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1.Bevezetés

a határon túl élő magyar tanulók számára a magyarnyelv-tankönyvek voltaképpen
elsődleges információforrásként szolgálnak anyanyelvük nyelvtani, nyelvhelyességi,
helyesírásisegyébtárgyköreirevonatkozókérdéseivelkapcsolatosan.ezenoknálfog-
vaaszlovákiaimagyaroktatásisegédletekminőségielemzésekiemelkedőenfontos.a
legkorábbiszlovákiaimagyartankönyvbírálatokelsősorbanegy-egyalap-vagyközépis-
kolai szaktanár nevéhez fűződtek, a szakemberek általi mélyreható és rendszeres
nyelvtankönyv-elemzésrőlcsupán2011-tőlbeszélhetünk.ennekkezdeteaVariológiai
kutatócsoport2010-esmegalakulásáravezethetővissza,melynektagjaiéventenem-
zetköziszimpóziumotrendeznek,aholaszakemberekneklehetőségüknyílikeredmé-
nyeikszervezettkeretekközöttibemutatására.

anyelvtankönyvekszakmaiszempontúvizsgálatalényeges,azonbanmégsemelegen-
dő,hiszena legértékesebbvéleményekkelazokapedagógusokszolgálhatnak,akikaz
egyestankönyvekkelnapmintnapdolgoznak.etényfigyelembevételévelállítottamössze
a 2019 januárjában végzett felmérésemhez szükséges kérdőívet, amelynek általános
céljaaszlovákiaimagyartannyelvűgimnáziumokésszakközépiskolákszámárakészült
anyanyelvtankönyvekkelkapcsolatospedagógusiálláspontokfeltérképezésevolt.

Jelendolgozatcéljaafelméréssoránfelgyűjtötteredményekközzététele.Bevezetés-
képpenelőbbbemutatomavizsgálttankönyveketéskeletkezésükkörülményeit,majd–
rövidenjellemezveazérintettkérdésköröket–megfogalmazomafelméréssoránkapott
válaszoktanulságait,miközbenafelgyűjtöttadatokrólisáttekintéstnyújtok.

2.atankönyvekkeletkezésénekkörülményei

az általam vizsgált anyanyelvtankönyvek keletkezése szorosan összefügg a 2008-as
közoktatásireformmal,amelyszinteteljesegészébenváltoztattameg–egyebekmel-
lett–azanyanyelvioktatást.azúj szabályozások forrásáulkülönbözőeurópaiuniós
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dokumentumokszolgáltak,sezekelfogadásanyománolyanalapelvekléptekérvénybe,
amelyekmegvalósításáhozazújanyanyelvtankönyvekkészítésepusztánazelsőlépés
volt.

agimnáziumokésközépiskolákelsőosztályaszámárakészülttankönyvareformok
elfogadásautániévben,tehát2009-benjelentmeg.aszerzőket(misadkatalin–simon
szabolcs–szabómihálygizella)mindanégyközépiskolaianyanyelvtankönyvelkészíté-
sévelmegbízták,2012-benazonbanazivetaradičovávezetteszlovákkormánymeg-
bukott,sazelőrehozottválasztásokutánaoktatásügyiminisztériuméléreújtárcave-
zetőkerült,akiújpályázatothirdetett,ennekeredményekéntatovábbitankönyvek–
tehátamásodik,harmadikésnegyedikosztálysegédleteinek–elkészítésemármás
kiadó, ill.más szerzők gondjaira lett bízva. a további három tankönyv a2012-es év
végénjelentmeg,sjóllehetszemléletükettekintvea2009-benkiadottsegédletfolyta-
tásának kellett volna lenniük, a gyakorlatbanmégis a hagyományos nyelvtantanítás
módszerei,illetveazegynyelvűszemléletelveitükröződtekbennük(misad2014,125.
p.;misad2015,73–74.p.).aháromvonatkozósegédletazanyaországitársszerző–
uzonyi kiss Judit – magyarországon megjelent tankönyvcsaládjának egyes részeire
épült,aszerzőpárosszlovákiaitagjapedigazegyesfejezeteketcsupánkiegészítette.

