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Erdélyi Margit 

Az olvasás és a metakognitív feladatok 

 

Az olvasás folyamatának megismerésével egyre több tudományos diszciplína 

foglalkozik. Nem csupán a pedagógia és a tanuláselméletek tűzték ki célul az olvasáskutatást, 

az olvasáselmélet és -gyakorlat vizsgálatát, hanem egyéb tudományterületek ágazatai is. Az 

olvasáskutatás immár interdiszciplináris területnek számít, mivelhogy művelődésanyaga 

bőséges forrásból táplálkozik, úgymint a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a 

kommunikációtan, a pszichológia, a pszicholingvisztika, a szociológia, a szociolingvisztika, a 

kulturális antropológia, a pedagógia, a módszertan, a megismeréstudomány stb. területeiről. 

Az utóbbi években különösképp felerősödött a kognitív pszichológia és pedagógia 

aspektusainak érvénye, legfőképpen az általunk választott téma, a nyelvi tudatosság és az 

olvasás összefüggéseinek megismerésében. 

Az olvasás folyamatának kutatása érdemben eddig körülbelül egy évszázadnyi időben 

zajlott, és az elméleti feltevések sokfélesége jellemzi. Eredményeit természetszerűleg 

befolyásolja a fentebb említett szaktudományi háttér sokszínűsége is. Noha sokan és 

sokrétűen foglalkoztak az olvasás észlelési, feldolgozási, megértési folyamataival a 21. század 

első éveivel bezárólag, mégis gond van az olvasással.
1
 Nemzetközi felmérések (IEA, PISA, 

Monitor) bizonyítják hogy, főleg a fejlett ipari országokban nagyarányú a funkcionális 

analfabetizmus, (a funkcionális illiteráció). Az iskolákban nagy számban találhatók diszlexiás, 

ill. kvázi-diszlexiás diákok, sőt a társadalmi köztérben is sajnos elég magas az ilyen felnőttek 

száma. A gondnak többféle oka is megfogalmazódik a szakemberek különböző szempontú 

vizsgálatai szerint. Lehet indoka a vizuális kultúra felerősödése, a családok szociális 

elesettsége, az iskola nem megfelelő módszerválasztása, a családi nevelés és környezet, a 

tanító személyisége és egyéb. 

Az olvasás szerepe az utóbbi években nagyban átértékelődött, határozott befolyással bír 

vele kapcsolatban a világháló mozgó – képes – hangos – szöveges információhalmaza, amely 

könnyen elcsábítja a nyomtatott betű olvasóit, a könyvek kedvelőit. Bármely olvasótáborba 

tartozzunk is, olvasni tudnunk kell; nemcsak az olvasástechnikák elsajátítása fontos az olvasó 

ember számára, hanem az is, hogy megértse és funkciójának megfelelően alkalmazni tudja az 

adott szöveg tartalmiságát, az olvasás ugyanis alapja a tanulási folyamatoknak.  

Mi két alapvető tudomány  – olvasásra vonatkozó – erős befolyását továbbra is szeretnénk 

kiemelni: a nyelvtudományét és az irodalomtudományét. 

Napjainkban a nyelvtudomány, főleg az alkalmazott nyelvészet jobban odafigyel az 

olvasásra vonatkozó fundamentális ismeretekre, mint korábban tette. Szempontjai persze nem 

mindig azonosak: lehetnek azok kiemelten grammatikai, pragmatikai, retorikai, stilisztikai  

megközelítések vagy a  kommunikációtan a szemiotika felől indított álláspontok.  A 
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metodikailag létjogosult eljárások pártolói szelektíven dolgoznak az adott kutatási 

eredményekkel, s ezeket felhasználják az olvasástechnikai módszerek, a szövegértő olvasás, 

az olvasás motiváltságának jobbításában. Mindahányat az irodalomtudomány (vonatkozzon a 

szépirodalmi, a tudományos vagy ismeretterjesztő művekre, műfajokra stb.) sokféle 

szempontú vizsgálataival teljes minőségben megtámogatja. A gyakorlott olvasás 

elsajátításának személyes érdekeltségét szintén megerősítheti (mégha ellentmondásnak tűnik 

is) a világháló „olvasása”. Hiszen, ha valaki a neten kíván információhoz jutni, nem lehet 

funkcionális analfabéta.  

