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Nyelvtan és kommunikáció 
tizenéveseknek

Ebben az írásban az anyanyelvi nevelés modernizációja egyik lehetséges alternatívája
ként a Nyelvtan-Kommunikáció-Irodalom Tizenéveseknek program tudományos és 
pedagógiai alapjait foglalom össze. Elsősorban azt szeretném bemutatni, hogy a mo
dem nyelvészeti gondolkodásmód elvei és a tevékenységközpontú pedagógia megol
dásai mennyire természetes egységet alkotnak.

Te is megtanulhatod a nyelvtaníró technikát!
Az általános iskola 5. osztályában, a Nyelvtan-Kommunikáció-Irodalom Tizenévesek
nek program kezdetén, két alapvető viszonylatot derítünk ki a gyerekekkel, az egyiket 
rögtön megnevezve, a másiknak később adva nevet. Az egyik, hogy az anyanyelvet a 
gyerekek közösen és egyenként tudják, és ezt a tudásukat alkalmazzák a mondatot 
alkotó és kombináló cselekvéseikben. A másik alapviszony az, hogy minden mondat a 
jelentés és a forma valamilyen kapcsolata. Ennek földerítésére először bevezetjük az 
elemi mondat fogalmát. Ezt olyan kombinatorikus alapegységnek tekintjük, amelyre a 
bonyolultabb mondatok, a jelentésüket és formájukat figyelembe véve, fölbonthatók, 
illetve amelyekből bonyolultabb mondatok állíthatók össze. Az elemi mondat tehát 
operatív fogalom, és először még viszonylag differenciálatlan. A gyerekek az elemi és 
bonyolult mondatok közti kétirányú kombinációkat próbálgatva, elég rövid idő alatt 
fejlett kombinatorikus készségre tehetnek szert a mondatalkotást illetően. Az elemi 
mondat-bonyolult mondat kombinációt ezután finomítjuk, az egyik elemi mondatnak 
mindig kiemelt szerepet adunk, ez a bonyolult mondat magja. Vagyis az elemi mondat, 
amely a bonyolult mondatban az alany-állítmányi szerkezet, együtt az állítmány von- 
zatával, amennyiben van vonzata.

A szokásos vagy szokatlan jelentésű értelmes mondatok és az értelmetlen mondatok 
összevetésével, a formai sajátosságaik (a szavak mondatbeli helye, szófajuk és tolda- 
lékaik) kiderítésével bevezetjük a mondatforma fogalmát. Az alany és az állítmány, 
majd a tárgy mint mondatrészek úgy jelennek meg, hogy valamilyen jelentésosztály és 
valamilyen forma kapcsolatának tekintjük őket. Majd az alany-állítmány egyeztetésé
nek, utána a tárgy és az állítmányi ige ragozása egyeztetésének fölfedeztetésével 
bevezetjük a formára vonatkozó nyelvi szabály fogalmát. Mindez két szempontból is 
fontos. Az egyik, hogy a mondat és részei formájának és jelentéstípusának összekapc
solásával megszűnik a mondattan, a szófajtan és a szóalaktan iskolai különállása. A 
mondatrészeket egy forma (vagyis a mondatbeli hely, a szófaj, a jellemző toldalékok) 
és egy jelentésosztály (a cselekvő élőlény, cselekvés eszköze stb.) közös nevének
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tekintjük. Az eszközhatározó például a neve annak a főnévnek, amely az állítmányi 
részben az igéhez tartozik, -val/-vel rágós, illetve ennek hasonult változataival ellátott, 
és azt jelenti, hogy valamilyen eszköz. A mondatrész tehát: egy jelentésosztály és egy 
forma közös neve. így a mondattan nem szakad el a szófajtantól és a szóalaktantól. Az 
elemi mondatok és a bonyolult mondatok közötti átalakításokat, építkezéseket, mint 
játékot, a gyerekek gyorsan képesek elsajátítani. Mintegy fejben tudnak sakkozni a 
mondatokkal. Erre a képességükre most ráalkalmaztatjuk a jelentés, forma és a nyelvi 
szabály fogalmait. És megnézzük a mondatépítő játékot úgy, hogy milyen szabályokat 
érvényesítettünk benne, mikor, mit építettünk föl, és ehhez milyen építőelemeket volt 
szükséges használnunk. Egy új játékról van szó: a régi játék mechanizmusának föltá
rásáról. Ebben új operatív fogalmat alkalmazunk: a vonzat fogalmát. Először ezt is 
differenciálatlanul, úgy, hogy az állítmány bizonyos jelentéséhez szükséges bővítményt 
értünk rajta (tárgyat, vonzathatározókat). Az állítmány és vonzata adták az elemi 
mondat állítmányi részének szerkezetét, megkülönböztetve azt az alanyi résztől. Majd 
azzal kísérletezünk, valamely bonyolult mondat fölépítéséhez milyen elemi mondatok 
szükségesek, és ezekben az elemi mondatokban az állítmánynak vannak-e vonzatai, és 
azok milyenek? A vonzat fogalmát differenciáltabbá tesszük azzal, hogy megmutatjuk: 
a vonzatok megváltoztatása más jelentést és más formát ad az elemi mondatoknak. 
Illetve: megmutatjuk, hogy nem minden bővítmény vonzat. Vannak nem kötelező bővít
mények: a jelzők és a vonzathatározókkal általunk szembeállított körülményhatározók (a 
nem kötelező határozók). Ez utóbbiak egy bizonyos állítmányi jelentés szempontjából nem 
kötelezőek. A gyerekek gyorsan képesek felismerni, hogy az, ami az egyik állítmányi 
jelentéshez vonzat, a másik szempontjából körülményhatározó, vagyis nem kötelező, 
illetve, hogy a vonzatok fajtájának megváltoztatása más jelentést eredményez. (Például: 
Peti számol a nehézségekkel és: Peti számol valamit - vagy: Peti áll a dombon és: Peti 
matekból jól áll.) A vonzat fogalmának differenciálódása tehát az, hogy nemcsak az 
állítmányi rész jelentésének kifejezéséhez szükséges bővítmény, hanem jelentés megkü
lönböztető szerepű bővítmény. A vonzat fogalmának differenciálódásával azonos folya
matban differenciálódik tovább az elemi mondat  fogalma is. Az elemi mondatot már olyan 
mondatnak tekintjük, amely csak az alanyt, az állítmányt és az állítmány vonzatait 
tartalmazza, amennyiben az utóbbiak szükségesek. Ezzel viszont lehetővé válik, hogy a 
bonyolult mondat fogalmát differenciáljuk. Bonyolult mondat az, amelyben nem kötelező 
mondatrészek is vannak, vagyis jelzők, körülményhatározók. így adott az alapelv, hogy az 
elemiekből bonyolult mondatokat készítünk: a bonyolult mondat magját kiemelt elemi 
mondatnak tekintjük, és beépíthetjük hozzá a nem kötelező szószerkezeteket, mellékmon
datokat. Ezeket más elemi mondatokból nyertük. A nem kötelező szerkezetek beépítéséhez 
szükséges elemi mondatokat az építkezés közben átalakítottuk. A szószerkezetekkel 
párhuzamosan dolgozunk a megfelelő mellékmondatokkal.

