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Küszöb1 
 

„...a nyelvre vonatkozó ismeretanyag nem átadandó a ta-
nulóknak, hanem kibontandó belőlük.” (Szende Aladár: 
Anyanyelvünk a középiskolában. Budapest, 1972. 102.) 

 
Többszöri módosítás után a 2009/2010-es tanév elejétől lépett életbe az 

az V–VIII. osztály számára készült magyar nyelv és irodalom tanterv, ame-
lyet csak a következő, 2017/2018-as tanévtől vált fel egy új. Már ez a 2009-
es tanterv is deklaráltan funkcionális szemléletű, és a szövegértés-szövegal-
kotás kompetenciaterületre fókuszál, hangsúlyozva, hogy „a nyelvi tartal-
mak, a nyelvtani ismeretek nem öncélúak, hanem funkcionális és gyakorlati 
szerepük van abban, hogy a helyzetnek megfelelő, hatékony nyelvi közlés 
valósuljon meg.” Hogy ez mégsem jelentette – nemhogy varázsütésre, de 
közel egy évtized alatt sem – az ismeretközpontú nyelvtantanítástól való 
elmozdulást, annak az oka részben magában a tantervben kereshető. 

Ha ugyanis a 2009-es tantervet az implikált szaktudományok közül a 
nyelvtudomány felől vesszük szemügyre, első látásra megdöbbentő annak 
korszerűtlensége. A tanterv – az azt értelmező segédlet híján – úgy tűnhet, 
hogy szaktudományi perspektívából nézve gyakorlatilag aláássa a hiteles-
ségét annak a szemléleti váltásnak, amit a módszertani alapvetésében meg-
előlegez, azáltal, hogy ugyanazt a „művi” kategóriákból építkező „álrend-
szert” mutatja fel, amelyet évtizedek óta változatlan formában ismerünk az 
iskolai oktatási gyakorlatból. Ez az impressziónk részben abból fakad, hogy a 
tantervi rendszerezésben megkerülhetetlen néhány olyan terminus használa-
ta (szófajelnevezések, osztályozási szempontok megnevezése stb.), amelyek 
könnyen aktiválhatják azt a „nyelvtant letanító” gyakorlatot, amelynek a ha-
gyománya a hazai oktatásban is hosszú évtizedekre2 nyúlik vissza. A tantervi 