3.afelmérés

afelméréscéljaaszlovákiaimagyarszakospedagógusokvéleményénekmegismerése
volt,sazehhezszükségesadatokategyáltalamösszeállítottkérdőívsegítségévelgyűj-
töttemfel.akérdőívháromrészbőlállt.azelsőrészbenatanóráravalófelkészüléskor
alkalmazott tankönyvek használatára, illetve adekvátságára vonatkozó kérdéseket
fogalmaztammeg;amásodikésharmadikrészbenpedigmárolyanállításokatalkot-
tam, amelyek közvetlenül az uzonyi kiss Judit és Csicsay károly tollából származó
magyarnyelvtankönyvagimnáziumokésaszakközépiskolák2.osztályaszámárac.
nyelvtankönyvrevonatkoztak;1 mindösszeannyikülönbséggel,hogymígamásodikrész
általánosabb jellegűvolt,addigaharmadikrészbenmegfogalmazottállításokközép-
pontjábanmárkifejezettenaszófajtancíműfejezetállt.

akérdőívetelektronikusúton20gimnáziumbaés5szakközépiskolábajuttattamel.
azoktatási intézményekközül egy-egyapozsonyi, szenci,galántai, Lévai,rozsnyói,
Tőketerebesi, nagymihályi járásban, kettő az érsekújvári, rimaszombati és Losonci
járásban,háromakassai,illetvekassakörnyékijárásban,négyakomáromijárásban,
ötpedigaDunaszerdahelyijárásábanműködik.összesen25középiskolaimagyarsza-
kospedagógustkértemmegazűrlapnévtelenültörténőkitöltésére,melyből15-ötkap-

1 Jelentanulmánybanbemutatnikívántfelmérésema2018/2019-estanévbenkészültdiplo-
mamunkámegyfejezeténekkivonata.mivelszakdolgozatomtartalmiszempontbóla2.osz-
tályszámárakészültmagyarnyelv-tankönyvvizsgálatárairányult,ezértezenfelmérésközép-
pontjábanismindenekelőttezasegédletállt.ezútonszeretnékköszönetetmondanitéma-
vezetőtanáromnak,misadkatalinnakadolgozatmegírásáhoznyújtottsegítségéért,szak-
maitanácsaiért.

80 Jakab Veronika
Fó
ru
m
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
3,
s
om

or
ja



tamvissza.afelgyűjtöttadatokatakérdőívegyesrészeihezigazodvajelendolgozatban
isháromalfejezetbentekintemát.

3.1.aszlovákiaianyanyelvtankönyvekhasználataéstartalmifeldolgozottsága

akérdőívelsőrészébenmegfogalmazottelsőkérdéshez(Mely tankönyvet/tankönyve-
ket használja a tanítási órára való felkészüléshez?) hatválaszlehetőségetcsatoltam,
ezekakövetkezőkvoltak:

a. kovács László 1997. Magyar nyelv a középiskola 1–4. osztálya számára.
Maďarský jazyk pre 1.–4. ročník stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Bratislava,slovensképedagogickénakladateľstvo.

b.misadkatalin–simonszabolcs–szabómihálygizella2009.Magyar nyelv a gim-
názium és a szakközépiskolák 1. osztálya számára.Maďarský jazyk pre 1. ročník
gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava,
slovensképedagogickénakladateľstvo.

c.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és
a szakközépiskolák 2. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre II. ročník
gymnázií a pre II. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.

d.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok
és a szakközépiskolák III. osztály számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre III. ročník
gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.

e.uzonyikissJudit–Csicsaykároly2012.Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és
a szakközépiskolák 4. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre IV. ročník
gymnázií a pre IV. ročník stredných odborných škôl. Bratislava,Terravydavateľstvo,s.
r.o.

f.egyéb/egyebek

azelsőkérdésre44visszajelzésérkezett,amelyszerintatanításióráravalófelkészü-
léskora tanárok25%-aakovácsLászlóáltal írt tankönyvet,18%-aamisadkatalin,
simonszabolcsésszabómihálygizellatollábólszármazó1.osztályszámáraírtsegéd-
letet,14%-aazuzonyikissJuditésCsicsaykárolykészítettetankönyvsorozatmásodi-
kosokszámárakészültkötetetveszialapul.apedagógusok16%-16%-aa3.és4.osz-
tályszámáraírttankönyveketszinténhasználja,s11%-ukmegjelölteakifejtéstigénylő
„egyéb”opciótis.abeérkezettválaszokarraengednekkövetkeztetni,hogyagyakorló
pedagógusokazórára való felkészüléshez szívesenalkalmaznakmagyarországi tan-
könyveketésfeladatlapokat;sőtegyesválaszokkonkrétkiadványokra2 isutaltak.

