
NYELVTAN

A vizsgálatba bevont tankönyvek

NY/1970: Magyar nyelvtan 5-7. osztály, írta: Hernádi Sándor és Szemere Gyula
NY/1970: Magyar nyelvtan 8. osztály, írta: Hoffmann Ottó és Rózsa Józsefné
NY/1980: A magyar nyelv könyve 5-6., és 7., és 8. osztály, írta: Takács Etel
NY/1990: A magyar nyelv könyve 5-6., és 7-8. osztály, írta: Takács Etel
NY/2000: Magyar nyelv és kommunikáció az 5-6., és 7-8. évfolyam számára, írta: Antalné Szabó Ágnes 
és Raátz Judit

A tankönyvválasztás indoklása: A nyelvtan könyvek esetében nehéz elválasztani a 
90-es és a 2000-es évek tankönyveit, mert a különböző átdolgozások és javítások 
során mindegyiknek van 2000-es évekhez kötődő friss kiadása. Azért osztottam be 
mégis Takács Etel könyvsorozatát a 90-es évekhez, mert az első megjelenést követő 
25  évben  több  változáson  ment  át  a  tankönyv,  mégis  szemléletében, 
nyelvfelfogásában az előző évtizedekhez kötődik. Antalné és Raátz könyvsorozata 
pedig bár a 90-es évek végén dolgozták ki, szemléletében már a 2000-es évekhez 
kötődik inkább. Takács Etel könyve a 90-es években még népszerű volt, Antalné és 
Raátz  sorozata  pedig  a  2000-es  évek  eleje  óta  számít  népszerű  sorozatnak  a 
tanárok körében. Vizsgálatunkban Takács Etel könyvsorozata esetében is a javított, 
jelenleg kapható kiadást használtuk.

A tematikai változások bemutatása

Nyelvtan Témakörök 
Azonos 

témakörök 
Új 

témakörök 
Kihagyott 
témakörök

 száma száma száma száma
NY/1970/5-6.o 6  -**  -  - 
NY/1980/5-6.o 8 5 3 1
NY/1990/5-6.o 10 5 5 1
NY/2000/5-6.o 11* 5 6 1
     
NY/1970/7-8.o 7  -   -
NY/1980/7-8.o 9 5 4 2
NY/1990/7-8.o 10 6 4 1
NY/2000/7-8.o 16 4 12 3

*(Áttekinthetetlen,  esetleges  a  tartalomjegyzéke,  nem  egységes  elvek  alapján  bontja  szét  a 
tananyagot, ezért a témakörök meghatározásakor a tartalmi egységekhez igazodtam.)
** (A 70-es évek tankönyveinek összes témái megtalálhatók a későbbi tankönyvekben, a szófajok 
különböző  bontásai  eredményezhetnek  különböző  témaszámot  /  de  ezt  rugalmasan  kezeltem/, 
egyetlen kivétellel: a 70-es évek tankönyvének mondattan fejezete az összes későbbi tankönyvből 
hiányzik.)



Nyelvtan Leckék Azonos leckék Új leckék Kihagyott leckék
 száma száma száma száma
NY/1970/5-6.o 129  -  -  -
NY/1980/5-6.o 64 52 12 11
NY/1990/5-6.o 103 68 35 11
NY/2000/5-6.o 68 33 35 11
     
NY/1970/7-8.o 86  -  -  -
NY/1980/7-8.o 41 33 8 9
NY/1990/7-8.o 44 36 8 2
NY/2000/7-8.o 93 58 35 22

Témakörök

NY/1970/5 és 6 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.

Mondattani 
bevezető

Anyanyelvünk 
a nyelvek 
világában

Anyanyelvünk a 
nyelvek világában Anyanyelvünk a magyar nyelv

Hangok és a betűk

A szavak 
jelentése és 
szerkezete Kommunikáció Kommunikáció

A szó
Hangok és 
betűk Hangok és betűk Fogalmazási kalauz

Az ige

A magyar 
helyesírás 
alapjai Könyvtári ismeretek Hangok világa
Jelek 
beszéde

A szavak jelentése és 
szerkezete Az írás története

A névszó

Bevezetés a 
szófajok 
fejezetébe Az írott nyelv A magyar helyesírás

Egyéb szófajok A szófajok
Bevezetés a szófajok 
fejezetébe Miből épülnek fel a szavak?

Könyvtári ismeretek
A szavak jelentése - hangalak és 
jelentés kapcsolata

Szóbeli és írásbeli 
szövegfajták Könyv és könyvtárhasználat
A szófajok A kommunikáció jelei - nyelvi jelek

Szófajok

Az új témakörök megjelenése főként a kommunikációelmélet és a nyelvre vonatkozó 
tudományos reflexiók, illetve a kommunikációra vonatkozó ismeretek és gyakorlatok 
megjelenését jelenti. Ez egyben tematikai bővülést és alkalmazkodást is jelent a 
tudományosság  fejlődéséhez. A változás  a  nyolcvanas  évektől  kis  lépésekben 
indul, és lényeges változás a 2000-es évek tankönyveiben valósul meg. Ugyanakkor 
sajnálatos módon e tankönyvsorozat szerkezetének gyengesége nem engedi, hogy 
ez az újszerűség látványosan kerüljön előtérbe.

A 2000-es évek tankönyvsorozatát kivéve, mindhárom tankönyvsorozatban a 
leíró  nyelvtani  anyag  arányos,  koherens  és  következetes,  megfelel  az  egymásra 
épülés  elvének.  Ez  azonban  adódik  abból  a  konszenzusból  is,  amely  e 
témakörökben a nyelvtudományban is megvan. Esetleges azonban az újabb – tehát 
a  kommunikációelméletre  és  nyelvelméletre  vonatkozó  –  ismeretelemek 
szerepeltetése,  elhelyezkedésük  és  arányuk  a  tankönyvek  szövegén  belül.  A 
statisztikai adatok igazából keveset mutatnak meg a tankönyvek eltéréseiből. Pl. a 
2000-es évek tankönyvsorozata jóval több témához kevesebb leckét rendel, mint pl. 

2



a 70-es évek tankönyvsorozata. Ez csak annyit jelent, hogy a 70-es évek könyvei 
jóval kisebb egységekre bontanak egy leckét. A 2000-es tankönyvsorozat próbál a 
hagyományos  és  az  új  tudományos  szemlélet  között  egyensúlyozni,  arányaiban 
kedvezőbb,  ugyanakkor  a  szerkesztés  sajnálatos  esetlegessége  mégsem  teszi 
lehetővé az új szemlélet egyértelmű érvényesülését. Nagyon fontos azonban, hogy a 
kommunikáció gyakorlati vonatkozása, a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése itt 
jelentős hangsúlyt kap, ez kitüntetetté teszi ezt a könyvsorozatot a többihez képest. 
Ugyanakkor  ebből  is  hiányzik  az  az  áttörés,  amit  a  modern  nyelvtudományos 
szemlélet valódi szerepeltetése jelentene.

A  témakörökön  belüli  változások  nem  jelentősek,  ugyanis  itt  a 
nyelvtudományon  belül  olyan  konszenzusos  témakörökről  van  szó,  melyek 
gyakorlatilag változatlanok az elmúlt harminc év viszonylatában.

Az  életszerűség  szempontja  tekintetében lényeges  változást  a  2000-es  év 
tankönyvsorozata  hoz,  mely  a  kommunikáció  írásbeli  és  szóbeli  gyakorlatának 
beemelésével alapvetően megváltoztatja a témát, a tankönyvek viszonyát a diákok 
életéhez, életkori sajátosságukhoz, és egy olyan használható tudás irányába viszi el 
a  nyelvtantanítást,  amely  jó  iránynak  látszik.  Kár,  hogy  a  tankönyv  nem  képes 
törekvéseit a gyakorlatban teljesen megvalósítani. A korábbi sorozatok meglehetősen 
életidegen módon foglalkoznak a tananyaggal, szem elől tévesztik azt a tényt, hogy a 
nyelv  és  a  nyelvhasználat  minden  diák  hétköznapjainak  alapvető  és  egyik 
legnyilvánvalóbb tapasztalata. Az alkalmazható tudás legfontosabb eleme, hogy az 
irodalomtanítással  együtt  a  szövegértési  és  szövegalkotási  képességet  minél 
erőteljesebben fejlessze.

