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CONFERENCE PAPER 

A KÖZÉPISKOLAI NYELVTAN- ÉS NYELVÉSZETOKTATÁS 
J E L L E M Z É S É N E K FELMÉRÉSI M Ó D S Z E R E I R Ő L 

SZIKORA JUDIT 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Tényként megállapíthatjuk: nyelvhasználatunk korlátolt ', nyelvtudá-
sunk hiányos. Nyelvhasználatunk korlátait feloldani nem tudjuk, azonban a 
nyelvtani és nyelvészeti ismeretek hiányosságának okait fölkutathatjuk. 

Ez igencsak összefügg a középiskolai vagy akár az általános iskolai 
anyanyelvoktatással. Hiszen nyelvtan- és nyelvészetoktatásunk hatékonysá-
ga (vagy inkább hatékonytalansága) mérhető le ezzel. Az anyanyelv szere-
tete és pontos müvelésének igénye célként, feladatként mind az általános is-
kolai, mind a középiskolai tantervben szerepel. Valahol hiba csúszik vagy 
csúszott a mechanizmusba (az oktatási rendszerben vagy a tanulók, a tanár 
munkájában? De hol? Erre a kérdésre is megpróbál választ adni az a közel-
jövőben elvégzendő fölmérés, melynek e dolgozat lenne az előkészítése. 

Az anyanyelv tanításával kapcsolatos foltárómunka még egy igen lénye-
ges szempontból fontos. 

Az utóbbi években számos tanügyi reform követte egymást. Megszün-
tették az általános középiskolai osztályokat, visszaállították a négy, illetve 
három éves középiskolai oktatást. Majd néhány év múlva újra bevezették a 
gimnáziumokat, szakközép- és szakiskolákat. Mindez sok oktatástechnoló-
giai gondot hozott felszínre. Alapjaiban változtatták meg a reformok az ok-
tatásügyet. A szervezési kérdések kiterjedtek a tantervekre, iskolaépületek-
re, tankönyvekre, sőt a tanerőre is. A változások jó néhány évig fennakadást 
okoztak az oktatásban. A tantervi változások tanmenet-módosításokat vál-
tottak ki. Másképpen oszlott meg a tananyag osztályonként, s a társadalmi 
változások miatt a tananyag súlypontja is áthelyeződött. A tantervi módosí-
tások leginkább a tan könyvhasználatot érintették. Ugyanis a nagy részében 
megújított tantervi tananyag jó néhány tanítási egysége nem volt megtalál-
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ható a meglévő tankönyvekben. Tehát az új tanterv nemcsak a tanmenet át-
alakítására késztette a tanárokat, de nagy mértékű találékonyságot is elvárt 
tőlük, hiszen a hiányzó tananyagot valahogy pótolni kellett. Ezek a tan-
könyv-gondok inkább az irodalomtanítást érintették, mivel az új középisko-
lai nyelvtankönyv igen hamar megjelent, s így a nyelvtan- és nyelvészokta-
tást nem nehezítette meg a tankönyvhiány. 

Az átszervezések érintették az iskolaépületeket is. Számos iskola átszer-
veződött, kapott új iskolaépületet. Ez mindenképpen érintette, a tapasztala-
tok szerint inkább negatívan, mint pozitívan az esetlegesen létező szaktan-
termi oktatási lehetőségeket. Az egyre növekvő diákszám egyes iskolákban 
végképp lehetetlenné tette a szaktermi oktatást. Sőt nagyon sok esetben még 
tantermet is alig talált a tanár, ha a délelőtti utolsó vagy a délutáni első órák-
ban kellett órát tartania. Hogy mennyiben érinti ez a nyelvészetoktatást? 
Sajnos eléggé mélyen érinti. A szaktanterem megléte jobb oktatási feltéte-
leket biztosít(hat) a szaktanárok számára (írásvetítő, magnetofon stb.). Az 
oktatás minőségét növeli, a tanár munkáját megkönnyíti, ha minden tanítá-
si segédeszköz egy helyen megtalálható. Hatékonyabbá válhat a felkészü-
lésre fordított idő, hiszen a szaktanárnak nem kell órákat töltenie a tanítási 
eszközök előteremtésével. Több ideje marad a szakirodalommal való fog-
lalkozásra. 

