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AZ ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉS 
A FŐBB KÉRDÉSEK FELVÁZOLÁSA

A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításával kapcsolatos kérdések 
sajátos módon kötődnek az idegennyelv-oktatás problémakörének egészéhez, 
ezért megkerülhetetlen ezek elméleti és gyakorlati tapasztalatainak figyelem- 
bevétele e témánk tanulmányozása esetében. Az idegennyelv-oktatásról mint 
alkalmazott nyelvészeti tudományágról azonban megállapították már, hogy 
korántsem tekintehtő független tudományos elméletnek és gyakorlatnak. 
BABOS Ernő nézete szerint pl.: "Az idegennyelv-oktatás sajátos törvény- 
szerűségeit a pedagógiai tudományok mellett elsősorban a nyelvtudomány, 
továbbá a pszichológia, filozófia és a pszicholingvisztika e téren érvényesülő 
törvényszerűségei alkotják."1 Ha az említettek, felsoroltak mellett figyelembe 
vesszük még azt, hogy a megnevezett alaptudományok is át-meg átszövődnek 
más tudományágakkal, akkor méginkább világossá válik e tudományág és 
gyakorlatának nyitottsága, melynek következtében igen-igen érzékenyen reagál 
az alaptudományok keretein belül jelentkező, sőt egymást váltó áramlatok és 
változások hatására. A fennálló helyzetre jól világít rá SZENTGYÖRGYVÁRI 
Arthúr. Az ő megállapítása szerint: "Az idegennyelv-oktatás módszertana 
olyan, mintha a divat gyermeke lenne, mert benne hol az új nyelvelemzési mód
szerekre, hol pedig az új tanuláselméleti felfogásokra kerül át a hangsúly. Az 
ingajárat e kettő között folyik, aminek következtében az idegennyelv-oktatás 
története a nyelvészet és tanuláselméletek közötti ciklikus változások tükrö
zője."2 S hogy ez a helyzet, azon végeredményben nem is kell csodálkozni, hi
szen a BABOS Ernő felsorolta alaptudományokon kívül még több tudományág 
kutatási területe kapcsolódik a nyelv tanulmányozásához, annak újabb, eddig 
kevésbé ismert jellemzőit tárják fel, ám a nyelv pontos, általános érvénnyel el
fogadható definiálása, tudományos szempontból hiánytalan és megfellebez- 
hetellen leírása mégis várat magára. Ennek tudatában, bizonyos sarkítással, az 
is elmondható, hogy az idegennyelv-oktatás úgy kezd elméleti és gyakorlati 
feladatai egészének megvalósításához, hogy tárgyát, magát a tanítandó nyelvet, 
a célnyelvet csak az alaptudományok feltárta eredmények tükrében ismeri, 
ezek az eredmények viszont magukon viselik az alaptudományok egyedi, tehát 
egymástól el is térő kutatási jellegzetességeit. De, e gátló körülmények ellenére 
is, cáfolhatatlan tény, hogy a nyelv tanítása anyanyelvként is és idegennyelvként 
is kiteljesíthető. S mivel mind több ember célja az, hogy anyanyelvét, s amellett 
egy- vagy több más nyelvet is minél színvonalasabban sajátítson el, az



idegenyelv-oktatásnak feladata, hogy c céljuk elérésében minél hathatósabban 
és eredményesebben segítse őket.

Ezzel a céllal különböző idegennyelv-oktatási módszerek alakultak ki. 
Valamennyinek felsorolása és ismertetése ezúttal nem célunk, tehát csak 
azokról a módszerekről teszünk említést, amelyek nézeteink szerint, bizonyos 
túlkapásaik, céltévesztéseik ellenére is, fontos tanításelméleti és tanításgyakor
lati felismeréseket is eredményeztek.

Ezek közül elsőnek a grammatikai módszer néven ismeretes elmélet és 
gyakorlat említendő, lévénhogy elsőként alakult ki. Mint neve is megvilágítja, ez 
a módszer elsősorban a nyelvtanra alapozott, azaz képviselői a nyelvészek 
tudományos megállapításait tanítandó szabályokként fogták fel, s: "Tudatosan 
vacv öntudatlanul feltételezték, hogy a nyelvet beszélő fejében van valami, ami 
a tankönyvben lévő grammatikai táblázatok felépítésének elvéhez hasonló elv 
szerint szerzett grammatikai rendszer és szótár másolata."' E módszerrel szem
ben századunk elején a direkt módszer képviselői lépnek fel, s ez az irányzat 
terjed szerte Európában, de főleg Franciaországban. E módszer kimondottan 
idegennyelv-központú. Tanítási gyakorlatából képviselői száműzték az anya
nyelvet, de a célnyelv nycManát is, és bizonyos fokig magának a tanítási anyag
nak a meghatározásával is adósak maradtak. Ilyen körülmények között csak 
természetes, hogy ennek a módszernek rövid időn belül változásokat kellett 
szenvednie, s ezek bekövetkeztével a száműzött nyelvtan és anyanyelv csak
hamar visszakerült a tanítandó anyagba, a célnyelv nyelvtanának ismertetését, 
illetve az anyanyelvre való fordítást szolgálva.