A vonzat és az elemi mondat, a nem vonzat és a bonyolult mondat viszonylatainak 
fölfedeztetésével differenciálttá tesszük ugyanezeket a fogalmakat. Ez a folyamat a 
programszakasz végére fejeződik be. De ennek a folyamatnak terméke egy vázlatos 
kép a magyar transzformációs (kombinatorikus) mondattanról. A szószerkezetek és a 
mellékmondatok, a szófaji és a morfológiai összefüggések így természetesen egység
ben tarthatók a transzformációs mondattan fölépítésében.

Az elemi mondatokból bonyolult mondatokat készítve, két alapvető szempontunk 
van. Az egyik, hogy valamely bővítmény vonzat-e, vagy nem kötelező mondatrész. A
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másik, hogy milyen lépésekben, hogyan végezzük az egyik elemi mondat beépítését a 
másikba, amennyiben ez szükséges. A transzformációs grammatikai anyagot úgy 
építettük föl, hogy a gyerekek minél jobban megérthessék ezt a két összefüggő szem
pontot.

Először a minősítő jelzővé alakítható vonatkozó mellékmondatokkal foglalkozunk. 
Itt még nem kell külön mérlegelni, hogy szükséges-e az egyik elemi mondat beépítése 
a másikba. A minősítő jelző ugyanis sohasem vonzat. Ezért mindig egy másik elemi 
mondatból kell beépíteni, amelyet először vonatkozó mellékmondattá alakítunk, és 
utána készítünk belőle minősítő jelzős szószerkezetet. így a mondatbeépítések techni
káját tudják elsajátítani a gyerekek. A vonzat fogalmát - differenciálatlanul - már 
ismerik, most csak arra van szükségünk, hogy megállapítsuk: a minősítő jelző nem 
vonzat. Ezután minden figyelmet a fő- és mellékmondatok, illetve a szószerkezetek 
kombinációira lehet fordítani. A körülményhatározókkal és a körülményhatározói 
mellékmondatokkal kapcsolatban megfordítjuk a szempontot. A mondatépítés techni
káját már jól ismerik a gyerekek. Most azonban egy-egy határozói bővítménynél előbb 
mérlegelniük kell, hogy vonzat-e, vagy sem. Ez megkívánja az állítmány jelentésének 
elemzését, hiszen adott határozó egyik állítmánynál kötelező vonzat, a másik állítmány
nál viszont nem kötelező körülményhatározó. Az utóbbi esetben elemi mondatból 
hozzuk létre úgy, hogy azt körülményhatározói mellékmondattá alakítjuk, majd ebből 
sűríthetjük a körülményhatározói szószerkezetet. így összekapcsoljuk a mondatépítés 
technikáját és a vonzat szempontját.

A birtokos jelzővel és a főnevesítéssel kapcsolatban már együtt alkalmazzuk a 
tanultakat; mégpedig olyan összetett grammatikai viszonyok föltárásában, mint a 
főnevesítés (nominalizáció) és a birtokos jelzői szószerkezet formális egybeesése és 
különböző felépítésének története. (Például: 1. A barlang a mackóé. A barlang pompás 
volt. —* A barlang, amely a mackóé, pompás volt. A mackó barlangja pompás volt. 
Illetve: 2. A mackó brummogott. Valami pompás volt. —► Az, hogy a mackó brummogott, 
pompás volt. A mackó brummogása pompás volt.}

A mondatépítés technikájának más típusát képviselik a vonzatmellékmondatok. Itt 
már nem a szabad mondatrészek beépítését végezzük, hanem kipróbáljuk, hogy a 
vonzatmondatrészek helyére (utalószó segítségével) hogyan lehet mellékmondatokat 
tenni. (Például: Apu foglalkozik valamivel —* Apu azzal foglalkozik, hogy hova tette a 
kulcsot. Vagy: Peti akar valamit —► Peti azt akarja, hogy Ica feleljen.) Megkeressük a 
jelentésbeli és formai feltételeket a vonzatmellékmondatok létrehozásához, különös 
figyelemmel azokra az esetekre, melyekben a vonzatot tipikusan mellékmondattal és 
nem mondatrésszel fejezzük ki. (Például: Peti azt mondja, hogy őivottá tejből.)

Az egyes grammatikai viszonylatok felfedezését a jelentés és a forma alapvető 
viszonyának kereteiben végezzük. A jelentésosztályok mint bizonyos formák kombi
nálásának indítékai; a formák mint a grammatikai helyesség összetevői jelennek meg, 
a nyelvi szabályokkal együtt. Egy bizonyos mondatrész vagy mellékmondat előállítását 
a szerkezeti helyek, a szófajok és a toldalékok együttes, összehangolt változtatásának 
tekintjük. A mondatrésznevek és mellékmondatnevek ezeknek a címkéi, egyezményes 
rövidítései.
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A tananyag-építkezés stratégiája: a problémák 
differenciálása a tevékenységek differenciálásának 
a közvetítésével
Az alapprobléma a programszakasz elejétől, a nyelvtudásról és a mondatépítő játékról 
szóló témakörökkel adott. A gyerekek anyanyelvtudására nem csak elméleti összefüg
gésekben hivatkozunk. A feladatok megoldása ugyanis nyelvtudásuk valamilyen alkotó 
vagy értékelő' alkalmazását kívánja. A feladatok elrendezése olyan, hogy megoldása
ikkal kifejlődnek az elsajátítandó ismeretek, illetve képességek. Az előrehaladás lénye
ge nem az, hogy elintézzük az egyik problémát és vesszük a következőt, hanem az, 
hogy az említett alapproblémákat fejlesztjük, differenciáljuk. Ez azt jelenti, hogy a 
probléma szerkezete újjárendeződik, a gondolkodás és cselekvés új lehetőségeit teremti 
meg. Ezek kedvező körülmények a természetes tanulási folyamatok számára, amelyek 
az ismeret- és képességrendszerek állandó újrarendezésével működnek. A fejlesztett 
problémaszerkezetnek számos eleme már az előző problémában is benne volt. Ez nem 
okoz monotóniát, mivel az ismétlődő elemek szerkezeti helyzete, jelentése, megvilágí
tása az új problémában más. Az ismétlődő mozzanatok segítik a tartós tudás megszer
zését. Arra is lehetőséget adnak, hogy semmit ne kelljen „azonnalra” tudni, megérteni 
vagy tökéletesen csinálni. Az ismeretek és a készségek alakításában minden lényeges 
mozzanatra érési idó't hagyunk. Ez összefügg azzal is, hogy a gyerekek viszonylagosan 
önálló feladatmegoldásainak nagy szerepet szánunk. Ezért számolunk azzal, hogy 
tévedhetnek, hogy többféle megoldással próbálkozhatnak.

A tanár mint kutatótárs
A tanár szerepe a tapintatos irányítás. A megoldásokat illetően nem a tekintélye, hanem 
az érvei döntőek. A gyerekek semmit sem kötelesek elhinni nekünk puszta szóra, hanem 
valamilyen módon bizonyítanunk kell az igazat. Ez megköveteli tőlünk, hogy mindig 
a tananyag egészét tartsuk szem előtt. Az elemi mondatok bevezetésének időszakában 
például valamely bonyolult mondat többféle felbontását is el kellett fogadnunk, ha az 
összhangban van az addig kiderítettekkel. Például: A szánkó gyorsan csúszik a havon 
bonyolult mondatot a következő két módon is fel lehet bontani:

A szánkó csúszik.
Ez a havon történik.
A csúszás gyors.

