
Cs. Nagy Lajos 

A felvidéki alapiskolák felső tagozati magyar 
nyelvtankönyveinek néhány grammatikai sajátossága 

A tankönyvek szerepéről, fontosságáról mindig megoszlottak a 
vélemények. Sokan úgy gondolják, hogy elegendő a diákok kezébe 
tantárgyanként egy-egy könyv, esetleg hozzá még egy-egy munkafüzet, s az 
átlagosan képzett tanító, tanár vezetésével elégséges ismeretekre tehetnek 
szert tanulóink. Mások úgy vélik, hogy teljesen fölösleges a tankönyv. Jó 
könyvtár kell, kiváló oktatási programra van szükség, valamint minden 
tárgyból magas szinten fölkészített pedagógusra. Azt hiszem, hogy valahol a 
két nézet között van az igazság. A diákok tanulásának az irányítására 
használható tankönyvekre, egyéb segédletekre, jól fölszerelt könyvtárakra és 
megfelelő tanítóra, tanárokra van szükség. Különösen érvényes ez akkor, ha 
nemzetiségi környezetben anyanyelvünk tanításáról van szó. Nagy felelősség 
hárul az ilyen területeken működő pedagógusképző intézményekre, egyete-
mekre, pedagógusokra. E felelősség tudatában, a felvidéki magyar 
anyanyelvi nevelés segítésének a szándékával vettem a kezembe a jelenleg 
érvényben lévő általános iskolai (itt alapiskolai) felső tagozatos és a 
középiskolai magyar nyelvtankönyveket, illetőleg — amelyikhez egyáltalán 
van — a módszertani segédkönyveket. 

A tankönyvek többsége a nyolcvanas évek elején, közepén készült, de 
vannak frissebbek is. 

Vizsgálatom az alapiskolai tankönyvek grammatikai anyagának a 
szaktudományos hátterére irányult, de olykor módszertani észrevételeket is 
teszek. 

A következő könyvek elemzésével foglalkoztam: Szuchyné Sz. 
Magdolna—Simonne L. Rózsa: Magyar nyelv az alapiskola 5. osztálya 
számára (Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, Bratislava 1989), 
Szuchyné—Simonné—Némethné: Módszertani kézikönyv a magyar nyelv és 
irodalom tanításához az alapiskola 5. osztályában (Uo. 1989), Szuchyné Sz. 
Magdolna—Martákné V. Katalin: Magyar nyelv az alapiskola 6. osztálya 
számára (Uo. 1990), Kovács László—Martákné V. Katalin—Szuchyné Sz. 
Magdolna: Magyar nyelv az alapiskola 7. osztálya számára (Uo. 1991), 
Kovács László—Martákné V. Katalin—Szuchyné Sz. Magdolna: Magyar 

136 



nyelv az alapiskola 8. osztálya számára (Uo. 1983), Kovács 
László—Kyliánné H. Éva—Martákné V. Katalin—Némethné G. 
Éva—Szuchyné Sz. Magdolna—Dr. Tankó László—Dr. Varga Erzsébet: 
Módszertani kézikönyv a magyar nyelv és irodalom tanításához az 
alapiskola 8. osztályában (Uo. 1987). 

5. osztály 

A tankönyv az alsó tagozatban szerzett ismeretek rendszerezésére szolgáló 
fejezettel kezdődik. Ebben a részben alapvető tudnivalókat fogalmaz meg a 
szövegről és a mondatok szerkezetéről, tartalmáról. A hangsúly, hanglejtés, 
valamint a szórend kérdését külön is kiemeli. 

A további négy nagyobb fejezetben az ötödik osztály új nyelvtani 
anyagával ismerkedhetünk meg. 

Mindjárt az első a mondat bővítményeit tárgyalja. A tárgy fölelevenítése 
után a hely-, idő-, mód-, eszköz-, társ-, részes-, ok- és célhatározókat, 
valamint a minőség-, mennyiség- és birtokos jelzőt tanítja a fölismerés és a 
megnevezés szintjén, bár a módszertani kézikönyv szerint "A tanulók az első 
évben megismerték az állítmányt, az alanyt, a bővítmények közül a tárgyat, a 
hely- és időhatározót, valamint a minőségjelzőt." (Kiemelés tőlem — Cs. N. 
L.). Ezzel szemben a ma forgalomban lévő negyedik osztályos tankönyv a 
mondat fő részeivel foglalkozik, s a bővítmények közül mindössze a 
tárggyal. (Vö. Anyanyelvünk 4\ Slovenské pedagogické nakladatel'stvo — 
Bratislava 1985. 114—116. p.) illendő lenne/lelt volna összhangot teremteni 
az alsó és a felső tagozat tananyaga, illetőleg az ötödik osztályos tankönyv és 
az ahhoz készült módszertani kézikönyv között. 

Az említett kézikönyv szerint minden órán gyakorolnak, s a gyakorlás 
kiterjed az olvasásra, a szövegértésre, a helyes kiejtésre, a helyesírásra, a 
mondatalkotásra és rövid szöveg szerkesztésére. (Vö. Módszertani kk. 65. 
p.). A határozók témakörében az első óra anyagának a következőket 
javasolja a segédlet: "A helyhatározó, az időhatározó és a módhatározó. A 
határozók felismerése kérdéseik alapján; a határozós szerkezet fogalma. 
Gyakoroljuk a helyes mondatszerkesztést — a ragok és a névutók helyes 
alkalmazása szóban és írásban." A javasolt tanmenet szerint minden órán 
két-három határozó elsajátítása a feladat. Véleményem szerint az ilyen gyors 
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haladás ötödik osztályban nem biztosíthatja a megfelelő szintű grammatikai, 
nyelvhelyességi, helyesírási stb. ismeretszerzést. 