Örvendetes tehát, hogy az olvasás, az írás, a beszéd, a gondolkodás oktatástörténeti és       

-elméleti kutatásai oly sok irányból kapnak megerősítést, merthogy kijelölik a pragmatikus, a 

gyakorlati célzatú tudás/ismeretek hasznosításának fő útvonalait, amely korunk 

művelődéspolitikájának egyik legfőbb feladata. Némi túlzással azt mondhatjuk, a tágabban 

vett olvasás, a jelek, a szimbólumok, az írásjelek felismerése, megértése nélkül nem tudunk 

megélni, nem tudunk kommunikálni, nem tudunk érvényesülni a munkapiacon, hiszen 

folyamatosan rákényszerülünk olvasni önmagunkat és a környező világot. Mindebből 

következik, hogy korunk iskolájának (az óvodával kezdődően az egyetemmel bezárólag) 

célzatosan kell foglalkoznia az olvasás különböző szintjeinek: a kezdő, a haladó, a gyakorlott 

olvasók tudásszintjének diagnosztizálásával, fejlesztésével, korrekcióival, kvalitásának 

növelésével. A „minőség” fogalom kapcsán mind a hangos, mind a néma olvasási szintek 

kivitelezését, mind a szövegértő olvasás folyamatában elérhető megértési fokozatok 

differenciált skáláját értjük. Így: a szó szerinti, az értelmező (interpretáló), a bíráló (kritikai), 

az alkotó (kreatív) szintű olvasási lépcsőfokokat. A felsoroltak egyértelműen megerősítik 

fentebb említett gondolatunkat, miszerint az olvasás és annak elsajátítása/elsajátíttatása vagy 

annak kutatása interdiszciplináris összefogással lehet érdemi. Nem véletlen, hogy 

világkongresszusok foglalkoznak az olvasással kapcsolatos problémák feltérképezésével, 

megoldhatóságával, mivelhogy világméretű problémáról van szó. A nemzetközi kutatások – 

nagy számú kutatási eredmények birtokában – egyre világosabban tudják megfogalmazni 

mind az olvasási képességek fejlesztési technikáit,  mind pedig a háttér-tudományok hatását 

az olvasási szint minőségi és mennyiségi megerősítésében. A magyarországi 

olvasásvizsgálatok eredményei egyértelműen befolyásolták korábban is, befolyásolják ma is  

hazai (szlovákiai) oktatási gyakorlatunkat, hiszen kisebbségi helyzetben nem csupán az 

anyanyelven történő tanításban, nevelésben, hanem a csaknem azonos starthelyzetből induló 

idegennyelv-oktatásban (esetünkben a szlovák)  s egyéb tantárgyak oktatásában is levonhatjuk 

e törekvésekből a célzatunknak megfelelő konklúziókat. A fentiekkel összefüggésben a 

felsőfokú óvó-, tanító- és tanárképzésnek határozottabban megfogalmazott feladatokat kell 

magára vállalnia mind az elmélyült olvasáskutatás terén, mind az olvasástanítási módszerek 

felülbírálata, eredményessége tekintetében.  

Az iskolai tudásfajták közül a legtöbbször éppen a fejlett olvasási képességet emlegetjük, 

lévén, hogy nélküle csak az iskolai kudarcok gyarapodásáról szólhatunk. Az iskolai, majd       

a társadalmi sikerek letéteménye éppen a fejlett olvasási képesség. Nem csodálkozhatunk, ha 

sok vita kiváltója az iskola minden szintjén a diákok olvasni tudása vagy nemtudása, és ismert 

tény az is, hogy időnként módszerek sokasága javítja/rontja a fejlődő olvasó esélyeit. Olykor 
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tanácstalan a szülő és a tanító amiatt, hogy az egyik gyermek gond nélkül, a másik pedig 

óriási nehézségek árán tanul meg olvasni, noha a módszer ugyanaz. Azt a tényt vita nélkül 

kell elfogadnunk, hogy az olvasás az egyik legösszetettebb cselekedete az embernek, s 

kizárólag az embernek, azaz Márai Sándorral szólva: „csak az ember olvas”. 

Következésképpen a faktumok összhangzata kapcsán elmondhatjuk: ahány individuum, 

annyiféle olvasó, annak ellenére, hogy egy közös tulajdonnak, az olvasás ismeretének részesei 

mindannyian.  

Az ember olvasási képességének fejlesztése általában a gyermekkorra tehető. A kezdő 

olvasók korai szakaszában az óvodáskorban is teszünk lépéseket az olvasóvá fejlesztés terén.                        