Egy másik felbontás:
A szánkó csúszik a havon.
A csúszás gyors.
A programszakasz elején mindkettőt elfogadjuk, hiszen az elemi mondatokról azt 

tudjuk, hogy a legegyszerűbb mondatok, amelyekre a bonyolult mondatok fölbontha- 
tók. De ha egy gyerek például a Tél van elemi mondatot is „levezette” az előbbi 
mondatból, akkor azt rossznak kell minősítenünk. Érvünk: ez utóbbi elemi mondat 
nincs kifejezve a bonyolultban. Ellenpróbaként szembeállíthatjuk A szánkó gyorsan 
csúszik a havon mondatot a Télen a szánkó gyorsan csúszik a havon bonyolult 
mondattal. Addigi tudásunk körülményei között ez érv. Később viszont ugyanennél a 
mondatnál (vagy hasonlónál) már azzal tudunk érvelni, hogy a havon a vonzata az 
állítmánynak, és ezért helyes a második levezetés. Bemutathatjuk továbbá, hogy a
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csúszik igének van olyan jelentése, amelynél a helyhatározó nem szükséges. (Például: 
A jég csúszik.) A gyerekek felismerik, hogy az ige jelentése megváltozott; és ahhoz, 
hogy helyváltoztatást jelentsen, egy helyhatározói vonzat szükséges. Ezek is érvek. 
(Megjegyzendő: a grammatikus formáknak az aktuális közlésekben történő módosulá
saival a közlési képességfejlesztő blokkokban lehet foglalkozni). A gyerekek feladat
megoldó, cselekvő önállósága egyáltalán nem jelenti a tanár szerepének csökkenését. 
Ellenkezőleg, növeli jelentőségét. A tanár, elképzelésünk szerint, alkotó- és kísérletező 
társa a gyerekeknek. Véleményével érveivel orientálja őket, illetve a feladatmegoldá
sokat értékeli. Ha szükséges, kisegítő információt ad (egy gyereknek nem jut eszébe, 
mi a kijelentő mód múlt idő, aminek ismerete egy más természetű feladat megoldásához 
éppen szükséges lenne). A tanár szerepe azért is fontos, mert az elsajátítandó ismeretek 
és természetesen a képességek valamennyi eleme nem lehet tételesen kifejtve, hanem 
a feladatok megoldásaiban lelhető meg. A gyerekek figyelmét az általuk kiderítettek 
lényegére irányítani és rajta tartani: ez ismét föltételezi az együttműködő tanárt. Az 
osztályok egyes csoportjai különböző ütemben haladnak a programban. így a tanárok
nak, a gyerekek haladási üteméhez alkalmazkodva, gyakran kell élniük a differenciált, 
homogén csoportfoglalkozás lehetőségeivel.

A kommunikációs képességfejlesztés
A kommunikációs képességeket közvetlenül fejlesztő anyagokat úgy érdemes felépí
teni, hogy az automatizálandó készségszintet lassan, de állandóan emeljük. Ezzel 
párhuzamosan növeljük a szempontok összetettségét, melyek segítségével közlési 
készségeit a gyerek ellenőrizni, irányítani, fejleszteni tudja. Abból indulunk ki, hogy a 
közlés olyan összetett cselekvés, amelynek egyik komponense a grammatika. Mellette 
egy kisebb vagy nagyobb közösség tagjaihoz fűződő viszonyunk, más emberekkel 
létesített kapcsolataink kulturális és lélektani vonatkozásai is fontosak. A társas vi
szonyban a kommunikáció akkor jó, hogyha hatékony, és akkor rossz, hogyha hatásta
lan. Ahhoz, hogy a szóbeli vagy írásos közlés hatékony, jó legyen, az szükséges, hogy 
a grammatikát szándékunknak megfelelően alkalmazzuk. így a beszédcselekvés-elmé
let tanulságait hasznosítjuk. Szándékaink a tények egyszerű, rövid ismertetésétől a 
meggyőzésen át a nyelvi szépségek, a poétikum előállításáig nyilván sokfélék lehetnek. 
A közlésekben a grammatikai lag szabályos módosulhat. Szándékaink kialakításában 
figyelembe vesszük a partnerünk egyéniségét, a partner számára ismerteket és a 
lehetséges újszerűeket, a helyi (térbeli) és időbeli viszonyokat. Ezek alapján választunk 
valamilyen beszédbeli vagy írásos műfajt (szövegosztályt). Például: elbeszélés, magya
rázat, párbeszéd, viccelés, érvelés stb. Operatív fogalmaink és eszközeink ehhez: a 
társas kapcsolat, az ismert - újszerű fogalmai és a jelenetek, szerepek játszása. A 
legfontosabb az, hogy szándékainkat felismertessük és megértessük partnerünkkel. Sok 
jelenetet lehet eljátszani a kommunikációs félreértésekről, azok tisztázásának módjai
ról. A gyerekek a jelenetek közben begyakorolhatják, hogy a partner ismereteit, 
szándékait, helyzetét miképpen lehet árnyaltan felmérni és jól alkalmazkodni hozzá. 
Fontos, hogy a sajátosan kommunikációs szempontokat (feltételezések, szándék, hely
zet, szerep, valamint az ismert és újszerű), a grammatikai változatokat (a közlési célnak 
megfelelő mondatkombinációk, a mondatsűrítés és a tagolás, a szórend és mondatrend, 
hangsúlyozás, hanglejtés), valamint a közlés technikai oldalát (helyesejtés, helyesírás 
és hatásos elrendezés) egységben tartsuk. Rendszeresen kimutathatjuk a gyerekek
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játékában, írásműveiben: a fentiek közül bármelyik megsértése az egész közlés haték
onyságát veszélyezteti.

Beszédbeli és írásos közlési helyzeteink mindig valamilyen apró konfliktus köré 
építhetőek. Ez az, ami szükségessé teszi a kommunikációt. A konfliktusok kezdetben 
apró félreértések, valamilyen ismeret hiánya, a partner tudásának figyelembe nem 
vétele. Később növelhetjük a helyzet összetettségét lélektanilag is és kulturális szem
pontokból is. Egy óra feszült pillanata, majd a különböző játékot játszani akaró 
gyerekek vitája: melyik gyerek akaratát fogadja el a csoport, majd egy ártatlanul 
megvádolt gyerek helyzete, gyerekek és szülők véleménykülönbségei például ilyen, a 
közléseket elindító konfliktusok lehetnek. Ezután szembesíthetjük a gyereket az ő 
közléseikről szóló, ellentmondó véleményekkel, és a gyerekkommunikációra vonatk
ozó álláspontjuk érvekkel történő igazolását kérhetjük tőlük. Értékeléseket, vélemé
nyeket készíthetnek a rádió és a televízió kiválasztott műsorairól, reklámokról, hirde
tésekről, videóprogramokról, a tanárok és a szülők közlési műfajairól, szokásairól.

A kiinduló konfliktus társadalmi, lélektani összetettségének növeléséve egyidejűleg 
hatásosabb kommunikációt, árnyaltabb műfaj választást kell kívánnunk. Soha nem 
tekintélyérvekkel, hanem a konfliktus megoldásának szükségességére hivatkozva. Tisz
teletben kell tartanunk a gyerekek közlési egyéniségét. Ugyanazt a problémát az egyik 
groteszk, a másik drámai, a harmadik érvelő, a negyedik metaforikus vagy elbeszélő 
közlésekkel próbálhatja megoldani. Hatékony a szerepcsere módszere.