Ezen általános megjegyzések után álljon itt néhány szakmai észrevétel A 
mondat bővítményei című fejezettel kapcsolatban. 

A határozók bemutatása, a velük kapcsolatos nyelvhelyességi ismeretek 
mennyisége és mélysége megfelel az életkori sajátosságoknak, bár 
lényegesen hosszabb időre van szükség a megtanításukra. A feladatok és a 
gyakorlatok változatosak, alkalmat adnak a legfontosabb határozóragok 
megismertetésére. E folyamatban azonban bizonyos következetlenség 
tapasztalható, ugyanis csupán a helyhatározó irányhármasságát szemléltetik 
a ragokkal, az időhatározóé már teljesen elsikkad. A helyhatározók e 
jellegzetességét is megzavarják a 26. lap 7. gyakorlatában olyan 
határozószók, amelyek egyszerre több kérdésre is válaszolhatnak a táblázatos 
szedésben. (Igaz, itt a helyesírás gyakorlása az elsődleges feladat.) Például a 
messze határozószó nemcsak hol? kérdésre válaszol, hanem hová? kérdésre 
is: Messze lakik? (Hol lakik?), de: Messze menő vándorok ... (Hová? Meddig 
menő?). Hasonló a helyzet a beljebb, feljebb, lejjebb, kijjebb fokozott 
határozószókkal is. Hol? és Hová? kérdésre egyaránt használhatók: Feljebb 
van még cseresznye., Menj feljebb a létrán! stb. Tehát helytelen ezeket 
csupán a hová? kérdés alatt feltüntetni. Megjegyzendő, hogy az egész oldal 
tördelése ebben a tekintetben meglehetősen zavaros. Ez abból is adódhat, 
hogy — a címtől eltérően — az idő- és a módhatározóval az előbb említett 
helyesírási gyakorlaton kívül nem is foglalkoznak. A 25. oldal 4. 
gyakorlatában olyan határozók szerepelnek tanulói kiegészítés után, amelyek 
képletes helyet fejeznek ki. ".... és mély álomba merültek. Almukban néha 
még mosolyognak is." Az órai anyaghoz kapcsolódó öt feladat közül kettő 
önálló szövegalkotás, egy csoportosítási feladat, egy másolás mondatelem-
zéssel összekötve, valamint egy szövegkiegészítés (megfelelő határozóragok 
keresése, beírása). A szövegalkotási feladatokban teljesen esetleges a tanult 
határozók alkalmazása, a többiekben a hely- és az időhatározó dominál. 
Mindössze egy mondatban fordul elő módhatározó (27/1. feladat), viszont 
állapothatározóból kettő is belekeveredik a 27/4. feladat szövegébe: Holnap 
nyugodtan, felkészülten szeretnék iskola... menni. (Itt a feladat a 
helyhatározónak megfelelő ragokkal való kiegészítése volt.) 

A további határozók tárgyalása, gyakorlása jóval megnyugtatóbb, 
arányosabb. Mind a felismertetésre, mind pedig az alkalmazásra nagyobb 
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gondot fordít a könyv. Szóvá kell azonban tenni, hogy az eszköz-, a társ- és a 
részeshatározó fejezetébe került egy olyan gyakorlat, amely a módhatározók 
keresésére irányul. Az utasításban a tanuló már a feladat megoldásának 
legalább a felét megtalálja, ugyanis ezt olvashatja a 30/6. gyakorlat a/ 
(részében: "Írjátok ki azt a két módhatározót, amelyet s végű melléknévvel 
és határozóraggal fejezünk ki!" A megoldás második felét a gyakorlat b/ 
kérdése adja: "Hogyan írjuk helyesen az s-re végződő melléknevek ~(a)n, -
(e)n ragos alakjait?" Ez a gyakorlat tartalmi szempontból egyáltalán nem 
illik ebbe a témakörbe, s a diákot sem készteti komoly erőfeszítésre. 

A 30/5. gyakorlat szövegében nem szerencsés az öregember szónak 
kétféle írásmódja, ugyanis mindkét esetben ugyanarról az aggastyánról van 
szó: "Egyszer egy fiú találkozott egy öreg (ember)." (A zárójelbe tett szót a 
tanulónak kell kiegészítenie a -val, -vei rag megfelelő formájával.) A szöveg 
negyedik mondatában már egybe van írva a kérdéses szó: "Az öregember 
hálásan köszönte a segítséget..." 