Az iskolaépület-váltás pedig munkaszervezési szempontból érintette a 
tanárokat. Sok tanár munkahelye, heti óraszáma változott meg. Több tanár 
kényszerült munkahely változtatásra, esetlegesen arra, hogy két vagy több 
munkahelyen dolgozzék, ami természetesen megnehezítette a tanerők mun-
káját. 

Romló munkafeltételek mellett hiányos taneszközökkel folyik feltétele-
zéseink szerint a középiskolai nyelvtan- és nyelvészetoktatás. Azonban, 
hogy a valós állapotról képet kapjunk, hogy igazolni tudjuk állításunkat, fel 
kellene mérnünk a jelenlegi helyzetet. Képet szeretnénk alkotni a körülmé-
nyekről, a hiányosságokról; a szükségletekről, amelyek hatékonyabbá, cél-
szerűbbé tehetik középiskoláinkban az anyanyelv tanítását. Ehhez készült 
az Önökhöz eljuttatott kérdőív-tervezet, melyet kértük, nézzenek át, s javas-
lataikkal segítsék elő munkánkat. 

Ugyanis a nyelvtantanítás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
Nyelv és kommunikáció, nyelv és beszéd, nyelv és írás kapcsolata evidens, 
tehát a jól megtanított és elsajátított nyelv(tan) megalapozója a tanulók 
megfelelő írásbeli és szóbeli kifejezőkészségének. 

Egy nyelv (meg)tanulásának alappillérét a jól elsajátított nyelvi rend-
szer, nyelvtan jelenti. A nyelv szabályainak ismerete nélkül lehetetlen pon-
tosan megfogalmazni gondolatainkat. Önkifejezésünk fog csorbát szenved-
ni, ha nem tanuljuk-tanítjuk meg és nem gyakoroltatjuk be a helyesírás, a 
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szó- és mondatképzés alapszabályait. Ez alatt természetesen nem az öncélú 
szabálymagoltatást értjük. A nyelvtan tanításának és tanulásának célja kife-
jezetten a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése kell hogy legyen. Vagyis nem 
a szabályok tudása, hanem azok alkalmazni tudása a nyelvtanítás feladata. 

A középiskolai anyanyelvi nevelés célja - az általános iskolai tananyag-
ra alapozva - a nyelvileg művelt ember képzése. Fel kell készítenie a diá-
kot a közéletre; szakmai, tudományos nyelvi tájékozottságra kell szert ten-
nie. „A középiskolai magyar nyelvi nevelésnek az a célja, hogy az 
anyanyelvnek mint nyitott rendszernek élményszerű megismertetésével a 
tanulók beszéd- és magatartáskultúráját olyan szintre emelje, amelyen ered-
ményesen vehetnek részt a társadalmi szintű kommunikációban, dinamikus, 
kiművelt és kontrollképes alapot nyernek az önálló ismeretszerzésre, az ön-
művelésre, választott életpályájuk nyelvhasználati feladatainak, valamint a 
társadalmi életben vállalt feladatoknak a teljesítésére."2 

A nyelvtanítás gyakorlatközpontú, a nyelvtani és nyelvészeti ismeret-
szerzésnek is ilyen jellegűnek kell lennie. A leíró nyelvtan rendszerezését 
szövegelemzések segítségével végezzük. A középiskolában már nem taní-
tunk grammatikát, csupán rendszerezzük az általános iskolában tanultakat, 
és alkalmaztatjuk szóban és írásban egyaránt (pl. önálló szövegek alkotása-
kor). A leíró nyelvtannal szorosan összefügg a nyelvművelés, beszédműve-
lés és helyesírás tanításának kérdésköre. E témakörök esetében is az elsajá-
tított szabályok alkalmaztatása a cél. Szükséges az írás- és szóbeli nyelvi 
vétségek javítása, korrigálása - ez készségfejlesztés a középiskolai 
nyelvtantanítás nem állhat csupán nyelv- és beszédművelésből. A középis-
kolai anyanyelvi oktatás főbb témakörei szerintünk a stilisztika, a nyelvtör-
ténet és az általános nyelvészet kell hogy legyenek. Itt nincs ellentmondás 
a kiindulópont és a fenti megállapítás között: a középiskolásoknak már meg 
kellene hogy legyen az igénye a szabatos önkifejezésre. A középiskolai ta-
nár csak fejleszti az általános iskolából hozott készségeket! 

