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Magyar nyelv és irodalom
tankönyvek elemzései 2.
Az Iskolakultúra 2005. szeptemberi számában a tankönyvek
bőséges, szinte már kaotikus kínálatából három-három általános-,
illetve középiskolai irodalomtankönyvet vettünk szemügyre. Írásunk
második részében néhány nyelvtankönyv elemzésére vállalkozunk.
Nyelvtan tankönyvek
következõ elvárások határozzák meg leginkább a nyelvtan és kommunikáció tanítását: – kommunikációs képesség fejlesztése szóban (verbális, nonverbális) és
írásban;
– kommunikációs normák ismerete és kreatív használata;
– a nyelv jelszerû természete, szemiotikai alapismeretek;
– nyelvi elemek és szabálykészlet ismerete, tudatos és kreatív használata (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis);
– szövegtani alapismeretek és gyakorlatok: szövegértési-szövegalkotási képességek
fejlesztése;
– szókincsfejlesztés;
– stilisztikai ismeretek, szövegalkotás szabályai, szöveg- és beszédmûfajok;
– helyesírás, helyes ejtés;
– az információs robbanás által megváltozott kommunikációs környezet ismerete;
– tájékozódás és jártasság az új kommunikációs lehetõségek körében: internet, multimédia, chat stb.;
– tömegkommunikáció definíciója, formái, hétköznapi megjelenései (meggyõzés, manipuláció hatásmechanizmusai);
– a vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata.