                                                        
1 Ezt a részt Előszónak kellett volna nevezni, de az előszót a legtöbb olvasó átugorja, mi pedig 
szerettük volna, ha senki nem fut át efelett, ezért tettünk ide egy botlasztó címet. Az elő-
szóból minden szót megspóroltunk, amit meg lehetett. Ami maradt, az a szükséges mini-
mum. Enélkül a feladatbank használatát csak saját felelősségére ajánljuk minden olvasónak. 
2 Igazságtalan lenne persze mindent kizárólag az oktatás nyakába varrni, hiszen a magyar 
nyelvészetben az egymást váltó vagy egymással versengő nyelvelméletek és nyelvtudományi 
iskolák prioritásai közé jellemzően nem tartozik az iskolai oktatásra fordíthatóság kérdése, 
bár az 1970-es évektől minden évtizedre jut legalább egy paradigmaváltó reformkísérlet.  
(L. 1970-es években az MTA Nyelvtudományi Intézetének keretében működő, Szépe György 
vezetette Fiatal Nyelvészek Munkaközösségének munkaanyagait; a 80-as évek Bánréti-prog-
ramját és munkatankönyveit; a 90-es évek funkcionális-kognitív nyelvészeti irányzatához tar-
tozó, Tolcsvai Nagy Gábor nevével fémjelzett tananyagokat; vagy minden idők legnagyobb ok-
tatási programcsomag vállalkozásaként a 2004–2008 között fejlesztett SuliNova (később 
Educatio Kht.) programcsomagot Arató László és Kálmán László szakmai vezetésével.) 
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rendszert a tanár számára láttató terminológia használata persze az új tan-
tervben sem megkerülhető. Abban viszont látványos a változás, hogy míg a 
korábbi tantervben az inerciára rásegített az is, hogy az egyes évfolyamok-
hoz rendelt tartalmak struktúrájában nem történt változás (vö. a klasszikus 
leíró nyelvtanokból örökölt, fordított piramissal modellálható nyelvi szin-
tek hierarchiájának a továbbéltetése: a hangtól a szövegig terjedő osztá-
lyokkal), a 2017-es tanterv nem a grammatika oktatását tekinti fő feladatá-
nak, így nem a leíró nyelvtan rendszere lesz a nyelvi ismeretszerzés vagy a 
nyelvérzék fejlesztésének rendező elve sem. Vagyis egy-egy jelenség meg-
ismerése (vagy akár elnevezése) nem jelenti azt, hogy az adott jelenség 
minden típusát vagy a vele azonos jelenségkörbe tartozó többit is sürgősen 
meg kellene ismertetnünk. Például nyugodtan megismerhetjük és megne-
vezhetjük 5. osztályban a kérdőszókat, miután a tanulók különféle beszéd-
helyzetekben és feladatok keretében találkoztak kérdőszavas kérdő monda-
tokkal, megtapasztalták azok sokféle kommunikációs funkcióját, használa-
tát, formáját stb. Ez sok mindenre jó lesz nekik később, pl. idegen nyelvek 
tanulásában is. De ez nem jelenti azt, hogy rögtön neki kell esnünk a többi 
névmásnak is, vagy netán magának a névmási szófaji osztálynak (arról nem 
is beszélve, hogy sok esetben szakmai szempontból sem biztos, hogy létezik 
értelmes osztályozás, pl. a leíró nyelvtanok által számon tartott névmási ka-
tegória és az alá sorolt kilenc névmási osztály semmilyen szempontból nem 
alkotnak egységes szóosztályt). Osztályozásokat csak a tapasztalatok rend-
szerezésének eszközeként érdemes használni, és ott is inkább a problemati-
zálás igényével, vagyis a rendszerezésre mint eljárásra fektetve a hangsúlyt, 
leszámolva az éles határok meghúzhatóságának illúziójával. 

Mindebből természetesen következik, hogy minden nyelvi eszközt ott 
érdemes ismertetni, felfedeztetni, ahol használatuk szempontjából (és nem 
egy elvont leíró nyelvtani rendszer felől) indokolt. Így nem az elmélet szű-
kíti be a tárgyalandó jelenségek körét, hanem például az életkori sajátossá-
gok vagy a szövegértési képességek szintje szabhatja meg, hogy milyen je-
lenséget mikor és hogyan állítsunk fókuszba. A nyelvi eszközkészletre való 
fókuszálás célja pedig nem egy „nyelvtan” (és a hozzá tartozó metanyelv) 
tanítása, hanem az, hogy az iskolából kikerülők képesek legyenek minden 
várható helyzetben megtalálni a megfelelő nyelvi változatokat és gram-
matikai formákat – a helyénvaló (szituatív, beszédhelyzethez igazodó) 
nyelvhasználati formákat –, vagyis egy megfelelő szintű beszédkultúrájuk 
alakuljon ki. 