A tanár és a tankönyv a tanítás alappillérei, állítják. A tanár munkáját 
meghatározza az órára való készülés. A fent említett tantervi követelmé-
nyek megvalósítása leginkább ettől fiigg. A tanár feladata elsősorban, hogy 
a tanterv által előírt tananyagot előadja, begyakoroltassa és értékelje. Mind-
erre fel kell készülnie, ehhez pedig nem elegendő a tankönyv, hiszen a ta-
nárnak többet kell nyújtania attól. Ismét a hiányoknál tartunk, a hiányzó 
szakirodalomnál, a hiányzó szakfolyóiratoknál. Alapos feltárómunka és 
ügyesség kell ahhoz, hogy a szaktanár hozzá tudjon jutni a számára fontos 
kiadványokhoz. A legtöbb középiskola nem rendelkezik tanári könyvtári 
részleggel, hiszen az iskolakönyvtárakban is leginkább csak a házi olvas-
mányokat találjuk meg. 
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A szaktanár mellett az eredményes anyanyelvoktatás másik fontos té-
nyezője a tankönyv. „Rendeltetésének akkor felel meg (ti. a tankönyv), ha 
pontosan igazodva a tanterv előírásaihoz, figyelemmel van a tanítás közvet-
len és közvetett feladataira, és hatékonyan segíti mind a tanárt, mind a ta-
nulókat ezek elvégzésében."3 A nyelvtankönyv egyrészt az elsajátítandó is-
meretanyagot tartalmazza (ezzel mentesíti a diákot a jegyzetelés alól), 
másrészt olyan feladatokat is tartalmaz, mellyel begyakoroltatható a tan-
anyag. Ezenfelül áttekinthető, érthető, eleget tesz a tantervi elvárásoknak. 
Felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen milyen a jó nyelvtankönyv? Min-
denképpen az a jó tankönyv, amely gondolkodásra készteti a tanulókat, 
amely fejleszti a diákok problémamegoldó képességét. A jó nyelvtankönyv 
a következő módszertani szempontok szerint készül: 

„önálló latolgatás, a probléma értelmezése 
a tanulók nyelvi tapasztalatainak, gyakorlatának és anyanyelvi tudásá-

nak mozgósítása 
a közös megbeszélésben feltárt anyag árnyalása, pontosabbá tétele, ösz-

szegzése 
az új ismereteknek a tanuló saját szavaival történő megfogalmazása (...) 

az ismeretnek (...) alkotó jellegű alkalmazása további feladatokban és a 
mindennapi beszédtevékenységben."4 A középiskolai nyelvtankönyvnek 
megfelelő elméleti és gyakorlati alapot kell adnia a nyelvtanórákhoz. A ta-
nár akkor használja jól a tankönyvet, ha a tankönyv részét képezi a tan-
anyagnak, viszont a nyelvtanóra nem kizárólag csak a nyelvtankönyvre 
épül. A tanár munkáját segíti és igen célszerű, ha a tankönyv kellő számú 
és változatos gyakorlatokat kínál az elsajátított ismeretanyag alkalmazásá-
hoz. 

A részletes kitérés jelzi, hogy a tankönyv a nyelvtan- és nyelvészetokta-
tás igen fontos tényezője, s ezen a téren akad tennivaló. Ez nem jelenti azt, 
hogy a jelenleg használatos középiskolai tankönyv nem felel meg az elvá-
rásoknak. Viszont jelzi azt, hogy több típusú, a szakfokozatokhoz igazodó 
kiegészítő taneszközre lenne szükség az oktatás hatékonyságának növelésé-
hez. 

Az anyanyelv oktatásának mindössze néhány jellemzőjét próbáltunk fel-
villantani a tantárgyi célokról, a tanár munkájáról és a tankönyvről szólván. 

Újra felteszem a kérdést: szükséges-e felmérni nyelvtan- és nyelvészet-
oktatásunk pillanatnyi helyzetét? 