A nyelvpedagógiák elkülönítik az egyes szakaszokat a befogadói és alkotói nyelvi  

képességek okán, mégpedig a következőképpen: az olvasás és a hallás utáni megértés 

befogadási jellegű; a beszéd és az írás pedig alkotói jellegű szakasz. Ide tartozik azonban, 

hogy ezek a képességek és működtetésük a feladatnak megfelelően folyamatosan keverednek, 

egymást erősítve léteznek. Az olvasó esetében az írásból kiindulva – az élmény és gondolat 

megértésének irányába kanyarodnak, az író esetében pedig – a gondolat, az élmény 

kifejezésének irányába. Paul de Man írja Rilkéről: „Művei ellenállnak a fordításnak, témái 

bensőségesek, nyelvezete gyakorta homályos. Mégis lázas érdeklődéssel fogadták, mintha 

mondandója közvetlenül érintené még azokat az olvasókat is, akiknek nyelve vagy sorsa távol 

áll az övétől. Sokan olvasták úgy, mintha énjük legeldugottabb zugait szólította volna meg, 

mintha olyan mélységeket tárt volna fel, melyek létezését nem is gyanították, vagy mintha az 

ő révén olyan megpróbáltatásoknak válhattak volna közösen részeseivé, melyek megértésében 

és legyőzésében ő volt segítségükre. Számtalan életrajz, visszaemlékezés és levél tanúskodik 

erről a fölöttébb személyes fogadtatásról. (…) Rilke maga is gyakran eljátszott a másokhoz 

fűződő kettős viszony kétértelműségével, függőben hagyva, hogy a kettő közül melyik, a 

költő vagy az olvasó, szorul rá a másik segítségére önmaga fenntartásához.”
2
  A téma 

részletesebb megismerése végett e gondolatsor feldolgozásának bőséges adattárából csupán 

néhány hangsúlyosabb műre utalnánk.
3
 Az irodalomelméletek különös nyomatékkal 

foglalkoznak az író – mű – olvasó hármas összefüggéseivel, illetve az utóbbi évtizedekben 

kiemelten az olvasó szerepével, funkcionáltatásával; az interpretáció, a recepció 

lehetőségeivel. 

 A pszichológiai tudományok, akár a pedagógiai, akár a klinikai vonatkozásokat 

nézzük, nem kerülték meg soha a nyelv és a beszéd, a gondolkodás és az érzelmek 

kérdéskörét, a művészetek, az irodalom hatásának mechanizmusait. Az utóbbi időben pedig 

                                                
2 Paul de Man: Az olvasás allegóoriái. Ictus Kiadó és JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1999., 35-36. 
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hozzájuk csatlakozott a pszicholingvisztika befolyása mind a kutatást, mind az oktatási 

folyamatok vizsgálatát tekintve. „A pszicholingvisztika a nyelvhasználatot elsősorban nem 

mint valami más lelki jelenség »tünetét« vagy mutatóját kezeli, hanem számára a nyelv és a 

beszéd mint önálló pszichológiai probléma jelenik meg. (…) A pszicholingvisták feltevései 

szerint a nyelvtant, a  nyelvi rendszert elvont értelemben minden beszélő birtokolja. 

Tulajdonképpen ez a fejbéli, mentális nyelvtan az, ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy 

közléseket produkáljunk és értsünk meg, hogy verbális tevékenységet folytassunk. (…) 

Mindebből természetszerűen folyik, hogy a pszicholingvisztika a korábbiaknál sokkal inkább 

támaszkodik a nyelvészetre.”
4 

 A nyelvnek a társadalomban betöltött funkciója (legyen az a társadalom egynyelvű 

vagy többnyelvű) – nyelvtudásunk, beszédtudásunk majd ezzel összefüggésben olvasni-

tudásunk szempontjából – feltételezi a szociolingvisztikai háttértudást. A nyelvészek többsége 

elvont tudásnak nevezi azt, amellyel a beszélők az általuk beszélt nyelvről, nyelvekről 

rendelkeznek. „Azért lehetséges a kommunikáció az egyazon nyelvet beszélő emberek között, 

mert közös ez a tudásuk, bár hogy miképp közös – vagy hogyan sajátítják el – azt nem értjük 

túl jól. Biztos, hogy fontos pszichológiai és társadalmi tényezők játszanak itt szerepet, s 

lehethogy genetikaiak is. Mindenesetre a nyelv közösségi tulajdon, bár kétségkívül absztrakt 

tulajdon. (…) el kell ismernünk: egy nyelv nem pusztán a vizsgálódás absztrakt tárgya, hanem 

egyúttal olyasmi is, amit az emberek használnak.”
5
 

 A hatvanas években induló kognitív pszichológiai kutatások nem csupán a fenti 

aspektusok alapján láttatják a kérdéskör összefüggéseit; a nyelvhasználat és olvasás 

problémáját, hanem kibővítve értelmezik a megismerés alakzatait, folyamatait. Ezeknek nem 

pusztán tanulási és emlékezési módozatok függvényében vizsgált eredményeit nyújtják, 

hanem a jelentéssel bíró, tartalmas szövegek megértését is forszírozzák. A kognitív 