Az új tanítástechnikai eszközök (gramofon, magnetofon, képvetítő, stb.) 
elterjedése új lehetőségeket nyújtott az idegennyelv-oktatásban is, s a keletkező 
új módszereket az elméletileg új nyelvészeti, tanuláslélektani és más ismeretek 
dúsították fel. A közelmúltban, s napjainkban is, az idegennyelv-oktatási 
módszerek is gyorsan változnak; egyesek szinte egymással egyidőben bukkan
nak fel, majd tűnnek le, avagy módosulnak. Az idegennyelv-oktatási elmélet 
összefoglalóan audio-viziiális módszereknek nevezi őket. Dcnis GIRARD a 
FIPLV Zágrábban Az idegennyelv-oktatás aktív módszerei és a modem segéd
eszközök címmel megtartott X. kongresszusán elhangzott előadásában a követ
kezőkben foglalta össze e módszerek alapelveit:

”5. Az audio-vizuális módszerek alapelvei:

Feladatunk ezúttal könnyű. Világos, hogy ezek az elvek az általunk 
felvázolt nyelvészeti és lélektani alapokból következnek.

5. 1. A tanfolyam tartalma (módszertani szempont)

A tanfolyam tartalma csak akkor lesz meghatározható, ha a tanítandó 
nyelv megbízható elemzését elvégezzük, s az eredményt összevetjük az 
anyanyelwcl.

A nyelvi elemek tanfolyamon belüli elrendezését mindig komplett 
mondatok, illetve kifejezések keretében adjuk meg, hármas progresszió- 
elvet követve: hangtanit, nyelvtanit és szókészletit.



Ezeket a kifejezéseket párbeszédes szituációban adjuk meg, hogy ezek 
a felhasznált szemléltető képeken ábrázolt személyek felismerése révén a 
tanulóból kommunikációkényszert váltsanak ki, amit a tanuló meg is 
valósíthat, hiszen az ehhez szükséges nyelvi eszközök a rendelkezésére 
állnak.

A több-kevesebb gyakorlatsorozat lehetővé teszi majd a kezdeti 
dialógusok magvát képező struktúrák begyakorlását.

5. 2. A tanítási eljárások (pedagógiai szempont)
Ezek az eljárások négy csoportba oszthatók, amelyek közül min

degyik meghatározott célt szolgál:
a) Intenzív audio-orális munka a hang- majd pedig a vizuális támpon

tok (pillérek) fokozatos megvonásával. Ebben a legelső időszakban nagy 
fontosságot tulajdonítunk a hangminőségnek (prozódia és fonémák), hogy 
a tanulók jól megértsék, majd emlékezetükbe véssék ezeket a kezdeti 
dialógusokat.

b) Szisztematikus struktúragyakorlatok, amelyek a pattem drillekkel 
egyenértékűek, de meg van az az előnyük, hogy nem szövegszerűtlenek, 
mert kizárólag azokra a struktúrákra korlátozódnak, amelyeket az eleven 
és természetes dialógusok szövegkörnyezetében ismertek meg a tanulók.

c) Az előzőek során fejből megtanult nyelvi elemek olyan jellegűek, 
hogy lehetővé teszik a tanuló számára egyéni közlésének megfelelő fel
használásukat. Itt szakítani kell az első szakasz papagájszerű ismétel
getésével, hogy a tanuló fokozatos felszabadulását biztosítsuk, és hogy 
ezúton mindinkább az anyanyelv napi használatára emlékeztető spontán 
kifejezőkészséghez jusson el.

d) Az írott nyelvre és az írásra való áttérés, amely módszerenként 
változó ugyan, de amely ritkán jelent 50 órányi audio-orális tevékenységnél 
kevesebb időráfordítást, azért, hogy lehetővé tegye az alapvető nyelvi 
szerkezetek kielégítő asszimilációját."4 (A szerző kiemelései. - B. F.)
Az idézettekből kitűnik: az audio-vizuális módszerek néven összefoglalt 

elméleti és gyakorlati megoldások határozott fejlődést jelentenek az előzőek 
során említett grammatikai és direkt módszerrel szemben, ami elsősorban 
abban nyilvánul meg, hogy kidolgozóik felhasználták az új tudományos felis
merések mellett az említett két módszer pozitív eredményeit, túltették magukat 
ezek bizonyos túlkapásain, vagy mérsékelték egyoldalúságaikat. S ez jórészt, 
legalábbis elméletileg, vonatkozik a behaviorizmusból levezetett "pattern drill" 
tanítási gyakorlatra is, amelynek automatizmusát igyekeztek semlegesíteni. A 
gyakorlat azonban e módszerek* fogyatékosságait is felfedte.

