéhez köthető
képességek, amelyek szorosabban kapcsolódnak az érzéki tapasztaláshoz (szemben a nominális
megismeréssel). Amennyiben ez így van, úgy az iskola ezeknek a gyerekeknek az esetében
lehetséges, hogy kezdetektől olyan helyre akar építkezni, ahol nincs a háznak alapja, hiszen
verbális tudáson alapuló analitikus gondolkodást akar fejleszteni, és azt is várja el. A
hagyományos tankönyvek és az iskolai elvárások, illetve módszerek nemhogy pótolnák e
hiányosságot, hanem inkább elősegítik a nyelvi fejlődés stagnálását. A gyermeknek érthető
módon sokkal nehezebb lesz értelmezni a tananyagot, főként az említett könyvek használata
esetén, amelyek a vizualitását sem mozgatják meg, és ráadásul megkívánják a számára kevésbé
előnyös verbalitást. A pedagógusok – elképzelésem szerint – módszerek és idő hiányában nem
tudnak azzal foglalkozni, hogy egy-egy ilyen gyerek tantárgyi fejlesztése mellett külön időt
szenteljenek a nyelvi felzárkóztatásnak, amelyben a már említett tankönyvek semmiféle
segítséget nem nyújtanak. Csakhogy a tantárgyi fejlesztést képtelenek kivitelezni az eddig vázolt
problémák okán. Amennyiben az oktatási rendszer ragaszkodik az analitikus gondolkodást
feltételező követelményekhez, akkor a hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi fejlesztésére
nagyobb hangsúlyt kell fektetnie. Erre megoldásként, a hátrányos helyzetűek oktatásában inkább
redukálják a tananyagot, nem összefüggéseket magyaráznak el, hanem lépéseket, amelyek
követése kvázi parancsba van adva, minden magyarázatot mellőzve (Szabó 1988: 32–6). Ez az
oktatási attitűd pedig nagyjából megegyezik a család attitűdjével, amelyben a gyermek felnőtt.
Így a gyerek A pontból B-be kerül, csak éppen a „nulladik síkon”, hiszen érdemi fejlődés nem
történik, és ebben a formában nem is történhet. Ezeknek a gyerekeknek nagy valószínűséggel
differenciált oktatásban megvalósuló anyanyelvi fejlesztésre lenne szüksége, amely tantárgyi
keretek között valósul meg, a tananyag-elsajátítással egyidőben. Az Együtthaladó
segédanyagainak a közoktatás módszerkészletébe történő beágyazásával a feladat egyáltalán
nem lehetetlen.
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Együtthaladó – Migráns gyermekek az iskolában
Az Együtthaladó a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének egyik
programja. Célja magyar-nyelvoktatási segédanyagok kidolgozása a magyar oktatási
rendszerben tanuló migráns gyerekek számárára: „Az Együtthaladó program fő célja a magyar
közoktatásban tanuló migráns gyermekek magyar nyelvi készségeinek fejlesztése annak
érdekében, hogy integráltan oktathatóvá, az iskolai tananyagban osztálytársaikkal
„együtthaladó”-vá váljanak.”(Együtthaladó 1). Módszere a többfókuszú, tartalomalapú,
integrált nyelvoktatás, amelyben az idegen nyelvet a szaktantárgyi tartalom kereteibe burkolja,
egymásba integrálja a nyelvi és a tantárgyi fejlesztést (Együtthaladó 2). A feladatok a nyelvtudás
szintje szerint – A1-től B2-ig – tagolva vannak, így teszik könnyebbé a differenciálást. A
segédanyagok egyszerre használhatóak eltérő nyelvi fokon beszélő gyerekeknél úgy, hogy ők
közben a tanagyag tartalmi részével is haladni tudnak. 2010-ben jelent meg az első segédanyag
az Európai Integrációs Alap finanszírozásának jóvoltából, azóta több sikeres projektet zártak le.
Ma az Együtthaladó már olyan anyaggal rendelkezik, amely szinte maradéktalanul kiegészíti az
iskolai kötelező tananyagot harmadiktól nyolcadik osztályig. A tankönyvcsaládok tartalmaznak
tanári segédletet, lexikai mátrixot, szótanuló kártyákat, illetve egy különálló pályaorientációs
segédanyagot. Felmerült, hogy a segédanyag hasznos lehet azoknál a korlátozott nyelvi kódú
gyerekeknél is, akik a magyart nem, mint idegen nyelvet, hanem anyanyelvként tanulják, mert
elősegíti a gyermekek nyelvtudás szerinti differenciálását, így igazodva az egyéni
képességekhez, melyeket aztán lépésről-lépésre fejleszt a tananyag-elsajátítással egyidőben.
Az Együtthaladó segédanyagait az edelényi Új Esély Oktatási Központ nyolcadikos
osztálya fél évig használta. Egy általam készített felmérés keretein belül tették ezt. Az iskola
kezdő oktatói gárdája 1990-ben kezdte alternatív pedagógiai módszerekkel történő nevelő-oktató
munkáját a helyi kisegítő általános iskolán belül. Az oktatók kidolgoztak egy kísérleti tantervet,
melynek „célja a fogyatékos, többszörösen hátrányos helyzetű tanulók tantervbe foglalt
nevelése, ebbe beépítve gyakorlati munkafoglalkozások elsajátítását, amelyeket a mindennapi
életben használni tudnak” (ÚjEsély). Az általam kiválasztott nyolcadikos tanulók a halmozottan
hátrányos helyzettől a sajátos nevelési igényen át mindent felsorakoztattak, mind átlagon aluli
szociális háttérrel, nehéz családi körülményekkel, szegénységgel küzdenek. Az osztályba a
tanuló-nyilvántartás szerint huszonegyen járnak. Ebből ketten magántanulók, illetve időközben
egy diákot szülei kivettek az iskolából, így a tényleges létszámuk 18 fő. 6 tanulónak van
igazolása sajátos nevelési igényről, egyébként a gyerekek mindegyike szociálisan hátrányos
és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Sajnos általánosan jellemző a diákokra az
iskolakerülés, így a tanórákon a legtöbb esetben nagyjából tízen-tizenketten vettek részt. Ennek
okán tíz tanuló tudta maradéktalanul kitölteni a teszteket, tehát a felmérés nem reprezentatív.
Az említett időszakban, rendszerszerűen próbálták ki a magyar irodalom és nyelvtan
segédkönyveket tanórai környezetben. A félév elején és végén a gyerekek kitöltöttek egy-egy
nyelvi kompetencia felmérőt, illetve egy motivációs kérdőívet. A kérdéssorok tehát két, egy
bemeneti és egy kimeneti részből álltak. Ezen kívül a tanulók válaszoltak néhány kérdésre
kifejezetten az Együtthaladó segédanyagainak használatára vonatkozóan, továbbá a gyerekekkel
együtt dolgozó pedagógust is megkérdeztem tapasztalatairól egy interjúban.
A nyelvi felmérő feladatai a 2006/7-es tanév országos, nyolcadik osztályos
kompetenciamérés feladatsorából (Orszmer 2007) származtak, általam átalakítva, és lényegesen
lerövidítve. A motivációs kérdőív segítségével a gyerekek iskolai attitűdjét, míg a nyelvi
felmérővel szövegértési és szövegalkotási képességeiket, valamint nyelvtani ismereteiket
akartam felmérni. A nyelvi felmérő 7 feladatból állt (maximum pontszám 27), amelyekben a
gyerekeknek szövegértési, szövegalkotási, igeragozási és szinonimakereső műveleteket kellett
elvégezniük. Az első, bemeneti kérdőív elért pontszámai nagyon alacsonyak lettek. Az átlag
elért pont mindössze 5,5, vagyis 20%. Ezzel szemben a 6 hónap elteltével megismételt felmérő
átlag pontszáma 20,25, azaz 75%, így az átlagos javulás mértéke 55% (1. ábra).
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ábra: Az egyes tanulók elért pontszámai a bemeneti és a kimeneti nyelvi felmérőn

A legnagyobb fejlődést mutató tanulónál ez az arány 83%. Két feladattípusban nagy különbség
tapasztalható a bemeneti és a kimeneti eredmények között. A szinonima-kereső, illetve az
igeragozás megoldási átlaga a bemeneti kérdéssor esetében 10% alatt volt, míg a kimeneti
tesztnél ez a szám 70% fölé emelkedett. Az Együtthaladó segédanyagokban jellemzőek az ilyen
típusú feladatok.
A motivációs kérdőívben a gyerekek attitűdjét mértem fel a tantárgyakkal kapcsolatban.
Már említettem, hogy az elsődleges célok között a gyerekek iskolai motivációjának növelése áll,
mert az szerencsés helyzetnek tekinthető, ha nyelvi fejlődést is megállapíthatok ilyen rövid
vizsgálati időszak alatt. Bár a motiváció pontos számadatokkal nem biztos, hogy mérhető,
mindenesetre a motiváció növekedésére utaló jeleket kereshetünk az adatok között. Ilyen lehet a
kérdőívben megjelenő kedvenc tantárgyak (testnevelés, magyar, matematika és angol)
eloszlásának aránya, a ’Mi a kedvenc tantárgyad?’ kérdésre adott válaszok alapján. A hat hónap
elteltével a testnevelés visszaszorult a kedvenc tantárgyak dobogójáról, és az arányok eltolódtak,
illetve elosztódtak azon tárgyak között, amelyek nem testi, hanem inkább szellemi képességekre
épülnek (2. ábra).
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ábra: Mi a kedvenc tantárgyad?’ kérdésre adott válaszok

A 14 tanuló közül 12-nek tetszett a segédanyag, és szívesen dolgozott, illetve dolgozna tovább
vele. Arra a kérdésre, mi tetszett benne nekik a legjobban, összegezve azt felelték, hogy a
feladatokat jól meg tudták oldani, és ez sikerélmény volt számukra.
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Az interjúban három fő terület javulásáról, fejlődéséről számol be a tanárnő. Egyrészt
tartalmi fejlődésről: „A gyenge képességű gyerekek is meg tudták oldani a feladatok nagy részét,
és sikerélményük volt. Nem igazán vették figyelembe a nehézségi fokot, sorban oldották meg a
feladatokat. A nehezebbeknél segítséget kértek. Eleinte azt várták, hogy majd megmondom a
helyes válaszokat. Helyette közösen értelmeztük a feladatot, és megpróbáltam rávezetni a helyes
megoldásra. A későbbiek folyamán azt kérdezték meg, hogy helyes-e az ő értelmezésük, és nem
várták tőlem a megoldást.” Másrészt a kompetenciák fejlődése: „Segített a tananyag
elmélyítésében, jobban lekötötte a figyelmüket. Növelte az önbizalmukat. Munkájukban
következetesebbek. Azt is észrevettem, hogy szívesen segítenek egymásnak, ha a másik nem tud
valamit. A gyengébb képességű gyerekek is elkerülték a kudarcot, bár ők lassabban haladtak, de
egyéni munkájukban is tudtak eredményt elérni. Feladattartásuk javult.” Ezzel együtt
harmadikként a tanulási motiváció növekedése figyelhető meg. A tanárnő szavai szerint a
segédanyag a félév végére olyannyira bevált motivációs eszközként, hogy a fegyelmezésben is
segített.
Összegzés
Összegzésként, a nyelvi hátrány, amelybe a nyelvi szocializáció folyamata alatt kerülnek a
hátrányos helyzetű, iskolázatlan szülők gyermekei, úgy gondolom, önmagában véve nem jelente
különösebb problémát, hiszen emellett egyéb képességeik – főleg a szenzoros észleléshez
köthető képességek – maradéktalanul ki tudnak fejlődni, praktikus intelligenciájuk kialakul. A
verbális alulfejlettség a közoktatás hagyományos, egyéni képességekhez nem szabott oktatási
módszerei miatt jelentkezik hátrányként, hiszen azok analitikus gondolkodást szeretnének
fejleszteni. Alapvetően ezzel a módszer-kialakítással nincsen gond, hiszen nagyon nehéz lenne
milliónyi gyerekre egyéni fejlesztési programot kialakítani a rendszeren belül, de erre
tulajdonképpen nincs is szükség. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében viszont laikus
szemmel is látható problémák vannak. Az iskola egy olyan verseny (a személyes fejlődés
szintjén, és abban a tekintetben, hogy ez szolgál alapjául a társadalmi státusznak, illetve
mobilitásnak), amiben nem számítanak a versenytársak eredményei, cél az egyén divergens
gondolkodásának, szociális helytállásának, stb. kialakítása. Viszont versenyszerűsége miatt
stratégia felállítását feltételezi. Ehhez fel kell mérni minden olyan tényezőt, amely hátrányt vagy
előnyt jelenthet egy-egy tanulónak, vagy tanulók egy csoportjának. Továbbá szükséges ezek
pontos természetét megismerni, hiszen ez fogja kialakítani, hogy milyen eszközökre van szükség
a hátrányok kompenzálásához. A nyelvi hátrány kapcsán nem elegendő az a megállapítás, hogy
a gyermeket kevesebb nyelvi inger érte, mert ebből következtethetnénk arra is, hogy majd az
iskolában ez megváltozik, kiegyenlítődik, ezáltal az oktatás ki fogja alakítani az absztrakt
gondolkodást. Ez tulajdonképpen olyan, mintha egy futóverseny előtt azt mondanánk a féllábú
futónak, hogy: „kezdj el futni a kétlábú futók között, majd időközben kialakul a másik lábad”.
Nyilvánvalóan ez nem fog működni. A hátrányos helyzetű tanulók nyelvi hátrányának
megállapítása azt a felismerést kellene magával hoznia, hogy e gyerekeknek egészen más
stratégiára van szüksége az oktatás versenyében, amelyhez eszközöket kell biztosítani. Ezeket az
eszközöket jelenleg az alternatív és kompetenciaalapú oktatási módszerek jelentik, azonban ezek
elterjedtsége, elérhetősége, elfogadottsága korlátozott, hiszen a legtöbbjük szakít a hagyományos
módszerekkel, illetve a közoktatás alternatív útvonalaiként jelennek meg. A két metódus
összeolvadását jelentheti az Együtthaladó. Ezek a segédanyagok a Nemzeti Alaptantervhez és a
kerettantervekhez igazodva verbális „mankót” biztosítanak a „féllábú futóknak” a közoktatás
versenyében. Gyakorlatilag a hagyományos oktatásba beágyazható alternatív nyelvfejlesztő
módszerrel segítik a nyelvi hátránnyal küzdő gyerekeket a tananyag elsajátításában. A gyerekek
közötti differenciálást a nyelvi szintek alapján kivitelezi, így az szorosan tud igazodni a tanuló
verbális képességeihez.
Az, hogy a hátrányos helyzetű, szocializációja során nyelvi hátrányba került gyerekek
tapasztalatai eltérnek az átlagnak tekintettől nem egyenlő azzal, hogy ezek a gyerekek
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fejlődésükben visszamaradottá válnak. Amennyiben egyéb testi, affektív vagy kognitív tényező
nem áll fenn egy ilyen gyereknél, úgy fejlődése teljesen normális lehet, csak a verbalitás hiánya
más irányú gondolkodást, és a verbalitáshoz kevésbé köthető képességek fejlődését
eredményezheti. A magyar oktatási rendszer erre nagyjából teljesen vak. Némelyeknek még
lehet arról emléke, mikor a pedagógusok balkezes gyerekeket erőszakkal szoktattak át a jobb kéz
használatára. Most, bár nem ennyire nyilvánvalóan és drasztikusan, de ugyanez történik. Bal
agyfélteke dominanciához kötődő feladatokat és elvárásokat kényszerít rá a közoktatás olyan
gyerekekre, akiknek a jobb agyféltekéjük domináns. Tulajdonképpen ez is egy megoldás, ha van
elég idő és türelem, akkor az is elképzelhető, hogy működni fog. Azonban talán egyszerűbb
volna az, hogy az oktatási rendszer befogad, és rendszeresen használ olyan eszközöket, amelyek
a képességek tágabb spektrumát célozzák, és megfelelnek különféle képesség-struktúrával
rendelkező tanulóknak is. Azon az alapon differenciálni, hogy ki miben jó, nagyon nehéz,
viszont mivel az anyanyelvét biztosan használja minden iskolába került gyerek, és tudjuk azt,
hogy a nyelvhasználat az egyéni élet szinte minden területével összefügg, úgy a nyelvi szint
alapján történő egyéni fejlesztés lehetséges, sőt alapvető fontosságú. Ezen túl lehetővé teszi az
integrált oktatást, hiszen ellehetetleníti a képességek, az etnikai és társadalmi hovatartozás, vagy
az egyéb alapon történő szegregációt, mert az anyanyelv minden egyes tanuló sajátja.
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Olvasási és helyesírási nehézségek
Samu Zoltán – Juhász Valéria – Kegyes Erika
Wittenbergi Egyetem, egyetemi oktató – Szegedi Tudományegyetem, egyetemi oktató –
Miskolci Egyetem, egyetemi oktató
Bevezetés: Definíciók és definiálási problémák
Köztudott, hogy az általános iskola 2. és 3. osztályába járó diákok 15-20%-ának vannak
nyilvánvaló nehézségei az olvasás és az írás technikáinak elsajátításában
15
. Az első kísérlet arra, hogy ezt a tanulási folyamatot akadályozó tényezőt definiáljuk egy
svájci pszichológustól származik. Linder (1951) ezt a részteljesítmény-zavart a következőképpen
írta le: (…) „speciálisan az olvasás (és közvetetten az írás) elsajátítása közben fellépő, és a
gyermek más területen való megfelelő fejlődésétől teljesen független jelenség, ami nem
szorítható be más fejlődési zavarok kereteibe és azokhoz általában nem is társítható;
megfigyelhető relatív jó intelligenciájú gyerekeknél is, akiknek az olvasási nehézségeit
valójában más funkcionális zavarok nem magyarázzák meg” (Linder 1951:100).
Ebben a leírásban megfigyelhető, hogy a szakirodalom a kezdetektől fogva az olvasási
nehézségek fogalmat használta, és más terminusok használatát tudatosan kerülte. A magyar
szakirodalomban is többféle terminussal találkozhatunk. A köznyelvben is a legelterjedtebb a
diszlexia16, ami Meixner (1995) meghatározásában az olvasás minden típusú zavarát magába
foglalja. Német nyelvű cikkekben mind a mai napig a legaszténia17 terminussal jelölik meg a
szóban forgó problémát. Ezzel szemben a magyar pedagógusok, logopédusok és más
szakemberek előnyben részesítik a problémát átfogóan megnevező diszlexia terminust. Szintén a
külföldi szakirodalomban szokásos jelenség e két terminus megkülönböztetése is. A diszlexia a
tesztek alapján diagnosztizált és szakemberek bevonásával kezelt olvasási és helyesírási
nehézségeket takarja, míg a legaszténia szakkifejezést a szakemberi segítséget nem igénylő
olvasásgyengeség esetében használják. A legaszténia mint terminus valóban sok ellentmondást
vet fel, például azt, hogy a jó, de legalábbis átlagos intelligenciával rendelkező gyerekek
esetében is a képességzavart hangsúlyozza, és kapcsolatot tételez fel az intelligenciaszint és a
gyenge olvasási- és helyesírási készség között. Emiatt sok neves kutató elutasítja ennek a
terminusnak a használatát, mondván, hogy az olvasásgyengeség esetében nem gyengébb értelmi
képességekről van szó, és a fogalommal szembeni legfőbb kritikaként azt említik, hogy magába
foglalja a feltevést, miszerint az intelligenciaszint a legrelevánsabb tényező az írás és az olvasás
elsajátításában, és az olvasás, az írás kulturálisan kötött technikáinak a sikeres alkalmazásában is
elsődleges szerepe van annak, hogy milyen okos a gyerek. Ez magyarázza azt, hogy a magyar
nyelvben teljesen kikerült a tudományos beszédből a szóvakság terminus és az
olvasásgyengeség sem vált elfogadott szakszóvá. Gyakrabban használjuk a szakirodalomban és
15

Ez az adatot Crystal megközelítése alapján közöljük, és európai átlagot mutat az 1990-es években. Egy
2012. évi adta szerint az Európai Unióban a 15. év alatti diákok mintegy 20 százaléka küzd tartósan
olvasási zavarokkal, nehézségekkel és/vagy mutat alacsony eredményeket olvasási felmérésekben (Forrás:
http://olvasas.opkm.hu/portal/). Gósy Mária (2005) felmérései szerint a magyar anyanyelvű gyermekek
körében alsó tagozatban ez az arány lényegesen magasabb, elérheti a 25 százalékot is. Más, újabb becslések
szerint az olvasási nehézségekkel küzdők aránya egy-egy iskolai osztályban 10 és 30 százalék közé tehető,
azaz előfordul, hogy minden harmadik gyermeket érint ez a probléma.
16
A diszlexia a görög ’dys’ és a latin ’legere’ (olvasni) szó összetételéből származik, az szóösszetétel első
tagja a hibás funkciót jelöli, míg a második a probléma helyét határozza meg (vö. diszgráfia) (Meixner –
Weiss 1996).
17

A legaszténia terminus bevezetése a magyar tudományos életbe Ranschburg Pál osztályozásához
fűződik, aki nemcsak gyenge és súlyos olvasási zavarokat különböztetett meg, hanem az általános
intelligenciaszinttel is összefüggésbe hozta a jelenséget. Felosztásában a diszlexia a súlyos, a legaszténia az
enyhe olvasási zavarokat jelölte meg.(vö. Ranschburg 2000)
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a mindennapi pedagógiai munkában az „olvasási nehézségeket” mint gyűjtőfogalmat, amely az
elvárásoktól eltérő fejlődési ütemet és zavarokat foglalja magába az írás- és az olvasás
tanulásának és alkalmazásának legkülönfélébb folyamataiban. Bár az intelligenciatesztek
eredményei és az olvasási-, ill. helyesírási teljesítmény között feltételezett kölcsönös viszony
csak közepes erősségűnek tekinthető, mégsem tekinthetünk el teljesen a legaszténia jelenségétől.
Nem vethetjük el tehát teljesen azt a hétköznapi vélekedést, amit iskolai kontextusban gyakran
hangoztatnak a pedagógusok: az intelligenciaszint és az olvasási, helyesírási teljesítmény között
felfedezhető bizonyos összefüggés, bár a legintelligensebb gyerekek között is vannak olvasási és
helyesírási problémákkal küzdők. Ebből az következik, hogy a különböző diagnosztikai
eljárásokban is alkalmazzák az ún. „kettős ellentmondásosság-kritériumot”. Ez azt jelenti, hogy
abban az esetben, ha az általános teljesítményeket felmérő képességtesztek eredményei
arányukban kb. 1,5-del gyengébbek, mint az átlagé, akkor számolunk azzal a másodlagos
tényezővel, hogy az olvasási-, ill. helyesírási tesztek eredményei is az átlag alattiak lesznek.
O-H-GY (Olvasási és helyesírási gyengeségek) általában és különböző ortográfiai
rendszerek függvényében
Az olvasási és a helyesírási nehézség, a gyenge teljesítmény az olvasásban és az írásban az egész
világon megfigyelt, napjainkra különösen jellemző jelenség 18. Az olyan országokban, ahol az
írott nyelv rendszere teljesen vagy legnagyobb részt megfelel a hangzó nyelv rendszerének,
valamivel ritkábban fordul elő. Az egyes részkészségek fejlődését, ami az olvasás és az írás
alapját is képezi, nagyban meghatározza az adott nyelv ortográfiai rendszere, hiszen a különböző
ortográfiai rendszerek különböző módszerekkel és egymástól eltérő módon képezik le a hangzó
nyelvet 19. Ez azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy a helyesírás mely fajtáját kell elsajátítaniuk az
olvasási nehézségekkel küzdő gyerekeknek. Lehetséges, hogy az adott nyelv írásrendszerének
bizonyos tulajdonságai akadályozzák az olvasási és az írási folyamatokat, míg mások segítik azt.
Ez a felismerés elvezetett ahhoz, hogy hatékony segítséget nyújtsunk ezeknek a tanulóknak,
például tudatosítsuk bennük az írásjegyek jellegzetességeit, és célirányosan fejlesszük az
ortográfiai és a fonéma rendszerek közötti eltérések megértését.
Különösen érdekesek ezért számunkra azok a tanulmányok és módszertani ötletek,
amelyek az írás elsajátításának folyamatát két ortográfiájában nagyon különböző nyelv példáján
keresztül hasonlítják össze. Régebben, mondván, hogy a két nyelv fonéma- és betűkészlete
annyira eltérhet egymástól, hogy az összehasonlítás nem kivitelezhető, csak szórványosan
végeztek efféle vizsgálódásokat az egyes írásrendszerek összehasonlításának céljából. Huang és
Hanley (1995) elsőként világítottak rá azonban arra, hogy a fonológiai tudatosság a kínai és az
angol nyelv ortográfiájának az elsajátítását is elősegíti. Tanulmányukban bizonyították, hogy a
fonológiai kompetencia szintje a kínai írott nyelvben nincs összefüggésben az írásképek
megtanulásával. Lee és Cheng (1995) tanulmánya több nyelvre vonatkozott, összehasonlították
az olvasáselsajátítás folyamatát a kínai szójelölő írásban, a japán szótagjelölő írásban és az angol
hangjelölő (ABC) írásban20. Ez az összehasonlító tanulmány rendkívül érdekes eredményeket
18

A Neuorpdys projektben például nyolc európai országot hasonlítottak össze. A projekt célja a
neurobiológiai folyamatok nyomon követése volt a diszlexiás tanulók eredményeinek javulásában, illetve
romlásában. Az eredményeket részletesen közli: NEURODYS, Becker J., Czamara D., Toth D., Honbolygó
F., Csépe V.: Genetic analysis of dyslexia candidate genes in the European cross-linguistic NeuroDys
cohort. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 22:(5) pp. 675-680. (2014)
19
vö. Crystal: A nyelv enciklopédiája idevágó fejezetében, 1989.
20
A tanulmány eredményeinek interpretációjához: A japán írásrendszerben két írásjegy-csoportot
különböztetnünk egymástól: A kínaiból átvett kandzsi (kanji) számos piktografikus írásjelet tartalmaz,
amiknek a szabály szerint szó értékű jelentésük van (fogalmi jelentést hordozó szavak, túlnyomórészt
főnevek, igék, melléknevek), ezért is hívják a japánt fogalomjelölő írásmódnak. Mivel a kandzsi (kanji)
szóírás, sok kandzsi (kanji) írásjegynek több jelentése is van a különböző kiejtések szerint. A másik írást
kanának hívják, ami a kandzsival (kanjival) ellentétben szótagjelölő írás (több szótagú), melynél minden
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hozott, s ha ezeket összefüggésbe hozzuk az olvasás vagy az írás elsajátításának és
alkalmazásának a problémáival, akkor mi is meglepő felfedezéseket tehetünk! Ha ismerjük az
O-H-GY-vel kapcsolatban kutatások eredményeit, könnyen arra a következtetésre juthatunk,
hogy az olvasás- és íráselsajátítás közbeni nehézségek fonológiai hiányosságokon alapulnak.
Lee és Cheng (1995) eredményei ezt a feltételezésünket kérdőjelezik meg, hiszen fonológiai
hiányosságokra visszavezethető írási- és olvasási nehézségek/gyengeségek sokkal ritkábban
fordultak elő a kínai szójelölő és a japán szótagjelölő írásban (kana), mint a betűírásban, így
például az angol nyelvben. Ez tehát azt jelenti, hogy szójelölő írásmód elsajátítására a fonológiai
hiányosságok nem hatnak negatívan (vö. Makabe et al. 1997, Rosenkötter 1997 interpretációját),
míg a betűírás esetében negatív hatás tételezhető fel. Érvelhetünk itt azzal, hogy a betűírás
szótagstruktúrája jóval összetettebb. Összehasonlításképpen figyelembe is vehetjük, hogy a
japán kana írásban körülbelül 100 különböző szótag létezik, az angolban pedig több mint 8000.
Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a betűírás jelentősen magasabb követelményeket
támaszt egy gyermek fonológiai kompetenciájával szemben, mert az emberi nyelv legkisebb
jelentés-megkülönböztető egységének, nevezetesen a fonémának, az explicit felismerését
követeli meg. Ezt támasztja alá, hogy számos, a betűírásról íródott tanulmányban találtak szoros
kapcsolatot a fonológiai feladatok megoldási sikeressége és az olvasásórai feladatok
eredményessége között, illetve egyenesen arányos összefüggéseket az olvasási és az
írásfeladatok megoldási sikeressége között (Wagner – Torgesen 1987, Schnider 1989).
Ha elfogadjuk is ezen eredmények validitását, könnyen észrevehetjük, hogy a kutatások
alig reflektálnak egy olyan nézőpontra, ami az olvasás tanulásának és az írás alkalmazásának
kognitív különbségeire hívja fel a figyelmet. Ez a nézőpont azt emeli ki, hogy a betűírás
kategóriáján belül is jelentős különbségeket találunk abban, ahogyan egy nyelv a saját egyedi és
jellemző morfológiai struktúráját az írásképében leképezi. Egyszerűen szólva: a betűírást követő
nyelvek ortográfiájában a betűírás formájában vagy módjában olyan jelentős különbségekre
bukkanhatunk, amelyek megkülönböztetik egymástól az egyes betűíró nyelveket. A nyelvek
tehát különböző ortográfiai rendszereket használnak, amik kizárólag a betűírással leképzendő
nyelv fonológiáját veszik figyelembe, és egy egyértelmű betű-hang-hozzárendelést mutatnak.
Ebben a tekintetben viszonylag „egyszerű” (metaforikusan szólva „sekély”) ortográfiákként
szokás kategorizálni az olasz, a török, a szerb-horvát, a finn vagy a magyar nyelvet. Azokat az
ortográfiai rendszereket pedig, amik mélyebben strukturált lingvisztikai síkokon nyugszanak,
tehát például erőteljesen bevonják az írásmódba a nyelv morfológiai jellemzőit is,
„mélyszerkezetű” ortográfiáknak szokás nevezni. Ilyen nyelv például a német vagy az angol. A
„mélyszerkezetű” ortográfiák egyrészt támaszkodnak a morfológiai síkon jellemző
konzisztenciákra (például bizonyos képzők és végződések funkcionális jelölésére), másrészt
azáltal meghatározottak, hogy milyen kivételek vannak a morfológiai struktúrák terén, mert
ezeket általában eltérő írásmód jelöli. Ez nyilván megnehezíti az adott nyelv grafémaszintjének
alkalmazási szabályait, hiszen a fonológiai tudatosság mellé belép a morfológiai tudatosság
szintje is. Elbro (1990) kísérletet tett néhány nyelv ortográfiai mélységek megállapítására, és a

egyes jelnek egy fonetikus mássalhangzó/magánhangzó vagy szótag felel meg. Amíg a kandzsi (kanji) nem
ismer végződéseket és hajlításokat csak szóképeket, addig a kana 69 szótagjelből áll. A kanát a
gyerekeknek az általános iskola első évében kell elsajátítaniuk, és csak azután foglalkoznak majd a kandzsi
(kanji) típusú szóírással. A kandzsi (kanji) ún. vizuális olvasási technikát feltételez, hiszen egész szavas
olvasásról van szó, míg a kana fonetikus olvasási technikán alapul, ami tulajdonképpen inkább az európai
írásrendszerek fonológiai karaktereihez áll közelebb. A japánban két szótagjelölő írás van használatban: az
egyik a hiragana, amit a funkciószók és morfológiai toldalékok leírásához használnak, a másik a
katakana, ami az idegen- és kölcsönzött szavak leírásához kell. E két rendszer együttesen alkotja a japán
nyelv fonémaállományát. A kínai nyelvről részletes információkat közöl: A világ nyelvei. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 1999: 727-737. A japán nyelv írásbeliségéről fontos információkat ad közre Hidasi Judit
(Japán nyelv kezdőknek, Budapest, 1991).
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fonéma-graféma kontinuumok alapján az olvasási és íráskompetencia tudatos alkalmazásának
nehézségeire vonatkozóan a következő kategorizálási sémát állította fel:
Dán
2
4%
Német
8
14 %
Angol
13 15 %
Norvég
2
10 %
Svéd
10 20 %
Amerikai angol 15 25 %
1. ábra
O-H-GY százalékos előfordulásának aránya különböző nyelvterületeken Elbro (1990)
A fenti táblázatban az O-H-GY-val küzdő gyerekek százalékos előfordulási arányát láthatjuk
egyes országokban, illetve nyelvekben. A százalékos arányítás alapját a nyelvek fonémaegységgraféma, valamint morfémaegység-graféma megfeleltethetőségének konzisztenciaszintje
jelentette. Az volt tehát a kritérium, hogy a graféma-fonéma párok és a morféma-graféma párok
megegyeznek-e, figyelembe véve a morfológiai kivételekből következő eltéréseket is. Az
összesített adatokban különösképpen az angol nyelvterületen feltűnőek a nehézségek az olvasásés íráskompetenciában, más országbeli és más nyelveket beszélő gyermekek nehézségei Elbro
(1990) adatai szerint nem kirívóak. További megfontolásokra az ad okot, hogy az angolt és
amerikai angolt beszélő gyerekek egy komplex ortográfiai rendszerrel, erősen inkonzisztens
graféma-fonéma kapcsolattal terhelt nyelven kommunikálnak, melynek nehézségével
iskoláskorukban konfrontálódnak először.
Az O-H-GY (Olvasási és helyesírási gyengeségek) alcsoportjai
A fentiekben az O-H-GY-val küszködő gyermekeknek még nem különböztettünk meg
alcsoportjait, hanem átfogó definíció alapján jellemeztük őket és a legaszténia fogalmából
indultunk ki. Bár tipológiailag különböző nyelvekről beszéltünk, ám ennek ellenére számos
azonosságot tapasztalhatunk az O-H-GY kialakulásában és jellemző nehézségeket okozó
folyamataiban. Az O-H-GY számos, kvantitatív és kvalitatív szempontból is különböző
alcsoportra bontható. Az alcsoportok felállításában figyelembe vehetünk olyan tényezőket, mint
például az olvasás vagy az írás kontextusa, az abban közreműködő személyek köre, az interakció
célja és sikeressége, az olvasáshoz és az íráshoz kapcsolódó modellek és elképzelések, az
olvasás- és az írástanulásnál használatos módszerek stb. Ezen szempontok mellett létezik egy
olyan felosztás is, miszerint a legaszténia, a diszlexia nyelvészeti (Ny) és észlelhető (É)
típusokra tagolható. Így az Ny-féle diszlexiásokat és legaszténiásokat relatíve gyorsan, de sok
hibával olvasóknak tartjuk (hibatípusok: kihagynak vagy hozzáfűznek betűket a szavakhoz). Az
É-féle diszlexiások és legaszténiások ezzel szemben relatíve tisztán, de nagyon lassan és
szótagolva olvasnak (hibatípusok: ismétlés, tétovázás, szótagok újraolvasása). Ez a kategorizálás
arra az alaptételre vezethető vissza, hogy a diszlexia, a legaszténia (tehát a probléma
súlyosságától és időbeli lefolyásától függően, tartósságának ill. temporalitásának
következményeképpen) típusától függően más módon kerülnek feldolgozásra a fonetikai és a
morfoszintaktikai információk az agyban (Bakker et. al 1995). Ezt foglalja össze a következő
táblázat:
Csoport

Zavarsablon

1. diszfonetikus
2. diszfunkcionális látás

fonológiai elemzés
vizuális percepció és vizuális
emlékezés
fonológiai elemzés és

3. kevert típus

Százalékos rész
63%
9%
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4. besorolhatatlan típus

vizuális észlelési vagy
emlékezetzavar
a zavar oka ismeretlen

23%
6%

2. ábra
O-H-GY-s gyerekek alcsoportjainak tipológiai és arányított előfordulási sablonja Boder (1973)
alapján
Ahogy ez a fenti táblázat alapján egyértelműen kivehető, a Bakker (1995) és a Boder (1973)
által vizsgált gyerekek 63%-a mutatott olyan fonológiai hiányosságokat, amelyek O-H-GY-hez
vezettek és például tartós szóolvasási problémákat okoztak. A vizsgált alanyoknak csupán a 9%nál volt beazonosítható vizuális észlelési probléma, illetve a vizuális gondolkodás problémáiból
fakadó olvasási zavar (pl. betűfelcserélés). A diszfonetikus diszlexiásoknál elsősorban a grafofonológiai átalakítási műveletek diszfunkcióit vették észre, így például a szavak fonémákra
bontási képességének (szegmentálási kompetencia) a hiányát vagy diszfunkcióját regisztrálták,
ami később játszott jelentős szerepet az olvasási és az írási nehézség/gyengeség kialakulásában
és általában tartósan megmaradt. A felállított alcsoportok alapján kísérletet tehetünk a különböző
hibatípusok meghatározására is.
Hibatipológia21
Mássalhangzók:
Plozívák/Explozívák: g-k, d-t, b-p
Frikatívák: s-z
Frikatívák: w-f
Frikatívák: s-sch
Magánhangzók:
a-o, o-u, ei-eu
Reverzíók: b-d, p-q
Inverziók: M-W, u-n, t-f, ie-ei
3. Ábra
Hibatipológia
Különböző hibák az O-H-GY-s gyermekeknél halmozottan lépnek fel. Például az akusztikusan
hasonló mássalhangzók tévesztése, vagy a frikatívák zöngésségének és zöngétlenségének
felcserélése. Gyakran előfordulnak az ún. tükörképek (b-d, p-q) megfordításai is. A
hangkihagyások is tipikus hibáknak számítanak. Nyelvfüggő jelenségként számolhatunk például
a német nyelvben a mássalhangzóknál azzal, hogy a gyerekek a szóvégi mássalhangzót a kiejtési
elv alapján zöngésítik, holott írásban zöngétlenítésről van szó (pl. a német nyelvben
„Brot”/”Brod”). Ezek a hibák különösen az iskolakezdők körében figyelhetők meg, de valódi OH-GY-ről csak akkor beszélhetünk, ha ezek a hibák az adekvát oktatás és a célzott gyakorlás
ellenére sem javulnak. Rosenkötter (1997) szerint ezek a jelenségek párhuzamba állíthatók az
elsődleges pszichomotorikus fejlődési rendellenességekkel és a másodlagos pszichoszomatikus
zavarokkal is, s véleménye szerint e két jelenség előfordulási gyakorisága növeli a nyelvi
kompetenciákban előforduló zavarok gyakoriságát. A diszgráfiás és a diszlexiás gyerekek
pszichikai fejlődését, szociális körülményeit és általában a kommunikációs szokásait mindig
figyelembe kell vennünk, ha a problémát hatékonyan akarjuk kezelni. Sőt, érdemes arra is
kitekinteni, hogy a szakirodalom feltételez-e valamilyen korrelációt a gyermek pszichikai
21

Különös tekintettel a német nyelvben tapasztalható esetekre és a német nyelv fonémaállományára, illetve
betűkészletére vonatkozóan. Sok esetben azonban nyelvtől nem függő példákról van szó.
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adottságai, az életkörülményei és az általános beszéd- illetve kifejezőkészsége között. Az eddigi
eredmények alapján azt mondhatnánk, hogy az O-H-GY-vel küzdő gyerekek nem rendelkeznek
semmilyen, a kortársaiktól eltérő pszichikai struktúrával, problémáik nem köthetők közvetlenül
semmilyen családi háttérhez vagy specifikus kommunikációs szokásokhoz a családban (vö.
Rosenkötter 1997). Az azonban bizonyított, hogy a diszlexiás, a diszgráfiás tanulók esetében a
pszichikai megterhelés, a tartós sikertelenség, a tanulásra ráfordított megnövekedett időtartam,
az elismerés hiánya és az ebből következő önértékelési zavarok nagy eséllyel vezetnek
pszichikai vagy fizikai tünetekkel járó megbetegedésekhez (Rosenkötter 1997). Rosenkötter
(1997) korrelációs számításaiból tudjuk, hogy nagyobb eséllyel fordulnak elő diszlexiás és
diszgráfiás gyerekeknél az ún. következményes komplex tanulási zavarok.
Az olvasási folyamat alakulása egy gyakorlott olvasónál
Ha egy gyakorlott olvasó teljesítményét szeretnénk meghatározni, akkor figyelembe kell venni a
vizuális betűjegyek felismerésének és feldolgozásának a sebességét, az egyes betűk absztrakt
kódjainak képzési gyorsaságát, illetve a vizuális információfeldolgozás gyorsaságát és
hatékonyságát. Nyilvánvaló, hogy ezen tényezők közül az információfeldolgozás sebessége
kapja a legnagyobb szerepet, s ez mutatja az egyes tesztalanyok között a legeltérőbb szinteket és
mintázatokat is. Ezt nagyon jól szemlélteti McClelland és Rummerhart (1981) modellje, ami a
szófelismerő folyamatokkal kapcsolatos elképzeléseinkre nemcsak jelentős hatást gyakorolt,
hanem több szótanulási módszer alapja is lett.

4. ábra
McClelland és Rummelhart (1981) interaktív szófelismerési modellje 22
Ez a modell azt ábrázolja, hogy az olvasási gyakorlat során egy szó felismerésekor először is
meghatározott ismertetőjeleket kapunk a vizuális ingerekből, s feldolgozzuk ezek ismertetőjelazonosítóit. A következő lépésben az olvasónak a betűket a rájuk jellemző tipikus tulajdonságok
alapján fel kell ismernie, és a jellegzetességeiktől el kell tudnia vonatkoztatni ahhoz, hogy az
íráskép alapján, különösképpen a betűk egyedülálló formája alapján (pl. egy kézzel írott
szövegben) felismerje, mely fonémák adottak az írásképben rögzítve. A betűk a következő
lépésben szavakká formálódnak, s ez a folyamat végeredményben párhuzamosan zajlik a
graféma-fonéma hozzárendelésekkel, olyan sebességgel, ahogyan a betűk pozíciójából a
fonémaláncok kialakulnak, és a velük kapcsolatos információk által aktiválódnak is. Ez a
feldolgozási folyamat lentről (tehát az érzékszervektől) felfelé (a nagyobb egységek felé, pl.
szavak) halad. Ezért is beszélünk itt bottom-up-folyamatokról. Ugyanakkor az
információfeldolgozás az alsóbb szinteken a korábbi tapasztalatokhoz kapcsolódik, és azok által
irányított. Ezen feldolgozási módszert a modern szakirodalom top-down-folyamatnak nevezi,
22
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mert az információfeldolgozás a tapasztalat által a magasabb egységektől az alacsonyabb
rendűek felé megy végbe. A fenti modell rögzíti azt is, hogy a már ismert szavak írásmódja
mentálisan elraktározódik, ami gyorsabb és biztosabb szófelismeréshez vezet. Ennek a
jelenségnek a leírására vezette be Morton (1980, átdolgozta 1991) a készen elraktározott
mentális egységeket az olvasási folyamat értelmezésébe. Morton (1980, 1991) ezeket a mentális
egységeket logogéneknek nevezte. Ezek magukban foglalják a szavakhoz kapcsolódó
valamennyi információt (pl. névelő, ha az adott nyelvben van, többes szám, birtokos eset, stb.).
A szó alaktani jellemzőin kívül a mentális lexikon elraktározza a szavak jelentését, kiejtését is.
A mentális lexikon alrendszereiben tároljuk a szavak írásmódját is. A hangos olvasáskor ezen
információk fonológiai újrakódolásáról van szó (Coltheart 1978). Ezen elképzelés szerint az
olvasónak alapvetően kétféle megközelítési lehetőség áll rendelkezésére. Ezek közül az egyik az
újrakódolás, amelynek menetét az alábbi ábra szemlélteti:

5. ábra A fonológiai rekódolás modellje23
Az újrakódolás úgy működik, hogy az íráskép egy ortográfiailag meghatározott kódolást takar,
ahol az íráskép és a lexéma között közvetlen kapcsolat jön lére. Miután a lexikális tartalmat –
akár csak néhány betű, szótag vagy szótagcsoport beazonosításával – felismertük,
produktumként hamarabb is elhangozhat az érintett szó kiejtése, mint ahogyan a valóságban a
rekódolással végeztünk volna. Ezt a tevékenységet nevezzük posztlexikális fonológia
rekódolásnak. A fonológiailag releváns, az adott szó artikulációjára vonatkozó információkat a
mentális lexikonban tároljuk, és a szavak kiejtésén túl innen a jelentés is lehívható. Ettől eltérő
szituáció áll elő az ismeretlen szavak kiolvasásánál, hiszen itt semmiféle előzetes lexikonbejegyzés nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben az egyes betűk, illetve betűcsoportok
fonológiai formáját úgy kódoljuk újra, hogy az adott nyelv fonetikai-fonológiai szabályai alapján
kiejthessük az idegen vagy ismeretlen szavakat is, többé-kevésbé helyesen, anélkül, hogy
jelentést társítottunk volna hozzá, vagy korábbi rekódolások információt felhasználtuk volna.
Ezért itt egy ún. prelexikális fonológiai rekódolásról beszélünk.
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A tanulmány támaszkodik több német nyelvű írásra, melyekből számos ábrára hivatkozunk eredeti
nyelven. Az ábrák jegyzéke a tanulmány végén található.
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Ebből következően a fonológiai rekódolást és a jelentések közvetlen hozzárendelését
két egymástól független folyamatként is értelmezhetjük. Ez a tény pedig előrevetíti, hogy a
grafémák (betűk) fonémákhoz (hangokhoz) való hozzárendelésére a nyelvek általános
szabályokat alkalmaznak (graféma-fonéma megfeleltetési szabályok).
Ezek a hozzárendelési vagy megfeleltetési szabályok természetesen a különböző
nyelvekben különbözőképpen mennek végbe: példának okáért a megfeleltetési szabályok
kivételek nélküli alkalmazhatósága jellemző a német nyelv szavainak a 73%-ára (Schulte-Kröne
1999). Ennek alapján meggyőződhetünk arról, hogy a német nyelv hang-betű hozzárendelési
szabályai kiegyensúlyozottabbak, mint az angol nyelvben, hiszen az angolban ez csak kb. 65%os arányt mutat (Hanna et. al, 1966, Venezky 1970). Ez az alacsonyabb arány azt jelenti, hogy a
szabályoknak csak egy meghatározott része teszi lehetővé a grafémák és fonémák közvetlen
egymáshoz rendelését. De a kettős megközelítési mód modelljét alkalmazva 24, azt is láthatjuk,
amit Cotheart is hangsúlyoz: a kétfajta kódolási mód egymással kapcsolatban áll, egymást
kiegészíti és támogatja, s az is nyilvánvaló, hogy a megfeleltetés a gyakori szavaknál gyorsabb,
mint az ismeretleneknél.
Az írott nyelv elsajátítása
A 80-as évek kezdete óta az írott nyelv elsajátításának egy sor egymástól független, fejlődéspszichológiai szempontú modelljét dolgozták ki25. Ezek közül az ún. szintmodellek élvezték a
legnagyobb népszerűséget, amik abból indultak ki, hogy az írási folyamat leképezhető egy olyan
modellben, ami az olvasás domináns szerepét ábrázolja az írás elsajátításának alapvető
lépéseiben. Ezt a ma is népszerű modellt, amiben az írás elsajátítása az olvasás elsajátítására
épül, és azzal csak részben párhuzamosan történik, Frith (1985) dolgozta ki. A modell három
szinten kezeli az olvasás- és írástanulási folyamatokat: logografikus szint (az olvasás a szavak
ismerős jegyein alapul, s nem azon, hogy a gyerekek felismerik a szavakban az eltérő
betűsorrendet), alfabetikus szint (betűhű olvasás, a betűk és a hangok azonosítása
szisztematikus), ortográfiai szint (vizuális szófelismerés, a helyesírás megfigyelése). Az egyes
szintekhez stratégiák társulnak, amelyeknek az alkalmazása részben tanulási folyamatok
eredménye, részben pedig a strukturáló kompetencia önálló alkalmazásnak eredményeképpen
alakulnak ki. Ezek teszik lehetővé a hasonlóságok és a különbségek felismerését a betűk és a
hangok szintjén. A stratégiák a következők: Figyeld meg az írásképet és jegyezd meg!
(logografémiai stratégia), Figyeld meg a hangokat és minden hanghoz rendelj hozzá egy betűt!
(alfabetizáló stratégia), Figyeld meg és jegyezd meg azokat az írásképeket, amelyek a hangzótól
eltérnek! (ortográfiai stratégia), Szedd szét a szavakat építőelemeire, és keresd meg a hasonló
szótöveket, ezután mindig ebből vezesd le az írásmódot! (morfológiai stratégia), Jegyzed meg,
hogy a szavak nagyobb egységekből állnak és mielőtt leírod a szót, hívd elő a szóhoz vagy a
szónál nagyobb egységekhez tartozó információkat (jelentés, szófaj és nyelvtan)!
(lexikogrammatikai stratégia).

24
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Ebben az esetben egyszerre alkalmazzuk a poszt- és a prelexikális rekódolást.
Összefoglalóan ld. Lengyel 1998.
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6. ábra
Az írott nyelv elsajátításának folyamatábrája (vö. May 1995)
Frith (1985) munkáját folytatta May (1995), aki az olvasás- és helyesírás elsajátítását egy
modellben foglalta össze, feltételezvén, hogy az olvasás és a helyesírás fejlődése egymást
kedvezően befolyásolják, és nagyon szorosan összefüggenek. A modell lényegében három
nagyobb strukturált fejlődési egységből indult ki, s később még két további fejlődési szakasz
társított hozzá. Az egyes szakaszok azokat a stratégiákat írják le, amelyek alkalmazásával a
fejlődési szakaszok bekövetkeznek, és amelyekkel az olvasás és az írás elsajátításának új
lépcsőfokára érkeznek a gyerekek.
a.) Az első az ún. logografémiai stratégia, tehát a közvetlen szófelismerésnél alkalmazott
elv, aminek alapján sajátos vizuális ismertetőjegyek mentén (pl. Coca-Cola,
McDonalds, USA, Shell benzinkút stb.) beazonosítunk egy-egy szót. A már tanult
szavakat lehetséges így felismerni, az ismeretleneket azonban nem.
b.) A következő szakaszban az alfabetizálási stratégia zajlik. Ebben a szakaszban a
gyerekek fokozatosan megértik az írott nyelv strukturális felépítését, és egyre több új
szót tudnak a graféma-fonéma megfeleltetési szabályok aktiválásával elolvasni. Minden
hanghoz egy betűt tudnak írni.
c.) A harmadik szint az ortografikus szint. Úgy működik, hogy a mentális lexikon
(mondhatnánk úgy is, hogy a mi saját szemantikai szótárunk) közvetlen elérése által a
szó jelentése az íráskép által is aktiválódik. A gyerekek hozzávetőlegesen alkalmazni
képesek az anyanyelvük ortográfiai szabályait, és tudják a magasabb rendű egységeket
(tehát pl. a betűcsoportokat és az egész szavakat) az írási folyamattal egyidejűleg
elemezni is.
d.) A negyedik szint képezi le a morfematikus (más szóval: morfológiai) stratégiákat,
amiknél a szavakat építőelemeire bonthatjuk szét. A gyerekek megszokják az olvasás és
az írás folyamata közben, hogy bizonyos szótöveket keressenek, és ezekből
származtassanak újabb szavakat vagy szóalakokat. Ez az elemző eljárás megkönnyíti,
és mindenekelőtt lényegében felgyorsítja az egész olvasási és írási folyamatot.
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Alkalmazása komoly kognitív teljesítményt feltételez, különösen, ha azt vesszük
figyelembe, hogy kb. 500 morféma képezi a német nyelv alapmorféma-készletét.
e.) És végül az utolsó, az ötödik szint a lexikogrammatikai stratégia, aminél a gyerekek
nagyobb, a szavak szintjén már voltaképpen túl is nyúló szóegységekkel dolgoznak. E
stratégia alkalmazásakor a gyerekek egyformán figyelnek a szófajra, a jelentésre és a
nyelvtanra.
Angolszász és német tanulmányok nagy száma állítja, hogy a metalingvisztikai készségek és
különösképpen a fonológiai tudatosság elengedhetetlenek, ahhoz hogy a fenti szakaszok és a
fenti stratégiák elsajátítása zavartalanul végbe tudjon menni (Schneider 1989, Wimmer,
Mayringer és Landerl 1998, Taylor & Keenan 1999). Sajnos nem minden olvasni tanuló
gyermek rendelkezik rögtön az olvasásórák legelején ezekkel a készségekkel. Ezért a
metalingvisztikai készségek fejlődésében való lemaradásra és a fonológiai tudatosság hiányára
tekinthetünk úgy is, mint az olvasási nehézségek lehetséges okaira. A gyerekek számára
tényleges nehézséget és erőfeszítést jelent a fentebb bemutatott szakaszok és stratégiák
elsajátítása, az egyes egymásra épülő folyamatok megértése, az alkalmazandó stratégiák
felismerése, amik a beszédpercepciót és –produkciót hatékonyan segítik (Adair 1999). E két
folyamat viszonylag gyorsan fejlődik, míg a beszédreprezentációs készségek, mint például az
írás és az olvasás csak fokozatosan és viszonylag lassan haladnak előre (Fowler 1991). A
fonológiai tudatosság26 azonban fontos előfeltétele az olvasás és az írás elsajátításának (Lesh –
Martin 1998).
A fonológiai rekódolás
A fonológiai rekódolás problémái megnehezítik és meghosszabbítják az átmenetet az egyes
szakaszok között, és így a továbblépést is a logografikus szintről az alfabetikus szintre, illetve
meghosszabbítják azt az időtartamot, amíg a tanulók ezen a szinten tartózkodnak (Hultguist
1997, Snowling 1998). A gyerekeknek először is nagy mennyiségű szó írásképét kell
elsajátítaniuk ahhoz, hogy fejlődjön a grafematikus stratégiájuk, s hogy a graféma-fonéma
szabályszerűségeket felismerjék (Gough – Hillinger 1980). Az alfabetikus szakaszba való
belépésnek optimálisan csak akkor kell bekövetkeznie, amikor a gyerekek a szavak nagyobb
mennyiségét tudják logografémikusan olvasni, és amikor a szavak gyarapodása következtében
az alkalmazott stratégiák és a globális jellemzők már nem elegendőek ahhoz, hogy a szavakat
egymástól megkülönböztessék. A gyerekeknek az olvasástanulásnak ebben a szakaszában
túlnyomórészt a fonológiai rekódolás stratégiájára kell még támaszkodniuk, de mintegy a
következő szakaszba való átlépés jeleként a szavakat már nem csak a rájuk jellemző konkrét
tankönyvbeli íráskép alapján ismerik fel, hanem el tudják azokat más megjelenési formájukban
is olvasni (újság, plakát). Az írott nyelv elsajátításának ebben a szakaszában is fontos szerepet
tölt be a fonológiai rekódolás, s valójában a problémát az okozza, hogy az olvasási nehézséggel
küzdő gyerekeknél nem esik egybe az írás és az olvasás folyamatában alkalmazott rekódolási
stratégia, illetve a gyerekek a két folyamat esetében nem azonos eredményre jutnak a rekodólási
szintjén. Az ortografikus szintre történő átlépéshez a gyerekeknek a betűszekvenciák belső
reprezentációjával kell már kell rendelkezniük. Ezzel párhuzamosan kell megtanulniuk a szavak
komplex jellemző jegyeire is figyelni, így például arra, hogy az egymással szomszédos grafémák
milyen hatást gyakorolnak a helyes artikulációra (Adams – Huggins 1986).
Másrészt ez a szakasz arról is szól, hogy a fonológiai rekódolás folyamata
automatizálódik. A szófelismerés folyamata a továbbiakban a figyelem tudatos irányítása nélkül
is működik, erre csak az ún. zavaró körülményekkel kiegészített feladatok elvégzésekor van
szükség. Több kísérlet segítségével is bizonyításra került ez a feltételezés: zavaró körülmények
hatására egy nyilvánvalóan jó olvasónak is erősebb összpontosításra van szüksége, a gyengébb
26
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olvasó a zavaró körülmények hatására esetleg nem is tudja elvégezni a feladatot (Wimmer,
Mayringer & Landerl 1998, Raberger & Wimmer 1999).
Munkamemória („artikulatorikus kereszteződések”)
Az automatizálási folyamatokban és a figyelem összpontosításakor a munkamemória is érintett a
feldolgozási folyamatokban. Az automatizálódás gyengébb fejlettsége esetén a figyelmet
nemcsak zavaró tényezők hatására kell megnövelni. A nagyobb fokú koncentráció során a
munkamemória erősebb leterheltsége tapasztalható, minek következtében egy részfeldolgozási
folyamat lassúbbá válhat, és természetesen számolnunk kell a munkamemória működésének
zavaraival is. Mindezek következtében létrejöhetnek ún. artikulatorikus kereszteződések, amikor
is a beszédhangokra jellemző specifikus jegyek és a szófelismerés ortografikus stratégiája
keveredik egymással, és a fonológiai rekódolásnál a graféma-fonéma megfeleltetési folyamatok
sikertelenek lesznek, illetve hibás eredményekre vezetnek. A kezdő olvasókkal ez a megakadást
okozó jelenség gyakorta előfordul, ha valamilyen hiba lép fel a graféma-fonéma hozzárendelés
után bekövetkező artikulációs szakaszban. A fonémák szavakká való összeolvasása ezért is
igényel összpontosítást, amihez kognitív forrásokat kell mozgósítani. Ha a rekódolás folyamata
túl sokáig tart, vagy ha a feldolgozási munkamemória teljesítménye túl alacsony szinten mozog,
akkor az ún. fonetikai memórianyom gyengül, vagy rosszabb esetben egészen elillan, és a
kiolvasási folyamat sikertelen lesz. Ezzel kapcsolatban Vellutino (1979), valamint Tallal és
mások (1996) végeztek számottevő vizsgálatokat, amelyekkel bizonyították, hogy a gyenge és
az átlagos olvasók a vizuális memórianyomokat a munkamemóriában egyforma időtartamban
tudták megőrizni. A vizuális emlékképek tehát nem tűnnek el gyorsabban az O-H-GY-vel
küzdők munkamemóriájából (Macaruso et al. 1996). Ez azt jelenti, hogy valójában nem a
szenzoros működés zavaraiban kell keresnünk a problémát, hanem sokkal inkább az
interszenzoros integráló folyamatokban bekövetkező zavarokban, amelyeknél például az
fordulhat elő, hogy a vizuális jellemzők akusztikus információkká (és fordítva) történő
átalakítása nem hajtható végre sikeresen, mert a konkrét vizuális modalitások nem alakulnak át
absztrakt verbális-akusztikus jegyekké.
Az ebben a folyamatban bekövetkező hibák,
megakadások vezetnek a graféma-fonéma megfeleltetés elsajátításának nehézségeihez, mert a
grafémák vizuális konfigurációi és az őket absztrakt módon megjelenítő fonémák között nem jön
létre a megfelelő asszociáció. Ez pedig a szófelismerő folyamatokat olyan mértékben korlátozza,
hogy olvasási nehézségek lépnek fel, akár egy szó, egy mondat esetében is.
Neurológiai kutatások és eredmények
A gyenge vagy hibás fonológiai rekódolás fentiekben tárgyalt okait figyelembe véve fontosak
azok a neurológiai kutatások, amelyek a neuronok anatómiai szerkezetével foglalkoznak, és a
fentebb vázolt problémára képalkotó eljárások segítségével patológiai magyarázatot keresnek.
Ezek a vizsgálatok különösen azokra a területekre fókuszálnak, amelyek az olvasás kognitív
folyamatában vesznek részt. A következő ábrán jól megfigyelhetők az irányok és az
információmozgások, amikor egy szót elolvasunk vagy leírunk, és ezzel párhuzamosan ki is
ejtünk. Az elsődleges látómezőből a másod- és harmadlagos látóközpont érintésével jut el az
információ az írásközpontba és halad tovább a Wernicke-mező felé. Itt összetalálkozik adott
esetben az információ a hallóközpontból érkező információkkal. E találkozást követően
felerősödik az információ továbbításának és erősségének a folyamata a Broca-mező felé, és
megkezdődik a szó kiejtése.
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7. ábra
Olvasott és hallott szavak feldolgozása (vö. Rosenkötter 1997)
Ezen a képen azokat a feldolgozási útvonalak látjuk, amelyek alapján egy szót vizuálisan vagy
akusztikusan dolgozunk fel, tehát aszerint, hogy olvasás vagy hangzás alapján észleljük-e. Ezzel
kapcsolatosan a következő szempontokat érdemes kiemelnünk:
1. Olvasás közben a betűk közvetlenül az ideghártyára képeződnek le.
2. Az ingerület a látóideg két neuronján át a primer látókéregre továbbítódik.
3. A betűket a vizuális tulajdonságaik alapján pontosan úgy dolgozzuk fel, mint egy képet.
4. A képet a szekunder és tercier látómezőben érzékeljük.
5. A kép betűként való felismerése és a betű jellemző jegyeivel való ellátása után
megtörténik a grafikus elemek beazonosítása, de csak az ingerület írás-olvasás központba
való továbbküldése után. Ez helyileg elhatárolt a látókéregtől és a beszédközponttól, de
egyféle közvetítő ezek között. Az írás-olvasás központ az agytekervények azon részében
található, amit Gyrus anguralis-nak neveznek.
6. A betűkként felismert grafoelemek és az ő verbális megfelelőjük között szoros kapcsolat
van.
7. A szenzoros beszédközpontban (Wernicke-mező) jön létre az olvasott szavak fonológiai
egységekké való átalakítása.
8. A fasciculus arcuatus-on át jut el az információ a motorikus beszédközpontba, ahol
megkezdődik a beszédmotorika megtervezése.
9. A motorikus beszédközpont a kéregmező azon régiójával határos, ami az arc-, nyelv-,
garat- és torokizomzatot vezérli (vö. Gyrus precentralis). Innen indulnak ki az impulzusok a
törzs, a kar és a kéz írás közbeni irányítására a gerincvelőn át az előbb említett
izomcsoportokhoz.
10. A hallott szavakat a hallásközpontunkban elemezzük hangminőségük és akusztikus
ismertetőjegyeik alapján.
A fenti tények felvetik a kérdést, hol, melyik területeken találhatók hiányosságok az olvasási
folyamat terén. Galaburda (1983,1989) hat év eltéréssel publikált egy-egy tanulmányt, amelyben
O-H-GY-vel küszködő emberek agyának neuron-anatómiai vizsgálatát végezte el haláluk után.
Elsőként írt le olyan sejtszintű elváltozásokat, amiket később mások is a probléma biológiai
eredetű jegyeként azonosítottak. A szövettani vizsgálatok alapján Galaburda az agy fokális
elváltozásait tudta kimutatni az agy több területén is, de kimondottan az írás és olvasási központ
területén találta jellemzőnek ezt (Gyrus angularis), illetve ettől balra a lobus temporalisban
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(halántéklebeny) és az ún. corpus geniculatum laterale területén volt fokozott intenzitású az
eltérés. A Galaburda által kimutatott klinikai eredmények alapján anatómiai eredetűnek
tételezhetjük fel az O-H-GY-t, hiszen a vizsgálatok a vizuális és az auditív
információfeldolgozás károsodását mutatták. A hisztológiai elváltozások szisztematikussága és
elrendeződése alapján Galaburda arra következtetett, hogy az O-H-GY magzati korban alakul ki,
mégpedig a gyermek megszületése előtti két hónapban jöhet létre.