A tanulhatóság szerinti összehasonlítás

TANULHATÓSÁG Tájékoztató app. Motiváció
Önálló tan. 
lehetősége

NY/1970/5 3 1 3
NY/1980/5-6. 3 3 4
NY/1990/5-6. 3 3 és 4-es között 4
NY/2000/5-6. 3 4 4

TANULHATÓSÁG Tanulói aktivitás Design Szövegezés
NY/1970/5 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
NY/1980/5-6. 1 2 1
NY/1990/5-6. 1 3 3
NY/2000/5-6. 4 3 3

4 4

A vizsgálathoz  azért  az  ötödikes  tankönyvet  választottam,  mert  a  felsőtagozatba 
lépés  egy  olyan  határ,  ahol  meg  kell  valósulnia  az  alsós  évolyamokon  tanultak 
szintézisének,  és  el  kell  kezdeni  megalapozni  a  nyelvhez  való  viszonyulást,  a 
nyelvről  való  tudatos  gondolkodást,  a  nyelv  és  logika  a  nyelv  és  gondolkodás 
kapcsolatának kiépítését. Ebben a szakaszban fontos lenne a motiváció kialakítása 
is.
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Tájékoztató apparátus
Nyelvtan NY/1970/5. NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Tartalomjegyzék Van a végén, jól 

áttekinthető, 
ténylegesen a 
tananyag rövid vázát 
mutatja.

Van a végén, jól 
áttekinthető, 
ténylegesen a 
tananyag rövid vázát 
mutatja.

Van a végén, jól 
áttekinthető, 
ténylegesen a 
tananyag rövid vázát 
mutatja.

Van az elején, a 
tagolása helyenként 
követhetetlenek és 
érthetetlenek 
sokszor a bontási 
szempontok, 
esetlegesek az egy 
cím alá kerülő 
anyagok.

Előszó nincs nincs nincs Van, a diákoknak 
szól a tankönyvről 
és a használatáról.

Fejezetindító és 
–záró 
olvasmány

Indító olvasmány 
nincs.

Nincs összefoglalás 
a témák végén.

Fejezetindító vagy a 
leckén belül is 
példaszövegek 
találhatók.

Indító olvasmány 
nincs.

Néhány soros 
példaszövegek 
vannak.

Összefüggő 
példaszövegek 
találhatók benne.

Összefoglaló 
szövegek 
nincsenek.

Minden lecke végén 
összefoglaló 
kérdések vagy 
táblázatok.

Témák végén 
összefoglalás 
található.

   

Regiszterek nincs Összefoglaló 
nyelvtani táblázatok 
a kötet végén.

Összefoglaló 
nyelvtani táblázatok 
a kötet végén.

Összefoglaló 
nyelvtani táblázatok 
a kötet végén.

Címek Tipográfiailag jól 
elkülönülnek, 
tartalmilag a 
tananyagszerkezetét 
mutatják.

Tipográfiailag jól 
elkülönülnek, 
tartalmilag a 
tananyagszerkezetét 
mutatják.

Tipográfiailag jól 
elkülönülnek, 
tartalmilag a 
tananyagszerkezetét 
mutatják.

Tipográfiailag jól 
elkülönülnek, 
tartalmilag a 
tananyagszerkezetét 
mutatják. A 
fogalmazási kalauz 
című rész 
folyamatosan 
megjelenik, 
ugyanakkor tartalma 
esetleges.

Képaláírások Szemléltető képek 
alatt vannak 
aláírások, az 
illusztrációk alatt 
nincs.

Néhány képaláírás 
található, de 
esetlegesen, 
következetesség 
nélkül.

Szemléltető képek 
alatt vannak 
aláírások, az 
illusztrációk alatt 
nincs.

Szemléltető képek 
alatt vannak 
aláírások, az 
illusztrációk alatt 
nincs.

Kislexikon nincs nincs nincs nincs
Önálló tanulás lehetősége
Nyelvtan NY/1970/5. NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Alap és kiegészítő 
információk 
megkülönböztetése

Nem 
különülnek 
el.

Nem 
különülnek el.

Elkülönülnek. Elkülönülnek.

Házi feladat, 
otthoni munka 
elkülönítése

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Van rá 
törekvés.
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Önálló kutatásra 
ösztönzés.

Nincs Nincs. Nincs. Van.

Lényegkiemelés, 
összefoglaló 
táblázatok.

A tananyag 
lényeges 
elemeit jól 
elkülöníthető 
keretben 
vastag 
betűtípussal 
jeleníti meg. 
Vannak 
összefoglaló 
táblázatok, 
ezek 
átláthatók, 
az önálló 
tanulást 
segítik.

Tanulást 
elősegítő 
szerkezetű 
tankönyv, a 
tananyag 
lényeges 
elemeit jól 
elkülöníti 
vastag 
betűtípussal. 
Vannak a 
tanulást segítő 
ábrák, sok 
nyelvi példa. A 
szöveg 
tagolása 
viszont 
kevésbé 
szerencsés, ez 
nehezíti az 
egyes 
tananyagrészek 
elkülönítését.

Jól tanulható 
szerkezetű 
tankönyv, a 
tananyag 
lényeges 
elemeit jól 
elkülöníti 
vastag 
betűtípussal. 
Több ábrák, 
táblázat, 
még több 
nyelvi, 
irodalmi 
példa. A 
szöveg 
tagolása itt 
már 
kezelhetőbb. 

Egy-egy leckén 
belül jól tagolt a 
szöveg, lecke 
végén külön 
keretben a 
lényeg 
összefoglalása, 
sok kép és 
ábra segíti a 
megértést. 
Zavarja viszont 
a 
tanulhatóságot 
a tankönyv 
szerkezetének 
esetlegessége. 
A tankönyv 
végén található 
összefoglaló 
táblázat 
röviden, 
lényegre törően 
tekinti át az 
éves 
tananyagot.
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Tanulói aktivitás
Nyelvtan NY/1970/5. NY/1980/5-

6.
NY/1990/5-
6.

NY/2000/5-6.

Kérdések Nagyon kevés 
kérdés található, 
de azok inkább 
gondolkodtatóak.

A szerző 
saját 
magának 
tesz fel 
kérdéseket, 
melyeket 
meg is 
válaszol. A 
lecke 
szövegében. 
Tanulóknak 
szóló kérdés 
nincs.

A szerző 
saját 
magának 
tesz fel 
kérdéseket, 
melyeket 
meg is 
válaszol. A 
lecke 
szövegében. 
Tanulóknak 
szóló kérdés 
nincs.

Reprodukáltató 
és 
gondolkodtató 
kérdések 
egyaránt 
vannak.  

Aktivizáló 
feladatok

Valódi, aktivizáló 
feladatok 
vannak.

Nincs. Nincs. Sok.

Diákok 
együttműködését 
igénylő feladatok

Nincsenek. Nincs. Nincs. Van.

Önálló vélemény 
igénylése

Nem igényel. Nincs. Nincs. Van.
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Design
Nyelvtan NY/1970/5. NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Szín Fekete-fehér Fekete-fehér Fekete-fehér Zöld és fekete
Méret Nagyon kicsi, 

vékony, 
füzetszerű, 
puhatáblás.

Szélesebb 
margója van, 
kicsit nagyobb a 
70-es évek 
könyvénél, 
keménytáblás.

Szélesebb 
margója van, 
kicsit nagyobb a 
70-es évek 
könyvénél, 
keménytáblás.

Legnagyobb 
alakú, puhatáblás.