A

Általános iskola
A nyelvtan tankönyvek helyzetében azóta történt változás, amióta a nyolcvanas évek
végén jelentkezõ alternatív programok (NYIK – Zsolnai József, NyKIT – Bánréti Zoltán)
elõtérbe helyezték a kommunikációs képességek fejlesztését. Az alternatív programok reagáltak elõször arra a változásra, ami a nyelvtudományban már a hatvanas évek óta jelentkezett. A nyelvtan tanítás általában a leíró nyelvtan kategóriáinak és szabályainak
megtanítását jelentette csak, melyet kiegészítettek a fogalmazás és stilisztikai ismertek és
a helyesírás tanításával. A kommunikációs és a nyelvi alkotó képesség kreatív jellegére
nem helyezõdött elég hangsúly. A modern generatív grammatika nem tudott adaptálódni
a magyar pedagógiai kultúrába, általános iskolában egyedül az NyKIT program volt ebben következetes, de nem tudott számos ok miatt elterjedni.
Elemzési szempontjaink ugyanazok maradnak, mint az irodalom tankönyvek esetében,
de különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy mennyire ad teret az adott tankönyv a kommunikációs képességek fejlesztésének.
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A nyelvtan esetében fontos szerepe van a feladatgyûjteményeknek, de a mostani vizsgálatot ez nem érinti, így a feladatok és kérdések esetében csak a tankönyvekben megjelenõ kérdésekre térünk ki.
Az általános iskolai nyelvtan tankönyvek közül kettõt elemzünk részletesen:
1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció, Tankönyv az
5–6. évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó;
2. Takács Etel: A magyar nyelv könyve 5–6., Nemzeti Tankönyvkiadó.
1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció,
Tankönyv az 5–6. évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
Szemlélet
alapvetõen leíró nyelvtani szemlélet, de színesíti a kommunikáció modern elmélete,
gyakorlata, és ez a feladatokon keresztül életközelivé teszi a tananyagot.
Stílus, érdekesség
– a nyelvtudomány viszonylag széles területérõl válogatja a tananyagot, így érdekes
tud maradni a gyerekek számára, alkalmas arra, hogy egy tudományt közel hozzon hozzájuk;
– jól érthetõ, logikus, jól tagolt szöveg (vizuálisan is);
– sok témából építkezik;
– érdekes, életközeli a szövege;
– figyelembe veszi a 10–12 éves gyerekek érdeklõdését és életkori sajátosságait;
– sok ábra, rajz, mely nem egyszer humoros, kedves. (2. melléklet)
Tankönyvi szövegtípusok, szövegtükör, illusztrációk
– sok ábra, illusztráció;
– színek használata;
– lényegkiemelõ részek; (2. melléklet)
– felsorolások, összefoglalók;
– laza szövegtükör, nagy betûk, széles margó; (2. melléklet)
– jól átlátható egy kisdiák számára is.
Didaktika, differenciálás, tanulhatóság
– a tananyagegységek szerkesztése, egymásra építése logikus, követhetõ;
– differenciálásra nincs utalás;
– jól átlátható, követhetõ szöveg;
– a könyv végén összefoglaló táblázatok, melyek átláthatóvá teszik a tananyag szerkezetét, felépítését, a köztük lévõ kapcsolatrendszert azonban nem mutatja meg;
– nem riaszt el a nyelvtudománytól, beágyazza azt a hétköznapi kontextusba;
– igényli a gyerekek kreativitását.
Kérdések, feladatok
– témánként összefoglaló kérdések találhatók;
– a feladatgyûjtemény külön elemzése lenne szükséges.
Arányok, aránytalanságok a tananyagban
– széles, jó tematika (nyelvtörténet, nyelv leírása, kommunikáció);
– a 6. részben aránytalanul túlteng a leíró nyelvtan.
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2. Takács Etel: A magyar nyelv könyve 5–6., Nemzeti Tankönyvkiadó
Szemlélet
– alapvetõen leíró nyelvtant tanít, a kommunikáció esetében annak írott formáját részesíti elõnyben;
– hagyományos szemléletû nyelvtanköny modernizált változata, melyben a grammatikai ismeretek a leghangsúlyosabbak.
Stílus, érdekesség
– széles témaválasztás;
– sok és érdekes mintaanyag, melyekhez jó és részletes elemzés tartozik;
– jók a magyarázó szövegek, bár többször szárazak és dialektikusak;
– igényli a gyerekek véleményalkotását, közvetlenül szólitja meg õket.
Tankönyvi szövegtípusok, szövegtükör, illusztrációk
– túl zsúfolt szöveg, az életkori sajátosságoknak nem felel (1. melléklet)
– vizuálisan kevéssé tagolt szövegegységek;
– egyszínû, a kiemeléshez szükséges lenne egy eltérõ szín; (2. melléklet)
– kiemelések csak félkövér betûtípussal vannak;
– az ábrák és táblázatok nem átláthatók a sûrû szövegben;
– mintaszövegeket tartalmaz, melyek sokszor elvesznek a szövegben;
– illusztráció csak mellékesen, funkció nélkül van, száma kevés.
Didaktika, differenciálás, tanulhatóság
– a könyv vizuális képe miatt nehezen tanulható;
– nagyon erõsen igényli a tanár jelenlétét;