8. ábra
Az agykéreg finomstruktúrája egy problémamentes és egy olvasási nehézségekkel küzdő
személy esetében (az ábra a Wernicke területet mutatja, Warnke alapján)
A képen az agykéreg finomszerkezete látható, mégpedig a szenzoros beszédközpontban. A bal
oldali kép mutatja a neuron lánc ép, oszlopszerű elrendeződését. A jobb oldali képen egy O-HGY-vel küzdő személy sejtstruktúrája látható, amiben teljesen jól kivehető az elváltozott
sejtterület. Ez a rész szabálytalan elrendezésű, az oszlopos sejtszerkezet elvesztette a formáját,
és a fokális elváltozásait is jól látjuk. Az utóbbi években nagyfelbontású képalkotó eljárásokat
alkalmaztak, hogy pontosabban megismerhessünk olyan kognitív cerebrális folyamatokat, mint
az olvasás. A PET-vizsgálatokat például arra alkalmazták, hogy a vérkeringésben bekövetkező
változásokat mérjék a szavak, a mondatok és a szövegek olvasása közben. A mágneses
tomográfiát (fMRI) arra alkalmazták, hogy az agyi neuronális folyamatokat ábrázolják a szavak,
a mondatok és a szövegek olvasása közben. Az ERP-ként ismert módszer segítségével pedig az
agyi folyamatok és az agy által működtetett cselekvések közötti korrelációk intenzitását mérték
szintén ezen a három szinten (szó, mondat, szöveg). Ezek a módszerek az O-H-GY
megismerésében és okainak feltárásában is nagyon jelentősek.
Ezeknél az eljárásoknál ugyanis kifejezetten erős aktivizálódás volt megfigyelhető a bal
Gyrus frontalis inferior-ban és a bal inferióris agyrégiókban (pl. beszédfeldolgozó régiók)
olvasási, írási vagy beszéddel kapcsolatos feladatvégzés közben. Ez azt jelenti, hogy célzottan
tesztelhetjük az olvasási stratégiákat a graféma-fonéma-átalakítások közben is. Lehetőség van
például arra, hogy teszteljük a prelexikális fonológiai elemzés fokozatait, például az álszóolvasással és betű-transzformációs feladatokkal. Ezeknél a feladatoknál a bal insulának a
releváns szerepét mutatták ki, ez pedig megerősítette a prelexikális fonológiai feldolgozásban
játszott szerepét. Rumsay és mások (1997) olvasási és írási nehézségek esetén a cerebrális
véráramlat csökkenését figyelték meg a Gyrus angularis-ban az fMRI módszerrel. Ez azért
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fontos eredmény, mert ezen a területen zajlik a grafoelemek vizuális betűkként való azonosítása
és a megfelelő verbális jegyek kiválasztása. Shaywitz és mások (1998) pedig azt vették észre,
hogy feltűnő az aktivitás, bizonyos szinten a túlaktiválás az agy anterior beszédfeldolgozó
területein és ezzel párhuzamosan alulaktiválás figyelhető meg a poszterior beszédfeldolgozó
területeken diszlexiás felnőtteknél. Ez az eredmény ösztönözte Georgiewa és mások (1998,
1999a és 1999b) munkáját, akiknek vizsgálati adatai igazolták, hogy a nyilvánvaló fonológiai
hiányosságok az O-H-GY-vel küzdő gyerekeknél nem egyszerűen tanulási nehézségekre, hanem
agyi diszfunkciókra vezethetők vissza, amelyek a fonológiai információkat feldolgozó rendszer
nem megfelelő működésében mutatkoznak meg. Ez a rendszer felelős azért, hogy a hangzó
beszédet fonémákká bontsa, a fonémákat a meghatározott grafémákhoz rendelje, és az ezzel
létrejövő graféma-fonéma-kapcsolatok közötti relációkat felállítsa. Ez a folyamat magába
foglalja a szegmentálást, mondjuk úgy, hogy a hangzó beszéd kisebb egységekre való
felbontását, szakkifejezéssel: a prelexikális fonológiai rekódolást csakúgy, mint az ún.
„egészszavas olvasást”, tehát a posztlexikális rekódolást. Összefoglalva azt, amit eddig a kutatás
állított: az O-H-GY-val küzdő személyeknek a feldolgozási szinteken vannak problémáik, és így
az olvasáskészségüket speciális módon kell fejleszteni sajátos módszertanra épülő gyakorlással.
A legmodernebb technikát alkalmazó vizsgálatok (pl. fMRT vizsgálatok) ennek azonban
némiképp ellentmondanak, és a fonológiai rendszereket agyfiziológiai működési elvekkel
állítják párhuzamba. Működési zavar esetén fiziológiai eltéréseket mutattak ki: ha nem is mindig
sejtelváltozásokat a Broca régióban, az insula és a superior temporális gyrus területén, de túlzott
aktivitást észleltek ezeken a területeken például diszlexiások esetében némaolvasási gyakorlatok
folyamán. A fent említett területeken tapasztalt túlzott aktivitást a fonológiai dekódolásnál
felmerülő erős megerőltetés egyik legfontosabb jeleként interpretálhatjuk.
Diagnosztikai eljárások
a. Intelligenciatesztek
Az O-H-GY diagnosztizálására még mindig az egyik gyakori módszer az intelligencia vizsgálat,
annak ellenére, hogy az intelligenciaszint valójában nem tekinthető releváns tényezőnek az
olvasás és írás sikeres elsajátításában, mert az intelligenciahányadosok és az olvasás- és
helyesírástesztek eredményei közötti korreláció csak közepes erősségű. A gyerekek számára
kifejlesztett Hamburg-Wechsler féle intelligencia teszt (HAWIK-R), ami a német nyelvterületen
igen gyakran használatos intelligenciateszt (Tewes 1985) is azt célozza meg, hogy a tesztalany
esetében bizonyítsa vagy elvesse az intelligenciával való lehetséges összefüggést. A nonverbális
intelligenciatesztre alkalmas a CFT (kognitív képességteszt – Cattel és Weiß 1987), a Raven-féle
fejlődési mátrix (1980) vagy a Kaufmann-féle teszt (Kaufmann, 1994), ami a képességek és az
intelligencia kapcsolata közötti hányadost mutatja meg.
b. Hangskálás-audiometrikus tesztek
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a tanulónak van-e olyan mértékű halláscsökkenése,
amely az iskolai teljesítményét valószínűsíthetően hátrányosan befolyásolja. Egy, az átlagtól
való 15 és 20 dB közötti eltérést tartunk legfeljebb még elfogadhatónak, azaz ez még
beletartozik a hallásteljesítmény toleranciaterületébe. Ezt a toleranciaszintet meghaladó eltérés
esetén, azaz a 20 dB fölötti eltérés diagnosztizálása már olyan szintű akadálynak számít a gyerek
számára, ami jelentős mértékben akadályozza az iskolai feladatok ellátásában, és a tanuló hallási
teljesítménye nem elegendő az osztálytermi szituációkban való tájékozódáshoz és a fonémagraféma-rendszerben való eligazodáshoz. Ezen kívül találkozhatunk olyan típusú
hallássérüléssel is, amikor akusztikailag komplex szituációkban (pl. tanórai kommunikáció) az
jelenti a problémát a gyermek számára, ha pl. többen beszélnek egyszerre, vagy mellékzajok
vannak. Mindezt előidézheti például középfülgyulladás, ami későbbi tartós nagyothalláshoz is
vezethet, amikor a gyermek minden akusztikus jelet (magas hangok, erős hangok, zavaró zajok,
beszédhangok stb.) a halláskárosodás mértékének megfelelően gyengén hall. A hangskálásaudiometrikus vizsgálattal ki lehet zárni, vagy meg lehet róla bizonyosodni, hogy a
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hangfejlődésben akadályozott gyerek esetében hallási problémák állnak-e a háttérben. Kielégítő
eredménnyel szolgál általában a 0,125 – 12 kHz tartományban való tesztelés, mivel a fül
funkciós zavaraira visszavezethető hallási nehézségek ebben a tartományban a legjellemzőbbek
(Esser – Wurm-Dinse 1994).
c. Beszédfejlődéssel kapcsolatos tesztek
A verbális fejlődés kvantitatív és kvalitatív módon is többféle adatrögzítési eljárással
vizsgálható. Ezek közül is az egyik legmegbízhatóbb a már 1977-ben kidolgozott Angermaierféle (1977) pszicholingvisztikai teszt. Egy másik, szintén nagyon megbízható lingvisztikai
diagnosztikai eszköz a Grimm-féle beszédfejlődési teszt (H-E-S-E-T), amit 1991-ben a
Heidelbergi Egyetemen működő diagnosztikai központban fejlesztettek ki. Ez utóbbit német
nyelvterületeken csak Heidelbergi Nyelvfejlődési Tesztnek szokás nevezni, s alkalmazásának
gyakorlata azt mutatja, hogy segítségével kiemelkedő biztonsággal határozhatók meg a gyerekek
verbális kompetenciaszintjei az egyes életkori szakaszokban.
d. Olvasási tesztek
Valójában nem túl sok standardizált, megbízható olvasási teszt áll rendelkezésünkre. A
helyesírási tesztek száma azonban meglehetősen magas. Ez azzal áll kapcsolatban, hogy
angolszász területen a diszlexia-kutatás nagymértékben összefonódik a helyesírási problémák
vizsgálatával. Az olvasási teljesítmény megállapítására többek között a Müller-féle diagnosztikai
olvasási tesztet szokták alkalmazni, amelyet először 1984-ben teszteltek nagyobb számú mintán.
Az utóbbi időben a legszélésebb körben a következő tesztek terjedtek el: a Biglmaier-féle
olvasási tesztsor, a Linder és Grissemann-féle (1996) olvasási teszt, amit a szakmai körök csak
Zürichi Olvasási Próba néven ismernek, és a legújabb, a Peter May-féle Hamburgi Olvasási
Próbateszt.
e. Írástesztek
A helyesírási kompetencia mérésére nagyon sokféle teszteljárás közül választhatnak a
szakemberek. Az általános iskolai korcsoportban gyakran alkalmazzák a Müller-féle 1990-ben
kifejlesztett diagnosztikai helyesírási tesztet (DRT). Ez a kvantitatív kiértékelésen kívül lehetővé
teszi a hibák kvalitatív értékelését is. Ezen teszteszköz előnye, hogy rávilágít a hibamintázatokra, és besorolja azokat az érvényes hibatípusokba. A hibatipológiai eljárásoknak az az
előnye, hogy alkalmasak az észlelési és íráshibák megkülönböztetésére, illetve kirajzolják a
hibák alapvető mintázatait is, aminek alapján megállapítható, hogy milyen szabályok és
stratégiák nem megfelelő alkalmazása vezetett a hiba elkövetéséhez. Ez a teszt tehát kétféle
hibatípussal dolgozik:
(1) Észlelési hibák: ún. fonetikai hibák, amik az akusztikai észlelésből következnek, és a
fonetikai utat követi az írott nyelvre való transzformáció. Ebben az esetben az írott nyelv
szabályainak nem megfelelő írásformák jönnek létre, például szótagolási hibák, betűkihagyások,
betűbetoldások, a betűk rossz sorrendje, az akusztikai észlelés hibáiból eredő írásmód (pl.
akusztikailag megkülönböztethető betűk vagy betűcsoportok felcserélése).
(2) Szabályhibák: azok a hibák, amik az ortográfiai normákat sértik és a szabályok nem
megfelelő szintű alkalmazására vezethetők vissza.
f. Finommotorikus tesztek
A finommotorikus koordináció megfigyelésére és kiértékelésére is vannak tesztek, például a
jobb- vagy a balkezesség megállapítására (vö. lateralitási tesztek). A finommotorikus
koordináció mérésére szolgáló tesztek között azonban elég kevés a valóban megbízható, mert a
kéz motorikus kompetenciáinak az osztályozása, illetve az elégséges kompetenciaszint
meghatározása elég nehéz feladat. Legtöbbször a mozgáskoordináció megfigyelésére és
összehasonlító vizsgálatokra vagyunk rászorulva, azaz valójában nem validált teszteljárást
alkalmazunk, ami például a koordináció agyi irányításának folyamatáról adna képet, hanem
szabad szemmel megfigyelhető mozgásokat értékelünk ki. Elliot és Conolly (1984), valamint
Lindy Johnson (1994) dolgozott ki egy jól alkalmazható és jól átgondolt kritériumrendszerrel
rendelkező megfigyelési skálát. Ez a következő megfigyelési szempontokat tartalmazza:
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szóelválasztási teszt (a jobb- vagy balkezességről ad információt), a mozgássablonok
folyékonysága, a mozgások kivitelezésének differenciáltsága. Ennek az eljárásnak a
legfontosabb eleme az elválasztás megfigyelése, és az, hogy ezt összefüggésbe hozza a
lateralitással. Kisgyerekeknél a jobb- vagy balkezesség csakis akkor állapítható meg
biztonsággal, ha a szótagolási mintázataikat is figyelembe vesszük.
g. Vizuális-grafomotorikus tesztek
A vizuális-grafomotorikus teszteket általában megelőzi egy finommotorikus teszt, mivel az ezen
részterületek funkcióit mérő eredmények egymásnak gyakran ellentmondanak. Abból, ha a
gyermek nem tud „szépen” festeni, tévesen vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a
finommotorika zavaráról van szó. A vizuális motorika fogalma alatt azokat a mozgásokat értjük,
amelyeket a szem koordinál. A grafomotorika a vizuális motorika egyik különleges formája,
aminél a szem által vezérelt mozgásokat az olvasás és az írás szolgálatába állítjuk. A
megfigyelések szerint a vizuális-motorikus zavarok elég gyakoriak az O-H-GY-vel küzdő
gyerekek körében. Erre jutott a Forstig-féle (1982) vizuális észlelési teszt is, amelyet a
különböző fejlődési szakaszokra jellemző problémák megállapítására ma is gyakran használnak.
Elterjedt még a Bender-teszt (vö. Münsterberg-Koppitz 1979, ez utóbbi teszt ismert Gestalt-teszt
néven is, rámutatva a Gestalt-pszichológiával való kapcsolatára) és az ún. Göttingeni
formakövető reprodukciós teszt (leírását ld. Schlange, 1977). Ezek a tesztek jól alkalmazhatók e
részképességek zavarainak diagnosztizálására.
Összefoglalás
A tanulmány elsősorban német és angol nyelvű szakirodalomra támaszkodóan mutatta be, hogy
az olvasási nehézségekről és alulfejlett helyesírási kompetenciákról hogyan gondolkodtak az
ezredforduló előtt, és hogyan zajlott az a folyamat, hogy ezek a problémák az elméleti és a
gyakorlati érdeklődésünk középpontjába kerültek. Az elméleti megfontolások a pszicho- és a
neurolingvisztika tárgykörébe tartoznak, s idegrendszeri, patológiai eltérésekre vezetik vissza az
O-H-GY jelenségét. Az O-H-GY felismerésére az angol és a német szakemberek az 1970-es
évektől kezdődően nemcsak olvasási és helyesírási teszteket alkalmaznak, hanem komplex
módon és holisztikus személetet alkalmazva járnak utána az anyanyelvi vagy más órákon
tapasztalt kompetenciagyengeségek hátterében meghúzódó és a gyenge eredményeket
magyarázó tényezőknek. A tanulmányban bemutatott eljárások és tesztek szintén angol és német
szakemberek nevéhez fűződnek, és mint az eredmények mutatják, megbízhatóságuk nagyon
magas. Ezért is érdemes volt áttekinteni ezeket, még akkor is, ha nem a legújabb fejlesztésűek.
Kifejezett előnyük ugyanis, hogy a különböző tesztek egymással összehangoltak és az
eredmények könnyen korrelációba állíthatók. Ennek alapján megbízhatóan megállapítható, hogy
az O-H-GY hátterében neurológiai vagy fejlődési rendellenességek állnak, vagy az intelligencia
és szociális kompetenciák alacsonyabb szintje okozza a tüneti jelenséget, esetleg iskolai
teljesítménykényszer, félelem a feladattól és a kudarctól. Az együtthatók felismerése minden
bizonnyal segíthet a célzott terápia felállítására.
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Mobilapplikációkkal a tanulási sikerességért
Szklenka Patrik
Miskolci Egyetem, magyar nyelv- és irodalom mesterszakos hallgató
Bevezetés
A 21. században, a tankönyvhasználat korlátait figyelembe véve, a mai technológiával
felvértezett diákoknak többre van szükségük annál, minthogy egyszerűen csak használják a
technológiát. Ezért az oktatás egyik feladata, hogy megmutassa számukra, hogyan lehet tanulás
céljára is használni az IKT eszközöket. Az oktatás másik, ezzel a céllal szorosan összefüggő
feladata, hogy a tanárok számára is megmutassa ezek oktatási célú előnyeit.
Dolgozatom egy aktuális nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti kérdéskörrel, a
mobilalkalmazások nyelvfejlesztési célú, nyelvtanórai alkalmazási lehetőségeivel foglalkozik a
hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolások körében. A kutatás egy
attitűdvizsgálattal kezdődött, amelyben felmértem a tanári, illetve a tanulói igényeket azzal
kapcsolatban, hogy milyen mobiltelefonos alkalmazások segíthetnek az anyanyelvünk
nyelvtanának testreszabott elsajátításában, s hogyan segíthetjük ezzel kifejezetten a hátrányos
helyzetű tanulók kompetenciáinak fejlődését. A nehéz szociális körülmények között élő
diákokat, azért hogy boldogulási esélyeiket növeljük, integrálni kell a modern kommunikációs
eszközök világába.
Az attitűdvizsgálat a kiindulópontja annak a folyamatnak, melynek célja, hogy
megszülessen egy olyan applikáció, ami játékosan segít a magyar nyelvtan tanulásában. A
feladat fontosságát jelzi (és a kutatást sürgeti), hogy az elmúlt pár évben született PISA
felmérések alapján27 a magyar diákok digitális szövegértési kompetenciája nagyon gyenge az
európai átlaghoz képest, annak ellenére, hogy országunk alapvetően kompetenciaalapú oktatást
alkalmaz és a Nemzeti Alaptanterv már 2012 óta a kulcskompetenciák közé sorolja a digitális
kompetenciát.
Az IKT oktatás, amely azon eszközökkel való tanítás gyűjtőfogalmát jelenti, mely
Információs és Kommunikációs Technológiákat (IKT) alkalmaz, és amelynek célja hosszútávon
az, hogy gyorsabbá, hatékonyabbá, könnyebbé tegye az információáramlást és a tanulási
folyamatokat a számos rendelkezésre álló számítástechnikai eszköz (számítógépek,
okostelefonok, táblagépek, interaktív táblák stb.) segítségével. Az integrációt ezeknek a
technológiáknak a tudatos es hatékony használatával kapcsolatban egyrészt a hátrányos
helyzetben lévő diákok tanításában, másrészt az eszközök használatának a megtanulásában is
fokozatosan kell végrehajtani. A pedagógusokat fel kell készíteni arra, és nekik maguknak is
meg kell tanulniuk, hogyan lehet támogatni az IKT eszközök hatékony felhasználását
(Kukulska-Hulme–Shield 2008). A mobiltechnológia hatékony motivációs tényező lehet mind a
tanulásban, mind a tanításban. Fel lehet például használni a nyelvileg hátrányos helyzetűek
anyanyelvi oktatásában is. A nyelvi szocializáció szempontjából akkor beszélünk hátrányos
helyzetről, amikor társadalmi-kulturális, szocializációs, ideológiai, gazdasági problémák
gátolják a személyiségfejlődést és ezzel együtt az anyanyelvi kommunikációs kompetenciák
kibontakozását.

27

„A PISA szövegértés-definíciója arra összpontosít, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudnak információhoz
hozzáférni, információt visszakeresni, összefüggéseket felfedezni, ezek segítségével egy adott szövegnek
jelentést adni, majd a megismert szöveg tartalmi vagy formai elemeire reflektálni, azokkal kapcsolatban
állást foglalni, függetlenül attól, hogy online vagy nyomtatott környezetben olvasnak” (PISA, 2015,
Összefoglaló jelentés, 57. oldal). Eredmények: „2012-es, valamivel átlag alatti szövegértéseredményünk
szignifikáns gyengülést mutat: átlagunk 488 pontról 470-re csökkent. Helyezési tartományunk is
kedvezőtlenül változott, a 2012-es 18–27. helyhez képes most hazánk eredménye alapján a 30–31. helyek
valamelyikére sorolható a 33 OECD-ország között” (PISA, 2015, Összefoglaló jelentés, 58. oldal).
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A tanárok és a tanulók mobil- és okostelefonnal kapcsolatos attitűdjei
Attitűdfelmérésem célja az volt, hogy információt kapjak a tanulók és tanárok mobil- és
okostelefon használati szokásairól, ezzel együtt megismerjem az általuk gyakran használt
alkalmazástípusokat, valamint felmérjem az igényeket a mobiltechnológiával segített magyar
nyelvtanórák lehetőségével kapcsolatban. A felmérésnek két nagy célcsoportja volt: a 8.
osztályos tanulók, valamint a pedagógusok. Azért esett a választásom a 8. osztályosokra, mert a
nyelvfejlődési elméletek alapján (vö. Gósy 2005) ekkorra már lezárul az anyanyelv-elsajátítás
intuitív szakasza, helyét a tudatos tanulási és nyelvhasználati struktúrák kialakítása veszi át, így
a nyelvi készségbeli különbségek már jobban megfigyelhetőek és a diákok nyelvi tudása is jól
mérhető.
Az attitűdvizsgálat módszertani szempontból két típusból állt. Először egy átfogó
kérdőíves vizsgálatot végeztem, melyben a tanulókat és a tanárokat kérdeztem meg a
mobiltelefon használati szokásaikról, valamint nyelvtanórán való használatáról. Célom a minél
nagyobb válaszadói létszám elérése volt, hogy reprezentatív képet kaphassak a szűkebb kutatási
területről, az Észak-magyarországi régióról. A felmérés második lépéseként kvalitatív kutatást
végeztem, elsősorban a hátrányos helyzetű Észak-magyarországi régióban.
Erre a felmérésre azért volt szükség, hogy az így kapott eredményeket, véleményeket
összehasonlíthassam az általam kialakított mobilapplikációs kritériumrendszerrel, így egyrészt
pontosítsam azt, másrészt hipotézisem szerint egy – a piacon még hiányzó – nem létező
alkalmazás tulajdonságait is körülírhassam. Az alábbiakban ezeket a felméréseket és a kapott
eredményeket, illetve a jövőbeli perspektívákat mutatom be.
Kérdőíves kutatás a tanulók körében
Kutatásomban 141 válaszadó vett részt, akik nemüket tekintve arányos elosztásban szerepeltek a
felmérésben. Regionális tekintetben a válaszok legnagyobb arányban az Észak-Magyarországi,
illetve a Közép-Magyarországi területekről érkeztek. A 141 tanuló közül 138 használ
okostelefont, közülük 117-en Android rendszert vesznek igénybe, mely a teljes válaszadói
létszám 84,8 %-át jelenti (iOS felhasználás 8%, Windows Phone 6,5 %, Symbian 0,7%). A
megkérdezettek közül mindenki használ internetet mobiltelefonján. Több, mint a válaszolók fele
(51,5%) használ ingyenes Wifi-t és adatforgalmat egyaránt. Körülbelül harmaduk (32,1%) csak
ingyenes Wifi-t, míg a fennmaradó 14,2% csak adatforgalmat „fogyaszt”.
A következő kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy mely alkalmazáscsoportokat
használják leggyakrabban a diákok. A legtöbb válasz (95,5%) a közösségi oldalakra érkezett.
Emellett a legjellemzőbb még a zene és hanganyag (77,6%), a kommunikációval és a médiával
kapcsolatos alkalmazások (75,4%) – Messenger, Skype, diktafon, stb. –, fényképezés és
kamerafunkciók (74,6%), szórakozás és játékok (57,5%), levelezés, e-mailezés (50,7%)
igénybevétele volt 28.
A diákok kedvenc alkalmazásaikként a Facebookot és a Messengert jelölték meg. A
közösségi oldal és az üzenetváltó alkalmazás előnyeként azt említették, hogy azért szeretik, mert
lehetőség nyílik az ingyenes kapcsolattartásra az ismerősökkel, akár írásban, képekkel, vagy
hanghívás formájában. A diákok szerint a Facebook előnye még a csoportlétrehozás, mely segíti
a könnyebb kommunikációt osztályon belül. A válaszolók 63,4%-a napi többször is használja a
Facebookot, míg 26,9% minden nap legalább egyszer ellátogat az oldalra.
A tanulói kérdőíves kutatásban a legfontosabb kérdésem az volt, hogy mennyire tetszik
az ötlet, hogy nyelvtanórán tankönyvek mellett okostelefont is használhatnak tanuláshoz. A
kérdésre az 5-ös skálán 4,13-as lett a válaszok átlaga, mely kifejezetten magasnak mondható.
Ennek ellenére a válaszoló diákoknál 94,3%-ban nem használnak tanulási célokra okostelefonos
alkalmazásokat tanórán.
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A diákoknak azért tetszett az okostelefon használatának ötlete tanórai célzattal, mert ez
a technológia színesebbé és érdekesebbé tenné az órákat, emellett mindig kéznél van.
Használatukkal szerintük több minden elérhetővé válik, mint a tankönyvekkel. Sokkal kisebb a
korlátozottság, praktikusabb is, mivel kisebb helyen elfér, nagy mennyiségű adat tárolására
alkalmas, illetve nem szennyezi a környezetet. Többen mondták az interjúkban, hogy így nem
lenne probléma az sem, hogy valakinek nehezen olvasható az írása. Kiemelték még, hogy a
mobiltechnológiai módszerrel jobban rögzülne a tanulási folyamat során a tananyag, mert így
több érzékszervet vonnának be a tanulásba. Olyan vélemények is voltak, hogy javíthatná a
helyesírásukat, illetve segítene alkalmazkodni ahhoz, hogy sokféle kommunikációs
élethelyzetnek az alapját ma már a telefonok képezik. Volt, aki csak annyit mondott, hogy úgyis
egész nap ezt „nyomkodja”, de ha még tanulni is ezen tanulhatna, akkor az igazán izgalmas
lenne a számára.
Akik negatív értékelést adtak, úgy gondolják, hogy az okostelefonok elvonnák
diáktársaik figyelmét, nem lennének miattuk egyenlők a feltételek, illetve a Wifi elérése is
problémát okozna. A diákok egy része, mint ezt az interjúk bizonyították, tart az órai
okostelefon használattól, mert rossz élménye van vele kapcsolatban, mivel nagyon sok
pedagógus a technológia ellen foglal állást.
A diákok tanuláshoz tanáraiknak és társaiknak olyan alkalmazásokat ajánlottak, mint a
hangoskönyv, Word (mint helyesírás ellenőrző), szókereső (Pixwords), Wikipédia, Facebook,
levelezés és e-mail kliens, helyesírási szótárak, illetve a Duolingo.
Ezek az eredmények és vélemények segítenek egy olyan alkalmazás megtervezésében,
amivel könnyen és játékosan lehet majd tanítani a nyelvtant
Kérdőíves kutatás a tanárok körében
A tanárok körében 50 fős válaszadói csoporttal dolgoztam. A válaszadók különböző
korcsoportból, régióból, illetve intézménytípusokból kerültek ki.
Arra, hogy használnak-e okostelefont, a válaszadók 85%-a felelt igennel. Az
okostelefont használó tanárok által kedvelt alkalmazáscsoportok nem sokban különböznek a
diákokétól, mivel az eredmények azt mutatják, hogy itt is azokat az alkalmazásokat,
alkalmazásfajtákat (levelezés, közösségi oldalak, Messenger) használják a legtöbben, melyek a
mindennapi kommunikáció részei.
A válaszadók majdnem háromnegyed része (73,5%) szerint a mobilapplikációkat fel
lehet használni tanulási, tanítási célra. Az ötletet támogatók a szókeresős (Pixwords, Szókereső),
illetve szókincsfejlesztő alkalmazások bevezetését javasolták. A helyesírási szótár alkalmazási
lehetősége is az ötletek között volt (praktikus, telefonról mindig elérhető). Többek szerint
hasznosak lennének a hangrögzítő, illetve további különböző audio-alkalmazások, amelyekkel a
diák visszahallgathatná a saját hangját, így észrevéve saját hibáit. Ezek a programok segítenének
a kiejtés gyakorlásában is, továbbá a kapott vélemények szerint, ez dialektológia órán is
hasznosítható lenne. Emellett érkeztek még olyan válaszok is, hogy a levelezős alkalmazásokat
(pl. gmail, freemail), illetve az idegen nyelv tanulását segítő oldalakat (pl.: Duolingo) is lehetne
szakszerűen használni. Az ötletet ellenzők szerint órára nem való telefon, továbbá a
mobiltelefonos alkalmazások nem segítik a tanulást.
Kérdésemre, hogy mennyire tartanák jó ötletnek az okostelefonok tankönyvek melletti
felhasználását nyelvtanórán tanulás céljából, a tanárok 3,7-es átlageredményt adtak (5-ös
skálán).
Ezután a tanároknak szintén 5-ös skálán (1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljes
mértékben egyet ért) kellett értékelniük az okostelefonok felhasználásával kapcsolatban
felmerülő előnyöket és hátrányokat. A válaszok nagyfokú egyezést (4,03-as átlag) mutattak
abban, hogy a mobiltelefonok érdekesebbé tehetnék az órákat. A pedagógusok általában úgy
gondolják (3,88-as átlag), hogy hosszútávon hasznos lenne a nyelvi kompetencia fejlesztésére,
ha bevonnánk a nyelvtanórákon a mobiltelefonokat is. Ha nem lenne kötelező, el lehetne
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dönteni, hogy a válaszoló pedagógusok felhasználják-e az órán az okostelefonokat tanítás
céljából, akkor a többség használná azt (3,85-ös átlag). Arra, hogy mennyire lenne nehéz
beletanulni az okostelefon szakszerű alkalmazásába (1: egyáltalán nem lenne nehéz, 5: nagyon
nehéz lenne) a tanárok 2,53-as átlagot adtak, tehát nem érzik teljesíthetetlennek a feladatot. Az
állításomra, hogy „a tankönyvek teljes mértékben kielégítenek minden igényt, nincs szükség
arra, hogy mellettük okostelefonokat használjunk tanórai célzattal”, 1,8-as átlagot adtak a
válaszadók29.
Véleményem szerint, a kapott eredmények azt jelzik, hogy a hagyományos módszerek
kiegészítésre szorulnak, melyet a mobiltechnológiával meg lehetne oldani. A válaszok alapján a
többség szerint, az iskolák költségvetését tekintve, nehéz lenne kivitelezni, hogy mindenki
okostelefonhoz jusson (3,83-as átlag).
Ezután különböző tanítási célú ötleteket prezentáltam, melyet szintén értékelniük kellett
a válaszadóknak. Az ötletek közül, melyek arra vonatkoztak, hogy szókincsfejlesztésre
(szókereső-, betű kiegészítős alkalmazások, szinonima szótárak), szupraszegmentális
jellegzetességek javítására (prozódiai sajátosságok elemzésére) vagy helyesírás-ellenőrzésre
használjuk-e az applikációkat, mindegyik opció 4-es átlag fölötti eredményt kapott az 5-ös
„kedveltségi” skálán! A Facebook (3,23-as átlag) és a fordítóprogramok (3,33) bevonásával
szkeptikusabbak voltak a tanárok, bár még ebben a két opcióban is láttak olyan lehetőséget,
hogy a tanórán is alkalmazzák őket.
A kérdőív befejező részében arról kérdeztem a kitöltőket, hogy milyen meglátásuk volt
a kérdőívvel kapcsolatban. Az ötleteket általában érdekesnek és jónak találták. Külön kiemelték
a helyesírás-ellenőrzés, valamint a szókincsfejlesztés fontosságát. A mobiloktatással
kapcsolatban felmerülő problémaként továbbra is az iskolák infrastruktúráját és a diákok ehhez
kapcsolódó koncentrációs képességét jelölték meg a legtöbben. Amit még fontos kiemelnünk,
hogy a generációváltásban a funkcióváltás jelentős, de nem áthidalhatatlan. A tanár elsődlegesen
még a hanghívással való kapcsolatteremtés eszközét látja a telefonban (ez igaz akkor is, ha
pozitív a témához kapcsolódó viszonyuk), de a diákokhoz képest nem használják annyira eltérő
funkciókra ezt az eszközt, amely a későbbiekben várhatóan még inkább multifunkcionális
szerepkört fog betölteni
Interjúk
Kvalitatív kutatásom során a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Megyaszói Mészáros
Lőrinc Általános Iskolában, illetve az ózdi Apáczai Csere János Általános Iskolában jártam.
Mindkét iskolában magas a hátrányos-, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya.
Ebben a kutatási szakaszban is arra voltam kíváncsi, hogy a gyermekeknek milyen a
mobiltechnológiához fűződő viszonyuk, mennyire motiválná őket azok alkalmazása a
tanulásban. Az esettanulmány előtt egy szinopszist készítettem, melynek mentén strukturáltam
az interjúk szerkezetét.
Megkértem a gyerekeket, hogy meséljenek arról, milyen érzés az, hogy okostelefonjuk
van. Erről mindenki örömmel beszélt. Kiemelték, hogy olyan funkciókra használják eszközüket,
melyek boldogságot okoznak számukra. Játszanak, ezzel sikerélményeket érnek el. Telefonjukat
fontos kommunikációs csatornaként használják, mert azokkal ingyenesen is tudnak beszélni
(Skype, Viber, Messenger) a barátaikkal és családtagjaikkal.
Megyaszón és Ózdon is más tapasztalatokat szereztem azzal kapcsolatban, hogy
milyennek tartják a nyelvtanórákat. A megyaszói iskolában több terem fel van szerelve
interaktív táblával. Ugyan nyelvtanórán még nem használják ezeket az eszközöket, de
látványosan felkeltette a gyermekek érdeklődését az újdonság. Ózdon csak számítógépeket
használnak, más IKT eszközt nem. A tanulók kevésbé motiváltak, mint Megyaszón. A diákok itt
jobban úgy érzik, hogy nincs értelme a továbbtanulásuk, mert nem tudnak kitörni a régió
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szociálisan hátrányos helyzetéből. Az idegen nyelv és a nyelvtan tanulás közötti különbségként a
diákok válaszai alapján megállapítható, hogy a vizsgált helyeken az idegen nyelv tanítása
színesebb, mint a magyar nyelvtané. Több a hallott szöveg utáni szövegértés, és kiemeltebb
szerepet kapnak a csoportos gyakorlatok is.
Azt az ötletet, hogy okostelefont is használhatnának nyelvtanórán tanuláshoz, mindkét
helyen nagy örömmel fogadták mind a tanulók, mind pedig a tanárok. A diákokat megkértem,
hogy képzeljenek el egy alkalmazást, ami segít a nyelvtantanulásban. Erre azért kértem őket,
hogy véleményüket összehasonlíthassam az általam kialakított kritériumrendszerrel, így ezzel
egyrészt pontosítsam azt, másrészt az applikáció további megtervezésében konkrét
eredményekre tudjak támaszkodni.
A tanárokat is több szempontból igyekeztem a feltett kérdések által bevonni a
tervezésbe. Kíváncsi voltam például, hogy általában mennyire tartják motiváltnak az osztályban
tanuló nehéz körülmények között élő diákokat, és arra is, hogy ezzel a módszerrel mennyire
tartják motiválhatóbbnak a hátrányos helyzetű gyermekeket. Azt a választ kaptam, hogy
megfelelő módszerekkel, illetve eszközökkel motivációjuk növelhető. Ezek között kaphatnak
szerepet az új és számukra érdekes eszközök is, mint például a mobiltelefon. Arról is
megkérdeztem a pedagógusokat, hogy mit szólnának az IKT eszközök általános térnyeréséhez a
tanórákon. A fogadtatás pozitív volt, mind a mobiltechnológiával, mint az általános IKT
eszközökkel kapcsolatban. Fontos megemlítenem, hogy a két, hátrányos helyzetűeket nagy
arányban tanító iskolában a diákok 95%-a rendelkezik okostelefonnal.
A mobilapplikációk kritériumrendszere
Különböző szempontok alapján, különböző operációs rendszerű és minőségű okostelefonokon
kerestem és teszteltem alkalmazástípusokat, illetve mobilnézetre optimalizálható weboldalakat.
Az általam elkészített kritériumrendszerbe olyan szempontok kerültek be, amelyek alapvető
szükségletek az alkalmazások szakszerű, problémamentes felhasználásához. Főleg arra
figyeltem, hogy olyan kritériumokat gyűjtsek össze, melyek alapján kialakítható egy olyan
preferenciakeret, melynek alkalmazásait mindenki egyenlő feltételekkel használhatja, még akkor
is, ha a készülékek minősége különböző. A kritériumrendszerrel kiszűrhetővé válnak azok az
alkalmazások, melyek nem kompatibilisek a feltételekkel.
Az alkalmazásoknak/weboldalaknak a kritériumrendszerben az alábbi tényezőknek
kellett megfelelniük: legyenek hozzáférhetőek (internetelérés megoldása, adatforgalom/Wifi
használat), alacsony hibaszázalékkal működjenek, legyenek platform függetlenek, ne legyen
nagy tárhely igényük, kényelmesen lehessen őket használni, ne legyenek költségesek,
szórakoztatóak és érdekesek legyenek, illetve lehessen használni őket nyelvi
kompetenciafejlesztésre is. Ezek alapján kijelöltem azokat az alkalmazásokat, amelyek
komplementer weboldal párjukkal kielégítő megoldást nyújthatnak a vizsgált kérdéskörben.
Felhasználásra szánt applikációk
A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód. Ez a kód adatok (GPS koordináták, hivatkozások,
szövegek) tárolására alkalmas. A kód tartalmát kamerával és a megfelelő szoftverrel rendelkező
eszközök (pl.: okostelefonok) segítségével lehet visszafejteni. Ez lehetővé teszi, hogy a hosszú,
körülményes, bonyolult adatokat ne kelljen begépelni, csak beolvasni a kódot. Funkciói
többrétűek: felhasználhatjuk tanórán egy-egy weboldal (URL cím) vagy vázlat kódolására,
illetve szórakoztató játékokra.
A gyerekek szeretik, mert interaktív tevékenység. Ők olvashatják be, majd fejthetik
meg a kódokat. A kódok kivetíthetőek és nyomtathatóak is. A QR-kódok felhasználása
csoportmunkára is jó. Mindenki beolvassa a kapott QR-kódot, ezáltal megtudja, melyik
csoportba tartozik, mi a feladata. Ez praktikus, mert nem kell mindenkinek külön elmagyarázni a
feladatokat, így időtakarékos is. A kódok arra is alkalmasak, hogy egy-egy feladat megoldását
elrejtsük bennük, így ha a tanulók megoldottak egy feladatot, a megoldást le is ellenőrizhetik a
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QR-kódok segítségével. A kódokat lehetne használni egy, az óra tematikájával kapcsolatos
kincskereséshez, akár a Munzee és a Geocaching ötletével is kiegészítve.
A tervezéskor alapvetően az automatikus Wifi elérésből indultam ki. Az alapötletem az,
hogy az iskolákon belül lehetne elrejteni a QR-kódokat és kincsvadászatokat szervezni. Ezek
kapcsolódhatnának a házi feladatok megoldásaihoz, nyelvtani szabályokhoz, nyelvtani
útvesztőkhöz, amelyekkel szórakoztatóan lehetne tanulni a magyarórákon is. A kódokkal olyan
feladatot is lehetne szervezni, ahol egy egymásra épülő útvonal egy-egy állomását jelölnék a
QR-kódok. Így egy kialakított pályán kellene végighaladnia a tanulóknak, eljutva a célállomásig.
Tudvalévő, hogy a fordítóprogramok nem működnek hibátlanul, főleg hosszabb
szövegek esetében. Kisebb egységek fordításakor viszont aránylag jól funkcionálnak, bár itt is
vannak félrefordítások. Ezeket a félrefordításokat lehetne felhasználni arra, hogy tanórán a tanár
vezetésével kielemezze az osztály a mondattani helytelenségeket, melyeket kijavítva
felhívhatjuk a figyelmet a magyar nyelv jellegzetességeire (pl. variabilitás), összehasonlíthatjuk
a magyar nyelv tipológiáját és grammatikáját más nyelvek logikájával. Az ötlet nem igényel
magas szintű nyelvtudást.
A Microsoft Word (illetve a Word Pad és a jegyzettömb) alkalmazható jegyzeteléshez,
digitális tollbamondáshoz, de a helyesírás ellenőrzésére is alkalmas lehet. Önmagában ugyan
nem alkalmas a helyesírási szótár helyettesítésére, mivel a Word a helyes szavakat, főleg
szóösszetételeket sokszor pontatlanul ítéli helytelennek, illetve össze is von szavakat. Azonban
a helyesiras.mta.hu weboldallal
együtt,
véleményem
szerint
kiegészítik
egymást.
A helyesiras.mta.hu, a szinonimaszotar.hu és
az idegen-szavak.hu együttesen
használva,
alkalmasak lehetnek arra, hogy segítsenek a tanulóknak a választékosabb kommunikálásban, az
anyanyelvi írásbeliségük és szóbeliségük interaktív fejlesztésére.
A beszédtechnikai, a fonetikai, például a szupraszegmentális jellegzetességek, valamint
dialektális és szociodialektológiai különbségek felismerésében, bemutatásában és fejlesztésében
segíthetnének a hangrögzítő diktafon alkalmazások. Emellé javaslom a Google Chrome
böngészőről elérhető http://onlinediktalas.hu beszédfelismerő program használatát is. A diktafon
segíthet abban, hogy a beszélő felismerje saját hibáit, miután visszahallgatta az általa
mondottakat. Ezzel a módszerrel jól fejleszthető a helyes kiejtés.
Szókincsfejlesztésre különböző szókereső, szókirakós, illetve a klasszikus „akasztófás
játékok” és ezek mobil alkalmazásai az alkalmasak. Ezek folyamatosan bővülnek a szavak
számát tekintve. Javaslatainkat mi is elküldhetjük a fejlesztőknek. Emellett a keresztrejtvényes
alkalmazások is tökéletesek a mentális lexikon előhívási folyamatainak fejlesztésére, akár
tematikus témákban is.
A Socrative a tanulók értékelését és ellenőrzését is gyorsabbá tenné. Használata
egyszerű, mert a regisztráció után (mely idegen nyelven sem bonyolult), ha létrehoztunk egy
saját szobát (vagy irodát), akkor már tudunk kérdéseket szerkeszteni. Amint készen vagyunk a
kérdésekkel, a tanulókat ebbe a szobába kell meghívni, ahol válaszolhatnak a kérdésekre. Itt
gyors visszajelzés kapható a pedagógust érdeklő kérdésekről (akár a tantárggyal, akár azzal
kapcsolatban, hogy hova szeretnének menni a diákok kirándulni). Az, hogy a program idegen
nyelvű, azért nem probléma, mert a kérdéseket mi írjuk be, tehát a kérdések és a válaszok is
beírhatók magyarul.
A Facebookot, melyet sok pedagógus ellenségként kezel, Magyarországon is több
millióan használják. Az internet megjelenése óta (chat, Messenger, a közösségi oldalak
térnyerésének idejétől) több nehézséget okoz a helyesírás. Kutatásaim alapján elmondhatom,
hogy a gyerekek gyakran már kézi írás során sem használnak központozást, lehagyják a dupla
betűk egyik tagját, gyakran rövidítenek és írnak le szavakat fonetikusan. Mint a tanulói
kérdőívemből is kiderült, a vizsgált 8. osztályosok, több mint 90%-a napi rendszerességgel
használja az oldalt. Azt gondolom, ha már úgyis ezt teszik, akkor meg kell tanítani őket arra,
hogy helyesen tegyék ezt, s a modern technikát az ismeretszerzésre használják fel.
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Facebookon lehetőségünk nyílik csoportot létrehozni, ahol az osztály tagjaival
gyorsabban, könnyebben kommunikálhatunk. Szempont, hogy a diákoknak helyesen kell írniuk,
helyesen kell alkalmazniuk a nyelvtani szabályokat. Kritérium a nagybetűvel való
mondatkezdés, a helyes központozás, illetve a helyes ékezethasználat. A Facebook lehetőséget
nyújt utólagos szerkesztésre, így az elírt szavakat utólag is ki lehetne javíttatni a diákokkal, hogy
a helyes alak rögzüljön. Ide házi feladatokat is fel lehet tölteni, amelyeket a diákok innen
könnyen elérhetnek, otthon megoldhatnak, majd visszatölthetnek az oldalra, ahonnan a tanár is
könnyebben eléri azokat. Így az online adatkezelést is megtanulhatják ezzel a módszerrel. Egy
közös levelezés is létrehozható ebben a környezetben (ha a hagyományos levelezőrendszereken
kívül keresünk lehetőséget), ahol különböző írott kommunikációs formákat gyakorolhatnának a
diákok. Emellett eseményeket hozhatunk létre (pl. kirándulás, témazáró dolgozat), illetve
tölthetünk fel videókat és képeket is, amelyeket a tanórákon veszünk fel vagy a közös
programokon. A Facebook helyes használatát úgy lehetne integrálni az órai munkába, hogy az
osztályzásnál (például dolgozatnál) plusz pontokat lehessen vele gyűjteni. Ennek a
kezdeményezésnek az lenne a célja, hogy egy idő után – miután a folyamat rögzült – a tanulók
rutinszerűen írjanak helyesen a digitális eszközeik segítségével is.
Összegzés
A felmérés során megjelent az igény egy olyan alkalmazásra, amely a Duolingohoz hasonlít, és
segítene a magyar nyelvtan tanulásában. A Duolingoval különböző nyelveket tanulhatunk meg
játékosan. Különböző témakörökben fejleszthetjük szókincsünket, gyakorolhatjuk az adott nyelv
nyelvtanát. Egyéni képességeinkhez mérten, kitűzött céljainkhoz képest haladhatunk a
nyelvtanulással. Egy ilyen szerkezetű alkalmazást hatékonyan fel lehetne használni a magyar
nyelvtan tanításában is. Például a helyesírás esetében teszteket lehetne kifejleszteni egy-egy
terület begyakorlására (pl.: ly-j írása; hosszú, vagy rövid mássalhangzó; a hagyomány elve
szerint írandó nevek helyesírása). A Duolingo alapú feladatsorok érdekesek és mindig más
sorrendben áll össze a megoldandó teszt. A jó megoldásokért járhatna többletpont, amit azután
például be lehetne váltani nyelvtanórán felhasználható kuponokra (pl. +1 jegy az osztályzásnál).
A fenti eredmények alapján véleményem szerint egy másik típusú nyelvjáráselemző
program megtervezése is aktuális lenne, mely beszéd alapján felismerné a különböző
dialektusokat. Egy ilyen alkalmazás az anyanyelvvédelem és a hagyományőrzés szempontjából
egyformán hasznos volna, de segítségével a tanulók is megismerhetik az egyes nyelvjárásokat.
Emellett megjelent az igény egy olyan beszédszintetizáló programra is, amely igazodik
a beszélő akcentusához (bár ennek megvalósítása nagyon nehéz lenne az idiolektusok miatt).
Véleményem szerint a technikai háttér még nem teszi lehetővé ennek az ötletnek a
megvalósítását, s önmagában talán nem is célszerű a felhasználása, mert a nyelvi hibák
kijavítására nem volna alkalmas. Ugyanakkor a beszédfogyatékossággal élőknek nagyon
hasznos alkalmazás lenne, mert egy program hatékonyabban felismerné a beszédüket, és ha azon
már nem is lehet javítani, transzformálni tudná azt mások számára. A jelnyelv hatékonyabb
tanulásához, használatához kapcsolódóan is sok új lehetőség rejlik egy ilyen típusú új
megoldásban.
Irodalom:
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Kukulska-Hulme, Agnes–Shield, Lesley: An overview of mobile assisted language learning: From content
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1. ábra: Okostelefon használati szokások a 8. osztályos diákok körében
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2. ábra: Vélemények az okostelefonok felhasználásának lehetséges előnyeiről, illetve hátrányairól
(értékelés: 1-5-ig terjedő skálán: az 5-ös teljes mértékben egyetért, 1-es egyáltalán nem ért egyet).
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A migráció, amiként mi ismerjük. Attitűdvizsgálat hallgatók körében
Bézi Orsolya
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, tanító szakos hallgató
Bevezetés
A migráció jelenségével szembesülve és kisközösségekben a migrációról folytatott
beszélgetések tapasztalataiból kiindulva döntöttem úgy, hogy megtervezek és kipróbálok egy
olyan önismereti modult, amely a későbbiekben akár a különböző tantárgyak kereteibe is
integrálható lesz. A foglalkozások során a kulturális identitásunkat mélyen érintő kérdéseknek a
minél szabadabb megbeszélésére kerül sor. A migráció témája napjaink egyik fontos, identitást
alakító kérdései közé tartozik. Ezt a hallgatók össze tudják kötni a tágabb keretbe illesztett
személyes sorsukkal: a szülőföldön maradás, a külföldi karrierépítés és a végleges külföldi
letelepedés dilemmájával, vagy a családon belüli mély kulturális különbségek lehetőségével.
Ezek a felvetések részét képezik a gyermekneveléssel kapcsolatos döntéseinknek is, és azok
átgondolására is késztetnek.
Az önismereti modul két, egymástól több hetes távolsággal lebonyolított találkozót fog
át, amelyek során mindkét alkalommal egy-egy kérdőív kitöltésére és moderált diszkusszióra
kerül sor.
Elméleti keret
A migráció latin eredetű szó. Jelentése: vándorol, megy, költözik, utazik, gyalogol (Rédei 2007:
13). Napjainkban migrációnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során „egyes személyek
úgy váltanak lakókörnyezetet, illetve társadalmat, hogy ez a váltás időlegesből tartóssá,
huzamossá válik” (Cseresnyés 2005: 21). Hontalan az a személy, aki egyetlen államnak sem az
állampolgára. A hontalanok jelentős része menekült. A menedékkérő az a külföldi, aki
menedékjogi kérelmet nyújtott be, és ügyében még nem született jogerős döntés. A menekült a
hazáján kívül tartózkodik, és alapos oka van arra, hogy otthon faji, vallási, esetleg nemzetisége
vagy politikai véleménye, vagy egy adott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt üldözés
érné, miközben saját állama védelmét nem tudja, vagy az üldözéstől való félelme miatt nem
akarja igénybe venni. A migráns gyűjtőfogalom. A migránsok általában három hónapot
meghaladó tartamú tartózkodás céljával érkeznek egy adott országba. A menedékkérők és
menekültek is migránsok, azoknak egy-egy részhalmazát képezik. (Csuka−Török 2015)
A migráció számos típusát különböztethetjük meg. A Migráció az ezredfordulón című
könyvében Cseresnyés Ferenc négy típust ír körül: Térbeli szempontból a migráció lehet
nemzetközi (extern) vagy belső (intern). A belső migráció az országhatárokon belüli
népességmozgásokra vonatkozik. Ezek lehetnek települések vagy régiók közötti mozgások. Az
extern migráció során ország- vagy kontinenshatárokat lépnek át a migránsok. Időbeli
szempontból megkülönböztethetünk rövid, ideiglenes kiutazást, határozott idejű hosszabb
kiutazást és végleges távozást. A döntést kiváltó okokra vonatkozóan a migráció lehet
kikényszerített vagy önkéntes. Önkéntes migráció esetében meghatározó lehet az életminőség
javulása. Ha kényszer hatására történik a migráció, akkor az okok jellemzően a következők:
etnikai, politikai, vallási vagy nyelvi indíttatású üldöztetés, de ide tartoznak a háborúk és a
természeti katasztrófák is. A migráció a résztvevők száma szerint lehet egyéni vagy többes. Ha
többes, akkor lehet csoportos vagy nagyobb tömegeket megmozgató. (Cseresnyés 2005) Ehhez a
tipológiához egy további szempontot csatolhatunk, mely szerint a migráció lehet legális vagy
illegális. Az utóbbi esetben hiányoznak a személyi azonosságot igazoló okmányok. Ekkor a
határátlépés az „átszökés” kifejezéssel írható le.
A dél-ázsiai és az afrikai migrációval kapcsolatban Süli-Zakar István (2016) három
átfogó feltételt jelölt meg, mint kiváltó okot. Ezek lehetnek demográfiai okok, ökológiai
tragédiák, valamint geopolitikai tényezők és velük kapcsolatban a bizonytalanság. A
demográfiai ok az egyik leggyakoribb, migrációt kiváltó erő. Egy régió szűkké válhat a növekvő
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népesség eltartásához, az emberek nyomorban fognak élni, életkörülményeik romlanak. Mivel a
forrásaik szűkösek, ezért gettókba szorulnak. A menekülttáborokban összezsúfolódva nélkülözni
fognak, ami konfliktusokat eredményez. Az ökológiai tragédiák következtében kialakuló
migrációt, amely kényszer kiváltotta folyamat lesz, okozhatja az éghajlatváltozás, amelynek
következtében egy terület elsivatagosodik. Jellemző ezeken a területeken a vízhiány. A
migrációt kiváltó okok közül az utolsót a geopolitikai vagy biztonságpolitikai tényezők jelentik.
Ezek közé tartozik a gyarmati múlt is. (Süli-Zakar 2016) A gyarmatokról az anyaországba
történő vándorlás mindig is jellemző volt. Az állami korrupció, a vallási üldöztetések, vagy az
állam szétesése veszélyeztetik az emberi élet biztonságát. Én a globálissá vált kommunikációt is
a migráció kiváltó okaihoz sorolom, ugyanis a tömegmédia a távoli európai világot vonzóként
mutathatja be, s ezzel az idealizált képpel szembeni kritikátlan elfogadást alapozhat meg, amely
viszont később csalódáshoz, kiábránduláshoz, szélsőséges esetben radikális szembeforduláshoz
vezethet.
A globális migráció kiváltó okait járja körül az Ernest George Ravenstein nevéhez
köthető push és pull modell is. Az ösztönző okokat két csoportba sorolta aszerint, hogy azok
vonzzák vagy taszítják-e a migrációra készen állókat. Push-faktornak nevezi a taszító erőket, így
a rossz gazdasági helyzetet odahaza, az alacsony jövedelmet és életszínvonalat, a rossz
egészségügyi helyzetet vagy a polgárháborúkat. Velük szemben a pull-faktorok közé sorolja a
vonzó hatásokat, mint a jó munkahelyet, a magasabb életszínvonalat, a magasabb jövedelmet, az
emberi jogok tiszteletét vagy a színvonalas iskolai oktatást. (vö. Hautzinger – Hegedüs –
Klenner 2014)
Hazánkban 2015 januárjától került a figyelem fókuszába a felgyorsult migráció. Az
MTA Migrációs Munkacsoportja által elkészített elemzés, amely a 2015. január 1. és 2015.
augusztus 31. közötti eseményeket vizsgálta hazánk vonatkozásában, rámutat, hogy milyen
kevés megbízható ismeret állt rendelkezésre ezzel a nagy horderejű eseménnyel kapcsolatban.
Csakis azoknak az adataival tudtak dolgozni a kutatók, akik regisztráltak ebben az időszakban.
Sok embert azonban nem sikerült regisztrálni, róluk a hatóságoknak nincsenek információi (vö.
Csuka – Török 2015). Csak találgatni tudunk a migráns populáció összetételére vonatkozó
legalapvetőbb kérdések tekintetében, valamint a migránsok nagyszámú megjelenésének
hatásaira a magyar munkaerőpiacon (vö. Csuka – Török 2015; Cseresnyés 2005; Sik − Tóth
1997).
A migrációs jelenség megértéséhez hozzátartozik, hogy a migrációt mint
médiaeseményt is megértsük. A migráció az egyik központi téma volt mind a helyi, mind pedig
az országos médiumokban az elmúlt két esztendőben. Nem csak a lehetséges gazdasági
következmények miatt vált fontossá, hanem a hozzá kapcsolódó vallási, kulturális és emberjogi
kérdések miatt is. Annak ellenére, hogy a migráció jelensége tematizálta a hazai nyilvánosságot,
a magyar lakosság legnagyobb részének nincs közvetlen tapasztalata a migránsokkal. A
migráció eddig hazánkat mint tranzitországot érintette, kérdés, hogy mikor válunk majd
célországgá (Wetzel 2011). Ha a migrációt válságként éljük meg, ennek a problémának a forrása
a migráns lesz. Mivel tömeges migrációról van szó, ezért az egyes ember nem jelenik meg a
maga egyediségében, helyette, mint statisztikai adat válik hozzáférhetővé a hivatalok számára. A
velük kapcsolatos pozitív hozadék formái sok esetben nem válnak a médiadiskurzus részévé,
vagy kiszorulnak belőle (Prischetzky – Szabó 2011). Igen jelentős véleményformáló hatása van
a tömegmédiumokban megjelenő híreknek, tudósításoknak: beszédtémát adnak, befolyásolják,
hogy miről gondolkodunk és alakítunk ki véleményt, értelmezési kereteket preferálnak vagy
nyomnak el.
A migránsokkal kapcsolatos híradások jelentős része vagy az alapvető morális érzék
működésbe hozatalára, s így a migránsokkal való feltétlen szolidaritás vállalására sarkall, vagy
pedig bűnügyi jellegű abból következően, hogy illegális határsértőkként jelennek meg, akik nem
válogatnak az eszközökben, ha akadályt találnak az útjukban. Bernáth − Messing (2015)
rámutatnak: „Fontos megfigyelni azt, hogy a legnagyobb közönséget vonzó médiumok miként
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igazodnak politikai szándékokhoz vagy miként állnak azoknak ellen, attól kezdve, hogy kit
engednek szóhoz jutni, egészen addig, hogy milyen adatokat, jelzőket, kategorizálást
használnak, milyen képeket mutatnak.” A manipulálás bizonyos esetekben könnyen tetten
érhető, míg más esetekben a viták tárgyát képezi, ugyanis az egyes témákban elfoglalt pozíciók
meghatározzák a médiumokban megjelenő híradásokhoz fűződő viszonyt is. Ennek a belátása
azonban nem egyszerű, mint ezt az alábbi, kevéssé reflektívnek tekinthető idézet is mutatja: „A
médiában megjelenő tévedések, pontatlanságok a közgondolkodás részévé válnak, ugyanakkor a
negatív sztereotípiákat eloszlató, és a tényanyagon alapuló tudósítások sokat tehetnek a
külföldiek iránti elfogadó és befogadó megítélés kialakításáért” (Zádori 2015).
A vizsgálatom során igazolást nyert, hogy a migránsokkal kapcsolatos közvetett
tapasztalatok vannak túlsúlyban, ezeket pedig a média különböző csatornái közvetítik felénk, de
ez nem csökkenti a jelentőségét a családi vagy a baráti társaságoknak mint kommunikációs
közösségeknek. A médiumok üzenetei nem közvetlenül érnek el bennünket, mivel azokat
megbeszéljük ezekben a kisközösségekben. A beszélgetések kimenetele pedig meghatározó
lehet arra nézve, hogy a médiumok milyen típusú üzeneteire leszünk nyitottak (Griffin 2001). A
tájékozódás szempontjából egyaránt jelentősége van a személyközi kapcsolatainknak, hogy kiket
ajándékozunk meg a bizalmunkkal, illetve a médiatudatosságnak. Az utóbbin azt értem, hogy
mennyire vesszük készpénznek, amit az információs felületeken látunk vagy olvasunk, mennyire
értjük a médiaműködés sajátos szempontjait, hogy sikerül-e elkerülni a naiv médiafogyasztói
állapotot, valamint a rezignált, a média „úgyis csak hazudik” viszonyulást. Mindkét állapot
olyan lehetőségektől zárna el bennünket, amelyektől az életünk szegényebbé válna:
következményeit tekintve, a naiv állapot könnyen átalakulhat csalódássá, elzárva magunkat attól
a lehetőségtől, hogy az elfogadás keretein belül maradó kritikus álláspontra jussunk a keresztülkasul mediatizált világunkkal kapcsolatban. Ezt persze mindegyik hallgatótársam tudja a maga
módján, de ha nincs alkalom reflektálni erre, akkor ez a tudás nem fogalmazódik meg. Ennyiben
pedig médiapedagógiai haszna is van az általam elvégzett vizsgálatoknak.
Egy attitűdvizsgálat tapasztalatai és eredményei
A csoporttársak (10 fő) kérdőíves vizsgálatban és a kitöltést követő diszkussziókon vettek részt.
A kérdőívek több kérdéstípust is tartalmaztak, amelyek segítségével fényt lehetett deríteni a
migráció jelenségével, általánosabban pedig az idegen hatásokkal szembeni viszonyulásokra,
beidegződésekre. Szerepeltek benne feleletválasztós kérdések, önálló vélemény kifejtésére
alkalmat adó kérdések, állítások értékelései egy adott skála mentén, illetve három képleírás.
Minden feladat előtt egyértelmű utasítást kaptak a hallgatók.
A kérdőív elején azt vizsgáltam, hogy a hallgatók az idegen milyen megjelenéseivel
találkoztak, és miképpen reagáltak ezekben az esetekben. Ezek lehetnek meghökkentő
öltözködési szokások, a szokatlan életmód, az egzotikus ízek és ételek, valamint a már első
pillantásra idegennek tűnő személyekkel történt találkozás, amely óhatatlanul mély benyomást
tesz az emberre. Ez felkeltheti a figyelmet, és sajátos érdeklődést is kialakíthat. A hallgatók
leggyakrabban a következő élethelyzetekben tettek szert az idegenség érzetét hordozó
tapasztalatokra: vonaton utazva (kínaiak, nagy számban érkező migránsok), a Debreceni
Egyetem kampuszán, ahol sok távoli vidékről érkező külföldi hallgatóval lehet találkozni,
valamint külföldi tanulmányok és diákcsere programok során. Meglepetést tartogathat a
debreceni tömegközlekedési eszközökön történő utazás is, vagy akár egy séta a belvárosban:
találkozhatunk saját hagyományaik szerint öltözködő muszlim és indiai nőkkel, illetve
férfiakkal. A megkérdezettek az idegenekkel való alkalmi kapcsolatfelvétel két típusáról
számoltak be, ezek a segítségkérés (útbaigazítás) és a „leszólítás”. Kiderült, hogy kedvelik a
szokatlan ízeket, többen is szívesen étkeznek görög, kínai vagy thai éttermekben, ahol a
felszolgálók is gyakran ezekből a közösségből kerülnek ki. Mindössze egyetlen megkérdezett
jelezte, hogy nem szereti a szokatlan helyzeteket, a szerény többség (6 fő) nyitottnak ítélte magát
az új, ismeretlen jelenségekkel való találkozásra. A nyitottság bár általános érték napjainkban,
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mégis nehéz meghatározni a pontos jelentését. Mindenesetre a pozitív önkép része. Azok a
válaszok inkább a figyelmet érdemlőek, amelyek a nyitottságtól eltérő lehetőséget fogalmaztak
meg.
Mivel fontos a migráció közvetítettsége, ezért néhány kérdés a médiafogyasztási
szokásaikat térképezte fel. Jellemzően a könnyebb szórakozás lehetőségeit keresik. A hallgatók
nem olvasnak nyomtatott napi- vagy hetilapot. Akik mégis kézbe vesznek napilapot, ők a
megyei napilapot említették, s ez rámutat a lokális vagy regionális sajtótermékek jelentőségére.
Mivel a tájékozódás az infotainment jegyében történik, fontossá válnak a közösségi médiumok.
Mindenki Facebook felhasználó közülük, de kisebb részük az Instagramot vagy a YouTube
videomegosztót is hírforrásnak tekinti.
A család, a barátok és az ismerősök alkotják azokat a közösségeket, amelyeknek nem
csak hírforrásként van jelentőségük, hanem sok esetben itt dől el, hogy milyen híreknek adunk
hitelt és melyeket utasítunk el. A megkérdezettek nagy része a családon belül és a hallgatótársak
által tájékozódik. Ketten említették az egyetemen kívüli baráti társaságokat. Mivel a
tanulmányaikkal párhuzamosan többen dolgoznak, ezért számukra a munkahelyi közösség a
baráti társaságokhoz hasonlóan helyi információs közösségnek tekinthető.
Tíz megkérdezettből hatan mondták, hogy meghajlanak az ésszerű és a meggyőző érvek
előtt. Ez pozitív önképre vall, hiszen akkor is ésszerűen viselkednek, amikor hagyják magukat
meggyőzni, és akkor is, amikor nem. Mindössze egyikük állította magáról, hogy egyáltalán nem
meggyőzhető, és a végsőkig kitartana az álláspontja mellett.
A következő kérdésnél mások fejével kellett gondolkodniuk, ugyanis azt kellett
megítélniük, hogy miként vélekednek róluk a többiek. Heten gondolták, hogy mások szerint nem
győzhetők meg könnyen. Tehát kevesebben indulnak ki abból, hogy a többiek felismerik, hogy
alkalmas, ésszerű érveknek engednek, holott ugyanezt feltételezik magukról.
Amikor megkértem a hallgatótársaimat, hogy vegyenek részt a foglalkozásokon,
mindegyiküknek elmondtam, hogy a migráció lesz a téma. Kíváncsi voltam, miképpen értékelik
saját tájékozottságukat. A többség (8 fő) állította, hogy vannak ismereteik a migrációról és
foglalkoztatja is őket a jelenség. Mindössze egy hallgató jelezte, hogy nem érdekli a migráció,
mert már elege van belőle, azonban itt sem az ismeretek hiányáról van szó. A válaszokból az
rajzolódik ki, hogy kellő ismeretek birtokában léptek be a diszkusszióba.
A migrációval kapcsolatos ismereteik esetében az információs közösségek jelentősége
szembeötlő, gondolva a család és a közösségi oldalak erőteljes megjelenésére a válaszokban.
Figyelmet keltő, hogy az iskola szerepe milyen csekély mértékű. Az oktatás ezek szerint nem
reflektál számottevő méretékben, nem ad közvetlenül használható szempontokat az
eligazodáshoz.
Arra kértem a hallgatótársaimat, hogy röviden foglalják össze a migrációval
kapcsolatos véleményüket. A válaszok természetesen nem voltak egyformák, figyelemre méltó
különbségek is mutatkoztak közöttük, de valójában egy irányba mutattak. A közös pontok így
összegezhetők: 1. A migráció súlyos probléma, amelynek az okait fel kell számolni. 2. A
migránsok sokszor embertelen körülmények között teszik meg az utat. Ezzel szembesülve
felelősséget érzünk és etikai indíttatást a segítésükre. 3. Hazánk nem elég erős ennek a
problémának a megoldására. 4. A migránsokkal kapcsolatos hírek, olykor a személyes
tapasztalatok is riasztóak, félelmet keltőek. 5. Nem szeretnék a migránsok beengedését az
országba. Az egyik hallgató nem a migrációs jelenséget tekinti problémának, hanem annak
tömeges voltát (népvándorlás), amely a méreteinél fogva megoldhatatlan helyzet elé állítja a
fogadó országokat. Az integráció lehetőségeiről borúsan ír, áthidalhatatlannak ítélve a kulturális
különbségeket. Szerinte a praktikus szempontok, észérvek nem oldják fel a jövőben sem a
kulturális szembenállást. Egy másik hallgató jelezte, hogy a kérdést összetettsége miatt nem
lehetséges öt-tíz mondatban megválaszolni. A véleménye helyett a véleményalkotás nehézségeit
taglalta. Kiemelte, hogy körültekintő válasz esetén nem elégséges egyetlen nézőpontból
megvizsgálni a kérdést. Több különböző perspektívát kell kipróbálni ahhoz, hogy érvényes
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választ adjunk. Ehhez azonban támogatásra, hiteles tájékoztatásra volna szükség. Ezen a ponton
a válasza kritikussá vált a média működésével kapcsolatban.
Számítva a média irányában megfogalmazott bírálatokra, a résztvevők kaptak olyan
kérdést is, hogy a tapasztalataik alapján vajon a média valós képet közvetít-e a migrációról. A
válaszok alapján nem lehet állítani, hogy kritikátlanok lennének a médiumokkal kapcsolatban.
Mindössze egy hallgató tekinti magától értetődően igaznak, hogy a média a valóság tükrét
közvetíti felé. A többiek kritikusan fogalmaztak. A kétféle kritika között azonban jelentős a
különbség. Azok, akik azt állították, hogy a médiumok azért közvetítenek hamis képet, mert a
tulajdonosi érdekek vezérlik a működésüket, valójában nagyon súlyos bírálatot fogalmaztak
meg. A válaszukból ugyanis kiolvasható, hogy a médiaműködésnek ezt a módját nem tudják
elfogadni, viszont úgy ítélik, a médiumok nem fognak másként működni a jövőben sem, mert ez
a kifogásolható működés mintha a természetes állapotuk lenne. Azok viszont, akik a túlzásokat
rótták fel, alapvetően a tájékozódáshoz alkalmas forrásoknak tekintik a médiumokat, hiszen a
túlzásokból kiindulva rekonstruálni lehet a valóságnak megfeleltethető helyzeteket, amelyeket a
médiumok eltorzítanak.
Rátérve a migránsok visszatoloncolására, kiderült, hogy egyetlen hallgató ért egyet
vele, hárman pedig szükségtelen lépésnek tekintik, mert „úgyis visszajönnek”. Ők hárman
feltehetően reménytelennek ítélik a migráció európai kezelésének a módját. A csoportnak több
mint a fele (6 fő) állítja magáról, hogy nem ért egyet a visszatoloncolással. Mivel volt egy
alternatív elutasító lehetőség is, az ő esetükben feltehetően emberiességi megfontolások
játszanak szerepet.
A környezetünk érzékelésének a problémáira mutat rá, hogy jóval nagyobb mértékben
ítélték magukat elfogadónak a más kultúrákból érkezőkkel szemben, mint a magyar lakosság
egészét a migránsokkal szemben, amely utóbbit súlyosan elutasítónak minősítették, s tízből hat
esetben a maximálisan elutasító magatartást jelölték meg. Ha helyesen találták el a honfitársaik
viszonyulását, akkor elmondhatjuk, hogy a migránsokkal szemben végletesen elutasítók
tömegében, az elfogadás apró szigeteinek egyikét alkotják. A helyzet azonban alighanem az,
hogy könnyebben gondolunk rosszat másokról, magunkról pedig könnyebben feltételezzük a jót.
Feltéve, ha a jót az elfogadással, azaz a nyitott magatartással, míg a rosszat az elzárkózással és
az elutasítással azonosítjuk. A kérdésre adott válaszok inkább a nyilvánosság által közvetített
elvárások felé mutatnak kapcsolódást.
Amikor a migrációs hullám mérséklésének a lehetőségeiről kérdeztem őket,
válaszaikkal sokat elárultak a migránsok irányában mutatott szolidaritásuk jellegéről, valamint
arról, hogy egyáltalán nem érzéketlenek az emberi szenvedésekre. Annak ellenére, hogy nem
akarták további migránsok Európába érkezését, és a migrációval szembeni passzív, sodródó
magatartással sem rokonszenveztek, a szülőföldön nyújtott segítség megadása mellett döntöttek.
Ez kétféle lehet, s közel fele-fele arányban választották a két lehetőséget. A segítség első lépése
a közel-keleti háborúk lezárása politikai rendezéssel, ami azt mutatja, hogy a hallgatótársaim
fejében a közel-keleti, főképpen a szíriai harcok összekapcsolódtak mint ok és okozat a
migrációval. A másik válaszlehetőség nem említi a háborúkat, viszont közvetve utal a
nélkülözésnek olyan lehetőségeire, amelyek két háború közötti időszakaszban is fennállnak.
A migrációval kapcsolatos várakozásaik az ország és a szűkebb környezet
összefüggésében, rövid és hosszabb távon egyaránt pesszimisták. Egyedül a hosszú távú
következmények között említik ketten, hogy a kulturális keveredés, a korábbi, hagyományos
identitások átalakulása megoldhatja ezt a problémát. A gazdasági hanyatlás és az elszegényedés
jelen van a rövid és a hosszú távú következmények között is, viszont a kulturális különbségekből
fakadó ellentétek zömmel a hosszú távú következmények között jelennek meg. Mintha úgy
látnák, hogy ha rendeződne is hosszabb távon a rövid időn belül bekövetkező gazdasági
hanyatlás, a vallási és kulturális különbségek megmaradnak. Ezek az ellenségeskedés forrásai
lesznek, amiért a migránsok tehetők felelőssé. A keresztény egyházak teret veszítenek, az
európai helyi kultúrák átalakulnak. A hallgatótársaim zöme ezt veszteségként élné meg, és ezért
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fenyegető lehetőséget lát a hagyományokkal való szembefordulásban. Voltak ketten, akik a
jövőt apokaliptikusan festették le: visszatér az önbíráskodás szokásrendje, táborok jönnek létre,
felerősödik a szegregáció, lázadások törnek ki, a társadalmi kohézió leépül. Született azonban
olyan válasz is, amelyik a többihez hasonlóan nagyon borúsan látja a jövőt, de a felelősség
megállapításakor nem a migránsokra, hanem az itt élőkre tett kritikus megjegyzéseket: az ország
lakossága előítéletes, félelemmel teli, ezért nincs lehetőség arra, hogy a várakozásaikkal
ellentétes saját tapasztalataik átformálják a viszonyulásukat. Ennek fontos oka az önzetlen
szeretetre való képtelenség, ami megmutatkozhat a migránsok érzelmi elutasításában, valamint,
és ez egyelőre inkább elvi lehetőség, a migránsok részéről feléjük megmutatkozó szeretet
elfogadására való képtelenségben. A hazai médiumok rossz irányba hangolják az embereket,
ami a kölcsönös elfogadást tovább nehezíti.
A kérdőívek utolsó feladata az volt, hogy 3−3 fénykép esetében írják le, hogy mit
látnak. A hallgatók ehhez a következő utasításokat kapták: „Figyeld meg a képet! Mit látsz
rajta? Írd le! Keresd meg a leginkább kifejező jelzős szerkezeteket!” Tehát arra kérem őket,
hogy azt próbálják meg leírni, amit látnak. Az egyik, kissé bizarrnak tűnő fekete-fehér felvétel
két, medencében fürdőző alakot ábrázolt. (1. kép) A szerkesztőségi utómunkálatoknak, a
vágásnak köszönhetően a szemlélő nem talál egyértelmű eligazító jelet arra nézve, hogy
medencében való fürdőzést látunk, holott a hátulsó alak a medence szélére könyököl, az
előtérben levő pedig éppen elrugaszkodni készül a medence szélétől. Bizonytalan, hogy mi
látható a képen, viszont egyértelműen azért gyűltünk egybe, hogy a migrációról beszéljünk.
Kérdés, hogy a migrációval összefüggésben értelmezik-e a képet vagy sem. Az első eset arra
engedne következtetni, miként Polányi Mihály ismeretelmélete is állítja, hogy az érzékelési
folyamatnak része az értékelés, és nem az tapasztalást követően kapcsoljuk az értéktételezéseket
a dolgokhoz, jelenségekhez (Polányi 1992). Ebben a várakozásban nem kellett csalódnom.
Mind a tíz megkérdezett migránsokat látott tehát a képen, kivétel nélkül. Hárman úgy
kezdték a képleírást, hogy ha nem a migráció lenne a téma, akkor úgy gondolnák, hogy csak
úszkálnak, fürdenek, tisztálkodnak. Ezt a lehetőséget komolyabban nem mérlegelték, mert
azonnal elkezdték a látványt a migráció kontextusában leírni. Ez a kontextus felidézte a
migránsokkal kapcsolatos számos földközi-tengeri tragédiát. Ezeknek a történeteknek az
elképzelt részleteivel azonosították a képen látható helyzetet, amely, ekként szemlélve, egy
baleset vagy szerencsétlenség következtében alakult ki. A szenvedő embert látták meg a kép
előterében. Erre utal a testtartása, a feltételezett életkora (nem fiatal), a nyitott szája. Utolsó
erejét megfeszítve próbál partot érni. Egyértelműen az előtérben levő alak a főszereplő. Őt látják
elsősorban, róla írnak. Mindössze egyetlen hallgatótársam mérlegelte a két alak közötti
kapcsolatot. Azt írta, mintha a másik belenyugodott volna a szeme előtt kibontakozó tragédiába,
hogy a közelében levő másiknak idő előtt fogy el az ereje és a vízbe fullad. A szövegnek („A
mögötte álló ember olyan, mintha belenyugodott volna a sorsába, és elfogadta azt.”) azonban
nem egyértelmű a jelentése. Olvasható úgy is, hogy az előtérben levő még küzd a sors
beteljesedése ellen, míg a másik már nem, de ők ketten sorsközösséget alkotnak. Ehhez a
sorshoz különbözőképpen viszonyulnak. Ez az olvasat azonban teljességgel szimbolikus, nem
konkrét eseményhez kapcsolódik.
A résztvevők eltérő módon értékelték azokat a képeket is, amelyek egy többgyermekes
családnak, illetve fiatal férfiaknak a műszaki határzáron való átszökését ábrázolják. Az első
esetben a látványt megrendítőnek ítélték. A „migráns” szó elő sem fordult a leírásokban.
Feltehetően azért, mert itt az arcukkal együtt vannak jelen a család tagjai. Az apa
arckifejezésének a leolvasásával senki sem próbálkozott, mindenki a kép középpontjában levő
személyre, az anyára figyelt. Az arckifejezése és a testtartása azonban nem volt egyértelmű. Az
anya az alábbiakat cselekszi: bizonytalanul néz az új világra, felméri a terepet, nagyon figyel,
félelmet tükröz az arca amiatt, hogy észre ne vegyék őket. Volt, aki le is írta, hogy a család itt
olyat tesz, ami nem megengedett. A szabály vagy törvény megsértése miatti neheztelést azonban
felülírta az etikai szempont, hiszen értelmezésük szerint az otthonukból kiforgatott, új hazát
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kereső menekültek, köztük ártatlan gyerekek szívszorító történetének egyetlen pillanatát látjuk a
képen. A megrongált határszakaszt átlépő három férfi esete azonban más. Közöttük nem
állapítható meg kapcsolat, nem olvasható le a segítségnyújtás vagy az összetartozás jele. Ezt
észre is vették, ezért olyan kifejezéseket használtak a látottak leírására, amelyek jelzik az
előzőtől eltérő etikai megfontolásokat. A képen a következőket látták a megkérdezettek:
divatosan öltözködő, tiszta és életerős menekülő férfiakat, rohanó arab migránsokat. Volt, aki
fiatal, erős és egészséges férfiakat, más lázadó fiatalokat pillantott meg a képen. Ez a három férfi
a következőt cselekszi: átlépik a határt; sietve, futva illegálisan behatolnak egy területre; sietve
megragadják az alkalmat, hogy találtak egy rést, amin átjöhetnek; éppen áttörnek a
drótkerítésen; átrohannak a határzáron, miután megbontották egy darabon; menedéket keresnek;
gyáván menekülnek, mert feladták a hazájukat. Az arcukról és a testtartásukról, valamint a
mozdulataikról a következőket olvasták le: elszántak; hajtja őket a menekülési vágy; lázadó,
romboló fiatalok; agresszívek; félelemkeltő az arckifejezésük; nyugtalanok; menekülnek.
Látható, hogy a morális megítélésük korántsem olyan egységes, mint a család esetében.
Mindkét alkalommal a program részét képezte egy-egy általam moderált diszkusszió is.
Ezek során a migrációval kapcsolatos gondolataikat fogalmazták meg a hallgatók. A biztonságos
kommunikációs környezet megteremtése érdekében a diszkussziók leirataiban kódneveken
szerepeltek a beszélgetőtársak. Az első alkalommal, élve az előhang lehetőségével, igyekeztem
őket megnyugtatni, hogy nem mély bölcsességek megfogalmazása a feladatuk, hanem a
benyomásaik, az érzéseik, az érzésekhez kapcsolódó gondolataik megfogalmazását várom tőlük,
valamint azt, hogy próbáljanak reagálni egymás kijelentéseire. A legtöbben aktívan részt vettek
a beszélgetésekben. Történeteket meséltünk egymásnak, kérdéseket tettünk fel, és egyetlen
alkalommal sem tagadta meg senki a válaszadást. Megpróbáltak érveket keresni az alapvetően
emocionálisan megalapozott viszonyulásaik magyarázatára, cáfolatára vagy védelmében, de
számos esetben egyszerűen csak szerették volna megérteni, hogy miért úgy gondolnak valamit,
ahogy gondolják.
A diszkusszió első szakaszában a legtágabb értelemben vett idegennel kapcsolatos
tapasztalatokat beszéltük meg, szót ejtve a távol-keleti ízekről és a konyháról. Beszéltek a
kollégiumi élményeikről: egy japán lánnyal tervezett kapcsolatfelvételről, a kubai tánctanárról, a
perui rokonról, egy ismerős kurd fiúról, a németekkel való barátkozás nehézségeiről. Egyedül a
perui rokon látogatását említem, mert ez felidézi a kultúrák találkozásának olykor megjelenő,
humoros oldalát. Nem tudjuk, hogy mire valók egymás egyszerű dolgai. A WC tartályra készült
szövetborítót a megajándékozott család ruhaként veszi használatba, és ráadják a fiúgyermekre.
Ez ahhoz hasonlatos, amikor a törzsfőnök fején látjuk a félbevágott gumilabdát, tollakkal
tűzdelve, a karjára húzva pedig a mindkét oldalán felbontott, harsány színekben pompázó
konzervdobozt. Nincs lényegi különbség a két eset között. Ha az interkulturális érintkezés a
humor forrása is egyben, ez segíthet a másik elfogadásában, a jó szándék méltánylásában. A
paletta tehát színes és változatos. A legtöbbjüknek vannak kapcsolatai külföldiekkel, és jól
tudják, hogy a közvetlen környezetükben is élnek vagy éltek külföldiek. Jókedvűen meséltek a
velük történt élményekről.
Az egyes idegen emberrel való találkozásról áttértünk arra az esetre, amikor tömegesen
jelennek meg az idegenek. Ekkor a velük kapcsolatos viszonyulásunkat már nem biztos, hogy a
jóindulatú, olykor naiv kíváncsiság határozza meg. Szándékosan nem említettem eleinte a
„migráns” szót, mert kódként működve akadályozhatja az emlékezet tágasabb működését és a
szabadabb mérlegelést. A migrációra áttérve, szinte azonnal előkerült a félelem, mint a
migrációval kapcsolatos érzelmek meghatározó eleme. Kértem, hogy fogalmazzák meg ennek a
gyökerét. A félelmet a kulturális különbségekkel, vagy inkább szakadékkal hozták
összefüggésbe. Hamar kiderült, hogy nem az iszlám kultúra önmagában a félelemkeltő. Az
iszlám európai terjeszkedését összekapcsolták a kereszténység szükségképpeni térvesztésével. A
kultúra és a vallás összekapcsolódik a kijelentésekben, de ez nem a pontatlanságból fakadó
keveredés, hanem annak az ösztönös megérzése, hogy a vallás kultúrát alapoz meg. A
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civilizációs szokásaink, ahogy az ügyeinket intézzük, a kultúránkkal van összefüggésben. A
kultúra elvesztése az ehhez a kultúrához kapcsolható múlt elvesztését is jelentené, miként a
szokásaink rövidebb-hosszabb időn belüli elhagyását, átalakulását. A félelem a saját kultúránk
és a hagyományaink elvesztésének a lehetőségétől való félelem volt. Mintha az derült volna ki a
szavaikból, hogy szerintük az iszlám és a kereszténységen alapuló nyugati kultúra és civilizáció
találkozásakor, a vallás tekintetében különösen, az iszlám lenne erősebb pozícióban.
A félelem kapcsán előkerültek a médiaműködést bíráló megjegyzések is. A két e
tárgyban megszólaló egyértelműen utalt ennek kapcsán az elmúlt két évben lezajlott
kormányzati plakátkampányra, amely nem nyerte el a tetszésüket. Világossá vált, hogy miért: a
személyközi interkulturális kapcsolatokban nagyra értékelt nyitottságot kérték számon a
kampányon. A hallgatók egyike korábban Rotterdamban tanult, és bár mélyen megérintette a
multikulturális közeg természetessége, még ő sem tudta elképzelni, hogy miképpen történne a
kultúrák összecsiszolódása tömeges bevándorlás esetén. Mindössze azt kérte számon, hogy ez az
összecsiszolódás még esélyt sem kap. A beszélgetés későbbi szakaszában felmerült, hogy lehet-e
emberekkel kísérletezni? A migrációval kapcsolatos döntések a jövőben vajon visszafordíthatók
lesznek-e, ha kiderül, hogy mégsem válnak be? Aligha.
A hallgatótársaim elesett emberekkel vagy összetört sorsokkal való érzelmi
szolidaritása tagadhatatlan. Az erkölcsi ítélőképességük nagyon is eleven. Amikor a
migránsokkal kapcsolatos helyzetek morális mérlegelésekor további szempontok vizsgálatát is
javasoltam, akkor ezzel változott a megítélésük is. Ugyanarra a jelenségre két különböző, egy
tisztán morális, majd egy gyakorlatiasabb nézőpontból is képesek voltak tekinteni. A morális
nézőpont kevésbé a kompromisszumok keresését, mint inkább a kötelességekre való utalást és
ezzel összefüggésben a morális ítélkezést erősítette fel. Ezek a kötelességek pedig nem ismernek
gyakorlati akadályokat. A gyakorlatiasabb nézőpont viszont könnyen állítható be a morális
nézőpont talajáról erkölcstelennek. Ennek pedig senki sem teszi ki magát szívesen. Olyan
természetű súlyos kérdéseket érintettünk tehát, amelyekre a morális válasz csak egyféle lehet,
aminek viszont a gyakorlati következményei lehetnek beláthatatlanok. Mit jelent a felelősség
kérdése egy ilyen helyzetben? Miképpen lehetséges a morális integritás megőrzése mellett
gyakorlati szempontokat is figyelembe véve kialakítani az álláspontot? A migráció jelenségének
tagoltabb átgondolását ilyen típusú kérdésekkel próbáltam motiválni.
Érdekes volt, hogy szóba kerültek a történelmi eseményekre való hivatkozások a
migrációval kapcsolatban. A példatárba bekerült az 56-os forradalom utáni kivándorlás,
valamint őseink bejövetele a Kárpát-medencébe. Azt tapasztaltam, hogy az ilyen típusú érvek
ereje függ az előzetes érzelmi elköteleződéstől. Ha felháborítóan ridegnek ítéljük a migránsokkal
szembeni magatartást a magyar hatóságok részéről, akkor jogos szemrehányásnak tűnhet a két
történelmi példára való hivatkozás. A régebbi azt üzeni, hogy mi is migránsok vagyunk itt,
Európában, az 56-ra történő hivatkozás pedig hálátlanként, morálisan vállalhatatlanként
marasztalja el azt, ami történik. Ennek az érzelmi hangoltságnak a hiányában ezek az érvek nem
biztos, hogy működnek.
A második diszkusszióra az ankarai és a berlini merényletek másnapján került sor. A
hírek frissek voltak, hallott róluk mindenki. Nem tudtuk kivonni magunkat a hatásuk alól, ezért a
biztonság kérdése nagyobb jelentőséget kapott, mint az előző alkalommal. Az ankarai
merényletet, mint etikai kérdéseket is felvető komplex médiaeseményt próbáltuk értelmezni.
Természetesen a szemetelés problémája is előkerült egy korábbi gyorséttermi emlék
felidézésével. Többen amellett érveltek, hogy ez a magatartás nem egyszerű hanyagság, hanem
kulturálisan beágyazott. Más szemmel néztek a Közel-Keletről érkezett szemetelő debreceni
hallgatókra, mint a péntek és szombat éjszakánként randalírozó helyi fiatalokra, aki szeméttel
borítják be a várost. Az utóbbi esetben a szemetelést esetlegesnek tekintették, míg az előző
esetben sokkal súlyosabban ítélték meg, mert úgy gondolták, hogy a személyiség integráns
része. Csakhogy: a diszkusszió a szemetelő migránsokra terelődött át. Ekkor azt tapasztaltam,
hogy amit az imént még súlyosan elmarasztaltak az itt tanuló közel-keleti hallgatók
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magatartásában, az a migránsok esetében bocsánatos bűn lett. Egymás után hozták meg a
felmentő ítéleteiket: „Hát hová rakja szegény? Nem viheti magával!”, vagy „…ettől jóval
nagyobb gondjuk is van”. Az a súlyosan megítélt magatartás, amit az imént még kulturálisan
kódoltnak tekintettek, itt egyszerű körülménnyé alakult át. Mindez annak a jele, hogy az
elesetteken jóval kevesebbet kérnek számon, mert a morális érzékük ezt diktálja. Praktikus
nézőpontból ítélték el a szemetelést, amikor kulturálisan rögzültnek tekintették, míg morális
felmentést adtak olyan esetben a szemetelőknek, amikor ezt a magatartást nem kötötték
kulturális szálakkal hozzájuk. Erre az ellentmondásra nem figyeltek fel.
Az iszlám női öltözködési szokások kérdése a szankcionálási kísérletekkel kapcsolatban
merült fel. Ha a ruhaviselet a nők muszlim társadalomban elfoglalt helyével van összefüggésben,
akkor az vallási-kulturális értelemben szigorúan szabályozott. Ebben az esetben, például a női
emancipációra való hivatkozással, hogy a tradicionális női ruha a nők férfiak általi
elnyomásának egyik arca, vajon szabad-e kezdeményezni a betiltásukat? Ez mintha ahhoz lenne
hasonlatos, amikor a család szerkezete akaratunk ellenére kerülne megváltoztatásra. Ezt csak
elszenvedni lehet. Csakhogy a nyugati világban viták folynak szinte minden tradicionális
értékről, így a család szerepéről is. Ezekhez a vitákhoz bárhogy is viszonyulunk, az érvek
átgondolása azt kell jelentse, hogy megpróbálunk külső szemlélőként tekinteni az
álláspontunkra, kívül helyezkedve rajta. A szekuláris nyugati társadalmak egyre inkább
veszítenek hagyományos keresztény jellegükből, a tradíció egyre kevésbé köti az ember
cselekvéseit és gondolatait. Önmagunk tárgyilagos szemügyre vétele valószínűleg ezért
sikerülhet. Egy olyan kultúrában, ahol a hagyományok erősek, mint az iszlámban, ez jóval
nehezebben megy. A tradíció nem ereszt.
A külső nézőpont alkalmazása azért is merült fel, mert az egyes idegennel való
találkozások alkalmával kíváncsiak voltak a másikra, a vele kapcsolatos tapasztalatokra, így a
jóindulatú megértés szándékával közelítettek a másikhoz. Úgy tűnik, ez a magatartás nem
mindig nyer viszonzást. Az egyik hallgatótársam egy olyan kérdést vetett fel, amelynek esetében
a mérlegeléskor tetten érhető a külső nézőpontba helyezkedés, ugyanakkor ez inkább erősíti,
mintsem gyengítené a saját világunkhoz való ragaszkodást. A kérdés úgy szól, hogy miként
viszonyuljunk a mély kulturális változások elfogadásához vagy elutasításához a még meg sem
született gyermekünk szempontjából nézve. Ilyen esetben nem hiszem, hogy sokan akarhatnak
olyan világot a gyermeküknek, amelynek még a mából történő körvonalazása is nehezen menne.
A diszkussziók során igyekeztünk különbséget tenni a migráció jelensége és a migráns
vagy migránsok megítélése között, hangsúlyozva, hogy lehetőség nyílik az etikailag
megalapozott viselkedésre abban az esetben is, ha valaki elutasító a migrációval mint
jelenséggel szemben.
Összegzés
Kérdés, hogy a különböző képző intézmények tanító szakos mintahálóiban miképpen lehetne
helyet találni az általam kidolgozott és egy próbakörben lefolytatott modul számára. A migráció
témája beiktatható például a gazdaságföldrajz és a társadalomföldrajz tantárgyakba. De része
lehet a médiaismeretnek is, illetve az argumentációs technikákat tanító kommunikációs
tárgyaknak is. Lehet azonban önálló egység is, mivel az önismeret, a honismeret, a
társadalomismeret elmélyítése, az identitás és annak megértése áll a középpontban. A vita
lefolytatásakor a reflexióra, a kérdéseink önmagunk felé irányításának a képességére és a kritikai
álláspont gyakorlására kell helyezni a hangsúlyt. Mindezeken túl az interkulturális
kommunikáció és az inkluzív pedagógia tartalmához kapcsolódik a legjobban az általam
tervezett foglalkozási terv, hiszen a következő kulcsfogalmak köré szerveződik: kulturálisan
érzékeny társadalom, multikulturális és interkulturális nevelés, multikulturális tartalmak a
pedagógiában, illetve nyelvi alapú rasszizmus, a nacionalizmus és a diszkrimináció elutasítása,
tolerancia kialakítása, valamint az anyanyelvtől eltérő többi nyelv iránti érdeklődés és tisztelet
erősítése, a különböző etnikai hovatartozású gyermekek együttoktatása.
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A migráció során Európába érkezők, köztük felnőttek és gyermekek sorsának
alakulását, beilleszkedésének, oktatásának a lehetőségeit is alkalom nyílt ebben a modulban
végiggondolni. Miért fontos ez? A két foglalkozás alatt az volt a legfontosabb tapasztalatom,
hogy a foglalkozásokon részt vevő hallgatók hiányolták a tanító szakos képzésből azokat a
lehetőségeket, amikor ilyen nyíltsággal beszélhetnek érzékeny, fontos és sokakat érintő
kérdésekről. Módszertani tekintetben fontos szempont az is, hogy a két diszkusszió
eredményességének érdemes alárendelni a szervezési kérdéseket. Ezért kulcsfontosságú, hogy
az, aki a diszkussziókat vezeti, ne a saját meggyőződéseit kérje számon a hallgatóságon, vagy ne
a média érvkészletét vezesse elő. Ezek helyett szempontokat kínáljon fel a továbbgondolás
érdekében, és figyelje, hogy miképpen kapcsolhatók össze a vita menete közben az egyes
résztémák, s ha értelme van, akkor engedjen teret annak is, hogy elkanyarodjanak a szoros
forgatókönyv szerinti pályától.
Az általam javasolt modul esetében, mind a kérdőívek kitöltésénél, mind pedig a
diszkussziók során nagy teret kaptak a különböző kultúrákban kialakult szokásrendszerek
különbözősége és a velük szemben kialakított viszony lehetőségei, feltérképeztük az
attitűdjeinket, és megpróbáltuk megérteni azokat, hogy változtathassunk rajtuk.
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A magyarországi nemzetiségi törvények története, különös tekintettel az 1868. évi
XLIV. törvénycikkre
Kerekes Endre László
Miskolci Egyetem, történelem szakos tanárjelölt
Bevezetés
A 19. századi nemzeti eszme Európában való szétáramlása után mindig is fontos szerepe volt
egy ország „többséget” alkotó nemzetisége és a kisebbségbe szoruló népesség közötti
kapcsolatnak. Különösen igaz volt ez az állítás egy olyan többnemzetiségű országra, mint
Magyarország, ahol a 18. századi betelepítéseknek és belső vándorlásnak köszönhetően az
ország lakossága annyira sokszínű lett, hogy a magyarság aránya 1880-ban az összlakosságot
tekintve csupán 41%-ot ért el (Fónagy 2001: 192). Egy ilyen államban szükség volt olyan
törvényre, mely az élet minden területén bizonyos esélyegyenlőséget biztosít minden nemzetiség
számára a „fő nemzethez” viszonyítva.
A manapság használatos jogrendet tekintve kijelenthetjük, hogy a kisebbségbe szorult
nemzetiségeket megilletik különböző jogok, melyeket a ma hatályos 2011. évi CLXXIX.
törvény biztosít számukra. A törvény kihat az élet minden területére, hiszen lehetőséget ad
többek között az adott kisebbség közösségként való létezésére, a nemzetiség anyanyelvének
szabad használatára, a kultúra és mentalitás szabad ápolására, s ennek gyarapítására, és
legfőképp az egyenlő bánásmód biztosítására. Mindennek alapjai már megmutatkoztak az 1868.
évi nemzetiségi törvényben is. Az 1868-as törvény olyannyira használhatónak tűnt, hogy ez volt
a kor Európájának legmodernebb nemzetiségi törvénye. Modernnek számított, viszont számos
hiányossággal rendelkezett, ezen felül több kiaknázási lehetőséggel is, amit a kor politikája
igyekezett kihasználni. Miről is szólt a törvény? Milyen problémák voltak vele? Hogyan alakult
tovább a nemzetiségi politika a következő évszázadban? Milyen tanulságokat vonhatunk le
mindebből napjainkra nézve? Ezekre a kérdésekre kíván választ adni tanulmányom.
Nemzetiségek Magyarországon a 19. és 20. században
Magyarország 18. és 19. századi történetét és népességét tekintve alakult ki az a megállapítás,
hogy hazánk soknemzetiségű ország. Ezt a kijelentést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az
1850-51-es népszámlálási adatok alapján a magyarok az összlakosságnak csupán 36,5%-át tették
ki. Érdemes megjegyezni, hogy az össznépesség ekkoriban mintegy 13,2 millió fő volt. A többi,
mintegy 63,5%-át a lakosságnak olyan nemzetiségek, etnikumok tették ki, melyek eredetileg
megtalálhatók voltak a Kárpátokban, vagy a 18. századi betelepítéseknek köszönhetően kerültek
be Magyarországra.
A legmagasabb számú nemzetiség a szlovák volt, mely 1851-ben mintegy 1,7 millió főt
tett ki. Főként a felvidéki területeken éltek, valamint 18. századi belső migráció során kerültek a
hegyvidékről az ország belsejébe (különösen a Dunakanyar környékére). Az összesített adatok
során további nyolc nemzetiséggel találkozunk, kik számottevő nagyságban éltek
Magyarországon: németek, románok, ruszinok, horvátok, szerbek, szlovének, cigányok és
zsidók. Találkozhattunk egyéb nemzetiségekkel is, de ezek egyesítve lettek feltüntetve a
statisztikai adatokban (az összlakosság 0,4%-át tették ki). Ezen nemzetiségek közül a szlovákok,
a románok és a szerbek voltak azok, akik legtöbbször szót emeltek autonómiájuk ügyében,
ugyanis nehezményezték a magyar nyelv államnyelvvé tételét, másfelől a magyar politikai
gondolkodás a nemzetiségi törekvések részleges figyelembe vétele ellenére tartotta magát az
asszimilációs politikához.
Habár az 1868-as nemzetiségi törvény autonómiát nem biztosított a nemzetiségeknek,
viszont szabad nyelvhasználati jogot kaptak, ami nyelvi szabadságot biztosított a magyarországi
etnikumoknak. Egyes oktatási programoknak (például a Lex Apponyi) köszönhetően 1910-re
nőtt a magyar anyanyelvűek száma Magyarországon (nota bene, a Lex Apponyi egyik fő
törekvése az volt, hogy az iskolák az anyanyelvi oktatást preferálják, ezzel szemben a
nemzetiségi nyelvű oktatás háttérbe szoruljon) (vö. Katus 2015). A nemzetiségeket tekintve erre
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az évtizedre a románok túlsúlyba kerültek (a lakosság 16,18%-t tették ki), valamint továbbra is
meghatározó etnikumtömböt alkottak a szlovákok, a németek és a ruszinok.
Magyarország népességének megoszlása anyanyelv szerint, 1910
(Horvátország és Fiume nélkül)
Millió fő