A jelző eddig szinte teljesen ismeretlen mondatrész a tanulók előtt. Ezért 
meggondolandó a háromféle jelző egy mondatba tömörítése és a mondat 
szerkezetének vizsgálata. A 36. oldalon közölt szerkezeti rajzok nem felelnek 
meg a megadott mondatnak, ugyanis a kérdéses mondatban ÇMárti 
megvette Gárdonyi két szép könyvét") a birtokos jelző és a mennyiségjelző 
nem közvetlenül kapcsolódik az alaptaghoz, hanem jelzős szintagmáknak a 
jelzője. A könyv ábrája szerint egymástól teljesen független jelzők tartoznak 
a mondat tárgyához: 

Pedig ha tartalmilag is megvizsgáljuk a mondatot, akkor egyértelműen 
kiderül, hogy csak a szép jelzője közvetlenül a tárgynak, a számnévi jelző az 
előbbi jelzős szerkezetnek (ha tetszik: szerkezetes tárgynak) a 
mennyiségjelzője, s az előbbieknek együttesen birtokos jelzője a tulajdonnév 
(Gárdonyi): 
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szép könyvét : Jmi T 
két (szép könyvét) : Jme (Jmi T) 

Gárdonyi [két — (szép könyvét)]: Jb — [Jme — (Jmi — T)] 
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A tankönyvéhez hasonló ágrajzzal ezt a szerkezetet nehézkes ábrázolni: 
T 

Jmi 
=> I 

Jme 

Jb 

A fentiekre tekintettel ebben az osztályban ilyen szerkezetű mondatot a 
jelzők fogalmának, valamint a jelzős szintagmának a megismerésére nem 
ajánlatos adni. Mindegyik jelzőfajtára külön-külön áll hatnának itt tiszta 
példák. S ha majd azokat fölismerik a tanulók, később léphetünk tovább a 
bonyolultabb szerkezetek felé. Ezzel egyszersmind diákjaink tudatos 
szövegalkotását is jobban segítjük. 

Grammatikailag nem helytálló a 38/4. gyakorlat szerkezeti ábrájának az a 
része, amelyben a tárgyhoz a mennyiség- és a minőségjelző azonos szinten 
kapcsolódik. A fentebb kifejtettek alapján ilyen mondat nincs. Olyan 
azonban sűrűn előfordul, hogy a minőségjelző alkot szószerkezetet az 
alaptaggal, majd ezek együttesét determinálja a mennyiségjelző: Két 
gyönyörű lovat láttam. Jóval ritkábban — a jelzett szó valamely 
tulajdonságának a kiemelése végett — a melléknévi jelző megelőzheti a 
számnevit: Gyönyörű két lovat láttam. Tehát az említett szerkezeti rajz 
akkor lenne helyes, ha a jelzők egymás alatt lennének. 

A mondattani fejezetek egy jól áttekinthető, az ismétlést, rendszerezést 
segítő táblázat zárja. Ezért különösen sajnálatra méltó, hogy a hiányos 
mondatra adott példák egyike sem nevezhető igazából hiányosnak. Az Esik. 
éppoly alanytalan mondatnak tekinthető, mint a Villámlik., Dörög., 
Havazik., Hajnalodik, stb. A másik példa (Nagyon.) ugyancsak nem hiányos 
mondat, hanem teljes, tagolatlan és szerkesztetlen, s mint ilyen, ennek 
nincs helye a táblázatban. Félreértés ne essék, nem az előbbi fogalmakat 
hiányolom ötödik osztályból, hanem a megnevezésekhez valóban illő, a 
grammatikai rendszer későbbi, árnyaltabb megismerésekor is helytálló 
példákat. E tételt meg is fordíthatjuk. Úgy tanítsuk meg az alapiskolában a 
nyelvtani fogalmakat, hogy ne kelljen évek múlva (felső tagozatban, közép-

141 



iskolában, esetleg később) e fogalmak tartalmát állandóan módosítani, a 
terjedelmét — természetesen — igen! 

Az ötödik osztályos könyv következő fejezete a szó jelentésével és 
szerkezetével foglalkozik. Ezen belül tárgyalja a hangalak és a jelentés 
viszonyát (egy- és többjelentésű szavak, azonos alakúság, rokon értelmű 
szavak), a hangutánzó és hangfestő szavakat és a szólásokat, 
szóláshasonlatokat, közmondásokat, valamint a toldalékos szavak 
alkotórészeit, a toldalékokat s az egyszerű és az összetett szavakat. A fejezet 
fölépítése világos, az egyes tartalmi egységek egymásra épülnek. Ebből a 
részből elsőként a rokon értelmű szavak tárgyalását kifogásolhatjuk, mivel 
ez nem teljesen felel meg a tudományosság elvének. 

A fogalom meghatározása többé-kevésbé jó, a gyakorlatok és a feladatok 
azonban nem az azonos, hanem a hasonló jelentést erősítik. A görögök azt 
mondták a szinonimáról, hogy u g y a n a z t m á s k é p p e n n e v e z i 
m e g . A nyelvtudományban később elterjedt a szinonimáknak egy 
meglehetősen tág szemléletű értelmezése, s ez hatott a 19-20. században (pl. 
Balassa László: Garmada 1958). Az iskolai tankönyvek sorra ezt fogadták 
el, vagyis a hasonló jelentésű szavakat is rokon értelműnek minősítették. A 
modern jelentéstan a szinonima szűkebb (eredeti) értelmezéséhez tért vissza: 
feltételül szabja a denotativ jelentés egyezését, s csak az emocionális vagy a 
konnotatív jelentés eltérését engedi meg. "A mondat fogalmi tartalmának 
nein szabad változnia, ekvivalensnek kell lennie." (A magyar nyelv könyve 
Trezor, Budapest, 1991) 

A Módszertani kézikönyv a rokon értelmű szavak két típusáról ír: az 
azonos és a hasonló jelentésűekről (Vö. 77—78. p. ). A fokozati különbséget 
kifejezőket sorolja az utóbbiak közé: halom, domb, hegy (Vö. uo.) Valójában 
ezek nem szinonimái egymásnak, csupán egy fogalomkörbe (jelentésmezőbe) 
tartoznak. Egymásnak mellérendeltjei (kohiponiinái). Fölérendelt fogalmuk 
(hiperonimájuk) a földfelszíni kiemelkedés. A fölérendelt fogalmukhoz 
képest tehát az említett szavak alárendelt fogalmak (hiponimák). 