– átfogó didaktikai koncepcióval nem rendelkezik.
Kérdések, feladatok
– kevés kérdés, feladat található, azok is elvesznek a sûrû szövegben.
Arányok, aránytalanságok a tananyagban:
– sok a leíró nyelvtan, hagyományos struktúra;
– az írott kommunikációt részesíti elõnyben, a kommunikációval egy 16 oldalas elméleti fejezet foglalkozik csak;
– nem mutat rá a tudomány széles témaválasztási lehetõségére.
Középiskola
Az arányokat is meghatározták ezek a tankönyvek, hiszen az I–II. évfolyam tankönyve együtt nem tesz ki 300 oldalt.
A következõ nyelvtan tankönyveket vizsgáljuk:
1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a
9–10. évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó számára.
2. Honti Mária – Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv I–II., Nemzeti Tankönyvkiadó.
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1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a
9–10. évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó számára
Szemlélet
– alapvetõen a hagyományos leíró nyelvtani szemlélet határozza meg, a leíró nyelvtan
szabályait tanítja, ugyanakkor az ehhez társítható modernebb nyelvészeti területeket és
eredményeket is érinti, mint például szövegtan, illetve a kommunikáció bizonyos területei (tömegkommunikáció, média);
– erõs hangsúlyt fektet a kommunikációra.
Stílus, érdekesség
– könnyen olvasható, jól érthetõ, logikus, példák, ábrák;
– motiváló, érdekes szövege van;
– változatos, sokszínû témaválasztás.
Tankönyvi szövegtípusok, szövegtükör, illusztrációk
– lényegkiemelõ részek;
– satírozott háttér;
– félkövér kiemelések;
– egyes leckék végén összefoglaló kérdések;
– laza szövegtükör, széles margó;
– táblázatok, ábrák;
– humoros illusztrációk, ábrák.
Didaktika, differenciálás, tanulhatóság
– átfogó didaktikai koncepció nincs benne;
– a tananyagegységek szerkesztése, egymásra építése logikus, követhetõ;
– differenciálásra nincs utalás;
– jól átlátható, követhetõ szöveg;
– a könyv végén összefoglaló táblázatok, melyek átláthatóvá teszik a tananyag szerkezetét, felépítését, a köztük lévõ kapcsolatrendszert azonban nem mutatja meg; (lásd a 9.
mellékletet!)
– nem riaszt el a nyelvtudománytól, beágyazza a nyelvtudományt a hétköznapi kontextusba;
– igényli a gyerekek kreativitását.
Kérdések, feladatok
– a leckék végén számon kérõ kérdések;
– a feladatgyûjtemény külön elemzést igényel.
Arányok, aránytalanságok a tananyagban
– a nyelvtudomány sok területét érinti, egymáshoz jól arányított egységek;
– a kommunikáció súlya megfelelõ;
– a tömegkommunikáció és média szerepeltetése már megjelenik.
2. Honti Mária – Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv I–II., Nemzeti
Tankönyvkiadó
(Ez a tankönyvsorozat volt a ’78-as tantervhez kapcsolt elsõ korszerû szemléletû gimnáziumi nyelvtan könyv, itt jelent meg elõször hangsúlyosan a szövegtan.)
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Szemlélet
– a hagyományos leíró nyelvtan szemléletén alapszik, ebbõl nem lép ki;
– beemeli a szövegtan bizonyos részeit, illetve a nyelvi rendszer ismertetésekor bizonyos kommunikációs szempontokra is kitér;
– alapvetõen azonban már nem tekinthetõ egyértelmûen korszerûnek (25 évvel ezelõtti megjelenésekor azonban kimagaslóan az volt!).
Stílus, érdekesség
– kevéssé motiváló a szöveg, kissé száraz – a sok magyarázat miatt kissé pedáns, unalmas, ezért a tanár számára is nehéz tanítani; (4. melléklet)
– túlteng benne a magyarázat;
– a feladatok száma kevés, nem életszerû;
– szûk tematikából (a nyelvtudomány körébõl nagyon korlátozottan merít) választ.
Tankönyvi szövegtípusok, szövegtükör, illusztrációk
– lényegkiemelõ részek a margón, ez jobban átláthatóvá teszi a tananyagot (a reform
irodalomtankönyvek is ezt a módszert alkalmazták); (4. melléklet)
– nagyrészt magyarázó szövegek, kevés példával, néha ábrák, táblázatok szerepelnek
benne; (lásd a 4. mellékletet!)
– a fejezetek összefoglaló kérdéssorral kezdõdnek, majd feladatokkal folytatódnak;
– a feladatok után következik az elméleti rész;
– az I. kötet végén szöveggyûjtemény;
– a II. kötet végén leíró nyelvtani táblázatok;
– illusztráció nincsen.
Didaktika, differenciálás, tanulhatóság
– az egységek egymásra épülnek;
– egy-egy témán belül a bevezetõ feladatok készítik elõ a magyarázatot, ez a szokatlan logika újszerû megoldás volt;
– differenciálásra nincs utalás;
– tanulhatósága szárazsága miatt kívánnivalót hagy maga után. (4. melléklet)
Kérdések, feladatok
– témák elõtt felvezetõ kérdések, feladatok;
– feladatgyûjtemény hiányában valójában szegényesek a feladatsorok;