Tipográfia Kis 
betűméret, 
nehezen 
olvasható, 
félkövér 
kiemelések, 
keretezés. 
Nem a 
korosztálynak 
megfelelő 
tipográfia.

Tipográfiailag 
érdekes, sok 
esetben öncélú, 
jók a 
kiemelések, 
hasábokat 
használ, 
keretes, 
félkövér 
kiemelések.

Keretes, félkövér 
kiemelések, 
viszont nagyon 
szűk margója 
van, ezért 
zsúfoltnak hat. 
Nehezen 
olvasható. A 80-
as évek könyve 
ennél 
„szellősebb”.

Tipográfiailag 
nagyon bő 
eszköztárat 
használ, kis betű, 
nagy betű, dőlt 
betű, színes 
háttér, színes cím, 
keretezés, jól 
tagolt, szellős, a 
korosztálynak 
megfelelő.

Képek Kevés, rossz 
minőségű, 
néhány 
illusztráló rajz, 
különösebb 
funkció nélkül, 
igénytelen 
kivitel.

A korosztálynak 
megfelelőbb 
rajzok, bár 
kivitelük nem 
igényes.

A korosztálynak 
megfelelő rajzok, 
kivitelük nem 
igényes, a jobb 
minőségű 
papírom 
mutatnak csak 
jobban.

Motiváló, 
hangulatot, kedvet 
csináló rajzok, 
képek, céljuk 
különböző 
élethelyzetekhez 
való közelítés. 
Néhány fotó is 
szerepel benne.
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Szövegezés szemléletessége
Nyelvtan NY/1970/5. NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Szövegezés 
szemléletessége: 
nehézségi fok, 
érthetőség

A szöveg a 10-11 
éves 
korosztálynak 
nehéz, sűrítetten 
tartalmazza a 
tanulandó 
információkat, 
egyáltalán nem 
szemléletes, 
rendkívül száraz 
és 
tudományoskodó. 
Ezekből 
következik, hogy 
nehezen érthető 
és nehezen 
megközelíthető 
egy 5. osztályos 
diák számára. 
Leginkább a 
magolásra, 
reprodukcióra jó.

Tagolt 
szöveg, a 
gondolati 
lépéseket 
megjelenítő, 
gondolkodást 
és megértést 
segítő és 
igénylő 
szöveg. 
Ennek 
ellenére sok 
és nehéz 
információt 
tartalmaz. 
Megpróbál 
ezért 
szemléletes, 
a diákokhoz 
közelítő 
módon 
fogalmazni, 
de ez nem 
mindig 
sikerül.

A szerző ugyanaz, 
mint a 80-as évek 
könyvénél, az 
átdolgozás során 
igyekezett 
megfelelni a 
korszerűbb 
szövegezés 
követelményeinek. 
Az átdolgozás 
egyik hátrányos 
következménye 
lett a túl hosszú 
mondatok 
megjelenése. A 
sok idézet és 
irodalmi példa 
viszont 
szemléletesebbé 
teszi a szöveget. 
Így is nehezen 
tanulható, melyet 
a zsúfolt 
szövegtükör még 
erősít.

Világos, 
egyszerű, 
rövid 
mondatok. A 
jól 
csoportosított 
és többször 
ismételt 
információk 
könnyebben 
érthetővé 
teszik a 
szöveget a 
diákok 
számára. A 
szövegtükör 
lazasága is 
segíti ezt a 
szándékot.
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A 70-es évek 5.  osztályos tankönyve motiváló,  érdeklődést,  kíváncsiságot felkeltő 
elemeket  gyakorlatilag  nem  tartalmaz,  a  gyerekkori  sajátosságokat, 
tevékenységformákat nem veszi figyelembe, célja a tananyag átadása. A feladatok is 
csak a  megértést  és  az  elmélyítést  szolgálják.  Kevés ábra,  rajz  van,  és  azok is 
sematikusak. 

1. kép: NY/1970/5

Nincsenek  érdeklődést  felkeltő  olvasmányok  (ellenben  a  TSZ-ek  melegágyairól 
olvashatnak a diákok). Az 1980/5-6. tankönyvben az előzőhöz képest lényegesen 
több és  jobb minőségű és  motivációs  erejű  illusztráció  található.  Érdekességeket 
próbál  bemutatni  a  kultúrtörténet  vagy  a  hétköznapi  élet  köréből.  Az  1990/5-6. 
tankönyv tendenciájában megegyezik a 80-as évek tankönyvsorozatával (a szerző 
ugyanaz),  azonban  új  elemként  jelenik  meg,  hogy  sok  irodalmi  mintaszöveget 
használ, és a szövegválogatás szempontja gyakran az, hogy a diákokhoz közelálló 
élethelyzeteket,  problémákat  mutasson  meg*.  A 2000/5-6.  könyvben  nagyon  sok 
ábra, rajz található, a tankönyv megjelenésében és hangulatában is alkalmazkodik a 
10-11  éves  korosztály  érdeklődéséhez.  Szemelvények,  kis  színes  információk  is 
segítik az érdeklődés felkeltését.

Az  összes  vizsgált  tankönyvre  jellemző,  hogy  jól  tanulható,  jó  szerkezetű 
tankönyv, a tananyag lényeges elemeit a vastag betűtípus jól elkülöníti. Több ábra, 
táblázat,  még  több  nyelvi,  irodalmi  példa  szerepel  a  tankönyvekben.  A szöveg 
tagolása itt már kezelhetőbb. Feltűnő azonban, hogy egyik elemzett tankönyv sem ad 
aktivizáló, a diákok együttműködését segítő kérést, ugyanígy nem igénylik a tanuló 
önálló  véleményét  sem.  Ez alól  a  2000-es  évek  tankönyve kivétel,  amely  próbál 
eleget tenni a gondolkodtató kérdések kívánalmának.

* A 2000-es években némi korrekción eset át a tankönyv, de alapjaiban megegyezik a korábban kiadott 
sorozatokkal.
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Ami  a  tankönyvek  megjelenését  illeti,  látványos  a  változás:  Kis  betűméret, 
nehezen olvasható, félkövér kiemelések, keretezés, nem a korosztálynak megfelelő 
tipográfia, kevés, különösebb funkció nélküli, rossz minőségű, néhány illusztráló rajz, 
igénytelen kivitel jellemezte a 70-80-90-es évek tankönyveit. 

2. kép: NY/1970/5 

3. kép: NY/1980/5-6.
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A  2000-es  évekből  kiválasztott  tankönyv  tipográfiailag  nagyon  bő  eszköztárat 
használ: kis betű, nagybetű, dőlt betű, színes háttér, színes cím, keretezés, jól tagolt, 
szellős,  a  korosztálynak  megfelelő.  Motiváló,  hangulatot,  kedvet  csináló  rajzok, 
képek.

Ugyanez jellemző a szövegezés szemléletességére is: a legrégebbi tankönyv 
szövege  a  10-11  éves  korosztálynak  nehéz,  sűrítetten  tartalmazza  a  tanulandó 
információkat,  egyáltalán nem szemléletes,  rendkívül  száraz  és tudományoskodó. 
Leginkább a magolásra, reprodukcióra jó. Szemben a 2000-es évekből kiválasztott 
tankönyvvel,  amelyben  világos,  egyszerű,  rövid  mondatok  szerepelnek,  a  jól 
csoportosított  és  többször  ismételt  információk  könnyebben  érthetővé  teszik  a 
szöveget a diákok számára. A szövegtükör lazasága is segíti ezt a szándékot.

3. kép: NY/2000/5-6. 

Taníthatóság

 
Szaktudományi 

relevancia
Pedagógiai 
relevancia

Módszertani 
relevancia

TANÍTHATÓSÁG 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
NY/1970/5 (4) 2* 2 1
NY/1980/5-6. 2 3 2
NY/1990/5-6. 3 3 2
NY/2000/5-6. 4 4 4

*A kettős értékelés oka, hogy a zárójelben lévő érték a 70-es évek állapotához viszonyít, míg az 2-es 
értékelés a mai nézőpontot tükrözi. A 80-as évektől ezt a distinkciót már nem tartom indokoltnak.