2 antalné szabó ágnes 2012. Hogyan írjam?Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak.
Budapest, nemzeti Tankönyvkiadó. Hangay Zoltán 1993. magyar nyelvi gyakorlókönyv.
Budapest, Trezor. rácz endre–szemere gyula (szerk.), 2006. mondattani elemzések.
Budapest,nemzetiTankönyvkiadó.
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1. ábra. apedagógusokáltalatanításióráravalófelkészüléskorhasználttankönyvek

azelsőésamásodikkérdésszorosankapcsolódikegymáshoz,ezértértelemszerűena
másodikkérdéshez (Melyik tankönyvet tartja a tananyag tartalmát tekintve megfele-
lőbbnek?) isugyanazonválaszlehetőségeketkapcsoltam,mintazelsőhöz. ebbenaz
esetben33választkaptam,amelyekelemzéseutánmegállapíthattam,hogyapedagó-
gusok–atananyagtartalmifeldolgozásánaktekintetében–25%-banazuzonyikiss
JuditésCsicsaykárolyszerzőpárosnaka2.osztályszámárakészülttankönyvévelaleg-
elégedettebbek. nagyfokú elégedettséget tükröz továbbá a kovács László által írt
segédletre érkezett 21% is, annak ellenére, hogy a szóban forgó tankönyvben nem
érvényesülnekahatályosállamioktatásiprogramszempontjai,ugyanismégakilenc-
venes években jelent meg. misad katalin, simon szabolcs és szabómihály gizella
nyelvtankönyve18%-otszerzett;uzonyikissJuditésCsicsaykárolya3.és4.osztály
számárakészítettsegédleteegyenként15%-15%-otkapott.

azelsőésamásodikkérdésreérkezettválaszokközöttazonbanellentmondástvél-
temfelfedezni.amásodikkérdéskapcsánamegkérdezettek25%-aatananyagtartal-
máttekintveazuzonyikissJuditésCsicsaykároly2.osztályszámárakészülttanköny-
véttartjaalegmegfelelőbbnek,agyakorlatbanazonbanazelsőkérdésreérkezettada-
tokalapjáncsupánamegkérdezettpedagógusok14%-ahasználja.

3.2.amásodikosztályszámárakészültanyanyelvtankönyvminőségivizsgálata

akérdőívmásodikrészeuzonyikissJuditésCsicsaykárolyszerzőpárosmunkájára–
aMagyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 2. osztálya számára c.
segédletre – vonatkozó általánosabb jellegű állításokat tartalmazott. mivel szlová-
kiábanaközpontilagmeghatározottkritériumrendszernekvalómegfelelésmértékétől
függa tankönyvek forgalombakerülése,ezértakérdőívmásodik részében található
állításokmegfogalmazásakor ismindenekelőtt ezen tankönyvértékelési szempontok-
bólindultamki,szemelőtttartottamtovábbáazáttanulmányozottszakirodalmatis.
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2. ábra. apedagógusoktankönyvértékeléseatananyagtartalmakapcsán

apedagógusokazegyesállításokkapcsán–akérdőívelsőrészéhezhasonlóan–
háromlehetőségközülválaszthattákkiaszámukraleginkábbmegfelelőt:egyetértek,
részbenegyetértekvagynemértekegyet.akövetkezőkbenazeredményülkapottszá-
zalékosarányszámokatközlöm.

azállamioktatásiprogramamagyarnyelvésirodalomtantárgyesetébencélkénta
nyelvi és egyéb kompetenciák fejlesztését jelöli meg (vö. isCeD 3a 2011, 3–4. p.),
tehátatankönyvszerzőknekezenelvárásnakelegettevőnyelvtankönyvetkellkészíte-
niük.akérdőívelsőállításának(A tankönyv alkalmas az ISCED 3A által megfogalma-
zott kompetencia alapú oktatásra.)eredményeialapjánapedagógusokdöntőtöbbsé-
ge(60%)úgyvéli,hogyatankönyvrészbenteszelegetakompetenciaalapúoktatás
követelményeinek.atovábbivélemények20-20%-osaránybanoszlanakmegapozitív
ésnegatívértékelésközött.