pszichológia és az emlékezetkutatás fogalomrendszere mintegy konstruktívabbá tette az 

olvasáskutatást. Az információfeldolgozás terén az informatika megizmosodása ugyancsak 

megerősítette az adekvát fogalomhasználatot, ugyanakkor a számítógépes eljárások és 

kutatások és a kognitív pszichológiai eljárások a feldolgozás, az átalakítás, a tárolás terén 

egymás modellálását is megvalósítják. Az olvasás számítástudományi értelemben is 

információfeldolgozás, mert amikor a szövegről történő vizuális információk begyűjtésekor 

felhasználjuk korábbi ismereteinket, voltaképpen dekódoljuk a szavakat, mondatokat. Miután 

ez megtörtént, a memóriánkból hozzákeressük a megfelelő jelentést. A gyakorlott olvasó 

bőséges tudással rendelkezik a szó- és fogalomhasználat terén, ismeri azok kiejtési és 

helyesírási jellemzőit; számára ismert nyelvtani szabályok, megélt személyes élmények, 

spontán asszociációk kapcsolódnak a felismert szavakhoz/szöveghez. Ebben a folyamatban 

nagy hatékonysággal érvényesül az ún. mentális lexikon (a belső lexikon), azaz a szavak, 

fogalmak belső leképezése és tárolása az emlékezetben. „A nyelvi és a beszédjelek tárolása 

az anyanyelv-elsajátítással kezdődik, s életünk végéig tart. Az agyban van egy tároló 

rendszerünk, amelyben a nyelv és a beszéd különféle egységeit, szabályait, működési 

módozatait tároljuk. Ezeket alkalmazzuk a beszédprodukció, a beszédrecepció egyes szintjein, 

az anyanyelv-elsajátítás folyamatában, avagy olvasáskor. Ezt a tároló rendszert nevezzük 

mentális lexikonnak.”
6 
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Ismert tény, hogy az olvasás- és írásrendszerek kultúrafüggők. Merlin Donald szerint: 

minden kultúrafüggő készség megérdemli a neuropszichológiai boncolgatást. „Induljon akár 

»alulról«, akár »felülről« egy kognitív evolúciós elmélet, végül a magasabb funkció két eltérő 

megközelítése közül fogja az egyiket választani:  vagy a »moduláris«-t, vagy az »egységes«-t. 

A moduláris elméletek, melyeket időnként képesség-elméleteknek is hívunk, bizonyos számú 

kvázi-független kognitív »modult« javasolnak. Ezek a magasabb működés egyes 

különválasztható és izolálható aspektusaiért felelősek. Az egyes elméletekben a modul 

magában foglal azonban általában egy meghatározható magasabb mentális funkciót vagy a 

funkció egy szintjét. Lehetnek külön struktúrák (és következésképpen külön evolúciós 

adaptációk), a térbeli gondolkodásra, a matematikai képességekre, a zenei tehetségre, a 

fonológiai készségre, az orális lexikonra, az írott lexikonra, a vizuális ábrázolásra, a nem 

verbális gondolkodásra,.... A nyelvet és gondolkodást illető bármiféle evolúciós elképzelést 

nagyban befolyásolja az emberi magasabb funkcióhoz kapcsolódó kognitív modulok száma és 

típusa.”
9
 Donald elméletében a nyelv és gondolkodás története az agykéreg növekedésének 

történetévé válik. A továbbiakban leírja még, hogy az olvasás azért kap hangsúlyozott 

figyelmet a neuropszichológiai elemzésben, mert fontos.  
 

Az olvasás tanítását mind a dekódolás, mind a megértés terén hatékonyabbá tették 

azok a különböző kutatási eredmények is, amelyek nem csupán a tartalom felől vizsgálták az 

olvasás technikáját, hanem a tipográfia alapján is, s ezek a kutatások aztán  elvezettek a 

szemmozgás vizsgálatokhoz. Mindezzel összefüggésben Cs. Czachesz Erzsébet megállapítja: 

„A gyakorlott olvasóknak kevesebb vizuális információra van szükségük a szöveg 

megértéséhez, mert az íráskép alakzatainak felismerésében jártasabbak, fejlettebb 

olvasástechnikával rendelkeznek, és még az a képességük is segíti őket, hogy a kezdőknél 

jobban meg tudják jósolni, hogy mi is következik a szövegben. Esetükben a nyomtatott 

szöveg információtartalmának feldolgozása nem csupán az inger által vezérelt, hanem jelentés 

által is.”
7
 Vagyis nem csupán dekódoljuk az írásjeleket, amelynek alapján megértjük a 

szöveget, hanem az is befolyásolja a feldolgozást, hogy mit tudunk a témáról, vagy minek 

várjuk el szövegbeli bekövetkezését. Az olvasáskutatás szakirodalma
8
 felsorol néhány olyan 

tényezőt, amely befolyásolja a szófelismerés idejét és módját. Ide sorolandó a gyakorisági 

hatás, a lexikális státusz hatása, szó-elsőbbséghatás, a legalitás hatása, a szóhasonlóság hatása, 

az ismétlés hatása, a szemantikai telítettség hatása, a vizuális degradálás hatása. 