%

Magyar

9 938 134

54,56

Német

1 901 642

10,44

Szlovák

1 946 165

10,68

Román

2 948 049

16,18

Ruszin

464 259

2,55

Horvát

181 882

1,00

Szerb

461 091

2,53

Bunyevác, sokác

88 209

0,48

Szlovén

75 072

0,41

210 843

1,16

8 276 593

45,44

Cigány
Egyéb
Nem magyar összesen

Forrás: Gyáni Gábor - Kövér György (2006: 146).
Magyarország nemzetiségi összetételének újabb nagyobb változása a trianoni határmódosítás
után következett be. Ekkor valósult meg a valódi etnikai homogenitás, hiszen az újabb
népszámlálási adatokból kiderül, hogy a magyarság aránya az összlakosságot tekintve 90%
fölött van: 1920-ban ez az arány 91,3%, 1930-ban 93,3%, és 1941-re a mutató 94,1% volt
(ebben az esztendőben a szűkebb országterületet tekintve). Ezekben az évtizedekben két
nagyobb nemzetiséggel találkozunk, a szlovákokkal és a németekkel. Jóllehet, a trianoni béke
következtében a legnagyobb, szlovákok lakta terület, a Felvidék Csehszlovákiához került, de a
„csonka Magyarország” területén is számottevő szlovák kisebbség, mintegy 142 000 fő élt 1920ban, ez a szám viszont az 1940-es évekre visszaesett 76 000 főre. A németek magasabb számot
tettek ki, kezdetben mintegy félmilliós népességet, a második világháború előtti években 477
000 főt tett ki a számuk. (Gyáni 2006: 212-3)
A második világháború utáni évtizedekben a két nagyobb nemzetiség, a német és a
szlovák nemzetiség száma visszaesett. A szlovákság számának visszaesése annak volt a
következménye, hogy a világháború után a csehszlovák és a magyar kormány lakosságcseréről
kötött szerződést, melynek értelmében mintegy 73 000 magyarországi szlovák költözött
Csehszlovákiába, és mintegy 110 000 főnyi felvidéki magyart toloncoltak át Magyarországra.
(Érdemes megfigyelni a két számadat közötti nagyságrendi különbséget.) A németek számának
visszaesése pedig annak volt a következménye, hogy a második világháború utáni a kollektív
bűnösség jegyében számos magyarországi németnek kellett elhagynia Magyarországot, és
költöznie a német területekre, ezen kívül németek ezrei kerültek a Szovjetunióba különböző
munkatáborokba. Az 1900-as évek második felében a cigányság száma tovább gyarapodott és
vált a magyarországi legnagyobb kisebbséggé.
Manapság Magyarország továbbra is tartja nemzetiségi homogenitását, hiszen a
magyarság továbbra is túlsúlyban van a többi nemzetiséghez képest, viszont az összlakosság
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csökkenése, valamint a migráció évről-évre tovább alakítja hazánk etnikai térképét. 2011-ben a
Központi Statisztikai Hivatal elkészítette Magyarország legújabb nemzetiségi összesítését,
melynek alapján kijelenthetjük, hogy a legnagyobb magyarországi etnikumok a cigányok (315
101 fővel), a németek (184 858 fő), a románok (34 680 fő) és a szlovákok (34 350 fő), de
találunk a felsorolásban horvátokat, oroszokat, szerbeket és lengyeleket is. A nemzetiségek
között találunk olyan népeket is, melyek az 1990-es évek gazdasági nyitásának köszönhetően
kerültek Magyarországra, ezek között vannak a kínaiak, a vietnamiak, illetve az arabok. 2011ben az ország lakosságát tekintve a nemzetiségek aránya 7,6% volt, viszont ezek eloszlása nem
egységes, hiszen egyes régiókban nagyobb számban fordulhatnak elő. A legmagasabb számban
Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon fordulnak elő nemzetiségek (az országos átlagtól
majdnem 2 százalékkal több), ezzel szemben a Közép-Dunántúlon 6% alatt van a nemzetiségek
száma. Természetesen régiókon belül is eltérhetnek ezek az arányok, hiszen különböző
nemzetiségű és történetű települések találhatók Magyarországon. Ahhoz, hogy a nemzetiségi
kérdést és igényeiket kezelni lehessen, szükség volt és van törvényi háttérre is. Ennek első
állomása az 1868-as XLIV. törvénycikk, melynek kialakulásához hosszú út vezetett.
Az első nemzetiségi törvény kialakulásának előzményei
Fényes Elek az 1840-es évek statisztikai adatait felvonultató kötetnek előszavában azt írja, hogy
„Magyarországot… lakosaira nézve kicsinyben Európának nevezhetjük; mert itt 18 különféle
nép lakik, kik egymástól nem csak nyelvre, hanem szokásokra, öltözetre is különböznek”
(Fónagy 2001: 191). A magyarok és a magyarországi nemzetiségek között az 1840-es évekig
nagyobb politikai összetűzésre nem került sor attól függetlenül, hogy az 1850-es népszámlálási
adatok alapján a magyarság száma 36,5% volt az összlakossághoz képest. Az európai nemzeti
eszme áramlása ráébresztette az itthoni nemzetiségeket, főként a szlovákok, a románok és a
szerbek jártak az élen abban, hogy őket is megilletik különböző jogok, és felmerült részükről az
önálló nemzetállam gondolata is. Az első nagyobb vita a magyar nyelv hivatalossá tétele körül
robbant ki. 1844-ben a magyar diéta törvénybe iktatta, hogy mind a törvénykezés, mind az
oktatás nyelve a határokon belül magyar legyen. Erre alapozva az erdélyi országgyűlés 1847-ben
ugyancsak hozott egy törvényt azzal kapcsolatban, hogy a tartományon belül a hivatalos nyelv
magyar legyen. Katus László rávilágít arra a problémára, hogy az országon belüli nemzetiségek
nem kaptak jogot nyelvük használatára, hiszen ezek a törvények a kor véleményét, az
asszimiláció politikáját tükrözték. Korábban mind a szerb, mind a román gyűlés törekedett egy
saját nyelvhasználatú terület létrehozására, de ezt a kor politikája elutasította. Kossuth Lajos is
úgy vélekedett a problémáról, hogy egy nemzetet nem lehet nyelvhasználat szerint feldarabolni,
mert az magával, a nemzet feldarabolásával járna. A reformellenzék úgy vélte, a problémát úgy
lehet megoldani, ha: „az egyenlő szabadság, egyenlő jog, egyenlő kötelesség nagy elvét a
magyar korona területének összes keresztény lakossága számára faj, nyelv és valláskülönbségre
való tekintet nélkül” megvalósítják (Katus 1993: 101).
Az első valódi nemzetiségi törvény megalkotására az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc során került sor. A forradalom kitörése után a nemzetiségek petícióval fordultak
az országgyűlés és a kormány felé jogaik rendezése ügyében. Ettől függetlenül az 1848. április
11-én szentesített törvények nem rendelkeztek a nemzetiségek nyelvhasználati jogait illetően,
egyedül annyit szabályozott a XVI. törvénycikk, hogy a megyei gyűléseken és bizottmányaiban
mindenkor a magyar nyelvet kötelezőek használni. Igaz, Magyarországon nem rendezték a
nemzetiségek jogait, viszont a Birodalmi törvénykezés 1848 áprilisában hozott törvényében
biztosította a birodalom népeinek nyelvi sérthetetlenségét. Ezt 1848 decemberében
megerősítették, és az új uralkodó, Ferenc József is kijelentette, hogy a „néptörzsek”
egyenjogúságát és szabad rendelkezését a magyar korona országaiban is meg akarják valósítani
(Katus 1993: 101). Ezek után került sor az első magyar nemzetiségi törvény megalkotására.
Igaz, Kossuth Lajos a területi önkormányzatok igényét elutasította, de a magyarok és a
nemzetiségek közötti béke felállítására nyelvi engedményekre is kész volt. A nemzetiségekkel
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való kibékülést főként Perczel Mór a szerbekkel való, valamint Kossuth Nicolae Bălcescuval
folytatott tárgyalásai segítették elő, melyek után 1849. július 28.-án Szegeden az országgyűlés
Szemere Bertalan vezetésével határozatot hozott nemzetiségi kérdésekben (Schlett 2002: 6).
Ebben kifejtették, hogy: „Engedtessék meg minden népeknek a nemzet szabad kifejlődése... És e
kifejlődés semmi más tekintet által ne korlátoltatnék, mint a státusegység fenntartásának és a
célszerű, gyors, pontos közigazgatás lehetőségének tekintete által” (Katus 1993: 104). Sajnos
ennek a törvénynek gyakorlati szerepe nem volt, hiszen a szabadságharc utolsó heteiben hozták
meg, így a benne foglaltak nem valósulhattak meg.
A következő majd húsz esztendőben számos törekvés látott napvilágot a nemzetiségi
kérdést illetően. A szabadságharc után emigráltak széles csoportja tovább foglalkozott a
nemzetiségek nyelvi kérdésével is. Kossuth továbbra is úgy vélekedett, hogy az ország
területének nyelvi felosztása a magyar nemzet halálát hozná el. Hasonlóan vélekedett az
emigrációban résztvevők többsége is, viszont mindenki tisztában volt vele, hogy a problémát
orvosolni kell. Ezzel szemben a hazai liberális közvélemény már megengedőbben vélekedik a
problémáról. Az 1840-es évek magyarosítási politikáját túlzónak tartják, és elismerik, hogy az
1848-as törvényeket szükséges olyan passzusokkal kiegészíteni, melyek a nemzetiségek jogairól
rendelkeznek. Katus (1993) szerint egyetértettek abban, hogy a megoldás az lenne, ha
megvalósulna a szabadságjogok legnagyobb kiterjesztése, az önkormányzati alapú közigazgatási
rendszer. Ez a nemzetkép már nem egyedül a magyarok nemzete, hanem az országban élő
nemzetiségek (magyar, szlovák, román, stb.) közös hazája.
Mind az 1861-es, mind az 1865-ös országgyűlés szem előtt tartotta, hogy a nemzetiségi
törekvések már olyan erősek, hogy nem lehet felettük elsiklani. Létrehoztak egy nemzetiségi
albizottságot, mely a kilátásban lévő nemzetiségi törvényeket készítette elő. Erre 1866-ban
került sor Sommsich Pál vezetésével. Az általuk 1867 júniusára elkészített tervezetben az 1861ben megalkotott törvényjavaslatra támaszkodtak, s ezeket bővítették ki. A 7 fejezetben és 35
pontban részletezett törvényjavaslatban a nemzetiségi jogokat tárgyalják többek között a
közigazgatás, a törvénykezés és a társulás terén. A nyelvhasználati kérdéseket is felvetik,
megállapítják, hogy a községi és megyei jegyzőkönyveket mindazon nemzetiség nyelvén vezetni
kell, ahol az adott nemzetiség aránya eléri a 20%-ot. Ezen felül tárgyalásra kerül az is, hogy a
peres ügyeit mindenki a saját nyelvén intézhesse a községi, a járási és megyei bíróságokon,
valamint közigazgatási ügyeit, beadványait, felszólalásait mindenki saját nyelvén tehesse meg.
A nemzetiségi kérdés 1868 őszén került az országgyűlés elé megvitatás szempontjából.
Az 1868. évi XLIV. törvénycikk tartalma
a) A megszületése
Az 1868 őszén tárgyalt nemzetiségi kérdésre több törvényjavaslatot terjesztettek az országgyűlés
elé. A nemzetiségek képviselőjeként Mocsonyi Sándor (Alexandru Mocioni) román nemzetiségi
politikus nyújtotta be törvényjavaslatát. Ebben a javaslatban 12 pontban foglalta össze az
albizottság tervezetét. Az ún. kisebbségi javaslat szerint hat nemzet különíthető el
Magyarországon (magyar, román, szerb, szlovák, orosz, német), akiket egyenjogú „országos
nemzetekként” kell kezelni. Mocsonyiék a megyerendszer nemzetiségi határokkal való
kikerekítése alapján kívántak autonómiát adni a nemzetiségeknek. Továbbá előterjesztették,
hogy a nemzetiségeknek a magyarokhoz hasonlóan joga legyen az őket megkülönböztető
jelvényeket (zászló, stb.) használni, a hivatalokban és a törvényszékeken saját nyelvükön
megszólalni, valamint legyen a nemzetiségeknek saját képviselőjük a magyar parlamentben. A
kisebbségi javaslat továbbá az oktatási nyelvekre is kihatott, hiszen a 8-10. §-ok a népiskoláktól
kezdve a felsőoktatásig szorgalmazták a nemzetiségi nyelvek használatát. A törvényjavaslatot a
bizottság valamennyi tagja aláírta.
A kisebbségi javaslat mellett Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter is
benyújtott egy törvényjavaslatot a központi bizottság nevében. Ebben a javaslatban elvetette a
nemzetiségi beadványt, mivel az az európai szellemiséggel ellentétben tartósítja a nemzetiségi
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sokszínűséget és akadályozza az asszimiláció lehetőségét. Eötvösék szerint az államnyelv marad
a magyar, de a többi nyelv is érvényesülhet. Az ő nemzetiségi törvényük a nemzetiségi
egyenjogúsításra támaszkodott, egy olyan egyenjogúsításra, „melyet Magyarország bármely
nemzetiségű polgárai, politikai és polgári jogok tekintetében, különbség nélkül élveznek”
(Gángó 2009: 10).
Ezek után lépett fel Deák Ferenc a „nemzetiségi egyenjogúság tekintetében” beadott
törvényjavaslatával. A törvényhozás előtti vita idején, 1868. november 24-én nyújtotta be a
javaslatot, melyben teljesen elvetette a kisebbségi javaslatot, a bizottsági javaslatra pedig azt
mondta, hogy: „igen sok pontjaiban megegyez az én nézetemmel; de nem egyez meg a szövegek
fölosztására, a szerkezetek logikai folyamára nézve” (Schlett 2002: 25). Törvényjavaslata 28
pontból állt, melyben – mint ahogy november 24-i beszéde tükrözte – főként nyelvhasználati
kérdéseket vetett fel. Deák szerint a hivatalos nyelvnek mindenképp a magyarnak kell lennie,
viszont a magyar nyelven alkotott törvényeket a nemzetiségeknek joguk van saját nyelvükön is
olvasni, fordításban, ezen kívül a hivatalokban, peres eljárások esetén, az egyházi hivatalokban,
valamint a községi többséghez mérten engedélyezett a nemzetiségi nyelv használata is.
Felvetette, hogy az oktatás nyelve mindenképpen a magyar kell, hogy legyen, viszont ha
szükséges, nemzeti nyelvű tanszékek állíttassanak fel. A törvényről szóló vita öt napon át –
1868. november 24. és 28. között – tartott, melyeken a beadványok vitás pontjait egyeztették, és
újbóli kibontakozása volt ez annak a vitának, ami már többször lezajlott a parlament falai között.
A vitában mind magyar, mind nemzetiségi képviselők felszólaltak a maguk szempontját
igazolva. A kisebbségi beadványt az 1868. november 28-i szavazáson a parlament nem szavazta
meg, mely után a nemzetiségi képviselők egyhangúlag kivonultak az ülésteremből. A hosszú
vita után a törvény megszavazására, majd szentesítésére 1868. december 6-án, kihirdetésére
pedig december 7-én került sor az országgyűlés mindkét házában.
b) A törvény szövege, értelmezése
Az újonnan született nemzetiségi törvény esetében Gerencsér tanulmányában azzal a
megállapítással él, hogy a törvény Európában egyedülálló volt, az akkori világ egyik
legmodernebb nemzetiségi törvényének volt mondható. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a
nemzetiségi képviselők nehezményezték saját törvényjavaslatuk visszautasítását, ezzel együtt a
megszavazott törvényt igen kedvezőtlenül fogadták. Később azonban vonakodva bár, de
felismerték ennek pozitívumait. Attól függetlenül, hogy a parlament megszavazta a törvényt, a
közvélemény túlságosan engedékenynek találta a rendelkezéseket és a benne foglalt
jogosultságokat. Ennek következménye az lett, hogy az 1870-es évektől kezdve elkezdődött a
törvény felülvizsgálata.
A törvény a bevezetőjében megalapozza a Deák által „politikai nemzetnek” nevezett
tételt, amelyben minden polgár egyenlő jogokkal bír, hiszen egy nemzetet alkotnak és az
oszthatatlan magyar államnak részét képezik. Itt a politikai nemzet fogalmában a központi
szerep a „politikai” megnevezésen van. A politikai nemzet fogalmának a nemzetállamhoz ugyan
van némi köze, viszont magától, a nacionalizmus eszméjétől igen távol állt. A politikai nemzet
arra szolgált, hogy helyettesítse a nemzetállam fogalmát és tartalmát (Gángó 2003: 4029). A
törvény valamennyi paragrafusa a deáki mintához híven nyelvhasználati kérdéssel volt hivatott
foglalkozni. Az első paragrafus kimondja, hogy a nemzeti egységhez híven a hivatalos nyelv, a
törvénykezés nyelve kizárólag a magyar, viszont a nemzetiségeknek joga van saját nyelvén
hozzájutni a törvényekhez hiteles fordításban. A nemzetiségi törvény következő passzusai a
nemzetiségi nyelvhasználatot szabályozzák különböző tekintetekben. A törvény biztosítja a
politikai nemzet tagjainak az anyanyelvük használatának lehetőségét a legfontosabb területeken,
mint a törvénykezés, a hivatali élet, peres eljárások, valamint az oktatás. Mindenki anyanyelvén
szólalhat fel a községi, törvényhatósági és egyházi hatóságokon, valamint a törvény biztosítja,
hogy mindenki anyanyelvén intézhesse hivatali ügyeit, s ami fontos, anyanyelvén volt joga
választ kapni, akkor is, ha az nem a magyar volt. Bírósági eljárások alkalmával a nem magyar
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nyelvű perek iratait az állam feladata volt lefordíttatni és a hozott ítéletet az érdekelt felekkel
tolmáccsal, vagy fordításban tudatni.
A községek az ún. ügyviteli nyelvet maguk választhatták meg, kötelező volt a
községbéliek nyelvén érintkezni a lakosokkal. Ugyancsak előírta a törvény, hogy „a
törvényhatóságok jegyzőkönyvei az állam hivatalos nyelvén vitetnek; de vitethetnek e mellett
mindazon nyelven is, a melyet a törvényhatóságot képviselő testület vagy bizottmány tagjainak
legalább egy ötödrésze jegyzőkönyvi nyelvül óhajt.” (2. §) Az egyházközségek ugyancsak
megválaszthatták az ügyvitel nyelvét, valamint – bizonyos korlátok között (itt a törvény az
oktatási törvényt nevezi meg) – az egyházi iskolák oktatási nyelvét is megválaszthatták. A
törvény így fogalmaz: „A törvényhatósági tisztviselők a községekkel, gyülekezetekkel,
intézetekkel és magánosokkal való hivatalos érintkezéseikben a lehetőségig ezek nyelvét
használják.” A törvényhatóságok az államkormányhoz intézett irataikban a magyar mellett
hasábosan használhatják saját jegyzőkönyvi nyelveik bármelyikét. Ugyanez volt hatályos a főbb
egyházi hatóságokra, amelyek tanácskozási és ügykezelési nyelvüket maguk határozhatják meg,
de jegyzőkönyveiket hiteles magyar fordításban is fel kell terjeszteniük (5. §).
Az egyházak és községek az általuk fenntartott oktatási intézmények tanítási nyelvét
maguk határozták meg. De a törvény az állam számára előírta, hogy az állami iskolákban
„köteles a lehetőségig gondoskodni arról, hogy a hon bármely nemzetiségű, nagyobb
tömegekben együttélő polgárai az áltatok lakott vidék közelében anyanyelvökön képezhessék
magokat egészen addig, hol a magasabb akadémiai képzés kezdődik” (17. §). A felsőoktatásban
is engedélyezték a nemzetiségi nyelvek használatát, hiszen előírták nyelvészeti és szépirodalmi
tanszékek létrehozását, ha volt rá igény. A nemzetiségi nyelvű oktatást elősegítette a 26. § is,
mely lehetőséget ad bármilyen szintű oktatási intézmény alapítására (szövegesen: „úgy ezentúl
is jogában áll saját erejökkel, vagy társulás útján alsó, közép és felső tanodákat felállítani”).
Ezeket az intézményeket a hatályos oktatási törvény értelmében egyenjogúnak nyilvánítja a
többi állami intézménnyel együtt. Ezeknek az intézményeknek az oktatási nyelvét az alapítók
voltak kötelesek meghatározni, valamint lehetőség nyílt más oktatási intézményekkel való
kapcsolatteremtésre is. A végső, 27. § az, ami a magyar és nem magyar nemzetiségű személyek
közötti esélyegyenlőséget volt hivatott kifejezni. A törvény kimondta, hogy a hivatalok
betöltésekor egyedül a rátermettség a fő viszonyítási alap, nem pedig a személy nemzetiségi
volta, így nemzetiségi volta miatt nem lehetett akadályoztatni őt. Sőt: „inkább az államkormány
gondoskodni fog, hogy az országos birói és közigazgatási hivatalokra, s különösen a
főispánságokra, a különböző nemzetiségekből a szükséges nyelvekben tökéletesen jártas s
másként is alkalmas személyek a lehetőségig alkalmaztassanak”.
c) A törvény értékelése
Ám amint a puding próbája az evés, egy törvény „jóságát” a gyakorlatban az érvényesíthetősége,
betarthatósága jelenti és ebben hagyott kivetnivalót a törvény. Jól látható, hogy a nemzetiségiek
is pártprogramjaikban az 1880-as évek elején még többnyire az 1868-as nemzetiségi törvény
betartatását kérelmezik (Kozári 2009: 25). A mai jogállamiságot alapul véve számos
hiányosságot fedezhetünk fel a törvény érvényesíthetőségével kapcsolatban. Ma a nemzetiségiek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI.
törvény biztosítani igyekszik a nemzetiségiek nyelvhasználati jogait az alapvető jogok
biztosának és helyettesének útján, legalábbis elvi alapon, a jogintézmények hozzárendelt
funkciójaként.
A legfőbb problémát az jelentette a dualizmus kori törvénnyel, hogy jóllehet, a
rendelkezései törvényerőre emelkedtek, viszont érvényesítését semmi sem garantálta, nem
betartását nem szankcionálta semmi. Sem a törvény szövege, semmilyen állami hivatal nem
tartalmazott jogorvoslati biztosítékot, nem létezett a mai értelemben vett ombudsmani hivatal,
ami elősegítette volna a törvények betartását, ahová a polgárok panasszal fordulhattak volna.
Csakis az adott közigazgatási, illetőleg törvényhatósági szerveken múlott, hogy a törvényeket
betartják-e, vagy sem, így a nemzetiségiek nyelvhasználatának érvényesülése nagyon estleges
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volt, esélyegyenlőségük megteremtése a gyakorlatban még kezdetleges szinten állt. Másfelől
problémaként vethető fel az is, hogy a nemzetiségi politika a század végére háttérbe szorult.
Bármennyire is megengedett volt a parlamentben a nemzetiségi képviselők jelenléte, a
nemzetiségi politika sikertelensége miatt inkább más, a dualizmust elutasító ellenzéki pártokhoz
csatlakoztak, majd inkább lemondtak képviselőségükről.
További nemzetiségi rendelkezések a 20. században
Az 1880-as évek végére az 1868-as nemzetiségi törvényt valamennyi nemzetiség kifogásolni
kezdte, mivel az elmúlt évtizedek alatt számos változtatáson ment át a törvény, valamint
kifogásolták a törvények betartását is. A nemzetiségi pártok azzal is próbáltak tiltakozni a
törvény ellen, hogy az országgyűlési ülésektől és szavazásoktól folyamatosan távolmaradtak.
Ahogyan korábban említettem, az is előfordult, hogy a nemzetiségi politika fiaskói miatt a
kisebbségi képviselők egyszerűen lemondtak mandátumukról, ezzel is berekesztve politikai
pályafutásukat (Gerencsér 2006: 225). A magyar nemzetiségi politika kudarca minden bizonnyal
az első világháború végén mutatkozott meg, amikor a magyarországi nagyobb nemzetiségek
(horvátok, románok, szlovákok) kihasználva a monarchia vereségét, kimondták
függetlenségüket és Magyarországról leszakítva területeket új államalakulatokat hoztak létre.
Ennek a lépésnek az egyik oka minden bizonnyal az asszimilációs nemzetiségi politika volt,
mely az 1840-es és 1850-es években is konfrontációt szült a magyarok és a népesebb etnikumok
között.
1920-ra bizonyossá vált, hogy a nemzetiségi politika hiányosságait rendezni kell. Mikó
Imre a következő mondattal foglalta össze az egyik legfőbb problémát: „A békeszerződések és a
kisebbségi szerződések nyomán a világháború után kialakult nemzetközi kisebbségi jog a
nemzetiségi nyelvek hivatalos használatát csak a bíróságok előtt biztosította, és ott is csak
egészen bizonytalan és általános formában” (Gerencsér 2006: 225). Erre a problémára az 1868as törvény revideálását hajtották végre, melyben elsőként a törvényhatósági nyelv problémáit
igyekeztek megoldani. Korábbi rendelet volt erre a probléma a szabályrendeletek nyelvére
vonatkozó 4044/1919. M. E. rendelet, melyben kimondják, hogy a törvényhatósági nyelven
kívül a jegyzőkönyv nyelvén is ki kell adni a rendeletet. Ennek felülvizsgált változata a
4800/1923. M. E. rendelet, melyben annyiban módosították az előzőt, hogy a községekben
kihirdetésre kerülő szabályrendeleteket az állam hivatalos nyelvén felül a községi jegyzőkönyv
nyelvén is ki kell adni. Az ezt követő évtizedekben sem sikerült teljességében kezelni a
nemzetiségi politika törvényi hátterét, hiszen Bethlen István miniszterelnöksége idején sem
született egy, a teljes kérdést átfogó törvény, csupán a nyelvhasználati kérdéseket, ezen belül is
az oktatási intézmények nyelvét szabályozó rendeletet adtak ki. Magyarország további etnikai
kérdései az erősödő szélsőséges politikai irányzatok térhódítása miatt továbbra is rendezetlenek
maradtak. A második világháborút lezáró békeszerződések kedvezőtlenül hatottak volna a
kisebbségekre, ezért a magyar delegátus kidolgozott egy ún. Kisebbségi Kódexet, mely a
legtöbb felmerülő etnikai kérdést rendezte volna, viszont a delegátust a kérdés tekintetében meg
sem hallgatták.
Az 1940-es évek végén a szovjet fennhatóságnak köszönhetően a kommunista
ideológia nagyban befolyásolta a nemzetiségi politikát. Egyfelől a nemzetiségi ügyeket
belpolitikai kérdésként kezelte az akkori magyar politika, másfelől érdemes megjegyezni, hogy
egyetlen tollvonás nélkül próbálták rendezni az etnikai viszonyokat: a népi homogenitásra
törekvő diktatúra nem létező problémaként kezelte a dolgot. Egyedüli rendelkezés ismét a
nyelvhasználati kérdés rendezésére történt, viszont ott is egyetemlegesen határoztak minden
nemzetiség felett: az 1954. évi IV., illetve az 1959. évi III. törvények csupán azt mondták ki,
hogy a peres eljárások idején mindenki szabadon használhatja anyanyelvét, viszont arra ismét
nem adtak garanciát, hogy a törvény be is lesz tartva.
1989 után úgy tűnt, némi változás áll be a nemzetiségi politikát tekintve is. A
nemzetiségi politika két irányban fejlődött. Egyfelől fontosnak tartották, hogy szót emeljenek a
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külhoni magyarság érdekében, ezért az 1989. évi XXXI. törvény kimondja, hogy: „A Magyar
Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a
Magyarországgal való kapcsolatok ápolását.” Érdemes megjegyezni, hogy ez a politikai
irányvonal az elmúlt huszonöt esztendőben hol marginális, hol központi témaként jelent meg a
magyar belpolitikában, viszont ennek a kérdésnek további tárgyalása jelen munkámban nem
feladatom. Ezzel szemben a második irány, mely felé a magyar politika fordult, az a nemzetiségi
kérdések rendezése volt. Erre jelentett némi megoldást az 1993. évi LXXVII. törvény, mely A
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól rendelkezik. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogait a
többségi nemzettel szemben fogalmazza meg, így bizony megfogalmazódhat az a gondolat,
hogy a magyarországi kisebbségeket nem tekinti a törvény a magyar nemzethez tartozóknak.
Maga a törvény viszont rendelkezik rengeteg olyan kérdésről, mely régóta napirenden volt a
nemzetiségi politika színterén. A törvény rendelkezik nyelvhasználati, valamint nemzetiségi
oktatási tényezőkről, és újabb egységként foglalkoznak cikkelyek a nemzetiségi
önkormányzatok felállításával, ezek feladataival, költségvetésével, a nemzetiségek
tömegkommunikációs lehetőségeivel (televíziók, rádiócsatornák, sajtóorgánumok, stb.), illetve
megjelenik a törvényben a kulturális autonómia is.
Összegzés
Ahogyan az előző fejezetekből kiderült, a magyarországi nemzetiségi törvények kialakulása
hosszú és viszontagságos folyamat volt, melyeknek egy-egy része hiányosságai miatt kevésbé
szolgálta a nemzetiségek érdekeit. Hosszú út vezetett el az 1868. évi XLIV. törvénycikk
megszületésétől a 2011-es CLXXIX. törvényig. Az első nemzetiségi törvény megalkotásához
szükség volt arra, hogy az 1840-es évek erőszakos asszimilációs politikája és a nemzetiségek
háttérbe szorítása helyett inkább a velük való megegyezés politikáját tartsák szem előtt, valamint
az egyenlő jogok biztosítására törekedjenek. Az 1850-60-as évek politikájában végbement
változásokat minden érdekelt politikus látta és lehetőség szerint értékelte is. Katus László hívja
fel a figyelmet Eugen Kvaternik horvát politikus nyilatkozatára, aki így nyilatkozott: „midőn
Kossuth úr őszintén elismeri a horvátok állami és nemzeti létét és nemzeti önrendelkezését,
akkor ezzel hatalmas lépést tett, (...) egy gigantikus szellemi küzdelemben a valóság végre
győzedelmeskedett a költészet felett!” Az 1800-as évek magyar politikája is érdekesen
közeledett a nemzetiségi törvényhez, hiszen voltak, akik az 1840-es évek politikáját folytatták
volna. Török János kijelentette, hogy: „a magyar nemzet nem nélkülözheti a nyelvtörvények
támaszát”, másfelől Eötvös József 1861-es nemzetiségi törvényjavaslatát is rosszallóan fogadta.
Többen követték ezt a nézetet és azt vallották, hogy az egész nemzetiségi politika célja hazánk
feldarabolása. Ezekből a nézetekből következett, hogy a törvény ellenére minden megye
hivatalos nyelve a magyar legyen, és csak ezután következhessen másodlagos nyelvként az adott
nemzetiség nyelve.
És hogyan vélekedik az utókor az első nemzetiségi törvényt illetően? Ugyancsak Katus
László hívja fel a figyelmet arra, hogy a mai magyar szakirodalom és közvélemény úgy véli, az
1868-as nemzetiségi törvény csupán papíron létezett és betartására a kormány nem is ügyelt.
Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején következett be egy fordulat a kérdés megítélésében.
Tisza Kálmán kijelentette, hogy kormánya nem hozott egyetlen olyan intézkedést sem, mely az
alsóbb bíróságoknál megtiltotta volna az anyanyelv használatát. Így vélekedett erről: „A magyar
faj iránti túlbuzgalomból egyes községekben ilyen eljárás követtetett, de valahány ilyen eset a
tudomásomra jutott, lett légyen egyes tisztviselőnek vagy törvényhatóságnak határozata, azt
megsemmisítettem” (Katus 1993: 124). Ugyancsak jó példa a nemzetiségi törvény betartására,
hogy az 1913. évi választójogi törvényjavaslat indoklásában a belügyminiszter leszögezte, hogy
a választójog gyakorlásának nem lehet előfeltétele a magyar államnyelv ismerete: „Az ezeréves
magyar állam tradíciója egyáltalán nem ismeri az állami nyelv tudásán alapuló előjogokat. A
magyar törvényhozás soha senkit sem zárt ki a politikai nemzet köréből azért, mert magyarul
nem tudott” (Katus 1993: 124).
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Mai szemmel nézve a törvényt, megállapíthatjuk, hogy minden bizonnyal a hazai
nemzetiségi esélyegyenlőségi harc egyik mérföldköve az első nemzetiségi törvény, hiszen
jóllehet, nem rendelkezett területi autonómiáról, sem önkormányzatról, mégis engedélyezte a
nemzetiségek különböző fórumokon való szabad nyelvhasználatát, egyesületek létrehozását és a
nemzetiségek iskolaalapító tevékenységét is elősegítette. Ez a törvény szolgált alapul ahhoz,
hogy a mai értelemben vett nemzetiségi törvény minden alkotóelemével (nyelvhasználati
szabadság, jogorvoslati lehetőség, jog az etnikumok kultúrájának ápolásához, önkormányzatiság
kialakítása, stb.) kialakulhasson Magyarországon az elmúlt évszázad során, és végbemenjenek
azok a változások, amelyek a kisebbségi identitást új megközelítésben határozzák meg.
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Múlt, jelen és jövő a borsod megyei német gyökerű településeken
Fekete Alexandra – Kegyes Erika
Miskolci Egyetem, német-földrajz tanárszakos hallgató –
Miskolci Egyetem, egyetemi oktató
Bevezetés: A sváb falvak rövid története és társadalma
A mai Magyarország területén élő németek/svábok, különböző szakaszokban és hullámokban
kerültek mai lakóhelyükre. A magyarországi németek kialakulásában különböző tényezők és
körülmények a meghatározók. A hazai németségnek csak igen kevés hányada az, amelyik a 13.
században honosodott meg, túlnyomó többségük a 17. század végén, az ország török uralom
alóli felszabadulása után került Magyarországra. A török háborúk után Magyarországnak
szembe kellett nézni veszteségeivel. A török által megszállt országrész javarészt elpusztult és
elnéptelenedett. Az elnéptelenedés következtében fellépő munkaerőhiányt a földbirtokosok
katolikus német telepesekkel próbálták meg orvosolni. Kedvező lehetőség adódott az akkori
Német-Római Birodalomban, ahol a harmincéves háború és a fokozódó feudális elnyomás miatt
megnőtt a kivándorlási láz. Ezek alapján a legeredményesebb toborzás a dél- és középnémet
területeken valósult meg. (vö. Manherz, 1998)
Három nagy betelepítési hullám volt a XVIII. században: III. Károly (1711-1740),
Mária Terézia (1740-1780) és II. József (1780-1790) uralkodása alatt. A német telepesek nagy
számban a Dunántúlon, Bácskában és a Bánátban telepedtek meg, de az ország többi területén is
megjelentek, például Szatmár megyében, Zemplén megyében (ld. Manherz, 1998). A német
parasztok jelentős része ún. sváb tartományokból – Württembergből, Felső-Svábországból, a
Fekete-erdőből és a Bodeni-tó környékéről – származott, innen ered a sváb elnevezés. A
betelepítésük jól szervezett volt és kiváltságokat is kaptak, mint például: a helyi földesúr velük
örökös szerződést kötött, észükre adómentességet biztosított, felmentést adott az úrbéri
szolgáltatás alól a telepített falvak lakóinak, valamint biztosították őket arról, hogy a német
törvények és szokások szerint élhetnek majd (vö. Tamás, 2010).
A XVIII. században Magyarország északkeleti részére, a Zempléni vármegyébe is
érkeztek német telepesek. A svábok két hullámban telepedtek ide. Az első hullámban települt
falvak Károlyfalva, Hercegkút és Rátka (1. ábra). Károlyfalva és Hercegkút (eredeti nevén
Trautsondorf/Trautsonfalva) Sárospatak határából kiszakított irtástelepülés. Rátka Szerencs
közelében fekszik, mely a török hódítás után néptelenedett el. Mindhárom tokaj-hegyaljai
település Trautson János Vilmos herceg magánvállalkozása volt az 1750-es években (Tamás,
2010).
Ugyanekkor érkeztek német telepesek Szatmár megyébe is. Történetüket és identitásuk
megpróbáltatásait Baumgartner (2010) dolgozta fel doktori értekezésében. Feltérképezte például
a szatmári svábokkal foglalkozó kamarai dokumentumokat, felfigyelt a svábokat bemutató
magyarországi publicisztika helyi vonatkozásaira, és nem utolsósorban rámutatott, hogy a
szatmári svábok sorsa egybeforr a rátkai, károlyfalvai és hercegkúti németség sorsával.
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1. ábra: Német telepesfalvak és településrészek a zempléni-hegység területén (18-19. század)
Forrás: Frisnyák, 1991, 33. o.
Károlyfalvára az első telepesek 1752-ben érkeztek. 1752-ben olvashatjuk az első halotti
bejegyzést, valamint ekkor jegyezték fel az első házasságkötést és az első keresztelést is. A
betelepülés hosszú folyamat volt, s kezdetben körülbelül 150 lehetett itt a lélekszám.
Trautsonfalva és Rátka lakói 1750-ben települtek be. Trautsonfalva lakossága 250-300 fő körül,
míg Rátka népességszáma 200 fő körül lehetett (Tamás, 2010).
A lélekszám XIX. századi dinamikus növekedését a kolerajárvány törte meg. A XIX.
század végén a társadalmi-gazdasági hatások is nagymértékben befolyásolták a népesedési
folyamatokat. 1869/70-1880 között újabb csökkenés figyelhető meg, de lényeges változás nem
tapasztalható. A lakosság számának számottevő növekedését a halandóság tartós és gyors
csökkenése indította el (Tamás, 2010).
1. táblázat: Károlyfalva, Hercegkút, Rátka lakosságszámának változása 1828-1900
Év

Károlyfalva

Hercegkút

Rátka

1828/29
422
699
736
1850/51
480
692
~720
1869/70
466
814
845
1880
405
783
734
1890
431
851
798
1900
459
899
949
Forrás: Tamás (2010: 211) és Frisnyák (1991: 88).
Az elmúlt évszázad háborús időszakai óriási megpróbáltatás elé állították a svábokat. Az
elhurcolás, a kitelepítések és a „málenkij robot” súlyos veszteségeket okozott a lélekszámban
egyébként is megfogyatkozott falvak számára (Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 2011).
Politikai és retorikai tekintetben mindenkibe belevésődtek a Nemzeti Parasztpárt főtitkárának,
Kovács Imrének 1945-ben megtartott beszédének mondatai: „A svábság egy batyuval jött ide.
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Egy batyuval is menjen. Most osztozzanak a németek sorsában. A svábokat ki fogjuk telepíteni.”
Ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások alapján kitelepítették azokat az országból, akik az
1941-es népszámláláson német nemzetiségűnek vallották magukat (Manherz, 1998). Mindez
felgyorsította az asszimiláció folyamatát, ami különösképpen az elszigeteltségben élő német
falvakra nézve volt következményekkel teljes.
A megtorlások következtében a Magyarországon maradt németség hosszú évekig, nem
mert nemzetisége, identitása mellett kiállni. 1950-ben a német gyerekek anyanyelvi oktatásban
egyáltalán nem részesülhettek, a községek semmilyen nemzetiségi kulturális tevékenységet sem
folytathattak. A rendszerváltással párhuzamosan, az 1990-es évektől kezd a németség újra
minden területen kibontakozni (Manherz, 1998). Példának okáért néhány adat Hercegkút
lakosságáról: A 19-20. század fordulóján Hercegkút lakossága 899 fő volt, a korabeli statisztika
már magyar anyanyelvűnek írta le őket. A magyarosodás folyamata abban is tükröződik, hogy a
település addig használt nevét, Trautsonfalvát megváltoztatták mai magyar nevére, Hercegkútra.
Majd 1930-ban, több mint 1100 lakos közül mindössze egyetlen egy ember vallotta magát német
nemzetiségűnek. Jól látszik: a nemzetiségi nyelv, szokások még éltek, élhettek, de a lakosság
eleget tett az elvárásoknak és magyarnak vallotta magát. (Herman Otto Múzeum Évkönyve,
2011)
Rátka, Hercegkút és Károlyfalva németségét az 1970-es évektől az 1980-as évekig még
viszonylag gyakran említették a magyarországi németek körében kedvelt és olvasott
sajtóorgánumok, mint például a Neue Zeitung és a Deutscher Kalender. Az 1990-es évek végére
szinte teljesen megszűnnek ezek az említések, s sajnálatos módón nemcsak a sajtóban, hanem a
tudományos munkákban is. Elkészültek ugyan a falumonográfiák (ld. a tanulmány végén
található irodalomjegyzéket), de a három faluban, Rátkán, Hercegkúton és Károlyfalván az
idősek által még beszélt német nyelvjárást alig térképezték fel a kutatók. A kutatók, a
szociolingvisták helyét és szerepét valójában a „népi nyelvészek” vették át, akik saját motiváció
és kötődés alapján kutatják például családnevük eredetét, s kíváncsiak arra, hogy a Tajfel
családnévnek mi köze van a német Teufel szóhoz (Taifil, Taiffli > Teufel), hogyan és miért lett a
német hangzású neveknek magyarosított variánsa (Knekt > Knecht, Cígler > Ziegler), és milyen
névre vezethetők vissza a Brögli, Brügli vagy a Mamter, Baumter nevek. A családnevek
összeírásában és a családfakutatásban különösen Naár János jeleskedik, akinek nyelvészeti,
etimológiai szempontból is érdekes és fontos fejtegetései honlapján is olvashatóak30.
A három faluban a nyelvi öntudat a rendszerváltás után a kisebbségi önkormányzatok
megalakulásával, a német mint idegen nyelv oktatásának (Hochdeutsch) bevezetésével, valamint
a nemzetiségi óvodák és a sváb31 nyelvi körök megalapításával éledt újjá. A tanulmány oktatószerzője 2006-ban foglalkozott egy Besztercebányán megrendezett nemzetközi találkozó
keretében Rátka, Hercegkút és Károlyfalva kisebbségi identitásának meghatározásával. 2016ban ugyanezt a célt tűzte ki egy hallgatói projekt, aminek a tapasztalatairól ebben a cikkben a
tanulmány hallgató-szerzője számol be.
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http://narr.hu/narr.htm
„A magyarországi svábok etnikai elnevezése külső névadás eredménye. A 18. század három különböző
periódusában Németország egymástól elkülönült földrajzi és nyelvi területeiről bevándorolt telepesek ritka kivétel - nem éreztek negatív konnotációt a sváb elnevezésben, s mind származásuk, mind
anyanyelvük megjelölésére átvették. Ennek valószínűsíthetően az az oka, hogy a sváb nem a német negatív
tartalommal telített gúnyos nyelvi változata, mint például szlovák-tót, szerb-rác, hanem egy valóságosan
létező, Schwaben területéről származó csoport neve, amelynek tagjai a 18. században elsőként érkeztek
Magyarországra és kevés számú telepest maguk mögött hagyva tovább vándoroltak Oroszország felé. A
későbbi telepítési hullámokban érkezők a sváb elnevezést olyannyira internalizálták, hogy az anyanyelv
használatára azt mondják: svábolnak” (Bindorffer Gy. 2005).
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Körkép tíz évvel korábbról
Rátka/Ratka
Rátka zárt német közössége a századfordulón magát már magyarként határozta meg. Az is tény,
hogy anyanyelvét ősi formájában csaknem teljesen elfelejtette, az elmúlt 250 évben a magyar
nyelvi közegben teljesen asszimilálódtak. A nyelvelhagyás folyamata a második világháború
éveiben indult meg és azt követően is fokozatosan felgyorsult, hiszen hátrányokkal járt az, ha
valaki tudott németül, főleg, ha valaki még németnek is vallotta magát a népszámlálásokon. A
falu lakosságának asszimilálódását erősítette a politikai szituáció és a fogyatkozó népesség. Ez a
két tényező külső ráhatás eredménye (vö. Frisnyák 1991). Az asszimiláció belső okaként
említendő a hátrányos nyelvi helyzet, a nyelvsziget-állapot. A falu németségére korábban
jellemző színes kulturális szokásokat ma örökségként igyekeznek feleleveníteni, de a nyelvi
szokások mára feledésbe merültek, kivételt képez ez alól néhány felirat vagy a magyar nyelvbe
beilleszkedett tájszó. A falu természeti adottságaiból fakadóan is túl elszigetelt volt ahhoz, hogy
a nyelvét megőrizze. „Mindezek által a rátkai német hagyományok elszíntelenedtek, kiszorultak,
elmagyarosodtak” (Frisnyák 1991: 135).
Az önmeghatározás etnikai specifikumai napjainkban erősödnek a faluban, a
legerősebben az étkezéssel kapcsolatos szókincs mutat német színezetet, s a szókinccsel
párhuzamosan az ételek elkészítési módja is svábos jellegű. A faluban még a fiatalabbak is
ismernek olyan ételeket, amelyeknek voltaképpen nincs is magyar megfelelőjük: Grésti Grumpr
(főtt krumpli édes (cukros) hagymakarikákkal a tetején), Grumpr knépli (főtt krumpli paprikás
zsírban pirított tésztával), Klopti bratsz (rakott hagymás hús káposztával), Hernli (édes, töltött
egyben megsütött tészta) (Hódosi Gabriella gyűjtése32).
A rendszerváltás után Rátka is öntudatra ébredt. Ennek fontos jele a kisebbségi
önkormányzat megalakulása. A legutóbbi választásokon a falu 21 jelöltje közül 15
kisebbséginek vallotta magát, a megválasztott 7 önkormányzati tag közül 6 vallotta magát német
származásúnak. Kulturális szempontból jelentős a Nemzetiségi Nap. A tájházban a
németajkúság hagyományait mutatják be. A tájház feliratai és a falu táblái kétnyelvűek.
Károlyfalva/Karlsdorf
Hauser (2001) szociolingvisztikai interjúiból az is kiderül, hogy az 1989-es rendszerváltás után
újjáéledt a faluban a nemzetiségi öntudat. Korábban nem sok jelentőséget tulajdonítottak a
falubeliek a német eredetnek, s azt hangoztatták, hogy inkább magyarnak mondják magukat,
mint németnek, hiszen őseik nyelvét már csak kevesen beszélik, s mondhatni, hogy a károlyfalvi
németség átvette a magyarság kultúráját, szokásait és nyelvét. A teljes asszimilálódáshoz
hozzájárulhatott az is, hogy a második világháborút követően, a falubeli németek egy részét
kitelepítették. Ma jól szervezett kisebbségi önkormányzat irányítja a falut. A falu alapításának
250 éves jubileumára tánccsoportot alapítottak. A faluban évente megrendezik a Nemzetiségi
Fesztivált, amely Hegyalján jelentős kulturális eseménynek számít. A falu vezetői feladatuknak
tekintik az anyanyelvi kultúra ápolását, meggyőződésük, hogy a nemzetiségi lét és életforma
egyik tartóoszlopa a nyelv, amely összetartja a közösséget (l. pl. interjú Hochvárt Jánossal a
Neue Zeitungban). A faluban a német nemzetiség tájszólását ma már csak a legidősebb
generáció beszéli, kétnyelvű felirat is kevés van, de a jellegzetes sváb házak falain azért még
találunk német nyelvű vendégköszöntőket. A község előtt álló helységnévtábla kétnyelvű.
Kétnyelvű feliratokat csak a falu hivatalos épületein látunk: pl. faluház és német kisebbségi
önkormányzat. A fiatalabb, ill. a középső generáció a németet, mint idegen nyelvet beszéli, s
elsősorban annak is az ún. Hochdeutsch változatát, amelyet a német, mint idegen nyelv
32

Fontos megjegyezni, hogy a Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén több
szakdolgozat is készült a témában, többek között az étel- és italnevekkel foglalkozó munka (Hódosi
Gabriella 1996).
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oktatásának keretében sajátítanak el (vö. Hauser 2001). Hochvárt János, kisebbségi
önkormányzati elnök szerint a sváb beszéd a faluban már feledésbe merült, ezt feléleszteni nem
lehet, a mostani generáció legfeljebb egy-két szóra, kifejezésre, étel vagy ital nevére emlékszik,
amit az előtte járó generációk gyakran használtak, vagy egy-két gyermekkorban tanult
gyermekjátékra, amelynek a szövege dialektusban volt mondva. Ugyanakkor a falukutatók
felhívták a figyelmemet a falu sokáig őrzött névadási szokására: a lánygyerekeknek a németben
és a magyarban is használatos keresztnevet adnak sokan (pl. Éva (Eva), Zsófia (Sophia)), míg a
fiúnak inkább magyar keresztnevet, hogy ha elkerülnek a faluból, jobban boldoguljanak.
A temetőben még láthatunk német nyelvű sírköveket is, amelyeknek a feliratai szintén
őrzik a német hagyományokat. A falu öregjei sokáig ragaszkodtak is ahhoz, hogy sírfeliratuk
német nyelvű legyen. A falu egyházi elöljárója szerint a hívek körében az utóbbi években erős
igény jelentkezett arra, hogy a régi sváb hagyományokat felélesszék. Ezért 1998 őszén
megalakult a Szent Gellért Egyesület Károlyfalvi Tagozata, amely német nyelvű imákkal,
énekekkel teszi szebbé a falu liturgikus életét. 1999. dec. 4-én első adventkor 50 esztendő után
ismét német nyelvű misét celebráltak Károlyfalván. Heti egy alkalommal ma is tartanak német
nyelvű misét. A nemzetiségi nyelvápolás céljából alakult meg a nyelvi kör, ahol a falu öregjei
svábul tanítgatják a fiatalabbakat. Sokat tett a nyelvi körért a nemzetiségi nyelvet jól ismerő és
azt fiatalkora óta lejegyző és kutató Csernai Katalin, aki több dolgozatot is írt a falu
nyelvhasználatáról. Trifonovné Karajz Borbála pedig a német eredetű földrajzi neveket gyűjtötte
össze, ilyenek például: Hibli (domb), Grebli (árkocska), Brunaekker (kútföld), Hékli (bokros)33.
A hagyományok felelevenítése iránti szándék látszik abban is, hogy szüretkor ismét
megrendezik a szüreti felvonulások sváb változatát, azaz a szüretelők a szüret után a gazda
házához vonulnak mindenféke mókás öltözetben, ahol vendégül látják őket. A falubeliek nagyon
szeretik a vendégeskedést, a „pincézés” (Pinezerei) hagyománya is német eredetű. A gazda a
váratlanul a házhoz érkező vendéget pincéjéhez invitálja ki, szalonnával, kenyérrel és borral
kínálja. „S mivel a pincék a falu egyik helyén egymást érik, lassan odagyűlnek a többi vendégek
is” (interjúrészlet Hódosi Gabriella gyűjtéséből). Érdekes, ma már nem élő sváb szokás volt az
első világháború idejéig az ún. „karikavasárnap”, amikor is estefelé a falu apraja-nagyja tüzet
rakott, s a tűzben megtüzesedett tölgyfakarikán kellett átdobniuk a játékban résztvevő fiatal
férfiaknak egy fahasábot, a találatért jutalom járt, általában ihattak az utcaborból, azaz abból a
borból, amit a faluból erre a játékra a gazdák kihoztak, s beadtak a közös vendéglátásba. A falu
hagyományairól a sváb ételek is tanúskodtak, amelyeket a faluban gyakorta a magyar nyelvű
közbeszédben is csak svábul emlegetnek. Ilyen például a milribili, amelyet sós tejből (vö. Milch)
és reszelt tésztából készítenek (vö. reiben). A házilag sütött kiflit gyakorta ma is knéfli-nek
mondják. A fánk szót csak kevesen ismerik a falubeli idősek között, ők csak krepli-t mondanak.
Hercegkút/Trautsondorf
„A sváb nyelv amúgy is korlátozott funkciókörei napjainkban tovább szűkülnek. Nyelvi
egységesítés, kodifikálás, köznyelvesítés, kiejtési normák és sztenderd írott változat hiányában
mára képtelenné vált a megnövekedett kommunikációs igények kielégítésére. Az első generáció
beszélőközösségének nyelvi igényeit még kiszolgálta, de a további generációk számára
felhasználhatósága már nem áll arányban az igényekkel. A sváb anyanyelvet azonban az
iskolában tanított német nyelvvel nem lehet helyettesíteni” (Bindorffer 2005).
A nemzetiségi nevelési program a hegyaljai szórványban élő német származású
kisebbség öntudatra ébresztésére intenzívebben a rendszerváltás után kezdődött el, a nemzetiségi
óvodák megalapításával. A gyerekek a standard németet tanulják ugyan az óvodai nyelvi
programban, de hagyományőrző nevelésben részesülnek, megtanulnak néhány verset, mondókát
svábul is, megismerik tradícióikat és elődeik életét. Ennek fontos eleme, hogy a gyerekekben
33

A nyomtatásban megjelent: A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 12. kötet, 245-261.
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tudatosítsák a német származást, amit az alkalmazott nemzetiségi köznevelési program is
hangsúlyoz. Ugyanakkor a helyaljai németség nyelve már csak a fentebbi szegmensekben
bemutatott, az eredeti sváb alaprétegből megmaradt szórványszavakban él tovább, Károlyfalván
sem tudnak már sokan és sokat svábul.
Nyelv és kultúra napjainkban34
A Rátkán tett látogatásom során volt alkalmam Tirk Sándornéval, Rátka polgármesterével
találkozni, aki meglepő adatot közölt. Méghozzá azt, hogy a körülbelül 900 rátkai lakos közül
150-en(!) – az idősebb generáció – még meglehetősen aktívan beszélik a sváb nyelvjárást.
Ellenben a fiatal generációk számára a helyi német nyelvjárások teljesen ismeretlenné lettek
mindhárom településen, annak következtében, hogy a hétköznapokban egyre inkább a magyar
nyelv lett a használatos. Vannak fiatalok, akik fontosnak tartják az ősi nyelv
megtanulását/megismerését, de ehhez nekik a nyelvet újra kell tanulniuk. Ez azt jelenti, hogy ők
a német nyelvet idegen nyelvként fogják elsajátítani a közoktatásban. Az oktatási
intézményekben az irodalmi nyelv vagy standardnyelv a meghatározó, viszont a svábok középés dél német területekről érkeztek, ahol különböző nyelvjárásban beszéltek, s a különböző
nyelvjárásokból kialakult egy közös, mindenki által használt változat. Habár a magyarországi
németek körében jelen volt a német irodalmi nyelv mind írott, mind beszélt formában is, de
receptív módon jelentkezett (Manherz, 1998), azaz inkább a megértés szintjén volt használatos.
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ősi nyelvet ugyan már nem beszélik, de a német
standardnyelv felvetheti leginkább a fiatalok körében „egy modern időknek megfelelő
magyarországi német identitásra kifejtett hatását is” (Manherz, 1998).
Az identitás kérdésköréhez nemcsak a német nyelv megtanulása – megismerése –
megőrzése tartozik, hanem a német kultúra fennmaradása is. A településeken történt
látogatáskor kirajzolódott, hogy már az 1960-as években megkezdődött a német népi kultúra
dokumentálása. Kisebb falumúzeumok jöttek létre, a sváb népdalok és néptáncok
megismeréséhez fesztiválokat és nyelvjárási gyűjtőtáborokat szerveztek. A 70-es és 80-as
években egyre több település szerette volna kultúráját tájházban is bemutatni. Ez alól a BorsodAbaúj-Zemplén megyei német gyökerű települések sem kivételek, így említésre méltó a Rátkán
található Német Nemzetiségi Tájház, mely 1824-ben épült és 1990-ben lett felújítva (2. ábra).
Nem elhanyagolható vállalkozást takar Hercegkúton a Sváb Tájház, mely 2001-2002-ben egy
beruházás következtében valósulhatott meg.
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A jelen helyzet feltérképezése volt a hallgatói projekt célja. Ezért ebben a cikkben Fekete Alexandra a TModell projekt résztvevője egyes szám első személyben számol be a tapasztalatairól. A hallgatói csoport
két alkalommal látogatott el régiónk német gyökerű településeire. A hallgatók mentora, a kutatás vezetője
Paksy Tünde, a Miskolci Egyetem oktatója. A településeken tett látogatások egy szemináriumi projekt
részét képezték, amelyet a Regionalitás és interkulturalitás c. szeminárium keretében valósítottak meg a
résztvevők. A tartalom tekintetében hangsúlyos volt a települések történetének a megismerése, a
szakirodalom feltárása, és a témához kapcsolódó dokumentumok megkeresése a Megyei Könyvtár
helytörténeti részlegében. A projekt zárásaképpen a hallgatók részt vettek a Málenkij robot c. kötet
bemutatóján. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dr. Lange Lászlónak, Miskolc Megyei Jogú Város
Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének, valamint Rátka polgármesterének, Tirk Sándornénak, akik
személyesen is támogatták projektünket, és mindenkinek, akik hasznos információkkal segítették a
hallgatókat a helyszínen.
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2. ábra: Német Nemzetiségi Tájház
(A képet Fekete Alexandra készítette)
A települések vezetőivel folytatott beszélgetésekből az is kiderült, hogy az identitás
erősödése párhuzamba állítható a 2001-es népszámlálási adatokkal, melyek azt mutatják, hogy
egyre többen vallják magukat a német nemzetiséghez tartozónak. A három falura vonatkozó
adatok a következők: a 733 lakosú Hercegkúton 348-an, az 1089 lakosú Rátkán 236-an és
Károlyfalván – ekkor már beleolvadt Sátoraljaújhelybe – 84-en vallották német nemzetiséghez
tartozónak magukat. Kulturális értékekhez, illetve hagyományokhoz kötődőnek jelentősen
többen regisztrálták magukat. Eszerint Hercegkúton 385-en, Rátkán 450-en és Károlyfalván
154-en (Tamás, 2010). Jól látható, hogy mindhárom településen a kulturális értékekhez, illetve
hagyományokhoz való kötődés értéke magasabb, mint a nyelvhez vagy az identitáshoz való
ragaszkodás. Rátkánál és Károlyfalvánál megfigyelhetjük, hogy fele annyian mondták azt, hogy
a német nemzetiséghez tartozást tartják fontosabbnak. A három település közül viszont
kiemelkedik Hercegkút, hiszen a két érték szinte megegyezik (3. ábra).
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3. ábra: Német nemzetiséghez tartozás és kulturális kötődés a 2001-es népszámlálási adatok
alapján (az ábrát Fekete Alexandra készítette)
Annak következtében, hogy egyre többen vallották magukat német nemzetiségűnek
lehetőség nyílt arra, hogy kisebbségi önkormányzatok alakulhassanak. Így alakult meg például
Károlyfalván a Német Kisebbségi Önkormányzat. Feladata az, hogy a nemzetiségi kultúrát és a
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német nyelvet felélesszék, és előbbre vigyék. Ezért Károlyfalván 2001-től megkezdődhetett az
óvodákban a nemzetiségi nevelés, mely hozzájárul a német nyelv és hagyományok ápolásához.
A Hochvárt János elnök javaslatára 1996-ban megalakult tánccsoport ma is aktív, sok fiatal és
felnőtt a tagja. Évente megrendezésre kerül a Nemzetközi és Nemzetiségi Táncfesztivál, ahol
részt vesznek a környező települések kisebbségi önkormányzatai, többek között Rátka,
Hercegkút és Sárospatak.
Hercegkút fejlődése sikertörténet a környező nemzeti településekkel összehasonlítva.
Elért eredményei: német nevelési programú óvoda, valamint német nemzetiségi nyelvoktató
programot megvalósító általános iskola. 2002-től nagyon sok látogatója van a Sváb Tájházban
megrendezett különböző kiállításoknak is. A közigazgatásban is nagy szerepet tölt be a
nemzetiségi hagyományok ápolása, 1998 és 2006 között Német Nemzetiségi Községi, 2006-tól
Német Kisebbségi Önkormányzat jött létre. A sváb identitástudat erősítéséhez testvér települési
szerződést kötöttek Obersulm városával. Hercegkút Község Önkormányzata létrehozta a
Hercegkútért Közalapítványt is, mely támogatta a kulturális rendezvényeket, s legfőképp a
hagyományőrzést. Rendszeresen megtartják a Hercegkútiak Találkozóját is, mely háromnapos
rendezvény és kb. 600-an fejezik ki összetartozásukat. Hercegkúton jelenik meg a Hercegkúti
Hírek is, aminek hasábjain sok érdekességet olvashatunk a helytörténetről és a német eredetű
családokról. Hercegkút sokat tesz a település történetének és hagyományainak a terén is. 2010ben adtak ki egy Hercegkútról szóló tanulmánykötetet, 2012-ben indult el a Szülőföldünk
Hercegkút című sorozat.
Rátka hagyományőrzése és ápolása, valamint ahogyan korábban említettem, még mai
napig jelen lévő sváb nyelvjárása teszi Rátkát igazán különlegessé. A településen nemzetiségi
óvoda, valamint nemzetiségi és két tannyelvű iskola működik. Hagyományápoló csoportok
alakultak: az iskola néptánccsoportja, Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület,
Hagyományőrző Népdalkör. A település két nagy rendezvénnyel büszkélkedhet: a májusban
tartandó Töltött Káposzta Fesztivál és a szeptemberi Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál
(Jubileumi napok, Tokaji Borvidék világörökség, 2012). A Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválon
helyet kap az iskola hagyományápoló néptánccsoportja is. A néptáncosok a sváb
hagyományoknak megfelelő öltözékben lépnek fel, ezzel is jelképezve hovatartozásukat (4.
ábra).