Megjegyzés: az elemzés tárgya: a tankönyv egésze.
1: elégtelen, 2: gyenge, 3: átlagos, 4: jó, 5: kiváló
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Szaktudományi relevancia

Megfelelés a tudományos igényeknek

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
A tankönyv 
egyértelműen a 
leíró nyelvtan 
hagyományos 
kereteiben 
gondolkodik, 
semmilyen 
módon nem nyit 
az akkor 
egyébként még 
nagyon 
modernnek 
számító új 
nyelvészeti 
paradigmák 
felé. Ez nem 
róható fel 
hibájául, hiszen 
az új 
tudományos 
eredmények 
tankönyvi 
anyaggá 
történő 
transzfomálása 
a 70-es 
években még a 
mainál is jóval 
hosszabb 
folyamat volt.

Minimális változás 
következik csak be 
a tankönyvben a 
80-as évek elejére, 
egyértelműen még 
a leíró nyelvtan a 
tananyag, 
ugyanakkor biztató, 
hogy bekerül már 
egy kevés 
szemiotikai 
kitekintés, és egy 
rövid bevezető, 
amely a nyelvre és 
a nyelvtudományra 
reflektál. A szerző 
azonban ezután 
gyorsan átvált a 
leíró nyelvtan 
tananyagára.

Ismét egy lépéssel 
bővül a tankönyv, a 
szemiotikát tágabban, 
kommunikációelméleti 
keretben mutatja be a 
szerző, így végre a 
tankönyvben először 
a kommunikáció 
elmélete és egy kicsit 
a gyakorlata (szóbeli 
és írásbeli) is 
belekerül a 
tankönyvbe. Sajnos 
rendkívül röviden, 
aránytalanul kevés 
helyet kap a leíró 
nyelvtanhoz képest.

Ez a tankönyv már 
érdemben megjeleníti a 
kommunikációelméletet, 
és főként annak 
gyakorlatát. Nem is az a 
legfontosabb, hogy 
milyen arányban 
szerepelteti – bár az 
arány is kedvező -, 
hanem az, hogy a 
kommunikáció a 
szövegértés és 
szövegalkotási 
kompetencia fejlesztése 
átszövi a tankönyv 
egészét.
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Korszerűség, nyitottság

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Mai szemmel 
egyértelműen 
korszerűtlen 
szemléletű 
tankönyv, bár 
kétségtelen, hogy 
az a leíró 
nyelvtan, amit 
tanít ugyanúgy 
része a mai 
tananyagnak is, 
csak további 
témák és más 
szemléletű 
ismeretek is 
megjelentek a 
tananyagban. 
Ezek aránya 
jelenti ma egy 
tankönyv 
korszerűségét. A 
hagyományos 
leíró nyelvtan ma 
is 
megkerülhetetlen 
ismeretanyag, a 
70-es évektől 
eltérően azonban 
ez ma a kívánt 
tudásnak csak 
egy részét képezi. 
Nem nyit más, 
kapcsolódó 
tudományterületek 
felé sem.

A tankönyv nem mutatja 
azt a változást, amely a 
80-as évek hazai 
nyelvtudományát jellemzi, 
komoly hiányosságai 
vannak, képtelen szakítani 
a leíró nyelvtan 
egyeduralmával. (A 
modern, korszerű 
szemlélet a 80-as évek 
második felében kezdett 
csak megjelenni egy-két 
alternatív programban 
/NYIK, NYKIT/ ahol a 
kommunikációközpontúság 
már fontos elemként jelent 
meg.

Még inkább 
megmutatkozik a 
tankönyv 
korszerűtlensége, 
hiszen látható, hogy 
alig változik az 
évtizedek alatt. A 
kommunikációelmélet 
bevezetése döntő 
lépés, ugyanakkor 
szerepeltetésének 
súlya és formája nem 
felel meg a 
korszerűség 
követelményének.

Az előbb vázolt 
tudományos 
hangsúlyeltolódás 
kedvezően jelenik 
meg a könyv 
anyagában, 
nehezen tudja 
azonban a szerző 
ezt a könyv 
szerkezetében is 
érvényesíteni, így 
a könyv 
szerkezete 
bizonyos 
esetlegességet 
mutat. Ez látszik 
azonban s kisebb 
problémának, 
sokkal 
lényegesebb a 
szemléletbeli 
áttörés és annak 
a gyakorlatnak a 
meghonosodása, 
hogy a gyereknek 
nem kőbe vésett 
ismereteket kell 
megtanulnia a 
nyelvtani 
rendszerről, 
hanem a nyelv 
működését, és 
használatának 
módját kell 
elsajátítani.
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Tudományos módszerek bemutatása

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.

Komoly hiányossága az összes könyvnek, hogy magának a tudománynak a működését, a 
lehetséges vizsgálati módokat teljesen figyelmen kívül hagyja. Ez azért is nagy kár, mert így a 
diákok mindenképpen érintetlenek maradnak a tudományos megismerés folyamatától és 
általában a tudományos megismerés nehézségeitől. A nyelvtudomány fejlődésének elmúlt 
néhány évtizedének tanulságai erre kitüntetetten alkalmasak lettek volna.

Környezet védelme

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.

Egyes 
példaszövegek 
esetében 
megjelenik a 
természet 
szeretete, 
madarak 
védelme.

Nincs. Valójában nincs, de a 
példaszövegek 
esetében szívesen 
választ természettel 
kapcsolatos irodalmi 
példákat. 

Egyes példaszövegek 
esetében megjelenik 
a természet szeretete.

Pedagógiai relevancia

Életkori sajátosságnak való megfelelés

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Alapvetően nem figyel 
erre a szempontra, nem 
különbözik ebből a 
szempontból 
lényegesen a 8. 
osztályosoknak szóló 
tankönyvtől. Egy 
szempontra viszont 
figyel, a tankönyvi 
mondatok rövidek, nem 
túl összetettek. Ennek 
ellenére a szöveg, mivel 
nagyon lényegretörően 
és röviden akarja a 
tananyagot átadni, 
sokszor nehezen 
érthető, s ezért nehezen 
tanulható. Leginkább a 
magolásra alkalmas. Ez 
a tankönyv jó példa 
arra, hogy a rövid 
mondatok nem 
feltétlenül garanciái az 
érthetőségnek.

A tankönyv igyekszik 
megfelelni az életkori 
sajátosságoknak, mind 
szövegezésében, mind 
külalakjában, mind az 
egyes témák 
vizsgálatakor. 
Tekintetbe veszi a 
gyerekek 
gondolkodásbeli 
lehetőségeit, ehhez 
igazodik a tananyag 
magyarázatakor.

A tankönyv 
igyekszik megfelelni 
az életkori 
sajátosságoknak, 
mind 
szövegezésében, 
mind külalakjában, 
mind az egyes 
témák 
vizsgálatakor. 
Tekintetbe veszi a 
gyerekek 
gondolkodásbeli 
lehetőségeit, ehhez 
igazodik a tananyag 
magyarázatakor.

A tankönyv ezt a 
szempontot 
maximálisan 
tekintetbe veszi. 
Épít azokra a 
tevékenységformákr
a, melyek az 
ötödikes korosztályt 
jellemzik, 
kihasználja a 
gyerekek 
aktivitását, a 
közösen végzett 
tevékenység 
pedagógiai 
lehetőségeit.
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Strukturáltság, koherencia

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Feszesen 
strukturált, 
megfelel az 
alaptudomány 
szerkezetének, 
ennek 
megfelelően 
önmagán belül 
koherens is.

Feszesen strukturált, 
megfelel az 
alaptudomány 
szerkezetének, ennek 
megfelelően önmagán 
belül koherens is.