Az első, egyszerű jeleneteket, monológokat beszédben érdemes végeztetni. Amikor 
az élőszóbeli közlésre vonatkozó készségeik, módszereik, gondolkodásuk érezhetően 
fejlődik, akkor kezdjük növelni az írásos közlés anyagát. Ezt össze kell persze kapcsolni 
olyan helyzetekkel, konfliktusokkal, amelyek főképp információkat, valamint véle
ménykifejtést, magyarázatot, majd érvelést, bizonyítást kívántak. Támaszkodhatunk az 
írásos közlés azon sajátosságára, hogy benne minden értelmileg fontos mozzanatot 
verbálisán ki kell fejteni. Ugyanakkor a beszédtevékenységgel együtt a mozgást, a 
mimikát, sőt a gyerekek által hozott kellékek használatát is értékelhetjük. Olyan 
eljárásokkal is élhetünk, hogy megadjuk a problémát és a kommunikációs helyzet 
alapvető összetevőit (a szereplők és szándékaik, céljaik, viszonyuk, tér, idő), és a többit 
a gyerekekre bízzuk.

A jelenetek számos emberismereti, etikai, lélektani kérdést vethetnek föl. A nyelv
használat, a beszédmód és az írásmód jellemzőek az egyes emberekre vagy embertípu
sokra. Azonban nincsen abszolút helyes nyelvhasználat. Sokféle nyelvhasználat van, 
például lehet egyszerűen, röviden, tömören és szokásos módon beszélni, írni, és lehet 
árnyalatokban, szépségekben, ötletekben vagy akár groteszk formákban gazdagon 
beszélni vagy írni. Az a jó, hatékony, amelyik a szándéknak és a helyzetnek megfelel. 
Az egyéni nyelvhasználat föltételezi a sokféle közlésfajtában való jártasságot. Ezáltal 
elkerülhető a konvencionális retorika, és helyette az egyéniség kifejezésének sajátos 
módjaira találhat a gyerek.

A tevékenységcentrikus program követelményei: 
az operacionalizált fogalmak tudása és a cselekvési technikák 
A fentiekben vázolt grammatikai témakörök mindegyike egy meghatározott problémá
val foglalkozik. A problémát definiáljuk, olyan mértékben differenciálva, amit addigi 
előrehaladásunk lehetővé tett. A definíciók vagy teljesen operatívok, vagy lényegi
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operatív mozzanatokat tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a grammatikai fogalmakat, 
viszonyokat főleg úgy határoztuk meg, hogy miképpen lehet az általuk jelölt nyelvi 
tényeket létrehozni, előállítani, vagy hogy milyen cselekvésekben nyilvánulnak meg. 
Minden témakörben két követelménytípus van. Az egyik: hogy a gyerekek saját 
szavaikkal el tudják magyarázni, később bizonyítani az adott fogalom által jelöltek 
előállításának módját, lényegét. A másik: hogy ezt meg is tudják tenni! A kettő 
együttesen jelenti a követelmény teljesítését. A tevékenységek differenciálásának lé
nyege: az alapproblémák differenciálása, fejlesztése. Mivel tudatos kísérletező, kutató 
attitűdöket fejleszthetünk ki, ezért a gyerekek számára természetes, hogy az újabb 
kísérleti eredmények birtokában újradefiniálunk valamit. Gyakran maguk javasolják. 
Például: az elemi mondat, a bonyolult mondat, a mondat magja, a jelentés, a forma, a 
nyelvi szabály, a vonzat, a mellékmondat típusa és más fogalmakra vonatkozóan. Az 
újradefiniálás beláthatóan pontosabb volt számukra az előzőeknél. Ezáltal a követel
mények részeként említett cselekvések jellege lassan megváltozik. Amíg az ötödik 
osztályban valamilyen kombináció egyszerű elvégzése volt a nem verbális követelmény 
(például tudjon elemi mondatokra bontani vagy belőlük összeállítani bonyolult mon
datokat), addig a hatodik osztály végén bizonyító cselekvéseket kívánunk. Például a 
vonzatok megváltoztatásával, cseréjével, elhagyásával tudja bizonyítani, hogy valóban 
elemi vagy bonyolult mondat az, amit az átalakításokban kapott. Ezeknek a bizonyító 
cselekvéseknek a módszerei tárgyát képezik magának a tananyagnak, mi is bizonyítot
tunk velük a gyerekeknek; így jutunk el az adott eredményhez.

A tradicionális oktatásban valamiképp definiált kategóriák egy részét nem kell 
meghatároznunk, megszabadulhatunk a kategória-listáktól. A kategóriák nevei ugyanis 
elemei bizonyos konstrukciók, szerkezetek létrehozásának. Azt kívánjuk a gyerekektől, 
hogy tudjanak bánni ezekkel, amikor például mondatokat transzformálnak a jelentés
beli és formai kritériumok szerint. így a határozóknak két típusát definiáltuk: a 
vonzathatározókat és a nem kötelező körülményhatározókat. A probléma lényege 
szempontjából ez volt fontos. A határozók szokásos, iskolai kategorizálása (hely-, idő-, 
mód-, eszköz-, állapothatározó stb.) helyett a felismerésükre vonatkozó módszert adjuk 
a jelentés-körülírásokkal (például megállapítjuk, hogy vonzathatározó és eszközt je
lent, vagy körülményhatározó és időt jelent). Sok kategóriát ismernek fel a gyerekek 
anélkül, hogy a meghatározással terhelnénk őket. Hasonlóképpen például az igemódot 
mint a mondatformák, mondatjelentések alkotásának egyik elemét tekintjük a gram
matikában, és mint a közlési szándékok, előfeltevések kifejezésének elemét a kommu
nikációs fejezetekben. Felismerik, és bánni tudnak vele a tanulók; de nem „definiáljuk” 
őket, csak megmutatjuk, miknek a nevei.

A közlési képességeket közvetlenül fejlesztő tevékenységekben az értékelés alap
jául azt választjuk, hogy a fölvetett kommunikatív problémahelyzetet, konfliktust meg 
tudja-e oldani a gyerek a beszédével, írásművével, vagy sem. A grammatikai és a 
kommunikatív magatartásbeli, valamint a technikai (helyesejtés, helyesírás) teljesít
ményt együttesen, összefüggésükben vesszük figyelembe. Tapasztalati kérdés, hogy 
valaki egy konfliktushelyzetet, illetve helyzettípust meg tud oldani kommunikációval, 
vagy sem. Ezért mindig az osztállyal együtt kell eldöntenünk, hogy sikerült-e a 
félreértés eloszlatása; sikerült-e azt a felvilágosítást nyújtani, amire szükség volt; 
sikerült-e meggyőzni a vonakodó szülőket zsebpénzügyben; sikerült-e levélben olyan 
személyleírást adni, hogy az illetőre ráismerjenek; hogy bizonyítja-e álláspontja igaz-
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ságát érvekkel valaki; hogy elég hatásos-e az újságcikk, vagy sem. Ha a gyerekek 
beszéde nem érthető vagy rosszul érthető, a hangsúlyozásuk, hanglejtésük nem világítja 
meg a lényeget, ha az írásműveikben lényeges helyesírási hibák vannak, akkor közlé
seiket nem tekinthetjük sikeresnek (vagy csak részben), a jó tartalom, a jó szövegmű- 
faj-választás ellenére sem.