Ehhez az is szükséges, hogy a nyelvi nevelés ne hallgassa el a variabili-
tást (változás és változatok léte), amely a nyelvek alapvető tulajdonsága  
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(és amelyet a rendszerközpontú nyelvtanok nem tudnak kezelni). Világossá 
kell tennie, hogy a nyilvános megszólalásokban és főképp az írott szöve-
gekben alkalmazott, kiemelt nyelvváltozat (az ún. sztenderd) rendszere 
nem egyenlő „a” magyar nyelvvel, hiszen egyéb nyelvváltozatok is élnek, és 
ezeket természetes bizonyos kommunikációs helyzetekben használni. A ro-
mániai magyar gyermekek például olyan kétnyelvű beszélőközösségben él-
nek, amelyben anyanyelvváltozatként (régiótól függetlenül) egy, a többségi 
nyelv hatását is mutató nyelvváltozatot sajátítanak el, amely nem egyezik a 
magyarországi sztenderddel. A nyelvi nevelés célja, hogy a beszélő anya-
nyelvváltozata mellé (és ne azt helyettesítve) tanulja meg a magyar szten-
derd változatát (amelyet elsősorban az írásbeliséggel ajánlatos összekap-
csolni), és differenciáltan, a kommunikációs helyzetnek megfelelően legyen 
képes váltogatni az egyes nyelvváltozatokat. A nyelv vagy nyelvváltozat az 
identitás részét is képezi, így ha helytelennek/magyartalannak stb. minősít-
jük egy diák nyelvváltozatát (legyen az egy területi nyelvváltozat, egy kon-
taktusváltozat stb.), akkor az identitását is megkérdőjelezzük (hiszen ezt a 
változatot a szüleitől, közösségétől tanulta), az így teremtett belső konflik-
tus egyik lehetséges feloldása pedig a „nem jól beszélt” nyelvből való kivo-
nulás. Ez elkerülhető az additív (vagyis hozzáadó) szemlélet által, mely a 
sztenderd (vagyis a kiemelt presztízsű nyelvváltozat) normáját nem úgy 
akarja érvényesíteni, hogy helytelennek minősíti a diákok nyelvi megnyi-
latkozásait, hanem egy másik változat megmutatásával, majd a változatok 
közötti választásnak a beszédhelyzet paramétereitől való függése boncolga-
tásával járul hozzá a nyelvi és beszédkultúra fejlesztéséhez. 

Az elmúlt 7 évi kutatásaink a fentiekhez próbálnak eszközt nyújtani. 
 
A segédanyag 
 

A kezdeményezésnek, amely a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanév 
egy-egy félévében, egy magiszteri óra keretében indult, majd önálló kuta-
tássá nőtte ki magát, az volt a célja, hogy az akkori tantervre alapozó, de 
annak – műfajából is adódó – hiányosságait kompenzáló segédanyagot fej-
lesszünk, amely szaktudományos szempontból is adekvát, és amely egy-
szerre oldaná meg a tanterv mellől hiányzó értelmezési segédlet és az okta-
tási folyamatból hiányzó oktatási segédlet problémáját. A projekt munka-
társai mind korábbi magiszteri hallgatók, mai gyakorló tanárok, akik több 
helyszínen, többféle nyelvi környezetben és iskolatípusban próbálták ki sa-
ját óráikon az elkészült anyagokat, és „forgatták vissza” az anyagba tapasz-
talataikat. 
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Az egyik alapvető kérdés, amiben már a munkafolyamat elején dönte-
nünk kellett, „műfaji”. Az egyértelmű volt, hogy nem tankönyvet akarunk 
írni, de azt tisztázni kellett: munkafüzetet vagy oktatási segédletet terve-
zünk? Az is-is válasz nagyon közel áll a sem-sem-hez. Ezzel tisztában vol-
tunk, mégis amellett döntöttünk, hogy ötvözni próbáljuk a kettőt. Ugyanis 
miközben elsősorban a tanár számára szeretnénk megmutatni egy olyan 
lehetséges módját a tantervi tartalmak feldolgozásának, amely nem isme-
retátadásra van berendezkedve, hanem kiemelten a nyelvérzék, a nyelvi 
megformálásra való érzékenység fejlesztésére összpontosít, ugyanakkor ezt 
csak olyan feladatsorokon tudjuk hatékonyan illusztrálni, amelyek önma-
gukban, munkafüzeti feladatokként is megállnák a helyüket. A gyakorlat-
ban ez úgy néz ki, hogy a feladatok felvezetőjében a tanár számára leírjuk, 
hogy az adott feladatsorral mit akarunk megmutatni a nyelv működéséből, 
honnan hová akarjuk eljuttatni a diákot, milyen lépéseken keresztül, és út-
közben mi(ke)t akarunk felfedeztetni, megtapasztaltatni, reflektálttá tenni 
stb. Ugyanitt javaslatokat teszünk az adott feladathoz társítható munka-
formákra és módszerekre, illetve ahol erre mód van, a differenciálásra is. 
Ezzel a felépítéssel azt szeretnénk lehetővé tenni, hogy – ilyen irányú to-
vábbképzők hiányában is – a tanár számára követhetővé váljon az a szem-
léletmód és logika, amelynek ismeretében immár ő maga is látja: melyek 
azok a gyakorlatok, amelyek kötelezően részei a gondolatmenetünknek, és 
azok, amelyek egy-egy speciálisabb, a gondolatmenetet alapvetően nem be-
folyásoló részkérdés felé visznek, ekként képes legyen válogatni az anyag 
által kínált feladatokból az osztály igényeinek és az oktatás egyéb körülmé-
nyeinek megfelelően. 