4. ábra: XXII. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál Rátkán
(A képet Bujdos Tibor által készítette)
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Összegzés
A magyarországi németek számára az 1945-ös év hatalmas vízválasztó volt, elsősorban
nyelvhasználatuk és önazonosulásuk tekintetében. Többek között a kitelepítés, az anyanyelv
használatának tilalma, valamint az urbanizáció, olyan negatív hatást eredményeztek, mely a
magyarországi németség számára visszafordíthatatlan volt. Ezt erősítette az a tény is, hogy a
németségnél az anyaországgal való kapcsolat hiányában a magyar nyelv vette át az úgynevezett
irodalmi nyelv vagy standardnyelv szerepét (Manherz 1998). Ezzel párhuzamosan a
visszaszorult nyelvjárás már csak a belső identitástudat részeként élhetett tovább (Manherz
1998). A jelen helyzet megismerése volt a célja egy hallgatói projektnek és az ahhoz kapcsolódó
szemináriumnak is. A projektet a T-Modell elnevezésű, a Nemzeti Tehetségprogram támogatását
elnyert keretből valósítottuk meg. Paksy Tünde egyetemi oktató vezetésével, két alkalommal
jártak a diákok a terepen, beszélgettek a helyiekkel és az elkészített dokumentációt szemináriumi
foglalkozások keretében dolgozták fel. A projektet a diákok a projektet vezető oktatóval, Paksy
Tündével közösen két alkalommal mutatták be, egy hazai és egy nemzetközi fórumon. A
kutatócsoport jövőre vonatkozó terve az, hogy feltárja Rátkán, Hercegkúton és Károlyfalván a
nyelv identitásképző és közösségmegtartó szerepét. A következő tanévben arra szeretnénk
pályázni, és támogatást kapni, hogy a megkezdett projektünket folytathassuk, és interjúkat
készíthessünk a nyelvjárást még beszélőkkel. Szeretnénk lejegyezni az általuk beszélt nyelvjárás
sajátosságait, s megismerni a beszélők élettörténetét. Tervünk fontosságát erősíti meg a hallgató
projekt összegzése: „A kutatásom elején nem gondoltam volna, hogy megyénkben, BorsodAbaúj-Zemplén megyében is ilyen szép számban élnek svábok és még találkozhatunk
olyanokkal is, akik még beszélik a sváb nyelvjárást. Érdemes lenne néhány olyan hangi
dokumentumot rögzíteni, melyek fennmaradhatnak az utókor számára. A svábokkal való
mostoha bánásmód az 1960-as évektől fokozatosan enyhült, s ettől fogva kezdhették meg igazán
az identitásuk felvállalását és a sváb hagyományőrzést. Az általam vizsgált 3 település ideáig is
szép eredményeket ért el és remélhetőleg a jövőben is hasonló fejlődésre számíthatunk”35.
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Báránytánc. Egy ceglédberceli német népszokás feldolgozása a helyi óvodában
Szeidl Veronika
Pallasz Athéné Egyetem Pedagógus Képző Karának óvodapedagógus hallgatója
Bevezetés
Ceglédbercelen élek, ami egy sváb település. A német nemzetiségi kultúrával már
gyermekkoromban megismerkedtem a dédmamámtól tanult sváb dalokon, mondókákon
keresztül. Ezért elmondható, hogy én beleszülettem ebbe a kultúrába. Tanulmányom
témaválasztását egyértelműen befolyásolta német nemzetiségi származásom, a hagyományok
tisztelete, szeretete, érdeklődési köröm és szülőfalum szeretete.
Munkám célja a viszontagságos időket megélt helyi német nemzetiség történetéről
szóló visszaemlékezések összegyűjtése, az ezek ellenére megmaradt hagyományok közül is a
báránytánc bemutatása, és a hagyomány átadása a gyerekeknek, vagyis a báránytáncra épített
óvodai témahét bemutatása. Kutatási módszerként az interjút használtam, mégpedig részben
strukturált interjúkat készítettem. Az interjúalanyaim helyi idős emberek voltak (15 fő), akiket
főként saját gyerekkorukról, játékaikról, családi életükről, a német nyelv mindennapi
használatáról, régi szokásokról, hagyományokról kérdeztem. Elsősorban a háború előtti időkről
gyűjtöttem visszaemlékezéseket. Az interjúk hanganyagát rögzítettem, és jegyzeteket is
készítettem az interjúk alatt. Az alanyokat személyes ismeretségi körömből választottam ki36.
A kutatás folytatásaként áttekintetem az óvoda dokumentumait, elsősorban a pedagógiai
programot és a csoportnaplókat, és elemeztem, mi az, amit a hallottakból be lehetne építeni a
német nemzetiségi nevelésbe. A dokumentumelemzésekből arra a következtetésre jutottam,
hogy habár nagy a német nemzetiségi csoportok támogatottsága, öt csoportból három
nemzetiségi, mégsem jelenik meg a nevelési tervekben kellő mértékben a nemzetiségi nevelés,
hiszen három fő téma van csupán egy évben, amire témahéttel készülnek, és ezek között nem
szerepel a báránytánc. Úgy gondolom, hogy ez az egyedi hagyomány, feltétlen be kell, hogy
kerüljön az óvodai nevelési programba, ezért dolgoztam ki ehhez a népszokáshoz egy
témahetet37.
Ceglédbercel története
Tanulmányom első részében szeretném szülőfalumat, Ceglédbercelt bemutatni. Ceglédbercel
Budapesttől 60 km-re, a Cegléd-Szolnok vasútvonal mentén, a Gödöllői dombság lábánál
helyezkedik el. Az állandó népesség 4.593 fő a 2011. évi népszámlálási adatok alapján (4.322 fő
2015.01.01-én – Magyar Államkincstár38), közülük 596 fő német nemzetiségű, a többi
nemzetiség száma nem meghatározó. A településen élők 49%-a római katolikus (2.135 fő), ezen
kívül a református (335 fő) és az evangélikus (131 fő) felekezet a meghatározó. A településen
két templom található: egy római katolikus és egy református. Ceglédbercel méltán híres német
nemzetiségi hagyományairól, jó minőségű termőföldjeiről, a „Feketékről” és kiváló zászlós
boráról, a Cserszegi fűszeresről, amely a település felett elterülő Aranyhegyen terem.39
A település a Bercel elnevezése az első itt élt telepesektől, a honfoglaló magyarokkal
bejött barsziloktól származik, akik a tatárok bejöveteléig, 1241-ig éltek itt. Emléküket már csak
a földrajzi elnevezések őrzik: Bercelhegy (Aranyhegy), Ördögalja (Ördögvölgye). Először egy
1281-es latin nyelvű határjárásban említik a „Bercel felé vezető” utat. A falu területe a
36

Sajnos a múlt megrázó eseményei miatt többen nem vállalták az interjú készítését, vagy nevük
elhallgatását kérték.
37
Lsd. OTDK pályamunka 2017.
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Forrás: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága által Ceglédbercel Községi
Önkormányzatának 2015. október 30-án megküldött 2015. évi lakosságszám adatai alapján
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Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_14_2011.pdf, utolsó elérés:
2016.04.10.
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középkorban alberti pusztához tartozott. Okiratokban megjelenik az Árkus, Arkos, vagy
„Bercelpuszta” elnevezés. Berczel a XVIII. században a Szent Klára (klarissza) apácák
kolostorához tartozott, majd a rend feloszlása után, 1785-ben elvették az egyháztól.40
A település életében jelentős változás II. József idejében következett be. 1784-ben 504
hannoveri német telepes érkezett ide. Ők voltak a falu őslakosai. Berczel (ma Ceglédbercel)
1804-ben alakult önálló községgé. A római katolikus templom 1801-1804 között épült Mayer
Jakab tervei alapján.41 Egyes források szerint kolerajárvány, más források szerint vérhas ütött ki
a telepesek között, aminek következtében többségük elhalálozott. A telepesek evangélikus
vallásúak voltak, ezért ceglédi hittestvéreik támogatták őket és az elhunytakat a ceglédi
evangélikus temetőben helyezték örök nyugalomra. Akik túlélték a járványt, azok visszamentek
szülőhazájukba, vagy a Bánátban telepedtek le. 1875-ben újabb 465 fő németet telepítettek be,
akik már földet, házhelyet, gabonát, kocsit, lovat, tehenet, földműveléshez szükséges eszközöket
kaptak a kincstártól, és ezen felül 10 évre felmentették őket a robot és minden közteher alól. Így
jöttek Berczelre többek között Soroksárról (Seidl), Taksonyból, Tétényből, Adonyból, Ürömről,
Borosjenőről német családok. Az letelepült magyarok főként Üllőről, Ceglédről és Üllőről
származtak.42 Az itt élők kétharmada németajkú és többségük római katolikus vallású volt.43
A község első címere, jól szimbolizálja, hogy a lakosok főként földműveléssel és
állattenyésztéssel foglalkoztak. A berceli németek dolgos, szorgalmas, tiszta emberek voltak,
ezért egyre több földet, tanyát vásároltak a szomszédos településektől. Ezt a mezőgazdasági
jelleget teljesen átalakította a vasút. Miután 1847. szeptember 1-én megnyitották a Pest-Szolnok
vasútvonalat, a lakosság legfontosabb munkaadója a vasút lett.44 45
A falu életében a következő vészjósló fordulatot 1944 novembere hozta, amikor a
szovjet csapatok bevonultak. Ezután a falu történetének legszörnyűbb eseményei következtek.
1944. december 22-én adták ki azt a 0060. számú parancsot, amelyben elrendelték a „német
származásúak” deportálását a Szovjetunióba kényszermunkára. A parancs szerint: „Minden
német származású munkaképes személy mozgósítandó és jelentkezni tartozik: férfiak 17-től 45,
nők 18-tól 30 éves korig.”.46 Ceglédbercelen a „cserői” általános iskolába kellett menni azoknak,
akik a listán szerepeltek.47 1945 januárjában kezdődött az összegyűjtés. Az iskola
gyűjtőtáborként funkcionált, Újlengyelből és Taksonyból is ide hozták a svábokat. Pontos adat
nincs arra vonatkozóan, hogy hányan lehettek, de egy-két hétig tartották itt őket fogva.48
A parancs kitér arra is, hogy mit vigyenek magukkal: „meleg felsőruhát, 2 pár hordható
állapotban levő lábbelit, 3 rend fehérneműt, ágyneműt és takarót, evőedényt és 15 napi élelmet.
Az egész összes súlya ne haladja meg a 200 kg-ot fejenként.”49 Természetesen ennek töredékét
vihették magukkal, mert vagy már a gyűjtőhelyen elkobozták tőlük, vagy a hosszú út során
élelemre cserélték. Eredetileg csak olyan emberek szerepeltek a listán, akik az 1941-es
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népszámláláson német nemzetiségűnek vallották magukat, de ha nem volt meg a létszám, az
utcáról is fogdostak össze embereket hovatartozásra való tekintet nélkül.50
A parancs természetesen a megfélemlítésről is gondoskodott, nehogy véletlen valaki
meggondolja magát: „Mindazok, akik kivonják magukat a mozgósítás alól, a háborús törvények
szerint felelősségre vonatnak – Hadbíróság fog felettük ítélni. Ugyancsak szigorú megtorlásban
részesülnek családtagjaik és bűntársaik.”51 Egyik dédanyám jelentkezett, és kinn is halt meg
Ukrajnában, másik dédanyám viszont vállalta a megtorlást és hetekig bujkált egy idős asszony
pincéjében.
1945. január 31-re gyakorlatilag a svábok összegyűjtése titokban már lezajlott. 1945.
január 20-án írták alá a fegyverszüneti egyezményt, de ebben nincs említés kényszermunka
alapján történő jóvátételről. Ezen a napon a szovjet külügyi népbiztos jelezte ilyen nemű igényét
a Harmincaknak, amiről a nagyhatalmak az 1945. február 4-11 között megtartott jaltai
konferencián tárgyaltak. Sztálin megkapta az engedélyt, de ekkor a magyarországi németek már
hetek óta a Szovjetunióban dolgoztak.52
Ceglédbercelről a Szovjetunióba 648 személyt hurcoltak el kényszermunkára. A
bevagonírozásra gyalog hajtották őket a Cserői állomásra, ahol marhavagonokba lettek
bezsúfolva férfiak-nők vegyesen. Majd elkezdődött a hosszú, viszontagságos út embertelen
körülmények között a mai Ukrajna területén fekvő Donyeck megyei „Novi Dombasszba”. A
foglyok főként szénbányában dolgoztak, de voltak, akik a kibányászott szenet szortírozták,
földeken, vagy a konyhán dolgoztak, vagy fát vágtak a közeli erdőkben. 53 Nagyon rossz
körülmények között éltek, sokszor csak csalánlevest, vagy más ételnek alig nevezhető dolgot
kaptak. Közülük 159-en sajnos kinn hunytak el, köztük a dédanyám, Szeidl Józsefné, született
Gumpl Katalin is.54
Az itthon maradottak nagyon sokára, egy-másfél év múltán kapták meg tőlük az első
leveleket, addig nem is tudták, hol vannak, mi lett velük. A túlélők három csoportban tértek
vissza: 1946-ban, 1947 szeptemberében és 1949 novemberében. Mielőtt hazaérkeztek volna,
Romániában „feljavító” táborba kerültek, ahol kicsit felerősítették őket, de a rokonok sok
esetben még ilyenkor sem ismerték fel őket. Ha valahonnan információt kaptak, hogy jön egy
kényszermunkásokat szállító vonat, akkor már tömegesen vonultak az állomásra.55
Az utolsó kocsi 1949. november 4-én állt meg a cserői állomáson, ekkor jött haza az
utolsó csoport, ezért Ceglédbercel Község Önkormányzata ezt a napot nevezte ki Falunapnak.
Nálunk ez a nap az emlékezésről, az elhunytak előtti tisztelgésről és a hazatértekért mondott
hálaadásról szól.
2016-ban avatták fel a málenkij robotra elhurcolt 648 személy emlékművének
alapkövét a Pesti út 61. szám alatt, a „cserői” általános iskolánál. Emellett 1991-ben állítottak
egy emlékművet a II. világháború áldozatainak emlékére.
Ahogy annak idején nevezték, a „malenkij robot” mellett a kitelepítés is megtizedelte a
lakosságot. 1946-ban több mint 1000 főt telepítettek ki Németországba. Elsősorban azokat a
ceglédberceli lakosokat, akik német nemzetiségűnek, vagy német anyanyelvűnek vallották
magukat az 1941-es népszámlálás alkalmával, illetve német hangzású nevük volt, vagy tagjai
voltak a Volksbundnak, vagy más német fegyveres egységnek. A település önkormányzata
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1996-ban avatta fel a magyarországi németek kitelepítésének 50. évfordulójára a rájuk emlékező
márványtáblát.56
Miután a kitelepítés, vagy a kényszermunka szinte minden berceli családot érintett,
ezért a lakosság száma jelentősen csökkent. Ezért 24 új telepes család érkezett ide a Tisza jobb
oldalán fekvő vidékekről, de legtöbbjük rögtön el is költözött, mert nem tudtak beilleszkedni,
illetve nem találtak megfelelő életfeltételeket. Ezután 1948 tavaszán a csehszlovák-magyar
lakosságcsere kapcsán 48 család érkezett Bercelre a Felvidékről.57 Ők már beilleszkedtek és
nagy sokára az itt maradt német lakosság is elfogadta őket. Emellett a háború után a környező
tanyákról egyre többen költöztek be a faluba, ők jellemzően magyarok voltak. 58
Hétköznapok Ceglédbercelen
A törvényi előírások 1994 óta teszik lehetővé a helyi kisebbségi önkormányzatok megalakulását,
Ceglédbercelnek, ez évtől folyamatosan van német nemzetiségi önkormányzata. 1996-ban
nyitották meg a Pesti út 54. szám alatt található Falumúzeumot, amely a német nemzetiségi
lakáskultúrát kívánja bemutatni. Az épületet az 1880-as években építették, a tisztaszobák már
1984-ben, a tulajdonos Heim Miklósné életében látogathatóak voltak, majd az önkormányzat
1990-ben vásárolta meg.59 A múzeum jellegzetessége az 1920-as évekből származó díszes
mintás festett szobabelső és a nagyrészt helyben készült sváb bútorok. Mindenhol előtűnik a
„berceli kék”-nek nevezett erős ultramarinkék szín.60
A településen jelentős a hagyományőrző csoportok, egyesületek munkája mind az ének,
zene és tánc területén. Itt kell megemlíteni az óvodai Schmetterling tánccsoportot, az iskolás
gyerekekből álló Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesületet, a felnőttekből álló Német
Nemzetiségi Kultúregyesület két csoportját, Freude Tanzgruppe és Freude Kapelle, a
Ceglédberceli Kisparti Fúvószenekart és a Ceglédberceli Nyugdíjasklub keretein belül működő
Német Nemzetiségi Kórust.
A Báránytánc
A ceglédberceli szokások körül a báránytánc hagyományát fogom részletesebben bemutatni. A
báránytánc a ceglédberceli lakosok számára ismert fogalom, de az ország többi részén, még a
magyarországi német nyelvterületeken sem lehet találkozni ezzel a hagyománnyal.
Május legnevezetesebb napja számunkra, ceglédberceliek számára május 16-a, búcsú
napja. Az ünnep kettős tartalommal bír. Egyrészt vallási ünnep, mert községünk és templomunk
védőszentjének Nepomuki Szent Jánosnak az ünnepe, másrészt néprajzi jelentőségű, mert
hagyományosan ezen a napon rendezik meg a báránytáncot. Nepomuki Szent János egész
Közép-Európában nagy népszerűségnek örvendett. Az utasok, hajósok, dereglyések,
hídvámosok, vízimolnárok védőszentje. 61
Hazánkban tiszteletére a Dunán például a bajaiak látványos lámpás fölvonulást
rendeztek. Itt maradt fönn a ’Jánoska eresztésnek’ nevezett szokás. Ceglédbercelen nincs
nagyobb folyó, ezért mi másként ünneplünk.62
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A Báránytánc elsőszámú szimbóluma a bárány. Legősibb jelentése a termékenységhez
kötődik. A nomád népek a tavaszünnepen feláldozott báránnyal a nyáj termékenységét kívánták
biztosítani. Az Ószövetségben a juh megjelenik, mint áldozati állat. A bárányáldozat a zsidó nép
egyiptomi fogságból való szabadulásának jelképévé vált. A bárány Jézus Krisztus szimbóluma, a
bárányáldozat pedig Jézus kereszthalálának felel meg. A nyugati kereszténységben az Agnus
Dei a legkorábbi Krisztus-szimbólum.63
A Báránytánc másik szimbóluma a színes szalagokkal feldíszített fa, amit
körbetáncoltak. Ez a fa gyakorlatilag májusfa. Ennek praktikus okai voltak, mert május elseje
nagyon közel esett Nepomuki Szent János ünnepéhez. Már a XV. században is május első
napján a házakat zöld lombokkal díszítették fel. A májusfaállítás hazánk egész területén ismert.
Május l-jére virradó éjszaka állították, illetve állítják a májusfát.64
A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, legtöbbször az
udvarlási szándék bizonyítéka. A magyar nyelvterületen a májusfa-állításnak két jellegzetes
formája ismert: a lányos házakhoz vitt májusfa, és a középületek, kocsmák előtt felállított
májusfa. Ez utóbbi formát követi a ceglédberceli hagyomány. Egyes helyeken díszítették a fákat
szalaggal, üveg itallal, esetleg különféle ajándékokkal.65
Sok helyen pünkösdkor vagy május végén „kitáncolták” a fát, vagyis a fa kidöntése
táncmulatság keretében zajlott. Nálunk csak körbetáncolták a fát, és nem bontották le csak
pünkösdkor.66
Ceglédbercelen Szent Jánost csak misével, körmenettel ünnepelték a II. világháború
előtt és napjainkban is. Május 16-án, vagy az ezt követő vasárnap van a berceli búcsú. Délelőtt
tartják az ünnepi szentmisét, délután pedig a báránytáncot.
A báránytáncot rendező, eladósorban lévő lányokat és fiúkat „Lambesmaster”-eknek
nevezték. Az ünnep előkészületeként kiválasztottak két bárányt, amiket búcsú előtt hetekig
mostak, hogy szép fehérek legyenek. Bundájukba nemzeti színű szalagokat kötöttek. A kocsma
előtt a legények előző nap felállítottak egy magas oszlopot, melynek a tetejéhez színes
szalagokkal teli sörös- és borosüvegekkel, valamint kiflikkel és perecekkel feldíszített fát
erősítettek.67
A búcsú napja ünnepi szentmisével,
körmenettel kezdődött. Menet közben
énekeltek, zenéltek. Az ünnepi mise
után mentek csak az emberek a
mulatságba. A feldíszített sátrakban
mézeskalácsot, édességet árusítottak,
és fel lehetett ülni a körhintára
(„Ringlispiel”). A báránytánc délután
2 órakor kezdődött a kocsma előtt. (1.
ábra) A májusfa alá állítottak két
hordót, amire két kisfiú állt karjukban
a feldíszített bárányokkal. A rendezők
1. ábra. Báránytánc az 1920-as évekből (Forrás: Kassai táncolták a nyitótáncot, ami berceli
ugrós volt. Később más párok is
Jánosné, született Prehanyik Mária)
bekapcsolódhattak a táncba. A
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mulatság végén kisorsolták a bárányokat. Ezután hazamentek átöltözni, és este visszamentek a
bálba.68 A viselet eltérő volt ezen a napon. A lányok fehér felsőszoknyát és csipkekendőt
(„Spitzntiehl”) viseltek. Hajuk „sádlizva” volt. (Hajukat összefogták a fejtetőn, a copfot 15-23
részre osztották, befonták, kontyba tűzték. A fej első részén leválasztott hajat középen
kettéválasztották és cukros vízzel „S” alakban a homlokhoz tapasztották.) A rendező lányokat a
ruhájukra tűzött piros-fehér-zöld kokárda különböztette meg a többiektől. 69 A fiúk hagyományos
ünnepi viseletben voltak. Fekete posztónadrágot, fehér parasztinget és gombos mellényt viseltek.
A rendezők kalapjukra nemzeti színű szalagot kötöttek. A bál éjjel 2 óráig tartott. A májusfa
pünkösdig maradt a kocsma udvarán.70
A báránytánc ilyen formában történő megünneplése a II. világháborúig volt jellemző,
ezután minden sváb népszokást tiltottak. A II. világháború után először 2002-ben rendezték meg
a Báránytáncot. A rendezvényt a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület szervezi
Polónyiné Zsuzsandor Ibolya vezetésével. Nepomuki Szent János ünnepéhez kapcsolódó
szentmisét és körmenetet a II. világháború után is megtartották. Napjainkban a búcsú vasárnap
délelőtt 10-kor ünnepi misével kezdődik, majd körmenettel folytatódik. Szerencsére máig élő
szokás, hogy a faluban élő zenészek élő zenével kísérik a hívők énekét. A falu lakosai közül
sokan felveszik a népviseletet erre a napra. A mise után ki lehet menni a Szabó Pál
Szabadidőparkba a körhintákhoz, árusokhoz. Sajnos napjainkra a báránytánc inkább színpadi
szereplés, mint kötetlen, önfeledt mulatozás, de a szervezők mindent megtesznek azért, hogy
hűek maradjanak az eredeti hagyományhoz. Délután általában négy órakor kezdődik a
báránytánc jó idő esetén parkban, rossz idő esetén a helyi kultúrházban.
Az ünnep előkészületeként a fiúk feldíszítenek egy fát, amit a parkban állítanak fel,
majd a fa alá tesznek egy hordót, amire a két kisfiú le tud ülni. Élő bárányokat már nem visznek
a Báránytáncra, de két nagy plüssbárányt beszereznek, ezeket tartják a fiúk a kezükben.

2. ábra. Báránytánc 2011 (Forrás: Polónyiné Zsuzsandor Ibolya)
Az ünnep napjára a gyerekek műsorral készülnek, minden korosztály képviselteti magát
az óvodásoktól kezdve az idősebb korosztályokig, azonban a hagyományokhoz hűen a táncot a
szervezők kezdik. Ők az ifjúsági egyesület legnagyobb táncosai, akik hagyományosan fehér
rakott szoknyában, fehér csipkekendőben („Spitzntiehl”) táncolnak (2. ábra). Ők nyitják meg a
rendezvényt berceli ugróssal. Az élő zenét a ceglédberceli zenészek szolgáltatják: a
Ceglédberceli Ifjúsági Fúvószenekar és a Ceglédberceli Kisparti tagjai. A rendezvény nagy
népszerűségnek örvend. Mivel a fellépők között az óvodásoktól az ifjúsági táncosokig mindenki
megtalálható, ezért nagyon sokan eljönnek megnézni a gyerekeket. A Báránytánc után a
szervezők elpakolják a kellékeket.
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Nagyon örülünk, hogy az ifjúsági egyesületnek sikerült újjáéleszteni ezt a hagyományt,
és hogy 14 éve töretlen sikerrel minden évben rendszeresen megrendezésre kerül.
Mint ahogy az ünnepkörnél utaltam rá, a helyi német nemzetiségi ünnepek a magyar
ünnepkörre épülnek. Kifejezetten sváb ünnep nem létezett, csak sváb vonások. Ez köszönhető az
asszimilációnak és annak, hogy a helyi svábok már egy második betelepítés kapcsán kerültek
erre a vidékre, és nincs sváb etnikai tömb a település térségében. A magyar többségű
környezetben, Ceglédbercelen a magyar lakosság kisebbséget képezett egészen a II. világháború
kezdetéig, ezért a kultúrában a sváb hagyományok erősebben érvényesültek. A falu zárt
közösség volt, nem szerette a más településekről ideköltözőket, szerették volna a helyi
közösséget, kultúrát megőrizni. Ez szintén a háborúig volt jellemző.
A Báránytánc a magyar vonatkozású motívumai kétféleképpen jelennek meg, egyrészt a
májusfaállítás szokásában, másrészt a májusfa kitáncolásában. A környező magyar településekre
nem volt hatással a báránytánc, de magyar szokások erősen érződnek a báránytáncon. Magának
a búcsúnak az ünneplése is ugyanúgy zajlott, mint más településeken, megvolt az ünnep egyházi
és profán jellege is.
Ami mégis az egész ünnepnek a velejét adta és adja, az sváb. Sváb népviseletben
táncoltak. A körmeneten és a délutáni táncmulatságon a fúvószenészek sváb fúvószenét
játszottak. Háború előtt a templomban német mise volt, német énekekkel. Háború után mindez
megváltozott, de megmaradt a sváb népviselet és a sváb fúvószene.
A Báránytáncnak nagyon erős az identitásformáló hatása. Talán napjainkban még
inkább, mint régen. Ennek oka, hogy az oly kevés megmaradt helyi népszokás közül ez a
legjelentősebb. Az összetartozást, az együvé tartozást, és leginkább a Ceglédbercelhez tartozást
fejezi ki, mert sehol máshol nem találkozhatunk vele. Aki egyszer részt vesz benne, akár a
legkisebb óvodás is, érezheti az összetartozás, a közös ünneplés élményét.
Érdemes kiemelni, hogy háború előtt és napjainkban is a szervező fiúk kalapjukra
nemzeti színű, piros-fehér-zöld szalagot kötöttek és a bárányokat is ilyen szalagokkal díszítették.
Ez az apró mozzanat is pontosan tükrözi, milyen mély meggyőződéssel vallották magukat
magyarnak, Magyarországhoz tartozónak. Semmiféle népszámlálás adat nem adhatja ezt jobban
vissza. Mivel kiskoruktól németül beszéltek otthon, ezért nyilvánvaló, hogy a németet tartották
anyanyelvüknek, német szokásaik, zenéjük, táncuk, ruhájuk volt, ők mégis magyarok voltak,
mert itt éltek, ebben az országban és ide tartozónak érezték magukat.
Összegzés
A helyi német közösséget olyan trauma érte a második világháború során, ami jelentősen
hozzájárult identitásuk változásához. Ahhoz, hogy hiteles forrásból kapjunk információkat, az
utolsó pillanatban vagyunk. A német nemzetiség történelmének kutatása során mélyebb,
pontosabb ismereteket szereztem a szakirodalmakból, de a puszta tények olvasása más, mint
amikor valaki személyes élményeit meséli el. Éppen ezért választottam kutatási módszerként az
interjút. Megrázó volt egy-egy ember élettörténetét hallani, hiszen a háború valamennyi interjú
során szóba került.
Óvónőként szeretném ezt a pozitív attitűdöt, a hagyományok tiszteletét és szeretetét a
gyerekeknek továbbadni. Azért választottam a népszokások közül a Báránytánc bemutatását,
mert egyedi, jellegzetesen berceli, és a gyerekek számára is könnyen érthető, feldolgozható.
Célom volt a Báránytánc hagyományának megismertetése, és sokszínű, komplex feldolgozása, a
gyerekek német nemzetiségi identitásának formálása, a pozitív attitűd kialakítása.
Tapasztalataim azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon pozitívan fogadják az átlagostól eltérő
tapasztalási lehetőségeket. Ezért is terveztem a témahétre sétát a Falumúzeumba, templomba,
tésztagyúrást, videókat, vendégek érkezését (idős néni, zenészek), mert ezek nem mindennapi
dolgok az óvodai életben.
Fontos, hogy ez az ünnep sokkal nagyobb hangsúlyt kapjon az óvodai nevelésben, hogy
megismertessük, megszerettessük, továbbörökíthessük. A témahét során a gyerekeknek olyan
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foglalkozásokat terveztem, ahol előtérbe került az élményszerű, tapasztaláson keresztül történő
megismerés és tanulás.
A viszontagságok ellenére is sikerült megőriznünk a báránytáncot, ezért óriási érték
számunkra. Mondhatjuk, hogy a helyi svábság túlélésének jelképe, ezért olyan fontos, hogy
megőrizzük és továbbadjuk gyermekeinknek ezt a népszokást. Fontos, hogy azok, akik még
ismerjük és műveljük, továbbadjuk a sváb hagyományokat, hogy a ceglédberceli svábság ne
csak a múltban létezzen, hanem a jövőben is fennmaradjon.
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Két kultúra, egy személy: A kétnyelvűség előnyei és kihívásai
Horváth Zsófia Anna
Eötvös Loránd Tudományegyetem, tanárjelölt hallgató
Bevezetés
A kétnyelvűség napjaink egyik népszerű kutatási témája hazánkban és külföldön egyaránt.
Ennek a jelenségnek az egyik kiinduló pontja az volt, hogy az 1940-es években sok embernek
hátra kellett hagynia anyaországát egy új élet reményében, így a több kultúrájú környezet
mindennapossá kezdett válni (Kovács és Trentinné, 2014: 35). Az anyanyelv mellett így további
nyelvek ismerete is fontos lett, és a gyermekek kétharmada ma már bilingvális környezetben
nevelkedik (Crystal, 1997). A vegyes házasságok száma Magyarországon is növekszik, ebből
kifolyólag egyre több gyermek nő fel azzal az elvárással, hogy születésétől fogva két nyelvet
tudjon anyanyelvének vallani. Magam is egy olyan családban nevelkedtem, ahol egy második
nyelv használata mindennapos dolog, ismerőseim között pedig sok olyan személy van, akik
születésüktől fogva kétnyelvűek.
Nincs egyetértés abban a kutatók között, hogy a kétnyelvűség előnynek vagy
hátránynak tekinthető-e inkább. A kutatók egy része meg van arról győződve, hogy egy második
nyelv tanulása kora gyermekkorban negatív befolyással lehet az adott személy anyanyelvi
fejlődésére (vö. Baker, 1996), mások állítása szerint a gyermeki agy számára nem jelent
problémát több nyelv egyidejű elsajátítása (vö. Genessee, 1981). Véleményem szerint egy másik
nyelv és kultúra ismerete több előnnyel, mint hátránnyal jár. A kétnyelvű személyek számára
több lehetőség nyílik meg, az új nyelvek elsajátítása könnyebb számukra, mint egynyelvű
társaiknak, illetve jobban is teljesítenek bizonyos területeken. Azonban a kétnyelvűek számára
nehézséget okozhat önmaguk megértetése másokkal, a nyelvek keverése és az esetleges negatív
társadalmi megkülönböztetés.
A kétnyelvűség definíciói
Számos eltérő definíció ismert, hogy pontosan kit is nevezhetünk kétnyelvűnek. Myers-Scotton
(2006) szerint az a személy számít kétnyelvűnek, aki legalább két nyelven tud beszélni. Ennél a
definíciónál a második nyelv szintje nem meghatározott, míg Hammers és Blanc (2000) szerint
csakis azok nevezhetőek kétnyelvűnek, akik tökéletesen beszélik mind a két nyelvet. Más
megközelítések pragmatikusabbak, és az veszik alapul, hogy: kétnyelvűnek számít az a személy,
aki a mindennapi életben használja a két nyelvet (Grosjean, 1996). Dolgozatom és kutatásom
alapjául azonban a kétnyelvűség egyik legkorábbi definíciója szolgált, ami Bloomfield (1935)
megfogalmazásában a következő: kétnyelvű az, aki a két nyelvét anyanyelvi szinten képes
használni.
A kétnyelvűség vizsgálata történhet kognitív, nyelvészeti vagy akár szociális
szempontból is (ld. például Bates, 1976; Garcia, 1986; Padilla, 1977; Genessee et al. 1975;
Genessee, 1981; Cazden, 1972; Wald, 1974, Peal és Lambert, 1962; Bialystok, 2009; Heller,
1988; Myers-Scotton, 1993, 2006; Poplack, 1980). Minden munka hangsúlyozza azonban a
kétnyelvűség és a két kultúra közötti összefüggéseket. A bilingvalizmus és a bikulturalizmus a
hiedelmekkel ellentétben azonban nem feltétlenül alkot koegzisztens viszonyt (Grosjean, 1996).
A kétkultúrájú személyekre nagy valószínűséggel mind a két kultúra hatást gyakorol,
alkalmazkodhatnak, majd később bele is olvadhatnak mind a két kultúrába. Megtörténhet, hogy
a kétnyelvű személy az egyik kultúrát a másikkal szemben előnybe részesíti, és akadhatnak
helyzetek, melyekben a bikulturalizmust a társadalom stigmatizálja. Ekkor a többséghez
alkalmazkodva a kétnyelvű személy ideiglenesen monokulturálissá válhat.
Shin (2002) állítása szerint az elsőszülött és később született kétnyelvű gyermekeknek
különböző nyelvtanulási tapasztalataik vannak. Az elsőszülött gyermekek többet használják
annak az országnak a nyelvét, amelyben nem élnek, míg a másod- és későbbszülöttek azon
ország nyelvét használják többet, amelyikben tartózkodnak. Ezekben az esetekben a gyermekek
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beiskolázása nagy hatással van a nyelvhasználatukra, és általában az oktatás nyelve válik
dominánssá. A domináns nyelv kérdése felveti a domináns kultúra kérdését is. A kultúra szó
napjainkban igen összetett jelentéssel bír (ld. többek között Parson, 1949; Hofstede, 1984;
Linton, 1945; Useem és Useem, 1963; Kluckhohn és Kelly, 1945; Kroeber és Kluckhohn, 1952;
Damen, 1987; Banks és McGee, 1989; Lederach, 1995; Spencer-Oatey, 2000 definíciós
kísérleteit). Holló (2008) szerint ide tartozik minden olyan szegmens, ami országismereti
(történelmi, művészeti, irodalmi stb.) vonatkozásokat tartalmaz, és minden viselkedéskultúramintázat (például egy beszélgetés kezdeményezése, testbeszéd), a szövegkezelés és -szerkezet, a
beszélés minden válfaja. Tomalin és Stempleski (1993: 6) különbséget tesz „nagybetűs Kultúra”
(például földrajz, történelem, művészet, irodalom) és „kisbetűs kultúra” (gondolatmenet,
értékítélet, kommunikációs szokások, stb.) között. Ez a megkülönböztetés hasznos eredményre
vezetett a kutatásomban is.
A kutatás bemutatása
Az általam elvégzett empirikus kutatás három fázisból állt: a pilot kutatásból és annak
interjúiból, a kérdőívből és egy esettanulmányból. (lásd 1. sz. ábra)

1. sz. ábra: Empirikus kutatás idővonala
A kutatási kérdések fókuszában a résztvevők kétnyelvűséghez való hozzáállása volt, hogy
pozitívumként vagy negatívumként élik-e meg azt. Kérdésként tettem fel: Melyik nyelvüket
preferálják, illetve hogy adott helyzetekben, adott személyekkel mely nyelveket használják.
Továbbá, hogy egy újabb nyelv elsajátítása számukra hogyan történik, mit jelent számukra a
kódváltás és milyen gyakran használják azt, illetve, hogy keverték-e már esetleg az általuk
beszélt nyelveket.
A kutatás potenciális résztvevőinek esetében két feltételnek kellett teljesülnie:
születésüktől fogva kellett kétnyelvűnek lenniük, valamint kétnyelvű környezetben
nevelkedniük. A pilot kutatásban három különböző családból érkeztek válaszadók, így négy
angol-magyar és három magyar-lengyel személy adott válaszokat kérdéseimre. Mindenki
Magyarországon nőtt fel, de páran közülük az évek során már külföldön helyezkedtek el.
Kutatásomhoz kamaszkorú fiatalokat és fiatal felnőtt válaszadókat kerestem, akik már elég
tapasztaltak ahhoz, hogy érzelmeiket és véleményüket ki tudják fejteni, de elég fiatalok is ahhoz,
hogy emlékezzenek az eddigi tapasztalataikra.
Az egy évvel későbbi kérdőívet (1. sz. melléklet) huszonkét személy töltötte ki, tizenöt
különböző nemzetiségből (lásd 2. sz. ábra). A kitöltők életkora nem volt meghatározott, tíz éves
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kortól egészen hatvanöt éves korig szinte mindegyik korosztályból található a mintában
válaszadó.

2. sz. ábra: A résztvevők nemzetisége
Az empirikus kutatás harmadik eleme egy esettanulmány volt, melyhez triangulációt
alkalmaztam (megfigyelés, interjú, dokumentumelemzés), hogy minél több adatot kapjak az
általam megfigyelt testvérpárról (lásd 3. sz. ábra). Kitalált neveket használtam a
személyiségjogok védelme érdekében. Mia tizenhét éves, Amy tizenöt. Megjegyzem, hogy már
lassan egy évtizede ismerem őket.

3. sz. ábra: Az esettanulmány triangulációja
Alkalmam volt ezt a kétnyelvű családot éveken át megfigyelni, ami segített abban, hogy
betekintést nyerjek hétköznapjaikba. Meghívtak családi ünnepségekre, ahol meg tudtam figyelni
a testvérek nyelvhasználatát és viselkedését. Szobájukba is beengedtek, ahol láthattam például,
hogy mely könyveket olvassák éppen és milyen nyelven. Láttam, hogy ez az angol-magyar
család hogyan él és milyen hagyományokat követ. Szorosabb kapcsolatot alakítottam ki
rokonaikkal és barátaikkal. A lányok édesanyja mutatott nekem részleteket Mia és Amy
babanaplóiból (lásd 2. sz. melléklet), amiket akkor kezdett el írni, amikor a lányok megszülettek.
Az esettanulmányomhoz készült interjút a családi házukban, azon belül is a lányok szobáiban
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külön-külön vettem fel diktafonra. Ebben a tanulmányban az esettanulmány ismertetése került
előtérbe.
A kutatás eredményei72
Mia számára a kétnyelvűség azt jelenti, hogy képes mindként nyelvén beszélni és gondolkodni.
Számára teljesen természetes kétnyelvűnek lenni. Úgy érzi, hogy a gondolatai sokkal
összetettebbek, mint egy átlagos egynyelvű személyé. Szerinte a legnagyobb előny, ami a
kétnyelvűségével jár az, hogy bárhová is utazik, mindig van egy nyelv, amin meg tudja értetni
magát valakivel. Annak ellenére, hogy főként előnynek éli meg kétnyelvűségét, említette, hogy
nehézségek is járnak vele, de igyekszik felülkerekedni rajtuk. Amikor nem emlékszik egy
bizonyos szóra az éppen beszélt nyelven, akkor tükörfordítást alkalmaz, mely nem mindig a
kívánt jelentéssel bíró szót eredményezi az adott szituációban, és emiatt néha nehezen tudja
megértetni magát másokkal. Állítása szerint közeli barátai már megszokták az ő egyedi
beszédstílusát, és így ha nem is teljesen, de nagyjából sikerül megértetnie magát, és számára ez a
legfontosabb.
Élete során meg kellett értenie, hogy nem mindenki beszéli az ő két nyelvét, ezáltal
nem mindenkivel tudja megértetni magát, ez azonban kezdetben szociális szorongást
eredményezett Miánál. Általános iskolában időnként kirekesztettnek érezte magát, mivel
osztálytársai furcsának találták fél angolsága miatt. Hozzátette, ma már szerencsére az emberek
nem ennyire „idióták” és már tudnak örülni annak, hogy egy angolt mondhatnak barátjuknak.
Amy, Mia testvére, nem érezte magát kirekesztve, környezete mindig is elfogadta
kétnyelvűségét. Ha valami problémába ütközött, esetleg nem értett meg valamit az egyik
nyelven, akkor barátai rögtön a segítségére siettek. Mikor nem jut eszébe egy szó az éppen
használt nyelven, akkor egyszerűen csak beilleszti a keresett szót a másik nyelven, ún.
kódváltást (ld. részletesen Grosjean, 1996) alkalmazva, az adott mondatba és barátai így is
megértik. Amy a kétnyelvűséget hatalmas előnynek érzi, és kiemelte, hogy azért jó, mert így az
ember már alapból tud két nyelvet és tud segíteni másoknak is ezáltal az új nyelvek tanulásában.
Különlegesnek érzi magát, és a kétnyelvűség legnagyobb előnyeként azt emelte ki, hogy „több
dolgot könnyebben” megért ezáltal.
Mia és Amy gyorsabban tud elsajátítani új nyelveket, mint egynyelvű társaik. Mia az
iskolában spanyolul és németül tanul. Amy szintén tanul németet és kilencedik osztálytól angolt
is tanul gimnáziumban, amit elég „furcsának” talál.
Kutatásom többi résztvevői a kétnyelvűség előnyének tartották, hogy mindkét
nemzetükkel meg tudják magukat értetni, ezáltal több lehetőség is nyitott számukra. Tágabb
látókörrel rendelkeznek a világról, egyedi gondolkodásmódjuk van. A kétnyelvű környezetben
való nevelkedést teljesen pozitívnak élték meg. Többségük számára már akadt olyan szituáció,
amikor nem tudták magukat megfelelően kifejezni az éppen használatos nyelvükön. Egy
tizenhárom éves résztvevő írta, hogy számára nehézséget jelent a kétnyelvűsége, mivel egyik
nyelvén sem tudja önmagát teljesen kifejezni. Társadalmi kirekesztettségről Mián kívül csak két
másik megkérdezett tett említést, egyiküket főként ázsiai külseje miatt érte megkülönböztetés.
Mia Magyarországon él és jár iskolába. Amikor három éves volt, két évre kiköltözött a
család Szaúd-Arábiába, de erre a korszakra alig emlékszik. Amikor tradíciókról van szó, akkor a
magyar kultúrához érzi inkább közelebb magát, azonban mikor pop-kultúráról, akkor az
angolhoz, mivel az sokkal elterjedtebb. Mivel kettős állampolgár, így mindkét nemzethez
tartozónak vallja magát. Mind az angol, mind a magyar hagyományokat követi, például,
családjával ünneplik a Halloweent és karácsonykor tradicionális angol ételeket esznek.
Kiskorában angol gyerekdalokat énekelt neki édesapja, illetve a tévéműsorokat is angolul nézte,
72

Jelen cikkben a terjedelmi korlátok miatt az esettanulmány eredményeire helyeződött a hangsúly. Másik
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mivel azoknak jobban élvezte a stílusát. Azonban egyik kedvenc gyerekkori filmje a Vuk volt,
amit a magyar nagymamájával együtt rengetegszer megnézett. Kedvenc mesének viszont a
Teletubbiest említette, amivel együtt is énekelte a dalokat. Mia idővel elkezdett érdeklődni a scifi, a thriller és a fantasy iránt. Kedveli Shakespeare darabjait, nemrégiben pedig Oscar Wilde
Dorian Gray arcképét olvasta angolul. Hozzátette, hogy magyar szerzők műveit is szokta
olvasni, de az angol irodalom közelebb áll hozzá. Szabadidejének nagy részében angol nyelven
folytat tevékenységeket, de párbeszédei javarésze magyarul zajlik. Az iskolában, a barátaival és
édesanyjával magyarul, édesapjával angolul beszélget, Amyvel pedig felváltva használja a két
nyelvet. Mikor érdeklődtem Mia jövőre vonatkozó tervei iránt, még bizonytalan volt azzal
kapcsolatban, hogy mit szeretne csinálni, csak annyit tudott, hogy Angliában szeretné folytatni
tanulmányait.
Amynek biztosabb elképzelései voltak jövőjével kapcsolatban. Angliában vagy
Amerikában képzeli el jövőjét, ahol valamilyen kreatív munkát folytathat. Nem tudta eldönteni,
hogy melyik nemzethez érzi magát közelebb, de a magyar kultúrát helyezte előtérbe. Hasonlóan
testvéréhez, ő is követi mindkét nép hagyományait, és szeretné is ezeket tovább gyakorolni. A
mindennapi életben többet használja a magyar nyelvet, mint az angolt. Angolul csak édesapjával
és néha Miával beszélget. Mikor Angliában vannak, otthon érzi magát, de állítása szerint ő
könnyen otthon tudja érezni magát szinte bárhol. Azonban hozzátette, hogy Angliából elég neki
egyelőre évente egy hónap is, amennyit nyaranta ott töltenek. Kiskorában a hercegnős filmek
nagy kedvencei voltak, és olyan sorozatokat nézett ezek mellett nővérével, mint a Teletubbies, a
Winx és a Totally Spies. Mostanában angolul olvas novellákat és néz internetes videókat.
Michael (a pilot kutatás egyik résztvevője) élt mindkét nyelvének hazájában, és mindig
is ahhoz érezte magát közelebb, amelyikben éppen nem tartózkodott. Magyarországon nőtt fel,
mindkét nemzetének országában otthon érzi magát. Általában azt a nyelvet használja, amelyik
országban éppen tartózkodik. A többi válaszadó fele közelebb érezte magát egyik kultúrájához,
és csupán négyen érezték magukat egyaránt közel mindkét kultúrájukhoz. Mindössze egyetlen
válaszadó nem érezte magát otthon mindkét országában.
Mia két éves korára elérte azt a szintet, hogy mindkét nyelvét meg tudja érteni. Első
szavai között angol és magyar szavak is voltak: „nem, heló, gyeje, de, baba, cica, papa, come
here, one-two-three, daddy”. Mia és Amy otthon mindkét nyelvet használják, annak ellenére,
hogy szüleik beszélik egymás nyelvét. Bővebb családi körben a brit és a magyar nagyszülők alig
beszélik egymás nyelvét, de mivel magyar keresztanyjuk angoltanár, ezért ő és a családja
„nagyon jók angolból”. Ha vendég érkezik hozzájuk, az otthoni nyelvhasználat igazodik a
vendég nyelvtudásához. Mia nyelvhasználata hangulatfüggő, mindig azt a nyelvet használja,
amelyik jobban illik a szituációhoz, amelyikkel jobban ki tudja fejezni magát az adott témában.
Káromkodáshoz néha viszont az olasz vagy a spanyol nyelvet használja. Mindkét nyelven
gondolkodik, de számoláskor a magyart részesíti előnyben. Automatikusan hozzátársítja az
újonnan tanult dolgokat a másik nyelvéhez, így könnyen tud fordítani egyik nyelvéről a másikra.
Ugyanakkor már számos alkalommal előfordult vele, hogy nem tudta kifejezni magát az éppen
használatos nyelven, ilyenkor állítása szerint az agya „lefagy” és egy pillanatra elfelejt mindent.
Az emberek emiatt furcsán szoktak rá nézni, de Mia az évek során már megszokta ezt.
Amy nem tudta pontosan megmondani, hogy hány évesen kezdett el beszélni,
körülbelül másfél vagy két éves lehetett. Első szavai, Miához hasonlóan, szintén tartalmazták a
két nyelvet: „mamma, dada, gyeje, cica”. Arra a kérdésre, hogy melyik nyelven tudja magát
könnyebben kifejezni, bizonytalan választ adott. „Szerintem talán angolul vagy... igen”. Amy
magyar nyelven gondolkozik és számol, barátaival is magyarul kommunikál, mivel ők nem
beszélik olyan jól az angolt. Az iskolai tananyagot magyarul tanulja meg, nem kapcsolja
automatikusan össze az angollal, számára a magyar nyelv könnyebb, mint az angol. Elmondása
szerint már „rengetegszer” megtörtént vele, hogy nem jutott eszébe egy adott szó hirtelen.
Ilyenkor barátai nem értették meg, hogy mit szeretne mondani, de még így is támogatták. Az
ehhez hasonló helyzetekben egyedül nővérével tudja magát teljesen megértetni.
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Jóllehet, Amy és Mia egy családban nőttek fel, mégis más-más nyelvet preferálnak.
Ennek okai lehetnek a társakkal való különböző tapasztalataik. Míg Amynek mindig is támogató
barátai voltak, akik megértették nehézségeit és próbáltak neki segíteni, addig Mia sokat küzdött
és barátai sokszor „furcsának” tartották emiatt.
Michael azon ország nyelvét használja többet, amelyikben éppen tartózkodik. Ha a
szakmájáról kell beszélnie, mivel Angliában tanult egyetemen, akkor számára az angol nyelv a
kézenfekvőbb, magyarul nem is biztos, hogy olyan jól el tudná magyarázni a szakmai
kérdéseket. Azonban nem tudja magát elképzelni egy angol barátnővel az oldalán, mivel
érzelmeit magyarul tudja a legjobban kifejezni. Szinte kivétel nélkül mindent angolul tanul,
mivel nemcsak hogy kint él Angliában, de az összes számára szükséges szakirodalom is csak
angolul érhető el. Michael nem kapcsolja össze automatikusan a tanult dolgokat a másik
nyelvével.
A pilot kutatás és az online kérdőív résztvevőinek nyelvhasználatába már azzal is
betekintést nyertem, hogy milyen nyelven adtak válaszokat kérdéseimre. A legmeghatározóbb
tényező nyelvhasználatuk tekintetében a környezet lehet, azon belül is inkább a
beszédkörnyezet. Más bilingvális személlyel szívesen társalognak kevert nyelven, kódváltással,
hiszen ez nem okoz problémát a kommunikációban. A válaszadók között kisebbségben voltak
azok, akik állításuk szerint még soha nem keverték a nyelveket (lásd 4. sz. ábra)

4. sz. ábra: A nyelvek keverése
Összefoglalás
Három fázisa volt a kutatásomnak, melyből az első, a pilot kutatás kérdéssora 2015-ben került
kitöltésre hét kétnyelvű személy által. A második lépés egy évvel később, 2016-ban történt.
Ekkorra már bővült a kérdéssorom, illetve válaszadóim köre is. Az utolsó lépcsőfok az
esettanulmányom szóbeli interjúja volt, melyhez a kérdéseim még kidolgozottabbá váltak.
Ebben a tanulmányban az interjú bemutatására fókuszáltam, de valamennyi eredményem
alátámasztotta, hogy a kétnyelvűek könnyebben és gyorsabban sajátítanak el új idegen
nyelveket, ezáltal több lehetőség nyílik meg számukra az életben, mint egynyelvű társaiknak. A
kutatásban résztvevők többsége megerősítette, hogy alkalmanként valóban keverik a
nyelve(i)ket, szituációtól függően.
Összességében elmondható, hogy az empirikus kutatásom, az esettanulmány és a
témához kapcsolódó szakirodalmak azt igazolták, hogy a kétnyelvűség valóban előnyt jelent. A
kétnyelvűek szélesebb látókörrel rendelkeznek az életben azáltal, hogy két nyelvet és kultúrát
vallhatnak sajátjukénak. Segíteni tudnak egynyelvű társaiknak új nyelvek elsajátításában.
Azonban a kutatásaim azt is megerősítették, hogy néhány ember hajlamos a bikulturális emberek
„megbélyegzésére”, így a kétnyelvűeknek olykor-olykor monokulturális üzemmódba kell
„átkapcsolnia”, hogy ezzel megvédjék magukat, vagy a problémákat elkerüljék. Ez azt is
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bizonyítja, hogy a társadalom attitűdje, beszélgetőtársak viselkedése meghatározó tényező lehet
a kétnyelvűek nyelvhasználatában, általában és bizonyos kommunikációs helyzetekben is. A
kutatásom igazolta, hogy az összes megkérdezett tudta alkalmazni a kétnyelvűségével járó
előnyöket. Mia és Michael, az elsőszülöttek, közelebb érezték magukat azon ország nyelvéhez
és kultúrájához, amelyikben nem éltek, de Sarah (pilotkutatás), aki szintén elsőszülött, azt
preferálta, amelyikben él. A testvérek közül a másod- és harmadszülöttek azt a nyelvet és
kultúrát részesítették előnyben, amelyben felnőttek. Ez megegyezik Shin (2002)
megfontolásaival.
Amy és Mia feltárták az interjúkban a kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjeiket.
Érdekes volt látni, hogy mennyit változott a véleményük a pilotkutatás és a szóbeli interjú óta.
Például Mia határozottabban közelebb érezte magát az angol nemzethez és kultúrához a
pilotkutatás időszakában, azonban a szóbeli interjú során már egy kicsivel közelebb került hozzá
a magyar kultúra is. Célom, hogy a továbbiakban a kétnyelvűség attitűdjei mellett arra is választ
keressek, miért és miként alakulnak ezek az egyéni fejlődés tükrében.
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SZ. MELLÉKLET – AZ ONLINE KÉRDŐÍV KÉRDÉSEI
Kor
Nem
Édesanyja anyanyelve
Édesapja anyanyelve
Melyik országban él Ön?
Melyik nyelven beszél a leggyakrabban a család?
Beszélik az Ön szülei egymás anyanyelvét?
Ön melyik országban tanul(t)?
Melyik nyelvet használja Ön a mindennapi kapcsolattartáshoz?
A szabadidejében melyik nyelven szokott Ön tevékenykedni?
Mely nemzethez érzi közel magát?
Mely kultúra áll Önhöz közelebb?
Otthon érzi Ön magát mikor egyik szülőjének hazájában tartózkodik?
Előfordult már Önnel, hogy az adott szituációban használatos nyelvvel nem tudta kifejezni
magát?
Volt már olyan, hogy keverte az Ön által beszélt nyelveket?
Érezte már kirekesztve magát a kétnyelvűsége miatt?
Mikor tanul, mely nyelvet használja a tartalom megjegyzéséhez?
Ön melyik nyelven gondolkodik?
Ön melyik nyelven szokott általában számolni?
Automatikusan társítja az egyik nyelven tanult dolgokat az Ön másik nyelvéhez?
Az Ön számára mit jelent kétnyelvűnek lenni?
Ön szerint előny kétnyelvűnek lenni? Kérem, válaszát indokolja.