Ezek a fogyatékosságok egyrészt az audio-vizuális tananyagra, másrészt 
viszont a tanított nyelv szociolingvisztikai és kommunikációelméleti, valamint a 
célnyelvet beszélő nép társadalmi-politikai viszonyainak és kulturális hagyó-

* E módszerek közül -  kétségkívül -  a legnagyobb érdeklődést a GUBERINA -  RJVEC AVGS- 
módszer váltotta ki.



mányainak alapvető ismeretnyújtását jószerivel mellőző tényezőkre vezethetők 
vissza.

Mindez az audio-vizuális anyagra vonatkozóan konkretizáltabb formában 
azt jelenti, hogy nem elegendő pl, csak azt a kérdést hallani, hogy: "Hány óra?", 
s az e kérdést "ábrázoló" képen látni valamiféle órával rendelkező személyt, s 
egy másik efnberi alakot is (az idő állása iránt érdeklődőét), majd hallani a 
magnószalagról az esetleg éppen így megadott választ. "Nyolc óra.", - mert az 
elhangzott kérdés, a szemlélésre bocsátott kép, és a felhangzó válasz tény
anyaga nem képez olyan egységet, amely egyértelműséget biztosíthat. így a 
tanuló nem lehet abban teljesen biztos, hogy a célnyelven elhangzó kérdés és 
válasz beszéddallama milyen szituációhoz, milyen beszédhelyzethez kötődik. 
Mert annak tényét, hogy:"Nyolc óra." a beszéddallam szempontjából"... százfé
leképpen állapíthatjuk meg, aszerint, hogy mit jelent számunkra, hogy most 
már (vagy még) nyolc óra van. Előfordulhat az is, hogy semmit sem jelent 
nekünk. Csak éppen megkérdezte valaki tőlünk az utcán, a sétatéren."5 - vallja 
a színész PÉCSI Sándor, aki az imént idézett választ huszonnégyféleképpen 
tolmácsolta FÓNAGY Iván és MAGDICS Klára A magyar beszéd dallama 
című könyvének leírása szerint, s a szerzők e dallamokat le is kottázták. A 
beszéddallam e nagy változatosságát, a részletek árnyalását, eltéréseit nem 
képes a szemléltetőkép úgy érzékeltetni, hogy az a nyelvtanuló számára csakis 
az alkalmit, a beszéddallammal kifejezett és az adott beszédhelyzeihez kötődő 
alkalmit félreérthetetlenül jelképezze, s emlékezetébe is ilyenként vésse. Ebben 
akadályozza az, hogy e párszavas, vagy (más példában) esetleg több szóból álló 
kérdés/közlés szavainak jelentését nem ismeri, holott a szónak, a szójelcntésnek 
"A közvetlen észleléshez vagy olyasféle közeghez képest, mint a megjelenítő 
rajz, roppant előnyei vánnak, abban a vonatkozásban, hogy -  legalábbis a min
dennapi helyzetekben -  egyértelműbb.

De a közlemény beszéddallama és jelentése szempontjából nézve (kom
munikációelméleti megközelítés) problematikusak lehetnek a Denis GIRARD 
emelegette "komplett mondatokéban, illetve "komplett kifejezések"-ben meg
adott nyelvi elemekkel való operálás megoldásai is, ugyanis a leírt, vagy 
beszédben elhangzott mondatok és kifejezések is csak szöveg- és szituációs 
környezetükben, illetve a beszédfolyamat egészében válnak komplettekké, tel
jesülnek ki. Az óvatosságot a "párbeszédes szituáció", valamint a "szisztematikus 
struktúragyakorlatok*"eleven és természetes szövegkörnyezetben" megismerésének 
biztosítása indokolja, azaz teszi szükségessé, már azért is, mert a beszéd elemei 
mégsem tekinthetők egymáshoz viszonyítottságukban annyira azonosaknak, 
mint mondjuk az azonos sorozatba tartozó gépek alkatrészei, tehát a nyelvi 
egységek egymással való helyettesítése sem ilyen egyszerű. A "párbeszédes 
szituáció" viszont önmagában még nem biztosítja sem a párbeszéd, sem a 
szituáció megértését, ami azt is* jelentheti, hogy gyakorlatilag lehetünk olyan 
"eleven és természetes szituációban" elhangzó közlések fültanúi, esetleg lehe
tünk ilyen helyzetben passzív résztvevők is, anélkül, hogy az egész beszél
getésből valami keveset is értettünk volna (még ha a jelenlétünkben lefolyó 
beszélgetés anyanyelvűnkön hangzott is el), mert azt a beszélők kizárólag