 A magyar írás hangjelölő és betűíró, elkülönbözik a festett, rajzolt, rovott stb. 

közlésektől. A magyar nyelv elkülönbözik a flektáló, izoláló nyelvektől, mert agglutináló 

(toldalékoló); gazdag az alaktanunk, sok a toldalékunk, gyakran hosszúak a szavaink, mindez 

befolyásolja a beszédértést, a helyesírást, ill. az olvasást. Az olvasástanítási módszereknek a 

fentiekhez alkalmazkodniuk kell. „A magyar következetes hangjelölő és betűíró írásrendszere 

a hangoztató olvasástanítási módszert, a hangtanítás-betűtanítás sorrendjét kívánja meg, a 

nyelv típusa és a helyesírás morfofonetikus jellege pedig a szintetikus módszerű, szótagoltató 

dekódolási stratégiáit – mondhatjuk – teszi kötelezővé.”
10

 – írja Adamikné Jászó Anna. 

 Ennek a kitételnek ellentmondani látszanak a Cs. Czachesz Erzsébet által publikált 

eredményvizsgálatok, amelyek ötféle (Ligeti, Lovász, Romankovics, Tolnainé, Zsolnai) 

módszer összehasonlításának eredményét akként prezentálják, hogy mind eredményes, mert a 
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kezdő olvasók mindahány módszerrel megtanultak olvasni. Ebből az eredményből az is 

következhet, hogy át kell értékelni a diszlexiások, esetleg a kvázi-diszlexiások kezelésének 

módszertani indokoltságát, illetve a fejlesztés és korrekció új(abb) módszereit kell beiktatni.  

 A fentebb leírtak az olvasásfejlődés három fokozata közül (a kezdő, a haladó, a 

gyakorlott) a kezdő olvasókra vonatkoznak: a nyelvi tudatosság fejlesztésének pedagógiai 

kezdetei életkorfüggően a gyermekkorban csupán elkezdődnek.  Az óvodáskor lezártával, a 

hatéves gyermekek már elég fejlett nyelvi rendszerrel rendelkeznek ahhoz, hogy anyanyelven, 

olykor idegennyelven is megértsék a beszédet, kommunikálni tudjanak környezetükkel, azaz 

képesek legyenek arra, hogy megtanuljanak olvasni és írni (rendszerint először olvasni és 

azután írni, előfordul azonban, hogy szimultán megvalósítást eszközöl a módszer). 

 A Cs. Czachesz Erzsébet által összevetett módszerek közül az egyik a Zsolnai József 

vezetésével kidolgozott nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program, amely az 

olvasási képességek kifejlesztését és gondozását hosszú távú folyamatként kezeli a közoktatás 

teljes időszakára kiterjedően. Zsolnai Józsefné Mátyási Mária „Az olvasáspedagógia 

kihívásai” című írásában
12

  képesség-együttes elkülönítését indokolja: Az olvasási képességek 

sorában elkülönít hat olyan képesség-együttest, hat olyan olvasásféleséget, amelyek 

mindegyike felnőttkorban is működtetendő az ún. élethosszig tartó tanulás programjának 

jegyében. Ezek:  

- a felolvasás,  

- a felkészülés utáni hangos olvasás 

- a felkészülés nélküli (blattoló) hangos olvasás 

- a néma olvasással – szövegfeldolgozással történő tanulás 

- a meditatív olvasás (a szépirodalom befogadásának eljárása) 

- valamint a könyv- és könyvtárhasználat. 

Egyéb módszerekhez képest – véleményünk szerint  nagyon helyesen – a Zsolnai-féle 

képességfejlesztés pragmatikus gondossággal „őrzi meg” az elméleti és gyakorlati 

együtthatókkal járó felkínálkozó képességfejlesztési feladatsort. 

