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M A G Y A R N Y E 

AZ UJ MAGYAR NYELVKÖNYVRŐL 

Az Intézet igazgatója Uhrman Györgyöt bizta meg az új 

magyar nyelvkönyv szerkesztésével, A Szemle szerkesztősége 

ezért tájékoztatást kért tőle az új tankönyvvel kapcsolatos prob-

lémákról. Ez a rövid interjú természetesen nem tekintheti át a 

tankönyvirás teljes problematikáját, amely a munka során is vá1 

tozike 

A további hozzászólások feladata az ezzel kapcsolatos kérdé-

sek bővebb megvitatása, elemzése. 

Egyúttal szeretnénk közölni, hogy a Szemle további terve, kö-

zött szerepel azoknak a pályázatoknak a kiadása amelyek a 

tankönyvirással kapcsolatosak, s eddig nem kerül-ek sokszoro-

sításra . /A szerk:,/ 

1, A pályázatok tükrében milyen főbb koncepcick ;eientkeztek° 

Amennyiben lényeges különbségek vannak, meiy.k melle:t 

döntöttek? 

- Jelenleg a pályázatok anyagának mintegy nyolcvan százalékát 

ismerem, "Átfogó", minden részletre kiterjedő "konc epr i ók" nin-

csenek közöttük. Sok a részletmunka, egyes terüie ek, fejeze-

tek, módszerek leirása, ajánlása, ilL kidolgozása, Egy pályázat 

ugyan "totális" igénnyel készült, de terjedelmének nagyobb ré-

szében olyan oktatás-szervezési, hivatali stb. javaslatokat tag-

lal, amelyek mindenképpen túllépik a tankönyvek kérdéskörét. 

Ezekről az Intézet szabályzatai, tantervei, ügyrendjei- intézked-

nek, tervezeteinkben nem térhetünk ki rájuk:. A tervezetekhez 

több olyan pályázatot használunk fel, amelyek iegolább részben 

azonos elképzeléseket mutatnak, vagy elképzeléseik tartalmilag 

és ^nódszertanilag közös nevezőre hozhatók. 

Itt jegyzem meg, hogy a tervezetekben fel nem használt pályá-

zatok között is van néhány, amelyet feltétlenül közre kellene 

adni, ha nem másként, hát sokszorosított formában, rrî rt igev 

sok elméleti és módszertani érdekességet tartalmaznak 



2. Milyen előkészítő munka alapján indul a tankönyviras? 

Melyek a közvetlen szervezési feladatok? 

- Az előkészítő munkálatok tartalmáról az Intézeti Tanács dön-

tötte Ez a Tájékoztatóban olvasható. 

A közvetlen szervezési feladatok: 

a/ A munkaközösségek megszervezése, a különféle tervezetek 

közreadása /nyelvtan, lecke-felépités, társalgás, szemléltetés/ 

a még hiányzó tervezetek megirása /tematika, labor, kiejtés/. 

b/ Ezekután feltehetőleg még áprilisban - a MNySz tanárai -

nak vitája az összes tervezetről, a tervezetek végleges tormá-

ba öntése és felterjesztése az Intézet illetékes vezetőihez 

/az Igazgatóhoz, a MNySz ill. a TMCs vezetőihez./ 

c/ A munkaközösségek munkarendjének a megállapítása, a kiadói 

dokumentáció összeállitása. 

3. Mennyire használhatók a korábbi tankönyvek megírásában 

szerzett tapasztalatok? 

Mennyire határozzák meg a korábbi tankönyvek az új elképze-

léseket.? 

4/ A régi tankönyv használata folyamán szerzett gyakorlati tapasz 

falatokat, részmegfjgyeléseket, stb. milyen formában hasznosit 

ják? 

- A jelenlegi tankönyvekből leszűrt tapasztalatok elsősorban az-

zal a tanulsággal szolgálnak: mit kell másképpen csinálni? 

A kérdés azonban, azt hiszem, arra vonatkozik: hogyan kell 

jobban csinálni? 

Ez a viták és tervezetek alapján remélhetőleg egyértelműen 

megfogalmazható lesz elsősorban annak a valóban nagy mennyi 

ségben felgyűl!: közös tapasztaladnak az alap járj. amely ma már 

a testület, s főként a magyar szakos kollegák sajátja. Ez a ta-

pasztalat nyer kifejezést a pályázati anyagok legnagyobb részé-

ben is. A jelenlegi tankönyvekből minden jónak bizonyult el 

vet és formát be lehet illeszteni az újabb elképzelésekbe. 
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5. Mennyire kötődik az oktatás jelenlegi strukta.'á áhcv az uJ 

könyv, figyelembe veszik-e esetleges változásait? 