egymásnak szánták. Ennek ellenére az ilyen beszélgetések is lehetnek elevenek, 
és csakugyan párbeszédek is a szó teljes értelmében, ám a nyelvtanuló ezeket 
mégsem használhatja fel egyéni mondanivalójának közlésére, mivelhogy nem 
ismeri fel, és nem is ismerheti fel vonatkozásaikat. Továbbá, számolnunk kell 
azzal a ténnyel is, hogy ha beszédszituációról van szó, akkor azon önmagában 
egészet és lezártat jelentő közléskörülményt értünk, éspedig olyant, amely 
sajátosan tapad azokhoz a kommunikációs feltételekhez, helyzetekhez és 
hatásokhoz, amelyek között létrejött, s azokhoz a beszédkörülményekhez is, 
amelyeket eredményezett (eredményezhet), s mint ilyen befolyást gyakorolt, 
gyakorol, gyakorolhat majd magára a közlésre. Ha így tekintünk e problémára, 
akkor a beszédszituációba foglalt, illetve az annak keretein belüli és körül
ményei közötti közlés alkotó elemei, a szóbanforgó beszédszituáció kom- 
paktságának megbontása nélkül nem helyettesíthetők be más, újabb beszéd- 
szerkezeti elemekkel, de ha ezt mégis megtesszük, akkor már nem azonos, 
hanem, kedvező esetekben is, csak az alapszituációhoz és elsődleges közléstar
talomhoz hasonló közléssel találjuk magunkat szemben, erről viszont a nyelv
tanulónak tudnia kell, éspedig azért kell tudnia, hogy a változást, változásokat 
érzékelje és érzékeltethesse, vagy legalább megkísérelje ezt. Ezek a helyet
tesítések tehát pusztán csak műveleti gyakorlatok lehetnek azzal a didaktikai 
céllal, hogy a nyelvtanulót a kreatív nyelvhasználat útjára segíthessék, kreati
vitásának pedig már a gyakorlatok végzése során kifejezésre kell jutnia éppen a 
műveletek végzésével beálló változások értelmezését illetően.

Azonban maga a beszédszituáció mint terminus technicus is figyelmet 
érdemel. Arra, hogy a szó használatával kapcsolatosan is adódtak/adódnak 
félreértések SIMON Margit Zágrábban, a már említett idegennyelv-tanítási 
tanácskozáson elhangzott referátumában mutatott rá. A következőket állapí
totta meg: "Az utóbbi évtizedben a nyelvtanítás kapcsán általánosságban 
említik a szituációt anélkül, hogy ezt a fogalmat közelebbről meghatároznák, 
így olyan helyzet állt elő, hogy a szituáció szót különbözőképpen értelmezik. 
Egyszer úgy mint beszédalkalmat, máskor mint beszédtémát, vagy tankönyvi 
tematikát, ismét máskor helyzetként, eseményként, illetve cselekményként. Az 
esetek többségében tehát a beszédhelyzet fogalmát a lokálitás, azaz a hely- 
zetiség meghatározójaként használják a tankönyvekben és a gyakorlatban. 
Beszélgetést folytatnak a vendéglőbe/t, az állomáson, az utcán, otthon, még a 
fürdőbe/i is. Ritkán írták le, határozták meg a szituációt úgy, hogy hogyan 
kérdeznek ezeken a helyeken, hogyan érdeklődnek valami iránt, vagy azon a 
helyen, -  mindegy, hogy melyiken -  hogyan kémek valamit, illetve hogyan 
adnak mennyiségi vagy minőségi leírást, esetleg jellemzést, és hogy azok a 
közlések lélektani és egyéb összetevőinek érzelmi hatása alatt állnak-e. Világos, 
hogy a szituáció fogalma nem határozható meg helyzetiségével, vagy ennek leg
jobban megfelelő szavakkal, hanem úgy, hogy a szituáció fogalma sokkal tágabb 
területeket és sok más elemet is magába foglal."7 (Minden kiemelés a szerzőé. - 
B. F.) A beszédszituáció elemei között SIMON Margit a beszélőt, a beszéd- 
partnert, a társadalmat mint médiumot és a világot mint objektumot tartja 
számon, ezeknek viszont -  szerinte -  determináló jegyeik vannak. Mindez arra



vall, hogy a beszédhelyzet kérdése az idegennyelv-oktatás elméletének összetett 
mozzanata, amelyet azonban az audio-vizuális módszerek megalkotói leegy
szerűsített formában kezeltek mind az elmélet, mind a gyakorlat szintjén. 
Éppen ezért e problémára még az alábbiak során vissza kell térnünk.