Feszesen strukturált, 
megfelel az alaptudomány 
szerkezetének, ennek 
megfelelően önmagán 
belül koherens is.

Ez a gyengéje a 
tankönyvnek. Azt a jó 
arányt, amit megvalósít a 
modern és a 
hagyományos ismeretek 
között, nem tudja a 
szerkezetben is 
érvényesíteni, így az a 
fajta nagyon pozitív 
törekvés, hogy a 
hagyományos nyelvtani 
ismeretek körét is 
bevonja a 
kompetenciafejlesztésbe, 
időnként bizonytalanná 
és esetlegessé teszi a 
tankönyv szerkezetét.

A tudományos ismeretek életkornak megfelelő transzformációja

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Kis mértékben 
történik meg, 
célja, hogy a 
tudomány 
fontosnak tartott 
ismereteit négy 
évfolyamra osztva 
adja át a 
diákoknak. A 
redukció 
szempontjai: 
tantervi (óraszám) 
korlátok, illetve a 
bonyolultabb, 
összetettebb 
problémák a 
későbbi 
évfolyamon 
jelennek meg.

A tankönyv e 
szempontot tekintetbe 
veszi, a tudományos 
ismereteket a diákok 
életkorának megfelelő 
mennyiségben, 
mértékben és 
hangvételben tárgyalja. 
Ugyanakkor fontos 
hiányossága a 
könyvnek, hogy 
rendkívül fontos 
ismeretanyagok 
hiányoznak, mégpedig 
éppen olyanok, amelyek 
az ötödik osztályos 
korosztálynál alapvető 
kompetenciák 
kiépülését határoznák 
meg (Pl. szövegértés, 
szövegalkotás, 
kommunikáció).

A tankönyv e szempontot 
tekintetbe veszi, a 
tudományos ismereteket a 
diákok életkorának 
megfelelő mennyiségben, 
mértékben és 
hangvételben tárgyalja. A 
kommunikációelmélet 
tanításánál rendkívül 
sajnálatos, hogy szinte 
alig épít a tanulói 
aktivitásra és a tanulók 
közötti együttműködésre. 
A tananyag csak betű 
marad és nem válik a 
hétköznapi gyakorlat 
részévé.

Ezt a szempontot 
figyelembe veszi, és az 
összes vizsgált tankönyv 
közül a legsikeresebben 
valósítja meg.
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Módszertani relevancia

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Differenciáló szemlélet Nincs. Nincs. Nincs. Minimális 

mértékben 
megjelenik, de a 
könyv didaktikai 
koncepcióját 
nem ez 
határozza meg.

Multiperspektívitás Nincs. Nincs. Nincs. Nincs.

Kontroverzitás Nincs. Nincs. Nincs. Nincs.

Önálló ismeretszerzést 
támogatás

Nincs. Nincs. Nincs. Ebben a 
tankönyvben 
megjelenik a 
feladatok egy 
típusaként, 
főként az 
aktivitásra épít, s 
ennek egy része 
az önálló 
kutatómunka, 
mely adott 
esetben egy-egy 
probléma 
végiggondolása 
is lehet. 

Multimedialitás Nincs. Nincs. Nincs. Nincs.

Problémaérzékenység, problémamegoldás

NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Nincs. Kis mértékben 

megjelenik a tankönyvi 
szövegben, de 
leginkább abban a 
szerkezetben, hogy 
önmagának tesz fel 
kérdéseket, melyeket 
meg is válaszol a 
problémát 
végiggondolva. 
Korszerűtlen megoldás 
ez, de didaktikussága 
számos esetben 
eredményt is hozhat.

Kis mértékben megjelenik 
a tankönyvi szövegben, 
de leginkább abban a 
szerkezetben, hogy 
önmagának tesz fel 
kérdéseket, melyeket meg 
is válaszol a problémát 
végiggondolva. 
Korszerűtlen megoldás 
ez, de didaktikussága 
számos esetben 
eredményt is hozhat. 
Nagy hiányossága, hogy 
ez a szemlélet nem jelenik 
meg a kommunikációs 
tananyagban. Az elméleti 
tanulságokat nem 
transzformálja gyakorlati 
problémákká.

A témák feldolgozásának 
módjában megjelenik a 
problémákra való 
koncentrálás. 
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A 70-es  évek  tankönyve  egyértelműen  a  leíró  nyelvtan  hagyományos  kereteiben 
gondolkodik,  semmilyen  módon  nem  nyit  az  akkor  egyébként  még  nagyon 
modernnek  számító  új  nyelvészeti  paradigmák  felé.  Ez  nem  róható  fel  hibájául, 
hiszen az új tudományos eredmények tankönyvi anyaggá történő transzformálása a 
70-es években még a mainál is jóval hosszabb folyamat volt. (Nem beszélve arról, 
hogy a legfrissebb nyelvtudományi irányzatok – pl. generatív grammatika – abban az 
időben még a tudományos körökben is vita tárgya volt.) Mai szemmel egyértelműen 
korszerűtlen szemléletű tankönyv,  bár kétségtelen, hogy az a leíró nyelvtan,  amit 
tanít, ugyanúgy része a mai tananyagnak is, csak további témák és más szemléletű 
ismeretek  is  megjelentek  a  tananyagban.  Ezek  aránya  jelenti  ma  egy  tankönyv 
korszerűségét. A hagyományos leíró nyelvtan ma is megkerülhetetlen ismeretanyag, 
a 70-es évektől eltérően azonban ez ma a kívánt tudásnak csak egy részét képezi. 
Nem nyit  más,  kapcsolódó  tudományterületek  felé  sem.  A szöveg,  mivel  nagyon 
lényegre törően és röviden akarja a tananyagot átadni, sokszor nehezen érthető, s 
ezért nehezen tanulható. Leginkább a magolásra alkalmas. Ez a tankönyv jó példa 
arra, hogy a rövid mondatok nem feltétlenül garanciái az érthetőségnek.

4. kép: NY/1970/5

A  legújabb  évekből  vizsgált  tankönyv  már  érdemben  megjeleníti  a 
kommunikációelméletet, és főként annak gyakorlatát. A kommunikáció a szövegértés 
és  szövegalkotási  kompetencia  fejlesztése  átszövi  a  tankönyv  egészét.  A 
lényegesebb változás az  a  szemléletbeli  áttörés  és  annak  a  gyakorlatnak  a 
meghonosodása,  hogy  a  gyereknek  nem  kőbe  vésett  ismereteket  kell 
megtanulnia  a  nyelvtani  rendszerről,  hanem  a  nyelv  működését,  és 
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használatának módját kell elsajátítania. Ez a tankönyv az életkori sajátosságokat 
is  maximálisan  tekintetbe  veszi.  Épít  azokra  a  tevékenységformákra,  melyek  az 
ötödikes korosztályt jellemzik, kihasználja a gyerekek aktivitását, a közösen végzett 
tevékenység  pedagógiai  lehetőségeit.  A  tudományos  ismereteket  a  diákok 
életkorának  megfelelő  mennyiségben,  mértékben  és  hangvételben  tárgyalja.  A 
kommunikációelmélet tanításánál azonban rendkívül sajnálatos, hogy szinte alig épít 
a  tanulói  aktivitásra és a tanulók közötti  együttműködésre.  A tananyag csak betű 
marad, és nem válik a hétköznapi gyakorlat részévé.

Az ismeretanyag mennyisége és tartalma

 Témakör címe Oldalszám Egymástól eltérő 
Szakszavak 
sz.

   
szakszavak 

száma  
NY/1970/5. A szó 18 48 366

NY/1980/5-6.
A szavak jelentése és 
szerkezete 20 67 378

NY/1990/5-6.
A szavak jelentése és 
szerkezete 15 60 310

NY/2000/5-6. A szavak jelentése 13 50 204

A nyelvtan tantárgy szakszavainak nagy része abból a szempontból  speciális,  hogy a hétköznapi 
értelemben  is  használatos  jó  részük  (mondat,  szó,  jelentés,  stb.),  ugyanakkor  ezek  a  nyelvtan 
tananyagban szakszónak számítanak. Nagyon gyakran a hétköznapitól eltérő jelentés tartalmakkal is.