atankönyvkutatószakemberekáltalgyakranhangoztatotttényszerintajótankönyv
alkalmasazönállótanulásra(vö.FischernéDárdai2006,111.p.).amásodikállítás(A
tankönyv alkalmas arra, hogy a tanulók – pl. elmaradó óra esetén – önállóan, problé-
ma nélkül sajátítsák el belőle a tananyagot.) egondolatnyománkerültbeakérdőívbe.
a felgyűjtöttadatokarról tanúskodnak,hogyaválaszadók40%-aaz illetősegédletet
megfelelőnektartjaazönállótananyag-elsajátításra,27%-ukazonbanmárcsakrész-
benvélialkalmasnakazotthonitanulásra,ugyanakkoratanárokfennmaradó33%-a
nemlegesválasszalszolgált.

aharmadikkérdést(Milyen gyakran dolgoznak a tanítási órán a tankönyvvel?) aza
személyesvéleményemihlette,hogyahasználatigyakoriságatankönyvminőségének
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egyik ismérve.a válaszokmegoszlását tekintveazadatközlők47%-aa tanításiórán
csupán alkalmanként dolgozik a vonatkozó segédlettel. a válaszadók további 33%-
ánakgyakran,míg20%-ukórájánszintesohanemkerülelőaszóbanforgósegédlet.

anegyedikésazötödikállításmegfogalmazásakoregyrésztabevezetésbenemlí-
tettszlovákiaitankönyvértékelésiszempontokközülatankönyvszerkezetifelépítésére
irányulókövetelménycsoportbólindultamki;másrésztszemelőtttartottamaszakem-
berekáltalközvetítettazongondolatotis,amelyaszerkezetésataníthatóságközötti
párhuzamotemeliki(vö.FischernéDárdai2006,111–112.p.;kritériáé.n.,1–3.p.).
a negyedik állításra (A tankönyv szerkezeti felépítése következetes és egyértelmű.)
érkezettválaszokaztmutatják,hogyatanárok27%-aazilletőtankönyvszerkezetifel-
építésénekkövetkezetességétésegyértelműségétteljesmértékbenmegfelelőnektart-
ja;aválaszadók többsége (60%)ezzelmárcsupán részbenértegyet,13%-ukpedig
egyáltalánnem.

azötödikállítás (A tankönyvben pl. a címek, alcímek, fontosabb kifejezések jelölése
következetes.) arányaialapjánatanárok54%-ateljesen,46%-apedigrészbenértegyet
amásodikosokszámáraírtsegédletcímeinek,alcímeinekstb.jelölésbelikövetkezetes-
ségével.ebbenazesetbennemlegesválasznemérkezett.

azszlovákiaitankönyvértékelésikritériumrendszerbentalálhatótovábbiszempon-
tokatankönyvekmódszertanimegoldásaivalkapcsolatoselvárásokatismegszabja.a
hatodikállítással(A tankönyv lehetőséget nyújt a legújabb tanítási módszerek alkalma-
zására.) felgyűjtöttadatokbólkiindulvaavonatkozótankönyvalkalmasságátalegfris-
sebb oktatási módszerek gyakorlatbeli átültetésére a pedagógusok 60%-a részben,
40%-apedigteljesenkétségbevonja.

akérdőívmásodikrészénekutolsókétállításamárafeladatokkvalitatívéskvanti-
tatívjellemzőjéhezvoltköthető.ahetedikállításra(Az egyes tananyagrészekhez kap-
csolódó gyakorlatok, feladatok minőségüket tekintve alkalmasak az átvett tananyag
begyakorlására.)érkezettvisszajelzésekaztmutatják,hogyatanároknakcsupán13%-
aelégedettteljesenafeladatokminőségével,73%-arészbentartjamegfelelőnekafel-
adatokszínvonalát,aválaszadók14%-apedigelégedetlenségétfejeziki.

azutolsóállításafeladatokmennyiségitulajdonságárairányult(A feladatok mennyi-
ségi szempontból elegendőek az átvett tananyag begyakorlásához.),sapedagógusok
véleményeaháromválaszlehetőségközöttpontosanmegoszlik,vagyisazegyetértés,
részbenegyetértésésanemegyetértésis33,3%.