A célnyelvet anyanyelvként beszélő nép társadalmi-politikai berendezését 
és kultúráját érintő vonatkozásban is elmondható, hogy a nyelvi közlésnek a 
beszédfolyamatban részt vevő kél félen (beszélőn és hallgatón) kívüli ténye
zőkre (társadalom, valóság, szokás, lelkiállapot, stb.) való kiterjesztése nem új 
nyelvészeti ismeret. Az idegennyelv-oktatásban azonban, legalábbis a fentebb 
említett módszerek esetében mégis új, - mert jórészt figyelmen kívül hagyott 
tényező. Ennek oka az lehet, hogy ezen idcgennyelv-oktatási módszerek 
elméletének és gyakorlatának megalapozói - magának a beszédfolyamatnak a 
lényegét kívánván megragadni - a kommunikációs tevékenység egészét egy
szerűsítették le a
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sematikus képletére. Ezekbe a keretekbe viszont a nyelven kívüli ele
meknek csak bizonyos tipizált változatait illeszthették be, annyit tehát, ameny- 
nyit a lényegében véve mondatközpontú tanítási-módszertani elképzelés és 
gyakorlat még elbírt. Ezen keretek között alakult tehát a hangtani ismereteket 
felölelő ejtéstanításból, cjtéselsajátításból, majd a szószerkezetekre vonatkozó 
ismeretek elsajátításával, valamint ilyen nyelvi egységek tanulók általi létre
hozásával folytatódó, és a mondattani ismeretek nyújtásával meg mondatok 
szerkesztésével záruló nyelvtanítás, - amelyhez ugyan szövegfeldolgozás is 
kapcsolódott, de leginkább az eléggé meghatározatlan értelmezésű szitiiatív 
szövegek tananyagba illesztése révén. A gyakorlatból eredő tapasztalatok azon
ban csakhamar arra hívták fel a figyelmet, hogy nem csak a célnyelv tipizált 
vagy tényleges beszéddallamának megfelelően kell kérdezni, felelni, válaszolni, 
vagy a szó- és mondatjelentés szintjén jártasságot szerezni a nyelvtanulónak, de 
az értelmezés szintjén is. Ezt az igényt már nem elégítheti ki a mondatot, illetve 
a mondatok puszta sorát, láncát is beszédszituációnak vagy szövegnek tekintő 
idegennyelv-oktatási szemlélet. Ebben az esetben már a célnyelvet anyanyel
veként beszélő nép élet- és társadalmi viszonyaira, történelmére, kultúrájára, 
szokásaira, azaz, egész népi mivoltára vonatkozó bizonyos mennyiségű és szintű 
előismeretre van szüksége a tanulónak, hogy minél jobban beszélhessen, is
mereteket szerezhessen, irodalmat olvashasson a tanult nyelven. S hogy ennek 
az eddigi idegennyelv-oktatás elmélete és gyakorlata nem szentelt kellő figyel
met, azt már az előzőleg említett zágrábi tanácskozás is igazolta, bizonyította: - 
a fogyatékosságok kiküszöbölésének szándékával az e témakörbe vágó kérdé
sekkel egy külön bizottság (a negyedik szekció) foglalkozott. A kérdést illetően 
a nézetek megoszlottak. Vannak ugyanis olyan szerzők, akik e követelmények 
realizálását irodalmi alkotások tananyagba iktatásával látják elérhetőnek, má
sok viszont ettől óvnák a programokat, s a célnyelvet beszélő nép jellemző vi
selkedési és szokásformáinak ismertetésével valósítanák meg ezen elvárásokat. 
De valamennyi szerző e kérdések kapcsán kiemeli azt, hogy a célnyelvet



beszélő népre vonalkozó ismeretanyagnak igaznak és minden sértő szándéktól 
mentesnek kell lennie. Ez mindenképpen helytálló követelmény. Természete
sen eltérőek a vélemények az efféle ismeretek mennyiségét illetően is. E. M. 
VERESCSAGIN a zágrábi kongresszus említett szekciója anyagában szereplő 
munkájában több példával támasztja alá a célnyelvet beszélő népközösség 
társadalmi-társasági életére vonatkozó ismeretek nyújtásának szükségességét. 
A legegyszerűbb, de e kérdéskör szempontjából talán legkifejezőbb is a követ
kező tréfa: "A 35-ös számú áruházban 67 rubelért és 27 kopekért nagy mennyi
ségben árusítanak minden nagyságú férfiharisnyát. Érdekességnek számít, hogy 
minden megvásárolt harisnyapárhoz díjmentesen egy varrógépet adnak.”8 Ez 
esetben a tanítás szempontjából az aktuálisat az a tény jelenti, hogy a rubel 
vásárlóerejét nem ismerő idegen anyanyelvű és állampolgárságú nyelvtanuló 
zavartan kapja fel fejét még akkor is, ha a tréfa minden nyelvi vonatkozású 
részét (szavát, szókapcsolatát, mondatát, toldalékét) egyébként érti is. 
VERESCSAGIN megmagyarázza, hogy a szóban forgó harisnya ára a Szov
jetunióban az adott árviszonyok között nem tett ki többet 5-7 rubelnél, s a 
varrógépé sem haladta meg a tréfában szereplő összeg fennmaradó részét. 
VERESCSAGIN ebből és a többi, közöttük irodalmi példából is, azt a 
megállapítást vonta le, hogy a kísérő, de konkrét esetben mégis igen fontos is
meretek hiányában, a nyelvtanuló előtt elsikkadhat a közlés mondanivalójának 
leglényegesebb eleme, - esetünkben a poén. így azután az általa feltártakból a 
gyakorlati idegennyelv-oktatás elvárásaira hivatkozva az alábbi következteté
seket vonta le: "1. A szociológiai vonatkozású ismeretek kommunikációbeli 
szerepe igen jelentős, s így ezeknek az ismereteknek a fontossága magával a 
nyelvismerettel egyenlíthető ki. 2. Európai érvénnyel állapítható meg, hogy a 
nyelvel tanuló egyetemista rendszerint csak általános és regionális nép-, illetve 
országismerettel rendelkezik, ellenben kevésbé ismeri azt az országot, népet, 
amelynek nyelvét tanulja, a tanításban meg a nyelvértésben felmerülő prob
lémákat pedig éppen ez okozza. 3. Végezetül: a célnyelvi országról, népről 
szóló ismereteket éppúgy tanítani kell, mint magát a nyelvi anyagot."