SZ. MELLÉKLET – MIA BABANAPLÓJA (részlet)
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Nyelvtanulási hátrányok leküzdésének lehetőségei egy digitális tananyag segítségével
Kegyes Erika – Tóth Noémi
Miskolci Egyetem, egyetemi oktató –
Miskolci Egyetem, német-magyar szakos tanárjelölt
Bevezetés
Az idegen nyelvek tanulása, a számunkra ismeretlen fonémák és betűkombinációk elsajátítása,
egy másik nyelv grammatikai szerkezeteinek a megértése és szókincsének megtanulása komoly
erőfeszítést jelent minden diák számára, és sokszor tartogat kudarcélményt is, a számos siker és
örömteli esemény mellett. Különösen a különböző részképesség-zavarokkal (pl. diszlexia,
diszgráfia), a tanulási nehézségekkel küzdő, az anyanyelvi beszédfejlődésben lemaradást mutató
tanulók számára okoz fizikai és pszichikai megterhelést jelentő feladatot az idegen nyelvi órákon
való részvétel. A projektünkben kifejlesztett tananyagok segítségével számukra igyekeztünk
pozitív élménnyé tenni a német nyelvi foglalkozásokat. Célunk az volt, hogy érdekes,
számítógéppel támogatott feladatok megoldásával teremtsük meg számukra a kellemes,
támogató légkört biztosító tanulási környezetet, hogy a nyelvi feladatok és a kognitív
képességeket is fejlesztő feladatok megoldásával a saját tempójukban tanulhassák,
gyakorolhassák az idegen nyelvet, s akár maguk határozzák meg a gyakorlás hosszát és
intenzitását.
Idegennyelv-tanulás és tanulási nehézségek
A nemzetközi és a hazai szakirodalom, elsősorban az ún. inkluzív/integratív pedagógiai
képviselői (pl. Erbring 2016) gyakran teszik fel a kérdést, miért alakulnak ki a tanulási
nehézségek és hogyan kezelhetjük ezeket a nyelvi órákon? A neuropszichológiai eredményeket
is figyelembe vevően általában a következő magatartási és motivációs elemek meglétét/hiányát
sorolhatjuk fel, mint a tanulási nehézségek ismertető jegyeit:
- túlzott aktivitás (esetleg hiperaktivitás),
- neuro- és pszichomotorikus zavarok (pl. nem kellően összerendezett
mozdulatsorok),
- emocionális labilitás (pl. érzelmileg kiegyensúlyozatlan reakciók a sikeres és a
sikertelen feladatvégzés során),
- figyelemzavar (különösen csekély monotónia tűrés írásbeli feladatokban és
szövegértési tesztekben),
- impulzivitás (pl. érzelemkitörések),
- beszéd- és hallászavar, a szövegértés gyenge kompetenciaszintje (vö. Mussmann
2012).
A fenti tünetek egyikével vagy halmozott megjelenésével küzdő diákok valószínűleg hátránnyal
indulnak az idegen nyelvek tanulásában, és a tartós sikertelenség nemcsak a mérhető nyelvi
ismeretek hiányához vezet, hanem a tanulási motiváció teljes elvesztéséhez is. Több tudományos
vizsgálat is nyomon követte a nyelvtanulási eredmények és a tanulási nehézségek közötti
összefüggést. Ezek közül hamar ismertté vált Dinkgale (1960, idézi Mussmann) nézete, aki azt
állította, hogy amennyiben nem az erőfeszítés vagy a motiváció hiányáról van szó, akkor a
nyelvtanulási kudarcokat (rossz eredménnyel zárt teszt, rossz évvégi jegy, sikertelen
nyelvvizsgák stb.) igen gyakran a fel nem ismert tanulási nehézségek okozzák. Ezek lehetnek a
fentiekben felsoroltak, de lehetnek pl. szótanulási nehézségek, szótalálási problémák, a
nyelvtanuló hamar elfelejti a szavakat, vagy azok nem jutnak elég gyorsan az eszébe. De
találkozhatunk olyan esetekkel is, amelyek inkább rövid- vagy hosszútávú memóriaproblémákat
sejtetnek, pl. szó és kép, szó és hangalak hozzárendelésének problémái. Az idegen nyelvi
tanulási nehézségek problémái között tartjuk számon a két nyelv közötti különbségek és
azonosságok felismerésének alapvető nehézségeit. Ezt vizsgálta Ganschow és Sparks (1989,
idézi Mussmann 2012) alaposabban, amikor tanulmányukban arra keresték a választ, hogy a
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nyelv fonológiai, szemantikai és szintaktikai szintjén jelentkeznek-e inkább a problémák az
idegen nyelvek elsajátításában, és hogy ezek összefüggésbe hozhatók-e az anyanyelvi tudással
és kompetenciával ezeken a szinteken. Úgy találták, hogy aki anyanyelvén nem tudja
szegmentálni a fonémákat, vagy nem tudja helyesen elválasztani a szavakat, ugyanezeken a
területeken problémákkal fog küzdeni idegen nyelven is. Egyik legfontosabb felismerésük tehát
az volt, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciaszintek nem választhatók el
egymástól. Ennek bizonyításául külön teszteket végeztek ugyanazon vagy hasonló nyelvi
jelenségekre vonatkozóan anyanyelven és idegen nyelven ugyanabban a tanulói csoportban. Úgy
találták, hogy a gyengeségek leginkább a nyelv fonetikai-fonológiai szintjét érintik, ezt követik a
mondatmegértési és mondatszerkesztési nehézségek, és a legkisebb hibaszázalékot a
szemantikai, tehát az egyes szavak jelentésére vonatkozó tesztek mutatták. Az eredmények
összevetésében egyenesen arányosak voltak a hibaszázalékok az egyes szinteken az anyanyelvi
és az idegen nyelvi kompetenciákban. Ezt az eredményt a szerzők úgy interpretálták, hogy ha
valaki az anyanyelvén gyenge kompetenciaszintet mutatott a szófelismerésben, akkor várhatóan
ugyanebben volt a leggyengébb az idegen nyelvi feladatokban is. Ezt figyelembe véve
Ganschow és Sparks (1989, idézi Mussmann 2012) olyan idegen nyelvek tanításában is
alkalmazható módszereket dolgoztak ki, melyek megpróbálták csökkenteni ezeket a hátrányokat.
Az egyik legfontosabb módszerük a mozgás és a vizualizálás bekapcsolása volt a grammatikai
struktúrák elsajátításába. Külön kiemelték a színek szerepét és a mozdulatsorok sorrendjét a
mondatalkotásban. Eredményük azonnal visszacsatolható volt: az idegen nyelvi kompetenciák
fejlődése pozitívan hatott az anyanyelvi kompetenciákra is. A másik gyakran alkalmazott
módszerüket, ma multiszenzorosnak (többcsatornásnak) mondanánk. Ezt gyakran használták a
szótanításban, úgy hogy összekapcsolták a látást, a hallást és az aktív beszédtevékenységet is.
Feljegyezték például, hogy a járművek neveinek megtanulását azzal gyorsították fel, hogy
összekapcsolták azok hangjának felismerésével. Napjainkban is gyakorta használjuk ezeket a
módszereket a nyelvórákon, kiegészítve a zene, a játék adta lehetőségekkel. Magyarországon is
szerepel majd minden általános iskola oktatási-nevelési munkatervében és programjában, hogy a
tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelést és oktatási formákat igénylő gyermekeket sem
rekeszthetjük ki a nyelvtanulás örömeiből, csak számukra több auditív elemet, több játékos
gyakorlatot, több interaktív, mozgásra épülő feladatot kell beépítenünk a nyelvi órába.
Németországban, Ausztriában és Svájcban gyakran találkozunk a következő
kifejezésekkel, ha tanárokkal, szülőkkel a fenti problémákról beszélgetünk: Kinder mit
Lernschwäche, lernschwache Kinder, Kinder mit Lernstörungen. Ezek a kifejezések arra
utalnak, hogy a tanulásban szociálisan és/vagy pszichésen akadályozott, vagy tanulási
zavarokkal, nehézségekkel küzdő gyerekek számára nemcsak a tananyag elsajátítása jelent
nehézséget, hanem különleges fejlesztést is igényelnek ahhoz, hogy behozzák hátrányaikat az
ismeretek és a kompetenciák terén. Schröder (2005: 88, idézi Erbring 2016) meghatározásában a
tanulási nehézség azt jelenti, hogy a tanuló a tananyagot vagy lassabban, vagy kevésbé mélyen
sajátítja el, azaz egyrészt kvantitatív, másrészt kvalitatív a különbözőség mértéke. Más
megközelítések szerint meg kell különböztetnünk a tanulási nehézségeket a gyenge tanulmányi
teljesítménytől (vö. Haß 2005). Haß (2005) ebből kiindulva megkülönbözteti az organikus, a
pszichológiai és a szociokulturális adottságokból következő tanulási nehézségeket. A szervi
eredetű (organikus) nehézségeket okozó elváltozások közé sorolja a hallás- és a látáskárosodást.
Inkább pszichológiainak tételezi fel a beszédzavarokat, így például a dadogást vagy a hadarást.
A szociokulturális adottságok között tartja számon például a tabutémákat, a félelmet egyes
szövegtípusokkal szemben (pl. bibliai szövegek), illetve az egyes szövegtartalmak által kiváltott
traumákat (pl. megrázó egyéni sorsok bemutatása, kivégzés leírása). Az idegen nyelvek
elsajátítására vonatkozóan munkatársaival együtt az alábbi dimenziókat különbözteti meg:
1. Fonetikai-fonológiai lassúság, bizonytalanságok, nehézségek: bizonyos hangokat a tanuló
nem tud felismerni és képezni, módszertani lehetőség a korrekcióra: gyakorlás kézjelek
segítségével, az auditív képességek fejlesztése pl. hangfelismerési játékokkal.
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2. Szemantikai-lexikális lassúság, bizonytalanságok, nehézségek: a tanulók szókincse csak igen
lassan fejlődik, a hasonló hangzású szavak jelentésének felcserélése, szótalálási nehézségek,
szófelismerési nehézségek, hibás szótagolás, hibás jelentésmezők hozzárendelése stb.
Módszertani lehetőségek a korrekcióra: játékos szótanulás, az egyes szavak helyett
szókapcsolatokat tanítunk, a jelentések kontextusba helyezése, szóasszociációs gyakorlatok,
szófelismerő feladatok, az új lexikai elemek multiszenzoros begyakorlása.
3. Szintaktikai-morfológiai lassúság, bizonytalanságok, nehézségek: a nyelvtani szabályok lassú
felismerése, a nyelvtani szabályok és a nyelvtan kategóriának fel nem ismerése, lényeges
grammatikai elemek kihagyása a mondatból (a német nyelv esetében pl. prepozíciók elhagyása),
az anyanyelvre jellemző jelenségek használata tanult nyelven is (pl. a melléknévragozás
elhagyása, ha az anyanyelvben ez nem jellemző), módszertani lehetőség a korrekcióra:
színkódolás, szintaktikai szerkezetek felismertetése a mondatintonáció alapján, metanyelvi
(szituációba ágyazott) gyakorlás (vö. Haß és munkatársai gyakorlati ajánlásait az angolra mint
idegen nyelvre vonatkozóan, 2006).
Haß és Kieweg (2012) azt feltételezik, hogy az idegen nyelvek elsajátításához a tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók számára nem elegendő, ha biztosítjuk a tananyag folyamatos
ismétlését. Sokkal inkább célravezető, ha a kompetenciafejlesztés módszereit felhasználjuk az
idegen nyelvek oktatásában is, így a gyenge vagy gyengébb teljesítményt/teszteredményt mutató
tanulók sikerélménye is sokkal tartósabbá válik, mint a hagyományos módszereket alkalmazó
(pl. grammatikaközpontú, szókincsközpontú) nyelvoktatás esetében. A nagysikerű I can malke
it! című tankönyvükkel bizonyították is, hogy a nyelvoktatásban is ugyanazokat a gyakorlatokat
kell alkalmazni, mint a kompetenciafejlesztésben szokásos. Ezért hasznos lehet például, ha a
szótanulást memóriafejlesztő gyakorlatsorokkal egészítjük ki, vagy ha a nyelvi órán is
elővesszük a klasszikus memory játékokat. Szintén jó kompetenciafejlesztő gyakorlat, ha a
nyelvtanulóval legelőször a meghallgatott párbeszéd nem minden szavát akarjuk megértetni,
hanem csak azokat az érzelmeket neveztetjük meg, amiket a dialógus szereplői közvetítenek. Ezt
követően sem azt várjuk el, hogy az anyanyelvére szabatosan fordítsa is le a tanuló a hallott
információkat, hanem csakis a lényegkiemelő képességére támaszkodva kell visszaadnia a
párbeszéd kommunikációs szándéka szerinti lényegét. Itt fontos megjegyezni, hogy az is
lényeges, milyen sejtése, vélekedése van a diáknak a szituáció egészéről, s nem baj, ha a tanulás
ezen fázisában a hangosan kimondott információtartalmak nem helyesek! Haß és munkatársai
módszertani ajánlásaikban a fenti nyelvi szintekre vonatkozóan is megfogalmaztak konkrét
tanácsokat, amiket a német nyelv oktatásában is sikerrel alkalmazhatunk:
1. Fonetikai-fonológiai szint: a szövegek hosszúsága ne haladja meg a 10 mondatot, az új
szövegek átlagosan ne tartalmazzanak 5-6 új vagy nehéz kiejtésű szónál többet.
2. Szemantikai-lexikális szint: a szövegek tartalma arányosan kezelje az ismert és az ismeretlen
információk halmazát, az új szavak aránya soha ne haladja meg a már tanult szavakét.
3. Szintaktikai-morfológiai szint: a szövegek tartalma lehetőség szerint megérthető vagy
kikövetkeztethető legyen az új nyelvtani egységek megértése, alkalmazása nélkül is.
Módszertani kérdések
A tanulási nehézségekkel küzdő, a nyelvtanulásban nehezen haladó és gyenge eredményeket
mutató tanulóknak egyéni fejlesztésre van szükségük, tehát olyan komplex írásbeli és szóbeli
idegen nyelvi kompetenciákat fejlesztő feladatokra, melyeket önállóan vagy tanári irányítással,
segítséggel tudnak megoldani. A német nyelvű országokban számos olyan pedagógiai programot
dolgoztak ki, amelyeknek célja a nyelvórai munka individualizálása. Erre azért is szükség van,
mert a gyerekek összetétele a nyelvórákon igen vegyes. A Sarneni Pedagógiai Központ az angol,
a francia és az olasz nyelv oktatására vonatkozóan például nyolcféle, az idegen nyelvek
optimális elsajátításában problémát jelentő tanulói típust különböztet meg, akiknek egyrészt a
nyelvtanulási, másrészt pedig a szociális háttere is különbözik, minek következményeképpen
ugyanabban az életkorban különböző hozzáféréssel és tudással rendelkeznek a nyelvtanulásban.
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1. erős szociális hátránnyal rendelkező tanulók,
2. gyenge (német) anyanyelvi kompetenciákkal rendelkező tanulók,
3. különleges fejlesztő pedagógiát igénylő tanulók (hallássérült, látássérült, beszédben
akadályozott),
4. diagnosztizált részképesség-zavarokkal küzdő tanulók (diszlexia, diszgráfia),
5. olyan tanulók, akik nem vették részt korai nyelvoktatásban 73,
6. nem német anyanyelvű, migrációs hátterű tanulók,
7. olvasás- és írástanulási problémákkal küzdő tanulók,
8. motiváció hiányos tanulók (összefoglalóan l. Butzkamm 2004).
A központ által kidolgozott módszertani ajánlásokat a szakértők szelektív modellnek nevezik,
amelynek leglényegesebb elemei Butzkamm (2004), illetve Bleyhl (2000) munkájára
támaszkodnak. Az alábbi táblázat a hagyományos, ún. tanári instrukciókra támaszkodó
nyelvtanítást és az új, individuális, tanulást támogató nyelvoktatási forma lényegét szemlélteti
(ld. Butzkamm 2004).
Hagyományos idegennyelv-oktatás
(instrukciós modell)
1. bizonyos tartalomra történő redukálás
2. tanulás = lineáris folyamat
3. irányított tanulás
4. felismerés:
információ-felvétel
és
információ-feldolgozás
5. egy bizonyos nyelvformára összpontosít
egyértelműség, helyesség
6. megértés = információ-átvétel
7.
8.
9.
10.

emlékezet = raktármodell
tanítás: precíz irányítás
deklaratív tudás nyomatékosítása
tanári szerep: a „tudásvonat” vezetője

Modern idegennyelv-oktatás
(szelektív modell)
nyelvi fürdő – komplexitás
tanulás = evolúciós folyamat
tanulási önállóság, önszervezés
felismerés: személyfüggő jelenség
funkció-, kommunikáció-, kontextus-függő
történésorientált
megértés = történés és felismerés kölcsönös
egymásra hatása
emlékezet = összefüggés – összekötés
tanítás: történetmesélés az anyag kontextusában
a hasznos tudás nyomatékosítása
tanári szerep: vezető, példakép, tanácsadó

1. sz. táblázat
Az instrukciós és a szelektív modell összevetése Butzkamm (2004) és mások írásai alapján
Didaktikai szempontból a beszédkompetencia fejlesztése áll a középpontban és nem arról van
szó, hogy a nyelvtanulónak mindent tudnia kell, amit a tanterv, a tanmenet előír, hanem arról,
hogy pragmatikusan, funkcionálisan kell tudnia – az életkorának megfelelő szituációkban –
használni a nyelvet, az egyes kommunikatív célokat sikeresen megvalósítani. Ez a fajta
módszertan nem működik a frontális osztálytermi munka megszokott formájában, vagy
kiscsoportos projektfeladatok elvégzésével. Sokkal inkább az egyéni munkát állítja a
középpontba, és egy tanóra keretein belül a nyelvi órán résztvevők valójában individuálisan és
differenciált formában tanulják a nyelvet. Konkrétan ez azt jelenti, hogy tanulók egyazon órán
különböző szintű feladatokkal foglalkoznak, egyesek nyelvtant gyakorolnak, mások szókincset.
Néhány tanulóval a nyelvtanár foglalkozik, mások önállóan párban oldanak meg szituációkat, és
vannak, akik a számítógép segítségével dolgoznak. A lényeg, hogy a feladatoknak egyénre
szabottnak, az egyéni tanulási hajlandóságot, a motiváció szintjét kell figyelembe vennie, és
illeszkednie kell a tanuló aktuális nyelvi tudásához. Mindez sok-sok szervezési feladatot takar,
és a nyelvtanárnak minden tanulóra vonatkozóan haladási naplót kell vezetnie, fel kell jegyeznie
73

Ez azért hátrány, mert a svájci gyerekek általában már óvodáskorban találkoznak egy vagy akár két
idegen nyelvvel is.
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például, hogy milyen tanulási stratégiákat követ a tanuló, miben erősebb, miben gyengébb. A
tanulói jellemrajzban szerepeltetnie kell a tanuló haladási ütemét, és a számára tervezett aktuális
feladatok megoldásának sikerességi szintjét. Ezeken az alapelveken felül a támogató tanulási
környezet biztosítása is elengedhetetlen, így például megengedett a mozgás a teremben, a
segítségkérés a társaktól, a tanártól, igény szerint lehet csoportban, párban tanulni, és
tudásfelmérés, tesztírás csak akkor következik, ha a tanuló felkészültnek tartja magát. Az egyes
feladattípusok is ezt a tanulási módszert szolgálják. Az ún. nyitott végű formákban a
leggyakrabban alkalmazott feladattípusokat az alábbi táblázat foglalja össze:
asszociációs feladatok:
rendezés különböző szempontok szerint:

listakészítés, szófelhők
alfabetikus sorrend, színek szerinti sorrend,
témák szerinti sorrend
összehasonlítás:
hozzárendelési feladatok, párok kikeresse,
memory
problémamegoldás:
tanácsod adni, egy történetet befejezni
tapasztalatcsere:
beszélgetés, talkshow-k, TV-műsorok, vita
kreatív feladatok:
újságírás, riportkészítés, versírás
mozgással kombinált feladatok:
tánc, helyváltoztatós játékok
2. sz. táblázat
Nyitott végű feladatok Willis (2010) alapján, idézi Butzkamm (2004: 24)
Ezekkel a módszerekkel az általános iskolai évek alatt kiegyenlíthetők a nyelvi kompetenciák
terén megmutatkozó hátrányok.
A fentebb bemutatott, Svájcban gyakran alkalmazott individuális, szelektív
nyelvoktatási módszer mellett német nyelvterületen sikerrel alkalmazzák az inkluzív
nyelvoktatási modell is. Bader és Fuchs Wyder (2012) cikke szerint a nyelvtanulás korai
szakaszában alkalmazott inkluzív módszer is alkalmas a kezdetekben fennálló hátrányok
leküzdésére. Ez a módszer abból indul ki, hogy a gyerekek teljesítménye a nyelvtanulásban
nagyon eltérő és egy osztályban sem mutat teljesen azonos szintet sem globálisan, sem az egyes
kompetenciák (beszéd, olvasás, írás, hallás idegen nyelven) terén. Először azt kell
meghatároznia a nyelvtanárnak, hogy az osztály tanulói mely kompetenciaterületen milyen
szinten állnak, és differenciáltan ezeket kell célirányosan úgy fejlesztenie, hogy elérje az
osztályátlagot. Ennek a célnak az eléréséhez azonban a nyelvi-didaktikai munkát szervesen ki
kell egészítenie egy általános kompetenciafejlesztő gyakorlatnak is. A nyelvórai feladatok
egyben kompetenciafejlesztők is, tehát általában is fejlesztik a tanulók írás- és olvasáskészségét.
Bader és Fuchs Wyder (2012) az inkluzív nyelvoktatás lényegét a következőkben látják:
- az életkornak és az érdeklődési körnek megfelelő kompetencia-orientált egyéni és
csoportos munkavégzésre épülő feladatok, világosan megfogalmazott, a
nyelvtanulók számára követhető, érthető kommunikatív feladat meghatározással (a
tanuló meg tudja állapítani, mit tanult meg a feladat megoldása által),
- a csoportban tapasztalt tanulási stratégiáknak és típusoknak megfelelő
kommunikatív, interaktív feladattípusok, amelyekben a tanulók különböző
szerepeket tölthetnek be (pl. információgyűjtő szerepkör, információt felhasználó
szerepkör, csoportvezető, segítő, tervező, kérdező stb.),
- konzekvensen kivitelezett differenciálás cselekvésorientált nyelvi szituációk és
kompetenciaterületek alapján.
A szerzők esettanulmányok bemutatásával is igazolják, hogy ezen alapelvek betartásával a nem
vagy csak kevésbé motivált tanulók is eredményesebbé, motiváltabbá váltak. A motiváció
kialakulásában nagy szerepet játszik, mint ahogyan erre Bader és Fuchs Wyder (2012) is
rámutattak, hogy a tanulók felesősek a munkájukért, a csoportjukért, és a csoportban elért
sikerek is tovább ösztönzik őket. Az egyéni és a csoportmunka eredményeinek a bemutatása, a
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pozitív kicsengésű verseny hangulata is emeli a tanórába való aktív bekapcsolódás szándékát, és
önmagában is kompetencia- és motivációfejlesztő. A tanulmány végső kicsengése is az, hogy az
inkluzív módszer segítségével nemcsak a hátrányok küzdhetők le, hanem a motiváció, a tanulási
szándék általános emelkedése ösztönzőleg hat a más tárgyakban nyújtott teljesítményre is, és az
osztály heterogén kompetenciaszintje folyamatosan a homogén tudásszint felé halad.
A nyelvtanulásban tapasztalt tanulási nehézségeket legkorábban a differenciált
pedagógia ismerte fel, megelőzve a fentebbi két modernebb módszert és elméletet. A nyelvórai
differenciált munkát a mai napig szívesen alkalmazzák a nyelvtanárok, hiszen a különböző
nyelvi kompetenciákkal rendelkező tanulókat is sikerélményhez vezeti, ha a saját tudásuknak
megfelelő szintű feladatokat kell megoldaniuk. Ez optimális megoldás akkor, ha az osztályban
az idegen nyelveket tanuló diákok között vannak kiemelkedően magas és alacsony
kompetenciaszinttel is rendelkező tanulók. Ebben az esetben kidolgozhatjuk ugyanazt a
tananyagot különböző szinteken, és a gyakorlás fázisában is ügyelünk a tudásszintek
megtartására, például arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg ne legyen túl nehéz, túl hosszú,
ne tartalmazzon nagyon sok ismeretlen szót vagy grammatikai elemet. Mindez hozzájárul ahhoz,
hogy minden tanuló eredményesen végezze el a feladatát. A differenciált nyelvoktatásban
általában ugyanazt a témát vagy nyelvi struktúrát sajátítják el a tanulók, csak különböző
mélységben, ki-ki a saját nyelvi szintjének megfelelően. Köpcke és Ziegler (2013) a
nyelvoktatás aktuális trendjeinek és azok kialakulásáról szóló kötetük előszavában a
következőkben határozzák meg a nyelvórai differenciálás előnyeit:
- jó hangulatú, vidám tanulói környezet,
- az egyéni kompetenciákat támogató tartalomalapú tudásfejlesztés,
- közös tematika eltérő szintű és/vagy metódusú feldolgozása (pl. a hallásértésben
gyengébb tanuló fejlődése gyorsabb, ha speciálisan ezt fejlesztjük),
- időhatékonyság.
A fentiek alapján fontos megérteni, hogy a differenciálás a nyelvoktatásban nem azt jelenti,
hogy csökkentett mennyisében kell a gyengébb kompetenciaszintű tanulóknak elsajátítania a
tananyagot, és a legügyesebbeknek pedig kiegészítő, pluszfeladatokat adunk. Ennek fényében az
is fontos szabály, hogy a kompetenciák területét se tévesszük ilyen formán össze, hiszen nem az
a feladatunk, hogy a jó olvasási kompetenciákkal és a szövegértésben mindig jól teljesítő diákok
szövegértési kompetenciáit maximalizáljuk, hanem hogy a kevésbé ügyesekét fejlesszük! A
differenciált nyelvoktatás azt jelenti, hogy a hiányosabb kompetenciaszinteket akarjuk emelni.
Ennek megfelelően ismernünk kell a tanulók mozgásterét az egyes szinteken, játékos,
versenyszerű feladatokra építve kell azokat próbára tennünk, és figyelni, mikor mennyivel javul
a teljesítményük. A differenciálás területei: hallásértés, olvasásértés, szóbeli és írásbeli
kommunikáció. Ebben a tekintetben a differenciált nyelvoktatás egyéni kompetenciafejlesztés is,
de növeli a csoportmunka során a csapatszellemet is. A következő táblázat a differenciálás
lehetőségeit és formáit foglalja össze Köpcke és Ziegler (2013) alapján:
A differenciálás lehetőségei
Kvantitatív
Kvalitatív
Szociális

Érdeklődés szerinti

A differenciálás formái
A
kötelező
tananyag/kiegészítő
tananyag
feldolgozása során sajátos tanulási- és munkatempó
Nehéz és könnyű feladatok feldolgozása (segítség
állhat a tanuló rendelkezésére, mint például betűkép,
szólista, képes szótár)
Az anyag feldolgozásakor és ellenőrzésekor: egyéni,
partner- és csoportmunka
A különböző tanulói típusok integrálása különféle
tanítási módszerek során (kognitív, kreatív, affektív,
praktikus)
Az előírt tananyagból/témákból kiválaszthatnak a
tanulók egy súlypontot (alternatív feladat,
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szabadmunka, projektfeladat)
A tanulók különböző utakon juthatnak el ugyan
ahhoz az eredményhez – a tanulási és tanítási
módszer változásával.

Metodikai

3. sz. táblázat
A differenciálás lehetőségei és formái
Az alábbiakban ezeket a lehetőségeket kompetenciaszintekre lebontva mutatjuk be, Butzkamm
(2004) módszertani ajánlásait követve, kiegészítve azzal, hogy az nyelvi óra mely szakaszára
ajánlja a feladatot.
Hallásutáni értés:
feladattípus
kiszínezni az információkat:
rámutatni
képekre,
párokat
megtalálni:
igen-nem lapokat felemelni:
szó- és kép párokba rendezése:
kérdésekre
válaszolni
szimbólumok segítségével:
megfelelő
szavak/mondatok
bejelölése:
igaz/hamis válaszadás:
szövegrészek sorba rendezése:
információk kiegészítése:

bemelegítésképpen
X
X

főfeladatképpen
X
X

ismétlésképpen
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

-

X

X

-

X
X
-

X

Szóbeli kommunikáció:
A produktív típusú beszédformák fejlesztése
A reproduktív típusú beszédformák fejlesztése
hangok
utánamondása/együttmondása/ismétlése
bizonyos kiválasztott szavak ismétlése, rövid
mondatok ismétlése
egyéni ismétlés/kórusban ismétlés
szavak, rövid mondatok önálló befejezése
rövid olvasási gyakorlatok, mondókák és
ritmusos szópárok gyakorlása
memoriterek
rövid történetek
átszőtt előadása

dramaturgiai

elemekkel

Írásbeli kommunikáció fejlesztése:
Bemelegítésképpen, ráhangolódásképpen
másolás, hiányzó betűk beírása, csoportosítás,
kisbetű-nagybetű kiegészítése
szavak, szintagmák kiegészítése rövid
szövegben

bemutatkozás, rövid beszélgetés a hobbikról, a
családról, útbaigazítás adása és kérése
rövid képleírások
véleménykifejtése egyszerű mondatokban
kérdésfeltevés és válaszadás különböző
regiszterek szabályai szerint
szerepjátékok,
dialógusok,
interjúadás,
rögtönzött beszédgyakorlatok
drámapedagógiai
elemekkel
kiegészített
játékok
rövid történetek dramaturgiai elemekkel
átszőtt spontán bemutatása
Új anyagrészként
az új szavak, kifejezések beillesztése a
szövegbe
különböző szövegtípusok tipikus nyelvi
elemeinek a kiegészítése
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A fenti módszerek és didaktikai megfontolások kiértékelésekor Butzkamm és Sambanis (2011) a
tanári szerepekkel és a tanári kompetenciákkal is foglalkoznak. Rávilágítanak, hogy mindhárom
módszer záloga az, hogy milyen felkészültséggel rendelkeznek a nyelvet oktatók, és mennyire
tudják motiválni a tanulókat az egyes kompetenciafejlesztő feladatok elvégzésére, hiszen a tárgy
aláhúzása a számtalan szövegben, a színkódok alkalmazása a ki tudja hányadik mondat
elemzésében megterhelő és éppenséggel demotiváló is lehet. Strasser (2012) munkája is a
motiváció/demotiváció közötti igen vékony határvonalat elemzi, mégpedig az angol nyelv
tanulásában lemaradást mutató diákok esetében. Straßer (2012) úgy véli, hogy a tanulási
nehézségeket mutató tanulók nyelvtanulási motivációjának szinten tartásához vagy emeléséhez
elsősorban arra van szükség, hogy a tanulási folyamat emocionális komponenseit
hangsúlyozzuk. A kiemelkedő képességekkel rendelkező nyelvtanulók esetében inkább
alapozunk a kognitív belátásra, a tanultak és a tanulás hasznosságára, például a karrier vagy a
munka szempontjából. Ezen érvkészlet igazságát vagy fontosságát nem, vagy csak nehezen
látják be a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók. A szerző ezt a megállapítást „problémás”
tanulókkal való interjúkból összegezte, és jutott arra a következtetésre, hogy számukra nagyobb
jelentősége van az emocionálisan motiváló tényezőknek, mint a kognitív, a belátáson alapuló
érveknek. Emocionálisan motiváló lehet az, ha a tanuló jól érzi magát a nyelvórán, ha szereti az
ott játszott számítógépes játékokat, ha örömet szerez neki az idegen nyelven az ének, a tánc, a
játék. Ezek a stratégiák a problémák leküzdésében is hasznosak, mert úgy tanítják a nyelvet,
hogy a szótanulás nem jelent erőfeszítést, mert a tanulók szeretnék megérteni a dal szövegét, a
nyelvtani szabályok alkalmazása nem jelent megterhelést vagy unalmas behelyettesítést, mert a
tanulók szeretnének többek megtudni a dalt előadó együttes/énekes gyerekkoráról stb. Az
érzelmi alapú motivációt növeli az ún. felfedező tanulás módszertanának az alkalmazása is.
Ennek keretében megszervezhetünk az iskola falain kívüli foglalkozásokat, például
felkereshetjük a lakókörnyezetünkben lévő látnivalókat és megtanuljuk azok megnevezését
idegen nyelven. Az érzelmekhez kötődő motivációt egyes szakirodalmi állítások a flowélményhez hasonlítják, és a pragmatikai nyelvtudásként definiálják a grammatikailag nem
tökéletesen megoldott nyelvi-kommunikatív szituációkat (Straßer 2012). A fenti elméleteket és
tanítási módszereket kíséreltük meg ötvözni a Miskolci Egyetemen készült DIGIDEUTSCH
címet viselő interaktív német nyelvi tananyagban74.
DIGIDEUTSCH a gyakorlatban
A DIGIDEUTSCH programot a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc
Tagiskolájában próbáltuk ki. Az iskolában 224 gyermek tanul, közülük mindenki tanul egy
idegen nyelvet. Az iskolában az idegen nyelvek oktatása már az első osztályban elkezdődik, heti
egy órában tanulják a választott idegen nyelvet. Negyedik osztályban egy tanórával nő az
óraszám, majd ötödik osztálytól minden évfolyam heti három órában sajátíthatja el a német vagy
az angol nyelvet. Az intézményben nagy számban vannak jelen hátrányos helyzetű tanulók, a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók az összlétszám 40%-át teszik ki. Ez az arány évek óta
nem változik az iskolában. Ezen felül 10% a sajátos nevelési igényű tanuló, 16% pedig
beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzd.
Mindezen nehézségek ellenére a továbbtanulási arány 100%-os, a
tanulók többsége érettségit adó középiskolákban tanul tovább.
„A DIGIDEUTSCH tananyag abból az elgondolásból jött létre,
hogy a 21. század tanulói nem oktathatók csupán a hagyományos
módszerekkel. A tanulókat körülvevő digitális világ egyre jobban behatol az iskolába. A tanár
74

A tananyag létrejöttét támogatta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Létrehozásában közreműködtek a
Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének oktatói (Bikics Gabriella, Kriston
Renáta, Bazsóné Sőrés Marianna, Barna László, Kegyes Erika, Sabine Hankó, Hankó Franciska) és
hallgatói.
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már nem az egyedüli információt átadó személy az órán, segítői már nem csak a tankönyvek,
munkafüzetek és hanganyagok, de a számítógép és a digitális tábla is készen áll arra, hogy a
tanulást a diákok számára élvezhetőbbé és emészthetőbbé tegyék. Szükség van tehát olyan
könnyen kezelhető iskolai tananyagokra, amik letöltve, esetenként kivetítve a tanórát színesítik
vagy a differenciálást lehetővé teszik. Különösen szükség van a digitális motivációra a hátrányos
helyzetű tanulók esetében, akik számára a terjedelmes, írott szöveg nehezen emészthető. A
DIGIDEUTSCH tananyag célja az általános tanulási, a szociális és az idegen nyelvi
kompetenciák fejlesztése (strukturálás, kognitív megértés, problémamegoldás)” (vö. Bikics
Gabriella: Tanári kézikönyv a Digideutsch - KIP digitális német feladatgyűjteményhez 4-5.
osztály). A program négy szinten tíz témakört dolgoz fel, amelyek a következőek:
1. Én és a családom, barátaim
2. Én és hazám, városom
3. Én és a hobbijaim
4. Én és a sport
5. Én, az állatok és a természet
6. Én és az egészséges életmód
7. Én és az iskola
8. Én és a lakásom
9. Én és a foglalkozásom
10. Én és a szünidő
Ezek a témakörök egytől egyig beilleszthetők a
tanmenetbe, hiszen annak szinte minden témakörét
érintik. A program nem egy adott könyvhöz
készült, így bármelyik nyelvkönyvvel ötvözhető, kiegészítésként vagy
önálló tananyagként is használható. Ezt a programot két évfolyamon – a negyedik és a nyolcadik
osztályban – teszteltük, a család témakörét ismételtük át75. Tapasztalataink alapján a gyerekek
nagyon élvezték, hogy nem egy „tankönyv-szagú” órát tartottunk. Viszont problémákba
ütköztünk a számítógép használata során, főként a negyedik osztályban, hiszen ők még nem
tudnak olyan gyorsan gépelni és szöveget olvasni, így a 45 perces óra nem volt elegendő a téma
összes (7) feladatának megoldásához. De a program nem is veheti át a tankönyv szerepét, és
nem taníthatunk belőle minden órán. Viszont ha az óra színesítése, az érdeklődés felkeltése a
cél, vagy az, hogy a gyerekek önállóan tanulhassanak, nagyon hasznosak a feladatsorok. Külön
előnyük, hogy ha nincs internetünk, vagy nem szeretnénk az okos táblán dolgozni, akkor a
feladatokhoz készített pdf formátumú anyagokat is kinyomtathatjuk, és odaadhatjuk a
gyerekeknek. A program másik előnye, hogy a gyerekek egyedül is megoldhatják a feladatokat,
hiszen ha vannak új szavak az adott szövegben, azt lenyithatják egy fül segítségével, és
elolvashatják a magyar megfelelőt. Az alkalmazás ezen felül fejleszti a mondatalkotási
készségeket is, egy másik fül segítségével igény szerint ezt tekintheti meg a tanuló. A program
további nagy előnye, hogy a gyerekek saját maguk is ellenőrizhetik a megoldott feladatokat,
hibás megoldás esetén látják a jó választ. Ez segíti az önkontroll kialakulását. A feladatokat
minden egyes alkalommal hangfájl segítségével meg is hallgathatjuk, az instrukciókat
anyanyelvi német beszélők mondják el. A feladatleírások a feladatok elején magyarul is
megtalálhatóak, így ha a gyermek nem érti teljesen a német munkaleírást, akkor a magyar leírás
segítségével eligazodhat a feladatban.
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A tananyag kipróbálását a Miskolci Egyetem német szakos osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatói
végezték. Tapasztalataikat itt összegezve közöljük, Tóth Noémi megfogalmazásában.
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Tapasztalataink alapján a negyedik osztályos, tanulási nehézségekkel küzdő korcsoportnak
kifejlesztett tananyag magasabb lexikális készségszintet kér, mint amivel a diákok rendelkeznek,
így nehezebben boldogultunk a feladatok megoldásával, több tanári segítséget kellett adnunk.
Viszont nagyon élvezték az új körülményt, nagyon lelkesek voltak. Nehézséget okozott az órai
munkában, hogy az egyes számítógépeken és a táblán a feladatrészek nem ugyanabban a
sorrendben jelentek meg, viszont egy önálló órai munka során ez nagy előnyt is jelenthet, hiszen
a gyerekek nem a mellettük ülő diák megoldásait másolják, hanem önállóan kell

gondolkodniuk. Ebben a korban fontos, hogy a gyerekeket stimuláljuk, minél több színt
lássanak, több érzékszervet használjanak a tanulás során. A program ebben a feladatsorban sok
színes képet tartalmaz, melyek segítik a tanulást, a memória fejlesztését. A képen láthatjuk, hogy
az ellenőrzött feladatban a helyes megoldás zöld pipával és háttérrel jelölik, a rossz megoldás
pedig értelem szerűen piros x-el és piros háttérrel van jelölve. A tananyagot a nyolcadik
osztályban is teszteltük. A nyolcadik évfolyamon a szövegek hossza miatt a nehezebben olvasók
nagyon hamar fel akarták adni a próbálkozást, hiszen nem volt azonnali visszajelzés, sok
ismeretlen szóval találkoztak, viszont a program megengedi, hogy a szöveg részletekben jelenjen
meg a képernyőn. Ez motiváló hatású, csakúgy mint a tartalomhoz illeszkedő képek, amik
sokszor segítették a szövegben való előbbre jutást, illetve utat mutattak a helyes megoldás
kiválasztásában a szövegértési feladatokban. A szöveghossz okozta időhiány ellenére az utolsó
feladat, amit az órán közösen megoldottunk, nagyon jól sikerült: egy német levél részeit kellett
magyarul beazonosítani/tartalmát magyarul visszaadni. Itt a kulcsszavak megkeresése nagyban
segítette a munkát. Egyes feladatok a nyelvtudáson túl például a történelmi tudást is fejlesztik.
Így az a gyerek, akit a nyelv fejlesztése kevésbé érdekel, de szereti a történelmet, el fogja olvasni
a szöveget az új információ reményében. A csoport az óra végén elmondta, hogy nagyon
örülnek, hogy hozzájuk is megérkezett a digitális nyelvtanulási forma, és segítheti a fejlődésüket,
hiszen így tudnak önállóan is tanulni, továbbá több
szóval ismerkednek meg tanulmányaik során. A
digitális tananyag szükségességét igazolja az az interjú
is, ami az iskola jelenlegi helyzetét tárja fel. Az interjú
az iskolában tanító némettanárral, Petróczy Henriettel
készült, aki segítőnk volt a tananyag tesztelésében is.
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1. Kérdés: Milyennek látod a gyerekek motiváltságát?
Bármilyen technikát alkalmazok, kezdetben még lelkesek, de akadályok esetén, vagy ha
nehezebbnek tűnik egy feladat, akkor feladják. Sajnos a SMART-tábla is egy idő után
unalmassá válik a számukra. Próbáltam versenyeztetni, de magatartásuk miatt ez kudarcba
fulladt.
2. Kérdés: Te hogyan motiválod a gyerekeket? Milyen motiváló feladatokat használsz az
órákon?
Mivel a tankönyvet nem vihetik haza a tanulók, próbálok az internetről nyomtatni. Az órák
végén ún. „Belohnungskarte” (jutalomkártya) jár a jól teljesítő gyerekeknek. Természetesen
a jó magatartású gyerek is jutalomban részesül. Ebből a kártyából öt darabért jár egy ötös
jegy.
3. Kérdés: Milyen képességekkel rendelkeznek a gyerekek? Hogyan fejleszthetőek a
képességeik? Mit teszel azért, hogy felzárkózzanak/ügyesedjenek?
A tanulók változó képességűek. Sajnos nagyon gyakori, hogy magyarul sem tudnak helyesen
írni, olvasni. Az én iskolám abban a szerencsés helyzetben van, hogy ötödik évfolyamon
bevezetésre került a 3+1 órás német oktatás. Ezt a plusz egy órát mindig a játékos tanulásra
fordítottuk. Hatodik évfolyamon ehhez még kaptunk egy kompetencia órát is, tehát 3+1+1-es
óraszámban folyik az oktatás
4. Kérdés: Milyen a csoportok átlaga?
Nagyon relatív. Évekkel ezelőtt még tudtam követelni, ezt a szintet, be kell látnom, jóval
lentebb kellett mára megállapítanom. Az átlaguk most közepesnek mondható.
5. Kérdés: Van-e összefüggés a gyerekek motiváltsága és a jegyek/teljesítmény között?
Németesen szólva, so-so. Nem minden esetben. Van, aki nem igazán motiválható, de
képességeihez képest otthon nagyon sokat tanul. Van olyan tanuló is, aki órán szépen
dolgozik – gyakran kiesik a padból –, de otthon nem tesz hozzá semmit a tudásához.
6. Kérdés: Milyen arányban készítik el a házi feladatokat?
Igen sok munkámba telt, mire elértem, hogy a házi feladatok nagy részben elkészüljenek. Az
órai munkáért, ha valaki kiemelkedően teljesít, akkor ún. „Hausaufgabengutschein” (házi
feladat jóváírás) a megérdemelt jutalom. Egy félévben egyszer van arra is lehetősége a
tanulóimnak, hogy passzoljanak a házi feladatot illetően.
7. Kérdés: Milyen szinten működnek együtt a tanulók az órákon?
Szerencsére az én csoportjaimban egy diák kivételével mindenki dolgozott egész évben. Nála
az volt a baj, hogy év közben érkezett hozzánk óriási lemaradással. Kezdetben a
bekiabálással volt gond, de ez az órai versenyből kizárást jelentett.
8. Kérdés: Mit jelent számodra, ha egy diák tanulási nehézséggel küzd? Hogyan
definiálnád? (olvasási nehézség, íráskép, csúnya füzet?)
Számomra a tanulási nehézség harcot jelent. Sajnos otthon a szülők nem tesznek azért, hogy
a gyerek fejlődhessen. Sokszor azt várják el, hogy te oldj meg mindent. Sok gyerek a
szabályokat sem ismeri, – nem köszönnek, nem kopognak, ha bejönnek a terembe – mindent
az iskolában kell nekik megtanítani.
9. Kérdés: Milyen a gyerekek szociális háttere?
A tanulók többsége halmozottan hátrányos helyzetű. Sok a mélyszegénységből érkező
gyerek.
10. Kérdés: Összefügg-e a szociális háttér a nyelvi készséggel? Ha igen, hogyan?
Igen, összefügg. A gyerekek nem ismernek annyi szót, nem tudnak ragozni, hiszen a romák
nyelvében nincs ragozás, ezért magyarul és németül is nagyon nehezen tanulják meg.
Sokszor a szülők szókincse is korlátozott, így nem csoda, hogy a gyerekek sem ismernek
annyi szót. A gyerekek nem tudják, hogy mi az ige vagy a melléknév, így az idegen nyelv
tanulását azzal kell kezdeni, hogy magyarul magyarázzuk el nekik a definíciókat.
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Élménybeszámolók
Végül pedig a DIGIDEUTSCH tesztfázisában szerzett tanári tapasztalatainkat mutatjuk be
élménybeszámolók formájában, amelyek a tananyag hasznosságáról és alkalmazhatóságáról
győztek meg minket. A kísérleti órákat Tóth Noémi, Fekete Alexandra, Orosz Gabriella
tanárszakos hallgatók tartották. Részlet Fekete Alexandra76 beszámolójából: „Német szakos
hallgatóként csoporttársaimmal közösen lehetőséget kaptunk arra, hogy a Sajószentpéteri
Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájában pár napon keresztül német nyelvet
tanítsunk. Fantasztikus élmény volt! Igazából első hallásra, hogy első éves egyetemistaként kell
tanítanunk, meg kell mondjam, hogy nagyon megijedtem. Hogy hogyan fogom kezelni a
helyzetet, hogyan fogok bánni a gyerekekkel és legfőképp, hogy hogyan fogom őket motiváltabbá
tenni a német nyelv tanulása iránt. Meglehetősen furcsa volt közel egy hétig tanár szerepbe
bújni, de így legalább belecsöppenhettünk a „nagybetűs” életbe. A kisebbeken úgy éreztem,
hogy próbálják nekünk megmutatni, hogy mit is tudnak németből. Ezt jó volt látni. Viszont azt,
hogy Szandi néninek hívtak, rossz volt még hallani is. A nagyobbaknál volt egy kis dac, amit
betudtunk annak, hogy a korkülönbség nem volt túl nagy, ezért nem nagyon tekintettek ránk
tanárként. Ebben a szerepben minden szempár ránk szegeződött és nagy felelősség nyomta a
vállunkat. Fontos volt, hogy a kérdésekre jó választ adjak, és ha valamit nem értettek, jól
magyarázzam el. A gyerekek több mint harmada roma származású volt. Volt közöttük olyan,
akinek a szociális háttere megfelelő volt, de véleményem szerint több olyan diák volt, aki
hátrányos helyzetű családból jött. Ez látszott a gyerekek magatartásán, viselkedésén. Viszont a
gyerekek egy része jó képességű volt, hiszen sok mindent tudtak németből, csak ha nem
foglalkoznak velük otthon, nem tudnak fejlődni. Azon feladatok voltak sikeresek, amikor
vizuálisan szemléltettük a feladatot és mozgósítottuk a gyerekeket (felrajzoltunk a táblára egy
férfit és egy nőt, akiket aztán fel kellett öltöztetni, stb.) A sikertelennek azok a feladatok
bizonyultak, amikor a nyelvtant próbáltuk feleleveníteni, megtanulni (pl.: igék összetett múlt
idejű alakja).”
A következőkben idézett vélemény is azt mutatja, hogy a tapasztalatok szerint az új
tananyag felkelti a tanulók érdeklődését és sikeresen alkalmazható játékos formában is. Részlet
Orosz Gabriella beszámolójából: „A sajószentpéteri kísérleti tanítás jó alkalom volt arra, hogy
kipróbáljam, milyen is leszek majd tanárként, hogyan viselkedek a gyerekekkel. Számomra –
elsőéves hallgatóként – ez még egy kicsit nagy falat volt. Egész konkrétan mély vízbe dobásként
éltem meg. Fel kellett találni magunkat, de ez nem volt könnyű, lévén hogy akkor találkoztunk
életünkben először az ott tanuló a gyerekekkel, sőt, az sem volt egészen tiszta, milyen szinten
állnak a német nyelvből. A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskolához (ahová én is
jártam), szép emlékek kötöttek. Fura volt visszatérni úgy a régi sulimba, hogy már nem diák
vagyok, hanem tanár szakos egyetemi hallgató. Néhány régi tanárom felismert és rám is köszönt,
ami jó érzéssel töltött el. A gyerekek között voltak szorgalmas, szófogadó egyedek, de olyanok is,
akikhez extra energia szükségeltetett, hogy le tudjuk csitítani, vagy legalábbis elfoglalni egy-egy
feladattal. Én úgy érzem, minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy a diákok
közelebb kerüljenek a német nyelvhez. Kedvesen bántam velük, igyekeztem egy-két poénnal még
érdekesebbé tenni a tanórát és türelmes voltam azokkal, akik valamit nem értettek. A diákok
összetétele valóban vegyes volt, voltak a hangadók, akiknek be nem állt a szájuk, és volt a
visszahúzódó, csendesebb csapat, akikből harapófogóval kellett kihúzni egy-egy szót.
Összességében sikerült többé-kevésbé a fegyelmet megtartani és úgy gondolom, a gyerekek is jól
érezték magukat a társaságunkban, és szívesen fogadták az új tanulási formát”77.
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Fekete Alexandra, földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára, III. évfolyam

77

Orosz Gabriella, angol nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, III. évfolyam
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Összegzés
A DIGIDEUTSCH egy újfajta tanulási forma lehetőségét viszi be a német nyelv oktatásába és
sokszínűsége, gyermekközpontúsága miatt egyaránt alkalmazható a csoportos és az egyéni
munkában is. A tesztfázisban felmerült problémák (pl. megjelenítési forma, szövegek hossza, az
elvárható kompetenciaszint és a tényleges tudás közötti különbség) remélhetőleg a jövőben
hamarosan javításra kerülnek, sőt: lehetőségeink szerint tovább dolgozunk a tananyag
digitalizálási lehetőségein, a feladatok színesítésén és a fenti tapasztalatok alapján újratervezésén
és továbbfejlesztésén is. Tervezzük például még több vizuális segédlet, egy írásfelület és
tematikába illő videofájlok beépítését is. Ez a munka örömet jelent számunkra, mert mint a
fentebb idézett tanári interjú és hallgatói beszámolók is bizonyítják, szükség van olyan modern
nyelvoktató tananyagokra, amelyek célirányosan fejlesztik a tanulási nehézségekkel küzdő
nyelvtanulók írásbeli és szóbeli nyelvi kompetenciáját, kommunikációs készégét.
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„Nyelvtanulás a megértés villámfényében”, egy 22 éves idegennyelv-tanítási módszer