Az elmondottak szellemében a rokon értelmű szavak lényegének a 
megtanításához nem járul hozzá a 2., 3. gyakorlat, valamint a 2., 4., 10. 
feladat. Semmiképpen sem fogadható el szinonimasornak például a 4. 
feladat mondatait kiegészítő igék halmaza (érkezik, felfaltak, zabáltak, 
falatozik, csipeget, eszel, kóstolgatod, fogyaszt, táplálkozol). 

142 



Megoldásként javasolható, hogy az iskolában a hasonló jelentésű 
szavakról szóló részt emeljük ki a rokon értelmű szavak anyagából, s külön 
tárgyaljuk pl .jelentésmező címen. Ezáltal az előbb hibáztatott gyakorlatok és 
feladatok kiválóak annak érzékeltetésére, hogy a hasonló jelentésű szavak a 
mondatban nem cserélgethetők önkényesen. 

A szavak szerkezete című fejezettel kapcsolatban két kisebb kifogás 
említendő meg. Az első a 74. oldal következő kijelentéséhez fűződik: "Ha a 
szó a mondatban tárgy, határozó vagy birtokos jelző, a szótőhöz ragok 
kapcsolódnak." Innen kimaradt az állítmány (legalábbis az igei állítmány), 
pedig ugyanezen az oldalon legalul felsorolja a könyv az igékhez járuló 
személyragokat. 

A másik megjegyzés a 76/7. gyakorlatra vonatkozik. A gyakorlat a 
következő: 

"Szagol játok! 
édesanyámért, gémeskútig, gyalogúton, tolltartómat, edzőtáborban, 

mindig, hegységekkel, barátságos, orvosért 
—Mit állapítottatok meg?" 
A gyakorlathoz fűzött módszertani kommentár: "A gyakorlat tanulsága, 

hogy a s z ó t a g o 1 á s k o r a s z ó t a g o l á s s z a b á l y a i s z e r i 
n t (kiemelés tőlem — Cs. N. L.) járunk el (a toldalékos szavakat nem a 
szóelemek szerint választjuk el; pl. hegységekkel: hegy-sé-gek-kel; orvosért: 
or-vo-sért)." (Módszertani kézikönyv 82. p.) 

Két fogalom, nevezetesen a szótagolás és az elválasztás keveredik 
egymással. A módszertani kommentár nem ad segítséget a tanárnak ezzel az 
idem per idem magyarázattal. 

A gyakorlat helyes utasítása a Válasszátok el! lenne. Ekkor ugyanis azt 
lehetne megállapítani, hogy 

a/ az egyszerű szavak alapformáját és toldalékos alakját a szótagolás 
szerint választjuk el, 

b/ csak összetett szavak elválasztásakor kell figyelembe venni az 
alkotóelemek (az összetételi tagok) határát, 

cl az összetett szavakat alkotó tagok a szótagolás szerint választandók el 
(Vö. A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás 223—238. pontjai). 

Jelenlegi megfogalmazásában sem a gyakorlat, sem pedig a 
segédkönyvben megjegyzés nem irányítja igazán a grammatikai tanulságra a 
figyelmet. 
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A tankönyv 83. lapja 4. gyakorlatában a fogalmi zavar egy téves utasítás 
következtében megismétlődik. A gyakorlat kérdése jó: "Miben különbözik a 
toldalékos szavak és az összetett szavak elválasztása?" Az utasítás annál 
kevésbé: "írjátok le szótagolva, majd válaszoljatok szóban!" A szótagolandó 
szavak: gépész, gépszíj, zsebek, zsebóra, növények, növényevő, vasat, vasút, 
rendes, rendőr, vizeket, vízesés. Ha valamelyik diák valóban szótagolva írja 
le a fenti szavakat, a feltett kérdésre nem tud válaszolni, illetőleg azt 
mondhatja, hogy semmiben. Az utasítás szerint helyes megoldás (csupán a 
kritikus eseteket emelem ki): zse-bó-ra, nö-vé-nye-vő, va-sút, ren-dőr, ví-ze-
sés. Hiába szerepel tehát az összetett szavak helyesírására vonatkozó szabály 
helyesen a tankönyv 79. oldalán, ha a pontatlanul megfogalmazott 
gyakorlatok és feladatok azt legalábbis megkérdőjelezik, az ismeretszerzés 
kezdeti lépéseit tevő ötödikest elbizonytalanítják. Ezt a fogalmi zavart a 
következő nagy fejezet (A hangok és a betűk) alfejezete (A szótagolás — 
elválasztás) még fokozza az előbbiekben már szóvátett félrevezető 
utasításokkal (121/3. gyakorlat, 122/1., 2. feladat). 

A hangok és a betűk témakörének a tárgyalása hangulatos. Sok szép 
költői példa található a hangfunkciók bemutatására, a hangképzés 
gyakorlására. Szenesen kapcsolódik egymáshoz a helyesejtés és a helyesírás, 
Az egész fejezetet áthatja a nyelvhasználat-központúság. A mássalhangzók 
egymásra hatásával talán túlságosan is mélyen foglalkozik a tankönyv. Nem 
tartom indokoltnak, hogy például a képzés helye szerinti részleges 
hasonulásnak az elméleti hátterét ennyire részletesen elmagyarázzuk ebben 
az osztályban, hiszen a mássalhangzók képzés helye szerinti csoportosítása 
nem megtanulandó anyag. Megtanulandó viszont bizonyos hangkapcsolatok 
írásbeli rögzítése. A teljes hasonulás jelenségének a magyarázatában (108. 
p.) Tévesen szerepel az wj hangkapcsolat. Az wj az összeolvadáshoz tartozik, 
mint ahogy később (112. p. ) ott meg is található. 

