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Nekem még egy kisalakú, tömör, fogalmakra és kérdésekre, feladatokra összpontosító nyelvtan
könyvem volt általános iskolában. Az írásbeli feladatokat külön füzetbe írtuk. A füzet már elveszett,
a könyv ma is megvan.
Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró nyelvtani és helyesírási munkatankönyve nagyalakú, ké
pek, ábrák, táblázatok tagolják, s a gondolkodtató-munkáltató, kreatív feladatok közé vannak illesztve
a lényegre törő, logikus tankönyvi szövegek. A munkatankönyv munkára: tanulásra, gyakorlásra való.
A beírandó sorok tágasak, elférnek bennük a szavak, mondatok, sőt egyes feladatokhoz rajzolni is lehet.
(Prezentációt is lehet tervezni.)
A tankönyv a szófaji és alaktani ismeretek felidézésével indul: nevezetesen a 6 szófaji csoport és
a belőlük kiágazó további 16 szófaji alcsoport gondolattérképével. Az új anyag a mondat, szószerke
zeteivel, valamint az 5 mondatrésszel; ezt követi egy kis nyelvtörténeti, valamint a nyelv társadalmi
és földrajzi tagolódását tárgyaló fejezet. Friss, újszerű a tömegkommunikációt, majd pedig a modern
kor digitális kommunikációját bemutató rész. A munkatankönyv gyakorlatai folyamatosan kapcsolód
nak élőnyelvi helyzetekhez, a diákság világához és a közéleti kommunikációhoz.
A mai felfokozott információs áradatban nagy szerepe van a multimediális (több médiumot magában
foglaló) közléseknek, például az infografikáknak, táblázatoknak, térképeknek. Ezeket is tudni kell olvas
ni. A tankönyvi multimedialitást a „vizualizáció”, azaz az ábrák, táblázatok, képek, rajzok valósítják meg,
tanítva az ikonikus (képi) világban való tájékozódást. A szófajok gondolattérképét már említettem,
de ugyanilyen hatásos, könnyen áttekinthető, megjegyezhető a mondatszerkezeti ágrajz, a mondat
fürtábrája, a mondatrészeknek a tankönyvi ismeretekből kiegészítendő gondolattérképe is.
A nyelvtani ismereteknél különösen fontosak a kiemelések, ezek is a tanulást elősegítő vizualizá
ció elemei. A tárgyalandó mondatrészt, szófajt, alaktani egységet (ragot, jelet, képzőt) azért emeljük
ki (rendszerint vastag betűkkel), hogy jól láthatóvá tegyük szerepüket. Egy nem éppen egyszerűen
megállapítható állítmányt például kiemelésekkel így magyaráz el a tankönyv. A „Nem mondhattam
volna el a titkot” mondatban kettős vonallal van aláhúzva az állítmány (Nem mondhattam volna
el), a vastagított rész viszont csak három szóra, szóelemre vonatkozik. Ezt úgy kell értelmezi, hogy van
egy több tagból álló állítmányunk, melynek alapesete: elmondja (ezért bármennyire bonyolult, ez
egyszerű állítmány), a nem tagadószó viszont csak kiegészítője az állítmánynak. Persze a példák
többsége azért ennél egyszerűbb. A legegyszerűbb mondat aligha jelent fejtörést bárkinek is: Kinga
olvas (alany + állítmány).
A munkatankönyv alkalmazza a nyelvészet legújabb megállapításait, így a korábban végzetteknek
talán még mindig furcsa (bár már vagy két évtizede terjed): „Az állítmány az egyszerű mondat központi
szerepű fő mondatrésze.” Miért? Mert az „egyedüli mondatrész, amely képes önállóan, más mondat
rész nélkül teljes szerkezetű mondatot alkotni”. Például: Kérsz? Hajnalodik. S hozzátehetjük azt is, hogy
a mondatelemzésben először mindig az állítmányra kérdezünk: mit állítunk?