- Az új tankönyvnek teljes mértékben igazodrück k-ÍJ az ok-

tatás szervezetéhez és szerkezetéhez, Már utaltam rá, hogy 

ez tantervi kérdés, /no meg az anyagi-technika?, lehetőségek, 

kérdése!/ s attól nincs jogunk eltérni. Az esetleges újabb 

szerkezeti változtatásokat éppen azért kell maid nagyon meg-

fontolni, mert a jelenlegi tankönyvek használhatóságát ,'s nagy-

mértékben csökkentette, hogy más /ideálisabb/ oktatási szer-

vezethez készült, mint amilyen re felhasználták, íj!, ma ".s hasz-

náljuk, A komplex és gyakorló órák jobb megoszlásának mód-

jait. azonban az új tananyagoknál is keresni kell. 

6. Hogyan kepzelik el a nyelvtan tanitását? 

Milyen tormában épül a nyelvtan a tananyagba? 

/Szerepelnek-e sorrendi problémák, például: m k c ; eier ,á meg 

az ige, határozók belépése, stbJ 

- A nyelvtan felépítésének részletes tervezete minden magyart 

tanitó kartárs kezébe kevü\ ehhez akár a +öbb< tervezethez 

- miné.7 több írásos és szóbeli megjegyzést, javaslatot kérünk, 

A felépités egyszersmind sorrendet JS jelent, A tervezet, úgy 

vélem, eléggé megindokolja az ajánlott sorrendet, figyelembe 

véve a legkiemelkedőbb alaki, funkcionális, m e n n y ség., stb, 

szempontokat is, A jelenlegi felépítéshez képest eszközölt vál-

toztatások szükségességét nagyon sokan hangoztaMák az el-

múlt években, s jogosan. 

7. Milyen elképzelés szerint épülnek fel a szövegek0 /módszer-

tani, tartalmi szempontból/ 

Magukban foglalnak-e országismeret.i anyagot, újságolvasásra 

előkészitő témákat stb« 

- A szövegek nem módszertani szempontból é p ü l n e k t e l . nem 

lesznek "előre tagoltak", ha erre gondolnak, A tartalmú minő-

ségi szempont az elsődleges, természetesen a n y e l v t a n i r e -

gyelem alapján, de nem olyan nyelvtani "gúzsba*-:". mint a je-

lenlegiek. A szövegek tartalmazhatnak majd országxsmer eti 

anyagot a megfelelő arányban, de változatlanul érvényesnek 
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tartom azt az elvet, hogy nem turisták számára kell nyelvköny-

vet késziteni. Szerintem minden téma előkészithet az újságolva-

sásra, de ezt nem tartom kiemelendő célnak az I. szakaszban. 

8. Milyen szempontok alapján állitják össze az első ciklus 

lexikai anyagát /szaknyelvi vagy köznyelvi jelleg?/ 

- Az L szakasz szókincsét nem lehet előre összeállítani, Az 

ilyen jellegű listák csak támpontként és tájékozódás céljá-

ra Síkalmasö.k. 

A tananyagok szókincse csak a megirás során válhat vég-

legessé, A "szaknyelv - köznyelv" vitát értelmetlennek és 

félrevezetőnek tartom. Igaz, ki kell hagyni minden olyan szót, 

amely a szaktárgyak nomenklatúrájához tartozik, de ki állit-

hatja, hogy nincs szükség azoknak a szerkezeteknek és ki 

fej ez és eknek a tanítására, amelyeket a diákok az első mate-

matika-, fizikaórákon hallani fognak? 

Kimaradhat az _egyenlet._ szó, de ki lehet hagyni azt a kife-

jezést, hogy vrrií egyenlő vmivel? Ez nem köznyelvi szerke-

zet? A pé.dák -zárna hosszan folytatható. Köznyelv • ez 

szerintem a/t jelenti, hogy egyszerű mindennapi nyelv, töké-

letes rry>]v hf-iyesség, de semmi felesleges "idegenforgalmi" 

szókincs, nem hi.vataloskodó vagy irodalmiaskodó kifejezések, 

sem a vezércikk, sem a vicclap stilusa. 

9. A készülő frekvencia- szótár eredményei mennyire határozzák 

meg a tankönyv lexikai anyagát? 

- A lexika gyakorisági, vizsgálata a leckék készitésévdL párhu-

zamosan történik, befolyásolhatja a szókincs kezelését, de 

nem határozhatja meg. 

10. Milyen szerepet kap a társalgás? Szorosan kapcsolódik-e a 

leckék szövegéhez, avagy lesznek "külön" társalgási témák? 

- A Társalgás, amelyet az egyik pályázaton alapuló tervezet 

Guberina AVGrS rendszerében képzel el? az adott leckék 

nyelvtani, és lexikai anyagához kapcsolódik. A nyelvtanhoz 

alapjában, szigorúbban, a szókincshez kb, 75 °/o-os kötöttség-

gel, a szövegek témájához elegendő a laza k a p c s o l a t .s, 
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