Ezek a következtetések ilyen kövelelményi minőségükben mind elméleti, 
mind gyakorlati szempontból megkérdőjelezhetők. Ttámadhatóságuk, kifogá- 
solhatóságuk minden jel szerint több okra vezethető vissza. Ezek között a 
nyújtandó nép- és országismeret anyagának meghatározhatósága és kiválasz
tása, továbbá ezen ismeretek taníthatósága, valamint az előadásukra fordítandó 
idő biztosításának lehetőségei emelhetők ki, majdhogynem találomra. Mindez 
gyakorlati szempontból valószínűleg nehezen oldható meg az iskolai, illetve 
tanfolyami idegennyelv-oktatás mai viszonyai között. Méginkább bonyolítaná e 
kérdések rendezésének lehetőségét, ha a nyújtandó nép- és országismereti 
anyag felhasználhatóságát a nyelvtanuló lehetséges, feltételezhető beszéd
helyzeteinek szempontjából kívánnánk vizsgálni, azaz ha arra a kérdésre 
keresnénk választ, hogy milyen kilátásai lehetnek a tanulónak a nép- és 
országismereti anyag célnyelvi vagy nem célnyelvi környezetben való hasz
nosítására. Hogy minimálisak az esélyei, az már a létező-clképzelhető in
formációk sokféleségéből, minőségi és tartalmi eltéréseiből, néha aktualitásuk



véges "szavatoltsági idejéből", helyzethez, egyes településekhez, régiókhoz való 
kötődésükből, esetleg társadalmi rétegekre, embercsoportokra stb. vonat
kozásukból is kitűnhet. De a felsoroltakon túl (annak ellenére, hogy a felsorolás 
sem készült a teljesség igényével) a legkiválóbb, a legteljesebb nyel vei sajátít ás 
esetén is számolni lehet - és kell is! - olyan lehetőséggel, lehetőségekkel, mint 
amilyen a hazáján kívüli országba látogatót, de a meglátogatott ország népének 
nyelvét anyanyelvként beszélő személyt érheti (széleskörű történelmi, műve
lődési, stb. ismeretei ellenére is) a meglátogatott ország földjén és emberei 
között. Bizonyos túlhajtással ez a kérdés az azonos ország azonos nyelvét 
beszélő környezetváltoztatók helyzetével állítható párhuzamba, hiszen őket is 
felkészületlenül érhetik az új régió általuk nem ismert, specifikus szokásai. 
Ezek az esetek hasonlatosságaik ellenére sem egyenlíthetők ki a célnyelvet 
beszélő tényelgesen idegen személy esetével. De a két egymástól lényegesen 
eltérő példa eshetőségként egymással párhuzamba állításából világosabban 
kitűnik, hogy a nép- és országismeretre vonatkozó információk nyújtásának 
lehetősége mennyiségi és minőségi szempontból is véges, s ebből kifolyólag 
lényegre s/orítkozónak kell lennie. Természetesen, ezen a téren is jelentős 
szerepe lehet a tanuló önképzésének, amire serkenteni is kell. Tehát 
VERESCSAGIN nézeteit, bizonyos fenntartásokkal ugyan, de figyelembe kell 
venni a célnyelvi programok készítésekor. Erre az eddigi módszerek, iskolák 
kevésbé fordítottak gondot.

Hasonló a helyzet a szókincs tanításával is. A grammatikai iskola szójegy
zéket, a direkt módszer "konkrét" szavakat taníttatott meg, D. GIRARD fen
tebb idézett összefoglalójából pedig kitűnik, hogy a tanulók bizonyos mon
datokat és kifejezéseket, sőt a rövidebb dialógusokat is fejből sajátítják el, majd 
újabb szavakat, s?'' kapcsolatokat, hogy a gyakorlatokban előírt behelyet
tesítéseket elvégezhessék. Ha meggondoljuk, a tanuló számára eléggé ked
vezőtlenül nagy a feladatsor: egyidejűleg kell elsajátítania a műveletek elvég
zéséhez szükséges ismereteket (a nyelvtani anyagot, a szavakat, a technikai 
eljárást) és ezek hasznosítását. így a szótanítás és szótanulás kapcsán nem is 
csak egy kérdés, de kérdéstömb merül fel, s éppen ezért az alábbiak során erre 
is vissza kell térnünk.