Nincs olyan módszer, amely általános vagy konkrét célzataiban alkalmazva 

elhanyagolná a motiváció kérdését. Éppen azért hangsúlyozzuk újra, hogy az olvasásismeret 

kettős célnak kíván megfelelni; szűkebben értve az olvasástudás szolgálatába áll, tágabban 

pedig mindennemű tanulás szolgálatába. A különböző szövegek feldolgozása ugyanis az 

információszerzés óriási hányadát jelenti a tanulási folyamatokban, a világ és önmagunk 

megismerésében. Aki erre képes, nem sorolható be a funkcionális analfabéták közé. A 

tanulási motiváció, az a tanulási tevékenységre késztető belső feszültség, amely energetizálja, 

aktivizálja, irányítja, integrálja a tanulást. A tanulási motívum tehát ebben a folyamatban nagy 

jelentőséggel bír, s fontos tényezője, hogy egyénenként különbözik. Réthy Endréné
13

 szerint a 

motívumok jellemzői, hogy: 

- tanultak; 

- az önszabályozó folyamat révén az egyén által aktívan alakítottak; 

- csak meghatározott szituációs feltételek mellett vezetnek cselekvéshez; 

- relatíve tartósak, bizonyos önmegerősítő folyamatoktól függ tartósságuk, 

stabilizálódásuk; 



 7 

- az egyénben hierarchiába rendeződő motívumok közül a relatíve legerősebb 

aktivizálódik. 

Olvasás és nyelv összefüggéseinek felvázolása a régi és új nyelvelméletek egész sorát 

kívánná meg. Ha összegezettebben vizsgáljuk a kérdéskört, megfogalmazhatjuk hogy a nyelv 

a kommunikációtanban jelrendszer (a kommunikáció eszköze); ugyanakkor a beszédtett-

elmélet felfogása szerint a beszéd cselekvésként értelmezendő; s megtermékenyíti a nyelvre 

vonatkozó elvek sorát; majd az antropológiai vizsgálatok a nyelv és a kultúra 

összefonódásáról beszélve bővítik a szempontokat és támpontokat  – az amúgy is tudományos 

kincsesbányának mondható nyelvészeti kutatásokat. Utóbb pedig a kognitív nyelvészet az 

emberre szabott megismerési formák és a nyelvi fejlődés sokoldalú összetartozását vizsgálja. 

Mindahányuk eredményei rájátszanak az ember nyelvi tudatosságának megerősítésére, 

elmélyítésére, amely fontos tényezője nem csupán az anyanyelv- és idegennyelv-tanulásnak, 

hanem minden egyéb tanulásnak, a jelen témakörben kiemelten kezelt olvasástanulásnak is. 

Az eredményes tanulásnak egyik legfontosabb gesztora az anyanyelvi nevelés. Átfogó 

elveinek felsorolásakor a fentiek hangsúlyát erősítjük meg, s kiemeljük nyelvtan- és 

irodalomtanítás közelítésének, integrációjának hasznosságát a módszertani eljárásokban a 

humán (esetleg egyéb) műveltségterületek komplexicitását és kompaktságát hangsúlyozandó. 

Az anyanyelvi nevelés átfogó elvei Adamikné Jászó Anna
14

 feldolgozása nyomán a 

következők:  

– Az elsődleges nyelvelsajátítás és az iskolai nyelvtanítás különbsége. – Két felfogás 

közül kell választania az iskoláknak. Az egyik szerint az elsődleges nyelvelsajátítás 

folytatódik az iskolai évek során, s a tanár feladata, hogy segítse a gyerek spontán 

fejlődését. A másik felfogás szerint különbség van az elsődleges nyelvelsajátítás és az 

iskolai nyelvtanítás között; az iskolai tevékenység tanítás és tanulás, mely a gyermek 

kibontakozó nyelvi tudatosságára épít. (Kiemelés.: E.M.) 

– A beszédre való alapozás. – A gyermek beszélt formájában ismerkedik meg a nyelvvel, 

erre a tudására kell a későbbiekben építeni. Az egyes tanítási órákon is beszélve – 

beszéltetve – beszélgetve kell túlnyomórészt tanítani. (Kiemelés.: E.M.) 

– Az integráció. – Az anyanyelvi nevelés többféle területének tanítása kompakt 

ismereteket nyújtson (a kommunikáció, a beszéd, az olvasás, az írás, a leíró nyelvtan, a 

nyelvművelés, a helyesírás, a fogalmazás, a nyelvtörténet, …). A nyelvet teljes 

szépségében poétikai szintjén is bemutatjuk (irodalmi műveket, szemelvényeket, 

idézeteket is felhasználunk); az irodalomtanításkor nyelvtani magyarázatokkal is élünk. 

– Analógia és kreativitás. – Az analógia a gondolkodási műveletek egész sorának 

(összehasonlítások, következtetések), a metafora-alkotásnak alapja. A kreativitás folytán 

az ember képes bármikor új mondatot/szöveget alkotni, ha megfelelően válogat a 

szókincsből, és megfelelően alkalmazza a nyelvtani rendszert. 