3.3. amásodik osztály számára készült anyanyelvtankönyv szófajtan c. fejezetének
vizsgálata

akérdőívharmadikrészeagimnáziumokésszakközépiskolákmásodikosztályaszá-
márakészültanyanyelvtankönyvszófajtanc.fejezeténekkonkrétjelenségeirevonatko-
zóállításokattartalmazott.azadatközlőkebbenazesetbenisaháromrendelkezésre
állólehetőségközül–egyetértek,részbenegyetértekvagynemértekegyet–választ-
hattákkiahozzájuklegközelebbállót.

azalábbiakbanismindenállítástegyenkéntismertetek,majdabeérkezettadatok
százalékarányoseloszlásátközlöm.
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azelsőállítás(A tankönyv Szófajtan c. fejezetében a hagyományos szófajtani felosz-
tást sajátítják el a tanulók, azonban a szerző alkalmanként utal a Magyar grammatika
című, egyetemi tankönyv által bemutatott újításokra is, melynek szükségességével…) –
megfogalmazásánakalapját a szófajba sorolás szempontjai c. fejezetbenmegjelenő
kétféle szemléletmód képezte, ugyanis a vonatkozó tananyag a hagyományos leíró
nyelvtaniszemléletbemutatásamellettanyelvtudományfrissebberedményeireisref-
lektált.mindezugyannegatívanbefolyásoljaatananyagkognitívfeldolgozását,apeda-
gógusok40%-amégisteljesenegyetértazilletőtananyagilyenjellegűbemutatásával,
scsupán7%-avéliineffektíveljárásnak.

amásodikállítás (A tankönyv Szófajtan c. fejezetében található ábrák [ágrajzok]
támogatják a tananyag hatékony kifejtését.) aszakirodalombólismertazontényeknyo-
mánkerültbeakérdőívbe,amelyekszerintazábrákjótékonyhatássalvannakatan-
anyagelsajátítására,shasonlóanfontosszerepettöltenekbeazújanyagkifejtésekor
is(vö.kerber2005,26.p.).avizsgáltsegédletágrajzairólaválaszadók40%-aúgygon-
dolja,hogymegkönnyítikatananyagkifejtését,azadatközlők53%-aazonbanpusztán
azezzelkapcsolatosrészbeniegyetértésétfejeziki,7%-ukegyáltalánnemértegyet
hatékonyságukkal.

a szakirodalom szerint a tanulhatóság egymásikmeghatározója a tankönyvben
található ismeretekés a tanulókéletkori sajátosságainakösszhangja (vö. Fischerné
Dárdai 2006, 111. p.). ebből a tényből indultam ki a harmadik állítás (A tankönyv
Szófajtan c. fejezetében előfordulnak olyan ismeretek, amelyek nincsenek összhang-
ban a tanulók életkori sajátosságaival.)megfogalmazásakoris.abeérkezettválaszok
arróltanúskodnak,hogyapedagógusok53%-aszerintavonatkozótankönyvbenelőfor-
dulolyanismeretanyag,amelynemreflektálatanulókéletkorára,további40%-ukrész-
legesenértmindezzelegyet,scsupán7%-uknemgondoljaígy.

a következő állításommal (A tankönyvben tükröződő szemlélettel, mely szerint a
suksükölés és a nákolás súlyos hibának számít...) aszlovákiaimagyarnyelvetoktató
pedagógusok nyelvjárásokhoz való viszonyulását szerettem volna felmérni. erre jó
alkalmatszolgáltatottatankönyvlapjaintükröződőnormatívszemlélet,amely(egyebek
mellett)asuksükésnákolásmintnyelvjárásijelenségek„súlyoshibának”valóbélyeg-
zésében nyilvánulmeg. kiemelendő, hogy az adatközlők 36%-a azonos állásponton
van,43%-arészbenértegyet,spusztánafennmaradó21%ítélielanyelvjárásokkal
szembeniellenségesnézőpontot.

az ötödik állítás (A földrajzi és intézménynevek helyesírása című fejezet adekvát
didaktikai módszerek segítségével, megfelelő módon, a szaktudományok eredményeit
szem előtt tartva jeleníti meg az ismereteket.) alapjátazatényszolgáltatta,hogy azille-
tőtankönyvbenaszerzőkdidaktikaiszempontbólinadekvátmódonközöltékaföldraj-
zi-ésintézménynevekhelyesírásáhozkötődőszabályokat,ugyanisazakkoribanérvé-
nyeshelyesírásiszabályzatbólszinteváltozatlanulemeltékátőketamásodikosokszá-
márakészültsegédletbe(vö.uzonyikiss–Csicsay2012,92–94.p.;96–97.p.;akH.3
2015,70–83.p.).ennekellenérea felgyűjtött válaszokalapjánelmondható,hogya