megvalósításának lehetőségei a közoktatásban
Riz Dávid
Miskolci Egyetem, német minor szakos hallgató
Bevezetés
A magyarországi idegennyelv-oktatásban a rendszerváltást követő időszakban intenzív
átalakulások mentek végbe, többek között megújult a nyelvtanítás módszertana, szemléletbeli és
attitűdbeli változások következtek be nyelvtanulás folyamataival és az egyes nyelvek tanulásával
szemben, tanártovábbképzések és módszertani fejlesztések kezdődhettek meg az idegen nyelvek
tanításában. Mondhatni úttörő jellegű munka indult meg a tankönyvírás és a tananyagok
összeállításában a különböző igényű nyelvtanulói csoportok számára78. Minden tekintetben előre
mutató változásoknak lehettünk tanúi. Mindezek és minden fejlődés ellenére az ezredforduló
után szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy a magyarok idegennyelv-tudása még mindig
elmarad az európai átlagtól79. Az Eurobarometer adatai megmagyarázzák azt, hogy 1999 és 2012
között miért foglalkozik több kötet és tanulmány (pl. Petneki 2007, Vágó 1999, Vágó 2007) a
hazai idegennyelv-tanítás helyzetével, annak sikerességével, illetve sikertelenségével. Nem
véletlen az sem, hogy a nyelvtanulással kapcsolatos kérdések nem csak a tudományos munkák
és viták tárgyát képezik, hanem számot tarthatnak a médián keresztül a legszélesebb rétegek
érdeklődésére is, hiszen a globalizáció és a széleskörű mobilizációs lehetőségek révén megnőtt
az igény a használható nyelvtudásra, s egyre nagyobb a kereslet a tanulást hatékonyan támogató
módszerek és újdonságok iránt is. Mit jelent a használható nyelvtudás fogalma és mik ezek a
nyelvtanulási formák és módszerek?
A használható nyelvtudás fogalma
A mindennapi életben és általában véve a köztudatban a használható nyelvtudás fogalma alatt
még a 20. század elején sem a nyelvtudás alkalmazásának képességét értették, hanem az iskolai
keretek közötti nyelvoktatásnak egyfajta előkészítő szerepet szántak, amelynek a segítségével a
nyelvtanulók a logikus és rendszerszerű gondolkodás módszerével megismerhették egy idegen
nyelv alapjait80. Ennek a koncepciónak az a lényege, hogy a nyelv grammatikai rendszerének
elsajátítását alapozta meg, mintegy alapkövet adott ahhoz, hogy a nyelvtanuló az adott idegen
nyelven el tudja olvasni például a legfontosabb irodalmi alkotásokat, vagy adott esetben
konverzációt tudjon folytatni a könyvben megtalálható struktúrák alapján egy bizonyos témában
(irodalom, művészet). A tanuló feladatai arra korlátozódtak, hogy ismerje fel a bonyolult
nyelvtani szerkezeteket és tudjon fordítani mondatokat, de akár hosszabb szövegeket is 81. A
tananyag alapjául klasszikus irodalmi szövegek, anekdoták és szintetikus (nem autentikus)
szövegek szolgáltak, amik nem kapcsolódtak a nyelvtanulók mindennapi életéhez (Bárdos
2005). Az idegen nyelvű szövegek értelmezésénél ebben a koncepcióban a nyelvészeti
szempontok számítottak, tehát például a tanulónak meg kellett tudnia latinul is és az adott idegen
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Hihetetlen nagy számban jelentek meg az utóbbi időben tankönyvek és segédanyagok az idegen nyelvek
tanulásához, oktatásához, számos interaktív tananyag érhető el ingyenesen, regionális igénnyel dolgozták át
a nagyhírű kiadók nyelvkönyveit a magyar nyelvtanulók igényeihez igazodva, számos magyar szerző
jelentetett meg nyelvvizsgára felkészítő könyvet, s gombamód szaporodtak az online tananyagok is.
Elmondhatjuk, hogy ma már nagyon nehéz meghozni a döntést, miből is tanítsunk, miből is tanuljunk. A
bőséges kínálatban segítenek eligazodni a tankönyvi ajánlások.
79
Adatok: a 25-64 év közötti lakosság 37 százaléka beszél nyelvet vagy nyelveket, egynegyede a nyelvet
beszélőknek az angolt beszéli, de azt is, saját megítélésük szerint, nem túl jól (vö.: www.portfolio.hu).
80
vö. Élő idegen nyelvek fogalmával (www.nefmi.gov.hu), és a hasznos nyelvtudásról szóló
elképzelésekkel (http://juve.hu/hasznos-nyelvorak).
81
Ezt a módszert a német nyelvű didaktikai munkák a Grammatik-Übersetzungsmethode terminussal írják
le.
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nyelven is nevezni a mondatrészeket, a szófajokat. A leíró nyelvtani és a nyelvészeti
terminológiai ismereteken túl a nyelvtanuló idegen nyelvi tudását a fordítási képességének a
tükrében határozták meg. A tananyagot ezért leckéről leckére új nyelvtani egységek elsajátítása
alkotta, a gyakorlatok erre épülő mondatfordítások voltak, illetve a szintetikus szövegek mellett
helyet kaptak a klasszikus irodalmi szövegek és az anekdoták is, melyek szintén fordítási céllal
kerültek be a tankönyvbe.
A fentiekben leírt módszer alapján el kell különítenünk az iskolában elvárt nyelvtudást
és a mindennapokban használható, gyakorlatias nyelvtudást. Ez utóbbi elsajátításának költséges
módjai már régóta ismertek: az anyagi lehetőségektől függően anyanyelvi nevelőnők
alkalmazása, külföldi utak biztosítása stb. Ezek a módszerek tudományosan nem köthetők az
idegennyelv-tanításhoz módszertani és elméleti értelemben, mivel gyakran a nyelvelsajátítás
spontán, informális módját idézték elő. Ilyenre természetesen napjainkban is találunk példát, egy
külföldi tartózkodás alatt számos szituációban spontán fejlődik a nyelvtudásunk.
A nyelvoktatásban jelentős szemléletváltás következett be az 1970-es években, amikor
az „elitista” nyelvtanulási formák háttérbe szorultak (Roche 2005: 25) és a fordítási
gyakorlatokra fókuszáló, nyelvtanközpontú tanítási módszer is egyre kevesbé volt elfogadott.
Helyette a kommunikatív szemlélet került előtérbe a tantervekben és a tananyagokon keresztül
is, hogy a nyelvtanulók életéhez, mindennapjaihoz közelebb hozzuk a célnyelvet (Einhorn 2015:
13-16).
A következő, az előző szemléletváltásnál lassúbb átmenetet az idegennyelv-tanítás
módszertani palettáján az 1990-es évek jelentették, amikor is megkezdődött az interkulturális
szemlélet térhódítása hazánkban is. Ennek a személetmódnak a segítségével a tanuló olyan
ismeretekre tesz szert más népek kultúrájáról a nyelvtanulás során, amikkel saját kultúráját
szélesebb összefüggésben tudja szemlélni, minek következtében az adott nyelvterületen is
sikeresebben tud majd kommunikálni.
Az idegennyelv-tanításban a kommunikatív kompetencia fejlesztésének az előtérbe
helyezése óriási mérföldkőnek számított. A legnagyobb hangsúly a kommunikáció sikerességére
helyeződött át, s a nyelvi (nyelvtani) pontosság háttérbe szorult82. Ettől függetlenül a két
aspektus, a nyelvtanközpontú és a kommunikációközpontú nem választható szét és nem is kell,
hogy kölcsönösen kizárják egymást. A témában felmerülő szakmai vitákat illetően a KER
(Közös európai referenciakeret) című dokumentum (2001) normaképző szerepet töltött be,
amely értelmében a nyelvtanítás céljait és eredményességét a mindennapi nyelvhasználathoz
viszonyítva határozták meg. Ez a dokumentum a használható nyelvtudás igényét és tartalmát
iskolai keretek közötti formában határozza meg, és teszi azt evidenssé. A kommunikatív
szemléletváltást sürgette az oktatás tömegesedése, a 20. század második felétől fokozódó
globalizáció, az Európai Unió létrejötte és az általa kínált új mobilitási lehetőségek, amik
nélkülözhetetlen előfeltétele a nyelvtudás. Ma már széles körben elterjedt elvárás a
nyelvoktatástól, hogy a tanulás hosszú folyamatának legyen „kézzelfogható” eredménye
(Einhorn 2015: 17-19).
Nyelvtanulás a közoktatásban és a nyelviskolákban
A rendszerváltást megelőző évtized enyhülő, nyugat felé nyitó politikája, az utazási
szabályozások enyhítése révén egyre többen érdeklődtek a nyelvtanulás iránt, a változásokra a
közoktatás csak lassan reagált83. Ennek hatására a nyelvoktatás fő központjai akkoriban a
magánnyelviskolák voltak, amelyek élen jártak az új módszerek és tananyagok elterjesztésében.
Segítségükre volt, hogy a magánnyelviskolákat nem korlátozták a szigorú tantervi előírások. A
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nyelviskolák és a közoktatásbeli nyelvoktatás módszertana közötti differencia a 90-es évekre
egyenlítődött ki, amikor a magyar tankönyvpiacon korszerűbb és a kommunikatív szempontokat
figyelembe vevő könyvek jelentek meg84. Ugyancsak a rendszerváltás termékeként könyvelhető
el az a változás hazánkban, ami a tanult nyelvek választását illeti. A kötelező orosznyelv-tanítás
eltörlése után 975 000 tanultak ún. nyugati nyelveket (angolt vagy németet) és csak 200 000
oroszt (Vágó 2007: 142).
A nyelvtanulás azonban nem egyenlő a nyelvtudással. A magyar lakosság nyelvtudásának
mértékét egy 2006-os Eurobarometer kutatás hasonlította össze európai viszonylatban, amelyben
az egy idegen nyelven beszélők aránya hazánkban 42%, míg az EU-átlag 56% volt. Korábbi,
hazai adatok tükrében nem számít ugyan rossznak az eredményünk, mivel az 1990-es
népszámlálás során a mintavételbe kerülők 9,1%-a állította magáról, hogy legalább egy idegen
nyelven beszél. A 2001-es statisztika már jóval magasabb adatokat mutat: 19,2% volt a legalább
egy idegen nyelvet beszélők aránya (Vágó-Vass 2006: 517). A 2006-os összehasonlítás után
több javaslat is született a nyelvoktatás fejlesztésére és mindenki reménykedett a pozitív
változásban, a nyelvtanulók és a nyelvet beszélők számának emelkedésében, a nyelvtudás
értékének növekvő tendenciájában, de a 2012-es eredmények pontosan ennek az ellenkezőjéről
tettek tanúbizonyságot. Az eredmények, bár csak kis mértékben, de annak ellenére romlottak,
hogy a nyelvtanuláshoz szükséges feltételek folyamatosan javultak (Einhorn 2015: 28-31).
Az idegennyelv-oktatás fejlesztése a rendszerváltást követően jelentős stratégiai
kérdésnek számított hazánkban, s mérvadóak voltak ebben a közös európai megfontolások és
keretek. A nyelvoktatás támogatását megcélzó közös európai dokumentum (első
megfogalmazásban 2003, az Európai Bizottság kiadásában 2004)85 dokumentum több pontjának
ajánlásait a magyarországi idegennyelv-oktatásban még ma sem sikerült maradéktalanul
teljesítenünk, úgy mint például a korai nyelvoktatás bevezetését vagy a többnyelvűség
szorgalmazását. A két idegen nyelv tanítása a közoktatáson belül már megvalósult, de nincs
mindenütt lehetőség az anyanyelvi tanárok alkalmazására, a cserekapcsolatok élénkítése is még
további fejlesztésre szorul. Továbbá lehetőséget kellene biztosítani arra is, hogy a
felsőoktatásban minden hallgató tanuljon legalább egy szemesztert külföldön. További feladat,
hogy megoldjuk a fogyatékkal élők és a tanulási nehézségekkel küzdők problémáit a
nyelvtanulás során, és ne zárjuk ki, ne tanácsoljuk el őket a nyelvtanításból. A jobb
eredményekhez elengedhetetlen a nyelvtanítás minőségének a javítása, a nyelvtanárok
továbbképzése, valamint a más szakot tanító tanárok nyelvtudásának fejlesztése. Az
idegennyelv-tanulást támogató környezet biztosításáról sem szabad megfeledkezni, amelyben
segítséget nyújtanak például a külföldi diákok, a gyakornokok foglalkoztatása a nyelvoktatás
különböző területein, például a szóbeli és az interkulturális kompetenciák fejlesztésében. Erre a
lehetőségre az említett dokumentum külön is felhívja a figyelmet, ajánlva a Sokrates és az
Erasmus programok gyakornoki ösztöndíjait. A nyelvtanuláshoz kötődő szabadidős programok
is fontosak, az osztály idegen nyelven mutathatja meg a várost a külföldi gyakornoknak, stb. A
külföldi filmek célnyelvi, azaz szinkron nélküli vetítése is motiváló. Az interneten számos, a
nyelvtanulást segítő oktatóanyag található, amelyet érdemes továbbfejleszteni és bevonni a
közoktatás mindennapjaiba. A mai nyelvtanulók számára a számítógép és a mobiltelefon
elengedhetetlen tanulást támogató eszköz. Hasonlóképpen szorgalmazni kell a csereprogramok
szervezését és a nemzetközi együttműködések kialakítását is.
Bár a fentiek közül sok javaslat már átültetődött a hazai gyakorlatba is, de még sok
esetben tapasztalunk lényeges eltéréseket az iskolák között. A magas óraszámok 86, a kis
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létszámú csoportok, a két tanítási nyelvű programok, az intenzív nyelvtanulási programok (pl.
nyelvi előkészítő képzés) és a KER szemléletéhez igazodó NAT ellenére sem sikerült
felzárkóznunk más európai országok nyelvtudásbeli szintjéhez. Mindez sokféleképpen
magyarázható: egyrészt az alkalmazott módszerek alacsony hatékonyságával, másrészt a nyelvi
csoportok nem azonos szintű érdeklődésével, de köze lehet ehhez a kisszámú külföldi
gyakornokoknak, a cserekapcsolatok visszafogottságának is. A televízióban is kizárólag
szinkronizált műsorokat, filmeket vetítenek, s csak ritkán van alkalom órai, iskolai vagy
szervezett keretek között idegen nyelvű filmvetítésre87. A nyelvszakos tanárokon kívül, a más
szakot tanító kollégák idegen nyelvi ismereteinek a hiánya korlátozza a két tanítási nyelvű
programok működését88. A társadalom részéről is megfigyelhető egyfajta magatartás, ami
elutasítja az idegent, ez szintén gátja lehet az idegennyelv-tanításnak (Einhorn 2015: 38-41).
Mindezen tényezők összeadódnak abban, hogy a magyarországi nyelvtanulók többsége
gyakran motiváció hiánnyal küszködik89, alábecsülik képességeiket és lehetőségeiket, holott a
nyelvtanulás eredményessége szempontjából például Portugália hozzánk hasonlóan rossz
helyzetben van (az egy idegen nyelven beszélők aránya 42-42% volt 2006-ban), ám egy kutatás
rávilágított arra, hogy a portugálok elégedettebbek (válaszadók 77%-a) saját és honfitársaik
nyelvtudásával, mint mi. A kérdés tehát az, hogyan lehet a diákok motivációját növelni? A
nyelvtanulás motiválásához sok esetben a tanár széleskörű módszertani repertoárral közelebb
kerülhet tanítványai érdeklődéséhez, értékrendjéhez, ezért is fontosak a módszertani kutatások
(Einhorn 2015: 42-43). Ezek között is több szempontból is kiemelendőek a hallás utáni értéssel
foglalkozó vizsgálatok, amelyek új módszereket vetnek be e részkompetencia kialakításában (ld.
pl. Medgyes 2004). Lannert (2006) például a drámapedagógia módszerét, Juhász (2015) pedig a
filmfeliratozás technikáját veti be a hallás utáni szövegértési feladatokkal szembeni félelemérzés
leküzdésére.
Jelen tanulmányom megírására egyfelől a fent felsorolt hiányosságok, másfelől a saját
és környezetem, főként köz- és felsőoktatásbeli, idegennyelv-tanulási/tanítási élményei
késztettek, mégpedig a hallás utáni értéssel kapcsolatban. Nem vitás, hogy a hallás utáni
szövegértés problémája sok nyelvtanuló kedvét szegi, s ez az a feladat, amely viszonylag sok
nyelvtanulónak okoz nehézséget a nyelvvizsgákon is90.
Nyelvtanári vélemények a hallás utáni értésről mint feladattípusról és mint kompetenciáról
Kutatásom egy kérdőíves vizsgálaton alapszik, amelyet az egész ország területén különböző
végzettségű (közel 70%-ban egyetemi végzettséggel rendelkező), különböző intézménytípusban
oktató (42,1 %-uk középiskolában tanít) és más-más idegen nyelvet (60,3%-ban németet) tanító
szaktanár töltött ki, összesen (126 fő). A kérdőívben többek között rákérdeztem a tanárok
általános módszertani repertoárjára, arra, hogy mely „eszközöket” tartják fontosnak a tanulók
hallás utáni szövegértésének a fejlesztésében. Változó terjedelemben kifejthették véleményüket
arról is, hogy miért a hallás utáni szövegértés a legtöbb nyelvtanuló leggyengébb pontja és
megfogalmazhattak néhány gondolatot a közoktatásbeli idegennyelv-oktatás fejlesztéséről is.
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Az öt megadott nyelvoktatási módszer (fordító-nyelvtanozó, audio-lingvális,
kommunikatív-funkcionális, olvasó-olvastató és direkt) (Makara 1997: 32-6) közül a válaszadók
94,4%-a a kommunikatív-funkcionálist tartotta általánosságban véve a leghatékonyabbnak, a
második helyen (52,4%) az audio-lingvális szerepelt és ezt követte a „fordító-nyelvtanozó”
módszer. Ez utóbbit a megkérdezett nyelvtanárok 40.5%-a tartotta eredményesnek. A
hatékonyság tekintetében meglepő, hogy az audio-lingvális módszer került a második helyre,
hiszen nyelvtanulóktól gyakorta halljuk, milyen kevés szöveget hallgatnak a nyelvórákon. A
kérdőívből kiderült, hogy a legtöbb nyelvtanár több lehetőséget, módszert is eredményesnek
jelölt be, tehát a felsorolt módszerek többnyire nem önállóan dominálnak, hanem azokat
váltogatva, kombinálva használják a tanórán és azon kívül. A kommunikatív-funkcionális
módszer nagy előnye, hogy a tanulók párosával, vagy kisebb csoportokban dolgozva, a tanár
utasításai szerint oldanak meg szóban szituációkat vagy más szóbeliséghez társított feladatokat.
Ezzel mintegy kényszerítve őket, a tanult szókincs és nyelvtan gyakorlására és alkalmazására.
Ez a módszer azonban magában hordozza azt a veszélyt, hogy a tanulók szűk szókinccsel és
egyszerűbb nyelvtani szerkezetekkel dolgoznak, a helyes nyelvi minta pedig sérül egymás
kiejtését hallva (Bárdos 1988: 138-147, Makara 1997: 34). Az audio-lingvális módszer
gyakorlatias, memorizálásra, ismétlésre épül, ahol a szókincs megtervezetten és folyamatosan
bővül és az ismétlés során a nehezebb szerkezetek is rögzülnek. Hátránya, hogy a tanulónak a
tanított anyagot azonnal kell tudnia alkalmazni az ismétlések és drillek során, ha képes rá, ha
nem, és gyakran nem képes valós mondandót közölni a diák (Bárdos 1988: 79-92, Makara 1997:
33). A fordító-nyelvtanozó módszer keretein belül a szókincs folyamatosan bővül, amit a
tanulónak valójában be kell magolnia. A nyelvtan csupán kis részekben adagolva jelenik meg,
de a gyakorlására nagyon egyformák a feladatok, ezért monotonnak tűnhet. Ennél a módszernél
a tanuló saját kiejtése a meghatározó, ezért előfordulhat, hogy osztályonként eltérő nyelvet
beszélnek-értenek a diákok. A módszer hátránya, hogy a tanuló részéről csak rendkívül sablonos
műveleteket követel: szótáraz, nyelvtanoz, memorizál leckéről leckére (Bárdos 1988: 48-59,
Makara 1997: 32).
Az alkalmazott módszertant illetően a második kérdés a hallás utáni szövegértés
fejlesztésére irányult. Itt a hat megadott válasz (saját célnyelvi beszédminta, diktálás, hallás
utáni szövegértést gyakoroltató feladatgyűjtemények, célnyelvi filmek/oktató videók
vetítése/zenehallgatás, tankönyvekhez mellékelt CD-k, korábbi érettségi feladatok) közül a
válaszadók egyértelmű többsége (84,1%-a) úgy vélte, hogy az egyik legjobb módszer a hallás
utáni értés kompetenciájának fejlesztésére a célnyelvi filmek, oktató videók vetítése és a
célnyelvi zene hallgatása. Ezenkívül 73,8%-a a válaszadóknak használja a tankönyvekhez
mellékelt CD-ket rendszeresen és ezeket ugyancsak fontosnak tartják a nyelvtanulók
készségeinek a fejlesztésében. Voltak olyanok is a válaszadók között, akik az egyéb lehetőséggel
élve megosztották saját jól bevált módszerüket is. Ezek közé tartozik például a saját fejlesztésű
anyag, az anyanyelvi lektor közreműködése, a hallott szöveg párokban, célnyelven történő
megbeszélése, a nem könnyített hanganyagok mellé saját készítésű feladatlapok, valamint online
gamifikáció91 alkalmazása. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy az idegennyelv-tanárok
körében sokan törekednek arra, hogy tanítványaik minél eredményesebbek legyenek a hallás
utáni szövegértésben, amely elengedhetetlen a sikeres kommunikációhoz. Nagy örömömre a
megkérdezettek közül mindnyájan nyitottak az új nyelvtanítási és tanulási módszerekre,
amelyekkel akár új utat nyithatunk az idegennyelv-oktatásban.
Az utolsó, két kifejtős kérdést tartalmazó részben (9. kérdés: Ön szerint, miért a hallás
utáni szövegértés a leggyengébb pontja a legtöbb nyelvtanulónak? és a 10. kérdés: Fogalmazzon
meg néhány olyan ötletet, amellyel Ön szerint lehetőség nyílik a közoktatásban is arra, hogy a
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tanulók sikeres nyelvhasználók lehessenek!) arra voltam kíváncsi, hogy a tanárok is olyan
problémás területnek tartják-e a hallás utáni értést, mint a diákok és hogyan fejlesztik azt. A
kapott válaszok bizakodásra adnak okot az idegen- nyelvoktatás fejlesztésében, és változást
hozhatnak. Bár éppen ennél a két kérdésnél fordult elő, hogy többen nem is válaszoltak rá. A
nyelvtanárok pontosan ismerik e probléma forrásait és összegyűjtöttek sok jó megoldást is. A
válaszadóknak csupán a 6%-a vonta kétségbe az állítást, hogy a hallás utáni értés problémát
jelent és elsősorban érettségi eredményekre hivatkoztak, vagy csak egyszerűen a saját órai
tapasztalataikra alapozva kijelentették, hogy szerintük a hallás utáni értés nem nehezebb feladat
mint a többi. Az érettségi statisztikák vizsgálatából kiderült azonban, hogy a nyelvhelyességi
feladatok után a hallásértési teszt okozott leginkább nehézséget a diákok számára92.
Természetesen nem általánosíthatunk, hiszen vannak olyan tanulók, akiknek a nyelvhelyesség,
az íráskészség, vagy épp a megszólalás jelent gondot, s könnyen oldják meg a hallás utáni
szövegértés feladatait.
Azok a válaszadók, akik problémás kompetenciaterületként határozták meg a hallás
utáni értést, többnyire az anyanyelvi beszélő és a magyar anyanyelvű nyelvtanár akcentus-,
beszédtempó-, intonációbeli különbségeit nevezték meg a probléma fő forrásaként. Emellett
sokan hivatkoztak arra, hogy a tanulók otthon keveset gyakorolják a célnyelv megértését, nem
olvasnak eleget, szűk a szókincsük, kevés időt töltenek célnyelvi környezetben,
motivációhiánnyal93 küzdenek, nem használják ki az internet adta lehetőségeket, a vizualitás az
erősségük, ezért kudarcként élik meg, ha valamit nem értenek meg a hallott szövegben, még a
többszöri meghallgatás után sem, és emiatt hamar feladják ezt a feladattípust és általában a
nyelvtanulást is, stb. A felelősséget illetően megoszlanak a vélemények. Vannak, akik azt
állítják, hogy a közoktatásbeli nyelvoktatásban nem kap komoly hangsúlyt a hallás utáni
szövegértés fejlesztése, holott a munkaadók legfőbb elvárásai a nyelvtudás területén a
beszédértésre és a beszédre fókuszálnak (Petneki 2007: 36). A többség azonban úgy gondolja,
hogy a tanulók nem fordítanak rá elég időt, s például nem hallgatják otthon a tanulói CD-t. A
tanórai gyakorlás nem elegendő, emiatt a tanulóknak sokat kellene foglalkozni az idegen
nyelvvel a „szabadidejükben”. Sajnos a legtöbb tanuló annyit foglalkozik az idegen nyelvvel,
amennyi idő erre az iskolai tanórákon jut, ugyanis otthon a családi, vagy egyéb problémái kötik
le, gyakran önhibáján kívül. Az iskolai tanórákat pedig úgy kellene szervezni, hogy elsődleges
szerep jusson a célnyelv hallás utáni megértésének, ehhez persze elengedhetetlen az óra jól
szervezettsége a tanár részéről és a diákok figyelme, motivációja, illetve a célnak megfelelő
technikai berendezések megléte.
A végére hagytam a legfontosabb kérdést. Mit lehet tenni a közoktatás idegen nyelvi
képzésének a fejlesztéséért, eredményesebbé tételéért? Jobbnál jobb ötleteket fogalmaztak meg a
nyelvszakos kollégák. Összefoglalóan a legtöbben a partneriskolákkal való kapcsolat
fenntartását, erősítését, csereprogramok szervezését, a digitális világ adta lehetőségek
kiaknázását94, autentikus szövegek olvasását, hallgatását, a külföldi nyelvtanulást, az anyanyelvi
beszélőkkel folytatott kommunikációt tartják a legmegfelelőbbnek a hasznos nyelvtudás
fejlesztésére. Érdekes, hogy a megkérdezettek újra és újra felvetették a kisebb csoportok, a
magasabb óraszám kérdéskörét, amelyek európai összehasonlításban hazánkban a
legkedvezőbbek. Petneki (2007) rávilágított arra, hogy a tanulás időtartama és hatékonysága
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nem áll szoros összefüggésben. Sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy a rendelkezésre álló
időt mennyire sikerül hatékonyan kihasználni (Petneki 2007: 28-29). A kommunikatív
nyelvoktatás jegyében az általam megkérdezettek a minél több célnyelvi kommunikációt, a
beszéltetést hangsúlyozták ki. Fontosnak tartom néhány kitöltő azon megjegyzését, amely a
célnyelv megszerettetésére, valamint a hibák pozitív fogadására irányult. Nem tartom kizártnak,
hogy vannak olyan nyelvtanulók, akik teljesen átlagos képességekkel rendelkeznek, anyagi
helyzetük, szociális körülményeik nem engedik meg a külföldön való nyelvtanulást, a
kirándulást, de rendkívül szorgalmasak. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező nyelvtanulókat
fokozottan támogatnunk kell nyelvtanulási céljaik elérésében!
Egy esély a hallás utáni értés fejlesztésére
Hosszas kutatást követően és több jó kezdeményezés (pl. Juhász 2015) megismerése után
rátaláltam a tanulmány címének első felében szereplő módszerre, amely a „Nyelvtanulás a
megértés villámfényében” nevet viseli. A módszer kidolgozói Makara György95 és DálnokiFésűs András96 voltak, akik a ’90-es évek derekán az ún. Villám tananyagok 97 létrejöttét
szorgalmazták, jelentős változást hozva ezzel a nyelvtanulásban. A módszer egyik
különlegessége, hogy már az elején türelemre inti a nyelvtanulót, mivel először a nyelvtanulás
kezdeti fázisában a passzív befogadást szorgalmazza. A kommunikatív nyelvoktatási módszerrel
szemben, itt a nyelvtanulónak először a hallás és az olvasás útján tapasztalatot, egyfajta új
élményt kell szereznie az adott célnyelvvel kapcsolatban. A tanulók dolga nem más, minthogy
hallgassák felvételről az anyanyelvi beszélővel felvett szövegeket és közben – saját döntésük
alapján – követhetik is a könyvben a szöveget, ún. kísérő olvasással. A módszer másik
érdekessége, ami a modern nyelvtanulási módszerekkel szembe helyezkedik, hogy az
egynyelvűség helyett a kétnyelvűséget preferálja. A tankönyvben lévő célnyelvi szövegek
mellett a magyar fordításuk is megtalálható, ez a hanganyagokban is beállítható opció. Így
először olvashatják és hallhatják a diákok a magyar nyelvű szöveget, majd kis szünettel később a
célnyelvi változatot. Ezáltal már a nyelvtanulás kezdeti szakaszában érheti sikerélmény a
nyelvtanulót, hiszen mindent ért, ami elhangzik és annak írott változatát is. A szövegek fordítás
nélkül is megismétlésre kerülnek. A Villám Német Família sorozatának első leckéjében az első
alapszöveg mindegyik mondata átlagosan hatszor hangzik el a felvétel programozottságából
adódóan, ebből egyszer fordítással és ötször pedig fordítás nélkül. Ehhez hozzáadódik külön a
leckéket ismétlő hanganyag, ahol fordítás nélkül hallgathatja meg a tanuló a tananyagot. Ezek
után kerül sor az ún. beszéltető egységekre, ahol a nyelvtanuló az eddig szerzett tapasztalatai
alapján a beszélővel együtt, hangosan kimondva ismételheti meg a mondatokat, azok magyar
fordításával együtt, így gyakorolva a beszédet (Dálnoki-Fésűs – Hegedűs – Friedrich é.n.: 8-12).
Ezzel a módszerrel egyszerre fejleszthető a hallás utáni szövegértés és az olvasott szövegértés is.
Sokszor a szöveg passzív hallgatása is elegendő az elsajátítandó tananyag „bevésődéséhez”,
mivel minden leckének van egy alapszövege, egy összefüggő története, amelyet mondatokra
tagolva mondanak fel az anyanyelvi beszélők. Először lassan, tagoltan, azt követően pedig
normál beszédtempóban. Az alapszövegeken kívül a hanganyagban megtalálhatók a korábbi
szövegekre épülő, a tanulók már meglévő szókincsét felhasználó szövegváltozatok is, amelyek
még jobban elmélyítik a tanultakat. A leckéket kérdés-felelet játékok is színesítik, amelyek
ugyancsak a jobb megértést segítik. A nyelvtant illetően nincsenek tabuk, vagyis a kezdőknek
szánt tananyagban is viszonylag korán bevezetik a múlt időt, az összetett mondatokat, vagy
éppen a feltételes módot (Dálnoki-Fésűs – Hegedűs – Friedrich é.n.: 8-20). A nyelvtani
szabályszerűségeket a tanulók maguk is felfedezhetik azáltal, hogy az írott és hallott szövegek is
helyes példát mutatnak a grammatikát illetően. Mindegyik lecke úgy van felépítve, hogy a
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szövegek megelőzik az átfogó nyelvtani magyarázatokat. Kezdetben, a nehézségek
halmozódásának az elkerülése érdekében kis szókinccsel dolgoznak a szövegek megalkotói. Az
új, ismeretlen szavak a párbeszédek előtt szerepelnek, így nem jelenthet gondot a szövegek
megértése. Ha a nyelvtanuló már rendelkezik a megértéshez szükséges nyelvtannal, a szókincs
az ismétlődő és megismételt nyelvhasználatban bővül. A villám módszer esetében a széleskörű
„megértési nyelvtan” kialakítása és a szövegek reprodukciója az elsődleges cél a nyelvtant
illetően. Ennek érdekében a tananyag már a nyelvtanulás elején megmutatja a bonyolultabb
nyelvtani szerkezeteket is. Később követeli meg a tudatosítást és az önálló alkalmazást.
A „Nyelvtanulás a megértés villámfényében” módszerrel a tanár és tanuló szerepe a
következőképpen alakul. Lehetőség nyílik a tanár számára, hogy a tananyag alapján
előkészítsen, lényeges összefüggésekre rávilágítson, beszélgetőpartner legyen, összegezzen,
rendszerezzen a tanórákon. A tanuló pedig előzetesen felkészülhet a tanórákra a hanganyagok
meghallgatásával, amiket az anyanyelvi beszélő után mondhat, a könyvből olvashat, írhat,
lefordíthat és nem utolsó sorban feladatokat oldhat meg a hallott szövegekhez a saját tempójában
és szintjén (Makara 1997: 38).
A módszer eredményességét több sikertörténet is alátámasztja. Jó példaként szolgál M.
Dorottya esete, aki a ’90-es évek közepén volt gimnazista és a Villám Német tananyag
kezdőknek szánt Dialógusprogramját (20 lecke, 1500 szó) és a Praxisprogram középhaladó
anyagát (20 lecke) 8 hét alatt vette át önállóan. Ezzel tett szert németnyelv-tudásra, amit egy
szóbeli vizsgáztatás keretében mért fel Horváthné Bánki Dóra98 és Mika Istvánné99. A
vizsgáztatás során megállapították, hogy Dorottya a középhaladó tananyag szókincsére épülő
kérdések mindegyikét megértette és rövid reakcióidő alatt tudott is válaszolni. A tananyag
alapos ismeretén túl a diák a tanult szavakat és kifejezéseket más összefüggésekben is tudta
alkalmazni. A vizsgáztatók egyaránt elégedettek voltak a tanuló kiejtésével és kifejező
készségével. Nyelvtani ismeretei más tanulókéval összevetve, – akik más módszerekkel jutottak
el a Dorottyáéval hasonló szintre, átlagosan hosszabb idő alatt – nem hiányosabb. Ezt az
eredményt úgy érte el, hogy minden lecke hanganyagát csak egyszer hallgatta meg, kiegészítve
ezt az ismétlőkazettákkal. Általában egy nap csak egy leckével foglalkozott és tartott
tanulásmentes napokat is. Egyfelől úgy tanult, hogy hallgatta a kazettákat és egyidejűleg követte
a kétnyelvű szöveget a könyvben, másfelől pedig valamilyen elfoglaltság pl. tornázás közben
hallgatta a hanganyagot, majd a tevékenység befejezése után olvasta el a lecke írott változatát.
„A kazettahallgatásra fordított összes tanulási idő tehát 36 óra, és további 5-10 órányira lehet
becsülni az olvasásra, ill. felolvasásra fordított tanulási időt” (Makara 1997: 55-6). Feltétlenül be
kell még számolni Hajdú Zsuzsanna, orgonista történetéről is, aki a teljes Villám Német
tananyagot (Família /40 lecke/, Aktív /10 lecke/, Dialóg /20 lecke/, Praxis /20 lecke/, Krimi /20
lecke/) 14 nap alatt vette át. Ezzel az eredményével a módszer rekorderévé vált. A felkészülés
eredményét egy több, mint egy órás szóbeli vizsga keretében a módszer egyik megalkotója
Dálnoki-Fésűs András és Horváthné Bánki Dóra ellenőrizte. Utóbbi vizsgáztató kételkedése
ellenére megállapította, hogy Zsuzsanna „az átvett témakörökön belüli kérdéseket általában első
hallásra, nagyon ritkán további német magyarázattal megértette és viszonylag gyors tempóban,
rövid reakcióidővel válaszolni is tudott rájuk”100. A tananyag óriási mennyisége és a ráfordított
idő csekélysége közötti összefüggés abban mutatkozott meg, hogy a vizsgázó „kerülte az
összetett mondatokat, illetve bonyolultabb szerkezeteket.”101 A leckék szókincsének
bővülésével, nyelvtani szerkezeteinek összetettségével a vizsgázó tudása egyre inkább passzívvá
vált. Mindezek ellenére az autentikus beszélőktől hallott helyes kiejtést, hangsúlyozást sikerült
jól elsajátítania. A vizsgán sikerült Zsuzsának egy fesztelen beszélgetés keretében, kiemelkedő
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beszédtempóban változatos mondatokat produkálnia, mindezt idegen nyelven, amely minden
nyelvtanár, vizsgáztató álma. Zsuzsanna motivációjához nagyban hozzájárult az, hogy Bécsben
akarta folytatni tanulmányait. A sikeres vizsga után a valóságban is próbára tehette frissen
szerzett nyelvtudását. A Bécsben eltöltött három és fél nap után az osztrák orgonatanárával
folytatott beszélgetéséről így nyilatkozott: „értjük egymást, s ez olyan természetes, mint a
belélegzett levegő” (Makara 1997: 57-65).
A fiatalok körében e sikertörténetek egyrészt bizonyítják a „villám-módszer”
eredményességét és határozottan motiválnak is, sőt személyessé teszik a nyelvtanulást. De mi a
helyzet az idősebb generációkkal, akik munka és család mellett vállalják a nyelvtanulást?
Kósáné Oláh Julianna102 próbára tette nyelvtanítással kapcsolatos alapelveit (1. az egynyelvűség,
2. a szorgalmat igénylő és 3. tudatos, 4. a tanuló beszéltetésén alapuló nyelvtanítás103), mégpedig
a Relaxa Kft.104 megbízásából. A Villám Angol tananyagot két hónap alatt vette át és elmondása
szerint egy használható nyelvi biztonságra tett szert, amit a Londonban eltöltött két hét alatt
próbára is tehetett. Erről így nyilatkozott: „Őszintén bevallva, a tűzkeresztség, az első
megszólalások élménye kőkemény és görcsös volt.”105 Nap mint nap lehetősége nyílt angol
nyelvismerete használatára, délelőttönként iskolai keretek között egy direkt nyelvi módszert
alkalmazó nyelvi képzés résztvevőjeként, „a nap többi részében – elvegyülve London
forgatagában – hol túlélési stratégia volt a nyelv (közlekedésben, vásárlásban), hol kulcs az
angol kultúra elém táruló csodáinak a megfejtéséhez.”106 Már tíz nap elteltével oldódtak
kommunikációs gátlások, mondta a módszert próbára tevő nyelvtanár. Összegzésként
kijelentette, megérte kipróbálnia ezt a kissé rendhagyó módszert, „nyelvileg is, tanárként is,
emberként is” (Makara 1997: 69-76).
Az egyéni sikerek bíztatóan hatottak a módszer megalkotóira, akik lehetőséget adtak arra,
hogy Szegeden és Kiskunhalason egy-egy gimnáziumi osztály is a „villám-módszerrel” tegyen
szert nyelvtudásra. A programba újabb iskolák is becsatlakoztak többek között a budapesti
Szabó Ervin Gimnázium, illetve a visontai általános iskola is. A módszert használó tanárok és
tanulók véleménye egyöntetűen pozitív. A pedagógusok arról számoltak be, hogy tanítványaik a
„villám” tananyagokkal tanulva sokkal felszabadultabban használják az idegen nyelvet nemcsak
a tanórákon, de egy-egy külföldi kirándulás, vagy külföldi vendégek hazai fogadása során is.
Nem maradtak el a sikerek a nyelvvizsgaeredmények terén sem. Egy 15 fős, németet kezdő
szinten tanuló gimnáziumi csoport közül (angolul már jól tudtak) két és fél év után a Villám
Német tananyaggal, sok nyelvtani gyakorlattal, rövid novellákkal és újságcikkekkel 11-en
sikeres középfokú nyelvvizsgát tettek.
Érdekességként említhetjük a kőszegi SOS óvoda történetét, ahol kísérleti céllal
hallgattatták gyerekekkel a Villám Német Família sorozatát. A gyerekek alig várták, hogy újra
hallhassák a sorozat gyermek szereplőinek izgalmas történeteit. Kiszínezhették a könyvben
szereplő rajzokat és teljesen újakat is alkothattak. Ezzel észrevétlenül fejlődött finom
motorikájuk, színérzékelésük, ceruzafogásuk és fantáziájuk. A csoportos foglalkozásokat,
amelyek nem voltak kötelezők, mindig közös tornával nyitották, amit a nyugodt légkör
megteremtése érdekében beszélgetéssel folytattak. Ekkor mindenki elmondhatta az éppen
aktuális élményeit. Ezt követően a gyerekek a padlón fekve meghallgatták a történet első, fő
részét, majd kötetlenül egyénileg, vagy társasan hallgathatták tovább a kazettát valamilyen aktív
tevékenységgel (festés, bábozás, beöltözés) párhuzamosan. Ezzel a gyakorlatsorral a gyerekek a
történetek és egyúttal a nyelv részeseivé váltak. Nem volt hiábavaló a mindennapi mozgás és
kazettahallgatás, ugyanis néhány hónappal később több gyermek is megszólalt németül. „Ez
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általában nem akkor történt, amikor konkrétan a némettel foglalkoztunk” (idézi: Makara 1997:
63), mesélte az egyik óvodapedagógus. Így rendkívül játékosan, a gyermekek igényeinek
megfelelően, az anyanyelv elsajátításához hasonlóan „sikerült belopni az ismereteket a
fejecskéjükbe” (idézi: Makara 1997: 63).
A hallás utáni értés fejlesztése a hétköznapok gyakorlatában
A fent részletezett nyelvtanulási/-tanítási módszer ösztönzött arra, hogy egy egyszerűbb,
bármely nyelvtanár által előállítható segédletet fejlesszek ki a sikeres tanuláshoz, és főként a
hallás utáni értés tanításához. Napjaink oktatásában már-már elkerülhetetlen az IKT eszközök
használata, amelyek bizonyítottan felkeltik a tanulók érdeklődését a tananyag iránt.
Mindenféleképpen e köré kell szerveznünk tehát a módszertani repertoárunkat. Számos
nyelvtanulást segítő oktató videó, film található az interneten, de ezek készen kapottak, előre
legyártottak, vagyis nem mindig felelnek meg a tanár céljainak, a csoport nyelvtudásának, sőt
minőségük sem mindig megfelelő. Vegyünk példaként egy célnyelvi, koherens rövid történetet,
amelyet a nyelvtanár talált ki csoportja igényeihez szabottan. Persze használhatunk tankönyvi
vagy autentikus szövegeket is erre a célra. Bontsuk fel ezt a történetet mondatokra fordításukkal
együtt a „villám-módszerhez” hasonlóan! Ezeket a mondatokat helyezzük el egy-egy
PowerPoint diakockán, amit a vizuális inger erősítése céljából, a történethez kapcsolódó képpel,
képekkel is illusztráljunk! Fontosnak tartom a hallás utáni szövegértés készségének már a
nyelvtanulás kezdeti szakaszában történő rendszeres gyakoroltatását, de ezt hogyan lehet
kivitelezni? Létezik egy Balabolka107 nevű, ingyenesen letölthető, szöveges tartalmak audio
állománnyá átalakítására képes szoftver, amelybe könnyedén bemásolható a kívánt célnyelvi
szöveg, ezt többféle beszédtempóban, hangmagasságban és hangerővel fel lehet venni, majd
elmenteni és az adott ppt-be beilleszteni. Ekkor fog összekapcsolódni a kép és a hang, amely
egymás után többször lejátszható. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a történet
mondatai egészben is megjelenjenek egy dián! Hosszabb szövegek egyidejű felolvastatása is
lehetséges, bár egyelőre csak női hanggal magyar, angol és német nyelven. Az idegen nyelv
ilyen jellegű gyakoroltatása már a nyelvtanulás kezdetén alkalmazható egyénileg és csoportosan
is. Ezzel a módszerrel lehetőség nyílik a tanulócsoporton belüli differenciálásra, ugyanis a
nyelvtanár választhatja meg, hogy milyen nehézségű hanganyagot hallgattat diákjaival. Ne
sürgessük a korai megszólalást sem, először csak figyelmesen hallgassák és olvassák a
szövegeket! Ügyeljünk arra, hogy egyes szavak, illetve kifejezések különböző szövegekben,
eltérő nyelvtani szerkezetekben minél többször ismétlődjenek, ezzel segítve a bevésődést!
Lehetőség szerint – a módszer sikeres alkalmazásához – kétnyelvűvé kell tennünk a nyelvórákat.
A tanulóra tekintsük az idegen nyelv ismerőjeként, ez a módszer sikerének másik titka.
Beszéljünk a diákokhoz minél többet a célnyelven, de kezdetben, a fokozatosság elvét szem előtt
tartva tolmácsoljuk is magunkat! A tanóra idejének aktív felhasználásával arra kell törekednünk,
hogy a tanulók kisebb egységekben ugyan, de az iskolai tevékenység során sajátítsák el a
tananyagot. Ezzel a módszerrel változtathatunk a hallás utáni szövegértés tanórai
gyakoroltatásához köthető attitűdön is. Ha már a kisiskolás, sőt óvodás korú gyerekek látják,
hogy a nyelvtanár rendszeresen hallgattat velük célnyelvi hanganyagot – amihez nem feltétlenül
kapcsolódik feladat – a későbbiekben feszültségmentesen, nagyobb önbizalommal fogják a
nyelvvizsgafeladatokat is megoldani.
Összegzés
„Nyelvtanulás a megértés villámfényében” előnyeit összegezve megállapíthatjuk, hogy egy
olyan nyelvtanulási módszerről van szó, amely már a tanulás kezdeti fázisában örömet,
sikerélményt okozhat. A kevésbé szorgalmas tanulóknak is motiváló lehet, ha nem kell órákat a
szótárazással eltölteni a tankönyv és a hanganyag egynyelvűsége miatt, így nincsenek megértési
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problémák sem. Megvan az a fokozatosság, amely sok könyvből hiányzik. A tanulók füle korán
hozzászokik a célnyelvi beszélő intonációjához, beszédtempójához, kiejtéséhez. A kifejezéseket,
szavakat soha nem elszigetelten, szövegkörnyezetükből kiragadva kell bemagolniuk, mivel az
összefüggő szövegek többszöri ismétlése, változatos nyelvtani szerkezetek, szókincs variálása
megakadályozza ezt. A tanulók önkéntelenül is reprodukálni akarják az elmondottakat. Terhet
vesz le a tanár válláról azáltal, hogy nem kell pl. tisztáznia a szöveg jelentését. A tanulók
aktivitása kerül előtérbe, a tanárnak főként koordináló szerepe van (Makara 1997: 145-46). És
ne feledjük, hogy a módszert komplex módón bemutató 1997-ben megjelent kötetben napjaink
tudományos életének meghatározó kutatói nyilatkoztak a módszerről elismerően, így például
Csányi Vilmos, Pléh Csaba, Popper Péter és mások. Ezért is érdemel ez a módszer több
figyelmet.
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Interkulturális tudatosság, nyelvoktatás, esélyek
Schäffer Anett
Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola
Bevezetés
A nyelvtanítás nem csupán arról szól, hogy nyelvtani szabályokat, szavakat tanítunk vagy
nyelvvizsgára, érettségire készítjük fel a diákokat, sokkal inkább arról, hogy elősegítjük a
boldogulásukat a nemzetközi munkaerőpiacon, elhelyezkedésüket multinacionális cégeknél és
helytállásukat nemzetközi színtéren, például a diplomáciában. Az Európai Unióhoz való
csatlakozásunk mérföldkőnek tekinthető a nyelvtanulás szempontjából: egyre több ösztöndíj és
lehetőség van a hosszabb-rövidebb időre szóló külföldi tapasztalatszerzésre, részképzésre
külföldi oktatási intézményekben, szakmatanulási és gyakornoki pozíciókra a világ bármely
részén. Ezért az utóbbi években fokozott figyelem irányult a nyelvtanulási módszerek
hatékonyságára és a használható nyelvtudás fontosságára. Az angol nyelv segítségével kitárult
előttünk a világ, szinte minden országban beszélhetünk angolul, akár munkavállalóként, akár
turistaként veszünk részt a kommunikációban. Az angol lingua francává vált (röviden: ELF). Az
angolt idegen nyelvként beszélők száma többszörösen meghaladja az angol anyanyelvűekét 108.
Az ELF a nyelvtanárok munkáját is meghatározza, mivel a tananyagot és a tanítási módszereket
úgy kell módosítaniuk, átalakítaniuk, hogy felkészítsék a diákokat arra a szituációra, hogy nem
angol anyanyelvű külföldiekkel többet kell majd angolul beszélniük, mint angolokkal. Ehhez
pedig elengedhetetlen az interkulturális tudatosság fejlesztése. A nyelvtagozatos osztályokba
járó diákokon kívül a nyelvtanulók legtöbbször igen kevés interkulturális vonatkozású témával
találkoznak a nyelvórákon, és az interkulturális tudatosság fejlesztésére az egyes tankönyvekben
önmagában véve is csak csekély erőfeszítés irányul. Ennek oka, hogy a nyelvtanárok számára
csak kevés továbbképzés, módszertani forrás vagy hazai vonatkozású kutatási eredmény érhető
el, és maguk a tankönyvek is csak kevés interkulturális témát érintő feladatot tartalmaznak.
Az interkulturális tudatosság növeli a tanulók beilleszkedési esélyeit külföldi vagy
multikulturális környezetben. Ha magas interkulturális tudatossággal rendelkezünk,
sikeresebbek lehetünk olyan munkakörökben, olyan vállalatoknál, ahol elengedhetetlen a
külföldiekkel való kommunikáció, továbbá a nagyvárosi létnek is egyre fontosabb része a
multikulturális életmód.
Interkulturális tudatosság, interkulturális kompetencia
Az interkulturális tudatosság fogalmának meghatározásához elengedhetetlen a kultúra
fogalmának megértése. A kutatás során Lázár kultúra-fogalmával dolgoztam, aki szerint a
kultúra „egy gyűjtőfogalom, ami magába foglalja a civilizáció tényeit és az információkat a
hitekről, szokásokról, társadalmi szokásokról, értékekről és viselkedésről” (2007: 8, saját
fordítás). Mind az ún. „nagybetűs kultúra” (civilizáció vagy eredmény kultúra), mind az ún.
„kisbetűs kultúra” (a hitvilág és a viselkedés) egyformán fontos a kutatásom tárgyának
meghatározásában, mindkét fogalom Halverson (idézi Lázár 2007: 8) megközelítését tükrözi,
amely szerint a nagybetűs Kultúra közösségi, míg a kisbetűs kultúra egyéni értékeken alapszik.
Korzilius, van Hooft és Planken (2007) úgy vélik, hogy az interkulturális tudatosság fejlesztése
egy előzetes lépés az interkulturális kommunikatív kompetencia kialakítása felé. Korzilius, van
Hooft és Planken (2007) szerint az interkulturális tudatosság nem más, mint az empátia és a
decentralizáció képessége. Az általuk kidolgozott meghatározás így szól: „(...) az a képesség,
hogy egy kommunikációs szituációban a másik kultúrából származó vagy más nemzetiségű
beszélgetőpartner(ek) kulturális hátterének perspektíváját átvegyük, és így képessé váljunk arra,
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143
hogy egyazon időben megértsük és fontolóra vegyük a beszélgetőpartner(ek), azaz a másik vagy
mások perspektíváját” (Korzilius, van Hooft és Planken 2007, saját fordítás). Ebből a
definícióból kiindulva az interkulturális tudatossághoz kapcsolódóan öt komponenst
különböztethetünk meg: kíváncsiság, nyitottság, decentralizációs képesség, tolerancia és
empátia.
A kíváncsiság általánosságban a tudásvágyat jelöli, de ebben az esetben a más kultúrák
iránti érdeklődés jeleként határozhatjuk meg. A nyitottság az interkulturális kommunikáció
alapköve, hiszen a nyitottság jelenti azt, hogy képesek vagyunk elfogadni vagy legalábbis
figyelembe venni más szokásokat, más hitrendszereket, más kultúrákat. A mindennapi
szóhasználatban az empátia azt jelenti, hogy képesek vagyunk megérteni mások érzéseit és
azonosulni tudunk azokkal. A kutatás szempontjából Eisenberg és Strayer (1990) definíciója a
lényeges: „úgy definiáljuk az empátiát, mint egy érzelmi választ, ami valaki más érzelmi
állapotából vagy helyzetéből indul ki, és kongruens a másik érzelmi állapotával vagy
helyzetével” (Eisenberg és Strayer 1990: 5, saját fordítás). A UNESCO Declaration of Principles
on Tolerance alapján a tolerancia tiszteletet, elfogadást jelent, amivel a világ sokféle és összetett
kultúráinak megismerése és megértése felé közelítünk, illetve azt a magatartást, ahogyan azok
kifejezési formáinak, értékrendszereinek és az ott élő, az onnan származó emberek életútjainak
megismerésére törekszünk (1995). A decentralizáció képessége Byram (2002) interkulturális
kommunikatív kompetencia modelljében jut nagy szerephez, aki így fogalmaz: „Ez a
hajlandóságot jelenti, hogy relativizáljuk a saját értékeinket, meggyőződéseinket és
viselkedésünket, nem feltételezve, hogy ezek egyedül lehetségesek és természetesen helyesek és
azt a képességet, hogy lássuk ezeket egy olyan kívülálló nézőpontjából, akinek más az érték-,
hit- és viselkedésrendszere” (in: Byram, Gribkova, Starkey 2002: 12, saját fordítás). Byram
(2002) interkulturális attitűdöknek nevezi a decentralizációt előfeltételező tulajdonságokat,
amelyek közül a kíváncsiságot és a nyitottságot tartja a legfontosabbnak ahhoz, hogy kialakuljon
a decentralizáció képessége (in: Byram, Gribkova, Starkey 2002: 12).
A Common European Framework of Reference for Language (é.n.) kinyilvánította,
hogy az európai nyelvek és kultúrák gazdagságát védeni kell, és fontos tanítási cél, hogy ez a
sokféleség ne jelentsen kommunikációs akadályt, hanem híd legyen egymás megértéséhez. A
kommunikációs akadályokat tehát nem csupán a nyelvtudás hiánya okozhatja, hanem az
interkulturális tudatosság alacsony szintje is. Az említett dokumentum is foglalkozik a kulturális
tudatossággal, és úgy határozza meg azt, mint „tudást, tudatosságot és megértést” a saját
közösség és célnyelvi közösség hasonlóságaival és különbségeivel kapcsolatban (103, saját
fordítás).
Sercu (2005) szerint annak a nyelvtanárnak, aki interkulturális kompetenciát tanít,
egyrészt figyelnie kell arra, hogy megtanítsa a diákoknak, hogyan hasonlítsanak össze kultúrákat
és arra, hogy képesek legyenek együtt érezni a külföldiekkel (Sercu 2005: 5). A Sercu (2005)
által meghatározott célokat a projekt óráin is felhasználtam. Sercu (2005) csupán a diákok
célnyelvi országok kultúrájához kötődő attitűdjeit tartja fontosnak, míg én úgy vélem, hogy nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy diákok általánosságban milyen attitűdökkel rendelkeznek a
külföldiek és külföldiek kultúrája iránt, hiszen nem csupán arra kell felkészítenünk a
nyelvtanulókat, hogy képesek legyenek anyanyelvi beszélőkkel kommunikálni vagy a célnyelvi
országokban célnyelven boldogulni, hanem a globalizált világ kihívásaira, és ezzel együtt arra,
hogy más kultúrából származó nyelvtanulókkal is sikeresen kommunikáljanak a célnyelven.
Byram, Gribkova és Starkey (2002) azt tanácsolják a nyelvtanároknak, hogy a nyelv
interkulturális dimenziójára is fordítsanak figyelmet az óráikon, s hogy használjanak minél több
esetben tapasztalati tanulást, stimulációt, szerepjátékot (2002: 15). Továbbá úgy vélik, hogy a
tényleges interkulturális tudás/tapasztalat reprezentációja szempontjából nyilvánvalóan hasznos
az autentikus források használata, de még fontosabb, hogy a források sokszínűek legyenek, és
különböző nézőpontokat közvetítsenek, és hogy a diákok ismerjék a kontextust és azt a célt is,
aminek az érdekében cselekszenek és tanulnak (Byram, Gribkova és Starkey 2002: 21-22).
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Byram, Gribkova és Starkey (2002) szerint azoknak a nyelvtanároknak is számos lehetősége
adódik az interkulturális tudatosság fejlesztésére, akiknek egy előre megadott tantervet kell
követniük, hiszen a nyelvkönyvekből kiindulva is lehetséges az, hogy egy tágabb perspektíva
felé tereljék az osztálytermi beszélgetést, és a könyvhöz kapcsolódóan is kialakíthatnak vitákat,
illetve értelmezhetik a témában megjelenő sajtóvéleményeket, híreket, sőt: minikutatást,
projektmunkát is folytathatnak.
Egy interkulturális tudatosságot fejlesztő projekt bemutatása
Az interkulturális tudatosság, az interkulturális kompetencia fejlesztése a nyelvórák egyik
legfontosabb feladata tehát. Többek között irodalmi szövegek felhasználásával is sikeresen
fejleszthetjük a nyelvtanulók más kultúrák befogadására irányuló érzékenységét. A projekt
kialakítása során a fentiekben bemutatott szempontokat tartottam szem előtt, és arra törekedtem,
hogy a feladatok önállóan is használhatóak legyenek, de a tankönyv témáihoz is kötődjenek. A
projekt legtöbb tanórája és feladata különböző autentikus szövegeket dolgoz fel.
Fontosnak tartottam, hogy már a projekt elején információt kapjak a diákok
interkulturális tudatosságáról: az első órán beszéltem velük az interkulturális tapasztalataikról,
illetve arra kértem őket, hogy írják le egy pozitív és egy negatív tapasztalatukat. Az
eredményeket információgyűjtésre használtam, így jobban megismertem a diákok
gondolkodását a külföldiekről, a külföldi kultúrákról. A Rodríguez és Puyal (2012) által
kialakított szociális témákat feldolgozó kurzus olyan irodalmi szövegeken alapul, melyek a
különböző életstílusokat az angol nyelvű közegen belül szemléltetik (Rodríguez, Puyal 2012:
112). Úgy vélem az irodalmi szövegek használata az egyik legjobb módszer arra, hogy a
nyelvtanulók interkulturális tudatosságát fejlesszük, hiszen az irodalmi szövegek segítségével
közelebb hozhatjuk a kulturális különbözőség témáját a diákokhoz, fejleszthetjük empátiájukat
és decentralizációs képességüket. Az irodalom érzéseket közvetít és új perspektívákat mutat
meg, továbbá segít abban, hogy a tanulók megértsék ezen témák fontosságát és valódiságát.
Emellett az autentikus szövegek tanórai használata magabiztosabbá teheti a diákokat
nyelvtudásukban, elősegítheti, hogy a diákok megismerjék a valós nyelvhasználatot. A
nyelvkönyvekben található szövegek és a tankönyvi hanganyagok általában nem autentikusak,
mondhatjuk nagyon műviek és leegyszerűsítettek, ahogyan ezt Rodríguez és Puyal is
hangsúlyozzák (2012: 109), bár épp megfelelő szintűek a diákok számára. A projekt során azt
tapasztaltam, hogy önbizalmat és sikerélményt ad a diákoknak, ha a nyelvtudásuk szintje alapján
kiválasztott autentikus szövegeket is olvasnak, hallgatnak. Számomra úgy tűnik, hogy a fő
probléma a nyelvkönyvek kulturális anyagaival az, hogy rendkívül tárgyiasan mutatják be a
kulturális szokásokat, és nem, vagy csak nagyon felszínesen képesek hatni a diákok
hozzáállására. Sivasubramaniam (2006: 262) szerint a nyelvkönyvek csak a nyelvtanulás
mechanikus aspektusait vonultatják fel, de nem segítik elő az érzelmi kapcsolatot a tanult
nyelvvel. Természetesen a nyelvkönyvek rendkívül hasznosak, de a tanároknak nem szabadna
elfelejteniük, hogy a tankönyveket azért írják, hogy segítsék őket, s nem azért, hogy behatárolják
a lehetőségeiket. A tankönyvön kívüli anyagok használata igen hasznos és elkerülhetetlen is, ha
a diákok interkulturális tudatosságának növelése a célunk.
A projekt idején, 2015 őszén, a migránskrízis Magyarországon és Európában is
központi kérdés volt, s a médiában sok negatív vélemény jelent meg a migránsokról. Ez minden
bizonnyal hatást gyakorolt a diákok interkulturális tudatosságára és külföldiekhez való
hozzáállására, velük szembeni nyitottságukra vagy éppen elutasító magatartásukra. A projekt
egy nyolc tanórás egységből, valamint egy, az interkulturális tudatosságot mérő tanulói és tanári
kérdőívből tevődött össze. Az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatom során három nyelvi
csoportban valósítottam meg a projektet a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban.
A projekt tanórái során olyan fikcionális, non-fiction és zsurnalisztikai szövegeket
használtam, melyek középpontjában interkulturális témák állnak. A szövegek megmutatják a
problémákat, melyekkel szembesülhetünk, ha idegenek vagyunk egy országban vagy kultúrában,
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elősegítik a decentralizációt és azt, hogy a diákok képesek legyenek külső szemszemszögből,
mintegy a kívülálló szemével tekinteni a saját kultúrájukra. A különböző típusú szövegek
variációja véleményem szerint kreatív és dinamikus tanulási környezetet hoz létre, emellett a
különböző szövegek különböző célok eléréséhez is megfelelőek. Míg a fikcionális szövegek
elősegítik az empátia és a decentralizáció képességének fejlődését, a non-fiction és a
zsurnalisztikai szövegek több szempontot is megmutatnak, továbbá tudatosítják a diákokban,
hogy a kulturális különbségekből adódó félreértések és az interkulturális világ problémái a
valóságban is léteznek.
Maley (2001) szerint három modellje van az irodalom felhasználásának a
nyelvtanításban: a kulturális modell, a nyelvi modell és a személyes fejlődési modell. A
kulturális modell szerint az irodalom használatának célja, hogy megismertessünk más kultúrákat
és ideológiákat a nyelvtanulókkal. A nyelvi modell esetén az irodalom csak példa a különböző
nyelvtani formákra. A személyes fejlődési modell pedig az érzelmi fejlődést és a személyes
szórakozást hangsúlyozza (bővebben Maley 2001: 182). A projekt során az irodalmi szövegek
kiválasztása a kulturális modell és a személyes fejlődési modell alapján történt. A diákok így
betekintést nyertek különböző kultúrákba, megismerték a kulturális különbség fogalmát és
láthatták, miként jelenik meg ez a szövegekben, továbbá az interkulturális tudatossághoz kötődő
attitűdjeik is fejlődtek.
Rodríguez és Puyal (2012) szerint az irodalmi szövegek segítenek abban, hogy a diákok
megértsék a kultúrákat és abban, hogy nyitottabbak és toleránsabbak legyenek más kultúrákkal
szemben (2012: 108). Sivasubramaniam (2006: 296) pedig arra világít rá, hogy az irodalom
közrejátszik a társadalmak és a kultúrák komplexitásának megértésében. Lazar (2009) azt
ajánlja, hogy csak olyan diákok tanításában használjunk irodalmi szövegeket, akik legalább
középfokon beszélik a célnyelvet, de megemlíti, hogy érdeklődés esetén elkezdhetjük az
irodalmi szövegek feldolgozását alacsonyabb nyelvhasználati szinten álló diákok esetén is. A
projekt során B1 és B2 szint között álló tanulók tanításánál használtam irodalmi szövegeket, s
bár részben egyetértek Lazarral, úgy vélem, hogy körültekintően kiválasztott szövegeket
alacsonyabb nyelvtudással rendelkező tanulók esetén is be lehet iktatni a nyelvórákba.
A projekt és a felmérés legfontosabb célja az volt, hogy megvizsgáljam a 14-17 éves
gimnazista diákok interkulturális tudatosságát. Feltételeztem, hogy a diákok interkulturális
tudatossága és az interkulturális tudatosságot alkotó attitűdök (kíváncsiság, nyitottság, empátia,
tolerancia és a decentralizáció képessége) emelkednek, ha a diákok koncentráltan találkoznak
interkulturális témákkal. Emellett vizsgáltam azt is, hogy a diákok hogyan reagálnak arra, ha
nyelvórai keretek között dolgozunk fel interkulturális témákat.
A projektet a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban végeztem el a tanári mesterképzés
300 órás összefüggő tanítási gyakorlata során. A Földes Ferenc Gimnázium Miskolc
belvárosában helyezkedik el, hat-, öt- és négyéves gimnáziumi képzéseket kínál. Az általános
gimnáziumi osztályok mellett matematika, fizika, kémia és biológia tagozatos osztályok is
indulnak. A gimnáziumból sok diák kerül be a felsőoktatásba és a tanulók sikerrel indulnak
tanulmányi versenyeken. A diákok főként középosztálybeli családokból származnak, de
nehezebb helyzetű, tehetséges diákok is tanulnak a gimnáziumban az Arany János
Tehetséggondozó Program keretében. Az angol nyelv általában a tanulók első idegen nyelve,
melyet hetente 4-5 órában tanulnak. A tanulók, akiknek az első idegen nyelve a német, második
idegen nyelvként, alacsonyabb óraszámban tanulnak angolul. Azok a diákok, akik az ötéves
nyelvi tagozatos osztályba járnak, magasabb óraszámban tanulnak angolul. A tanulókat a
nyelvtudási szintjük alapján osztják nyelvi csoportokba. A Solutions és a Traveller
tankönyvcsalád széles körben használt az angolórákon. Néhány alkalommal egy tanévben a
diákok jobban megismerhetik az angolszász kultúrákat, ilyen decemberben az angol karácsonyi
parti, amikor például a diákok angol verseket és dalokat mutatnak be, illetve a kulturális napon,
amikor a diákok számára különböző kulturális versenyeket rendeznek. A kulturális nap része az
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angol versmondó verseny vagy az angol nyelvű prezentációs verseny, mely során sokszor
kulturális témákat mutatnak be a diákok.
Három csoportot tanítottam az általam kialakított 8 tanórás projekt alapján. Négy
csoporttal kezdtem el a projektet, de a negyedik csoportot csak hat tanórán át tanítottam. Az első
pár óra során észrevettem, hogy ezeknek a diákoknak az átlagos nyelvtudási szintje alacsonyabb,
mint a többi nyelvi csoporté – bár nagyok az egyéni eltérések is – és nehezebben motiválhatóak.
Velük nem csináltam végig a nyolc tanórás projektet, de a projekt több témáját is feldolgoztuk a
tanórákon, ezáltal is bizonyítva, hogy a projekt feladatai külön-külön is használhatóak.
Hangsúlyozni szeretném, hogy az általam kialakított projekt és feladatai B1+, illetve B2 szintű,
viszonylag könnyen motiválható nyelvtanulók számára megfelelőek, az ettől eltérő nyelvtanulók
tanításakor is használhatóak a feladatok, de ebben az esetben módosításokra lehet szükség.
Az „A” csoport egy kevert csoport volt, két osztályból és két nyelvi csoportból állt
össze. Az eredeti nyelvi csoportokba járó diákok közül sokan 2015 szeptemberében Angliába
utaztak tanáraik kíséretében, hogy egy nyelvtanfolyamon vegyenek részt, ezért került sor a két
csoport ideiglenes összevonására. Az „A” csoport 24 főből állt, a diákok 15-17 évesek voltak,
és egy kivétellel mind nyelvi előkészítő osztályba jártak, a 10. évfolyamon 19 fő és a 11.
évfolyamon 4 fő. Egy diák a 11. évfolyamon az Arany János Tehetséggondozó Programba járt.
Némi frusztrációt és bizonytalanságot okozott a diákokban, hogy több csoport tanult együtt, de
hamar képesek voltak jól együttműködni.
A „B” csoport tagjai mind egy osztályba jártak, de két különböző szintű nyelvi
csoportba. Az összevonásra szintén az angliai nyelvtanfolyam miatt került sor. Hatosztályos
gimnáziumi képzésre jártak, és tizedikesek, tehát 15-16 évesek voltak a felmérés idején. A 18
fős csoportból 12 fő járt magasabb szintű nyelvi csoportba, hatan pedig alacsonyabb szintűbe.
Az órák során könnyen tudtak együtt dolgozni, a csoportdinamika jó volt.
A „C” csoport 14 diákból állt, mindannyian hatosztályos gimnáziumi képzésben vettek
részt, kilencedikesek, 14-15 évesek voltak a felmérés idején. Az osztály három nyelvi csoportra
van osztva, a „C” csoport áll a legmagasabb szinten. A csoportdinamika nagyon jó, könnyen
motiválhatóak a diákok.
A nyolc tanórás projekt egy kérdőív kitöltésével kezdődött, melyet én állítottam össze,
és melynek célja az interkulturális tudatosság és az interkulturális tudatossághoz kapcsolódó
attitűdök mérése volt. A félreértések elkerülése érdekében a kérdőív nyelve magyar volt. A
kérdőívet a diákok anonim módon töltötték ki. A húsz állításból álló kérdőív mindegyikénél egy
négyes skálán kellett a tanulóknak meghatározniuk, hogy mennyire értenek az adott állítással
egyet. A négyes skála (1: egyáltalán nem jellemző, 2: nem igazán jellemző, 3: nagyrészt
jellemző, 4: teljes mértékben jellemző) használatát azért választottam, mert így a kitöltőknek
dönteniük kellett, hogy inkább pozitív vagy inkább negatív választ adnak, nem volt ún.
„semleges” válaszadási lehetőségük. Az állítások fele magas, míg a másik fele alacsony
interkulturális tudatosságról árulkodik, így próbáltam kiküszöbölni a diákok befolyásolását a
kérdőív által. Ezáltal a túlságosan általánosító eredményeket is megpróbáltam elkerülni, hiszen a
diákoknak – saját bevallásuk szerint – így minden állítás esetén el kellett gondolkodniuk a
válaszukon. Az állítások a külföldiekre, külföldi kultúrákra általánosságban utaltak, mivel az
általános interkulturális tudatosság mérése volt a célom, és nem egy-egy adott kultúrával,
nemzettel kapcsolatos attitűdök mérése. A kérdőív kitöltése előtt arra kértem a diákokat, hogy a
válaszok bejelölésekor általánosságban gondoljanak egy külföldire, akivel például Miskolc
utcáin vagy egy-egy külföldi utazás során találkozhatnak. Az interkulturális tudatosság
mindegyik aspektusát (kíváncsiság, nyitottság, tolerancia, empátia, decentralizáció képessége)
négy kérdés mérte, melyekből kettő pozitív (magas interkulturális toleranciáról árulkodva), kettő
pedig negatív (alacsony interkulturális toleranciáról árulkodva) megfogalmazású volt.
Az órák kialakítása során a pozitív, dinamikus tanulási környezet létrehozása volt a
célom. Igyekeztem teret adni a diákok kreativitásának és saját véleményük kinyilvánításának.
Az órák témái az interkulturális tudatossághoz, az interkulturalitáshoz kapcsolódó témákat járták
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körül, mint például az élet egy külföldi országban, az emigráns lét, vagy a külföldi utazás. A
feladatok változatosak voltak és a tanulók interkulturális tudatosságának fejlesztése mellett a
célnyelvi receptív és produktív készségeiket is fejlesztették.
Az első tanóra a „külföldi”/”foreign” és „külföldi kultúra”/”foreign culture” kifejezések
meghatározásával, majd a már említett felmérés kitöltésével kezdődött. A felmérés kitöltése után
a diákok a következő fogalmakkal ismerkedtek meg (asszociációk, véleménycsere):
 „kultúra”/”culture”,
 „nemzet”/”nation”,
 „kulturális különbség”/”cultural difference”,
 „nemzetiség”/”nationality”,
 „empátia”/”empathy”,
 „tolerancia”/”tolerance”,
 „kíváncsiság”/”curiosity”,
 „nyitottság”/”openness”,
 „decentralizációs képesség”/”ability to decentre”,
 „interkulturális tudatosság”/”intercultural awareness”.
Az elhangzott asszociációk és vélemények alapján megismertem a diákok hozzáállását a
témához és a téma kulcsszavainak ismeretét is biztosítani tudtam. A diákok kis létszámú (4-5
fős) csoportokban határozták meg a szavak jelentését, minden csoport más szavakat kapott (2-3
db-ot), melyeket véletlenszerűen húztak ki, majd az egész osztállyal megosztották
eredményeiket, és közösen beszélgettünk a definíciókról. Ezután a diákokat külföldi pozitív és
negatív élményeiről, a kulturális különbségekről kérdeztem, házi feladatként egy külföldön átélt
vagy egy külföldivel kapcsolatos pozitív vagy negatív tapasztalatukat írták le a diákok.
A második és a harmadik órán egy irodalmi szöveget dolgoztunk fel egy hangoskönyv
segítségével, Michael Bond A Bear Called Paddington című kötetének első fejezetét. Úgy
vélem, ez a mű kissé közvetlenebb hangulatot hozott létre, hiszen a mese felolvasása talán
öntudatlanul is a mesét felolvasó szülőt idézi fel sokakban. A meseregény az olyan egyébként
komplex kérdéseket, mint a külföldre költözés vagy a kulturális különbségek gyermeki,
barátságos környezetben mutatja be. A diákok a második órán a regény első fejezetének első
felét, a harmadik órán a fejezet második felét hallgatták meg és dolgozták fel. Paddington, a
medve, a legsötétebb Peruból utazik Londonba, ahol megismerkedik a Brown családdal a
Paddington pályaudvaron, melyről az „angol” nevét is kapja. Paddington tehát új nevet és új
életet kezd, mint a Brown család tagja, de sok problémája adódik a kulturális különbségekből.
Bár a mű kezdetétől beszél angolul, de nem ismeri megfelelő mértékben az angol szokásokat. A
szövegválasztás, úgy gondolom, segít enyhíteni a migránsság, a másság, mint téma komolyságát,
de fel is kelti az érdeklődést ezen témák iránt. Az emigráns, migráns szó jelentése sem volt teljes
mértékben ismert a diákok számára, hiszen sokan közülük a menekültválság során Európába
érkezőket azonosították csupán ezekkel a kifejezésekkel. Habár Paddington egy gyermekregény
szereplője, hasonló nehézségekkel kell szembesülnie, mint bárkinek, aki úgy dönt, hogy másik
országba költözik. Az első óra során képek (a Paddington c. film poszterei, illusztrációk a
könyvből) és irányított kérdések (“What do you think of this bear?”, “What can he do in
England?”, “Can it be easy to be a bear in England?”, “Have you ever been to England?”, “Did
you found anything strange there?”, “Did you have any problems?’, “Was England like you had
imagined it before?”) segítségével vezettem be a témát. Ezután néhány kérdésből álló feladatsort
adtam a diákoknak, melyet a hallott szöveg alapján kellett kitölteniük. A válaszok megbeszélése
után néhány diáknak képeket adtam és megkérdeztem, hogy mit gondolhatnak, mit érezhetnek a
képeken látott szereplők az adott pillanatban. Ezután a diákokkal a könyvbeli helyzetet
elemeztük, majd a személyes élményeikről kérdeztem őket (“Have you ever been in a situation
like Paddington?”, “What can cause a problem to him?”, “What can cause a problem to one who
has never been to England?”). Házi feladatként befejezést kellett írniuk a történethez. A házi
feladat és az órai feladatok is a történet átgondolására ösztönözték a diákokat egy szereplő
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szempontjából. Leginkább a lányok élvezték ezeket az órákat, néhány fiú diák elutasította a
történet gyermekiességét, de ahogy a történet mélyebb rétegeit is elkezdtük feltárni és dráma
technikákat alkalmaztam, a fiútanulók is jobban érdeklődni kezdtek a téma iránt.
A harmadik óra elején 2-3 önként jelentkező olvasta fel az alternatív befejezéseket,
majd a diákok elmondták, hogy melyik tetszik nekik a legjobban, melyiket tartják a
legvalószínűbbnek. Ezután a diákok meghallgatták az első fejezet második felét, az előző órához
hasonlóan a szöveghez kapcsolódó kérdésekre kellett válaszolniuk. A válaszok megbeszélése
után a történet befejezéséről, a szereplők motivációiról kérdeztem a diákokat (“Was this ending
similar to yours?”, “What does Paddington learn from this experience?”, “Why do the Browns
adopt Paddington?”, “What would you do if you met a bear like Paddington”, “Would you take
him home? Why (not)?”). A házi feladat a történet átírása volt Paddington szempontjából úgy,
hogy a medve érzéseire, gondolataira is kitérjenek. A házi feladat nehézséget jelentett néhány
diák számára, többen az „I” személyes névmás használata helyett külső perspektívából írták meg
a történetet, ami az empátia és a decentralizáció alacsony szintjére is utalhat.
A negyedik óra nagy részében a diákok 4-5 fős csoportokban dolgoztak. A tanulók
kártyákat húztak, melyekre a „Passion”, „Beginners”, „English” és „Joys” szavak voltak
nyomtatva. Az azonos feliratú kártyát húzó diákok alkottak egy csoportot. A szavak a különböző
részletekre utaltak, melyeket a diákok George Mikes How to be a Brit és Colin Swatridge A
Country Full of Aliens című könyveiből dolgoztak fel. George Mikes 1912-ben született
Magyarországon, újságíróként dolgozott, amikor Londonba utazott, és Angliában is maradt élete
további részében. A BBC Hungarian Service-nek dolgozott, majd szabadúszó kritikusként és
íróként is tevékenykedett. Első könyve, az 1946-ban megjelent How to Be an Alien a magyar és
angol kulturális különbségeket és a külföldiként Angliában szerzett tapasztalatait mutatja be. Ezt
a művet további, a kulturális különbségekre koncentráló könyvek követték. Az általam használt
How to Be a Brit című mű a How to Be an Alien, a How to Be Inimitable és a How to Be
Decadent című művek gyűjteményes kiadása. Mikes az angol életformát külső nézőpontból
mutatja be, ironikusan, szatirikusan ír nem csupán az angolokról, de saját magáról is. Colin
Swatridge A Country Full of Aliens című műve csaknem hatvan évvel Mikes How to Be an Alien
című könyve után jelent meg, 2005-ben, és már a címében is Mikest idézi. Swatridge a magyar
szokások gyökereit próbálja megtalálni a történelemben, és a kulturális különbségeket elemzi
sokszor személyes történetek segítségével. Ez a mű bizonyos szempontból Mikes könyvének az
ellentéte. Swatridge az Egyesült Királyságból utazik Magyarországra minden évben, hogy
egyetemeken tartson előadásokat, így ő britként figyelte meg a magyar kultúrát. A két mű kitűnő
összehasonlítási alap, hiszen egymást kiegészítve megmutatják, hogy nem csupán mi tartjuk
furcsának más kultúrák szokásait, de a külföldiek is különösnek találják a magyar szokásokat.
Swatridge könyvének részletei kitűnően használhatóak a decentralitás képességének
fejlesztésére, hiszen arra sarkallják magyar olvasóit, hogy saját szokásaikra egy külső
nézőpontból tekintsenek.
A tanulók a szövegek mellett egy általam készített szószedetet is kaptak segítségképpen
a szövegek összefoglalásához. A szövegek az alábbiak szerint alakultak: „Passion”: Mikes: The
national passion (54. o.), Swatridge: Tickets and bar-codes (65-66. o.); „Beginners”: Mikes: A
warning to beginners (20. o.), Swatridge: The other way round (11-12. o.); „English”: Mikes: On
not knowing English (158. o.), Swatridge: Make yourself clear (27-28. o.); „Joys”: Mikes: About
simple joys (52. o.), Swatridge: A talent for ceremonial (40. o.) A szövegeknél a fejezetek címeit
adtam meg, de a diákok csupán részleteket olvastak a fejezetekből. Mikes és Swatridge szövegei
rendkívül jól összehasonlíthatóak, míg Mikes azt mutatja be, hogy milyen magyarként az
Egyesült Királyságban élni, Swatridge a magyarországi élményeit dolgozza fel. Minden
csoportból egy-egy diák mutatta be a csoportmunka eredményét és a feldolgozot szöveg
összefoglalását, majd a diákokat a véleményükről kérdeztem. Ezután arra kértem a tanulókat,
hogy
definiálják
a
„stereotype”/”sztereotípia”,
„prejudice”/”előítélet”
és
„generalization”/”általánosítás” szavakat, majd a köztük lévő különbségekről, a magyarokkal
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kapcsolatos esetleges előítéletekről, a sztereotípiák igaz és hamis voltáról kérdeztem őket
(“What is the difference between them?”, “Have you ever experienced prejudice because you are
Hungarian?”, “What are the stereotypes of a Hungarian?”, “Are these stereotypes true?”, “Have
you ever experienced that a stereotype proved to be false?”). Végül arra kértem őket, hogy a házi
feladatban mutassanak be egy magyar szokást egy külföldi szemszögéből.
Az ötödik óra elején 3-4 önként jelentkező diák felolvasta a házi feladatát, majd a
csoport többi tagját a véleményükről kérdeztem. Ezután a diákok szabadon, szimpátia alapján
alakítottak 4-5 fős csoportokat. A csoportok összetűzött papírdarabok közül húzhattak. Minden
csomag egy-egy interjú szövegét tartalmazta, külön papírdarabokon a kérdéseket és a
válaszokat. Az interjúkat olyan külföldiekkel készítettem, akik Magyarországra költöztek vagy
hosszabb időt töltöttek Magyarországon. Az interjúk a MEgazinnak, a Miskolci Egyetem
közéleti és hallgatói magazinjának angol nyelvű rovatában, a Connectionben jelentek meg 2014
és 2015 során. Az interjúkban szóba kerültek a kulturális különbségek és az interjúalanyok
magyarországi élményei. A diákoknak párosítaniuk kellett a kérdéseket és a válaszokat, és
elolvasni az interjút. A csoportok ezután összefoglalták az interjúkat a többi tanuló számára,
ezután kikértem a véleményüket a témáról, a történetek hasonlóságairól, különbségeiről, és a
külföldre utazás motivációiról kérdeztem őket. Úgy vélem a zsurnalisztikai szövegek használata
segített abban, hogy a migrációt és az interkulturális életformát valós, mindennapi tényként
mutassa be a projekt, nem csupán egy, a könyvek lapjain létező jelenségként. A diákokat
sokszor meglepték azok az indokok, amiért az interjúalanyok úgy döntöttek, hogy egy másik
országban telepednek le, vagy máshol végzik egyetemi tanulmányaikat. Az interjúk nagy
érdeklődést váltottak ki a diákokból, a projekt ezen pontján már könnyebben bele tudták
képzelni magukat az interjúalanyok helyzetébe, ezt tovább erősítette, hogy házi feladatként a
csoportjuk által elolvasott interjú alanyának történetét kellett megírniuk az interjúalany saját
szemszögéből.
A hatodik óra más volt az A, B és a C csoport számára. A C csoport órájának
középpontjában a multikulturális város témája állt. Minden csoportból egy önként jelentkező
diák felolvasta a házi feladatát, majd irányított kérdésekkel a külföldi élet, külföldön eltöltött
hosszabb időszak motivációit tárgyaltuk. Egy Youtube-videó (Easy English 4 – London
https://www.youtube.com/watch?v=DDjWTWHHkpk&list=PLA5UIoabheFM281dIr4ojw9xOV
oo9dOtw&index=17) megnézése során egy kérdéssort töltöttek ki a diákok a videó alapján. A
London című videó az Easy Languages Youtube-csatorna Easy English című sorozatának része.
A csatorna azt tűzte ki céljául, hogy autentikus ingyenes nyelvtanulási anyagokat készítsenek,
videóikban járókelőket szólaltatnak meg változatos témákról. A London című videóban a
londoniakról és Londonról kérdezték a járókelőket, akik a világ különféle országaiból érkeztek
Anglia mellett az Egyesült Államokból, Olaszországból vagy Macedóniából. A videó megnézése
és a kérdésekre adott válaszok ellenőrzése után a diákokat arról kérdeztem, hogy miként
határozható meg egy „miskolci”, mik a legjellemzőbbek rá, majd beszélgetést kezdeményeztem
a „kozmopolita”/”cosmopolitan”, „sokszínű”/”diverse”, „multikulturális”/”multicultural”
kifejezésekről.
Az A és B csoport hatodik órája összevont volt, a két csoport együtt hallgathatta meg
Colin Swatridge, egyetemi előadó és az A Country Full of Aliens című könyv írójának előadását
a migrációról és a kulturális különbségekről. A diákokat rendkívüli módon motiválta, hogy egy
valódi angol anyanyelvű prezentációt hallhatnak és a magyar szokásokról, ételekről szóló
anekdotáival Swatridge elgondolkodtatta és megnevettette a diákokat. A diákok nagyon
pozitívan reagáltak az előadásra és az óra után újabb és újabb kulturális különbségeket hoztak fel
témaként, ami véleményem szerint, azt mutatta, hogy a decentralizációs képességük
nagymértékben emelkedett.
A hatodik óra végén kiosztottam egy szöveget és a hozzá kapcsolódó szószedetet,
melyet a következő órára kellett elolvasniuk. Az idősebb diákoknak, az A és a B csoportnak
Jimenez Breaking Through című művéből a Stepping Out című történet első felét választottam, a
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fiatalabb, az angolt kissé alacsonyabb szinten beszélő diákoknak, a C csoportnak ugyanezen író
The Circuit című művéből az Inside Out című novella első felét.
A hetedik óra elején az A és a B csoport diákjait Swatridge előadásáról, az előadással
kapcsolatos véleményükről, gondolataikról kérdeztem, majd az önként jelentkező diákok, akik
korábban vállalták a kiselőadás elkészítését, prezentációt tartottak Jimenez-ről, a C csoport órája
a prezentációval kezdődött. Ha senki sem szeretett volna kiselőadást tartani, én mutattam be az
írót. Francisco Jimenez Mexikóban született, a családja Jimenez gyermekkorában illegálisan
emigrált az Egyesült Államokba, és saját gyermekkori élményei alapján írta meg The Circuit és
a Breaking Through című könyveit. Műveiben bemutatja, hogy milyen nehézségekkel kellett
szembesülnie mexikói gyermekként az Egyesült Államokban, a negatív diszkrimináció, az új
nyelv megtanulása és a kulturális különbségek is központi témái történeteinek. Jimenez művei
igen érzékletesen mutatják be, hogy milyen egy másik országban új életet kezdeni. BurwitzMelzler is Francisco Jimenez The Circuit című művének segítségével tanított interkulturális
kommunikatív kompetenciát középiskolás diákok számára. (Burwitz-Melzler 2001: 29-43)
Továbbá Jimenez műveihez a diákok is tudnak kötődni, hiszen azt mutatják be, hogy egy
gyermek miként próbál egy ismeretlen helyzethez alkalmazkodni. A kiselőadás(ok) után az
„immigráció”/”immigration”, „elfogadás”/”being accepted” és „integráció”/”integration”
fogalmairól kezdeményeztem beszélgetést. A diákok összefoglalták a történetet, a történet
lehetséges előzményeit is megvitattuk, majd irányított kérdések segítségével elemezte a csoport
a történetet, hangsúlyt fektetve a kulturális különbségekre és a migránsok problémáira. A
Stepping Out című novella azt mutatja be, miként nyit Francisco az amerikai kultúra felé, az
elfogadottság iránti vágyát és azt, miként keresi a helyét az amerikai társadalomban
tinédzserként. Az Inside Out című novellában Francisco első iskolai napjairól olvashatunk, a
szöveg a nyelvi problémákat, a meg nem értettség érzését és az új környezetbe kerülő gyermek
félelmeit mutatja be. A történet elemzése után a diákok 4-5 fős szimpátiacsoportokat alakítottak,
majd csoportonként befejezést írtak a történethez. A csoportok bemutatták az általuk kitalált
befejezést a többieknek. A diákok véleményt nyilváníthattak a többi csoport által írt
befejezésekről. A diákok házi feladatként elolvasták a történet második felét, amit az óra végén
kaptak meg a hozzátartozó szószedettel együtt.
A projekt utolsó órája a történet második felének feldolgozásával és a kérdőív
kitöltésével telt. Az óra elején a csoport irányított kérdések segítségével elemezte és
összefoglalta a történetet, majd összehasonlították a történet eredeti befejezését az általuk az
előző órán írtakkal. Az arra vállalkozó diákok egyenként szemben ültek le a csoporttal a tanári
asztalhoz, mint a történet karakterei. A csoport bármit kérdezhetett tőlük a történettel
kapcsolatban (érzéseket, gondolatokat, a történtek hátterét), a történet szereplőit alakító
diákoknak „őszintén” kellett válaszolniuk a kérdésekre. Az óra végén a diákok kitöltöttek egy
kérdőívet az órákról, majd az első órán kitöltött kérdőívet ismételtem meg velük, így a projekt
előtt és után kapott eredményekkel mérni lehetett a projekt sikerét.
A házi feladatok a projekt során végig a diákok kreativitásának fejlesztését és a
felmerülő témákban való tudatos elmélyedést célozták, és a félénkebb diákoknak is lehetőséget
adtak a véleményük kifejtésére. Továbbá, az íráskészséget is fejlesztették az interkulturális
tudatosság mellett. A házi feladatok kitűnőek voltak arra, hogy visszajelzést kapjak a projekt
eredményességéről, és folyamatosan figyelemmel tudjam követni a diákok interkulturális
tudatosságának alakulását. A diákok általánosságban nem voltak visszautasítóak a házi
feladatokkal kapcsolatban, s az, hogy sokszor több munkát fektettek a házi feladatba, mint azt
kértem (pl. hosszabban vagy részletesebben írtak, az első óra után sokan nem csupán egy
külföldön szerzett vagy külföldiekkel kapcsolatos tapasztalatukat írták le), azt mutatja, hogy
motiválónak találták a feladatokat és a témákat.
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Eredmények, tapasztalatok
A diákok interkulturális tudatosságának fejlődését az első és az utolsó órán kitöltött felmérés
eredményei mutatják, de a projekt eredményességéről az utolsó órán kitöltött kérdőív is sokat
elmond. „Az órákról” kérdőívet angolul töltötték ki a diákok. Ennek első kérdése a „Mi
tetszett?”/”What did you like?” volt. Itt a legtöbb diák a beszélgetést, a csoportmunkát, az órák
érdekességét, a kultúrákat emelte ki, de Paddington neve is sokszor felmerült, sokuknak
„minden”/”everything” tetszett az órákon, ami egy általános pozitív reakció a projektre.
A „Mi nem tetszett?”/”What did you dislike?” kérdésre a legtöbben azt írták, hogy
„semmi”, ami úgy vélem nagyszerű eredmény. Néhányan a házi feladatokat, az esszéket, a
csoportmunkát vagy a hangosságot írták válaszként, valószínűleg a diákok számára a
csoportmunka nagymértékű használata újszerű tanulási környezetet teremtett. Felmerült továbbá
válaszként az unalmasság, Paddington története és az osztálytársak.
A „Valamit érdekesnek vagy emlékezetesnek találtál?”/”Did you find anything
interesting or memorable?” kérdésre sokféle válasz érkezett, de a legtöbben Colin Swatridge-ot,
a kultúrákat, Paddington vagy Francisco történetét és a videót említették. Az A és B csoport
számára a projekt csúcspontja egyértelműen Colin Swatridge előadása volt, hiszen valós
személyes élményt szerezhettek a témával kapcsolatban és személyesen is hallhattak egy
egyetemi előadót az interkulturális világról beszélni. Az órák összes témája felmerült a
válaszokban és a csoportmunka is, ami azt mutatja, hogy mindenféle érdeklődésű diák talált
olyan témát, melyhez kötődhetett a projekt során.
A negyedik kérdés arra kérdezett rá, hogy volt-e olyan eleme az óráknak, amit
elfogadhatatlannak, ellenszenvesnek találtak a tanulók. Kivétel nélkül minden tanuló nemmel
felelt, ami azt jelzi, hogy az interkulturális tudatosság tanórai keretek között történő fejlesztése
nem vált ki negatív érzéseket a diákokból és a projekt felépítésének helyességét is megerősíti.
Az ötödik kérdés („Mi volt az órák üzenete a számodra?”/”What was the message of
the lessons for you?”) azt vizsgálta, hogy mit tanultak tudatosan az órák során a diákok. A
legtöbben a kultúrák elfogadásáról írtak („We should accept other cultures.”), ami arra utal,
hogy felismerték a projekt célját. Voltak, akik más kultúrák megismerését, a nyitottság
fontosságát hangsúlyozták. Egy kivételével minden diák egyértelműen pozitívan, a projekt
céljaival (részben) megegyező üzeneteket fogalmazott meg, ami a projekt sikerét támasztja alá.
Az első és utolsó órán kitöltött felmérés eredményeinek kiértékelésekor másképpen
jártam el a negatívan és a pozitívan megfogalmazott állítások esetén. A pozitívan
megfogalmazott (magas interkulturális tudatosságról árulkodó) állításoknál annyival számoltam,
amennyit a négyes skálán (1-2-3-4) a kitöltő megjelölt. A negatívan megfogalmazott (alacsony
interkulturális tudatosságról árulkodó) állítások esetén a skála értékét mínuszban adtam hozzá az
eredményhez. Mivel ugyanannyi negatívan és pozitívan megfogalmazott kérdés volt, így a
kitöltő összesített eredményéből egyértelműen kiderült, hogy a kitöltőnek pozitív vagy negatív
attitűdjei vannak-e a külföldiekkel, a külföldi kultúrákkal szemben, és a számítási módszer a
kitöltők eredményeinek összehasonlítását is megkönnyítette. A maximum pontszám a 30 volt,
ezt akkor érheti el a kitöltő, ha a 20 kérdéses felmérés minden pozitívan megfogalmazott
kérdésére 4-essel és minden negatívan megfogalmazott kérdésre 1-essel válaszol. A minimum
pontszám -30, ezt akkor érheti el a kitöltő, ha minden pozitívan megfogalmazott kérdésre 1-essel
és minden negatívan megfogalmazott kérdésre 4-essel válaszol. A pontszám minden komponens
esetén maximum 6, minimum -6.
A projekt során a diákok toleranciája 35,67%-al, empátiája 25,25%-al, decentralizációra
való képessége 22,83%-al, nyitottsága 12,83%-al nőtt, kíváncsisága 9,74%-al csökkent. A
tanulók interkulturális tudatossága összességében 16,8%-al nőtt, ami úgy vélem, nagymértékű
növekedés csupán 8 tanóra alatt. Az eredmény egyértelműen bizonyítja, hogy az interkulturális
tudatosság növelhető tanórai keretek között. A kíváncsiság csökkenése, úgy vélem, azzal
magyarázható, hogy rövid idő, mindössze körülbelül két hét alatt a diákok koncentráltan
találkoztak az interkulturális tudatossághoz kötődő témákkal, s bár ezek igen erős hatással voltak
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rájuk, kíváncsiságukat kis mértékben csökkentették. Azt feltételezem, hogy a kíváncsiság a
projekt után kevéssel újra növekedést mutat, és az eredeti értékre tér vissza, ám ennek
bizonyítására további vizsgálódásokra lenne szükség.
Összegzés
A projekt legfontosabb tanulsága, hogy az interkulturális tudatosság sikerrel fejleszthető tanórai
keretek között. Az eredmények azt is igazolják, hogy rövid idő, csupán két hét is elég arra, hogy
növekedést érjünk el az interkulturális tudatosság mértékében. Az interkulturális tudatosság a
projekt tapasztalatai alapján olyan feladatok és szövegek segítségével fejleszthető, amelyek
különféle nézőpontokat és más kultúrákat mutatnak be. Az órák azért lehettek ilyen
eredményesek, mert megfeleltek a diákok életkorának és nyelvi szintjének, a B1+ és B2 közötti,
illetve B2 szintnek.
Az interkulturális tudatosság fejlesztésének kutatása mindenképp további felméréseket
és vizsgálódást igényelne. A projekt eredményességét több középiskolában is érdemes lenne
felmérni és a projektet más nyelvi szinteknek és korosztályoknak megfelelően is át lehetne
alakítani. A projekt és az órák azt a célt szolgálták, hogy növeljék a diákok esélyeit a globális
világban való sikeres boldogulásra, ami a nyelvoktatás egyik központi feladata.
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Korai idegen nyelvi nevelés: esélyek és előnyök
Tóthné Veres Eszter
Eszterházy Károly Egyetem, óvodapedagógus hallgató
Bevezetés
Lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy a 21. századi embernek létkérdésévé vált az idegen
nyelvtudás, ezért évről évre növekszik a nyelvtanulás iránti érdeklődők száma is. A nyelvtanulás
alapköveinek lefektetése már nemcsak az iskolában kezdődhet meg, hanem a kétnyelvű, illetve a
nemzetiségi óvodákra is áttevődhet a hangsúly, ahol az idegen nyelvi pedagógusnak nagy
szerepe van a korai idegen nyelvi fejlesztésben. Kutatásomban arra keresem a választ, mit is
jelent a korai idegen nyelvi nevelés, miért kell elkezdeni már az óvodában a nyelvtanulást.
Milyen esélyeket teremthetünk ezzel nyelvi fejlesztőként? Ehhez milyen kompetenciákkal kell
rendelkeznünk nekünk magunknak is?
Korai idegen nyelvi nevelés
Mit értünk korai idegen nyelvi nevelés fogalma alatt? Nyelvtanulásnak nevezhetjük ezt vagy
valami teljesen mással állunk szemben? Erre a kérdésre kereste a választ Noam Chomsky is, aki
bevezette a nyelvtanulás helyett a nyelvelsajátítás fogalmát. Tapasztalatom szerint és
kutatómunkám is azt igazolja, hogy a korai idegen nyelvi nevelés az anyanyelv elsajátításához
hasonló folyamat, ahol a kommunikáció, a játékosság és az élményszerűség kulcsszerepet tölt
be.
Krashen (1981) is azt emeli ki, hogy a korai nyelvelsajátítás egy nem tudatos,
beszélgetésre épülő, viszonylag lassú folyamat, amely fókuszában az üzenet átadása és a
kommunikáció folyamatjellege áll, a nyelvtan nem élvez prioritást (idézi Kovács 2009:36,
Kovács-Benkő 2014:61). Véleményem szerint is egy részben spontán, részben pedig tervezett
fejlesztésről beszélhetünk, melynek középpontjában egyáltalán nem a nyelvtan, hanem sokkal
inkább a kommunikáció áll. A kétnyelvű óvodákban két nyelven kommunikálunk, játszunk,
mesélünk, mondókázunk, énekelünk. A gyerekek utánzás segítségével tanulják meg a szavakat,
a mondatokat, a verseket, sokszor szituációba ágyazva, tehát a nyelvelsajátítás ebben a
kontextusban leginkább utánzásból és megerősítésből álló folyamat. (vö. Crystal 1998:462) Az
utánzás, a kreatív játékos ismételgetés a nyelvelsajátítás mozgató rugója. A receptív készségek –
a hallás, a hallás után megértés, valamint az értés – állnak a nyelvi fejlesztés fókuszában.
Trentinné Benkő Éva azzal egészíti ki a fentieket, hogy a korai idegen nyelvi
neveléskor holisztikus értelemben vett nyelvi és személyiségfejlesztésről beszélhetünk, ami
végül is a korai kétnyelvű programok keretén belül is a legfőbb nevelési cél (Benkő 2015:20). A
nyelvi fejlesztés és a személyiség harmonikus kibontakoztatása valamely kétnyelvű program
(immerzió, CLIL, „egy személy-egy nyelv”) keretén belül valósul meg. Minden program alapját
viszont az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja adja meg, mely szerint a tanulás, a
tapasztalatszerzés a következő tevékenységekben valósul meg: játék, verselés, mesélés; ének,
zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; mozgás; a külső világ
tevékeny megismerése; munka jellegű tevékenységek; a tevékenységekben megvalósuló tanulás.
A gyermekek az óvodában az idegen nyelvet ezekbe a tevékenységekbe ágyazva játékok
segítségével, játékosan sajátítják el, hiszen a játék a gyermek legfontosabb és legcélravezetőbb
tanulási eszköze. Hatékony fejlesztést úgy érhetünk el, ha munkánkban a felsorolt
tevékenységek komplexitása, a játékosság, az élményszerűség élvez prioritást, hiszen ez felel
meg az életkori sajátosságoknak és az élmények teszik maradandóvá a megtapasztalt dolgokat.
A korai idegen nyelvi nevelés legfontosabb célja tehát a személyiség sokoldalú, harmonikus
kibontakoztatása, a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása, az adott idegen nyelv
artikulációs bázisának megteremtése, az idegen nyelv megszerettetése.
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Milyen pozitív előnyökre tesznek szert azok a gyermekek, akik már az óvodában
megismerkednek egy idegen nyelvvel? Sikeresebbek lehetnek a gyermekek a későbbi
tanulmányaikban, sőt a mai társadalomban több és jobb munkalehetőség is áll azok előtt
nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is, akik beszélnek nyelveket. Ennek ellenére sokan
úgy gondolják, hogy az óvodai nyelvelsajátítás megterhelő a gyermek számára. Számos
nyelvész, aki a kétnyelvűséget és a korai nyelvelsajátítást kutatja, a következő érveket sorolja fel
a korai nyelvelsajátítás mellett: egy új nyelv nem megterhelést és kognitív terhet jelent a
gyermek számára, hanem magasabb rendű kognitív flexibilitást (Bochner 1966:66, 83 -93),
kreativitást (Karapetsas-Andreou 1999:697-700) és metalingvisztikai tudatosságot nyújt
(Bialystok-Hakuta 1994:290-303). Francis (1999) pedig azt hangsúlyozza, hogy egy új nyelv
grammatikai struktúráinak a megtanulása magasabb rendű kognitív folyamatokat implikál, s így
elősegítheti az értelmi fejlődést (vö. Polonyi - Kovács 2005:187 -199). Ennek megfelelően
számos módszertani kiadvány is készült az óvodai nyelvi neveléshez.
Hartl Éva, Babai Zsófia, Kovácsné Vinkovics Éva módszertani könyvében például azt
olvashatjuk, hogy azért érdemes ilyen korán elkezdeni nyelvet tanulni, mivel a gyermekek
jobban el tudnak sajátítani a helyes kiejtést, mint a felnőttek, mert hangképző szerveik nagyon
hajlékonyak, ami lehetővé teszi és megkönnyíti a helyes kiejtés elsajátítását (Hartl-BabaiVinkovics 2014:13).
Köztudott az is, hogy ebben a korban a gyerekek nagyon érzékenyek a környezeti
ingerekre, és ezért gyors fejlődésre képesek és figyelmüket is lekötik az idegen nyelvi
foglalkozások. Az alábbi táblázat (1. táblázat) összefoglalja a korai nyelvtanulás melletti
érveket.
A KORAI NYELVELSAJÁTÍTÁS
POZITÍV HATÁSAI

Önbizalom

nő

Kognitív képesség

nő

Alkalmazkodóképesség

nő

Saját kultúra
megbecsülése

nő

Más kultúrák iránti
megbecsülés

nő

Nyelvérzék

nő

Szociális érzékenység

nő

Nyitottság

nő

Érvényesülési
lehetőségek

nő

Kreativitás

nő

MI LEHET ENNEK
A POZITÍV HATÁSNAK AZ OKA?
(feltételezés, saját tapasztalat vagy
kutatási eredmények alapján)
Az idegen nyelvi pedagógus dicsér, pozitívan értékel, bíztat,
rengeteget ismétli az ide tarozó kifejezéseket helyes formában.
Nem javítja a nyelvi hibákat. A pedagógus azt közvetíti, hogy
komolyan veszi a gyermeket, megérti őt.
Két nyelven képesek gondolkodni. Új grammatikai struktúrák
megismerése.
Mivel érzik az összetartozást, ezért jobban alkalmazkodnak
egymáshoz.
Más kultúra megismerése által felértékelődik a saját kultúra
iránti érdeklődés is. Érdekesebb, izgalmasabb lesz két
kultúrához kapcsolódó értékeket megismerni, elsajátítani,
megszeretni.
Az idegen nyelv tanulása a világ megismerésének, más népek
és kultúrák elfogadásának fontos segítője. Ezt értékként
közvetítjük → a gyermek is becsülni fogja.
Megismerik és megszeretik a pedagógust → megismerik,
megszeretik az idegen nyelvet → nyelvérzékük a nyelv iránti
pozitív attitűd kialakulása miatt is növekszik. Sok gyakorlás.
Más nyelvet is képesek megérteni. → Érzékenyebben
reagálnak egymásra, megértőbbek egymás iránt.
Találkoznak más kultúrával, egy dolgot több nézőpontból
vizsgálunk, holisztikus felfogás.
Több nyelven való kommunikáció → a jövőben: több
munkalehetőség, jobb karrierlehetőségek akár külföldön,
Európai Unióban szabad munkavállalási lehetőségek.
Számos idegen nyelvi játék, barkácsolás változatos
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Kiejtés és hallásértés

nő

Artikuláció
elsajátítása

könnyű

Keresztcsatornák

fejlődnek

Más idegen nyelvek
elsajátítása

könnyebb

Identitástudat

nő

Intelligencia

magasabb

Empatikus képesség

nő

technikákkal,
kreatív
pedagógusi
minta
mind
a
kommunikációban, mind a tevékenységek megvalósításában.
Nyitottsággal, gátlásosság nélkül utánoznak mindent,
alkalmazkodók, élvezik az új, ismeretlen hangok és az új
intonációs minták képzését. Fogékonyak a hangok és a nyelv
ritmusa iránt. (Pinter 2006)
Kiejtésük akcentusmentes lesz. (Káli 2014:145)
Többcsatornás tanulás → több csatorna alkalmazása a hangok
megkülönböztetésére, produkálására, például hangfelvétel,
óvónő, vendég.
(Kovács 2009:20)
A hallás utáni megértés mellett különböző észlelési területeken
jut el a gyermekekhez az információ. (Káli 2014:145) Két
nyelven is alkalmazzák.
Ha felkeltjük a lelkesedést a nyelvek iránt, a motiváltság erős.
(Káli 2014:145) Élményszerű nyelvelsajátításban szerzett
tapasztalatokra építenek.
A két pedagógus két kultúrát képvisel, közvetít. Általában
magyar anyanyelvűek a gyerekek és a németet, mint idegen
nyelvet sajátítják el. Ezt közvetítjük pedagógusként.