– Felosztás és részekre bontás. – Az alá- és fölérendeltségi viszonyok tisztázása már az 

óvodában megkezdődik. Nemi és faji fogalmak ismertetése elsősorban a főnevek 

segítségével történik. 
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– Az egész-rész problematika végigvonul a tanítás egészén. A módszertan hol az  egyiket, 

hol a másikat helyezi előtérbe. A kiegyensúlyozottság érdekében mindkettő párhuzamos 

kezelése tűnik a legjobbnak. 

– A kiegyensúlyozottság elve áthatja a tanítás minden területét. Szükség van rá a 

szóbeliség és írásbeliség, a szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek stb. arányos 

betartásában.  

– Az összehasonlítás szempontjait voltaképp a felosztások, a részekre bontások adják. 

– Az induktív menetű tanítás a szemléletre és a magyarázatra épülő, gondolkodtató 

tanítás. A vonatkozó tankönyvek sok példaanyagot nyújtanak. Tartozékának tekinthető a 

folyamatos ismétlés, a példa- és illusztratív anyag állandó színesítése. 

– A sémaelmélet nemcsak az anyanyelv tanításának, hanem minden tanításnak a 

pszicholingvisztikai alapja. A megértés pszicholingvisztikai szempontból összetett 

gondolkodási folyamat, feltétele a tanuló meglévő tudása vagy sémarendszere.  

– A memória és figyelem. – Memóriánk nélkül nem volna nyelvünk, nem fejlődtünk volna 

emberré. Ha nem tudjuk az előhívott adatokat fejünkben tartani, nem tudunk sem beszélni, 

sem olvasni. A figyelem fejlesztése szintén alapvető feladat nem csupán a 

beszédprodukció és a beszédpercepció terén, hanem a mindennemű ismeretalakzatok 

felismerésében.  

Ebben az elvrendszerben jelenítődik meg a nyelvi tudatosság elve is, amely mind az 

anyanyelvi nevelés, mind a pszicholingvisztika szempontjából kulcskérdésnek számít. 

Voltaképp a nyelvre irányuló analizáló képességről van szó, amely a kogníció és a 

metakogníció, a nyelv és metanyelv között helyezkedik el. Megkülönböztetünk mondat-, 

szerkezet-, szó-, szótag- és fonématudatot, amely az ember megismerő tevékenységének és 

nyelvének fejlődésével párhuzamosan alakul ki. Szükséges képesség az olvasás és az írás 

elsajátításához, éppen ezért fejlesztésével foglalkozni kell. Gósy Mária szerint: „Fontos 

megemlíteni néhány olyan sajátosságot, amelyek közvetlenül ugyan nem hatnak az olvasás 

tanulására, de az átlagtól eltérő működésük hozzájárulhat az olvasástanulási nehézség 

kialakulásához. Ilyen sajátosság a gyermek általános tevékenységi tempója, 

figyelemkoncentrációja, a vizuális élmény emlékezeti megtartása, tevékenységi türelme, 

kitartása, motiválhatósága, logikája
15

. 

A nyelvi tudatosság fokozatosan fejlődik ki. Első lépésének a szótagolási képesség 

kialakulása számít, amely három éves korban már létezik. Ez után következik a szavak, 

mondatok, toldalékok elkülönítése; a rövid és hosszú mondatok megkülönböztetése, a mondat 

alanyi és állítmányi részének elkülönítése (noha ezeket megnevezni még nem tudja a 

gyermek). Öt-hatéves korban alakul ki a fonématudat, amikor is először a szóeleji, majd a 

szóvégi hangokat érzékeli, majd végül a hangok sorrendjét is képes felismerni. Ez a szeriális 

analízis. A pozicionális analízis fejlesztése szintén fontos terület, ilyenkor képes a hangsorból 

kiemelni egy-egy hangot (a másodikat, a harmadikat stb.). A rímes, játékos irodalom e 

fejlesztés során nagy szolgálatot tesz. Példaként említjük a ritmikus szöveg és a mondat 

prozódiájának összehasonlító vizsgálataival kapcsolatos konkrét feldolgozást, amelyet az 

óvodás és kisiskolás korú gyerekek beszédfejlődésével kapcsolatban olvashatunk Sugárné 

Kádár Júlia könyvében:
16
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Ecc pecc kimehetsz, 

Holnapután bejöhetsz, 

Cérnára, cinegére, 

Ugorj cica az egérre 

Fuss! 