Az idegennyelv-oktatás fentebb vázolt elméleteinek és tanítási gyakor
latainak egészében egyénien újszerűt jelent FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Magyar 
nyelv külföldiek számára címmel megjelent tankönyve (Bp. 1972.). E könyv 
egyike azoknak, amelyekben a magyar nyelv a célnyelv, de elméleti és gyakor
lati megoldásainak következtében ez a munka az ilyen könyvek között széle
sebb vonatkozásban is érdeklődésre számíthat, már azért is, mert a külföldiek 
magyarul tanítására készült könyvek általában igen nagy mértékben követik a 
világnyelvek elsajátítására íródott munkák tanításelméleti és gyakorlati szem
pontjait - ez a munka viszont eltér ezektől. Amint azt a szerző az 1972-es 
budapesti kiadás előszavában megfogalmazta, nyelvtanítása: "... szerkezeti- 
műveleti grammatikai modell keretébe foglalja a szükséges szókincset, s a 
társalgási szituációk elemeit." "E modell" - határozza meg a továbbiakban 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre nyelvtanításának nyelvészeti hovatartozását, orientá



cióját -  "részben a strukturális-matematikai nyelvészet grammatikai modelljei 
közé tartozik, de vannak generatív vonásai is."1 A szerző tahát tudatosan szakít 
az audio-vizuális módszerrel, nem követi annak egyik változatát sem, bár ő is 
nagy fontosságot tulajdonít az ejtés elsajátításának, de az eddigi nyelvoktatási 
gyakorlattól eltérően elsajátítására az énekből, illetve az éneklésből indul ki, 
ugyanis szerinte: "Az éneklésnek van frissítő, a személyiség lelki gazdagságát 
növelő hatása és van, a nyelvtanulásban alig helyettesíthető hatása is. Ha jó a 
hang, magas szintű a csoportos élmény is. Ha nem szép a hang, de helyes a dal
lam, az élmény még mindig megmarad. Ha itt-ott elvétenek egy hangot, vagy a 
dallam egy-egy részletét, még mindig megőrzik a ritmus pontos struktúráját a 
dalban, s a nyelvtanulás szempontjából ez a legfontosabb."11 A nyelv, ez eset
ben a magyar nyelv elsajátítása, megtanulása FÜLEI-SZÁNTÓ Endre szerint 
formalizált modellek és különböző műveletek végzése útján történhet legcél
szerűbben és legeredményesebben. Zágrábban, a már többször említett nyel
vészeti konferencián megtartott előadásában négy ilyen alapmondat-típust 
sorolt fel, majd ezeket alcsoportokkal egészítette ki,1 műveletekként pedig 
előadásában is és később megjelenő könyvében is a helyettesítést, bővítést, 
kapcsolást, permutációt, valamint a transzformációt különbözteti meg. A taní
tandó anyag elrendezését jelmondatszerű tömörséggel tankönyve előszavában 
fogalmazta meg: "... a kezdeti maximális nyelvtan - minimális szókincs ter
vezésével szemben később a minimális nyelvtan - maximális szókincs elve"13 
érvényesül. (A szerző kiemelése. - B. F.)

FÜLEI-SZÁNTÓ Endre magyartanítása elméleti, gyakorlati és módszer
tani szempontból is igen megalapozott, átgondolt és céltudatos. Kidolgozá
sakor a szerző pontosan tudta, hogy tankönyve kinek, milyen beállítottságú és 
milyen anyanyelvű tanulócsoportoknak készül, valamint azt is figyelembe vette, 
hogy az egyes tanulócsoportok mennyi időt fordíthatnak e nyelv elsajátítására. 
Az anyag elrendezésekor a tankönyvíró minderre tekintettel volt. A különböző 
anyanyelvű, sőt a más-más nyelvcsaládokba tartozó nyelveket beszélő hallga
tókból kialakuló tanulócsoportok tényéből természetszerűen következik, hogy a 
szerző egy a bábeli nyelvzavart kiküszöbölendő, valamelyest egységesebb 
szintre kívánta hozni a hallgatók ejtéskészségét, azaz, olyan hang- és rit
musélményt kívánt biztosítani számukra, amely valamiféle előzetes alapot 
teremt, s így jobb kilátások nyílnak a magyar beszéd, ejtés, nyelv elsajátítására. 
Minden jel szerint erre a szándékra vezethető vissza az éneknek (éneklésnek 
tulajdonított már-már túlzásba hajlóan kiemelt fontosság. Ez, az ilyen, specifi
kusnak is mondható körülmények közölt folyó idegennyelv-oktatás esetében 
talán nem is vitatható el, de mindennemű, mindenfajta idegennyelv-oktatásra 
való kiterjesztése már igenis megkérdőjelezhető, mert a zenei ritmus és dallam 
mégsem azonosítható a beszédritmussal és beszéddallammal, márpedig a 
nyelvtanulónak ezeket kell elsajátítania elsősorban a célnyelv tanulása kez
detén. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre nyelvtanításában éppen itt érezhető törés: az 
éneklésnek köszönhetően e vegyes csoportokban kialakult beszédet, ejtést 
megelőző alapszintre nem következik összefüggő beszédet biztosító és tükröző 
gyakorlószövegek sora, holott éppen ilyen szövegek -vezetnék-juttatnák el a