A kommunikációról elmondottak értelmében az értékelésnek csak egyik mozzanata 
lehet, hogy egy bizonyos szövegműfaj formális sajátosságait mennyire reprodukálják 
a gyerekek (elbeszélés, érvelés stb.). A közlési helyzetek jó részét többféle műfajban is 
képesek megoldani a beszéd és írás keretein belül. Ezért a helyzetmegoldást kell 
előnyben részesítenünk azzal szemben, hogy például szabályos leírást adtak-e, vagy 
sem. A szövegalkotás grammatikai és egyéb konvencióival, szabályaival majd a hetedik 
és a nyolcadik osztályban, a második programszakaszban foglalkozunk, akkor viszont 
átfogó rendszerességgel.

Egy példa a nyelvtani és a kommunikációs tevékenységek 
összekapcsolására: a közlés szempontjából ismert és újszerű 
Egy adott elemi mondatkészletből többféle bonyolult mondatszerkezetet lehet fölépí
teni. A közlési helyzetekben a beszélő választ az építkezési lehetőségek közül. Ennek 
lényeges szempontja, hogy a beszélő föltételezései szerint mi az, ami a hallgatója előtt 
ismert, és mi az, ami hallgatójának újszerű. A hallgató számára ismert az, amiről már 
szó volt, az, amit a közlési helyzetben lát, hall, tapasztal, illetve az, amit a helyzetben 
evidenciaként tud. A beszélő ezekhez az ismert mozzanatokhoz kapcsolja azokat a 
tartalmakat, melyeket - föltételezése szerint - a hallgató nem tud, melyek a hallgatónak 
újszerűek. Mindezek tehát döntési szempontok akkor, amikor a beszélő a szerkezetépí
tési lehetőségek közül választ. Egy példa a tananyagból: adott elemi mondatokból 
többféle bonyolult mondatszerkezet készíthető az ismert-újszerű viszonyok alapján:

Az elemi mondatok készlete:
1. A róka elcsípte a tyúkot.
2. A róka ravasz volt.
3. A szomszédnak van tyúkja.
4. A tyúk kárált.
5. A kárálás hangos volt.
6. A róka átugrott a kerítésen.

Az előállítható bonyolult mondatok (az újszerű, hangsúlyos összetevő kiemelve):
A kerítésen átugró ravasz róka elcsípte a szomszéd hangosan káráló tyúkját.
A kerítésen átugró, ravasz róka csípte el a szomszéd hangosan káráló tyúkját. 
A kerítésen átugró, a szomszéd hangosan káráló tyúkját elcsípő róka ravasz volt. 
A róka, amely elcsípte a szomszéd hangosan káráló tyúkját, a kerítésen ugrott át. 
A kerítésen átugró ravasz róka által elcsípett tyúk, amely a szomszédé volt, hango
san kárált.
A szomszéd tyúkját, amelyik hangosan kárált, csípte el a ravasz róka, miután 
átugrott a kerítésen.
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Az életkor: a formális műveleti rendszerek kiépülésének 
kezdetei
A 9-l 1 éves életkorban, a konkrét műveleti rendszerek kifejlődésének időszakára 
alkalmazott anyanyelvi-kommunikációs nevelési program a legközelebbi fejlődési 
zóna elmélete alapján lehet továbbépíteni. „A legközelebbi fejlődési zóna” terminusa 
Vigotszkij (1967) művéből származik. Eszerint, a nevelésnek és az oktatásnak a 
gyermek fejlődése előtt kell haladnia és nem utána kullognia. A fejlődés előtt haladás 
azt jelenti, hogy olyan cselekvési és gondolkodási funkciókat idézzen elő a nevelés, 
amelyek az érés stádiumában, a legközelebbi fejlődési zónában vannak, de még nem 
jelentek meg. Egyszerűen szólva így fejlesztő a tanítás. A 9-11. életév táján az átfogó, 
fejlett és egyúttal konkrét gondolkodási, cselekvési rendszerek kiépülése van az érés 
stádiumában, a legközelebbi fejlődési zónában. Ezért a pedagógiai programnak ezek 
létrehozására, előidézésére szükséges törekednie a nyelvi cselekvés területein. Azon
ban a 11-12 . életévre a helyzet megváltozik. Ekkor jelennek meg a gyerekek gondol
kodásában, Piaget (1970, 1978) és Inhelder-Piaget (1967) terminusával, a formális 
műveleti rendszerek első elemei. Természetesen számos területi, társadalmi és egyéni 
változattal, eltéréssel. Ez azonban nem változtat azon, hogy a fejlődés alapvető lehető
sége a 11., 12. életév táján a formális műveleti rendszerek lassú kiépülése. A gyerekek 
gondolkodásában és ezen keresztül cselekvéseiben megjelennek a hipotetikus-deduklív 
gondolkodás elemei. Képessé válnak arra, hogy ne a tapasztalatilag adottból, hanem a 
logikailag, szerkezetileg lehetségesből induljanak ki. A feltevések igazolásának vagy 
cáfolásának keretein belül manipuláljanak a tapasztalati jelenségekkel. A lehetséges 
esetekből kiválasztják az igazakat. A műveletek tárgyai itt már állítások, feltevések és 
ezeknek a viszonylatai, igazságuk, ellentmondás-mentességük, le vezethetőségük. 
Mindez nemcsak az értelmi tevékenységeket jellemzi, hanem a személyiség egészét 
átalakító folyamat, amely megjelenik a serdülők érzelmi életében, értékrendszereiben, 
világképében, szociális magatartásában. Elméleteket kezdenek alkotni életről, erkölcs
ről, hivatásról, szociális normákról. All., 12. életévre ez nem fejlődik még ki, ez a 
további fejlődés lehetősége. Milyen lehetőségekről van szó? Például a fölfedezendő, 
kikísérletezendő rendszer összetettségének növelhetőségéről.

Nyelvtan és nyelvhasználat
A nyelvtanban a mellérendelések után áttérhetünk a szövegszabályok, a szöveggram
matika földerítésére. Ehhez már a hipotetikus-deduktív gondolkodás elemeit is alkal
mazhatjuk a gyerekekkel. A bonyolultabb nyelvi szerkezetek tulajdonságait másképp 
nehezen lehetne megérteni. A szövegalkotási és szövegértési automatizációk további 
fejlesztését összeköthetjük az ezekre vonatkozó differenciált szempontok és értékek 
fejlesztésével. Mindez olyan folyamat, amelyben eljuthatunk a formális műveleti 
rendszerekhez és cselekvésbeli érvényesítésükhöz, de ennek a nyelvre vonatkozó 
részletesebb felépítése már a középiskola feladata.

A szöveg: több mint grammatika
A programban a szövegértés és a szövegalkotás grammatikai alapjaival és nyelvhasz
nálati, kommunikációs szabályszerűségeivel, normáival egyaránt foglalkozunk. Emlí
tettük: a grammatika sajátos kombinatorika abban az értelemben, hogy alkalmazásával
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az anyanyelvi beszélők elvileg végtelen sok mondatot, szöveget tudnak alkotni és 
megérteni. A beszélőknek ezt a képességét írja le, modellálja korunk nyelvészete. 
Ennek eredményét ugyancsak a „grammatika” műszó jelöli, mint a nyelv objektív 
rendszerének tudományos modellálását. Felfogásunk szerint az iskolai, anyanyelvi 
tananyagokban szereplő grammatika a tudományos nyelvészeti gondolkodásmód leg
alapvetőbb összetevőit és elemi módszereit tartalmazza a gyerekek életkorának meg
felelő tevékenységformákban.