A  nyelvtan  tankönyvekre,  főként  a  hetvenes  évek  tankönyveire  nagyon 
jellemző, hogy a mondatokban használt szavak nagyon nagy része szakszó. Tehát 
egy-egy újonnan bevezetett szakszó rengetegszer fordul elő, átlagban 8-10-szer is, s 
gyakorlatilag ezek alkotják a tankönyvi szövegek vázát. Ez viszont azt jelenti, hogy a 
tartalom nem jól kifejtett. Inkább a különböző szövegkörnyezetbeli ismétlődések, 
mint a kifejtettség adja egy-egy szakszó értelmezését. Látható, hogy a 80-es évektől 
lazul ez a tendencia, de lényeges áttörés nem történt. A nyelvtan tankönyvekben 
az  ismeretelem  valójában  a  szakszót  jelenti,  mert  itt  se  az  évszámok,  se  a 
személynevek,  se  a  földrajzi  nevek  nem  hordoznak  a  tananyaghoz  tartozó 
információkat, előfordulásuk teljesen esetlegesen a példaszövegekben fordulhat elő, 
de ez nem mint ismeretelem jelenik meg.

1. ábra: Szakszavak a nyelvtan tankönyvekben
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Mivel  az  ismeretelemeknek  csak  egyik  típusa  jellemző  a  nyelvtan 
tankönyvekre,  ezért  megállapítható,  hogy  a  szakszavak  körkörösen,  egymást 
magyarázva kerülnek elő, s egy-egy szó különböző kontextusú jelentkezése mindig 
hozzátesz valamit a korábbi ismeretekhez. Ebben nincs lényeges különbség a négy 
évtized  azonos  tankönyvi  fejezetei  között.  (Az  ismétlések  fokozatos  csökkenése 
azonban pozitív  változást  takar!)  Ez  egyébként  adódik  abból  a  tulajdonságból  is, 
hogy a nyelvtan tantárgy szakszavai sok más területen, így a hétköznapi életben is 
használatosak, ezért bizonyos jelentések ismeretét a tankönyvszerzők már adottnak 
vehetik, és veszik is.

Látható,  hogy a tankönyvi  fejezetek sok szakszóval  operálnak (oldalanként 
2,66-4  eltérő  szakszó  jelenik  meg),  ezt  az  magyarázza,  hogy  más  típusú 
ismeretelemet  nem  használnak.  Ez  a  sajátosság  a  szöveget  rendkívül  nehezen 
érthetővé és tanulhatóvá teszi a diákok számára, sajnos ez a magolás számára is jó 
terepet  ad.  Az  igazi  problémát  azonban  nem  az  oldalanként  újonnan  megjelenő 
szakszavak jelentik, hanem  az összes szakszó száma oldalanként. Ez az érték 
rendkívül  magas (oldalanként  átlagban  18-21  szakszó  ismétlődését  jelenti).  A 
helyzetet az is bonyolítja, hogy az egyes, hétköznapi értelemben is használt szavak 
jelentése időnként megegyezik, időnként viszont lényegesen eltérhet a hétköznapi 
használattól,  tehát a diáknak folyamatosan figyelemmel kell  kísérnie a tananyagot 
ahhoz, hogy tisztában legyen a jelentésükkel.  Ha az egy oldalra vetített átlagos 
ismétlések számát tekintjük, folyamatos csökkenést látunk a hetvenes évektől 
kezdve napjainkig.

2. ábra: Szakszavak sűrűsége az egyes tankönyvekben

 Egymástól eltérő 
szakszó/oldal

Összes 
szakszó/ 
oldal Ismétlődés/oldal

NY/1970/5 2,66 20,33 7,64
NY/1980/5-6 3,35 18,9 5,64
NY/1990/5-6 4 20,66 5,16
NY/2000/5-6 3,84 15,69 4,08
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Ez a tankönyvi  szövegek szempontjából  előnyösebb, mert  azt  jelenti,  hogy 
több  körülírást,  értelmezést  használnak  a  szerzők,  ilyen  értelemben  fellazul  a 
szöveg szakszavakkal kapcsolatos „sűrűsége”, érthetőbbé, tanulhatóbbá válik 
így a szöveg. Ez a folyamat pozitív változásként értékelhető, s valószínűleg nem 
csak a vizsgált fejezetre vonatkozik.

Idegen  szavak  e  fejezetekben  (egy  kivétellel)  gyakorlatilag  nincsenek,  ez 
abszolút  pozitívumként  értékelhető,  mert  a nyelvtani  szakszavak sűrűsége mellett 
nem kell idegen szavakat tanulniuk a diákoknak.

A  2000-es  éveket  megelőző  tankönyvek  használják  és  magyarázzák  a 
fogalmakat, de nem próbálják kiépíteni a fogalmak rendszerét. A 2000-es tankönyv 
sikerrel tesz erre kísérletet, mégpedig úgy, hogy modellek és sémák alkalmazásával 
próbálja  megmutatni  az  egész  struktúrát.  Sajnos,  a  toldalékok  rendszerében 
ugyanezt  nem  tudja  megtenni,  ott  nem  jut  messzebb,  mint  a  korábbi  évek 
tankönyvsorozatai.  A  többi  tankönyv  nem  tesz  kísérletet  arra,  hogy  valóban  a 
gyerekek  számára  jól  használható  modelleket  és  sémákat  alkalmazzanak,  ennek 
következtében láthatatlanok maradnak azok a struktúrák is,  amelyek a megjelenő 
fogalmak  között  húzódnak.  Ez  nagyon  jelentős  hiányosság,  a  2000-es  évek 
tankönyvében  megjelenő  sémák  jól  mutatják,  hogy  ezen  rendszerező  struktúrák 
bemutató szerepe nagyon nagy, tulajdonképpen egyáltalán nem szükséges bonyolult 
apparátust felvonultatni ahhoz, hogy a gyerekek számára nyilvánvalóvá váljanak a 
mögöttes struktúrák.

A fogalommagyarázatok tekintetében mind a négy tankönyvsorozat (fejezet) 
hasonló módon jár el.  Definíciókkal, induktív, illetve deduktív magyarázatokkal 
mindegyik  tankönyv  él,  az  igazi  probléma  azonban  az,  hogy  a  kifejtettség 
mértéke nem megfelelő a tankönyvekben. Gyorsan, szinte érintőlegesen haladnak 
át  a  tananyagon,  nem  hagynak  időt  az  igazi  elmélyülésre.  A  szakszavak  sűrű 
ismétlése  nem  helyettesítheti  a  fogalmak  és  struktúrák  részletes  kifejtését.  A 
definíciók túl  szárazak,  életidegenek,  az  idézetek példaként  való  használata nem 
helyettesítheti azt, hogy a diák ráismerjen saját nyelvhasználatában is a példa- és 
minta  értékre.  Valójában  erre  kellene  a  hangsúlyt  helyezni,  megteremteni  a 
kapcsolatot a nyelvtudomány tárgya és a diák hétköznapi nyelvélménye között.