3 amagyarhelyesírásszabályai.Tizenkettedikkiadás.Budapest,akadémiaikiadó.
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pedagógusok 27%-a a szabályok didaktikai transzformáció nélküli megjelenítésével
egyetért,további47%pedigrészbeniegyetértésétfejeziki.ahelyesírásiismeretekilyen
jellegűismertetésénekhelyénvalóságátcsakapedagógusok26%-avonjakétségbe.

a hatodik állítást (A melléknevekkel foglalkozó tananyag után található feladat
mennyiségileg elegendő a melléknevekben szereplő j és ly betűk begyakoroltatására:
„Pótold a következő melléknevekben a hiányzó j és ly betűket: moso_gó, terebé_es,
ola_os, mora_ló, _ukacsos, hó_agos, fennhé_ázó, toka_i.”) látszólagarraéleztemki,
hogyazadatközlőkaj ésly betűkhelyesírásánakbegyakorlásáhozmennyiségilegele-
gendőnektartják-eazilletőfeladatot,ugyanakkorazisérdekelt,mennyienjelzikafel-
adatbantalálhatópontatlanságot(aszerzőkamorajló ésfennhéjázó szavakatamel-
léknevekhezsorolják,miközbenezeknemmelléknevek,hanemmelléknévi igenevek
[vö.uzonyikiss–Csicsay2012,99.p.]).apedagógusok40%-a–akiknekfelejelezteis
afeladathiányosságát–nemértegyetafeladattal.aválaszadók47%-arészbenelfo-
gadja,13%-ukpedigteljesenelegendőnekésmegfelelőnekvéliaszóbanforgógyakor-
latot.

ahetedikállítás(A tankönyvben található számnevekre vonatkozó helyesírási isme-
retek elegendők az ISCED 3A-ban található kimeneti követelmények teljesítéséhez.) a
számnevekután találhatóhelyesírási tudnivalókmennyiségi jellemzőivelkapcsolatos
kételyeimetfejezteki,ugyanisvéleményemszerintamegjelenítettismereteknemele-
gendőkadiákoktólelvárttudásszinteléréséhez.Hasonlóálláspontotképviselapeda-
gógusok27%-ais.atankönyváltalbemutatottszabályokatapedagógusok47%-rész-
benelegendőnektartja,s26%azonválaszadókszáma,akikteljesmértékbenelége-
dettek.

anyolcadikállításban(A határozószókat bemutató tananyagrész szerkezeti, tartal-
mi feldolgozásával...) fogalmazódtakmegahatározószókkalkapcsolatosszerkezetiés
tartalmi jellegű fenntartásaim.amásodikos tankönyvvonatkozó tananyagaosztályo-
zásraépült,saviszonyítottfogalomhatározottságaalapjánkétcsoportotkülönböztet
meg: határozott fogalmi tartalmú határozószókat és névmási határozószókat. a két
csoportlényegébenugyanazokatajelentéstanialcsoportokatalkotta,vagyislehetnek
hely-ésidőhatározó-szók,illetveelvontabbkörülménytkifejezők,ennekellenéreaszer-
zőkcsakanévmásihatározószókkapcsánmutattákbeaziméntfelsoroltalcsoporto-
kat.megtévesztő volt továbbá,hogyaszerzőkelőbbbemutattákanévmásieredetű
határozószókat–miközbenanévmásihatározószókfunkciójárólemlítéstsemtettek–
,majdarákövetkezőbekezdésbenmáranévmásoktólvalóelkülönülésükrőlszóltak.
abeérkezettválaszokalátámasztjákafentmegfogalmazottkétségeimet,amegkérde-
zett pedagógusoknak ugyanis csak a 13%-a ért egyet a határozószók ilyen jellegű
bemutatásával;60%-ukaszóbanforgótananyagotrészbenfogadjael;27%-ukpedig
nemtetszésétfejeztekiazeljárássalszemben.