 

A népi kiszámoló alkalmazásának indokoltsága többek között abban van, hogy 

megtaláljuk benne a párhuzamos viszonylatokat, az alliterációt, a fonematikus 

párhuzamosságot (Ecc pecc; cinegére – az egérre), az ellentét párhuzamosságát (kimehetsz, 

bejöhetsz), az ellentétes fonémasorokat alliterációval díszítve (cérnára, cinegére); a c hang 

három szóban szóeleji (cérnára, cinegére, cica), két szóban szóvégi (ecc pecc);  egy szóban 

szóközépi ill. szótageleji helyzetben  van (cica). A páros rímű 2 –2 verssor hangzása tiszta 

rímet produkál: (kimehetsz – bejöhetsz, cinegére – az egérre); a Fuss! mélyhangzós ráütése az 

előző sorra ismét az ellentétes fonémák felismerését erősíti. 

Lengyel Zsolt
17

 a gyermeknyelv vizsgálata folyamatában fontosnak tartja a nyelvészeti 

szempontú vizsgálatokon túl a pszichológiai aspektusú vizsgálatokat és a kettő egyeztetését. 

Elsőként N. Chomsky generatív nyelvészeti alapú megközelítését veszi szemügyre, s azt, 

hogy ez mennyiben alkalmazható a gyermeknyelvi kutatások során. A mély- és a felszíni 

szerkezetek szembetűnő példáival s a köztük lévő bonyolult viszony applikálásával 

foglalkozik, majd a magyar nyelv agglutináló voltára, tartalmi és formai összefüggéseire 

nézve is végez érdemi vizsgálatokat. A gyermeknyelvi vizsgálatok során elsősorban a beszéd, 

a beszédértés kapcsán tesz fontos megfigyeléseket. Külön jelentősége van annak, hogy 

mintegy felhívást intéz nem csupán a szakemberekhez, hanem a szülőkhöz is azzal a céllal, 

hogy tudatosítsák a problémát, ne tekintsék automatikus és mindennapi jelenségnek azt, hogy 

gyermekük megtanult beszélni, és ne csak rendellenesség esetén vegyék komolyan 

gyermekük beszédfejlődését, -fejlesztését, hanem a normál esetekben, a mindennapokban is  

segítsék azt. 

Bánréti István Kamasz és anyanyelv
18

 című kísérleti könyve  a Gyermek és anyanyelv 

című után mintegy folytatásként jelent meg, s egyben adalékot jelent az általános és/vagy 

középiskolai  nyelvfejlesztésben. Szöveg és kép, szövegszerűség és vizualitás kapcsolatát 

hangsúlyozza a hallható és olvasható kommunikáció folyamatában. Nyelvészeti, 

kommunikációtani és szemiotikai befolyásoltságú vizsgálatai leginkább a kommunikációtan 

malmára hajtják a vizet, a vizualitás és szöveg hangsúlyai előrevetítik a számítástudományi 

kommunikációkat. S ritka erénye, hogy a nagyszámú gyermeknyelvi és felnőttnyelvi 

vizsgálatok mellett a kutatási szempontból eléggé elhanyagolt kamasznyelvi – ifjúságnyelvi 

használatra összpontosítja figyelmét. A Szépe György által írt Előszó motiváló mondata nem 

pusztán együttgondolkodásra, hanem cselekvésre késztet. „Azok a  »nagy gyerekek« vagy 

»fiatal ifjak «, akik kamaszok, sokkal többet tudnak, tudnának, mint amit ma kérnek tőlük.”
19

 

A gyermekpszichológiai vizsgálatok szintén érdekes és fontos adalékkal szolgálnak mind 

a helyzethez kötött beszéd, mind pedig az önkényes jelentésadás területéről, illetve a 

környezet és a beszédfejlődés kapcsolatáról. „A gyermeki beszédnek ezekben a különös 

fordulataiban, amelyeken mi felnőttek sokszor mosolygunk, igazi értelmi erőfeszítést 



 10 

ragadhatunk meg. A gyerekek számára nincsenek, nem lehetnek értelmetlen szavak. Minden 

szónak értelmet kell adnia, az addigi tapasztalatainak megfelelő jelentést.”
20

 

A gyermek nyelvi tudatosságát tehát fejleszteni kell, mindenképpen megfelelő módszeres 

eljárásokat kell megválasztanunk hozzá az óvodákban és az iskolákban, s nem feledhetjük az 

iskolán kívüli környezet, legfőképpen a családi miliő (ezen belül különösképpen az édesanya) 

ráhatását sem. Az emberi nyelv kialakulása, fejlődése, elsajátítása és alkalmazása olyan 

bonyolult terület, amelynek kutatása és ápolása komoly energiákat vesz igénybe a 

szakemberek részéről. A terjedelem megszorításában most csupán egy részterületről tudtunk 

szólni, de mivel az általunk felvetett problémasor csepp a tengerben, e tény – úgy véljük –, 

további kérdéskörök boncolgatására késztet(het)  bennünket. 
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