Az ötödikes tankönyv legterjedelmesebb fejezete az igével foglalkozik. 
Rendszerezi, elmélyíti a korábbi ismereteket, bővíti a fogalomkört, s gondot 
fordít a nyelvhasználat fejlesztésére is. A gyakorlatok és a feladatok az 
elméleti anyag elsajátítását szolgálják. A további évfolyamok tankönyveit — 
egész az érettségiig — áttekintve megállapíthatjuk, hogy ilyen mélységben 
többet ez a szófaj nem kerül elő. Egyes részek ismétlésként, más szempontú 
rendszerezések során azonban előfordulnak. A fejezetben található 
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táblázatok, valamint a 185. oldalon lévő összefoglaló táblázat alapján sokkal 
könnyebb eligazodnia a tanulónak az ige bonyolult világában. 

Ehhez a fejezethez két szakmai megjegyzés kívánkozik. Az egyik a 128/4. 
gyakorlatra vonatkozik. A szinonimítás téves értelmezése itt is érvényesül. 
Egymásnak nem rokon értelmű megfelelői a következő igék: dolgozik, 
fáradozik, igyekszik, küszködik, sürög-forog, tesz-vesz. A másik észrevétel a 
tananyag mélységét érinti. Nem tartom föltétlen szükségesnek ötödik 
osztályban elsajátíttatni a klasszikus hármas felosztás szerinti igefajtákat (a 
cselekvő és a cselekvés egymáshoz való viszonya, a cselekvés irányulása, 
valamint a cselekvés lefolyása, minősége), sőt a régies igealakokra való 
utalást sem (154/8. gyakorlat). 

Az év végi összefoglalás táblázata tömör, jól eligazító föltárása az 
ötödikes grammatikai anyagnak. Kár, hogy a beszédhangok csoportosítása 
heterogén. A beszédhangok nem lehetnek egy-, két- vagy háromjegyűek, 
csak a betűk. Tehát a betűket külön kellett volna csoportosítani. 

6. osztály 

Ebben az osztályban az év eleji rendszerezés után a szófajokra vonatkozó 
ismereteket tárgyalják. Külön csoportban foglalkoznak a névszókkal, az 
egyéb önálló szófajokkal, ezt követően pedig a nem önálló szófajokkal, 

Az ismétléskor a szerzők — nagyon helyesen — szövegből indulnak ki, 
ezen keresztül mutatják be a egyes nyelvi elemek funkcióját a mondatoktól 
kezdve a toldalékokon keresztül egészen a hangokig . Ehhez a fejezethez 
három apró megjegyzés kívánkozik. 

1. A 8. lapon a szó jelentését mutatja be a táblázat. A rokon értelmű 
jelentésre két példa olvasható: nevet, lepke. Ilyen formában ez a sor 
érthetetlen, különösen, ha összevetjük a táblázat következő sorával, az 
ellentétes értelmű szavakkal: hoz, visz. Az előbbi két szó egymásnak 
nyilvánvalóan nem szinonimája. Esetleg ezekhez kerestetnének rokon 
jelentésű szavakat? Ez azonban nem derül ki az említett részből. 

2. Ugyanezen az oldalon kiemelt részben szerepel a szóról az alábbi két, a 
valóságot kissé torzító megállapítás. Az egyik: "A szavak összességét a 
szótárak őrzik." A másik: "A szó a szótárban toldalék nélkül szerepel." Az 
elsővel kapcsolatban emlékeztethetünk arra, amit szinte minden, a szókincs 
nagyságával foglalkozó tanulmány kijelent, hogy tudniillik nincs olyan 
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szótár, amely akár a köznyelvnek, akár valamely nyelvjárásnak vagy 
szaknyelvnek a szóanyagát felölelné. Azt várni sem lehet, hogy valaki 
összegyűjtse egyszer valamely nyelv teljes szókészletét. A második 
féligazságról elmondhatjuk, hogy szótári szó a jel és a rag nélküli szóalak, 
általában. Toldaléknak tekintjük, az 5. osztályos tankönyv is annak tekinti a 
képzőt (ld. 72. oldal). Képzett szó pedig jócskán szerepel a szótárakban. Az 
Értelmező kéziszótár 509. lapján például többek között az alábbiakat 
találjuk: hamisítás, hamisítatlan, hamisítvány, hamiskás, hamiskodik, 
hámlás, hámlaszt, hámlik, hamus, hamvas, hamvaz stb. 