A szöveg grammatikai alapjai kifejezéssel a következőket szeretnénk jelezni. A 
szövegépítkezésnek nem minden lépése követ speciális szövegszabályt. Vannak ugyan
is olyan szabályok, amelyek jellegzetesen a mondat szintjén fordulnak elő (pl. a 
mondattípusok alapszerkezetének felépítését meghatározó szabályok); vannak olya
nok, melyek a mondat és a szöveg szintjén egyaránt megfigyelhetők, de a szövegben 
speciális funkciókat látnak el (például a névmással való helyettesítés, a kihagyás, a 
kötőszók, az előfeltevések, a szórend, a mondatrend, a hangsúly- és hanglejtés-formá
ciók szabályai); és vannak olyan szabályok, amelyek tipikusan a szöveg szintjén 
találhatók (pl. a szövegtípus - elbeszélés, magyarázat stb. - sajátos makró-szerkezete, 
a szöveg egészének témája, a szöveg, mint egész értelmezhetősége stb.). Amikor 
szövegeket értelmezünk vagy alkotunk, egyaránt használunk olyan elemeket és szabá
lyokat, melyek a mondat szintjére jellemzőek, olyanokat, amelyek a mondat és a szöveg 
szintjén is megtalálhatók, de a szövegben sajátos funkciókat látnak el, és olyanokat, 
melyek speciálisan szövegszabályok. így a szövegépítkezés minden egyes lépését nem 
tudjuk kizárólag a sajátos szövegszabályokra hivatkozva jellemezni. Viszont kimutat
hatók az adott szövegtípus szempontjából kulcsfontosságú viszonylatok, például mon
datok sorrendbe szervezésének eljárásai, az előre- és visszautalások, a kapcsolódások, 
a hallgatólagos előfeltevések és a kifejtett szerkezetek ismétlődései, a jelentés-kohe
rencia, a nagyobb jelentés-egészek fölépítése, a globális struktúraszerveződések és 
mások. A szövegszabályok érvényesülését jelzi az is, hogy a szöveggé rendezett 
mondatok szerkezetei módosulnak szövegbeli funkciójuk és a szövegtípus hatására. De 
azt, ami módosul, ami változik, annak alapvető szerkezeteit a mondatgrammatika 
szintjén lévő szabályok határozzák meg.

A második programszakaszban egyrészt olyan grammatikai szabályszerűségekkel 
foglalkozunk, amelyek a mondat és a szöveg szintjén egyaránt megtalálhatók, de a 
szövegben sajátos szerepeket kapnak, másrészt olyanokkal, amelyek egyértelműen a 
szöveg szintjére jellemzőek. Ezeket együttesen a szöveg grammatikai alapjainak ne
vezzük.

Felfogásunk szerint a 12-15 éves korosztály anyanyelvi nevelésében a szöveg 
grammatikai sajátosságaival való foglalkozást célszerű egy kombinatorikus (transzfor
mációs) mondat grammatika után végezni. Ebben ugyanis már jellemezhetőek a szom
szédos mondatok összetevésének, bonyolultabbakká kombinálásának módjai és az 
összetett mondatok alkotásának nyelvtani szabályai.

A nyelvtudomány által modellált grammatikai összefüggések természetesen a mon
datok, illetve a szövegek osztályaira, típusaira vonatkoznak. A tényleges kommuniká
ciós folyamatban a beszélők felhasználják anyanyelvtudásukat, azaz a grammatika 
rendszere által lehetővé tett szerkezetek közül választanak, és azokat kombinálják a 
közlési helyzet adottságai szerint. A nyelv grammatikájának a közlési helyzetekben 
történő alkalmazását nevezzük nyelvhasználatnak. A szövegértésben és a szövegalko-
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tásban nagy szerepe van a nyelvhasználati szokásoknak, konvencióknak. A grammati
kai alapokon kívül ugyanis a kontextus, vagyis a közlési helyzet - a beszélő szándékai, 
a hallgatójával való társas viszonya, a közlés helye és ideje, a kulturális normák, a 
lélektani mozzanatok és mások - nagy hatást gyakorolnak arra, hogy a beszélők 
miképpen élnek a grammatikával, milyen választásokat, kombinációkat végeznek. A 
közlési helyzetek társadalmi típusaira és a beszélők szociális rétegeire vonatkozóan 
konvenciók mutathatók ki. A nyelvhasználati konvenciók és normák egyúttal - lénye
gükből eredően - tartalmazzák a tőlük való célszerű eltérések lehetőségeit is.

A szövegértést és a szövegalkotást ezért a grammatikai alapok és a közlési, nyelv
használati konvenciók egymásra vonatkoztatásával, összekapcsolásával lehet megér
tetni és gyakoroltatni.

A második programszakasz lépcsőzetes építkezése
A témakörök specifikus problémákat, felfedező és gyakorló tevékenységeket, azok 
részrendszereit tartalmazzák. Ezeket lépcsőzetesen rendezzük el úgy, hogy a szövegépít
kezés elemeitől haladunk a nagyobb szövegszerkezetek felé, a grammatikai alapoktól 
a tágabb értelemben vett nyelvhasználati konvenciók, kulturális normák felé. A gram
matikai szabályok fölfedezését igyekeztük összekapcsolni annak jelzésével, miképpen 
használhatók a szabályok a közlési helyzetekben. Amikor a szöveg grammatikai 
alapjaival foglalkozunk, akkor ez jelzésszerűen történik. A későbbiekben viszont - a 
grammatikai szabályokat használva - fő problémává válik.

A legfontosabb „lépcsőfokok" problémái és tevékenységei

A szöveg lineáris (kombinatív) építkezése
Az elemi mondatok összefüggő szöveggé rendezésének grammatikai alapjai, a mon
datrendezés és -viszonyítás, a kötőszók használata és a szöveg jelentése. Az elemi 
mondatok rendezetlen halmazából szövegek kombinálása. Az ismétlődő részek név
másokkal való helyettesítésének vagy kihagyásának szabályai. Az ismétlődések szere
pe a szövegrész-jelentések fölépítésében. Az elbeszélő, leíró, magyarázó és értelmező 
szövegtípusok formai szabályai a lineáris építkezés szempontjából.

Szövegek kontextusokban, azaz a közlési helyzetekben
Az első programszakaszban használt ,közlési helyzet’ fogalom továbbfejlesztése. A 
kontextus, a helyzet hatása a közlések jelentésére. A beszélő kommunikációs stratégiái. 
A beszélő céljainak követése és a helyzethez való ésszerű alkalmazkodás. A kommu
nikatív kapcsolatok nehézségeinek okai és elhárításuk mechanizmusai. A szöveg kiej
tése és eszköz volta a célszerű kommunikációs viselkedésben. A közlés szempontjából 
ismert és újszerű, kapcsolatuk a mondat-sorrenddel. A szöveg központozása és tipog
ráfiája. Stratégiák problematikus helyzetekben, kommunikációs jelenetek játszása.

A szöveg hierarchikus (szelektív) építkezése
A szövegkörnyezet hatása a benne használt szavak, kifejezések, mondatok jelentésére. 
A szavak, kifejezések jelentése korlátozza, szelektálja azokat a szövegkörnyezeteket, 
melyekben használhatók. A különböző jelentésű szavak jellemzése az eltérő szöveg
környezetekbe helyezhetőségükkel. A szavak, szószerkezetek-jelentésük közös jegyei
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alapján történő - halmazokba (általánosabb osztályokba) foglalhatósága. A szöveg 
mint egész jelentése, tartalmi lényege: a szövegtéma. Eltérő mondatokból, kifejezések
ből fölépített, de egyező témájú szövegek. Tematikus szövegépítkezés a szövegtéma 
kombinatorikus lebontásával és kifejtésével.