A projekt a jelen közoktatási helyzetben mindenképpen egy provokatív 
vállalkozás, noha csak egy olyan gyakorlatot próbál meghonosítani, amit 
már a korábbi tantervek is előírtak (bár nem adtak hozzá eszközöket). 
Ugyanakkor kísérleti jellegű, olyan értelemben is, hogy (a 2017-es tantervet 
is meghatározó) modern szaktudományos eredmények hogyan építhetők 
be az oktatásba, illetve hogyan lehet egy oktatható modelljét létrehozni 
mindannak, amiről (többé-kevésbé) szakmai konszenzus van. 

Egy olyan oktatható modellt próbáltunk kidolgozni, amely a négyéves 
ciklust egyetlen egységes folyamatnak tekinti, a gyermekek életkori sa-
játosságaihoz igazodik, és egy követhető logika mentén fűzi fel a tantervben 
megjelölt tartalmakat. Ennek kiindulási pontjaként a legegyszerűbb helyze-
tekből: tipikus3 események képi és nyelvi megformálásnak kontrasztálásából 
                                                        
3 Tipikus eseményen olyan eseményeket értünk, amelyeknek nagyon világos a szerkezete 
(kik a szereplők? ki kinek mit csinál?) már egy ötödikes gyerek számára is. 
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indulunk ki, ugyannak a valóságrészletnek a képi eszközökkel és nyelvi 
elemek kiválasztásával és rendezésével való megformálását állítjuk párhu-
zamba. Ezzel nemcsak azt akarjuk hangsúlyozni, hogy a „táj”-hoz képest 
mindkét megformálás (képi és nyelvi) is csak „térkép”, hanem egyúttal vi-
zuálisan is hozzáférhetővé tesszük azokat az elemeket, amelyeknek a nyelvi 
megfelelőjét (és azok konfigurációit) vizsgálni kívánjuk. Fokozatosan ebből 
bontunk ki minden további, a szövegértési- és szövegalkotási kompetenciát 
befolyásoló grammatikai, diskurzusszemantikai, pragmatikai stb. tényezőt, 
azt járva körül, hogy egy szituáció/esemény többféleképpen is megkonstru-
álható, s ennek megfelelően többféle nyelvi reprezentációja lehetséges, 
amelyek között a választás a kontextus és annak elemei, a beszédszándék, a 
nézőpont, a nyelvváltozat, a címzett stb. függvénye. 

Jelen kiadvány az első kötete ennek az anyagnak. Munkánkat – az 
egységes folyamatként tekintett négyéves ciklusban gondolkodás okán – 
nem évfolyamokra bontottuk, noha a felépítés logikája jórészt követi azt, 
amit a 2017-es tanterv a gimnáziumi oktatás évfolyamaihoz rendel. 
 