Ebben az osztályban is visszatér a szótagolás és az elválasztás fogalmának 
a keveredése az ismétlő rész 12 oldalán az l/h/ gyakorlatban. A fogalmak 
keveredésének az elméleti alapjául szolgálhat/szolgálhatott a főiskolai 
hallgatók számára 1991-ben megjelent Magyar nyelv I. jegyzetben is élő 
alábbi megállapítás is: "Összetett szó tagjainak határán szótaghatár van. 
Tehát: fel-ad, fel-a-dat, tév-út, épp-oly, csak-is, a-rany-em-ber (nem: fe-lad, 
fe-la-dat, té-vút, ép-poly, csa-kis, a-ra-nyem-bcr)." (Idézed mű 108. lap) 
Ezzel szemben A magyar helyesírás szabályi 233. pontjában ezt 
olvashatjuk: "A mai átlagos magyar nyelvérzék számára felismerhető 
összetételeket (...) az alkotó tagok szerint választjuk el akkor is, ha az össze-
tevők határa nem esik egybe a szótaghatárral." Amit tehát az említett jegyzet 
zárójelben közöl, az az illető szavaknak a szótagolt formája, vagyis a 
szótaghatárok feltüntetése, az ezt megelőzők pedig a helyes elválasztási 
formák. 

A szófajok tárgyalására a maximaiizmus a jellemző. Éppoly 
részletességgel találhatjuk meg a főnevek, a melléknevek, a számnevek és a 
többi szófaj bemutatását is, mint egy magasabb szinten (például főiskoláin) 
tanuló hallgató jegyzetében. A szerzők alaposságra törekedtek. Arra 
gondolhattak, hogy magasabb iskolafokozatokban kevesebbet foglalkoznak a 
magyartanárok grammatikával. Főiskolai jegyzetet megszégyenítő 
részletességgel és pontossággal mutatja be a könyv tulajdonnevek fajtáit 
(26 —36. p.), a melléknevek jelentésárnyalatait (44. p.), a számnevek 
típusait, a névmások rendszerét, a határozószókat, az igeneveket és a nem 
önálló szófajokat. Az előbb említett maximaiizmus tulajdonképpen 
követendő, s a követelményrendszer az órakeretek adta lehetőségekkel 
összhangba hozható. Példamutatóan szemléletesek a tananyag elsajátítását 
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segítők a táblázatok. Külön érdeme a szófaji fejezeteknek a szófajok 
funkcionális megközelítése. 

Mindössze két lényegesebb észrevételt tehetünk a szófajok tárgyalásával 
kapcsolatban. 

1. Nyilvánvaló elírás, hogy a néhány névmás a határozatlan számnevek 
közt szerepel (52. p.), ugyanis később igazi helyén is megtalálható (76. p.). 

2. A vonatkozó névmásoknál fordul elő a főmondat szakkifejezés. Aligha 
tudják ezt korábbi ismeretekhez kötni a tanulók. 

7. osztály 

A tankönyv első néhány lapján a korábbi mondattani, szótani, 
jelentéstani, szófajtani ismeretek összefoglalása található. Ebben a részben is 
megismétlődnek a korábban már kifogásolt hibák: a szavak alakja a 
szótárban (7. p.), a szinonimitás értelmezése (8. p.), valamint a szótagolás és 
az elválasztás problémaköre (9. p. 5. gyakorlat, 10. p. 6. feladat). Egészében 
véve azonban elméleti hátterét tekintve megnyugtató a fejezet fölépítése, 
mert a szövegből kiindulva ismételteti a tanult grammatikai anyagot a 
mondaton keresztül a szavakig. 

Az új anyag bevezető fejezetei a beszéd és a nyelv viszonyával, a magyar 
nyelv életével, változásával, a nyelvújítással, a szókincs rétegződésével 
foglalkoznak. Ezekhez a részekhez is kapcsolódnak feladatok, melyeknek a 
többsége a hetedikes diákok számára motiváló, megfelelő erőfeszítést 
igénylő. Ilyen szempontból csupán a 19. oldal 1. feladatát kifogásolhatjuk: 
"Olvasd el a Halotti Beszédet, s állapítsd meg: 

— hogyan változott meg az egyes szavak ragozása, 
— mely szavaknak és toldalékoknak változott meg valamely hangja?" 
Célszerűbb lenne e jelentős nyelvemlékünkből néhány mondatot kiemelni, 

s azt tanári irányítással elemezni, ugyanis kiváló nyelvtörténészeink (pl. Pais 
Dezső, Bárczi Géza, Mészöly Gedeon, Szinnyei József, Benkő Loránd stb.) 
olvasatai is eltérnek egymástól (vö. Magyar nyelvemlékek Tankönyvkiadó, 
Bp., 1980; 26—33. p., 280—282. p.). Nem a feladat ellen van kifogásunk, 
hanem annak mennyisége ellen. 

A tanév további részében az egyszerű mondattal foglakoznak a tanulók. 
Fölelevenítik és rendszerezik a mondat fő részeiről és bővítményeiről 
tanultakat, majd a korábbi ismereteket kiegészítik. 
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Világos, jó felépítésű fejezet a Szavak és mondatrészek (23—36.), A 
mondat fő részei (27—40.), A bővítmények (41—89.), valamint a az 
azonos mondatrészekről és a szórendről szóló is (90—94.). 

Nem mehetünk azonban el tartalmi megjegyzés nélkül néhány feladat 
vagy mondatelemzés mellett. 

1. A 37/1. gyakorlatban a hiányzó alanyok fajtájának a megállapítása a 
cél az igei állítmány személyragja alapján. Az a/ és b/ mondatban helyes a 
tankönyv minősítése, a c/-ben már legalábbis vitatható. Az "Ott leszünk." 
mondat alanyának "Ki lesz ott?" kérdésére rendszerint a Mi a válasz, s nem 
a "mindenki". Az említett gyakorlatban ez utóbbi áll, s ennek megfelelően 
általános alany lesz a minősítés. Az igaz, hogy az általános alany szerepét 
kifejezhetjük állítmány többes szám 1. személyű személyragjával is, de 
leginkább olyan esetekben, amikor a mondat általános érvényű megállapítást 
tartalmaz, mint például a közmondások (a 37/2, gyakorlatból: Árnyékáért 
becsüljük a vén fát.). 