a kilencedik állítás (A határozói igenévre vonatkozó magyarázat terjedelmével,
amely mindössze két mondat...) azonaszemélyesértékelésemenalapult,amelysze-
rintavizsgálttankönyvbentalálhatóhatározószóiigenevekkétmondatoskifejtésealig-
haelegendőegyközépiskolaianyanyelvtankönyvlapjaira.azösszegyűjtöttadatoksze-
rint a válaszadók 40%-a hozzám hasonló állásponton van, de 33%-uk az ellentétes
véleménytképviseli,afennmaradó27%pedigrészbenértegyetafeltűnőenrövidtan-
anyaggal.
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4.összegzés

afelgyűjtöttadatokalapjánahasználatbanlevőuzonyikiss–Csicsay-féleanyanyelvtan-
könyveknemszorítottákkiaziskolaihasználatbóla90-esévekmásodikfelébenmeg-
jelentkovácsLászlójegyeztesegédletet.egyesközépszintűoktatásiintézményekbena
két tankönyvet párhuzamosan használják, más helyeken pedig a régebbi tankönyv
elsődlegeshasználatátfigyelhetjükmeg.avizsgáltszlovákiaisegédletekhiányossága-
inakkiküszöböléseérdekébenafelmérésbenrésztvevőmagyarszakospedagógusok
egyrészemagyarországianyanyelvtankönyvekhasználatátjavasolja.

kiemelném,hogyapedagógusoknagyrészepozitívanértékelteavizsgáltsegédlet
szerkezeti felépítését, grafikai megoldásait, önálló tananyag-elsajátításra való alkal-
masságát,avonatkozótankönyvhiányosságaitazonbanafelgyűjtöttadatokisalátá-
masztják:uzonyikissJuditésCsicsaykárolyszerzőpárosmunkájátcsupánapedagó-
gusok20%-aérzifeltételnélkülmegfelelőnekazállamioktatásiprogrambanmegjelölt
kompetenciaalapúoktatásra;egyértelműenegyetlenválaszadósemgondolja,hogya
vizsgált tankönyvmegalapoznáa legújabbpedagógiaimódszerekgyakorlatbelialkal-
mazását; a segédlet feladatainak kvalitatív értékelését illetően a válaszadók 73%-a
nemtudottegyértelműenállástfoglalni,azarányszámokhasonlóeredménytmutatnak
a feladatok kvantitatív értékelésének esetében is, ugyanis a vélemények a három
válaszköztéppmegoszlanak.kiemelendő továbbá,hogyamegkérdezettpedagógu-
soknakcsupán33,3%-ahasználjaatanításiórángyakran atankönyvet.

a kérdőív harmadik részében található kérdésekre érkezett válaszok kapcsán
ellentmondást véltem felfedezni,ugyanis jóllehetapedagógusok40%-aaztállította,
hogyamagyar grammatikárautalómegjegyzések tankönyvbeli jelenlétével egyetért,
53%-ukmégisaztvallotta,hogyavizsgáltsegédletbenlévőismeretekésatanulókélet-
korisajátosságanincsösszhangbanegymással.ezenkívül felettébbváratlanulérta
nyelvjárásokkalkapcsolatosanmegfogalmazódottálláspont,melybőlkiindulvaameg-
kérdezettpedagógusoknakcsupánkicsiveltöbb,mint20%-anembélyegeznéasuksü-
kötésanákolást–amásodikosanyanyelvtankönyvnyomán–„súlyoshibá”-nak;vala-
mintmégamelléknevekhezkapcsolódófeladatokkalösszefüggésbenmegjegyezném,
hogyaválaszadókmindössze20%-ajelezteazilletőfeladatbantalálhatóhiányosságot.

a kérdőívmásodik és harmadik részében található három válaszlehetőség közül
(egyetértek, részben egyetértek, nem értek egyet) az adatközlők leggyakrabban –
50,9%-ban–a „részbenegyetértek”opciómellettdöntöttek, vagyisamegkérdezett
pedagógusokamásodikosztályszámárakészült tankönyvrőlmegfogalmazottkérdé-
sekkapcsáncsaknemazesetekfelébennemfoglaltakszilárdálláspontot.
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AkH. A magyar helyesírás szabályai.Tizenkettedikkiadás.Budapest,akadémiaikiadó,70–83.p.
FischernéDárdaiágnes2006.atankönyvekmegítélésénekminőségiparaméterei.inszabolcs

ottó(szerk.):Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás. Budapest,eLTeBTk.
104–12.p.

kerberZoltán2005.magyarnyelvésirodalom.inkojanitzLászló(szerk.):A tankönyvek korsze-
rűségét és minőségét meghatározó tényezők. Budapest, Commitment pedagógiai
intézet,3–6.p.;26.p.