A szövegtípusok (szövegosztályok) a kontextusokban, 
a közlési helyzetekben
A beszélő szándéktípusainak, az általa követett céloknak az összefüggései a szövegtí
pusokkal. Adott téma mellett, valamilyen céltípust kitűző problémamegoldó stratégiá
val definiálhatunk egy-egy szövegtípust. Az elbeszélés, leírás, használati utasítás, 
magyarázat, tanács, intelem, ígéret, meggyőzés és más szövegtípusok strukturális váza 
és alkalmazása. Jellegzetes témáik: felfedező tevékenységek a szövegtípusok szempon
tjából kulcsfontosságú kapcsolási, struktúra-szervezési módokkal, adott szándékok 
hatékony megvalósítására. Az értékelések, vélemények, hangulatok kifejezésmódjai a 
szövegekben. A háttér-mondatok (előfeltevések) mint a közlések hallgatólagos, ki nem 
fejtett részei, mint a beszélő által hallgatólagosan igaznak föltételezett kijelentések. A 
háttér-mondatok szerepe a beszélgetésekben és a szövegértésben, értelmezésben. A 
veszekedés, a civakodás és a vita, az eredményes vita föltételei, a közös vitaalap, az 
érvelés és a bizonyítás szerkezetei és jelentéstana.

Érvek a lépcsőzetes elrendezés mellett
Ez az építkezésmód lehetővé teszi, hogy a korábbi szabályfelfedező vagy nyelvhasz
nálati tevékenységelemek egy továbbfejlesztett problémában, egy differenciáltabb 
tevékenységben ismétlődjenek. Ezáltal elősegíthető a tartós tudás megszerzése, és az, 
hogy a tevékenységekre, ismeretekre érési időt hagyhatunk.

A szöveg grammatikai alapjainak a fölfedeztetésére irányuló tevékenységeknek két 
fő típusát különböztetjük meg: a kombinációt és a szelekciót.

A kombináció: a lineáris építkezés, a kapcsolás, az összefüggés-teremtés, az előre- 
és hátrautalás alapvető szabályait, ezek kimutatását jelenti. A problémát alaphelyzet
ben, két elemi mondat lineáris rendezéseivel lehet bemutatni, majd a szomszédos 
helyzetű mondatok kombinatorikus rendezéseivel folytathatjuk, és így juthatunk el a 
hosszabb szövegek lineáris építéséhez. A kombinálandó elemi mondatok számát növeljük, 
ezáltal lehetetlenné válik pusztán az összetett mondatok határain belül elvégezni az 
összeépítéseket. így túl kell lépnünk a mondat határain. Tekintettel arra, hogy az ás, de, 
ezért stb. kötőszók az élőbeszédben igen változatos relációkat fejeznek ki, ezért a mellé
rendelő mondattípusok verbális kategorizálását elkerülve rögtön a szövegépítkezés felől 
foglalkoztunk velük. így a mellérendelő mondatkapcsolatokat egyszerűen kötőszójukról 
elnevezve, és, vagy, de, ezért stb. kötőszós mondatkapcsolatokból álló szövegről beszélünk. 
A névmásozás és a kihagyás szabályaival, a köztük levő választási lehetőségekkel először 
csak néhány mondat kapcsolataiban foglalkozhatunk, különös tekintettel az egy- és kétér
telműség eseteire. Utána a nagyobb szöveg-egészek építésében játszott szerepüket érdemes 
vizsgálni, illetve gyakorolni. Az elemi mondatok szöveggé kombinálásával, főként az 
alárendelő mondatokkal kapcsolatosan olyan műveletek fogalmait (pl. beágyazás) is jól 
lehet használni, amelyek még az első programszakaszból valók.

A szelekció: a hierarchikus építkezés alapművelete. Föltételezve, hogy adott egy 
közölni kívánt jelentés, a szelekció azon szavak, szószerkezetek, mondatok közti
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választásokat jelenti, amelyek a szöveg adott helyein fölhasználhatók. A jelentés 
lényegének változása nélkül, egy pozícióban fölhasználható elemek alkalmilag egyen
értékűek vagy hasonlók. Ezek egy jelentésosztályt adnak. Maga a választás két moz
zanatot tartalmaz. Az egyik: az adott helyen fölhasználható elemek jelentésosztályának 
elkülönítése az adott helyen nem használhatóktól. A másik: választás a jelentésosztály 
elemei közül. A cél itt az, hogy a szavak, kifejezések jelentésének és a szövegkörnye
zetnek kétirányú viszonyait fedeztessük fel, éppen a választási lehetőségek szabályozott 
jellegének kimutatásával.

Ha gondolatban végigvesszük azt, hogy a szöveg egymás utáni helyein használt 
kifejezések, szószerkezetek milyen általánosabb jelentésosztályba tartoznak, akkor 
eljuthatunk az eredeti szöveg jelentésének általánosításához. A szöveg-egész jelenté
sének általánosítását nevezzük szövegtémának. A sajátos szövegszabályok között nagy 
jelentőséget tulajdonítunk a szöveg egésze témájának, mert ez a szövegértés és szöveg
alkotás egyik jelentéstani irányító elve! A gyerekeket meg kell tanítanunk arra, hogy a 
szövegből következtetéseket vonunk le; és ezek eredménye a szöveg tartalmának lénye
ge, a szövegtéma. Amikor pedig szöveget alkotunk, figyelembe kell vennünk, hogy 
partnerünk nem a szavak és mondatok mechanikus összeadásával érti meg szövegünket, 
hanem ezekből kiindulva következtetéseket tesz, általánosítja a közölt részleteket. 
Szövegünk megformálásával irányítjuk az ő következtetéseit. A szelekció és a szöveg
téma összefüggéseit természetesen nem valamiféle szabály listákban kell a gyerekek elé 
tárni, hanem egyszerűen tevékenységek alapjaivá tehetjük őket.

A gyerekek a szavak, szószerkezetek szövegkörnyezetbe helyezhetőségével, a 
szövegkörnyezet jelentésbefolyásoló hatásaival képesek kísérletezni. A szabályost a 
szabálytalantól anyanyelvtudásuk révén meg tudják különböztetni. Hasonlóképpen, a 
tematikus szövegépítkezés lehetőségeit próbálva, a téma kombinatorikus kifejtéseivel 
kísérletezve - a gyakorláson túl -, képesek megérteni az exponált nyelvi probléma 
lényegét. Szabálylisták helyett a szövegépítő tevékenységeiket szabályozzuk.

A szövegtípusokkal (szövegműfajokkal) foglalkozva a lineáris és a hierarchikus-te
matikus szövegépítkezés elemeit, szabályait összességükben használhatjuk fel a na
gyobb ívű szövegszerkezetek, a makró-szerkezetek építésében. Másrészt, a szövegalk
otás nyelvi alapjait a társadalmi viszonylatok és kulturális normák közegébe helyezzük. 
A beszélő szándéktípusa, probléma-megoldási stratégiája, a szöveg-egész szerkezeti 
váza és a szövegtéma sajátos kombinációiból vezethetjük le az egyes szövegtípusokat. 
Külön érdemes foglalkoznunk a vitával és az érveléssel.