2. A 37/2. gyakorlat (Óvatosságra intő közmondásait) utasításait 
bővíteném átrendezném úgy, hogy több nyelvtani tanulságot lehessen 
leszűrni belőle, tehát így; 

A b-t (Értelmezzétek az egyes közmondásokat!) tenném első helyre, utána 
következne az a/ Állapítsátok meg, hogy a egyes mondatokban hányadik 
személyű lenne az alany!), legvégül pedig az új utasítás állna: Milyen alanyt 
fejeznek ki az igei állítmány személyragjai? Ez azért fontos, mert mindössze 
egy gyakorlat foglalkozik az alany fajtáinak a megállapításával, s a 38/3. 
feladat már alkotó munkát kér a diákoktól; "írj két-két mondatot határozott, 
határozatlan és általános alannyal!" Bár minden mondatban általános 
alanyról van szó, mégsem érdektelen a gyakorlat, mert más-más személyű 
igei állítmányok fejezik ki: Szólj igazat, betörik a fejed! (E/2, T/3), Járt utat 
járatlanért el e hagyj! (T/2), Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. 
(E/2), Nem eszik a levest olyan forrón, ahogy főzik. (T/3), Árnyékáért 
becsüljük a vén fát. (T/l). 

3. A bővítmények közül a t á r g y feldolgozása nem teljesen 
kifogástalan. A 43/5. gyakorlat a kettős tárggyal foglalkozik. Az alábbi két 
mondatnak közli a könyv a szerkezeti ábráját. A gyerekek szeretnek mesét 
olvasni. Nem kell hívni a szakácsot! Azt gondolnánk, hogy legalább az egyik 
mondatban van kettős tárgy. Sajnos, egyikben sincs. Vegyük sorra a 
mondatokat! íme a szerkezeti rajzuk; 
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szeretnek a gyerekek 

Qlvasni 
" I " 

mesét 

nem kell hívni 

Szakácsot 

Az első mondatban az igei állítmányhoz tartozó főnévi igenévi tárgynak 
van egy alárendelt tárgya, vagyis a tárgynak van tárgya. így is kérdezünk 
rájuk: Mit szeretnek (a gyerekek)? — O l v a s n i . Mit olvasni? — M e s é 
t . Ez tehát semmiképpen sem kettős tárgy, még ha két tárgy is van a 
mondatban. Az alábbi mondatban viszont kettős tárgyat találunk; Engedjétek 
hozzám jönni a szavakat! (Sütő A.) Ábrázolva: 

149 



engedjétek £tü 

jörjni a szavakat 

hozzám 

A kettős tárgyat arról ismerhetjük föl, hogy mindkét tagja az igei 
állítmánynak van alárendelve, a névszói rész az igenévben kifejezett 
cselekvésnek a logikai alanya. A kettős tárgy tárgyi mellékmondat predikatív 
szerkezetévé alakítható át, amelyben a főnévi igenévi tárgynak megfelelő szó 
állítmány, a névszói tárgynak megfelelő pedig alany lesz: Engedjétek, hogy 
hozzám jöjjenek a szavak! Ez a tárgyfajta leginkább a lát, hall, érez, enged, 
hagy stb. igék mellett fordul elő (vö. A mai magyar nyelv rendszere II., 151 
— 152., A magyar nyelv könyve 345 — 347.). 

A gyakorlatban szereplő második mondatot egyszerűbben elintézhetjük, 
hiszen abban a főnévi igenév alanyként áll, s ehhez kapcsolódik a névszói 
tárgy. 

E helyett a gyakorlat helyett tehát a fent elmondottaknak a szellemében új 
mondatokat kellene adni. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy hetedik 
osztályban ne foglalkozzunk ezzel a tárgyfajtával. 

A hetedik osztályos tankönyvnek is előnye, hogy igen sok táblázattal 
(rész- és összefoglaló táblázatokkal) segíti a tanulókat az ismeretszerzésben 
és a rendszerezésben. 

8. osztály 

Ez a tankönyv — bár 1983-as kiadású — beleillik az alsóbb osztályok 
később (1990 — 1991-ben) készített sorozatába. Nyilvánvalóan ez határozta 
meg a korábbi tananyagokat is. 

Nyolcadik osztályban az összetett mondat tanulmányozásával, valamint a 
szóalkotással foglalkoznak az év eleji rendszerezést követően. Ismételten a 
legnagyobb egységből, a szövegből indulnak ki, majd a mondatokat 
csoportosítják szerkeze-tük, tartalmuk és minőségük szerint. Ezután a 
mondatrészeket, szókapcsolatokat majd pedig a szavakat vizsgálják meg. 
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A mondatok tartalmi osztályozásában jelentősen eltér a könyv a korábban 
megismerttől, ugyanis előzőleg egyik osztályban sem találkoztak a közlő, 
kcrdő és a kívánó, egyébként a szakirodalomban szokásos 
megnevezésekkel. A tanulók eddigi ismereteit tehát új összefüggésben kell 
rendszerezni. 