Lőrincz gábor 2014. nyelvi variativitás – a hiányzó tananyag. in Lőrincz Julianna–simon
szabolcs–TörökTamás(szerk.):Odbornosť a metodické otázky učebníc – Zborník z
medzinárodného sympózia o výskume učebníc. Az anyanyelvoktatás dokumentumai-
nak szakmai, módszertani vizsgálata. A Selye János Egyetem TKK Mai Magyar Nyelvi
Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport 2013–2014-es nemzetközi szimpóziu-
mokon elhangzott előadásainak gyűjteményes kötete. komárom, selye János
egyetem,95–116.p.

misad katalin 2014. a kétnyelvűség aspektusának vizsgálata a szlovákiai magyar tannyelvű
középiskolák anyanyelvtankönyveiben. in Lőrincz Julianna–simon szabolcs–Török
Tamás(szerk.):Odbornosť a metodické otázky učebníc – Zborník z medzinárodného
sympózia o výskume učebníc. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, mód-
szertani vizsgálata. A Selye János Egyetem TKK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén műkö-
dő Varialógiai Kutatócsoport 2013–2014-es nemzetközi szimpóziumokon elhangzott
előadásainak gyűjteményes kötete. komárom,selyeJánosegyetem,117–130.p.

misad katalin 2015. a kétnyelvűség aspektusának vizsgálata a szlovákiai magyar tannyelvű
középiskolákanyanyelvtankönyveiben.inZimányiárpád(szerk.):A tudományoktól a
művészetekig. Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának tanul-
mánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. eger,Líceum
kiadó,72–83.p.

misadkatalin2017.ahelyesírás-tanítástartalmaésszempontjaiszlovákiaimagyarközépiskolai
anyanyelvtankönyvekben.inLőrinczJulianna–simonszabolcs(szerk.):A tankönyvkuta-
tás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7, nemzetközi tankönyv-
kutató szimpóziumának tanulmányai. komárom,selyeJánosegyetem,78–90.p.

simonszabolcs2013.szempontok, irányzatoka tankönyvekésegyéb iskolaidokumentumok
elemzésével kapcsolatos szlovákiai magyar szakirodalomban. in ruda gábor–
szabómihály gizella (szerk.): Nemzetkép és identitás az iskolák tankönyveiben.
pilisvörösvár–Dunaszerdahely–komárom–nyitra–esztergom, muravidék Baráti kör
kulturális egyesület–gramma egyesület–nyitrai konstantin Filozófus egyetem
közép-európai Tanulmányok kara–pázmány péter katolikus egyetem Vitéz János
kar–selyeJánosegyetem,87–93.p.

simonszabolcs2017.aszlovákiaimagyaroktatáspolitikaihelyzetésahazaitankönyv-éstanterv-
kutatásújabberedményeihez.inLőrinczJulianna–simonszabolcs(szerk.):A tankönyv-
kutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7, nemzetközi tan-
könyvkutató szimpóziumának tanulmányai. komárom,selyeJánosegyetem,9–32.p.

Vančo ildikó 2013. anyanyelv és nyelvtanoktatás kisebbségben. in ruda gábor–szabómihály
gizella (szerk.): Nemzetkép és identitás az iskolák tankönyveiben. pilisvörösvár–
Dunaszerdahely–komárom–nyitra–esztergom, muravidék Baráti kör kulturális
egyesület–grammaegyesület–nyitraikonstantinFilozófusegyetemközép-európai
Tanulmányokkara–pázmánypéterkatolikusegyetemVitéz Jánoskar–selyeJános
egyetem,26–37.p.
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Veronika JakaB
on THe sTaTe oF moTHer Tongue TeXTBooks oF Hungarian seConDary sCHooLs in sLoVakia

Thesubjectofthisstudyarethemothertonguetextbooksofsecondarygrammar
schoolsandvocationalschoolswithHungarianasthelanguageofinstruction,in
particularthestudy-aidforthesecondgrade.inordertomapthepedagogues´
opinion regarding the content, structure and methodological solutions of the
examined textbooks, i conducted a survey in January 2019, and this study is
intendedtopresentthecollecteddata.
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