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Előszó a 2. kötethez 
 
A Küszöb a sorozat előszavaként tartalmazza mindazt a kontextust, hát-

teret, célt, szemléletet stb. amelyben a 4 kötetre tervezett sorozat értelmez-
hető és értelmezendő. Jelen kiadvány a második kötete ennek a sorozatnak, 
és részben az első kötet témáit viszi tovább, részben új területekre vezet. 
Személetében és tartalmában is követi az érvényes V–VIII. osztályos tan-
tervet, témaköreit tekintve pedig leginkább azt fedi le, amit a tanterv a VI. 
osztályhoz rendel. 

Az előző kötet I. fejezetében az események képi és nyelvi megformálásá-
nak lehetőségrepertoárjából indultunk ki, és ott ezt a nyelvi megformálás 
linearitása, a sorrendezési lehetőségek és ezek jelentésbeli következményei, 
sorrend és kontextus kétirányú viszonyai felé vittük el, külön kiemelve a 
hangsúly és hanglejtés variációit és ezek szerepét. A második kötet kiindu-
lási pontként ugyancsak a képi és nyelvi megformáláshoz nyúl vissza, ezút-
tal azonban ebből az események szerkezetének és a mondatszerkezetnek a 
kapcsolatait bontjuk ki, és egy olyan modellt javaslunk, amely reflektálttá 
teszi és működteti az anyanyelvi kompetenciánknak azokat a részrendsze-
reit, amelyek a szövegeket szorosabban és lazábban összetartozó elemek, 
konstrukciók és mintázatok kapcsolataként és láncolataként mutatja meg. 
Így a szövegalkotás produkciós és a szövegértés percepciós oldaláról köze-
lítjük meg a szerkezet, szerkesztettség, viszony, viszonyjelölés, viszonyjelölő 
stb. szerteágazó kérdéskörét, folyamatosan ügyelve arra, hogy a tárgyalás 
módját ne a grammatika taxonómiái szervezzék, hanem mindazok a képes-
ségfejlesztési fókuszok, amelyeket minden feladat tanári kalauzában megje-
lölünk. 

Az első kötet IV. fejezetében tárgyalt beszédcselekvések és beszédszán-
dékok ebben a kötetben a modalitás kérdéskörében mélyülnek tovább: ho-
gyan beszélünk tervekről és vágyakról, már elmúlt vagy eljövendő lehetősé-
gekről, elképzelésekről vagy éppen félelmekről, arról, ami szükségszerű, 
engedélyezett vagy tiltott, hogyan jelezzük, hogy mennyire megbízható a 
közölt információ, vagy azt, ha egy új világállapotot szeretnénk létrehozni 
nyelvvel stb. A realis (tényszerű(nek bemutatott)) és irrealis (lehetséges, 
nyelvvel teremtett világok) tartományaiban a modalitással szoros összefüg-
gésben tárgyaljuk az „időben lét” nyelvi lenyomatait, a mondandónk időbeli 
lehorgonyzottságának módjait és eszközeit, illetve a lenemhorgonyozottság 
jelentésbeli hozadékait. Ezzel próbáljuk új, tágabb kontextusba helyezni azt 
is, amit a hagyományos nyelvleírás az igemódok és igeidők formai osztálya-
ira redukált. 
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A kötet utolsó fejezetében a negatív jellemzés eszközeire fókuszálunk, 
arra a változatos és izgalmas tárházra, amely messze nem meríthető ki (az 
állítással szembeállított) „tagadó mondatok” bevett tárgyalásmódjában. 

A fentiek összefüggésben látásához az előző kötet mintájára most is a fe-
jezetek elején levő hosszabb és általánosabb, valamint az egyes feladatokat 
felvezető rövidebb és specifikusabb tartalmú tanári kalauzban nyújtunk se-
gítséget. 

A kötet létrejöttében mindazoknak is részük volt, akik a munka valame-
lyik fázisában ötleteléssel, javaslatokkal, tapasztalatok megosztásával, kér-
désekkel vagy akár termékeny zsákutcákkal segítették egy végső gondolat-
menet kialakítását, elsősorban Csorba Gábrielnek, aki magiszteris diákként 
részt vett a tananyagfejlesztő munkacsoportunkban, és akitől a puzzle ötle-
te származik, továbbá (betűrendben) Huszti Orsolyának, Kántor Emesének, 
Klippel Ritának, Radnai Dániel-Szabolcsnak, Szilágyi-Varga Zsuzsának és 
Szőcs Hedvigának. A 2017. nyári és téli műhelytáborunkat lehetővé tevő 
Bethlen Gábor Alapnak és a szovátai Anna Panziónak is köszönjük a támo-
gatást.  

 
Ezt a kötetet Csorba Gábriel (1989–2013) emlékének ajánljuk.  

 

A szerzők 
Kolozsvár, 2018. április 30. 
  