A tudományos nyelvleírás nem lezárt folyamat. Ezért sok mindenben a nyelvészek is vitatkoznak.
Például a határozók felosztásában. Több megközelítés van, igazából egyik sem jutott nyugvópontra.
Ezért még mindig a hagyományos, jelentéstani felosztás a leginkább tanítható. Az állandó határozó
azonban kilóg a sorból, mert itt nem a jelentés, hanem a nyelvtani viszony (raggal vagy névutóval való
kapcsolódás) a jellemző. Ezért az egyetemi tankönyvben már úgy szerepel: aszemantikus határozó.
De ezzel is vitatkozni lehet, hiszen mitől lenne aszemantikus (jelentéssel nem bíró) például az, hogy
gondol valamire, valakire (focipályára, barátnőre)? Kísérleteztek a kötött vagy vonzathatározó meg
nevezéssel is. A megnevezési vitát egy nyelvtankönyv aligha döntheti el, a meghatározásból pedig
korábban és most is egyértelműen megérthető, hogy mi is az állandó határozó:
» „ Az állandó határozók vonzatként kapcsolódnak hozzá az igéhez, melléknevekhez, ritkábban hatá
rozószókhoz…” (Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan)
» „Az állandó határozó az a bővítmény, amely az alaptaghoz mindig ugyanazzal a raggal vagy névutó
val kapcsolódik, vagyis ezeket vonzza…” (Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv)
A tankönyvet gazdag szövegvilág színesíti. Idézetek klasszikusoktól: Jókaitól, Mikszáthtól, Tamási
Árontól, Karinthy Frigyestől; Petőfitől, Aranytól, Adytól, József Attilától, Szabó Lőrinctől, Weöres
Sándortól. De szeretni fogják a gyerekek Horváth Péter szövegét, a gímszarvas és puma bemutatá
sát (Ieírásukba rejtve számos nyelvi-nyelvtani információt), vagy éppen a palacsinta, a csokoládé
parfé receptjét, az érvelő és ünnepi szöveget is. Ma már mindenki találkozhat szó szerint úton-útfélen
a rovásírással, a tankönyv ezt is bemutatja az írás kezdeteinél – de egy mesebeli nagy ugrással a jelenkor
szövegtípusai is megjelennek: a hagyományos és a közösségi média műfajai, szövegei. A digitális kom
munikáció egyes műfajai minden bizonnyal ismerősek már a kisiskolásoknak is, a „pókábrája” azonban
elrendezhetővé teszi az ismereteket (chat, e-mail, blog, hírlevél, kép- és videómegosztó).
Eddig főleg a nyelvtanról volt szó. De minden egyes fejezethez szorosan kapcsolódik a helyesírás is,
amelynek tanulása nem szakítható el a tartalomtól. A helyesírás kultúráját pedig minden tanítási moz
zanatban érvényesíteni kell.

A kommunikáció
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A digitális kommunikáció
Az információk elektronikus úton
való terjedése a digitális kommun
több személy között, csoporto
ikáció, amely folyhat két vagy
n belül vagy csoportok között;
azonos időben és különböző
(telefonálás), eltérő időben és
helyszínen
eltérő helyszínen (ímélváltás).
A digitális kommunikáció lehet
és kétirányú, attól függően, hogy
egyirányú
csak az egyik vagy mind a két
fél tud üzenetet küldeni.
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A digitális kommunikáció hatással
van a nyelvünk szókincsének
változására is. Ezeket a változáso
Weszelszki Ágnes a kutatásai
alapján többek között a következő
kat
kben tapasztalta:
– Az informatikai csoportnyelv
szavai közül sok átkerül a köznyelv
be, például szkennel, letöltés,
alkalmazás ~ applikáció, GPS
[dzsípiesz], klikkel, csatolmány.
– Az angol nyelvből átvett, netre
jellemző betűszók: OMG = Oh
my God [ó máj gád] (Ó, istenem!)
LOL – laugh out loud [láuf áut
,
láud] (hangosan fel/kinevet),
Thx = Thanks [tenksz] (köszi).
– Az angol nyelvi szavakat a magyar
nyelvhasználók gyakorta a kiejtés
like > lájk, sőt magyar toldaléko
szerint írják le például
kkal látják el: like > lájkol, chat
> cset > csetel, vagy éppen a
változatot hangosítják meg: fi
leírt
le [fájl] > filé; Facebook [fészbúk]
> face.
– Az új kommunikációs módok
megjelenésével új szavak keletkezn
ek: csörgizik (telefonál, megcsöng
MSN-ezik, csetel, fotosoppol (a
et),
Photoshop programmal képeket
szerkeszt
kötődő aktivitásoknak is sajátos,
új elnevezésük van: fészel (a Facebook ). A közösségi oldalhoz
van), posztol (hozzászólást közzétesz
on szörföl, keresgél, jelen
).
Balázs Géza, a netm@gy@r elnevezés
megalkotója megállapította, hogy
az íráshagyományok modern
az internet írásbeliségében
formában jelennek meg, egyesüln
ek.
Gondolj csak az ókori egyiptom
iak képírására és a napjainkban
használatos emojikra (hangulat
Nem valószínű, hogy a hieroglifá
jelekre)!
kat meg tudod fejteni, de az
ikonokkal leírt üzenetváltást
biztosan.