A problémák és a tevékenységek párhuzamos 
differenciálása
Koncepciónk lényegében két alapvető viszonylat kifejtésén, differenciálásán alapul. Az 
egyik: a gyerekek tudják anyanyelvűket abban az értelemben, hogy ismernek egy 
elemkészletet és egy szabályrendszert, melynek segítségével elvileg végtelen sok 
mondatot, szöveget képesek alkotni és megérteni. A másik alapvető viszonylat, melyet 
folyamatosan differenciálunk: minden közlés a jelentés és a forma kapcsolata, viszo
nya. A két alapviszony összefügg, hiszen a gyerekek anyanyelvtudása éppen a monda
tok, szövegek jelentésének és formájának értésében és alkotásában nyilvánul meg.

A jelentés és a forma fogalmait már az első programszakaszban elkezdtük differen
ciálni. Megkülönböztettük egymástól a szokásos jelentésű mondatokat (a szavakat
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szótári jelentésük szerint használjuk bennük), a szokatlan jelentésű mondatokat (meta
forikus, metonimikus mondatok, a szavakat szótári jelentésüktől eltérően használjuk 
bennük) és az értelmetlen mondatokat (halandzsaszavakból fölépített, de grammatikus 
mondatok). Majd megállapítottuk, hogy ezeknek a különböző jelentéstípushoz tartozó, 
illetve jelentés nélküli mondatoknak vannak közös tulajdonságaik. Például: A gyerek 
írja a leckét, A hang falja a teret, és A dric klampérolja a cörát mondatokban közösek 
a szófajok szerkezeti helyei és a toldalékaik: A/Az/ főnév ige/ja a/az főnév-t. A 
mondatok ilyen közös tulajdonságait a mondatok formális tulajdonságainak, röviden 
formájának neveztük. A nyelvi szerkezetek formáját tehát a szófajok toldalékok szer
kezeti helyeiben és elrendezéseiben írjuk le.

A második programszakaszban a jelentésnek és formának ilyen viszonylatait diffe
renciáljuk tovább, a mondatok szélesebb körére vonatkoztatva. Ez a következő fonto
sabb fejlesztési lehetőségeket adja. A 7-8. osztályos programunkban is az előrehaladás 
eszközeként és egyszersmind közegeként szolgálnak a nyelvi tevékenységek. Vagyis, 
a mondatokat vagy szövegeket „csinálva” a gyerekek - anyanyelvtudásuk alapján -- 
képesek elkülöníteni a szabályost a szabálytalantól, és megfelelő fogalmi segítség után 
megállapítják a szabályok alkalmazásának, érvényének feltételeit. A program tevé
kenységrendszere anyanyelvtudásuk alkotó vagy értékelő alkalmazását kívánja a gye
rekektől.

Az alábbiakban néhány példát mutatunk be a fentiekre.
Az egyszerűbb problémát exponáló helyzetekben rendezett nyelvi adatokat, úgyne

vezett minimális párokat adunk. Olyanokat, melyek formája egy összetevő kivételével 
azonos. Megválaszolandó kérdés: mi az eltérő forma-összetevő szerepe a szöveg 
jelentésében? További változtatások eredményeként szabályt lehet megállapítani.

Vagy: megadunk két rövid szöveget, melyek jelentése egy lényeges mozzanatban 
különbözik, egyébként egyezik. Mi az a formai összetevő, amely ezt a jelentéskülönb
séget okozza? Melyek a használati szabályai, feltételei?

Vagy: megadunk két, azonos vagy rokon jelentésű szöveget, melyek formája külön
böző. Kérdés: milyen lépésekben lehet átalakítani az egyik formát a másikba úgy, hogy 
a jelentést megtartsuk?

Vagy: megadunk egy grammatikailag helyes szöveget, hozzá egy közlési helyzetet. 
A kommunikációs szituációban azonban a szöveg rossz, vagy értelmetlen. A gyerekeket 
arra kérhetjük, hogy alakítsák át a nyelvtanilag helyes formát úgy, hogy a szöveg az 
adott helyzetben jó, sikeres legyen. Vagy: az eredeti szövegváltozathoz keressenek egy 
másik helyzetet, melyben az jó, használható.

Vagy: jellemzőnk egy közlési helyzetet, benne egy megoldandó problémát, konf
liktust. Keressenek olyan grammatikusán helyes építkezésmódokat, melyekkel a prob
lémát, konfliktust megoldó közlések alkothatok. Milyen közös szövegszerkezeti sajá
tosságaik vannak az itt használható grammatikus építkezésmódoknak?

Vagy: megadunkegy emberi konfliktust, jellemezve a résztvevők szándékait, céljait, 
társadalmi viszonyát, dominancia-viszonyait, lelki beállítódásait, kommunikációs nor
máit, szokásait. Milyen közlésekkel lehetne a konfliktust feloldani, milyen stratégiával 
tudják a résztvevők elérni a céljaikat?

Lényeges megjegyeznünk: az a tény, hogy a gyerekek tudják anyanyelvűket, és hogy 
ezt a tudásukat a nyelvi tevékenységrendszerükben felhasználják, nem jelenti, hogy 
maga az anyanyelvtudás nem fejleszthető. A beszélők nyelvtudása nemcsak azoknak a
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grammatikai kombinációknak az ismeretét tartalmazza, melyeket már használtak, 
hanem az adott nyelven megalkotható mondatok, szövegek lehetőségeit is. Ezért, 
amikor a mondatok, szövegek formájával és jelentésével kísérletezünk, amikor az egyes 
helyzettípusokban alkalmazható szövegépítkezés-módokat próbálgatjuk, akkor a nyelv 
grammatikája által lehetővé tett új kombinációkra vezetjük rá a gyerekeket. így 
közvetlenül is fejleszthetjük anyanyelvtudásukat.

Ha egy anyanyelvi nevelési program tevékenységei tudományosan érvényes model
leken és módszereken alapulnak, akkor valódi esélyek nyílnak arra, hogy a program ne 
pusztán az „iskolai”, hanem a valós világra támaszkodjon, és a gyerekek életét, 
tényleges boldogulását segítse. Ez a lényege a képességfejlesztésnek.
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Egyetemi Könyvtár

Bánréti Zoltán

NYELVI STRUKTÚRÁK ÉS AZ AGY
Neurolingvisztikai tanulmányok

A könyv kiadásának alapvető értelme és haszna, hogy a 
felsőoktatás, a kutatás és az érdeklődő nagyközönség számára 
új és nagy jelentőségű témákat, új problémaköröket, kutatási, 

adatelemzési és magyarázati, modellálási technikákat mutat be.
A neurolingvisztika az agystruktúra, annak funkciói és a 

nyelvi-kommunikációs képességek működése közti 
összefüggéseket kutatja. Ezek nagy fontosságú kérdések a 
nyelvészek, a pszichológusok, a kognitív szakemberek, az 

informatikai tudományok művelői, a tanárok, a logopédusok, az 
agysérülések rehabilitációjával és gyógyításával foglalkozó 
terápiás szakemberek és a fejlődésben elmaradt gyermekek 

rehabilitációját végző pedagógusok számára egyaránt.
A könyv Magyarországon elsőként informálja az oktatókat, 

kutatókat és a nagyközönséget az új, interdiszciplináris 
eredményekről és módszerekről.

468 oldal, 3900 Ft

Hamarosan megjelenik: 
R. Beaugrande - W. U. Dressier 

BEVEZETÉS A SZÖVEGNYELVÉSZETBE

Kb. 320 oldal, kb. 2500 Ft
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