Az  új  fogalmakat  a  vizsgált  nyelvtan  tankönyvek  (fejezetek)  általában 
valamilyen  nyelvi  példán  keresztül  vezetik  be,  melyet  körülírnak,  magyaráznak, 
ezután pedig definícióban összefoglalják az új  fogalom jelentését.  A 80-as,  90-es 
évek könyve (Takács Etel) annyiban bontja fel részletesebben ezt a módszert, hogy 
önmagának kérdéseket tesz fel,  mellyel a gondolkodás, következtetés logikai útját 
teszi nyilvánvalóvá. A saját maga által megadott válaszokból pedig összeáll az adott 
fogalom magyarázata, jelentésének tisztázása. A fogalmak bevezetéséhez gyakran 
használnak a tankönyvek ábrákat, rajzokat. Itt a vizuális asszociációra is lehetőség 
van. A 2000-es évek tankönyve az új fogalmak bevezetését összefüggő sémákkal 
teszi  átláthatóbbá,  érthetőbbé.  Azonos  módon,  következetesen  viszi  végig  a 
sémákat, azoknál a tanulói csoportoknál azonban, ahol ez az elvontsági szint még 
nem követhető, a pedagógusnak kell szemléletesebb módon (pl. rajzokkal, képekkel) 
érthetőbbé tennie az összefüggéseket. A 70-es évek tankönyve épít erre a vizuális 
„mankóra”,  ott  viszont  az  összefüggő  sémák  hiányoznak,  s  így  kevésbé  válik 
átláthatóvá a rajzokon keresztül a rendszer egésze.

Illusztrációk
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Illusztrációk Szöveg
Ábra, séma, 

képlet
Kép, 
rajz Összes

NY/1970/5* 11 4 11 26
NY/1980/5-6.** 9 10 8 27
NY/1990/5-6.*** 0 10 9 19
NY/2000/5-
6.**** 3 9 0 12
*A vizsgált témakör címe: A szó
**A vizsgált témakör címe: A szavak jelentése és szerkezete
***A vizsgált témakör címe: A szavak jelentése és szerkezete
**** A vizsgált témakör címe:A szavak jelentése, A hangalak és a jelentés 
kapcsolata

Az illusztrációk pedagógiai funkciói

Nyelvtan NY/1970/5 NY/1980/5-6. NY/1990/5-6. NY/2000/5-6.
Motiváció Sok olyan 

illusztráció van a 
fejezetben, 
amelynek célja a 
motiválás, ez 
azonban mai 
szemmel már nem 
látszik 
hatékonynak, 
nagyon egyszerű 
és érdektelen 
rajzokról van szó.

A tankönyv 
igyekszik az 
ábrákat 
felhasználni erre 
a célra, a könyv 
által használt 
sok ábra 
valamennyire el 
is éri a kívánt 
hatást.

A tankönyv 
igyekszik az 
ábrákat 
felhasználni erre 
a célra, a könyv 
által használt 
sok ábra 
valamennyire el 
is éri a kívánt 
hatást. A 
kilencvenes 
évekre azonban 
ezek a képek, 
rajzok már 
erőtlenebbek, 
kevésbé 
hatékonyak.

Bár éppen ebben 
a témakörben 
nem, egyébként a 
tankönyv nagyon 
sok motiváló, jó 
hangulatot, 
érdeklődést kiváltó 
képet használ.

Az előzetes 
ismeretek 
aktivizálása

Nincs. Nincs. Nincs. Erre használja fel 
a 
mintaszövegeket., 
de nem jelentős ez 
a funkció.

Rendszerezés A fejezet kevésbé 
él a különböző 
vizuális 
lehetőségek 
rendszerező 
erejével, olyan 
táblázathoz 
hasonló 
felsorolásokat 
használ, melyek 
nyilvánvalóvá 
teszik a leckék 
lényegi elemeit. 
Viszont nem 
használ olyan 
táblázatot, 
grafikont, 

Ebben a 
fejezetben nem, 
de a tankönyv 
végén 
összefoglaló 
táblázatokkal 
igyekszik a 
rendszerezés, 
áttekinthetőséget 
segíteni.

Ebben a 
fejezetben nem, 
de a tankönyv 
végén 
összefoglaló 
táblázatokkal 
igyekszik a 
rendszerezés, 
áttekinthetőséget 
segíteni.

Ábrát használ, 
olyan táblázathoz 
hasonló 
felsorolásokat, 
melyek 
nyilvánvalóvá 
teszik a leckék 
lényegi elemeit. A 
tankönyv végén 
összefoglaló 
táblázatokkal 
segíti a tanultak 
rendszerezését.
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diagramot, 
amelyek jól tudnák 
rendszerezni a 
témát. Az 
összefoglalásnál 
is csak kérdéssort 
ad meg.

Összehasonlítás, 
problémák 
magyarázata, 
összefüggések 
bemutatása

Ábrákat használ 
összehasonlításra, 
de ezek 
kezdetlegesek és 
egyszerűek, 
kevésbé 
alkalmasak a 
kívánt eredmény 
elérésére.

Ábrákkal 
igyekszik ezeket 
a funkciókat 
ellátni, sokat 
használ, de 
egyszerűeket, 
könnyen 
áttekinthetőket, 
szemléleteseket, 
figyelembe veszi 
a korosztályi 
szempontokat.

Ábrákkal 
igyekszik ezeket 
a funkciókat 
ellátni, sokat 
használ, de 
egyszerűeket, 
könnyen 
áttekinthetőket, 
szemléleteseket, 
figyelembe veszi 
a korosztályi 
szempontokat.

Nagyon egyszerű 
sémákat, 
képleteket használ 
a hangalak és 
jelentés 
viszonyának 
érzékeltetésére, 
ezek rendkívül 
hatékonyak, jól 
szolgálják a 
probléma 
megértését és a 
könnyebb 
tanulhatóságot.

Gondolkodásra 
késztetés

Sajnos a tankönyv 
ábrái erre 
alkalmatlanok. A 
szöveges 
illusztrációk 
betölthetik ezt a 
feladatot, de csak 
akkor, ha a 
pedagógus jól 
használja, mert 
önmagukban nem 
állják meg a 
helyüket.

A 
mintaszövegeket 
és a képeket 
egyaránt 
felhasználja erre 
a funkcióra.

Csak ábrákat, 
képeket használ 
erre a funkcióra. 
Mintaszövegek 
ebben a 
témakörben nem 
találhatók

Mintaszövegeket 
és ábrákat használ 
fel erre a 
funkcióra.

Az értékekre 
nevelés 
támogatása

Sajnos a tankönyv 
ábrái erre 
alkalmatlanok. A 
szöveges 
illusztrációk 
betölthetik ezt a 
feladatot, de csak 
akkor, ha a 
pedagógus jól 
használja, mert 
önmagukban nem 
állják meg a 
helyüket.

Kevésbé 
hangsúlyos ez a 
funkció, az 
illusztrációkban 
így ez meg sem 
jelenik.

Kevésbé 
hangsúlyos ez a 
funkció, az 
illusztrációkban 
így ez meg sem 
jelenik.

A 
mintaszövegekben 
jelenik ez meg.

A  megértést  leginkább  segítő  ábrák  a  NY2000/5  tankönyvben  vannak.  A 
mintaszövegek is  rendkívül  fontosak,  látható,  hogy ezzel  leginkább a 70-es évek 
tankönyve élt, sajnos a későbbi tankönyvek, főleg a 2000-es évektől nem használják 
ilyen gyakorisággal ezt a megértést segítő lehetőséget. Ez általános tendenciának is 
látszik,  hogy  az  oktatás  kevésbé  hisz  a  nem  vizuális  elemek  hatékonyságában. 
Feltűnő azonban az is, hogy – bár sajnos e fejezet adatai ezt nem mutatják – a 2000-
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es év tankönyvében is ismét divattá vált  a kis motiváló rajzocska, az érdeklődést 
felkeltő vizuális elem használata.

Összefoglalva  megállapítható,  hogy  a  tankönyvek  megpróbálnak  élni  a 
vizuális  illusztrációk  lehetőségével,  de  az  is  látható,  hogy  a  különböző  típusok 
használata divattól, megszokástól is függ. Nem feltétlenül a tudományban használt 
szemléltetési  lehetőséget  veszik  át  a  tankönyvek,  inkább  metodikai  szempontok 
döntik el az alkalmazott illusztrációk típusait. Nagyon fontos azonban, főleg ebben az 
életkorban, hogy sok és a témához sokféle módon közelítő illusztráció legyen, mert a 
nyelvtan tantárgy a diákok attitűd vizsgálatai alapján a legkevésbé kedvelt tantárgyak 
között helyezkednek el. 