Visszacsatolás

A digitális kommunikáció 2020-as
Kép- és videómegosztók

évek eleji leggyakoribb formáit

az alábbi pókábrán láthatod:

Azonnali üzenetküldés (chat)

IP-telefon1

Levelezőlisták
Hírlevelek

Web 2.02

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
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Elektronikus
levelezés

Közösségi
hálózatok

Blogok3

Tudástárak (wikik)

Az okostelefonokat már nem
csak telefonálásra használjuk.
A fiatalok számára a legfőbb
kommunikációs eszköz, de az
digitális
idősebb korosztály tagjai között
is egyre nagyobb teret hódít.
rejelzések szerint még jobban
Az előel fog terjedni a digitális kommun
ikáció, és az emberek szinte az
életüket online térben fogják
egész
leélni az okostelefonjuk, a táblagép
ük vagy egy újabb digitális eszköz
használatával.

IP-telefon: olyan telefon, amely
telefonálásra belső számítógép
es hálózatot, főleg internetet
IP = Internet Protokoll
használ.
web 2.0: a szolgáltató csak a
keretrendszert adja, az oldal
tartalmát a felhasználók hozzák
blog: szabályosan és időnként
létre a bejegyzéseikkel
megjelenő újabb bejegyzése
kkel bővülő weboldal, amely
a bejegyzések sorozatából áll
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A szótagírást fedezhetjük fel
ezekben a szavakban: m1k =
megyek, c6 = chat (cset), 7n
+6ott = meghatott, f/l = fiú vagy
= héten,
lány, +j1zem = megjegyzem.
Magánhangzó-kihagyásra példa,
amely az arab köznyelvi írás egyik
érdkl (érdekel) tom (tudom).
sajátossága: sztem (szerintem
),
A személyes kommunikációnál
már említettük, mi szüksége
s ahhoz, hogy az információcsere
eredményes legyen. Ha bármelyik
eleme hiányzik, kommunikációs
a tömeg- és a digitális kommun
zavar lép fel. Nincs ez másképp
en
ikáció esetében sem. A kommun
ikációs zavarnak többféle oka
A kommunikációs helyzetb
lehet.
ől adódik, ha a partnereknek
nincs közös kódjuk (nem egy
beszélnek), túl nagy a zaj (koncerte
nyelven
n hangos a zene),
nincs közös háttérismeretük
a beszédtémáról, eltérő
a szókincsük. A beszélő túl
sokat vagy túl keveset
beszél. Csapong a témái között,
Érted!
Értem?
félrevezeti a hallgatóját, fontos információt hallgat
el stb. A hallgató
nem figyel a beszélőre, rosszul
értelmezi azt, amit
mond, nem ismeri a témát,
a feladó által használt
szavakat, kifejezéseket stb. A
kommunikációs zavar
lehet átmeneti: hangzavar van
az osztályban, tartós:
valamilyen betegség következ
tében, rendszerszerű:
vakság, siketség, értelmi fogyatéko
sság.
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A könyvet keresse webáruházunkban (www.konyvbagoly.hu) és könyvesboltjainkban,
vagy érdeklődjön vevőszolgálatunkon (info@muszakikiado.hu)!