Még egy nagyon fontos kérdés: mi célból készül a felmérés? Fölméré-
sünk célja, hogy előmozdítsuk a középiskolai anyanyelvi oktatás helyzeté-
nekjavulását. Látatlanban nem tudjuk megítélni, mit kell megváltoztatni és 
hogyan. A kérdések első része a tanár munkakörülményeit hivatott fölmér-
ni. A következő kérdéscsoport a tantervet-tanmenetet érinti, mellyel azt sze-
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retnénk megtudni, hogy elegendő-e a szakfokozatonként előírt óraszám a 
tanterv maradéktalan megvalósítására. A továbbiakban a tanórára való fel-
készülés lehetőségeit tudakoljuk. Ebben az esetben az érdekel bennünket, 
hogy mennyire hozzáférhető a szaktanárok számára az (aktuális) szakiroda-
lom. Hogyan tudnánk jobban hozzáférhetőbbé tenni a meglévő, szakiroda-
lommal is rendelkező szakkönyvtárakat számukra. A továbbiakban a nyelv-
tanórán felhasznált taneszközökről is kikérjük a gyakorló tanárok 
véleményét. Talán e témakörben, ezen a téren tehetnénk közösen legtöbbet 
az eredményesebb anyanyelvoktatás érdekében. Amennyiben bizonyítást 
nyer feltételezésünk, hogy szükség lenne nyelvtanfüzetekre, esetleg egyéb 
kiegészítő taneszközre, akkor talán itt tehetünk a legtöbbet. 

A kérdőív-vázlat utolsó kérdésköre a tanárok számonkérési szokásairól 
érdeklődik. Mégpedig a célból, hogy kellenek-e előre elkészített feladatla-
pok, s ha igen, mely témakörből, milyen jellegűek legyenek. 

Hangsúlyozom, hogy a fölmérés célja nem a számonkérés, a megméret-
tetés, hanem mindenekelőtt segíteni szeretné a gyakorló magyartanárok 
munkáját. 

Kérem a jelenlévőket, hogy észrevételeikkel, megjegyzéseikkel, ötlete-
ikkel járuljanak hozzá e feltárómunka sikeréhez. Köszönöm. 

Jegyzetek 
1 Korlátolt nyelvhasználatunk, mivel a nyelvi kommunikáció számos területén nincs alkal-

munk használni anyanyelvünket, illetve a környezet hatása igen erős. 
3 Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Szerk.: Fülöp Lajos. Bp., 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994, 48. o. 
3 Szemere Gyula: A magyar nyelvtan tanítása. Bp., Tankönyvkiadó, 1969, 43. o. 
4 Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Szerk.: Fülöp Lajos. Bp., 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994, 71. o. 

ON THE GÉZA BÁRCZI UNIVERSITY 
LINGUISTIC DAYS 

This year's programme of the Géza Bárczi Linguistic days merged two 
objectives: 

- the first one was to cherish, bring close and fill with life the memory 
of Géza Bárczi, the teacher and eminent linguist who had started out from 
around this region, from the town of Zombor, and as such might have taken 
somé idols with him from here, and 

- the second one, to do the things we are expected to be doing and to 
demonstrate them: collecting linguistic data, linguistic research, organizing 
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the collecting and the research, attending to the teaching of language and 
linguistics and the popularization of linguistics. 

As for the importance and memory of Géza Bárczi the centenary cele-
bration was held in 1994, so neither is it timely nor expedient to turn entirely 
to him and his work, all the more so since it came to fruition away from 
here. Nevertheless, we have to continue taking on the task of studying his 
historical and etymological methods, dialectology, stylistic studies, views 
on the international language, Esperanto, for which the incentive came in 
his home town, Zombor, where he also qualified as an Esperanto teacher, or 
his work on lexicography, phonology, orthography and not forgetting his 
outstanding personality as a professor, a teacher. And it is here and now that 
we must speak out that in our surroundings he has not yet been given due 
recognition and this is especially true of his home town although he himself 
had always shown keen interest in it whenever he met someone from our 
homeland. We need these scholarly gatherings as an inducement to change 
the present state of affairs. And we also need them, to evoke him, the 
Columbus of our linguistic science, who whenever he set sail on the ocean 
of knowledge always discovered something he himself had not expected at 
the start: the methods of historical dialectology, language history as a 
sequence of synchronic stages or segments, or its cause and effect relation. 

Our conferences also have to take on current subject matter, research 
topics and trends with especial regard to the activities on our research pro-
jects. We tried to encompass them by two principles, two criteria: research 
into the state of the language and a summation of the current methods of 
descriptive and historical studies. 

Our third objective was to carry out a survey in a specific field of lin-
guistic teaching, the teaching of Hungarian language in secondary schools 
by involving practicing school teachers into the research. 

Our next task was to assess the results and promote the efforts of our 
linguistically minded students in their research of didactic character. 