5. kép: NY/1970/5

Ezt figyelembe véve, a tankönyveken lenne mit fejleszteni, főleg azért, mert 
nagyon  egysíkúan  válogatnak  az  illusztrációs  lehetőségekből.  Mind  a  négy 
tankönyv  megegyezik  abban,  hogy  a  használt  illusztrációk  rendkívül 
egyszerűek, az 5. osztályos diákok életkori sajátosságait figyelembe veszik.

3. ábra: Illusztráció típusok száma az egyes tankönyvekben
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A három legnépszerűbb illusztráció  típus  a  különböző évtizedek tankönyveiben a 
szöveges illusztráció, az ábra, séma, illetve a kép, rajz. A grafikonok és diagramok 
illusztráló szerepét egyik tankönyvi fejezet sem használja.

Kérdések, feladatok

Rögzítés
t segítő

Elmélyítést 
segítő

Alkalmazást 
segítő

Problémamegoldás
t segítő Összesen

NY/1970/5 41 28 21 1 91
Ny/1980/5-
6. 0 1 0 0 1
NY/1990/5-
6. 0 1 0 0 1
NY62000/5-
6. 10 3 4 0 17

4.ábra : Kérdés- és feladattípusok aránya az egyes tankönyvekben

Jól  látható  az  adatokból,  hogy  általában  nagyon  kevés  a  kérdések  és  feladatok 
mennyisége, e tekintetben kirívó példa a 80-as, 90-es évek tankönyvei, de ennek 
magyarázata, hogy a tankönyvekhez kapcsolt feladatgyűjteményekben jelennek meg 
a kérdések és a feladatok. A 70-es évek könyvének fejezetében szereplő igen magas 
rögzítést elősegítő kérdésszám oka az, hogy összefoglalás rész gyakorlatilag egy a 
rögzítést  segítő  kérdéssort  tartalmaz  (16  kérdés).  A  80-as,  90-es  évek  könyvei 
gyakorlatilag nem tartalmaznak feladatokat és kérdéseket, a könyvekhez kapcsolódó 
feladatgyűjteményekben jelennek meg ezek. A szerző technikája azonban az, hogy 
önmagának tesz fel kérdéseket, jelenít meg problémákat, melyeket saját maga meg 
is  válaszol,  de ezek nem valódi  kérdések,  hanem a gondolkodás menetét  teszik 
nyilvánvalóvá  a  tanulók  számára.  A  kérdések  és  feladatok  mellőzése 
megkérdőjelezhető szerzői  gyakorlat,  a  tankönyvi  kérdések és feladatok  szerepét 
nem képes kiváltani  egy feladatgyűjtemény,  hiszen a feladatgyűjtemény általában 
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más  célokat  szolgál.  A  2000-es  évek  könyv  fejezetében  ez  a  gyakorlat 
szerencsésebben valósul meg, mert a tankönyvi szöveg is tartalmaz kérdéseket és 
feladatokat,  nem  hagyatkozik  csak  a  feladatgyűjteményre.  Mindegyik  tankönyv 
fejezetre jellemző azonban az, hogy gyakorlatilag mellőzi a problémamegoldó 
feladatokat.

A 70-es évek tankönyvében nagyon sok az alkalmazást elősegítő, tehát önálló 
munkára  építő  feladatmegoldás,  azonban  fontos  megjegyezni,  hogy  sajnálatos 
módon ezek sokszor „alibi” feladatok, sok esetben alig van közük az adott témához. 
A következő illusztráción egy pozitívabb példát láthatunk a 70-es évek könyvéből:

6.kép: NY/1970/5

A 2000-es évek tankönyvfejezetében a kérdések, és feladatok megoszlása jól 
mutatja, hogy ezek a feladatok a megértést és a tanulhatóságot segítik, nem pedig a 
feladatgyűjteményben megtalálható más funkciójú feladatokat. Rendkívül sajnálatos 
azonban, hogy a problémamegoldó feladatokat a tankönyvek teljesen mellőzik, ez is 
azt  a  szemléletet  erősíti,  hogy  a  nyelvtan  nem  más,  mint  megtanulható  dolgok 
tárháza, nem pedig nagyon is élő és életszerű megoldásra váró problémák halmaza.
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7. kép: NY/2000/5-6.

Kevéssé  változatosak  a  feladatok,  gyakorlatilag  három  alaptípus  van: 
Ismeretek felidézése, bizonyos egyszerű grammatikai transzformációk elvégzése (pl. 
raggal való ellátás, elemekre bontás, stb.),  illetve bizonyos gyűjtőmunkák, melyek 
többségében szinonímák, vagy szómagyarázatok gyűjtésére korlátozóik. A feladatok 
általában  rendkívül  egyszerűek,  ritkán  követelik  meg  többféle  tudásanyag 
összekapcsolását,  általában egyfajta  ismeret  mechanikus  alkalmazását  jelentik.  A 
feladatok típusait és összetettségét tekintve, sajnos nincs lényeges változás a 
mai és a 30 évvel ezelőtti  tankönyvek között.  Éppen az ötödikes tankönyvben 
lenne  fontos,  hogy  a  korosztálynak  megfelelő  életkori  szinten,  de  bonyolultabb, 
gondolkodtató,  kreatív,  problémamegoldó  feladatokat  adjon  (természetesen  még 
főleg induktív technikákkal),  hogy a diákok aktivitását fel  tudja kelteni,  és ki  tudja 
használni.

Összegzés

Összegzésként megállapítható, hogy bár a tankönyvekben a hetvenes évek óta az 
ismeretanyag  mennyisége  bővült,  ezt  ellensúlyozza  a  jobb  szövegezés,  az 
ismeretelemek  és  a  szakszavak  bővebb,  jobb,  több  példaanyaggal  alátámasztott 
megjelenítése. Ugyanakkor az ismeretanyag mennyiségi bővülése sajnálatos módon 
igen  kevéssé  jelenti  csak  a  nyelvtudomány  modernebb  tartalmainak  és 
szemléletének megjelenését  a  tananyagban.  Ahhoz,  hogy egy tankönyv  korszerű 
legyen,  nem  elégséges  az,  hogy  a  szövegezése  és  az  anyagok  módszertani 
feldolgozása valóban és látható módon korszerűsödik. A magyar nyelvtan tantárgy 
tartalmának  és  szemléletének  alapvető  módosítására,  korszerűsítésére  lenne 
szükség,  egy másfajta  nyelvszemléletre,  a nyelvhez és a nyelvtudományhoz való 
modernebb viszonyulásra. Nem elégséges csak a preszkriptivitás és deszkriptivitás 
hangsúlyozása  és  kitüntetett  szerepeltetése,  építeni  kellene  alapvetően  a  nyelvi 
kreativitásra,  a  nem  tudatos  nyelvről  való  tudásra,  a  nyelv  játékos  és  költői 
lehetőségeire  is.  Feltehetőleg  nem jó  az,  hogy a  kommunikációelméleten  kívül  a 
modernebb nyelvtudományos eredmények kevéssé és akkor  sem meghatározóan 
jelennek meg a tankönyvekben. 

Tehát  pedagógiailag  egyre  korszerűbbek  lettek  a  tankönyvek, 
szemléletükben  azonban  nem  tudják  tükrözni  azt  a  változást,  ami  a 
strukturalizmus  után  a  nyelvtudományban  lezajlott  és  ma  is  zajlik. Ezek 
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kérdésfeltevések és problémamegközelítések nem csak hogy érdekesebbé tehetnék 
a tananyagot, de motiválni tudnák a tanulókat, s rámutatnának arra, hogy a nyelvről 
való tudás és a nyelvtudás nem azonos a szűken vett  grammatikával.  Ez a 
változás talán a tantárgy megítélésén is sokat javíthatna.
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