Absztraháló képesség fejlődése (Laza 2013).

A többi képesség is fejlődik, a holisztikus szemlélet
gyors érzelmi és értelmi fejlődéshez vezethet.

Gyakori mozgásutánzás (Bagdy 2011:135).

Mimetikus játékok, mesedramatizálások.

Saját kultúrájukat össze tudják hasonlítani más
kultúrákkal → más kultúrák iránti megértés alakul ki.
(Boekmann -Lins -Orlovsky -Wondraczek 2010:29)

1. táblázat – A korai nyelvelsajátításnak pozitív hatásai
Forrás: szerző saját szerkesztése
A korai idegen nyelvi nevelést meghatározó faktorok
A sokat tárgyalt kompetencia fogalmát a készség, képesség szavakkal lehet leginkább körülírni.
Mivel az óvodapedagógus kulcsfigurája a gyermek nyelv- és személyiségfejlesztésének, ezért az
idegen nyelvi, azaz célnyelvi pedagógus kompetenciáit veszem górcső alá. A nyelvtudás, a
szakmai tudás és a módszertan ismerete után többek között a kreativitás és a játékosság
mutatkozik a legfontosabb képességeknek, legalábbis a Trentinné Benkő Éva által 2008-ban
végzett kvalitatív elemzés szerint. (1. Ábra)

157

1. ábra – A jó cél nyelvi pedagógus kompetenciái
Forrás: Benkő 2015:149
E képességek közül a nyelvtudást és a szakmai tudást elsajátíthatjuk, a gyermekdominanciájú
módszertant kidolgozhatjuk, de a kreativitás és a játékosság a pedagógus egyéniségének
motiváló faktora kell, hogy legyen, mind önmaga, mind a gyermek számára. Lássuk, miben
mutatkozik meg az idegen nyelvi fejlesztő kreativitása?
 Idegen nyelvi kommunikációjában: egy dolgot többféleképpen tud kifejezni.
 A tevékenységeket komplexen tudja tekinteni, így is valósítja meg.
 Megpróbál minél több élményt nyújtani a gyerekeknek.
 Esztétikus, célravezető szemléltetőeszközöket készít.
 Játékossága változatos tevékenységekben valósul meg.
 Több érzékszervvel való megtapasztalást tűzi ki célként. (vö. Wendtlandt nyelvi
fájával)
Ahhoz, hogy a kisgyerekek helyes kommunikációs stratégiákat tanuljanak tőlünk, magunknak is
kompetensen kell alkalmazni azokat. Téves felfogás az, hogy a kisgyerekekkel foglalkozó
nyelvoktatóknak nincs szüksége magas szintű nyelvi ismeretekre. Beszélgetéstechnikánk éppen
ebben a korban gyakorolnak iránymutató szerepet. Milyen kompetenciákkal kell ehhez
rendelkeznie a nyelvoktatónak?
 Többféleképpen képes magyarázni, közvetíteni az információt, csak az adott idegen
nyelven teszi. (Benkő 2015:163)
 Megtalálja a gyermekekhez vezető legmegfelelőbb utat, módszertant.
 A gyermekek gondolatmenetére szenzibilis, alkalmazkodik hozzájuk.
 Cselekvésre, tevékenységre ösztönzi a gyermeket, amely egyben a megértés kontrollját
is jelenti. (Total Physical Response)
 Kontextualizálás, az autentikus szituációk adta lehetőségeket kihasználja.
 Rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel a gyakorlásra motivál.
 A szemléltetés az egyik leggyakoribb tevékenységi módszere.
 Nem korrigál, csak helyesen ismétel, ismételtet.
 Kommunikációja érthetőségét metakommunikációs eszközök segítségével könnyíti
meg.
 Szeret idegen nyelven beszélni, játéknak tekinti a célnyelvi kommunikációt.
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Kockázatvállalás: a szavak megértésére irányuló hipotézis felállításában lényeges elem
a próba-szerencse módszer használata. A gyermek rendelkezik azzal a képességgel,
hogy a szavak értelmét mintegy megteremti magának.” (Kovács 2009:100)
„Papagájbeszédet” alkalmaz: A célnyelvi pedagógus ismételgeti a gyermekek magyarul
megfogalmazott gondolatait, mondatait, elvárja, hogy a gyerekek ismételjék azt a
kifejezést, mondatot, amit ő mond, természetesen csak akkor, ha ez a gyermeknek nem
megterhelő. Ha a pedagógus a füléhez emeli a kezét, ezzel egyértelmű
metakommunikációs jelzést ad a gyermek számára, hogy hallani szeretné az idegen
nyelven csengő mondatát, esetleg szavát. Így valósulhat meg az aktív nyelvhasználat,
amely még csak ismételgetésre épülő nyelvelsajátítás.

Hogyan is tehetjük pedagógusként az óvodai tevékenységek mindegyikét a gyermekek által
játékossá, szerethetővé, élvezhetővé és hasznossá az idegen nyelv vonatkozásában? Az erre a
kérdésre adott válaszokat összegzi az alábbi táblázat. (2. táblázat)
HOGYAN VÁLIK EZ A
TEVÉKENYSÉG A GYERMEKEK
SZÁMÁRA ÉLMÉNYSZERŰVÉ?

A KORAI IDEGEN
NYELV
ELSAJÁTÍTÁSÁNAK
SZÍNTEREI


Játék

Verselés

lehatárolt játszóhelyek biztosítása
mobilizálható elemek (eszközök,
bútorok)
 aktív belső motívumok
 sokszínűség, változatosság
 hipotézisek kipróbálása
 interaktivitás biztosítása
 reflektív pedagógus személye
(Pálfi 2015:177 -187)
 Élményhez (séta, kirándulás) kötődik
 Képszerű megjelenítés
 Bábbal eljátszott mozgások
 Mozgással kísérve





Mesélés, (bábozás)

Ének, zene, énekes játék,
gyermektánc






Esztétikus bábok
Szemléltető eszközök
Párbeszédekkel tűzdelve
Szöveg és ritmus helyes aránya, közös
ritmusa
Példaértékű kommunikáció
Változatosság
Élményszerű mesélés
Gyermekközeli témák

 Zenei anyag érzelmi sokszínűsége
 Élményszerű éneklés
 hangszerjátékkal, mozgással kísérve,
 Zenei aktivitás biztosítása
(Tamásiné 2015:65)

MIT FEJLESZTHETÜNK
AZ IDEGEN NYELVŰ
TEVÉKENYSÉGEK
SORÁN?



idegen nyelvű szókincs
mivel közben éneklünk és
mondókázunk →
ritmuskészség, hallásfejlesztés
 mivel
közben
kommunikálunk →
beszédművelés,
metakommunikáció,
 szociális képességek
 Idegen nyelvű artikulációs
bázis megismerése
 Szótanulás
 Intonáció
 Kiejtés
 Az
idegen
nyelv
artikulációs
bázisának
megismerése
 Kommunikációs képesség
 Irodalmi
alkotások
megszerettetése
 Türelem,
egymásra
odafigyelés, kitartás
 Érzelmi,
értelmi
képességek
 Kiejtés
 Intonáció
 Érzelmi, értelmi, testi és
személyiségfejlődés
 Nagymozgás, koordináció
 Egyensúly, ritmuskészség
 Finommotorika
 Lateralitás
 Szem – kéz, szem –láb
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Rajzolás, festés,
mintázás, kézi munka

Mozgás

Közvetlen, esztétikus látvány
Adott
élményhez
kapcsolódó
élmények vagy kontraszt élmények
felidézése
 Vers, dal, zene, fotó
 Esztétikus,
változatos
eszközök
használata
 A technika izgalmas bemutatása
(Bakos-Bálványos-Preisinger-Sándor
2000:50)
 Differenciált és változatos
 Örömteli,
nyugalmas
környezet
megteremtése
 Sok mozgáslehetőség
 Játékos megközelítés
 Differenciálás
 Utánzás lehetősége
 Egyértelmű utasítások
 Változatos eszközök, feladatok
 A pedagógus szeretettel és jókedvűen
tornázik a gyerekekkel
 A pedagógus dicsér, biztat, motivál
 Segítségadás, korrigálás


A külső világ tevékeny
megismerése






Matematikai tapasztalatszerzés




Freinet
pedagógiai
felfogása
segítségével:
az életközeliség, a játékos munka, a
természetes
nevelés.
(Molnár
2001:142)
A környezet fokozatos megismerése,
a benne rejlő összefüggések tanulása
bensőséges személyes élményt teremt,
mivel a gyerek mind ennek a kellős
közepén él. (Both 1990:78)
Természet közeliség
Esztétikus eszközök , amelyek felkelti
a gyermek érdeklődését,
több érzékszervvel való tanulás
lehetősége
is
megtapasztalható
számára
tevékenykedhet,
próbálgathat,
manipulálhat az adott eszközzel
önmaga
cselekedhet,
mozoghat,
utánozhat.








Expresszivitás
Kreatív tevékenységekhez
kapcsolódó
eszközök,
eljárási
technikák
szókincse
Kreativitás
Természetes
beszédhelyzetek
gyakorlása
Személyiségfejlődés







Kognitív képességek
Együttműködő készség
Kölcsönös felelősség
Önállóság, rugalmasság
Tolerancia,
türelem,
megértés,
másság
elfogadása
 Önelfogadás,
helyes
önértékelés kialakítása
 Reális énkép kialakítása
 Önfegyelem, kitartás
(Némethné 2012)
 Holisztikus szemlélet
 Kognitív képességek
(ismeretek,
fogalmak,
műveletek)
 Környezetünk
iránti
pozitív affektív (érzelmi)
beállítottság kialakítása
 Énkép,
emberkép,
világkép
 Érzékszervek
 Szociális
kompetenciák
(Kuti 1995)
Saját igényeiket kielégítve,
tényeket,
összefüggéseket
felfedezve
mozgásos,
szociális,
kognitív,
kommunikációs képességeik
fejlődése (Körmöci 2014:19).

2. táblázat - A korai idegen nyelv elsajátításának színterei, élményszerű megtapasztalásának
lehetőségei
A gyakorlat kihívásai
Tapasztalatom szerint mindehhez a komplex fejlesztéshez szeretetre, tiszteletre, türelemre,
megértésre, alázatra, megfelelő szakértelemre, előkészületre van szükség a pedagógus részéről,
viszont a fejlesztés sikeressége a gyermek képességeitől is függ. Életkorilag és egyénileg
determinált potenciálok kibontakoztatása a célja a korai idegen nyelvi fejlesztőpedagógusnak,

160
melyet differenciálással tökéletesen meg tud valósítani. Az ehhez szükséges módszertani hátteret
Edelenbos és Johnstone (2006) dolgozták ki: az idegen-nyelvi kompetencia fejlesztésének
inputjainak tartalmilag, nyelvileg és módszertanilag igazodniuk kell a gyermekek
kommunikációs szükségleteihez. Edelenbos és Johnstone módszertani ajánlásait figyelembe
véve készítettem egy egész éves tematikus tervezetet, melynek célja a német nyelvi fejlesztők
módszertani repertoárjának bővítése. Ebben az írásban ennek a tervezetnek egy szegmensét (3.
Táblázat) mutatom be, mely a „nyuszi“ és a vele kapcsolatos témák köré épül.
Ostersymbol:
Hase

Die drei Hasen
Der Löwe und der
Hase
(Rónaháti- Katona
1988: 132-135)
Ludwig Bechstein:
Der Wettlauf
zwischen dem Igel
und dem Hasen
(Sartin 84-86)
Elek Benedek: Das
Glöckchen des
Hasens
Die bunten Tiere
Zsigmond Sebök:
Der Fuchs und die
Hasen

Osterhäschen komm zu
mir (Farkas 1999: 84)
Osterhäschen im grünen
Grase (Farkas 1999: 84)
Ostereier suchen
(Farkas 1999: 84)
Osterhäschen dort im
Grase (Farkas 1999: 84)
Mein Vater hat ein Haus
(Mádl-Pálfi- TujnerMarkó 1996: 92)
Unterm Baum im grünen
Gras (Mádl-Pálfi- TujnerMarkó 1996: 93)
Osterhasennest
(Farkas 1999: 85)
Ein großer Ball, ein
kleiner Ball
(Rónaháti- Katona: 1988)
Zwei Hasen (Ekker 1977)
Der Hasenkuss (Nitsch
2010: 17)
Die Hasen
(Nitsch 2010: 46)

In dem Wald da steht ein Haus
(Vass 1992:17)
Guten Tag Fräulein Hase
(Wagner-Zeigler 1996: 14)
Osterhas, Osterhas (Farkas 1999)
Lieber Osterhase (Farkas 1999)
Heute kommt der Osterhase
(Farkas 1999: 87)
Häschen in der Grube
(Téglás 2005:91)
Ich bin ein kleines Häschen
(Farkas 1999: 88)
Gestern abend ging ich aus
(Vass 1992: 18)
Das Lied von den zwei Hasen
(Pachnicke 1978:69)
Komm, bitte komm, Osterhase,
komm (Farkas 1999: 88)
Erst kommt der Osterhasenpapa
(Heinze, Irrgang 1966: 39)

3. táblázat
Mivel az óvodában a játék a legfőbb tevékenység,
ezért egy őszi társasjáték segítségével mutatom be
azt, hogy hogyan lehet komplexen tekinteni a
tevékenységeket.
A gyerekek a játék során énekelhetik a tanult
dalokat, elmondhatják az adott képhez illetve
mezőhöz kapcsolódó mondókát, számlálni
tanulnak a dobókockán és a játékmezőn,
tevékenykedhetünk,
mozoghatunk:
pl.
elmutogathatjuk, hogy fúj a szél, hogy esik az
eső, mely egyben környezetünkkel kapcsolatos
ismeretszerzésre is lehetőséget ad. Ismételhetjük a
színeket, a számokat, az állatok neveit. Nem
utolsósorban türelemre és kitartásra ösztönöz ez a
játék, közösséget és jó hangulatot kovácsol.
Összegzés
A korai idegen nyelvi fejlesztés minőségileg
magas színvonalú, gyermekközpontú módszertan alkalmazásával valamennyi gyermek kognitív,
kommunikatív fejlődése szempontjából egyedülálló esélyeket teremthet, melyhez a pedagógus a
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lényével hozzájárul, hiszen nevel. Mintát adunk nemcsak kommunikációnkkal, hanem egész
személyiségünkkel. Fontos tehát az, hogy az idegen nyelvi fejlesztőpedagógus szívből szeressen
és tudjon is játszani, mivel csak így tudja megszerettetni az idegen nyelvet a gyerekekkel.
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A korai szülés problémája az iskolában
Jakab Bianka
Miskolci Egyetem, ember- és társadalom műveltségterületi mesterszakon végzett
hallgató
Bevezetés
Korábbi munkáimban109 részletesebben foglalkoztam a korai házasságkötés problémájával. A
korai házasság jelensége hazánkban egyre kevesebbszer fordul elő, és elsősorban emberi jogi
problémákat vet fel. A korai házasság és a korai szülés a cigányság körében mindig is
megfigyelhető jelenség volt. Ma már azonban rájuk sem jellemző a korai házasság, szinte csak
elvétve találunk rá példát110. Jelen írásban a korai szülés problémájával foglalkozom, mégpedig
a cigányság álláspontja felől közelítve meg a témát, ám látni fogjuk, hogy maga a problémakör –
a korai gyermekvállalás – a közhiedelemmel ellentétben – valójában nem speciálisan a
romalakosságra jellemző111. Hagyományaikban azonban a korai gyermekszülés normaként
fogalmazódik meg112. Elemzésemben abból indulok ki, hogy a cigányság nagy részének a
társadalmi hierarchiában elfoglalt helye önmagában is „veszélyeztetettséget” jelent a
problémakör szempontjából, s gondolkodásmódjuk, életmódjuk csak növeli a korai
gyermekvállalás esélyét, és némiképp magyarázza is azt. A roma családban ugyanis a gyermek
és a nő szerepe, státusza, s a gyermeknevelés körüli teendők más kulturális hagyományokat
tükröznek, mint az a többségi társadalomban megszokott113. Kiemelendő, hogy az alább
bemutatott jellemzőket nem értelmezhetjük úgy, mint a cigányság egészére nézve igaz tényeket.
Egyrészt azért nem, mert különböző társadalmi és anyagi helyzetű csoportokat, családokat
találunk a roma etnikumon belül is, másrészt pedig azért, mert nincsenek olyan vonások,
amelyek a cigányokat, mint népcsoportot egységesen jellemezhetnék. Három nagy közösségük
él Magyarországon (oláh cigányok, beás cigányok és magyar cigányok), eltérő szerkezetű
lakóhellyel, eltérő történelemmel, különböző kultúrával, szokásrendszerrel rendelkeznek.
Írásomban a magyar cigányok közösségei kapnak hangsúlyos szerepet, egyrészt azért, mert ők
alkotják a legnagyobb számú magyarországi roma közösséget, másrészt mert lakóhelyemhez,
kutatási területemhez e csoport áll a legközelebb.
A kutatás két egyszerűnek tűnő kérdéssel kezdődött: 1. Ki a cigány?, 2. Mekkora a
cigányság létszáma ma Magyarországon? Az első kérdésre rögtön három válaszlehetőség is
adódik: 1. aki annak vallja magát (önbevallás), 2. akit környezete annak tart (önkényes
besorolás), 3. akit a többi cigány annak tart (vö. Fábiánné 2015: 17-9). Dolgozatomban a
második pontot veszem alapul, azaz: cigányságon azt a réteget értem, amelyet az e népcsoporttal
foglalkozó kutatók (pl. szociológusok) cigányként neveznek meg. A másik kérdésre azért nehéz
válaszolni, mert az első függvénye és így jelentős eltérések mutatkoznak az önbevalláson
alapuló adatgyűjtések (pl. népszámlálás) és a különböző szociológiai kutatások során felvett
adatok között. Előbbi alapján nagyjából alig 400 ezres közösségről beszélhetünk (KSH 2011),
míg a 2003-2004-es szociológiai kutatások alapján 550-600 ezer fős létszám valószínűsíthető
(Fleck, Szuhay 2015: 14). Becslések alapján a romák valódi létszáma fél és 1 millió fő közöttire
tehető, és nagyjából 70%-uk tartozik a magyar cigányokhoz (Békési 2008). Hogyan aránylik
ehhez a korai szülés jelensége? Életkori sajátosságként egyrészt csak egy szűk réteget érint
109

TDK dolgozat (2015): A roma nők és a korai szülés, korai házasság problémája az oktatásban.
Szakdolgozat (2016): A korai szülés, a korai házasság problémája az iskolában.
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kiemelten, így akár elhanyagolhatónak is nevezhetnénk a problémát, legalábbis a nagyobb
tömegeket érintő társadalmi problémák viszonylatában szemlélve. A fiatalkori terhesség
azonban akár abortusszal, akár szüléssel végződik, számos pszichológiai, egészségügyi és
társadalmi kockázatot hordoz, mely kockázat a húsz év alatti nők egyötödét érinti (Szikra 2010).
Ezen adat szerint egy olyan problémáról van szó, amelyet nem tarthatunk társadalmi szinten sem
jelentéktelennek. A korai gyermekvállalás esetében fiatalkorúként szülő nőkről/lányokról van
szó, akiknek iskolai tanulmányait félbe kellett szakítaniuk a gyermekvállalás miatt. E jellemzők
miatt oktatásügyi, egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és demográfiai kérdéseket egyszerre
felvető problémával állunk szemben (Szikra 2010). Ebben a tanulmányban az oktatásügyi
vonatkozásokra fókuszálunk. A probléma kezelésének lehetőségeit is az oktatás, az iskola felől
közelítjük meg: hogyan tud részt venni az iskola a probléma megelőzésében és mit tud tenni, ha
már megszületett az első gyermek, és a fiatal anya kikerült az oktatási rendszerből, hogy
visszatérjen az iskolapadba és befejezze tanulmányait?
A korai szülés: társadalmi és etnikai probléma
A fiatalkorúként történő gyermekvállalás a hátrányos helyzetben élő társadalmi csoportokban a
legjellemzőbb, köztük a legnagyobb arányú (Gyukits 2009: 179). A társadalom perifériáján
élőknek gyakrabban kell ezzel a kihívással szembe nézniük, mint a jobb körülmények között élő
társaiknak. Ebben a vonatkozásban fontos megjegyezni, hogy: „a rossz szociális körülmények
között élők általában korábban és több gyermeket vállalnak, a családonkénti gyerekszám a
világon mindenhol fordítottan arányos az életszínvonallal” (Béki 2013: 117). Magyarországon
ezzel kapcsolatban kialakult az a nézet, előítélet, hogy a korai gyermekvállalásnak pusztán
etnikai oka van, tehát csak a cigányokra jellemző. Gyukits (2009) kutatásai során a városi
gettókban és a vidéki cigánytelepeken mélyszegénységben tengődő csoportokat vizsgált, és két
fontos megállapításra jutott: 1. a romák többsége rendkívül rossz szociális körülmények között
él, köreikben gyakoribb a fiatalkori gyermekvállalás, vagyis az a jelenség, hogy a cigányok
körében gyakrabban fordul elő a korai gyermekvállalás, mint a nem cigányok körében, nem
etnikai, hanem szociális-társadalmi alapú probléma; 2. a romák hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetüknél fogva a korai gyermekvállalás következtében nem kerülnek még
nagyobb hátrányba a valószínűsíthető életpályájukra nézve, mint amilyenbe például a
középosztály tagjai kerülnének a gyermekvállalás következtében. Az előbbi két megállapítás
között a következő összefüggést fedezhetjük fel: a városi gettókban és a vidéki cigánytelepeken
élő népesség amellett, hogy iskolai végzettségét tekintve szakadékszerű lemaradásban van a
társadalmi hierarchiában magasabban lévőkhöz képest, az ún. kapcsolati tőke tekintetében is
hátrányban van, s a kapcsolati háló elemei alacsony presztízsűek. Mivel a kapcsolati háló nem
terjed túl a rokonok, ismerősök körén, így kevés esélyük van egy jó állásra (nem úgy, mint
például egy középosztálybelinek, aki ennél szélesebb, „minőségibb” kapcsolati hálóval
rendelkezik). A megfelelő iskolai végzettség és a munkakeresésben érdemben segíteni tudó
ismerősök nélkül aligha jutnak e csoportok tagjai állandó bevételforrást biztosító álláshoz, a
segélyeket maximum alkalmi munkákkal tudják kiegészíteni. Gyukits (2009) kutatásai alapján a
korai szülés egyik előzményeként alapvetően rossz családi közeget feltételezhetünk, amelyből a
fiatal lány tulajdonképpen belemenekül az első párkapcsolatba, ahol hamar érkezik az első
gyermek. Szerencsésebb eset, ha az apa szülei befogadják és segítik a fiatal szülőket, azonban ha
a pár a gyermekkel külön él, és az apa úgy dönt, elhagyja őket, az anya már nem tud
visszamenni a saját szüleihez (hiszen onnan menekült el), így végül anyagilag teljesen
ellehetetlenül és a szűk kapcsolati háló miatt segítséget sem remélhet. A szerény összegű segély,
támogatás, amit a gyermek után kap még a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére sem
elegendő. Egyetlen lehetőség ekkor a fiatal anya számára az uzsorakamatra adott kölcsön
felvétele, mely azonban csak pillanatnyi megoldást jelent, hosszú távon még tovább rontja a
helyzetet azzal, hogy az anya adósságspirálba kerül. A fiatalkorúként szülő nő tehát minden
értelemben kiszolgáltatott élettársának, gyermeke apjának. Egyrészt, mert a gettóban rendkívül
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erős a férfi dominanciája, mindenben ő dönt, még abban is, hogy vállaljanak-e több gyermeket,
esetleg próbálják-e megelőzni valamilyen fogamzásgátló módszerrel az újabb (vagy akár az
első) gyermekáldást, és abban is, hogy a nem kívánt terhesség megszakítható-e. Sokszor az
érintett nőknek titokban kell elvégeztetniük az abortuszt, mert – ahogy Gyukits (2009) is rámutat
– a gyermekvállalás költségei elsősorban a nőt terhelik. A rossz körülmények között élő nők
kiszolgáltatottságának másik aspektusa az anyagi értelemben vett függőség. Ennek egyik oka,
hogy ő marad otthon a gyermekkel, a gondoskodás, a gyermek ellátása az ő feladata. A másik
tény pedig szinte visszafordíthatatlan: a korai szülés következtében kénytelen félbehagyni az
iskolát, s tanulmányai folytatására többnyire a későbbiek során sem adódik lehetősége. Mivel
többen 15-17 éves korukban még mindig az általános iskolai tanulmányaikat végzik, ez
elsősorban tehát az alapfokú tanulmányok félbehagyását jelenti. Annak a nőnek pedig, aki még
nyolc osztályos alapvégzettséggel sem rendelkezik, vajmi kevés esélye van a munkaerőpiacon,
akár alkalmi munkában való elhelyezkedésére is. Még ennél is fájóbb, ha a fiatal anya a
gyermekvállalás miatt szakiskolai tanulmányait volt kénytelen félbehagyni, hiszen ez azt jelenti,
hogy egy karnyújtásnyira volt attól a lehetőségtől, hogy sorsa jobbra forduljon a későbbiekben
(Gyukits 2009: 181).
A fentiekben a korai szülést társadalmi problémaként értelmeztük. Kutatások sora veti
fel azt is, hogy a korai szülés hátterében a családi hagyományokat is meg kell figyelnünk. Husz
(2011) például a roma származást kapcsolta össze az első szülés időpontjával, és az etnikum
gyermekvállalásra gyakorolt hatását vizsgálta Baranya és Borsod megyében a legfeljebb
szakmunkás végzettséggel rendelkező cigány és nem cigány nők körében. Arra jutott, hogy az
általános iskolai vagy a nyolc évfolyamnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők közül a roma
nők fiatalabb korban szülik meg első gyermeküket és több gyermeket is vállalnak, mint a nem
roma társaik. Így tehát az első szülés időpontjának kérdésében nem kerülhetjük meg az etnikaikulturális hatás jelentőségét (Béki 2013: 118). Szikra (2010) tanulmányában szintén
megállapítja, hogy bizonyos szegregált roma közösségekben a fiatalkorúként történő
gyermekvállalás előfordulása az átlagnál jóval magasabb (Szikra 2010: 2). Neményi (1998) és
Husz (2011) is jelentős eltéréseket tapasztalt az egyes roma közösségekben, például a
szegregáció szintje és a lakóhely típusa szerint is különböztek a gyermekvállalási adatok.
Mindezeket figyelembe véve érdemes keresni az okokat, amelyeket három fő irányvonal szerint
csoportosíthatunk (vö. Béki 2013: 118-9). Ezek a következők:
1.

2.

Neményi (1998) a roma társadalom eltérő kulturális sajátosságaival hozza
összefüggésbe a korai szülés kérdését. Azaz: egyes cigány közösségekben a
tradíciókkal magyarázható a fiatalkori családalapítás. Durst kutatási eredményei is ezt
erősítik meg: „a zárt, mélyszegény roma közösségekben a felnőtté válás, a társadalmi
megbecsültség egyetlen lehetséges útjaként élik meg a fiatal lányok az anyaságot”
(idézi Béki 2013: 119). Ehhez azonban hozzá kell tenni azt is, hogy a tradicionális
cigány közösségekben a fiatal lány nem is válik a közösség teljes jogú, megbecsült
tagjává, amíg meg nem szüli első gyermekét.
Gyenei (idézi Béki 2013: 118) a problémát racionális gazdasági döntés
következményének tekinti. Azaz: a rossz anyagi körülmények között élő romák a
gyermekek egy részét „stratégiai” okokból vállalják. A hozzá kapcsolódó állami
támogatásokból kívánják ugyanis segíteni a háztartás többi tagjának eltartását. Ez az
ún. „megélhetési szülés” vádja, mely oly sokszor elhangzik a többségi társadalom
részéről. Itt teljesülnie kellene annak a feltételnek, hogy a gyermek után járó támogatás
nagyobb összegű legyen, mint a gyermek eltartásának költségei. Ez azonban nem
teljesül, mert az állami támogatások reálértéke folyamatosan csökken, így a gyermek
után járó támogatás nem fedezi a szükségleteket még az alkalmi munkákkal
kiegészítve sem (Béki 2013: 118). Nem zárhatjuk ki, hogy vannak olyan családok,
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3.

akiket ténylegesen ez a gazdasági lehetőség motivál, de idevágó megbizható kutatási
eredmények nincsenek.
Ez a megközelítésmód a társadalmi kirekesztettség jelentőségére fókuszál.
Magyarországon, pontosabban a magyar kutatásokban, ez olyan módon történik, hogy
„a gettókban élő afro-amerikaiak helyzetét elemző, nemzetközi szakirodalomban
’szituációs’ megközelítésnek nevezett elméleti keret alapvető gondolatait adaptálják a
hazai cigányság viszonyaira” (Béki 2013: 119). Több magyarországi kutatás is
igazolja, hogy az afro-amerikaikhoz hasonlóan a magyarországi mélyszegény roma
közösségekre nézve is igaz a kijelentés, miszerint „a korai gyermekvállalás a
társadalmi kirekesztettségre adott egyfajta válasz, vagyis a lakóhelyi elkülönülés, a
tartós munkanélküliség, a homogén kapcsolatrendszer, és az előbbiek
következményeként kialakuló többségi társadalom elvárásaitól eltérő normarendszer
eredménye” (Béki 2013: 119).

A gyermek és a nő a roma családban
A cigány családokra alapvetően a patriarchális berendezkedés a jellemző. A család feje, a fő
döntéshozó többnyire az apa, az anya pedig egyszerre tölti be a „méhkirálynő” és a „szolga”
szerepét. A hagyományos roma család abszolút középpontjában a gyermekek állnak. Ők „a
család és a közösség legfontosabb értékei” (Forray R. 1997: 18). Figyelmen kívül hagyva a
három nagy roma közösség hagyományaiban mutatkozó eltéréseket, általában véve az a jellemző
a cigányságra, hogy intenzív közösségi életet élnek, s minél inkább hagyományőrző közösségről
van szó, annál inkább összetartóak. Örömöt, bánatot, nagy eseményeket együtt élnek meg a
tágabb családon, közösségen belül. Mindezek mellett a hétköznapi életben is együtt töltik az
idejük nagy részét. Forray (1997) ezért is emeli ki, hogy az egész közösség vigyáz a gyerekekre,
s nemcsak a család közvetlenül. A gyerekek tehát ilyen közegben tanulják meg „nemcsak a szűk
család, hanem az egész közösség iránti elkötelezettséget” (Forray 1997: 18), továbbá e közös
időtöltések során tanulják meg a férfi és a nő, az apa és az anya szerepét. Felkészülnek a későbbi
családi életre. A cigány családokra nem jellemző az elvonulás, rendszerint akkor is egy
helyiségben tartózkodnak, ha az otthonuk több helyiségből áll (Békési 2008). A négyszemközti
beszélgetés nem gyakori, inkább olyan esetekben fordul elő, amikor a téma a család többi tagja
előtt szégyent váltana ki, annak túlzott intimitása és/vagy tabusítása miatt (például egyes cigány
közösségekben a menstruáció ténye szinte szégyen, az apa előtt mindenképp titkolandó
esemény).
A roma gyermekek családjuk szemében sokkal hamarabb válnak felnőtté, mint nem
roma társaik: családjuk már 11-12 éves koruktól kezdődően felnőttként kezeli őket. A korai
„felnőttkorhoz” azonban nemcsak a családi beszélgetésekben, eseményeken való részvétel joga
tartozik, hanem a felelősségvállalás is. A fiúkat és a lányokat tudatosan különbözőképpen
nevelik, a későbbi, felnőtt szerepeikre (vagyis az apa és az anya szerepére) fokozatosan készítik
fel őket. A pubertáskor környékén a gyermek (vagy az ő szemszögükből: a felnőtt) családi
kötelezettségei mindenekfelett állnak. Ez azonban komoly konfliktushelyzeteket szül az
iskolában. A folyamatosan közös térben való tartózkodás, azon pozitívumai mellett, hogy erősíti
azt az összetartást, amelyet a cigány gyermek a kultúrájával együtt szív magába, valamint, hogy
részt vesz a családi élet minden apró eseményében, folyamatosan felnőttek szeme előtt van, stb.,
a többségi társadalom normáinak szempontjából két nagy hátránnyal jár. Az egyik, hogy a közös
térben, esetleg közös ágyban való alvás elveszi a szülőktől a privát szférát, mikor házaséletet
élnek, melynek eseményeit a gyermekek esetenként láthatják. Ezzel az a probléma, hogy így túl
korán megismerkednek a nemi élet létezésével, s ez részben hozzájárul ahhoz, hogy túl korán
kezdenek el ők maguk is szexuális életet élni. A „látványhoz” az otthoni környezetben szinte
egyáltalán nem tartozik szexuális felvilágosítás, az iskolában pedig későn vagy nem elég
átfogóan, számukra esetenként nem elég érthetően jutnak információhoz. Ennek következtében
első ilyen jellegű saját tapasztalataikat úgy szerzik, hogy tulajdonképpen sokszor fogalmuk sincs
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arról, mit is csinálnak éppen és ez milyen következményekkel járhat. Ez a tudatlanság szervesen
hozzájárul a korai szülésekhez is, melyek a korai iskolaelhagyáshoz és sok egészségügyi
kockázathoz, valamint számos, későbbi szociális és munkaerőpiaci hátrányhoz is vezethetnek.
A cigány család legfontosabb tagja a nő, ő az összetartó erő, minden teher az ő vállát
nyomja a létfenntartást illetően. A roma nő mint „elsődleges gondozó” funkcionál, nem pusztán
szűkebb családjában, hanem az egész közösségben. A gyermekgondozás, a betegek gondozása,
otthoni ellátása kizárólag a nő feladata a hagyományos cigány családokban. A cigány nőnek,
habár rendkívül kiszolgáltatott a családjának, férjének, mégis nagy presztízse van, amit csak
növel az, hogy gyakran hozzá köthető a család egyetlen, rendszeres bevételforrása is: többnyire
őáltala jut hozzá a roma család a szociális juttatásokhoz. A neki járó „szerény állami segélyek a
keresővel hosszabb ideje nem rendelkező háztartásokban kiegészítő jövedelemforrásból komoly
bevétellé léphetnek elő”, írja Janky Béla (1998) a roma nők helyzetét elemző tanulmányában.
Kiemeli: „ha nem is mindig a szociális juttatás nagysága, de rendszeres és biztos érkezése fontos
szerepet játszhat a szerényebb roma háztartások gazdálkodásában” (Janky 1998: 16). A legtöbb,
a cigány nőkkel kapcsolatos interjúban, írásban elhangzik, hogy roma nőnek lenni többszörösen
hátrányos helyzetet jelent, hiszen nemük és etnikai hovatartozásuk miatt is ki vannak téve a
diszkrimináció veszélyének. A roma nővel szembeni diszkrimináció jellemzően két módon
nyilvánulhat meg: érheti őket egyrészt a többségi társadalom részéről a romaellenesség
kontextusában, illetve a sztereotípiák szerinti sokgyermekesség miatt; valamint saját közösségük
is diszkriminálhatja őket, ha például a fiatalkori anyaszerep gyakorlása helyett tanulni
szeretnének. Hegedűs (1996) rámutat, hogy a roma nők helyzete gyakran kilátástalan, mert: „a
hatalomtól való megfosztottságuk kétszeres, hiszen a családon belül is elnyomottak” (Hegedűs
1996: 442).
Romák az iskolában: a korai szülés problémája
A többségi társadalom és a cigány közösségek alapvetően különbözőképpen gondolkodnak az
iskoláról, annak hasznáról, céljáról. A többségi társadalom szerint az iskola célja az életre való
felkészítés, a cigányok ugyanezt az intézményt a felnőttek munkahelyének tekintik, illetve annak
főképp gyermekmegőrző funkcióját érzékelik (Hegedűs 1996: 443). Ilyen összefüggésben talán
nem is értik pontosan, hogy az iskola milyen életre akar felkészíteni, hiszen felfogásuk szerint az
élet az iskola falain kívül zajlik. Ez a felfogásbeli ellentét (némi óvatossággal) leszűkíthető a
szegénységben és a mélyszegénységben élő roma családok érvelésére: „ha az embernek nincs
mit ennie, akkor aligha gondolkodik azon (...), hogy a gyerekek később majd kőművesként vagy
tanárként fognak nagyobb szelet kenyérhez jutni” (Forray 1997: 16). Mint azt Forray (1997) is
írja: a kulcskérdés ezen családok esetében a túlélés. Ahol pedig a túlélésre kell koncentrálni, ott
nincs nagy mozgástere az iskolának. Tehát az iskola egyik nagy feladata, hogy a kilátástalan
helyzetben lévő családok számára is valahogyan világossá tegye, hogy az oktatás, a
továbbtanulás, azaz annak a kérdésnek a mérlegelése, hogy a gyermek később „kőműves legyen
vagy tanár” legyen-e, a jobb, könnyebb élet felé vezető út kulcsfontosságú állomása. Az iskola
az elméleti hátteret, a nevelést, figyelemmel kísérést, a mentorálást tudja biztosítani ehhez az
úthoz. Számos súlyos ellentét hátráltatja ezen kívül is a romákat az általános iskolai
tanulmányaik befejezésében és a tanulmányaik folytatásában. Ilyen ellentét például, hogy a
többségi norma és az iskola elvárásai szerint a tanulóknak tanítási időben az iskolában kell
tartózkodniuk, míg a romák szerint a család mindig elsőbbséget élvez. Vagyis: ha otthon a
kisebb testvérre kell vigyázni, családi rendezvényre kell elutazni vagy bármilyen más módon
szüksége van a közösségnek a diák jelenlétére, segítségére, akkor a roma tanuló nem az iskolába
fog menni, hanem otthoni kötelességeinek fog eleget tenni. Ha ez rendszeres (márpedig
többnyire az), akkor a roma diák komoly hátrányba kerül a tanulmányait illetően; pontosabban:
tovább fokozza a már egyébként is meglévő hátrányát.
E problémákat az iskolának meg kellene tanulnia úgy kezelni, hogy ne sérüljön a romák
gondolkodásmódja. A fennálló problémák ellenére is igaz, hogy a romák többsége befejezi az
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általános iskolát. Az alapfokú tanulmányok elvégzését vizsgálva a romák körében nem találunk
jelentős eltéréseket nő és férfi között, bár a roma lányok „jobban tudnak alkalmazkodni az
általános iskola követelményeihez” (Janky 1998: 4), mint a roma fiúk. A szülők is egyre inkább
partnerek lányaik iskoláztatásában: „A végzéshez közeledő általános iskolás cigánylányokkal
kapcsolatban ugyanolyan (esetleg kicsit magasabb) arányban fogalmaztak meg továbbtanulási
terveket a szülők, mint a fiúgyermekek tekintetében” (Janky 1998: 5). Milyen arányban tanulnak
tovább a romák az általános iskola befejezése után? Milyen arányban kerülnek szakiskolába és
milyen arányban az érettségit adó középiskolákba? Milyen arányban fejezik be a roma tanulók a
középiskolát? A TÁRKI Életpálya-felmérése nagyjából 10 ezer roma fiatal iskolai pályafutását
követte nyomon 6 éven át, az így kapott adatokat pedig a 80-as években az általános iskolát
elvégző roma fiatalok eredményeivel hasonlította össze. A számok azt mutatják, hogy a vizsgált
két évtizedben a romák általános iskolai lemorzsolódása minimálisra csökkent, a középiskolába
beíratottak aránya pedig jelentősen nőtt. Emelkedett emellett a középiskolát befejezők aránya is
a romák között: „a rendszerváltás után született generáció egynegyedének van ma már
szakiskolai végzettsége, és több mint egyötödének érettségije” (Hajdu, Kertesi, Kézdi 2014). Az
Országos Cigány Összefogás nevű szervezet hivatalos oldalának (www.oco.hu) egyik, 2013-as
cikkében szintén a fentieket erősítik meg, némileg azonban más számadatokkal. Itt azt találjuk,
hogy a 14-19 éves romák 50%-a fejezi be az általános iskolát, közülük 20,8% szerez
szakmunkás bizonyítványt, 1,2% gimnáziumi végzettséget, és mindössze 0,3% diplomát.
Ugyaninnen azt is megtudjuk, hogy a romák lemorzsolódása a középoktatásban jellemzően az
első két évben történik, s viszonylag magas számban hagyják abba az iskolát.
Milyen összefüggés lehet a fentiek és a korai szülés problémaköre között? Számos oka
lehet, amiért a roma fiatalok félbehagyják tanulmányaikat, ám ezek között minden bizonnyal
kiemelt szerepet játszik a lányok esetében a terhesség és a szülés. Ezt erősíti meg implicit módon
a kijelentés, hogy a középiskolai lemorzsolódás jellemzően az első két évben történik.
Amennyiben nem volt jelentős számú évismétlés az általános iskolában, nagyjából ez a
lemorzsolódás abban az életkorban történik, amikor a roma lányok jellemzően az első
gyermeküket szülik, azaz 14-16 éves korban114. Ha az iskola nem nyújt megfelelő alternatívákat
számukra a probléma kezelésében, ezek a lányok nem fogják befejezni (mint ahogy sokan nem
is fejezik be) a középiskolai tanulmányaikat – ha egyáltalán megkezdik azokat.
Az iskola lehetőségei
Mint az a fentiekből is kiderült, a korai szülés problémája rendkívül összetett: oktatásügyi,
egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és demográfiai kérdés. Ennek okán elsősorban az
érintett területeken illetékes intézményeknek kellene összefogniuk, munkájukat célirányosan
összehangolni. Kiemelt fontosságú lenne egy erős „szövetség” megkötése az oktatásban, az
egészségügyben és a szociális szférában dolgozók között. Tegyük fel, hogy a fiatal, általános
iskolai tanulmányainak végéhez közeledő, kiskorú roma vagy nem roma lány észreveszi, hogy
gyermeket vár. A gyermeket vagy nem tudja, vagy nem akarja elvetetni. Az iskolából már a
terhesség alatt kikerül, hiszen előbb-utóbb felülkerekedik rajta a szégyenérzet állapota miatt, ám
ekkor még magántanulóként folytatja tanulmányait. A szülés után azonban, amikor is a
gyermekgondozás nagy része ráhárul, már aligha fog az iskolával, tanulmányaival foglalkozni,
legalábbis a gyermeke első életévében. A szociális munkás kiemelt feladata lenne ebben a
helyzetben a fiatal anya felkarolása, számára személyre szabott „mentőterv” kigondolása és
véghezvitelének segítése, továbbá az arról való gondoskodás, hogy az egészségügyi és az
oktatási rendszer is tudjon legalább illetékes intézményi szinten az anya hogylétéről,
körülményeiről. Tehát a szociális munkás lehetne az a kulcsszereplő, aki karon fogja a fiatal
lányt, és egyrészt segíti abban, hogy a terhessége alatt igénybe vegye a számára szükséges
egészségügyi ellátást – egyáltalán, hogy megjelenjen a szükséges vizsgálatokon és a szülés után
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is kapcsolatban maradjon az egészségüggyel, mind ő, mind pedig megszületett gyermeke.
Másrészt a szociális munkás összekötő kapocs lehetne az anya és az iskola között is. Az
iskolával összedolgozva, annak aktív közreműködésével kellene kidolgoznia egy, a fiatal lányt
az iskolába visszaintegráló „menetrendet”. Ennek megvalósításában természetesen az anyának
és családjának is partnerként kellene együttműködnie. Az elsődleges akadálya hasonló terv
megvalósításának a szükséges szakemberek kapacitáshiánya, túlterheltsége. A szociális
munkások kevesen vannak, esetleg egy-egy területen nincsenek is jelen, ez pedig
megakadályozza őket a személyre szabott, hatékony tevékenykedésben (vö. Gyukits 2009: 186).
A tanárok pedig az órákra való felkészülések és az adminisztrációs feladataik ellátása mellett
már kevésbé tudnak ilyen jellegű munkára is időt szakítani, holott ha a tanárok megtalálnák a
módját, hogyan szakítsanak időt erre az együttműködésre a szociális dolgozóval, nagy előrelépés
volna a roma lányok érdekében. Gyukits (2009: 182-3) felhívja a figyelmet arra is, hogy a
fiatalkori anyaságot két nézőpontból lehet értelmezi. Egyrészt az egészségügyi kockázatok felől,
mely magában foglalja a terhesség alatti kockázatokat és azt is, hogy az újszülöttek esetleg kis
súllyal jönnek a világra, többük pedig az egy éves kort sem éri meg. Ebben az esetben a
fiatalkori terhességre, mint rizikófaktorra tekintünk, és feltételezzük, hogy az egészségügyi
prevenció hatásos lehet. Másrészt tekinthetünk a problémára a szociális dimenzió felől is,
amiben kiemelt jelentőségű lehet az iskola szerepvállalása, sőt az iskola részt tud venni az
egészségügyi prevencióban is.
Prevenció tekintetében az iskola az alábbiakat teheti (az órarendbe, esetleg
tananyagokba való beépíthetőség függvényében). A kulcs minden esetben az, hogy meg kell
ismertetni a tanulókat a kapcsolódó „jelenségekkel”, „eseményekkel”, illetve azok okaival,
következményeivel, valamint a lehetséges ellenlépésekkel egyaránt.
1.

2.

Szexuális felvilágosítás: Beszéljünk a szexuális felvilágosítás keretében a korai
szülésről is. Célunk, hogy a roma lányok (és fiúk) megértsék, hogy mi is az a szex,
milyen következményekkel jár, és mit tudnak tenni azért, hogy a nem kívánt
következményt elkerüljék. Szükséges például a következő témák tárgyalása: a női test
működése, a fogamzás, a különböző fogamzásgátló módszerek és alkalmazásuk módjai.
E témák tárgyalása során fontos, hogy a fiúknak és a lányoknak külön tartsák ezeket az
órákat, tiszteletben tartva azt, hogy ezeket a dolgokat hagyományosan a roma
családokban sem egymás között beszélik meg férfiak és nők, hanem mert
szemérmesek, legfeljebb a lányok hallanak ezt-azt az asszonyoktól, másrészt bizonyos
dolgok tabusítva vannak (pl. a menstruáció), s ezekről nem illik beszélni. Fontos volna,
hogy a felvilágosítás ne csupán biológiai ismereteket adjon, hanem lelki és emocionális
kapaszkodót is nyújtson, és ne csak egy orvos vagy egy védőnő beszéljen, hanem korai
terhességen és szülésen átesett érintett is. Az egészségtani és a biológiai ismereteket
átadó előadásokat, szemléltetéseket fontos volna kiegészíteni a témakör pszichológiai
vonatkozásaival is, és lehetőséget adni a tanulóknak, hogy beszélgetések vagy
filmnézések keretében, konkrét sorsok megismerésén keresztül szerezzenek
ismereteket.
Tanterv bővítése (témaspecifikus formában): A szexuális nevelésre vonatkozóan
nincsen kötelezően megvalósítandó iskolai vagy tantárgyi program. Nincsen
kidolgozott gyakorlat vagy módszertani ajánlások. Jó megoldás volna például a
jövőtervezésbe ágyazottan beszélni a hátrányos helyzetű (nem csak cigány)
gyermekekkel olyan témákról, mint például a korai házasság, a korai szülés. Itt az a cél,
hogy azt ismerje fel a fiatal lány, hogy mit veszít, ha nem rendelkezik elég ismerettel a
megelőzéshez. A beszélgetésben ki lehetne fejteni: Mire jó az iskola? Milyen
lehetőségeket biztosít? Hogyan kapcsolódik össze iskola és munkaerőpiac? Honnan jön
a pénz (szociális segély)? Mi az összefüggés az alacsony iskolázottság és a
munkavállalás között? Ilyen témákat érintve el lehet jutni a kulturális különbségekhez
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3.

és meg lehet nézni, hogy mi jellemző a roma közösségekre a nő és a férfi helyzetére a
családban, utána lehet járni, miért alakult ki a korai szülés a roma nők körében, össze
lehet hasonlítani a roma és a nem roma diákok tapasztalatait a nemi szerepekről.
Megfelelő forrás volna, ha sajtóhíreket keresnének a diákok a korai szülés
témakörében, és megvitatnák, hogy milyen képet közvetít a sajtó a korán szülő roma
lányokról. Így a sztereotípiák ellen is lehetne hatni.
Felnőttoktatás: A felnőttoktatásban is sokat lehetne tenni a korai szülés jelensége
ellen. Ez esetben is felvilágosító, „horizontszélesítő” órákról lenne szó, melyek azt a
célt szolgálják, hogy a szülő a saját gyermekeit támogassa a továbbtanulásban, a
gyermekvállalás átidőzítésében. Itt fontos a pozitív példák felmutatása, megbeszélése
és a lehetőségek összevetése a hagyományokkal. Így megerősíthetjük a továbbtanulást
választó roma lányok döntését, és ha sikerülne pozitív attitűdváltozást elérni a
szülőknél, ez pozitívan hathat a fiatalok generációjára is, s így a tovább tanulni vágyó
roma lányoknak sem kell harcot vívni a családjukkal, közösségükkel, csak azért, mert a
messzebbre, a jobb élet felé vezető utat akarják választani.

A fenti lehetőségek megvalósításán túl szükség van kifejezetten a cigányság ismereteinek
kibővítését célzó pontokra is. Az órákat nekik mindig olyan tanároknak kell tartani, akikben a
romák bíznak, akik szavára adnak, vagy legalább legyen jelen egy „bizalmas pozícióban” lévő
közvetítő. Tehát nem mindegy a közlés módja, nem mindegy, hogy olyan ember tartja-e ezeket
az órákat, aki ismeri a romák szokásait, ellenérzéseit a témával kapcsolatban (különösen igaz ez
a felnőttoktatásra). Fontos emellett a megfelelő hangnem és stílus megválasztása, az előítéletmentesség. Fontos, hogy a foglalkozások életszerűek és interaktívak legyenek, bármikor közbe
lehet szólni, kérdezni lehet. véleményt formálni lehet, és a mi a lényeg: ne (ki)oktatás történjen,
sokkal inkább párbeszéd.
Más (és nehezebb) az iskola feladata akkor, ha már megszületett az első, és talán a
második gyermek is és a fiatalkorú anya tanulmányainak befejezésének segítéséről van szó. Az
érintettek és a segítők összefogása – beleértve az iskolák együttműködését is a többi területen
dolgozókkal – itt is elengedhetetlen feltétel. Az oktatási-nevelési szférának szüksége van a helyi
önkormányzat bevonására. Továbbá: az iskola és az óvoda/bölcsőde is össze kell, hogy fogjon.
Ez biztosíthatja az alternatív megoldások megtalálását. Ilyen például az, hogy legyen
lehetőségük az anyáknak az órák közötti szünetekben is kapcsolatban maradni a gyermekükkel.
Gyukits (2009) javaslata, mely szerint valamilyen ösztöndíjprogram indítása nagyban javítaná a
fiatal anyák helyzetét és könnyítené tanulmányaik befejezését, az iskola és önkormányzat közötti
összefogásra lehet jó példa. Az ösztöndíj összegét a tanulmányi eredmény határozná meg. Ez
egyrészt ösztönözné az anyát is a minél jobb tanulmányi eredmény elérésére, másrészt a család
is jobban tolerálná a tanulmányokat, hiszen anyagi haszonnal járna.
Jó gyakorlatok
Végezetül két iskolát szeretnék bemutatni, amelyek jó példával szolgálhatnak a többi,
hasonlóképpen intenzíven érintett intézmény számára.
1.
Abaújkér – Wesley János Többcélú Intézmény: Az abaújkéri iskola 2005-ben
nyitotta meg a kapuit általános iskola és sajátos nevelési igényű tagozatként nagyjából 130
tanulóval, 2007-től pedig szakközépiskolai és szakiskolai képzés is működik az intézményben.
Egy 2011-ben készült interjúban Budai Sándor igazgató úr mesélt a kezdetekről: „Mi úgy
kezdtük, hogy azokat a gyerekeket fogadtuk be, akik senkinek nem kellettek. Annak idején mi az
árokpartról szedtük össze őket, meg nem tudom, milyen szegénységből, és ez az egyedüli kiút
nekik” (idézi Knausz 2012). Az intézmény az egész országból fogadja a tanulókat, de zömében a
környékről érkeznek ide a gyerekek. Az iskolában jellemzően hátrányos helyzetű,
mélyszegénységben élő diákok tanulnak, így az intézményt fokozottan érinti a korai szülés
problémája. Minden segítséget megadnak ezért a fiatal anyáknak, hogy tanulmányaikat a
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gyermeknevelés mellett is befejezhessék. A Bóbita Családi Napközi az Abaújkéri Wesley Iskola
keretein belül működik. Az intézményi egység életre hívója az a törekvés, hogy a fiatalkorú
anyákat vagy azokat a szülőket segítsék tanulmányaik folytatásában, befejezésében, akik a korai
szülés miatt kénytelenek voltak azt félbehagyni. A családi napközi 20 hetes kortól fogadja a
gyermekeket, 7 fős csoportban, s két szakképzett gondozó vigyáz a kisgyermekekre. A kis
csoportlétszámnak köszönhetően érdemben, egyénre szabottan tudnak foglalkozni a gondozók a
gyermekekkel. A csoport összetétele vegyes: minden korosztály képviselteti magát benne, így jó
lehetőség adódik a gyermekek számára, hogy megismerjék és alkalmazzák a társas együttélés
szabályait, az alkalmazkodást, egymás segítését. A vegyes csoport ellenére személyre szabott
nevelés a cél, azaz: a nevelési elveket és a programokat a gyermekek életkorához,
személyiségéhez igazítják. A szülők a tanórák közötti szünetekben meglátogathatják
gyermekeiket, anya és gyermeke tehát nincs a nap nagy részében külön egymástól (Bővebben:
www. abaujkeriskola.hu).
2.
Sajókaza – Dr. Ámbédkar Iskola: Az iskola tulajdonképpen egyfajta „második esély”
gimnáziumként működik az igazgató, Derdák Tibor szavaival élve (www.ambedkar.hu), mely
céljául azt tűzte ki, hogy érettségihez segítse a Borsod megyében (közelebbről Sajókaza
vonzáskörzetében, a leszakadt településeken) szegénységben, mélyszegénységben élő cigány
tanulókat. Az iskola kiemelten érintett tehát a fiatalkorúként anyává váló nők oktatásának
ügyében, melyet sikerrel visznek végbe. Az iskola 2007-es belső felmérése alapján a korán
szülővé váló tanulók (fiúk és lányok egyaránt) átlag életkora 21 év – ők azok tehát, akik már a
gyermek(ek) születése után tértek vissza az iskolába. A sajókazai Sólyomtelepen, áll az iskola
honlapján, elképesztő méreteket öltött a gyermekhalandóság, diákjaik kb. 8%-a élte át azt a
tragédiát, hogy egy vagy több saját gyermekét veszítette el néhány éven belül
(www.ambedkar.hu). Az iskolának tehát a tanulóinak a rossz vagy rendkívül rossz szociális
helyzetével és az ebből fakadó következményekkel is meg kell küzdenie, nemcsak azzal, hogy a
más középiskolában szinte esélytelen tanulókat végzettséghez segítse. A cél az érettségi, a
pozitív példák hangsúlyozása. Egy sajókazai iskolai karrier bemutatására álljon itt egy 2011-ben,
az iskolaigazgatóval készült interjú részlete: „Több típus is van. Számomra a
legszívmelengetőbb azoknak a lányoknak, asszonyoknak a csoportja, akik karon ülő gyerekkel
jelennek meg itt a tanórán, vagy már akkor jönnek, amikor a gyereket nem kell már pelenkázni,
és esetleg az óvoda fölveszi – mert azért itt nem 3 évesen veszik föl a gyerekeket, hanem 5 évesen
–, de mindenképpen elhatározták, hogy nem akarnak abban a helyzetben maradni, mint amiben
voltak az iskola megalapítása előtt. Tehát ez egy tipikus iskolai karrier. Ez persze egy lassabb
karrier, mint egy átlagos, ilyen kötelezettségekkel nem bíró fiatalnak a karrierje. Nyilvánvaló,
hogy karon ülő gyerekekkel négy év alatt nem lehet leérettségizni. De nem is kell, mi itt
maradunk öt év múlva is, hat év múlva is” (idézi Knausz 2012). A fentiekből is látszik, hogy
egyáltalán nem elvárás (és nem is lehet az), hogy a gyermekvállalás után az oktatási rendszerbe
visszatérő tanulók normál ütemben fejezzék be a tanulmányaikat. A lényeg, hogy befejezzék.
Összegzés
Fontos, hogy az apák is befejezzék az iskolát – jobb körülményeket, biztosabb megélhetést
biztosíthatnak ezzel családjuk számára. A hangsúly nem csak azért került ebben a tanulmányban
az anyákra, mert a gyermek jellemzően az ő felelősségük, hanem azért is, mert a probléma
„gócpontját” jelentő társadalmi csoportban (nem kizárólag a romák körében) a laza élettársi
kapcsolatok miatt sajnos sokszor fordul elő az, hogy a fiatal lányok magukra maradnak
gyermekükkel, miután az apa a könnyebb utat választva elhagyja őket (vö. Gyukits 2009).
Elsődleges feladat tehát a lányok felkarolása éppen a fentiek miatt – ha a szociális kérdés felől
közelítünk a tárgyalt problémakörhöz. Megfelelő oktatás esetében ugyanis az érintett fiatalok
jobb eséllyel tudnak tájékozódni a hányattatott helyzetükből való kiemelkedés lehetőségeiről,
akár család és gyermeknevelés mellett is.
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Gyermekvállalási esélyek az egyetemista, a roma és a Krisna-hívő nők körében
Kiss Kinga
Miskolci Egyetem, szociológia szakos hallgató
Bevezetés
Ha a gyermekvállalásról beszélünk, akkor egy társadalmi-gazdasági és demográfiai szempontból
is igen fontos és aktuális témát feszegetünk, amelynek vannak sajátos és egyéni attitűdökön
alapuló vonatkozásai is. Ilyen például az, hogy a fiatal lányokban mikor merül fel először a
gyermekvállalás gondolata, és ez mennyiben függ össze a családban, a környezetünkben látott
mintákkal, a megfelelő partner megtalálásával és párkapcsolat stabilitásával. Ez utóbbi tényezők
közvetlenül visszahatnak a gyermekvállalásra gazdasági-társadalmi és demográfiai értelemben
véve is. Mai társadalmunkban megfigyelhető, hogy a családalapítás időzítése kitolódik, és csak
jóval később valósul meg, mint azt esetleg a fiatalok tervezik, például a lakás- vagy a
munkakörülmények miatt. A kilencvenes években a húszas éveik elején járó nők többsége már
legalább egy gyermeknek életet adott. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint115 az első
gyermek megszületésekor az anyák átlagéletkora 23 év volt. Napjainkban azonban az első
gyermek vállalásának időpontjában a nők átlagéletkora meghaladja a 28 évet 116. Annak, hogy a
lányok nem vállalják fiatalon az anyaságot, nemcsak az az oka, hogy karriert szeretnének,
hanem az is, hogy a fiatalok általában bizonytalannak látják a jövőt, és úgy gondolják, hogy nem
tudnák finanszírozni egyetlen gyermek felnevelését sem. A kései családalapítás másik okának
véleményem szerint az tekinthető, hogy a fiatal nők félnek, hogy a nem kívánt terhesség
bekövetkezésekor tanulmányaikat vagy az addig sikeresen felépített karrierjüket fel kell
függeszteniük, esetleg fel kell adniuk. A gyermekvállalás tehát fontos és tudatos döntés, amit
nemcsak demográfiai vagy gazdasági-társadalmi szempontból érdemes kutatni, és az ezekhez
kapcsolódó statisztikai adatokat kell szem előtt tartanunk, hanem a fiatal generáció véleményét
is fel kell tárnunk ahhoz, hogy döntésüket a gyermekvállalásról megértsük. Ezeket a kutatásokat
a gyermekvállalással kapcsolatos magatartás-vizsgálatoknak nevezzük, és általában kérdőíves,
személyes megkeresésén, interjún alapulnak.
Gyermekvállalás Magyarországon
A fentebb már említett KSH adatok következő összefüggésekre világítanak rá: „A szülő nők
átlagos életkora 1990-ben az első gyermek születésekor 23,0 év volt, amely 2011-re 5,3 évvel,
28,3-re emelkedett. Ezt követően enyhe csökkenés volt, 2013-ban átlagosan 28,2 évesen
vállalták a nők első gyermeküket. Uniós összehasonlításban a szülő nők átlagos életkora 2013ban – az összes születés figyelembevételével – hazánkban 29,5 év volt, uniós átlagban ennél
kissé magasabb (30,3 év). A gyermekvállalás későbbi életkorokra tolódása a nyugat-európai
országokban jóval előbb kezdődött és több mint két évtizede tart. Franciaországban – ahol a
hazánkéhoz hasonló életkor-emelkedés történt – már 1970-es években elindult, és időben
elhúzódva ment végbe ez a folyamat, így a lassabb változáshoz a társadalom jobban tudott
alkalmazkodni. A közép-kelet-európai országokban a rendszerváltással indult és vélhetően még
nem állt meg a folyamat. Észak- és Nyugat-Európában ugyanakkor a későbbi életkorokban
történő szülés nem hozta magával a termékenység olyan mértékű csökkenését, mint
kontinensünk déli és főleg a keleti vidékein. A gyermekvállalás halogatásában számos tényező
játszhat szerepet, többek között a tanulási idő meghosszabbodása, a párkapcsolati formák
átalakulása, az önálló egzisztencia megteremtésének nehézségei. A rendszerváltó országokban
ez utóbbi, továbbá a gazdasági és társadalmi átalakulás nehézségei feltételezhetően nagyobb
hatást gyakoroltak” (KSH 2015: 14).
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https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/gyemekvallalasneveles.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/gyemekvallalasneveles.pdf
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A tanulmányok felsőoktatási intézményekben való folytatása is döntő befolyással bír a
gyermekvállalás késeltetésére, hiszen a diploma megszerzésének ideje is kitolódott az ún.
bolognai képzési rendszerben. A felsőoktatásban viszonylag kevesebb a nem tervezett terhesség
is, ugyanis a mai fogamzásgátlási módszereknek köszönhetően csekély az esély arra, hogy a
tanulmányok mellett valaki gyermeket vállaljon, tehát a felsőoktatási részvétel csökkenti a
termékenységi rátát a fiatal generációban. A felsőfokú végzettség megszerzése után pedig a nők
dolgozni szeretnének, jó pozíciót a munkaerőpiacon, ez is csökkentő hatással bír a születendő
gyermekek számára nézve (Spéder 2004: 142).
A gyermekvállalás elhalasztásának okaként egyfajta félelem is okolható. A
gyermekvállalás előtt már munkahellyel rendelkező nők, a megszerzett pozíciójukban stabilitást
szeretnének elérni, ugyanis tisztában vannak azzal, hogy a munkaerőpiacra való visszatérést
sokféle tényező nehezíti, például nincs bölcsőde, óvoda a lakóhelyen, az elbocsátástól való
félelem, ha a munkába való visszatérés után gyakran beteg a gyermek stb.
A nők átlagos életkora szüléskor és első gyermekük születésekor néhány európai országban, 2012
(forrás: www.demografia.hu)
Ausztria
30,2
28,7
Cseh Köztársaság
29,8
27,9
Franciaország
30,1
nincs adat
Lengyelország
28,9
26,6
Magyarország
29,4
27,7
Németország
30,6
29,1
Szlovákia
28,7
26,8
Következtetés: Magyarországon az első gyermek vállalásának és általában a gyermekvállalásnak a
rendszerváltást követően jelentősen kitolódott az átlagos életkora. 2011-et követően azonban ez a kitolódás
lassulni, sőt megállni látszik. (vö. www.demografia.hu) Ezzel párhuzamosan csökkenni látszik az
abortuszok száma is: 2010 és 2015 között összesen 22,9 százalékkal csökkent (forrás: ksh.hu). Összevetve
néhány európai országgal: évente minden 1000 nőre jutó abortusz száma 2013 és 2015 között (forrás:
https://de.statista.com/)
Ország

Átlag

Abortuszok száma (2013, 2014, 2015)