Az összetett mondat fogalmának a kialakítása megnyugtató, bár 
szokatlan, s indokolatlan a mellérendelő összetett mondatok tagmondatait 
Tőmondatnak nevezni. így fordul ez elő a 19. és a 20. lapon is. Az alárendelő 
összetett mondatok esetében van ennek létjogosultsága, mert viszonyít a 
megnevezés. 

Az alárendelő összetett mondtatok elemzéséhez kellő segítséget ad a 
könyv (23. lap), ugyanakkor túlzás alapiskolai szinten 23 fajtával 
megismertetni a diákokat. Az alárendelő mondatok sorozatának a belső 
logikája is megkérdőjelezhető. A feltételes, a hasonlító, és a megengedő 
mellékmondatok a klasszikus grammatikában megszokott helyen 
maradhattak volna mint olyanok, melyek több alárendelésnek is jellemzői 
lehetnek. 

A mellékmondatok bemutatása egyes esetekben túlságosan is részletező 
(pl. az időhatározóinál a háromféle időviszony bemutatása), más esetekben 
pedig kissé félrevezető. A 72. oldalon azt találjuk az állítmányi 
mellékmondatról, hogy "... mind az élőbeszédben, mind írásban a 
legritkábban használt mondatfajta. " Akkor vajon hogyan értékelhetnénk a 
fok- és mértékhatározói, az eredethatározói vagy éppen az 
eredményhatá rozói mei lékmondat okat? 

Az alárendelő összetett mondatokat egy jól szerkesztett összefoglaló 
táblázat segítségével tekinthetik át a tanulók. A táblázatban megtalálhatók a 
legjellemzőbb utalószók, kérdések és kötőszók, valamint egy-egy 
példamondat. Sajnálatos, hogy a részeshatározói mellékmondathoz írt példa 
birtokos jelzői: Aki szorgalmasan tanul, annak a tudása gyarapodik. Onnan 
lehet felismerni a birtokos jelzői mellékmondatot, hogy az utalószónak a 
jelzett szava mindig birtokos személyjeles. Elemzésekor az ehhez kapcsolt 
kérdéssel kérdezünk a mellékmondatra: Kinek a tudása? Egy kis 
átalakítással talán alkalmassá tehető a kritikus mondatunk a részeshatározói 
alárendelésre is: Aki szorgalmasan tanul, annak gyarapodik a tudása. A 
mellékmondatot szószerkezetileg elemezve birtoklást kifejező részeshatá-
rozóhoz (datívus possessivus) jutunk. (Kinek gyarapodik ? — Annak.) 
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Igazából a létige mellett találkozhatunk az előbb említett részeshatározóval, 
ha a létige birtoklást fejez ki: Péternek lesz kutyája. DE: Ez lesz Péter 
kutyája. (Itt birtokos jelző a Péter.) 

A fentiek alapján legjobb, ha tiszta példát adunk az előbbi alárendelésre 
is. Például ezt: Aki a legtöbbet ígérte, annak adták a lovat. 

A továbbiakban a könyv a mellérendelő összetett mondatok fajtáit 
mutatja be a hagyományos sorrendben, ezt követi a nyelvrokonságról szóló 
fejezet, majd pedig a szóalkotási módok zárják a grammatikai rész új 
ismereteit. 

Az Év végi áttekintés három oldalnyi táblázata és az azt követő 
feladatok az egész alapiskolai nyelvtani anyagot kívánják átfogni. 

Elszomorító általános sajátsága a 8. osztályos könyvnek, hogy igen sok 
benne a helyesírási hiba. A gyakorlatok, feladatok utasításaiban 
központozási hibák (pl. 10/3/d stb.), címben, utasításban különírási hibák 
(14. p. építő elemei, 27/2. gyak. mondat végi írásjelek), táblázatban földrajzi 
név hibás írásai (117. p.: Petőfi-híd, Petőfi-hídi) találhatók. 

További általános jellemző, hogy a szövegek jelentős része nem időtálló, 
túlzottan kötődik bizonyos eseményekhez, korokhoz, eszmeáramlatokhoz. Ez 
utóbbi alól az az ötödikes, hatodikos és hetedikes tankönyvek sem kivételek. 

Mindegyik felsős tankönyvnek kisebb-nagy obb mértékben erénye az, hogy 
különféle feladatokon keresztül alkalmat ad a tanulóknak a szlovák nyelvi 
összehasonlításra. 

A felsős tankönyvek áttekintése után álljon itt befejezésül néhány javaslat. 
1. Mindenképpen szükségesnek tartom a tananyag mennyiségének 

és mélységének a felülvizsgálatát. A felső tagozatban rohamosan csökkenő 
óraszám kérdésessé teszi anyanyelvi ismereteket oly magas szintű 
elsajátítását, s főként gyakorlását. 

2. A tankönyvek felülvizsgálata, szükség esetén új tankönyvek 
készítése bízassék a felvidéki kollégákra, hiszen ők ismerik leginkább a két 
nyelv kölcsönhatásából adódó feladatokat. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy magyarországi szakembereket ne lehetne, sőt ne kellene segítségül 
hívni. 

3. Ha új könyvek írására sor kerül, figyelembe kellene venni a 
nyelvészeti szakirodalomban olvasható frissebb kutatási eredményeket, 
illetve az azokra épülő legújabb kézikönyveket. 
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4. Ha új tankönyvek írására még különböző okok miatt nem lehet 
gondolni, akkor Magyarországról célszerű lenne minél több segédkönyvet, 
tankönyvet áthozni a tananyag korszerűbbé tétele végett. 
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