– elõny viszont, hogy sok irodalmi idézetet (versrészletet) használ a példákhoz.
Arányok, aránytalanságok a tananyagban
– még a leíró nyelvtant tekinti elsõdlegesnek;
– túl sok a magyarázó szöveg;
– nem közelít az élethez, a valós kommunikációhoz;
– rossz értelemben „akadémikus” .
Összefoglalás (1)
A vizsgált általános iskolai irodalom tankönyvek általános problémái
– általában nem rendelkeznek átfogó didaktikai koncepcióval;
– tematikus és kronologikus szempontok keveredése;
– 7–8. osztályban eltérnek a tematikus szempontoktól, ez erõltetett struktúra ebben a
korosztályban;
– a frontális osztálymunkának kedveznek;
– nem veszik figyelembe teljes mértékben a diákok érdeklõdését.
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A vizsgált általános iskolai irodalom tankönyvek pozitívumai
– a tematikus felosztás az 5–6. évfolyamon jó megoldás;
– a kérdések, feladatok aránya jó, általában vannak kreatív feladatok is;
– igényes kivitel, jól átlátható, tanulható tankönyvek;
– figyelembe veszik az életkori sajátosságokat;
– nem esnek bele a sokszerzõjûség és a sok mû elemzésének hibájába (5–6. osztályban);
– lehetõség van egy mûvel hosszasan foglalkozni, nem kell kapkodni (5–6. osztályban);
– lehetõséget adnak a tanári kreativitásra is.
A vizsgált középiskolai irodalom tankönyvek általános problémái (2)
– túlzsúfoltak információval, nem olvasókat nevelnek, hanem irodalomtörténészeket
képeznek;
– több esetben inkább a tanárnak szólnak, mint a diákoknak;
– mûértelmezési sémákat adnak meg ahelyett, hogy az értelmezési kódokat tanítanák meg;
– reprodukcióra késztetnek;
– kevés a kreatív, szövegalkotási feladat;
– túl nagy hangsúly esik az irodalomtörténetre, életrajzi összegzésekre, korrajzokra
(értelmezõi prekoncepciókra, melyeket a diákok öntudatlanul is átvesznek);
– kimarad az olvasás élményszerûsége;
– az egyéni olvasmányélmények beemelése csak a pedagóguson múlik, a könyvek erre
nem késztetnek (lektûr, krimi hatáskeltõ eszközei, ifjúsági olvasmányok elemzése stb.);
– a tanulásszervezést tekintve a frontális tanításnak kedveznek;
– gyakorlatilag nincs didaktikai koncepciójuk, hacsak az annak nem nevezhetõ, hogy
végig kell haladni az irodalomtörténeten, a didaktika fõleg a különbözõ szövegtípusokban, kiemelésekben jelenik meg, míg a tananyag-elrendezésben, elméleti ismeretek rendszerének összehangolásában már nem;
– az irodalmi kánon túlzottan maximalista;
– kevesebb mû, mélyebb elemzés, szövegértés fejlesztés kellene;
– tömegkommunikáció, multimédia, Internet elemzése kimarad;
– vizsgára, a következõ iskolafokra készítenek fel leginkább, minden egyéb – az irodalomtanítás szempontjából fontosabb – szempont háttérbe kerül;
– nincs kapcsolat a nyelvtan-kommunikációs tananyaggal, irodalom és más mûvészeti ágak összekapcsolása esetleges.
A vizsgált középiskolai irodalom tankönyvek pozitívumai
– az irodalomtörténeti és -elméleti ismeretek általában korrektek, megbízhatóak;
– a tankönyvek kivitele igényes;
– vizsgákra, felvételikre jól felkészítenek (az új típusú érettségire már kevésbé);
– tanárok és diákok számára jól használható kézikönyvek;
– többféle sorozat közül lehet választani (nehézség szerint is vannak választási lehetõségek: elit gimnázium számára éppúgy, mint nem a magyar nyelv és irodalomra koncentráló szakközépiskolák számára).
A vizsgált általános és középiskolai nyelvtan tankönyvek általános problémái
– a leíró nyelvtan túlsúlya;
– grammatika-kommunikáció-szövegtan közötti arányeltolódás a legelsõ javára: grammatikai szabályrendszer túlzott megjelenítése;
– a kommunikációs képességfejlesztés még nem elsõdleges;
– az információfeldolgozás technikái kimaradnak;
– a kommunikációs normakövetés, normasértés technikáira nincs útmutatás;
– beszédtechnikai gyakorlatok hiánya;
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– különválik a nyelvtan az irodalomtól, bár sokkal kevésbé mint az irodalom a nyelvtantól;
– hiányzik még az információs robbanás által megváltozott kommunikációs környezet
bemutatása, nem segítik elõ a tájékozódást és jártasságot az új kommunikációs lehetõségek körében (internet, multimédia, chat, stb.).
A vizsgált általános és középiskolai nyelvtan tankönyvek pozitívumai
– egyre nagyobb teret kap a kommunikáció és a szövegtan;
– a tömegkommunikáció és média bemutatása is itt-ott megjelenik már
– a nyelvtudomány tematikájának egyre szélesebb spektruma kerül a tankönyvekbe,
jóllehet a grammatika elsõdleges marad;
– vannak már jó minõségû, jól tanulható tankönyvek.
Melléklet
1. melléklet. Takács Etel: A magyar nyelv könyve 5–6.
Kommunikáció, információ címû fejezet 21.