Bulgária

14,2

14,1 – 14,1 – 14,6

Észtország

15,4

13,3 – 18,6 – 14,4

Románia

13,6

12,4 – 13,6 – 14,9

Magyarország

11,6

11, 1 – 11,5 – 12,2

Csehország

10,1

8, 6 – 9,5 – 9,3

Szlovénia

6,6

6,4 – 6,9 – 6,4

Szlovákia

6,5

6,4 – 6,6 – 6,5

Litvánia

5,9

5,6 – 6,1 – 6,0
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A gyermekvállalás és az iskolai végzettség közötti összefüggés a következő módon írható le: „A
40–44 éves nők többsége esetén már mind az iskolai, mind a gyermekvállalási karrier
lezárultnak tekinthető, így ebben a korosztályban már át lehet tekinteni az iskolai végzettség és a
gyermekvállalás kapcsolatát. A nők legmagasabb iskolai végezettsége tekintetében a jól ismert,
látványos átalakulást figyelhetjük meg. Míg például 1991-ben a 40–44 éves nők 45%-a
legfeljebb 8 osztályt végzett, addig ez az arány 2011-re 17%-ra csökkent. Az alacsony
végzettségű csoport arányának csökkenését a szakmunkás és felsőfokú végzettségű csoportok
népességi arányának növekedése ellentételezte. A nem érettségizett, de szakmát szerzett nők
aránya 10%-ról 23%-ra, míg a diplomások aránya 13%-ról 23%-ra nőtt. Húsz év alatt lényeges
változások történtek az iskolai végzettség szerinti termékenységben (átlagos gyerekszám). 1991ben még jellemző volt, hogy a termékenység iskolai végzettség szerint ütemesen csökkent. Az
elmúlt két évtizedben két folyamatot láthatunk: egyrészt a legalacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkezők termékenysége nőtt; másrészt az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek
termékenysége közeledett egymáshoz, és 2011-re az érettségizettek viszonylagos termékenységi
többlete a diplomázottakkal szemben szinte teljesen megszűnt. A 40–44 évesek átlagos
gyermekszáma az iskolai expanzió és a termékenységi magatartásváltozás következménye.
Jelenleg a termékenységnek egy hármas tagolódása vehető észre: a nagyon alacsony
végzettségűeké igen magas, a szakmunkás végzettségűeké átlag körüli, az érettségizetteké és a
felsőfokú végzettségűeké – egymástól alig különbözve – átlag alatti. Látható, hogy a diplomás
és leendő diplomás nők (közéjük sorolva a felsőfokú tanulmányaikat folytatókat) 24 éves
korukig igen alacsony számban vállalnak gyermeket. A 20-as éveik második felében, 30-as
éveik első felében viszont gyorsan nő az átlagos gyermekszám, amely 40 éves kor felett eléri az
érettségizettekét. A diplomás nők magas gyermekvállalási kedve tehát nem jelent magas
befejezett termékenységet, hiszen elsősorban arról van szó, hogy a diploma megszerzése utáni
(rövidebb) termékeny életszakaszban bepótolják azokat a gyermekeket, amelyeket a tovább nem
tanulók már korábban vállaltak. Látható az is, hogy a szakmunkások és a max. 8 osztályt
végzettek termékenységi előnye 24–25 éves korukig tulajdonképpen kialakul, ezt követő- en
gyermekvállalási kedvük már nem haladja meg az iskolázottabb csoportokét” (Monostori –Őri –
Spéder 2015: 49-50).
A gyermekvállalás után nemcsak a nő, hanem a férfi munkaerőpiaci helyzete is
jelentősen megváltozik. A férfi és női munkamegosztás a családon belül folyamatos változáson
megy keresztül. Kezdetben mindkét fél munkaerőpiacon elfoglalt pozíciója miatt a szerepek
kiegyenlítettek. A fiatal diplomás házasok közösen látják el a feladatokat, nem jelenik meg a
hagyományos értelemben vett családfői szerep. Az első gyermek megszületésekor a nő egy
bizonyos időre kiszorul a munkaerőpiacról, ezáltal a munkamegosztás megváltozik, a nő ellátja a
háztartási munkát is, mely a munkaerő-piacra való visszakerülés után sem változik meg, így ez a
nő hátrányára válik (Szabó-Tóth 2014: 5).
Módszertan
A gyermekvállalásról alkotott nézeteket ebben a kutatásban három csoport véleményén keresztül
vizsgáltam. Fő kérdésem az volt, hogy igaz-e az állítás, hogy a családalapítás késleltetésének
egyik fő oka a nők karrierista magatartása. Másképpen fogalmazva: fontosabb-e a fiatal nők
számára a karrier, és valóban félnek-e annak felfüggesztésétől a gyermekvállalás miatt? Egy
1994-ben publikált 1992-es adatok azt mutatták, hogy a magyar családanyáknak a karrier
egyáltalán nem fontos, mert a megkérdezett mintában mindössze 0,6 százalék válaszolt úgy,
hogy a karriert a család elé helyezte 117. Ez a szám európai viszonylatban is a legalacsonyabb
volt. Mi változott meg napjainkra és miért? Egyetemista lányokat, roma nőket és Krisna-hívő
nőket kérdeztem meg.
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http://www.tarki.hu/adatbank-h/nok/szerepvalt/ponracz97.html
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Az első célcsoport egy adott vallási közösség női tagjai voltak. 2013-ban kutatást
végeztem a somogyvámosi Krisna-hívők körében, ahol tíz nővel készítettem félig strukturált
interjút párválasztási szokásaikról és a családtervezési képükről. Egy kulcs-adatközlő
segítségével sikerült eljutnom a többi interjúalanyhoz, akik között volt olyan hívő, aki a társulás
fázisában járt, aki házasságban élt a beszélgetés idején, olyan, aki már családot alapított, és
olyan is, aki életét a teljes lelki fejlődésnek szentelve lemondott a házasság intézményéről és
ezzel együtt a családalapításról.
A második célcsoportban egyetemista lányokat kérdeztem meg. Velük 2014-ben
találkoztam, mindannyian (10 fő) a Miskolci Egyetem különböző karain tanultak az
interjúkészítés idején és kisgyermekes anyák voltak. Választ kívántam kapni arra a kérdésre,
hogy a fiatal nők miért választják a tanulmányok folytatása melletti gyermekvállalást, hogyan
tudják összeegyeztetni az anyaságot és a karriert, vagy éppen ellenkezőleg következményekkel
járt-e az egyetemi tanulmányokra nézve a korai terhességük. A mintavételi eljárás során itt a
hólabda-szerű kiválasztást alkalmaztam, és szintén félig strukturált interjúkat készítettem. Az
adatközlőim ebben a csoportban olyan egyetemista nők voltak, akik a tanulmányok mellett
gyermeket vállaltak, valamint olyanok, akik a nem kívánt terhesség bekövetkezésekor a
terhesség megszakítása mellett döntöttek.
Harmadik célcsoportként egy hátrányos helyzetű településen élő roma nőkből álló
csoportot kérdeztem meg. Az általam választott település a Cserehát északkeleti peremén
található Hernádpetri. Ebből a csoportból is tíz roma nővel készítettem félig strukturált interjút.
A mintavételi eljárás során egy kulcs-adatközlő segítségével, egy álláskeresési tréning
alkalmával jutottam el az interjúalanyaimhoz, akik között volt olyan, aki abortuszon esett át, aki
éppen várandós volt, és olyan is, akinek már több gyermeke van.
A megkérdezett csoportok sok paraméterben különböznek. Különböző élethelyzetűek, de
mindhárom csoport hordoz sajátságos jellemzőt is: hitélet, etnikum, felsőoktatás. Eltérés
mutatkozik az iskolai végzettséget illetően: az egyetemista nők magasabb iskolai végzettséggel
és feltételezhetően jobb családi háttérrel rendelkeznek, a roma nők alacsony iskolai
végzettségűek és szegény körülmények között élnek. A Krisna-hívők teljes anyagi lemondással
élnek, a pénzbeli helyzet nem dominál náluk. A társadalmi státuszt vizsgálva is különbözik a
nők helyzete mindhárom csoportban. A gyermekvállalásról alkotott nézeteknél döntő szerepet
játszhat a származás is. A három csoport vallási helyzete is eltérő: a Krisna-hívők körében erős
vallási kötelék jelenik meg, míg a roma és az egyetemista nők körében, ha az egyén vallásos is,
másképpen gondolkodnak a gyermekvállalásról.
A családalapítás késeltetése – mint ahogyan a statisztikai adatok mutatják – az 1990-es
évektől kezdődött el a magyarországi nők körében, akik manapság harmincéves koruk körül
hozzák világra első gyermeküket. A roma nők körében egészen más a helyzet. A felmérések a
következőket mutatják: „Jelenleg a cigány nők átlagosan 20 éves korukban szülik első
gyermeküket, és ez az életkor nem változott jelentősen az elmúlt évtizedekben. Tízből három
cigány nő 18 éves kora előtt már anyává válik, és nagyjából kétharmaduk szül legkésőbb 20
évesen. A gyermekvállalás késleltetése a teljes termékenységi arányszám esésével is együtt járt.
A kilencvenes évek elején mért 1,8-as értékről az ezredfordulóra 1,3-ra csökkent ennek a
mutatónak az értéke Magyarországon. A cigány nők körében az arányszám értéke jelentősen
magasabb” (Janky 2005: 141-142).
A Magyarországon élő magyar és roma nők gyermekvállalási szokásaiban megmutatkozó
eltérések kulturális és szociális beágyazottságúak, de csak részben. A két társadalmi csoport
közötti munkaerő-piaci és demográfiai különbségeket sem hagyhatjuk figyelmen kívül:
„Elmondható, hogy markánsan elkülönülő, divergáló folyamatok helyett leginkább „középutas”,
illetve „vegyes” trendeket figyelhetünk meg a cigányok különböző csoportjainak demográfiai
magatartására vonatkozóan. A probléma nem a termékenység növekedése és a tinédzserkori
anyaság terjedése, hanem az, hogy a korábban jellemző, magas termékenyégi szint és a nagyon
fiatal anyák magas aránya a cigányok többségének otthont adó keleti országrészben nem
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csökken, illetve nem csökken olyan mértékben, hogy legalább egy kedvező oktatás- és
munkaerőpiac-politikai változás esetén a továbbtanulás, valamint később a munkaerőpiacra
belépés a legtöbb cigány nő számára reális alternatíva legyen. A budapesti adatok ugyanakkor
megmutatták, hogy nagyon kedvező munkaerő-piaci esélyek esetén nagyon gyorsan változtatnak
családtervezési stratégiájukon a már felnőtt cigányasszonyok. A tinédzser korú anyák
egyértelmű csökkenése az 1995 és 1998 közötti időszakban arra utal, hogy a javuló iskolai
kilátások is nagyon hamar képesek régóta fennálló szokások megváltoztatására – legalábbis
addig, amíg még valós integrációra nyújtanak reményt” (Janky 2005: 147).
Más kutatások, például Gyukits (2003), azt javasolják, hogy a romák esetében ennél is
komplexebben kell szemlélni a kérdést: „Az iskolával, az iskola, mint a jó álláshoz jutás
eszközével kapcsolatos felfogásokat náluk is a kapcsolati háló határozza meg. Paradox módon a
romák foglalkoztatásával kapcsolatos etnikai alapú megkülönböztetés őket is sújthatja, abban az
esetben, ha roma származású férfival élnek együtt. Az interjúk (megj. Gyukits kutatásában) nem
támasztják alá azt a feltételezést, hogy a fiatalkorú gyermekvállalás a roma népességre
kizárólagosan jellemző magatartási forma lenne, aminek gyökereit a roma kultúra
sajátosságaiban kellene keresnünk, hanem egy olyan jelenséggel állunk szemben, amelyet a
szociális helyzet hív életre. A szegénység, az itt lakó népesség alacsony iskolai végzettsége és
nem utolsósorban a társadalmi kapcsolati hálóik sajátosságai azok a tényezők, amelyek felelőssé
tehetők a fiatalkori gyermekvállalásért. E kérdéssel kapcsolatban megtéveszthető lehet az is,
hogy gyakrabban találkozhatunk a gettóban roma fiatalkorúakkal, akiknek gyermekük van, de ez
a romák gettón belüli nagyobb arányával magyarázható” (Gyukits 2003: 79).
Mindezen álláspontokat és eredményeket, összefüggéseket és magyarázatokat figyelembe
vettem a saját interjúkra épülő kutatásom kiértékelésénél.
Kutatási eredmények
Az egyetemisták körében, akik gyermeket nevelnek, a gyermekvállalás előre nem tervezett volt.
A kezdeti döbbenetet kétségbeesés, majd a feldolgozás és az elfogadás fázisa követte. Miután a
gyermek megtartása mellett döntöttek, izgalmakkal és várakozással teli időszak vette kezdetét.
Lényegesnek tartom megemlíteni, hogy egyik interjúalanyom a terhesség megszakítását rögtön
kizárta, viszont az örökbefogadás megfordult a fejében:
„Amerikai sorozatokból tudtam, hogy létezik olyan, hogy örökbe adni a gyereket egy
konkrét párnak. Akkor este rákerestem és itthon is létezik ilyen, két szervezetet találtam.
Másnap megtudtam, hogy hat hónapos terhes vagyok, elmentem a nőgyógyászhoz
ultrahangra és ott állapították meg. Amikor keresgéltem, örökbe akartam adni, nem
jókedvemből kerestem, de akkor ezt a megoldást gondoltam a legjobbnak.”
A roma nők körében gyakoribbak voltak a tervezett terhességek, de összességében ők is
egy nem várt helyzettel álltak szemben, de ennek ellenére a párok inkább a gyermek megtartása
és felnevelése mellett döntöttek.
A Krisna-tudatú hívőknél a gyermekvállalás kérdése megfontolt, előre eltervezett, tudatos
döntés. Nem véletlen, hogy csak gyermeknemzés céljából élnek nemi életet a házaspárok. Ők
fizikailag és lelkileg is „felkészülnek” a gyermeknemzésre és a családalapításra. A
következőkben a Krisztivel készült interjúból idézek:
„A szentírások azt írják, hogy a legjobb, ha gyereket, akkor nemz az ember, amikor a
legtudatosabb a hitben. Mi próbáltunk plusz lelkigyakorlatokat csinálni, hogy ne csak a
reggeli programok legyenek. Nekünk a fő személy az életünkben Krisna egyik formája és
akkor neki készítettünk édességet és imádkoztunk hozzá, hogy megfelelő gyerekünk
foganjon. Sokat imádkoztunk, sokat olvastunk, 50 kört japáztunk a 16 helyett. Ilyenkor az
ember ez által felemeli a tudatát. Vannak bizonyos időpontok, hogy mikor lehet
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gyermeket nemzeni. Van egy ilyen szabály, hogy mikor jó, mikor nem jó, mikor olyanok a
csillagállások. Általában ezt egy asztrológus készíti el. De nem így percre pontosan,
hanem ad egy pár napot és ez a nő menstruációs időszakától számít, hogy mikor
megfelelő, mikor jók azok a napok. Vagy vannak olyan időszakok, amikor nem lehet. Van
a februárban két hét, amikor nem alkalmas, mert a gyerek olyan behatást kaphat a
bolygóállások miatt, amik rossz hatással vannak a gyermek szívére. Általában a
februárban fogant gyermekek szívbetegek. És akkor vannak ilyen szabályok, hogy
megnézzük és kiválasztjuk a megfelelő időpontot és ezeket a gyakorlatokat elvégezzük.
Utána történik a nemi aktus, aztán mikor megfogan a gyerek, akkor már nincs. Akkor is
vannak szabályok, hogy akkor az ember nem eszik csípőset, nem eszik túl savanyút, mert
ezek olyan dolgok, amik elhajthatják a gyereket. Oda figyel az egészségére, több vitamint
és fehérjét eszik.”
A terhesség tényének lelki feldolgozási folyamata után a következő lépés a másokkal való
közlés volt. Ezen a téren mindhárom csoportnál erős egyezés mutatkozik. Először párjukkal,
majd pedig a szülőkkel közölték a várandósságot, melyre általában mindenki örömmel reagált,
de támogatást elsősorban a gyermek apjától kaptak. Az egyetemista nők azonban erősebben
támaszkodhattak a szülőkre is, míg a romáknál ritka eset volt az, hogy a szülő segített az unokája
nevelésében, véleményük szerint, a gyermeknevelés csakis az anya és az apa dolga. A Krisnahívők közössége egy folyamatosan formálódó közösség, így ritka, ha két vagy több generáció is
együtt él. Ennek ellenére ritkán, de részesülnek szülői támogatásban. Mindhárom célcsoport
alanyainak a gyermekei kivétel nélkül meg van keresztelve, annak ellenére, hogy különböző
felfogást képviselnek a megkérdezettek, a keresztelőnek egyforma jelentőséget tulajdonítanak.
Kutatásaim során vizsgáltam a fiatalkori gyermekvállalás előnyeit is hátrányait is. Az
egyetemista és a roma nők nézetei nagyfokú egyezést mutattak ebben a kérdésben. Véleményük
szerint a fiatalkori gyermekvállalás előnye a gyermek és anya közötti kis korkülönbség, hátránya
pedig a karrier elmaradása, a munka hiánya és a fiatalság lehetőségeinek kihasználatlansága. A
Krisna-hívők körében nem beszélhetünk fiatalkori gyermekvállalásról, ugyanis az alanyok
többsége a szigorú szabályrendszer miatt 30 éves kora körül vállalja első gyermekét.
Az interjúkban arra a kérdésre is kerestem a választ, hogy mik a gyermekvállalás
feltételei. Az egyetemista és a roma nők válaszaikban hasonló véleményen voltak, ugyanis
mindannyian a jó anyagai feltételeket nevezték meg első helyen. A roma nőknél megfigyelhető
volt egy ellentmondás is, miszerint a gyermekvállalás feltétele a jó anyagi helyzet, de többen
elmondták, hogy az abortuszt nem tudták volna kifizetni. A Krisna-hívők közösségéhez tartozók
az anyagi javakat egyáltalán nem tartják fontosnak, ugyanis azt vallják, hogy a
gyermekneveléshez egy szerető társ és a Krisnába vetett hittől több nem kell. Ők ezt az állítást
nemcsak a saját kultúrájukra terjesztették ki, amikor megválaszolták a kérdésemet, hanem
minden embernél magától értetődőnek tekintik. Az egyetemisták esetében erősebb az
önállóságba vetett hit:
„Már nem voltunk együtt a lányom apjával, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok.
Megtartottam a babát, és remekül megvagyunk ketten, anyáék sokat segítenek
mindenben. Tudtam, hogy nehéz lesz egyedül, de megbirkóztam eddig is a feladattal,
ezután is megfogok. Boldog vagyok, ő a mindenem és csak ez számít.”
Zsófi (egyetemista), egyedül neveli a gyermekét, és a párkapcsolat nélküli gyermekvállalásnak a
hátrányait fogalmazta meg erőteljesebben. A pozitív apakép hiánya és egy új párkapcsolat
kialakításától való félelem egyforma súllyal van jelen:
„Most nincsen kapcsolatom. Azóta egy kisebb próbálkozásom volt, de nem volt jó. Félek
is az az igazság. Van egy ismerősöm, akiknek most született meg a negyedik gyerekük, de
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a többi a nőnek az előző házasságából van. Nekem valahogy nem fér a fejembe, hogy más
gyerekét miért akarná valaki felnevelni, amikor az apja se kíváncsi rá. Meg az én apám
se kíváncsi én rám, tehát nekem eléggé rossz tapasztalataim vannak ezen a téren, meg
úgy alapból a párkapcsolatok terén. Úgyhogy igazán nagy próbálkozásom nem is volt
még, meg jelenleg sincs.”
Összegzés
A családon belüli szerepek megoszlása is másképpen alakul a három csoportnál. Az egyetemista
családokban nem beszélhetünk egyértelmű szerepmegosztásról, ugyanis mindegyik esetben
mindkét fél tanul, a férfi a tanulás mellett dolgozik is legtöbbször, a gyermeknevelés során pedig
a szülők nagy segítséget nyújtanak. A roma családokban ez a szerepmegosztás máshogyan
jelenik meg. A nő otthon neveli gyermekét vagy gyermekeit és elvégzi a háztartási munkát, míg
a férj a „kenyérkereső”, aki dolgozik. A Krisna-tudatos családokban a férfiak háztartásban
betöltött szerepének megítélése egyenlő a nők által végzett munkával. A férj ugyanúgy kiveszi
részét a takarításban, főzésben és a kertészkedésben, mint a felesége. A kisgyermekes
családoknál megfigyelhető, hogy a nő és a férfi is egyaránt otthon marad gyermekével és a felek
felváltva járnak a lelki programokra.
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A családból kiemelt, gyermekotthonban élő gyerekek körében megjelenő agresszió
gyakorisága és okai
Kozma Dóra, védőnő
Bevezetés
Dolgozatom témája a családból kiemelt gyermekek körében megjelenő agresszió. A lakóhelyem
környékén élő családból kiemelt, úgynevezett lakásotthonokban élő gyermekeket megismerve
vettem észre, hogy gyakran agresszív magatartással válaszolnak az emberek közeledésére.
Azt vizsgálom, hogy a családból kiemelt gyermekek vajon szociális tanulás útján
sajátították- e el az agresszív viselkedésformát, valamint azt, hogy ehhez társul-e egyéb deviáns
viselkedésforma is, mint pl. a dohányzás, alkohol-, illetve drogfogyasztás. Kutatásom helyszíne
egy határhoz közel faluban működő lakásotthon volt. Ebben az intézményben 6 és 18 év közötti
gyermekek élnek. Jelenlegi létszámuk 12, közülük 7 fő otthont nyújtó ellátást igénylő, 3 fő
különleges ellátást igénylő, 1 fő utógondozott, valamint 1 fő tartósan szökésben van. A
lakásotthon feladata, hogy a gyermekeknek megfelelő otthont és nevelést biztosítson, ezáltal
megteremtve számukra a lehetőséget, hogy megállják helyüket az életben. A dolgozók
igyekeznek megteremteni a megfelelő érzelmi hátteret, törekszenek arra, hogy bizalmi
kapcsolatot alakítsanak ki a gyermekekkel. Figyelemmel kísérik a tanulmányi előmenetelüket,
tartják a kapcsolatot az iskolákkal. Bármilyen probléma adódik, a megoldásában kérhetik
szakember segítségét. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek egészségére, jó kapcsolat alakult
ki a háziorvossal, a védőnővel valamint a szakorvosokkal.
Mindezek ellenére a gyermekek gyakran tanúsítanak agresszív viselkedést társaikkal
és nevelőikkel szemben. Véleményem szerint fontos, hogy megértsük ezen viselkedés okait és
előzményeit, és a megfelelő prevencióval lehetővé tegyük a társadalomba való beilleszkedést a
családból kiemelt gyermekek számára.
A vizsgálat háttere
Törvényi szabályozás
A gyermekek lakásotthonokba történő elhelyezését jelenleg az 1997. évi XXXI. törvény, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló fejezetei szabályozza 118. A törvény
tartalmazza, hogy a gyámhatóság jelöli ki a gyermek ideiglenes gondozási helyét, amikor
elrendeli a nevelésbe vételt. Azok a gyermekek, akik 12. életévüket még nem töltötték be,
nevelőszülőhöz, míg a 12 évnél idősebb gyermekek általában lakásotthonba kerülnek. A
gyermekotthon olyan otthont nyújtó intézményeket foglal magában, amik ellátást biztosítanak az
ideiglenesen elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermekeknek, akiket nem nevelőszülőknél
helyeztek el. A gyermekotthon legalább 12, legfeljebb 48 gyermeknek biztosít otthont nyújtó
ellátást. A lakásotthon olyan gyermekotthon, mely legfeljebb 12 gyermeknek biztosít otthont
nyújtó ellátást önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között 119.
Agresszió
Az agresszió, egy általános lélektani személyiség-lélektani fogalom. Az agresszió pontos és
egyértelmű megfogalmazása sokrétűsége miatt nehéz, és a kutatók leginkább csak körülírják,
semmint definiálják a fogalmat. Hárdi (2010) szerint a gyakorlatban többnyire az „erőszak” szó
a használatos, mely támadót, ellenséget, vagy ellenséges cselekvést feltételez. Ranschburg
(1993) drive-elméletében kifejti, hogy az agresszív viselkedés közvetlen kiváltó oka a
frusztráció, amely a cselekvést korlátozó tilalmak hatására következik be. Ez a célirányos
viselkedés megakadályozásának vagy késleltetésének a következménye, amely dühöt, félelmet
vált ki a személyben, aki erre agresszióval reagál. Az elmélet értelmében frusztrálhat a gyakori
büntetés, a depriváció, elhagyatottság érzése, a gyakori kudarc is. Úgy vélem, hogy a
118
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Ranschburg féle megfogalmazás az, amely jelen kontextusban kifejezi azt a magatartást, melyet
kutatásomban elemzek, így a továbbiakban ezt tekintem irányadónak. Tehát: „Agressziónak
nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, hogy – nyílt vagy szimbolikus
formában – valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon” (Ranschburg,
1998).
Újabb kutatások is foglalkoznak az agresszió és az agresszív viselkedés fogalmával.
Buda (2011) leírja például , hogy az agresszió hátterében valamilyen érzelmi életet érintő
probléma áll, és ezzel összefüggésben rámutat, hogy bizonyos kulturális hagyományok,
szokások, amelyeket neveltetésünk során sajátítjuk el, mások számára agresszívnek is tűnhetnek.
Ezek a szokások meghatározzák azt is, hogy elfojtjuk, vagy kimutatjuk érzelmeinket. Az
elfojtott érzelmek agresszióhoz vezethetnek. A gyermek a szokásokat utánzás útján sajátítja el,
majd az őt körülvevő felnőttek alakítják a gyermek viselkedését úgy, hogy számukra
elfogadható legyen.120 Példának okáért szankcionálják az agresszív viselkedést.
Vekerdy (2011) a könyvében leírja, hogy „az ember frusztrációra agresszióval –
kudarcra erőszakkal – válaszol” (2011: 34). A gyermeknek minden életkorában kudarc, ha nem
tudják elfogadni szülei, ha meg akarják változtatni, nem képesek megérteni vagy esetenként, ha
agresszíven viselkednek a felnőttek a gyermekkel. Az agresszióra agresszióval válaszol, lehet,
hogy máson áll bosszút, mert az ellenfelet túl erősnek ítéli meg, vagy rosszabb esetben magába
fordul, ami depresszióhoz, vagy öngyilkossági gondolatokhoz vezet. Az agresszióhoz vezet az
is, ha nincs elég tere a gyermeknek, nem hagyják játszani vagy értelmetlen parancsokkal
akadályozzák aktivitását (pl. „Ne piszkold össze magad!”). A mai kiszámíthatatlan, sok esetben
a gyermek számára érthetetlen világ okozhat szorongást, mely szintén agressziót vált ki. A
televízió nézése elveszi a gyermektől az aktív mozgás lehetőségét, ezzel kiiktatva az agresszív
magatartás levezetésének esélyét121.
Kora gyermekkori emlékek
A szegénység, és a rossz szociális-gazdasági háttér összefügg a gyermekbántalmazással, ami
gyakrabban fordul elő olyan családban, ahol a szülők elváltak, illetve drog- és/vagy
alkoholfüggők. Azok a gyermekek, akiket korábban bántalmaztak, maguk is bántalmazóvá
válhatnak, ha nincs olyan személy, aki kompenzálja a történteket. A megalázás vagy a
gyermekkel szembeni durvaság összefügg a később kialakuló agresszív viselkedéssel. 122 A
gyermekekre hosszú távon is negatív hatást gyakorol a rossz bánásmód (Runyon és mtsai, 2006).
Az elhanyagolás jár a legsúlyosabb következményekkel a gyermek számára. Következményként
jelenik meg, hogy a gyermek szorongó, kötödése sérült, nem együttműködő, könnyen dühbe jön,
frusztrálódik, indulatkontrollja fejletlen, figyelmetlen. A fizikai bántalmazásra a gyermekek
reakciója általában harag, bűntudat, ellenségesség, szégyen, depresszió.123
Az állami gondoskodásba bekerült gyermekek 77,4%-a ismeri mindkét szülőjét,
illetve 14,4% csupán az egyik szülőjét ismeri – derül ki az ÁGOTA Alapítvány vizsgálatából. A
gyermekek közel 40%-a emlékszik vissza rendezett, jó anyagi körülményekre, és valamivel
többen (43,2%) számolnak be rossz jövedelmi helyzetről. A válaszadók 25,5%-a az otthoni
légkört rossznak minősítette, 31,3% nyilatkozta azt, hogy az jó volt. A gondozásba vett
gyermekek 45%-a szülői kötelezettségek elmulasztása miatt, 20,6% a család anyagi helyzete
miatt került be az intézmények valamelyikébe. A gyermekek a szülők alkoholizmusát, a
veszekedéseket, az erőszakot, az elhanyagolást, az éhezést, a szegénységet jelölték meg, mint a
gondozásba vétel okát.124
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Jövőkép
2009-ben az ÁGOTA Alapítvány vizsgálta többek között a családból kiemelt, állami
gondoskodásban élő gyermekek jövőképét. A megkérdezett gyermekek 70,1 %-a legfőbb
céljaként egy szakma megszerzését, a jó párkapcsolatot, a családalapítást, a saját lakás vásárlását
nevezte meg, tehát legfontosabbnak az önálló élet feltételeinek megteremtését tartják. Ezen
célok megvalósításához a válaszadók 36,6%-a úgy gondolja, hogy csak magára számíthat,
másoktól nem remélhet segítséget.125 A megkérdezettek 92,7%-a tartja fontosnak a tanulást
céljainak elérése érdekében és csupán 2,9%-a gondolja úgy, hogy egyáltalán nem fontos a
tanulás az életben való boldoguláshoz. A vizsgált gyermekek 91%-a társsal szeretne élni
felnőttként, közülük is 63,8%-ban a házasságot tartják elfogadhatónak. 18,6% élettársi
kapcsolatot szeretne, 8,1% pedig nyílt kapcsolatban, kötöttségek nélkül szeretne együtt élni
valakivel.
Devianciák
Az előzőekben említett vizsgálat (publikálta Kothencz, 2009) kiterjedt a káros szenvedélyekre
is. A vizsgálat két nagyobb csoportot különböztetett meg. Az egyik csoport, akik még egyáltalán
nem, vagy csak egyszer próbálták ki a dohányzást, de rászokás nem jelent meg, a másik csoport
a rendszeresen dohányzóké, akik közül legtöbben legalább 2 éve szoktak rá a dohányzásra. Az
első csoportba a válaszadók 46,5 %-a tartozik, a másodikba 42, 6%-uk sorolható be. A
válaszadók 4,3%-a havonta csupán egyszer gyújt rá, 4,7% pedig már leszokott a dohányzásról.
Az alkoholfogyasztást korcsoportokra lebontva vizsgálták. A végeredményként nem kaptak
olyan magas százalékos arányt, mint a dohányzás esetében, viszont a kor előrehaladtával egyre
nő a rendszeres alkoholfogyasztók száma. Az összes megkérdezett gyermek közül 36,3%
válaszolta azt, hogy még soha nem fogyasztott alkoholt, 21,7% ugyan fogyasztott már alkoholt,
de az élmény inkább negatív volt. A rendszeres fogyasztók a válaszadók 4,8%-át teszik ki. A
vizsgálatban részt vevő gyermekek 76,8%-a még soha nem próbált ki kábítószereket, 11,9%
viszont már találkozott velük. A magát rendszeres fogyasztónak tartó gyermekek a válaszadók
2,2%-t teszik ki.
Anyag és módszer
A probléma sokoldalú feltárását csak összetett kutatási módszer segítségével lehet vizsgálni, így
először dokumentumelemzést végeztem, mely a gyermekotthonban élő gyermekek anyagának,
élettörténetének elemzésére, az anamnézisre fókuszált. Ezek után a dokumentumokból
megismert 6-14 éves, családból kiemelt, lakásotthonban nevelkedő gyermekek farajzainak
elemzését vizsgáltam, az agresszió jegyeinek megjelenési formáira fókuszálva.126 A farajz a
mélyebb intrapszichés érzéseket jeleníti meg. Szimbolizálja az élet menetét (születés,
növekedés, gyümölcs, öregedés, halál) a vizsgált személy környezethez való viszonyát, ábrázolja
az alany kevésbé tudatos érzéseit önmagáról.127A következőkben pedig 15-18 éves családból
kiemelt, lakásotthonban nevelkedő gyermekekkel készített interjút elemeztem.128
Dokumentumelemzés
A vizsgált dokumentumok alapján megállapítható, hogy mindegyik gyermek életét jellemezték
azok az események, amelyek egyenes összefüggésbe hozhatóak a később kialakuló agresszív
viselkedéssel. A legtöbb gyermek családjában megjelenik az alkoholfogyasztás, mint kockázati
tényező. Az alkoholizmus mellett a gyermekek veszélyeztetésével, bűncselekménybe való
bevonásával, elhanyagolásával, és a rossz szociális körülményekkel indokolták a családból való
kiemelést. Azon gyermekek, akik csecsemőkoruktól nevelőszülőnél éltek, általában képtelenek
voltak beilleszkedni a befogadó családba, ez olyan konfliktusokhoz vezetett, amit a nevelőszülő
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ld. Kothencz J. (2009): Róluk… értük… I.
A mintába 5 lány és 1 fiú került be.
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vö. Vass Zoltán (2011): A képi kifejezéspszichológia alapkérdései – szemlélet és módszer.
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A mintába 1 lány és 4 fiú került be.
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már nem tudott kezelni. A legtöbb esetben a gyermekek társaikkal szemben agresszívek, ritkán a
felnőttekkel. A legnagyobb problémát az iskolában megjelenő kortársakkal szembeni agresszió
okozza.
Rajzelemzés 6-14 éves gyermekek bevonásával
Projektív rajz: A rajz elkészítéséhez minimális instrukciót adunk, így ez csak kis mértékben
befolyásolja a rajzot, ezáltal szabadon, segítség nélkül készülhet el. Ennek célja, hogy a rajzoló
minél jobban kifejezhesse önmagát. Feladat: 6-14 éves gyermekeket vontam be a vizsgálatba.
Arra kértem őket, hogy rajzoljanak egy fát, ezen kívül más instrukciót nem kaptak. Eszközként
A/4 fehér rajzlapot, színes ceruzát, filctollat és zsírkrétát helyeztem az asztalra, ezek közül
szabadon válogathattak. Az agresszió megnyilvánulása a képeken: a rajzok elemzése Vass
(2006) és Süle (1992) módszertanával készült, és a képeken olyan elemeket találunk, melyek
arra irányulnak, hogy kárt okozzanak, például fegyverek, dühös emberek, ijesztő alakok,
támadásra kész állatok129. Az itt közölt képet egy 13 éves fiú rajzolta. Nagyon könnyű volt vele
beszélgetni, bár viccként fogta fel a dolgot, és így is adta elő a rajzon látható dolgokat. Ő az
egyedüli, aki gyökeret rajzolt a fának, valamint egy egész embert épített a fájából. A fa, mintha
vicsorogna mohából készült szájával, eléggé ijesztő, agresszív külsővel felruházott kép. A
magasba emelt „karokkal” is mintha támadna, rémisztgetne. A fő színek a barna és a zöld elég
komor hangulatot kölcsönöznek. A színezés elég halvány, mintha bizonytalan lenne. A törzs
erősen dominál, és azt pici lombkorona (sapka) fedi. Ez a gyermek eléggé érzelem/ösztön által
vezérelt, mentális kontroll hiányzik, erősen zsarnoki jellemre utal.

Interjúelemzés
Az 5 (15-18 év közötti) fiatallal készült interjúból kiderült, hogy szüleiket mindannyian ismerik,
és a korai gyermekéveikről is vannak emlékeik, melyek eléggé megrázóak, esetenként éhezés,
egyedüllét, családi viták vannak a központban. Habár elmondásuk szerint, egy kivétellel, eléggé
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Vass Z. (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai.
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fontosnak tartják a tanulást, az iskolában mégsem teljesítenek jól, gyakori az évismétlés. A
kérdésemre, miszerint hol látják magukat 5 év múlva, csupán egyikük nem tudott válaszolni. A
többiek jövőképe egyértelműen a saját család köré épül. Az agresszió fogalmának
meghatározásában bizonytalanok voltak, abban viszont mindenki biztos volt, hogy ők maguk
szoktak agresszíven viselkedni, és a lakásotthonban élő társaikról is egyértelműen ezt állították.
Az interjúk elkészítése után egyértelművé vált számomra, hogy mindegyikük
viselkedésében felfedezhetőek agresszív megnyilvánulások, és ezekhez deviáns viselkedésként
társul a dohányzás, valamint három esetben drogfogyasztás is. Alkoholfogyasztás minden
gyermek esetében előfordult már, de úgy nyilatkoztak, hogy nem rendszeresen. Ennek ellenére a
nevelők gyakran panaszkodnak arra, hogy a fiúk alkoholt fogyasztanak, ittasan térnek haza.
További eredmények, következtetések
A részemre rendelkezésre bocsátott dokumentumok elemzéséből kiderült, hogy mindegyik
gyermek találkozott élete során az agresszió valamely formájával. Legtöbb esetben elhanyagolás
vagy az alkoholizmus jellemző a biológiai családokra, bár veszekedések, anyagi problémák vagy
bűnelkövetésbe való bevonás is hozzájárultak a gyermekek gondozásba vételéhez, valamint a
gyermekek jelenlegi jelleméhez.
6 gyermek készített rajzot. Az elkészült rajzok alapján megállapítható, hogy ezeknek
a gyermekeknek diszfunkcionális a kötődésük, nehezen, vagy egyáltalán nem képesek kötődni.
Expliciten agresszív tulajdonságjegyeket csak 1 kép esetében tudtam megállapítani, a többi kép
esetében rejtett módón fedezhető fel az agresszió. Annak ellenére, hogy a rajzok nem mutatnak
tipikusan agresszív mintát, a gyerekek mégis sok vitáról, veszekedésről számoltak be. A 6-14
éves gyermekek általam vizsgált dokumentumaiból kiderült, hogy agresszivitásukhoz egyéb
deviáns viselkedés nem társul. Sajnos ez már nem mondható el a 15-18 éves korosztályba
tartozó fiatalokról, akik már találkoztak az alkohollal, rendszeresen dohányoznak, és az 5
megkérdezett gyermek közül négyen már kipróbáltak valamilyen drogot is.
A megkérdezett gyermekek mindegyike arról nyilatkozott, hogy a veszekedések
mindennaposak a gyermekotthon falai között. Ezek általában apróbb dolgokból fakadnak, mint
például, hogy ki kezelje a távirányítót, vagy ki használhatja az adott játékot. Ezen viták
következtében a kisebbek (6-14 évesek) is hangos kiabálással adnak hangot véleményüknek,
esetenként csattan el egy-egy pofon, de ezt a nevelők könnyen tudják kezelni. A nagyobbak (1518 évesek) a veszekedést vagy őket ért negatív kritikát követően csapkodnak, tárgyakat,
bútorokat törnek, vagy egymásnak ugranak, és elég veszélyes sérüléseket képesek okozni
társuknak, akivel általában egy fedél alatt élnek. A fiúk körében gyakori a verekedés, a lányok
tárgyakon töltik ki haragjukat, agressziójukat. Az iskolai verekedések gyakran okoznak
problémát már alsó tagozatban is.
Összegzés
Dolgozatomban a családból kiemelt gyermekek körében megjelenő agresszió gyakoriságát,
valamint az agresszió kialakulásának okait vizsgáltam. Bebizonyosodott, hogy a családból
kiemelt gyermekek körében gyakori az agresszív viselkedés, és a családból kiemelt, agresszív
magatartást mutató gyermekek még a kiemelés előtt látott agresszív magatartást veszik át, még
ha mindez kisgyermekkori emlékekhez társul is. Úgy tapasztaltam, hogy a nevelőszülőtől
érkezett gyermekek általában a kölcsönös elfogadás hiánya miatt vették fel ezt a
magatartásformát. Gyakori az is, hogy a családból kiemelt gyermekek körében megmutatkozó
agresszív magatartáshoz társul valamilyen deviáns viselkedési forma is, hiszen a 15-18 évesek
körében már teljesen mindennapos a dohányzás, valamint gyakori az alkohol- és drogfogyasztás.
Amit a vizsgálat szintén bebizonyított, hogy megcáfolható tény, hogy az állami gondozásban
felnőtt gyermekeknek nincs kialakult jövőképe. A probléma inkább abban keresendő, hogy
mennyire tekinthető ez a jövőkép reálisnak. A 6-14 évesek közül csak egy lány vázolt fel reális
jövőképet önmaga számára. A 15-18 éves gyermekek közül egy fiú még nem tudta, mit szeretne
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csinálni a jövőben, a többi megkérdezett viszont már tudja, hol szeretne tartani 5 év múlva. Ezek
a válaszok bizakodásra adnak okot.
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Multikulturális projektek egy német ifjúságvédelmi egyesület pedagógiai munkájában
Orosz Gabriella
Miskolci Egyetem, angol-német szakos tanárjelölt
Bevezetés
A korszerű tanárképzésben nagyon fontos tanári kompetenciák a kreativitás, a nyitottság, az
innovatív módszerek alkalmazása. Ezek közé tartozik a projektmunka is, s angol-német szakos
tanárjelöltként számomra különösen érdekesek a multikulturális projektek. Emellett köztudott,
hogy minden tanár személyes feladata, pedagógiai munkájának megkerülhetetlen része az
ifjúságvédelem is. Ebben külföldön egyre nagyobb szerep jut a multikulturális projekteknek.
Nemzetközi összehasonlításban pedig azt tapasztaltam, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokkal
történő foglalkozásokban alkalmazott multikulturális szempontok és módszerek nemcsak a
személyes kompetenciák fejlesztésében érnek el sikereket, hanem a szociális, a társas
kompetenciák növelésében is. Mivel lehetőségem nyílt ezen a területen konkrét, személyes
tapasztalatokra is szert tenni két alapvetően különböző országban, így kutatásom előzményeként
a következő kérdéseket fogalmaztam meg: Mit jelent a hátrányos helyzet fogalma tőlünk keletre
és nyugatra? Mi a különbség a nevelőotthoni és a nevelőszülői gondozás között? Hogyan segítik
a nehéz sorsú fiatalok nevelését a (multikulturális) projektek? Van-e reális távlati céljuk?
Internetes forrásokban található szakirodalom és projektek 130 alapján kijelenthetjük,
hogy a német ifjúságvédelemben nagyon fontosak a projekttevékenységek, különösen a
multikulturális, illetve a támogató jellegű projektek. Kutatásomnak különös aktualitást ad, hogy
Németországban egyre növekszik a szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok,
közöttük is migráns fiatalok száma. A velük való foglalkozás módszereinek kidolgozásában
tapasztalataink szerint Németország mindig is élen járt.
Jelen munkámban a szakirodalom feldolgozásán túl a dokumentumelemzés módszerét
választottam egy ifjúságvédelmi szervezet, a Familiengemeinschaften Waldecker Land e.V.
hivatalos dokumentumai alapján, hogy feltérképezzem az ifjúságvédelem feladatait. További
módszer volt az e-mailben folytatott levelezés az egyesület vezetőivel, valamint a saját
tapasztalataimra való reflektálás, amelyeket 2015 tavaszán Erdélyben és 2015 nyarán
Németországban a multikulturális projektekben részt vevő partnereknél szereztem. Ebben az
összehasonlításban a fentiekben feltett kérdésekre kerestem a választ. Dolgozatom célja, hogy a
német példán keresztül multikulturális projektötleteket mutassak be, amelyeket sikerrel
alkalmazhatunk a magyar ifjúságvédelemben is.
A Waldecker Land német ifjúságvédelmi egyesület projekttevékenysége
Ebben a részben a Waldecker Land német közhasznú egyesület célkitűzésével, sajátos
pedagógiai módszereinek131 leírásával foglalkozom. Az egyesület 1979-ben alakult,
programjának középpontjában a gyermek- és ifjúságvédelem áll. Alapelve a nevelőcsaládokban
való gondozás, oktatás és nevelés. A hátrányos helyzetű, problémás családi háttérrel rendelkező
gyermekek és fiatalok így nyugodt közegben nevelkedhetnek.
Miben áll az ifjúságvédelmi egyesület projektpedagógiája? A fiatalok megfelelő
fejlődését segítő módszereik között a legfontosabb az orientáció és a biztonságérzet. Ahhoz
hogy ezek a gyermekek később, felnőtté válásuk során hosszantartó, stabil kapcsolatokat
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Kutatásom során megismertem számos Németországon belül megvalósuló projektet, melyek
tematikájukat tekintve nagyon sokoldalúak: művészeti és kézműves, állatterápiás, munkavállalásra
felkészítő, valamint sportprojektek. Ezenkívül összehasonlítottam három Németországon kívül
megvalósuló projektet, amik a következők: Time-Out in Portugal (Szünidő Portugáliában), Barmbek
verreist (Barmbek elutazik) és Jakobsweg (Jákob útja).
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2015.10.01).
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tudjanak kialakítani, elengedhetetlen a megfelelő otthon biztosítása. Egy önálló, független élet
kialakításához nélkülözhetetlen a rendszeres kommunikáció, mégpedig a kölcsönös bizalmon
alapuló nevelés eszközeinek alkalmazásával. Az egyéniség megfelelő támogatása, a szociális
kompetenciák erősítése nélkülözhetetlen az egészséges személyiségfejlődéshez. Ebben segít a
nevelőszülői program, mely lehetővé teszi a gyermekek egyéni érdeklődésének kialakítását.
Szabadidős tevékenységek, csoportos foglalkozások, az egyesület által kialakított szociális háló
és a projektmunkák hatnak együtt abban, hogy a hátrányos családi háttérrel rendelkező fiatalok
személyisége pozitívan fejlődik, szocializációjuk biztosítottabb, kapcsolatteremtésükben,
kompetenciáikban sikereket érnek el.
Az egyesület pedagógiai módszereinek hatékonyságát lényegesen növelik a
nemzetközi projektek. A segítségnyújtás a még hátrányosabb helyzetben élő embereknek,
(nyelvileg is) idegen környezetben megvalósított projektmunka és a szabadidő közös eltöltése
fejlesztően hat a fiatalokra.
Multikulturális projektek: Trinationale Partnerschaft – Háromoldalú partnerség
A Háromoldalú partnerség interkulturális projekt nagyon sokoldalú. Résztvevői német,
romániai (erdélyi) és magyar fiatalok és felnőttek, akik évente egyszer, egy projekthét keretében
személyesen találkoznak a gyergyószentmiklósi Szivárvány Alatti Gyermekotthonban. A
projekthét alatt különböző programokat szerveznek a nevelőszülőknél nevelkedő német és a
gyermekotthonban élő erdélyi gyermekek számára. Gyakran közösen hoznak létre egy
produktumot, például egy filmet a gyermekotthon lakóiról. Közös beszélgetéseken és
rendezvényeken vesznek részt, lehetőség van közös kirándulásra, a helybéliekkel való
kommunikációra. Fontos szerepet kap a hagyományok megismerése és a szociális
tevékenységek (pl. ételosztás a rászorulóknak, keresztszülőség vállalása). A német fiatalok így
jobban áttekinthetik a partnerintézményben élő gyermekek szociális helyzetét, életmódját,
sorsát. Ebben segítik őket a Magyarországról érkező egyetemi hallgatók, akik tolmácsolási és
pedagógiai feladatokat egyaránt végeznek132. Az alábbi táblázat foglalja össze a Háromoldalú
partnerség címen megvalósult multikulturális projekt legfontosabb jellemzőit.
1. sz. táblázat: A multikulturális projekt bemutatása
A projekt elnevezése
A projekt típusa
A külföldi
projektpartner(ek)

A projektben részt
vevő fiatalok
A fiatalok jellemző
tevékenységei
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Trinationale Partnerschaft
Háromoldalú partnerség
multikulturális, német fiatalok tanulmányútja egy erdélyi gyerekotthonban
magyarországi közreműködőkkel
Familiengemeinschaften Waldecker Land Közhasznú Egyesület 133 –
Németország, Kassel
Szivárvány Alatti Gyermekotthon– Románia, Gyergyószentmiklós
Miskolci Egyetem – Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék –
Magyarország, Miskolc
- nevelőszülőknél és lakóotthonokban lévő
gondozott 14-18 éves német fiatalok
- nevelőotthonban élő 14-18 éves erdélyi fiatalok
- magyarországi pedagógusjelöltek
- interkulturális kapcsolatteremtés (beszélgetés, sport és játék, tánc)
- filmkészítés
- hagyományok megismerése
- szociális tevékenységek (gyűjtés, öregotthon, anyaotthon, élelmiszerosztás)
- az iskolarendszer megismerése

Pedagógiai feladataim között szerepelt a gyerekekkel való játékos foglalkozás, beszélgetés, valamint
csoportmunkában a kreatív alkotó munka segítése, levezetése.
133
Ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Familiensinn = http://www.kinder-foerdern.org/ (Letöltve:
2015.10.02).
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A projektben részt
vevő szakemberek
A szakemberek
jellemző
tevékenységei
A projekt helyszíne
A projekt ideje és
időtartama
Célok

Eredmények

szociálpedagógus, nevelőszülő, nevelőotthoni gondozó és nevelők, tanárjelöltek
kíséret, szervezés, felügyelet, megbeszélések, dokumentáció
Románia, Gyergyószentmiklós
évente ismétlődő,
1-2 hét
- különböző nyelveken beszélő gyermekek interakciójának biztosítása
- hátrányos helyzetben lévő fiatalok egymás közötti kooperációja
- látókör szélesítése
- dokumentációk (kisfilm, fotókiállítás készítése)
- kirándulás idegen helyekre
- szociálpolitikai és gyermekvédelmi szempontok összehasonlítása
- kompetenciák (segítőkészség, kooperáció, kommunikáció) kialakulásának
elősegítése
- partnerkapcsolatok elmélyítése
- barátságok kialakítása
- szélesebb horizonton való gondolkodás
- nyitottság további hasonló jellegű projektek megszervezésére
- partnerkapcsolatok elmélyítése
- barátságok kialakítása

Személyes tapasztalatok az egyesület multikulturális projektjeiről
Már elsőéves hallgatóként a gyakorlatban megtapasztalhattam, hogyan épül fel egy nemzetközi
projekt. 2015.04.01-től 04.06-ig pedagógiai gyakorlatot végeztem Erdélyben. A projekthét
erdélyi résztvevői a gyergyószentmiklósi „Szivárvány Alatti Gyermekotthon” lakói voltak. Ez
egy német finanszírozású, magyar nyelvű gyermekotthon, ahol a gyermekek nagy része nem
rendelkezik stabil családi háttérrel, évente ritkán találkozik hozzátartozóival.
A projekthét német résztvevői a Familiengemeinschaften Waldecker Land
gyermekvédelmi szervezetben nevelkedő fiatalok voltak Hessen tartományból, akik
nevelőcsaládi vagy családszerű közösségekben élnek. Ők évente több projekthetet töltenek el az
erdélyi gyermekotthonban, megfigyelik és összehasonlítják az egyes nyelvi, kulturális,
szociálpolitikai és gyermekvédelmi szempontokat. Egyes projekthetek konkrét produktumok
létrehozását célozzák meg, például napló, fotókiállítás, adománygyűjtés, filmkészítés, stb.
A 2015 tavaszán zajló projekthéten feladatom a tolmácsolás és a projektpartnerek
közötti kapcsolattartás volt. Folytatásként 2015 nyarán meghívást kaptam Németországba, ahol
két hétig figyelhettem a német egyesület munkáját, megismerhettem elképzeléseiket további
nemzetközi projektekről. Szemügyre vehettem, milyen szervezési módszerekkel dolgoznak, s
érdekes volt látni és megtapasztalni, hogy a „hátrányos helyzetű” 134, illetve „állami gondozott
gyermek”135 fogalma teljesen mást jelent a német és a magyar köztudatban.
Számomra személyes és szakmai téren egyaránt rendkívül hasznos volt mindkét
alkalommal a projektben való részvétel. Nemcsak nekem, hanem a résztvevő fiatalok és
nevelőik számára is a projekt legfőbb eredménye a kölcsönös elfogadás, a tolerancia, az egymás
megértésére való törekvés, az empátia, a türelem és az együttműködés volt. Ezek mind-mind
nagyon fontos alappillérei egy jól kidolgozott, megfelelőképpen finanszírozott, európai szintű
projektnek.

134

A hátrányos helyzet fogalma ebben az értelemben a társadalomban elfoglalt kedvezőtlen státuszt,
lemaradást takarja.
135
A legfontosabb eltérés, hogy Németországban: nevelőszülői hálózatban, Erdélyben pedig:
nevelőotthonban élnek az állami gondozott fiatalok.
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A projekt dokumentumainak elemzése
A szervezet egyik vezetője e-mailben elküldte részemre a 2013-as projekt dokumentumait.
Ebből kiolvashatók a nemzetközi projekt céljai: A projekt központi célja a kölcsönös segítségen
alapuló hátrányos helyzetű német és romániai gyermekek és fiatalok támogatása. Az évtizedek
óta működő ORA nemzetközi segélyszervezet és a Waldecker Land nevelőszülői egyesület
gyermek- és ifjúságsegítő szervezete dolgozik ebben a projektben. A szervezet keretein belül
kiépül a két régióban élő hátrányos helyzetű gyerekek közötti kapcsolattartás, barátság.
Nagyon fontos célja a programnak, hogy mindkét – egymástól eltérő – kultúrában
megoldásokat kell a fiataloknak keresniük és találniuk saját személyes problémáikra. Ezt
megnehezíti az a tény, hogy ezek a fiatalok nem ép családokban nőnek fel. Rá kell vezetni a
gyerekeket, hogy a „hátrány” fogalomköre milyen közös és mégis kulturálisan eltérő vonásokkal
rendelkezik. Hogyan kezeljék ezt a helyzetet? Hogyan erősítsék meg magukat és sorstársaikat?
Fontos a személyiségfejlődésük és a társadalmi helyzetük szempontjából, hogy megerősödjenek.
Nemcsak elméleti kérdéseket kell feltenniük, hanem gyakorlati tapasztalatokat is gyűjteniük
kell. A projekt egyik további fontos célja, hogy a romániai és a német fiatalok megtanuljanak
más kultúrákat és életformákat elfogadni. Meg kell érteniük, hogy az ő élettervük nem az
egyetlen lehetséges, és hogy sok út vezet el a kitűzött célhoz. Azt is el kell fogadniuk, hogy más
kultúrákban másfajta problémákkal, félelmekkel küzdenek a hátrányos helyzetben lévő fiatalok,
de hasonlóan gondolkoznak, cselekednek, éreznek mindenütt a világon és hogy senki sem jobb
vagy több a másiknál.
A következő táblázatban összehasonlítom a szervezet céljait a rendelkezésemre álló
2013-as projekthét dokumentumával, valamint a saját 2015-ös tapasztalataimmal.
2. sz. táblázat: A Waldecker Land multikulturális projektjei 2013-ban és 2015-ben
Milyen kérdések
feldolgozását jelöli ki a
2013. évi projekt terve

Milyen tevékenységek során
dolgozzák fel a kérdéseket a 2013.
évi projekthéten?

Milyen tevékenységek során dolgozzák
fel a kérdéseket a 2015. évi
projekthéten?

Mit jelent a hátrányos
helyzet más országokban
és kultúrákban?

Műhelymunka:
- Irányított beszélgetés
-„Diszkrimináció más országokban
és kultúrákban”

Látogatás:
- a hajléktalanszállón
- a segélyszervezet központjában és
élelmiszerboltjában
- a kismamaotthonban.
- egy szociálisan periférián élő
családnál (Balánbánya)
- ételosztás

Az ORA segélyszervezet
bemutatása. A hajléktalanszálló
meglátogatása, beszélgetés a
hajléktalanokkal.
Hogyan kezelik a
hátrányos helyzetüket a
gyerekek, a fiatalok és a
felnőttek?

Műhelymunka:
Irányított beszélgetés
„Hogyan éltek ti? Hogyan élünk
mi?”

Hogyan látják magukat,
életüket, értékeiket,
mindennapjaikat?

Személyes bemutatkozó levél a
projektben résztvevőktől
Műhelymunka:
Irányított beszélgetés
„Hogyan éltek ti? Hogyan élünk
mi?”
Youth Center nevű galéria

A német fiatalok megismerték a
gyermekotthon lakóinak életét,
elkísérték a székely fiatalokat az
ismerős családokhoz a húsvét hétfői
locsolkodás alkalmából és
összehasonlíthatták az
életkörülményeket, életvezetési
stratégiáikat.
A gyermekotthon lakói szívvel-lélekkel
készültek a húsvéti ünnepre,
feladatokat vállaltak, közreműködtek.
Tisztelik, élvezik és becsülik a húsvéti
hagyományokat, szokásokat, vallási
rítusokat.
A német fiataloknak a húsvéti tradíciók
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Hogyan tudunk reális
képzési-, szakmai- és
életvezetési célokat
kitűzni?

meglátogatása
a környék természeti és kulturális
nevezetességeinek felkeresése
(múzeum, kastélylátogatás, helyi
mondák, történetek)
Műhelymunka:
Irányított beszélgetés
„Önértékelés és
személyiségfejlesztés” közösségi
játékok

megismerése és megélése számos új és
szokatlan élményt nyújtott. Például
húsvéti mise, tojásfestés, tűzszentelés,
hagyományos húsvéti ételek

Műhelymunka:
Irányított beszélgetés
„A hátrányos helyzet értelmezése a
nemek szempontjából”
Együttműködés:
- kötetlen beszélgetések
- reflexió
- közös kirándulások
- sportolás
Segítség:
a projekt után a német fiatalok
karácsonyi bazárt rendeztek és a
befolyt összeget elküldték a
gyerekotthon lakóinak

Német részről csak fiúk vettek részt a
projekthéten, de direkt módon
találkoztak ezzel a kérdéssel, például:
látogatás a kismamaotthonban.
Együttműködés:
- csoportos foglalkozás keretein belül
- játék
- focimeccs
- kirándulások
- diszkó
Segítség:
egyes német fiatalok keresztszülőséget
vállaltak és a zsebpénzükből megvették
a szükséges tárgyakat, például:
ruhaszárító, járóka, bébikomp

Hogyan tudjuk
megakadályozni, hogy a
fiatalok szociálisan
veszélyeztetett helyzetbe
és bűnözői közegbe
kerüljenek?
Értelmezhető-e a
hátrányos helyzet a
nemek szempontjából?
Hogyan lehet
gyakorlatias módon
együttműködni és
segíteni?

A német fiatalok és dokumentumfilmet
terveztek és fotókat készítettek a
gyermekotthon életéről.
A német fiatalok egy gimnáziumban
tanórákon hospitáltak, beszélgettek az
igazgatóval és a tanulókkal.
A nevelők teret adtak az önkifejezésre,
a demokratikus szellemben történő
együttműködésre. Megbíztak a
fiatalokban, biztosították számukra a
szabad döntés és cselekvés lehetőségét.

A további fejlesztés lehetőségei
A gyergyószentmiklósi Szivárvány Alatti Gyermekotthon és a németországi
Familiengemeinschaften Waldecker Land nevelőszülői egyesület közötti partnerkapcsolat és
nemzetközi találkozó folytatásának tervezete136 (a dokumentum összefoglalása):
„A fiatalok nemzetközi találkozója már néhány éve működik, és az jellemzi, hogy a
projekthétnek mindig Románia adott otthont. Eddig még nem volt lehetőség arra, hogy
viszontlátogatást szervezzenek Németországban. […] Célkitűzésünk, hogy a romániai
intézményben lévő fiatalok és a mi intézményünk fiataljai hosszú időre bekapcsolódjanak a
projektbe. […] Egy ötlet lenne Gyergyószentmiklós régiójában szociális vagy környezetvédelmi
projektben közösen dolgozni. […] Fontos lenne megtudni, hogy milyen projektek jöhetnek
számításba. A nyáron megszervezett látogatást fel kell használni arra, hogy projektötleteket
találjunk. A jövőbeli látogatásokat szakmai táborként kellene megvalósítani. Ennek során a
romániai és a német csoport a gyermekotthon külön helyiségeiben egy projekten dolgozik. A
tábort autonóm módon kellene irányítani, hogy így a csoportban minden felmerülő
tevékenységet önállóan el tudjanak intézni. Továbbra is fontos szerepet kapnak azonban a
szabadidős tevékenységek, a kirándulások és a sportprogramok. A projektmunka során
136

Saját fordításomban: Heiner DICKHAUT, Konzeptentwurf für die Weiterführung der Jugendbegegnung
zwischen dem Kinderheim unterm Regenbogen in Georgheni, Rumänien und den Familiengemeinschaften
Waldecker Land, Deutschland, 2013, (kézirat)
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remélhető, hogy a résztvevők azonosulni tudnak a projekttel, hiszen tevékenységük eredményét
közvetlenül látják. A közös munka és a közös tevékenységek révén a résztvevőkben kialakul a
csapatszellem, az együttérzés és kölcsönös megértés. A projektben való munka nem csak
nemcsak a találkozó idejére kell, hogy koncentrálódjon, hanem egy közös munkában
folytatódnia kell. Létre kell hozni a német nevelőszülői családoknál egy olyan munkacsoportot,
ami felelős a koncepció javaslatainak megvitatásáért és megvalósításáért, részt vesz
projektpartnerek keresésében, a projekt előkészítésében, megvalósításában és értékelésében.”
Összegzés
A német ifjúságvédelemben nagyon fontosak a projekttevékenységek, különösen a
multikulturális, illetve a támogató jellegű projektek. A német pedagógia mindezeken túl nagy
hangsúlyt helyez a személyiségfejlesztésre, a csapatmunka és a kooperáció kialakítására.
A Waldecker Land egyesület multikulturális projektje valódi, támogató jellegű
projekt, ami a „hátrányos helyzetű segít hátrányos helyzetűnek” elvén működik. Összetettségét
az adja, hogy egyaránt tartalmaz az egyén és a csoport szintjén megvalósuló fejlesztési célokat
és eredményeket, segíti a hátrányos helyzetű fiatalok társadalomba való beilleszkedését,
gátlásaik csökkentését és esélyegyenlőségük megvalósítását.
A projekt folytatásaként multikulturális nyári tábor megvalósítását tervezzük,
melynek programjai között szerepelhet például:
 kulturális ismeretek bővítése játékkal
 tánctanulás
 nyelvtanulás
 sport
 közös kirándulások szervezése
 kézműves foglalkozások
A német és erdélyi fiatalok számára a Miskolci Egyetem tanárjelöltjei szerveznének a tábor
keretében különböző foglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket. Mindezeket akkor tudjuk
megvalósítani, ha a német partnernél meglesz a kellő akarat és pénzügyi forrás.
Irodalom:
Ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Familiensinn = http://www.kinder-foerdern.org/ (letöltve:
2016. március 26.)
Kinderund
Jugendschutz
=
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Kinder-und-Jugend/kinder-undjugendschutz.html (letöltve: 2016. március 28.)
Pädagogik für junge Menschen = http://www.kinder-foerdern.org/p%C3%A4dagogik/ (letöltve: 2016.
március 29.)
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A fogyatékossággal élők helyzete a munka világában
László Vivien
Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogi diplomát szerzett hallgatója
Bevezetés
A fogyatékosügy egy összetett, interdiszciplináris kutatási terület. A fogyatékkal élők a
társadalom egyik leghátrányosabb helyzetében lévő csoportját alkotják. Az Európai Bizottság
adatai szerint a szociális kiadások harmadik legnagyobb kategóriája a fogyatékossággal élők
munkanélküli segélyezése és a megváltozott munkaképességűek támogatása137. Magyarországon
a lakosság 10%-a él együtt valamilyen fogyatékossággal138. Úgy gondolom, a társadalomba való
teljes integrációjukhoz vezető út a munkán keresztül vezet, hiszen a munkaerő-piacon való
részvétel lehetővé teszi, hogy az emberek gondoskodjanak saját megélhetésükről és teljesebb
életet éljenek. A munka lehetővé teszi, hogy az ember megőrizze méltóságát és nagyobb
függetlenségre tegyen szert.
Az integráció lehetőségei
Segítő/támogató szervezetek
A fogyatékossággal élők társadalmi életbe való befogadásánál, illetve a mindennapi
életvitelüknél az egyik legnagyobb szerepet játszó tényező, a különböző segítő/támogató
szervezetek részéről nyújtott segítség. A fogyatékossággal élő személyek is tudnak értékteremtő
munkát folytatni. Azonban, hogy ez megvalósuljon sokszor tárgyi feltételekre, szakmai
segítségnyújtásra, támogatásra van szükségük. Ezeket biztosítják azok a közalapítványok,
amelyek kiállnak a fogyatékosügy mellett, hiszen céljuk az, hogy az általuk képviselt ügyet,
minél szélesebb társadalmi kör támogassa. Munkájukban csatlakoznak a nemzetközi
fogyatékosságügyi politika deklarált céljaihoz, érdekvédelmi szervezeteik (pl. Autisták Országos
Szövetsége, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Érdekvédelmi Szövetsége, Halmozottan
Sérültek Szülőszövetséges stb.) segítséget próbálnak nyújtani az elhelyezkedésben is.
Civilszervezetek
Abban, hogy a fogyatékkal élők munkához jussanak kiemelkedő jelentőséggel bírnak azok a
civilszervezetek, amelyeket maguk a fogyatékossággal élők és támogatóik hívnak életre. Fontos
megjegyezni, hogy ezeknek a szervezeteknek is kimondott célja, hogy a jog útján is
érvényesítsék a fogyatékossággal élők egyenlő jogaikat, az egyenlő bánásmódot és
mindenekelőtt a tanuláshoz és a munkához való jogaikat. Kiemelkedő munkát végez a
civilszervezetek közül például az önkéntesekkel dolgozó Szimbiózis Alapítvány.
Stratégiai elvek: Országos Fogyatékosságügyi Programról szóló határozat
Fontos megemlíteni, a hatályos, új Országos Fogyatékosságügyi Programról szóló határozatot,
ami a 2015-2025-ös időszakra határozza meg a fogyatékosságügyi szakpolitika legfőbb irányait.
Alapvető célja a programnak a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek minél
nagyobb arányú elhelyezkedésének segítése a nyílt munkaerő-piacon. Ehhez szükséges a
foglalkoztatók és a célszemélyek közötti kapcsolat megteremtése, mindkét fél felkészítése,
továbbá ösztönzése.
Kvótarendszer
A foglalkoztatást elősegítő lépés továbbá a kvóta-szabályozási rendszer, mely azt jelenti, hogy
minden munkáltató, akinek az általa foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 25 főt, és az általa
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5%-át,
rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500

137

forrás: http://eurlex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636

138

részletes adatok: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossag
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Ft/fő/év. Jelenleg Magyarországon 65.000 megváltozott munkaképességű személy
foglalkoztatása helyett fizetik be ezt az összeget a munkáltatók139.
Adókedvezmények
Vannak továbbá adókedvezmények is, ilyen például az a lehetőség, amely a munkaadót illeti
meg az olyan adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra, amiben a munkavállaló
érvényes rehabilitációs kártyával rendelkezik, mértéke az adó alapjának megállapításánál
figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal csökkentett
munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százaléka140.
Projektek: a TÁMOP-1.1.1.-12/1 projekt és az EFOP 1.1.1-15. projekt
A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítéséről
szóló TÁMOP-1.1.1.-12/1 projekt is azt a célt tűzte ki, hogy munkalehetőséget teremt a
fogyatékkal élőknek. A projektet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, valamint a kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervei
együttműködve valósították meg. A pályázat alanyi köre a megváltozott munkaképességű
személyek közül a C1 és a B1 kategóriás személyek, náluk az egészségromlás a legcsekélyebb
mértékben áll fenn. A pályázat során támogatási eszköz volt a bér és járulék, a munkába járás, a
képzési költségek, a képzési alkalmassági vizsgálatok, az ebből fakadó utazás 100%-os
támogatása. Továbbá: munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása és az ehhez kapcsolódó utazás
100%-os megtérítése. Fontos kiemelni azt, hogy a projekt a munkáltatóknak nem tette
kötelezővé a továbbfoglalkoztatást, ez csak a projekt idejére vonatkozott. A projekt
meglehetősen sikeresnek bizonyult, hiszen több mint 12.000 megváltozott munkaképességű
személyt vontak be, és körülbelül 2000 főt a munkáltatók továbbra is foglalkoztattak. Úgy
gondolom az Európai Unió ezzel, és az ehhez hasonló pályázatainak megvalósításával jó úton
halad afelé, hogy megvalósítsa a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű
személyek teljes körű integrációját a társadalomba és a munka világába.
Itt szeretnék még kiemelni egy új projektet is, az EFOP 1.1.1-15. projektet. A pályázat a
megváltozott munkaképességű emberek nyílt munka-erőpiaci elhelyezkedését hivatott segíteni, a
rendelkezésre álló munkahelyeket növelni, a munkáltatókat és a munkavállalókat felkészíteni,
emellett a társadalom érzékenyítése is része a programnak. A megváltozott munkaképességű
személyeket teljes mértékben egyenlően kezelte a projekt összes létező kategóriája, de kiemelten
fontos volt a pályakezdő személyek bevonása is.
Szabályozások
Alaptörvény
Hazai szabályozásunk tükrében a magyar jogrendszerben a hierarchia legtetején álló törvényre,
az Alaptörvényre, illetve a foglalkoztatás területére irányadó jogszabályok közül a
legkiemelkedőbbre, a Munka törvénykönyvének idevágó részei hangsúlyosak. Az új
Alaptörvény hatékonyak próbálja kezelni a problémát, hogy a fogyatékossággal élő emberek
akadályozva vannak alapvető jogiak érvényesítésében, illetve korlátozva vannak a másokkal
egyenlő mértékű társadalmi részvétel megvalósításában. Ennek fényében közvetlenül, a
fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz:
- Deklarálja a fogyatékosság szerinti különbségtétel tilalmát.
- Garantálja az alapvető jogokat mindenkinek.
- Állami célként jelenik meg a fogyatékossággal élők és a jelnyelv védelme.
- Szociális biztonság nyújtására való törekvés.
Azonban – az Alaptörvény tekintélyére hivatkozva – úgy gondolom elősegítené a
fogyatékossággal élők helyzetét az, ha meghatározásra kerülne alanyi körük, illetve beillesztésre
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kerülne az Alaptörvénybe egy olyan rendelkezés, amely konkrétan segítené elő a
foglalkoztatásukat.
A munka törvénykönyve
A Munka törvénykönyvében szerepelő rendelkezések:
- Ma már nem kelléki feltétel a munkavállaló cselekvőképessége a munkavégzéshez.
- Az ésszerű alkalmazkodás követelményének előírása.
- Felmondás korlátozása a megváltozott munkaképességű személyek tekintetében.
- Pótszabadságok biztosítása.
A törvény differenciál a célcsoporton belül, mert a felmondás korlátozását csak a megváltozott
munkaképességű személyek tekintetében teszi lehetővé. Az ésszerű alkalmazkodás
követelményét, pedig csak a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása esetén írja elő. Úgy
gondolom, hogy ezt a fajta differenciálódást meg kellene szüntetni a törvényben az alanyi kör
teljes körű védelmének érdekében. Az ésszerű alkalmazkodás kötelezettségét hazánkban a
Munka törvénykönyve, valamint a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény is tartalmazza,
azonban mindkettőből hiányzik a fogalom meghatározása, ezért is gondolom úgy, hogy a
definiálásra szükség lenne mindkét jogszabályban. Továbbá: nagyobb előre haladást vélhetnénk
felfedezni, ha a törvény több kötelezettséget írna elő a munkáltatókkal szemben. A
foglalkoztatás területére irányadó jogszabályok közül a legnagyobb tekintéllyel, a Munka
törvénykönyve rendelkezik, ezért is meghatározó, hogy ebben kellene szerepelnie a
fogyatékossággal élőket érintő rendelkezéseknek is.
Gyakorlati tapasztalatok
Interjú a Putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthonában
A kutatás során a Putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthonának
vezetőségével készíthettem egy interjút, az ott lakók foglalkoztatásáról. 202 fő tartózkodik
jelenleg az otthonban, 18-86 éves korig terjed a lakók életkora, a bentlakás az egyik feltétele
annak, hogy munkát kapjanak. 135 főt foglalkoztatnak védett munkahelyen intézeti keretek
között, és 1 fő dolgozik a város gondnokságnak közmunka programban, a további 66 fő pedig
elérte nyugdíjkorhatárt. A szociális foglalkoztatásuk alatt beszélhetünk fejlesztő-felkészítő és
munka-rehabilitációs foglalkoztatásról. Az interjú elkészítésekor kiemelésre került, hogy Putnok
körzetében rendkívül magas a munkanélküliség, így még kevesebb esélyük nyílik az otthonban
lakóknak a munkavállalásra, hiszen egy másik városba való bejárást nem tudnak számukra
finanszírozni. Ha térítésre is kerülne az utazási költségük, akkor se valósulhatna meg az egy
másik városba való átjárás, mert szükséges lenne egy olyan támogató, aki közreműködne a
biztonságos utazásuk érdekében. Az itt lakó személyek, mivel értelmi fogyatékosok,
gondnokság alatt vannak. Ennek következményeként a munkáltatók még inkább elzárkóznak a
foglalkoztatásuk lehetőségétől. Speciális munkahelyek, rájuk szabott feltételekkel nincsenek a
vonzáskörzetben, pedig nekik ez lenne a legmegfelelőbb, hiszen ők a versenyszférában nem
tudnak meggyökeresedni. Arra a kérdésre, hogy mi a foglalkoztatásuknak a legfőbb akadálya azt
a választ kaptam, hogy egyáltalán nincs megkeresés a munkáltatói oldalról. A társadalom nincs
még felkészülve a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjára. Az otthonban próbálják őket
felkészíteni arra, hogy önállóan boldoguljanak az élet minden területén, de sajnos az
tapasztalható, hogy erre nem nyílik lehetőség a társadalom zárkózottsága, adott esetekben
elutasító magatartása miatt.
Kérdőív kitöltése munkáltatókkal
A fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű aktív korú állampolgárok
munkavállalási, foglalkoztatási jellemzőit kérdőíves felméréssel is feltérképeztem. A kérdőívet
több mint 20 munkáltatóhoz sikerült eljuttatnom a kutatás során. Meglepődve tapasztaltam, hogy
csupán csak 15%-uk foglalkoztat fogyatékossággal élőt és/vagy megváltozott munkaképességű
személyt. Volt olyan hatalmi pozícióban álló, aki azzal indokolta nemleges válaszát, hogy a
foglalkoztatóknál az egyéni, nem pedig a társadalmi érdek a meghatározó, s hozzátette, hogy
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mindkét oldalról nézve túlzottan korlátozottak a lehetőségek. Volt, aki arra hivatkozott, hogy
nincs idő felügyelni a pontos, precíz munkát, de volt, aki csak a távolságtartásra apellált, azaz
arra, hogy a megváltozott munkaképességű munkaerő nem tud beilleszkedni a csapatba, tőle
mindenki más távolságot tart. Arra a kérdésre azonban, hogy foglalkoztatnának-e, megadnák-e a
lehetőséget a fogyatékos vagy a megváltozott munkaképességű személyeknek a
foglalkoztatásukra, 85%-uk válaszolt igennel. Véleményem szerint ahhoz, hogy sikerüljön az
előrelépés, hogy az Európai Unió 2020-ra kitűzött célja, – mely a 20–64 évesek foglalkoztatási
rátájának legalább 75%-ra való növelése – szükséges lenne ezen személyi kör definíciójának
alapvető tisztázása. Sok ember nem is gondolná, mennyi lehetősége lenne például egy
mozgáskorlátozott személynek a nyílt a munkaerő-piacon való elhelyezkedésre is.
Összegzés
Véleményem szerint, mikor valaki meghallja a fogyatékossággal élő vagy a megváltozott
munkaképességű jellemzőt, rögtön az értelmi fogyatékosok kategóriájára fókuszál. A hétköznapi
életben ők valóban még nehezebben állják meg a helyüket, és alig van lehetőségük munkába
állni, azonban arra is gondolnunk kell, hogy sokféle variációja létezik a fogyatékosságnak abból
adódóan, hogy okozhatja azt valamilyen súlyos betegség, velünk született ok, vagy akár baleset
eredménye is lehet. Mi magunk is kerülhetünk ilyen helyzetbe, ezt ne felejtsük el! A kutatásom
során több olyan lehetőséggel ismerkedtem meg, amely véleményem szerint vonzóvá teheti egy
munkáltató számára a fogyatékossággal élők vagy a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatását. Alapjába véve társadalmi felelősség is, egy nemes feladat segíteni az
integrációjukat, a befogadásukat. Egyre több kitűnő, a jogviszony mindkét alanyának kedvező
gyakorlat válik ismertté, azonban még a munkavállalóknak és a munkáltatóknak is van hová
fejlődniük, van mit tanulniuk. Ezt látva, a kutatásom során megfogalmazódtak bennem
javaslatok is, mint például:
•
•
•
•
•

a hazai szabályozásban egységes fogalom meghatározása,
a munkáltatókban élő sztereotípiák lebontása,
a munkavégzés idejére támogató biztosítása,
a létező kedvezmények, lehetőségek szélesebb körben való megismerhetősége,
a megváltozott munkaképességűek esetében egy olyan lehetőség, amellyel szert tehetnének új
végzettség megszerzésére, például átképzések felkínálása.

Tudom és értem, hogy az állam próbálja előmozdítani foglalkoztatásukat, mégis az is kiderült
számomra, hogy rengeteget kell ahhoz csiszolódnia a gyakorlatnak is, hogy ez valamilyen
szinten megvalósulhasson.
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