A háttér 
 

Koncepcióját tekintve a segédanyag a pedagógiai paradigmák közül a 
konstruktivista tanulásfelfogáshoz kapcsolódik, mely szerint a tanulás aktív 
folyamat: a tanuló meglévő és kognitív (megismerő) rendszerekbe rende-
zett tudása segítségével értelmezi az új információt. Vagyis a tudást nem-
csak egyszerűen befogadja, hanem létrehozza, megkonstruálja, így ebben a 
folyamatban alapvető szerepet játszik az előzetes tudásrendszer (ismeretek, 
tapasztalatok, affektív elemek stb.). A segédanyag tehát nem kimeneti tesz-
tekre felkészítő „receptfüzet”, hanem a tudáskonstruálás folyamatá-
nak elősegítését szolgáló eszköz. 

Ennek egyrészt természetszerű következménye, hogy az előzetes tudás-
ba/tapasztalatba ágyazódó deduktív megközelítést kövesse egy induktív lo-
gika szerint haladó elrendezés, mely figyelembe veszi, hogy a megértést az 
előzetes tudás (esetünkben például a gyermek nyelvhasználati tapasztalata, 
nyelvérzéke) határozza meg, és hogy már egyszeri tapasztalás is elegendő 
olyan közvetkeztetések vagy általánosítások megfogalmazására, amelyek 
aztán a nyelvi jelenségek vizsgálatával próbára tehetők (cáfolhatók vagy 
megerősíthetők, esetleg árnyalhatók). 

A választott háttér másik természetszerű következménye egy olyan 
módszertan adoptálása, melynek értelmében csak olyan jelenségeket helye-
zünk fogalmi összefüggésbe, nevezünk meg, amelyekhez már feladatokon, 
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megfigyeléseken keresztül eljutottunk. A nyelvtani fogalmak bevezetését 
nem kerüljük, csak nem tekintjük célnak a folyamat egyik pontján sem. 
Ahol használjuk, ott ez inkább eszköz, mint cél: egy „rövidítési eljárás”, ha-
sonlóan ahhoz, ahogy a Kovács Robi címkét használjuk ahelyett, hogy Tu-
dod, az a szeplős fiú, akivel a tegnap találkoztunk a piacon, amikor éppen 
a dinnyét fizettük ki, és olyan kedvesen köszönt. 

A feladatsorok megformálásában és a hozzájuk rendelhető módszerek 
kiválasztásban is azt tartottuk szem előtt, hogy a tanulóknak ne pusztán 
kérdésekre kelljen megtalálniuk a választ, hanem különböző típusú műve-
leteket kelljen végezniük, amelyek nyelvi jelenségek önálló felfedezéséhez, 
hangalak és jelentés kapcsolatának feltárásához vezetnek. A különböző 
nyelvi játékok, szituációs gyakorlatok lehetővé teszik, hogy a tanulók saját 
maguk fedezzék fel a nyelvi szabályszerűségeket, azokat pedig újabb gya-
korlati helyzetekben alkalmazzák és hasznosítsák. A feladatok jelentős ré-
sze nyelvi adatokkal való műveletek végzése, melynek eredménye lehet 
szabályfelfedeztetés (a lineáris építkezés grammatikai szabályai, a kontex-
tus hatása a közlések jelentésére és formájára stb.), vagy egyszerűen annak 
megtapasztalása, hogy a nyelvi elemkészlet variálása, valamint a nyelvi 
megformálás lehetőségeiből való választás milyen módon befolyásolja a 
mondat és a szöveg(környezet) kétirányú viszonyait. Úgy tűnik, hogy azok a 
diákok, akik problémamegoldó eljárásokban és műveletekben szereznek 
jártasságot – önkényesen létrehozott és a nyelv lényegéről, működéséről 
semmit nem mondó taxonómiák helyett –, árnyaltabb kommunikációra, 
gondolkodó, megismerő tevékenységre képesek. 

A szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek (interpretáció és pro-
dukció) fejlesztésének egyik legfontosabb komponenseként a nyelvérzék 
(vagyis a nyelvi jelenségekre, a nyelvi megformálásra való fogékonyság) fej-
lesztését látjuk, ezért egyrészt nagy hangsúlyt fektetünk azokra a – korábbi 
tanterv és nyelvtantanítási gyakorlat által marginálisnak tekintett – aspek-
tusaira is a megnyilatkozásoknak, amelyek nem az elemkészletre, hanem 
azok konfigurációjára, valamint ezek jelentésére/megértésére vonatkoznak 
(a szórend variációi és az egyes szórendi elrendezések jelentésbeli impliká-
ciói, az ezekhez kapcsolódó intonációs minták, a hangsúly és nyomaték 
kérdései, érzékenység arra, hogy a különböző szórendi elrendezések külön-
böző szövegkörnyezeteket idéznek, különböző szövegkörnyezetben lesznek 
odaillők stb.). Másrészt a szavak mondatbeli szerepe helyett az egyes szer-
kezetek funkciójára helyezzük át a fókuszt, ami az öncélú mondatelemzési 
gyakorlat helyett annak az elemsornak az együttlátására kondicionálja a di-
ákokat, amelyek például együtt nevezik meg az esemény egyik szereplőjét. 



11 

Harmadrészt a nyelvérzékfejlesztés kontrasztív módszerekkel való megköze-
lítését támogatjuk, amely az idegennyelv-tanulást segíti elő. 

Kísérleti anyagunk tehát azoknak a pedagógusoknak szól, akiket már 
eddig sem elégített ki a nyelvtanórák drill-szerű, sematikus rendje, akik 
eddig sem a feladatmegoldási receptekben és azok gyakoroltatásában látták 
a megoldást az olyan problémákra, mint a diákok írásos és szóbeli közlése-
inek alacsony szintje, uniformizáltsága, megismerő és gondolkodó készsé-
gük önállótlansága, nehézségeik a dolgok és jelenségek kölcsönös viszonya-
inak felismerésében, általánosítások vagy konklúziók megfogalmazásában, 
a folytonosan megújuló ismeretek állandó beépítésében és alkalmazásában. 
Nem gondoljuk, hogy az itt felkínált anyag ezekre mind varázsütésre meg-
oldást nyújt, de az anyaggal való eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
diákok gondolkodó, megismerő és kommunikációs képességeit, egyéni al-
kotóképességét nagymértékben fejlesztik a próbálkozásaink, ez pedig segít-
heti a boldogulásukat a tantárgy keretein túl is. 

Az itt publikált eredményeink sokadik próbálkozások: végtelen szakmai 
viták,4 zsákutcák végéből visszafordulások és újrakezdések, tetten ért régi 
reflexeinkkel, vissza-visszaköszönő bevett beszédmódokkal való birkózások 
termékei. De tudjuk, hogy ezeken túl is elképzeléseinket csak a gyakorlat 
hitelesítheti, mégpedig a minél több helyzetben való kipróbálás. Ezért 
munkaanyagként tesszük közzé, és azt reméljük, hogy azok a pedagógu-
sok, aki a törekvéseinkkel egyetértenek, és kipróbálják anyagainkat, meg-
osztják majd velünk értékes oktatási tapasztalataikat.5 Így, e visszajelzése-
ket a segédanyagba beépítve, talán közösen többet tehetünk a diákjainkért, 
mint egyenként (vagy mástól várva). 

 
A szerkesztő 

 
Kolozsvár, 2017. március 26. 
  

                                                        
4 Itt szeretnénk köszönetet mondani a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak, a marosvásár-
helyi Kolok Design Kft.-nek, a Szatmárnémeti – Németi Református Egyházközségnek, va-
lamint a Bolyai Társaságnak, akik az elmúlt hat évben támogattak, éves műhelytáboraink-
hoz helyszínt biztosítva vagy ellátásunk költségeihez hozzájárulva. A munkafolyamat többi 
részét semmilyen intézmény vagy ösztöndíj nem támogatta. 
5 Kapcsolat: maimagyar@inbox.com 
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