The presentations or the papers were grouped according to the following 
topics: 

a/ The studies relating to history of language were introduced by László 
Molnár Csikós' paper, Bárczi the Etymologist, in which he gave an account 
of Bárczi's etymological and glossarial methods and results. Ilona Rajsli, 
in her study entitled Anthropomorphic Metonymy in Péter Pázmány's Time, 
analyses an earlier phase of polisemic expansion based on connotations, 
which significantly differed from the present phase, mainly in the rate of 
frequency of the types of metonymy. Béla Csorba, (Time Relations of Con-
ditional Verb Forms in Ferenc Zay's Memoirs), deals with the characteris-
tic features of the Hungarian tense system within a given time and personal 
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style. It is here that we could include Lajos Hovány 's paper in which the 
author is interested in the name Böge, a hydrographic appellation, and dis-
cusses the possible meanings and references of the name. {On the Origin of 
the Name Böge at Palics.) 

b / Descriptive linguistics: Imre Békési, (Semoitic Analysis of a Verse), 
taking a verse from the poem Séta a bölcsőhelyem körül by Endre Ady 
shows and illustrates the possible links between information gained by 
grammatical analysis and semiotic, textual and pragmatic levels of analysis 
respectively. Mária Pásztor Kicsi, (Preliminary Methodological Studies 
Toward The Phonological Description of Spoken Language Texts), gives a 
survey of the methods and possible phases of suprasegmental and phono-
logical analysis of texts and communications based primarily on her own 
experience. Irén Láncz, (Our Introsystematic Errors), Starting from a 
statement concerning the state of the language by Géza Bárczy and Mihály 
Ágoston respectively, sets forth the results of a testing concerninc mainly 
the first year students' awareness of standard usage. 

c/ Language usage and style: Katalin B. Fejes, (Arguments and Depictions 
Concerning the Stylistics of Syntagma), studies the functions, levels and 
characteristic features of the composition of a poem, a closed textual unit, 
and attempts to find links between the linguistic and grammatical structure, 
the rhythmic pattern and the poetic message. Magdolna Danyi, (Sentence 
and Thought Patterns of Colloquial Speech in János Pilinszky s Poetic Lan-
guage), starting from Heinrich Lausberg's system of rhetoric analyses one 
of its groups, and basing the analysis on Pilinszky's poems sets up the 
following typology: patterns of monologues, patterns of dialogues, patterns 
of colloquial language situations and patterns of reported speech. Márta 
Cseh, (Participal Verbs in Károly Acs' Poems), reading poetry discusses a 
transitional does not function as the predicate of the sentence. 

d/ Contrastive analysis and typology: According to György Papp, 
{Elements of Contrastive Analysis and Typology in Géza Bárczi s Linguistic 
Work), Géza Bárczi, although he did not consciously go in for it, as a prac-
tising teacher of French and a linguist reveald many elements of contrastive 
linguistics. From its taxonomy it was the areal interferences, the phonetic 
and phonological systems, the universals, the lexical interferences, the com-
parison of synthetic and analytical languages and question of translation 
that engaged his interest most. Edit Andric, {Object Expressed by the 
Instrumental Case in Serbian and Hungarian), when contrasting the two 
languages, takes as her starting point one of the criteria of generative gram-
mar, the deep structure objcct, and compares the instrumental cases in the 
surface structures. Although they are the secondary realizations of the 
objects in both languages nevertheless the concrete semantic information is 
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expressed by different syntactic relations. Edit Katona, (On Voice), gives a 
contrastive analysis of semantic and grammatical verb types in Serbian and 
Hungarian, and that of the active, passive and middle verb groups illustra-
ting them with concrete examples. 

e/ Teaching of language and linguistics: Ferenc Bagi, (On the Reading 
Material in the Text-book Sprach Meister by Mátyás Bét), searching into the 
history of the didactic methods for teaching the Hungarian language, analy-
ses Mátyás Bél's first textbook written for German speakers taking special 
interest in the example and reading material which illustrate the theoretical 
part, and finds it very functional and useful. Judit Szikora, (Methods of 
Testing the Teaching of Grammar and Linguistics in Secondary Schools), 
discusses the question of teaching grammar and linguistics in secondary 
school, starting out with the statement that it is unsatisfactory, which is partly 
due to the low number of hours taught; this low standard of knowledge is 
also revealed when the students start their university studies. The author 
designed a questionnaire with the aim of obtaining scientific results or para-
meters. 
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