Takács Etel könyve nehezen olvasható, tanulható könyv, mert túl sûrû a szövegkép, a kurzív szavak elvesznek a szövegben, kiemelõ funkciójuk megszûnik. A félkövéren szedett elméleti összefoglaló ismeretek jól láthatók, tanulhatók. Szellõsebb, tanulhatóbb szövegképre lenne szükség, hiszen 11–12 éves gyerekeknek szól ez
a tankönyv. Éppen ezért az életkori sajátosságokat nem veszi figyelembe a szerzõ.
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2. melléklet. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 5–6. évf. 137., illetve 154.
Földrajzi nevek

Jól látható, olvasható szövegtükör, egy oldalon nem szerepel túl sok információ, figyel arra is a szerzõpáros,
hogy milyen korosztály számára készült a tankönyv. A zöld háttér jól kiemeli a lényeges részeket, a vicces rajz
a téma szárazságát próbálja csökkenteni. Éppen ellentéte ebbõl a szempontból Takács Etel könyvének. Bár a
kételemû földrajzi nevek szövegbeli elhatárolása már nem annyira erõs, mint az egyelemûé volt. A szerkesztésben vannak következetlenségek.
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A mutató névmás fejezet 154.

A táblázat is szellõs, jó beosztású, könnyen áttekinthetõ, ez is azt bizonyítja, hogy a szerzõk, szerkesztõk tisztában voltak azzal, hogy milyen korosztálynak szánják a könyvet.
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3. melléklet. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 9–10. évf. 183.

Ez a táblázat az egész éves tananyagot próbálja meg táblázatba rendezni a legfontosabb fogalmakkal, témakörökkel. Ez az egész éves tananyag összerendezése szempontjából nagyon jó ötlet, de hibái is vannak ennek
a megoldásnak: csak a legfelsõbb szintû fogalmakat mutatja be, például a szóelemeknél lehetett volna (ahogy
az összes többinél is) egy két példával, fogalommal a tananyag alsóbb szintjeit is bemutatni. Milyen tõtípusok
vannak? Stb. További hibája a táblázatnak, hogy az egymással összekapcsolódó elemeket nem jeleníti meg. Ha
összefoglalás, akkor az is szerencsés lett volna, ha az egyes fõ csomópontok mellett a tankönyvi oldalszámot
is szerepeltették volna, amely gyors és könnyû keresést tett volna lehetõvé a tananyagban. Mindenesetre a szándék dicséretes, a didaktikai hibákat a pedagógus ki tudja küszöbölni.
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4. melléklet. Honti Mária – Jobbágyné András Katalin: Magyar Nyelv II. 112–113., illetve 128.
A szóelemek fejezetbõl

Honti Mária és Jobbágyné könyve szintén a nyolcvanas évek gimnáziumi reformtankönyveihez kapcsolódnak. A margószéli jegyzetek, kulcsszavak, a bekezdésekkel átláthatóan tagolt szövegtükör a tanulhatóságot erõsíti. A táblázatok, egyszerûek, jól átláthatók. Utalások vannak a fõszövegben a könyvvégi összefoglaló táblázatokra. A szövegen belüli kiemelésben az elméleti rész – félkövér, példa – kurzív felosztást alkalmazzák, ez
jól kezelhetõvé teszi a fejezeteket. Az olvasó szemét azonnal irányítani képes. A szöveg egyszerû, lényegretörõ,
jól tanulható.
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Kétarcú nyelvi jelenségek fejezetbõl

Hontiék könyve azt a nem túl gyakori megoldást választotta – s e mögött didaktikai koncepció húzódik meg
–, hogy elõször a feladatok segítségével felfedezteti a nyelvi szabályokat, s csak azután foglalja össze elméleti keretbe. Ez pedagógiailag és nyelvészeti szempontból is nagyon korszerû megoldás volt, hiszen a spontán
szabályalkalmazás tudatossá tételére épít. Ez sokkal szerencsésebb út, mint a szabályok bemagolása utáni alkalmazás. Más kérdés, hogy a pedagógus természetesen kezdhette az elméleti résszel, de a tankönyv struktúrája nem ezt a megoldást sugallja.

Jegyzet
(1) Az általános, összefoglaló megállapításokhoz kapcsolódnak a függelékben található konkrét tankönyvrészletek, illetve a hozzájuk illesztett elemzõ szövegrészek!
(2) A fenti, konkrét tankönyveket érintõ elemzésekbõl természetesen kiderülnek az egyes állításokkal kapcsolatos kivételek, itt fõleg az általános képet igyekeztem összerakni.
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