tényleges folyamatos beszédhez a magyarul tanulókat. Erre azonban nem kerül 
sor, mert a fonetikai-fonológiai szempontból gondosan és szakavatottan megvá
logatott és mondatokba, "nonsense szövegek''-be foglalt szófűzérck a magyar 
mondat vagy beszéd ritmusán túl annak savát-borsát már nem biztosítják, és 
nem is biztosíthatják. Márpedig a kommunikációs szituáció ismerete és belső 
látása nélkül kérdezni, kijelenteni, óhajtani és felszólítani eléggé bajos dolog! 
Ez a fogyatékosság a "társalgási szituációk elemei" címmel szereplő szöveg
részekkel (ezek követik az ejtésgyakorlatokra szolgáló "nonsense szövegek"-et) 
sem küszöbölhető ki. Az értelmes közölnivalóval nem rendelkező szófűzérek 
azonban nemcsak hogy mondatokat, mondatokra lebontott közléseket nem 
pótolhatnak, de a szótanulás szempontjából is tehertételt jelentenek, mert 
értelmetlenségük negatívan hat azokra az igyekvőbb tanulókra, akik e szavak 
megtanulása mellett döntenek. Ezt a kedvezőtlen hatást azonban a nyelvtanár 
legjobb akarata ellenére sem tudja semlegesíteni az/al, ha a szerzői utasítást 
ismételgeti: "Nem kell megérteni őket!". Objektíve még el sem várható a 
nyelvtanulótól e "szövegek" értése esetén meglepetésének, vagy furcsálló moso
lyának rejtegetése, hisz a "Van a tyúknak kopoltyúja." és hasonló "jelentésekkel" 
bíró mondatok csakugyan furcsák, még akkor is, ha tudjuk, hogy az ejtés szem
pontjából jól megkomponált gyakorlatok.

Ezek a megjegyzések, észrevételek azonban amennyire FÜLEI-SZÁNTÓ 
Endre könyvére, illetve magyartanítására vonatkoznak, annyira a mondat- 
centrikusságra épülő anyagelrendezésű, kritériumú idegennyelv-oktatási isko
lákra is visszavezethetők. Szembetűnő ugyanis, hogy ezekre az idegennyelv-ok
tatási módszerekre jellemző a kiválasztott célnyelvi tananyag részekkénti 
összeállása. így pl. a célnyelvi hangok egyedi fonetikai vagy fonológiai (esetleg 
mindkettő) leírása és egyedi ejtésének begyakorlása, más módszerek ugyanezt 
bizonyos kritériumok szerint kiválasztott szavak, szószerkezetek, vagy, mint 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endrénél láttuk, mondatok, nonsense szövegek mondoga- 
tása útján végzik. E célok elérésének könnyítése érdekében szemléltető képe
ket is "bevetettek", ezek azonban nemigen váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket. így megállapítható, hogy a szavak, szókapcsolatok ejtése azok 
jelentésének ismerete nélkül épp annyira bizonytalan kimenetelű, mint amilyen 
kétes a beszédkörülmény, szituáció ismeretét nélkülöző mondatok dallamíve is, 
tehát az ilyen megoldások e célok elérésére nem lehetnek alkalmasak. A 
beszéd dallama magával a közléstartalommal és a közléskörülménnyel alkot 
egységet.

A beszéddallammal kifejezett érzelmekkel, attitűdökkel foglalkozva 
FÓNAGY Iván és MAGDICS Klárád magyar beszéd dallama c. már idézett 
könyvükben 14 dallamcsoportot különböztettek meg, noha figyelemfelhívóan 
megjegyzik, hogy: "Nem váltakozhatunk az érzelmek, attitűdök kimerítő rend
szerezésére, hiszen csak hanglejtésben tükröződő érzelmekkel foglalkozunk. 
Felosztásunk gyakorlati célú. Az áttekintés megkönnyítése végett az elemi és 
differenciálatlan érzelmekből indulva haladunk a differenciált és komplex 
attitűdök felé." (Idézett mű, 188. old.) A "Differenciálatlan érzelmek" csoport



bán az izgalom ćs a közöny különül csak cl, míg az "Érzelmi válaszok 
támadásra"-cso\)or\b'dn a következők:

"védekezés, önigazolás; 
felháborodás, méltatlankodás; 
sértettség, zsörtölődés, dac; 
panasz."(Idézett mű, 189. old.)

A beszédszituációval tehát eléggé bonyolult a helyzet, hiszen ha a 14 dal
lamcsoport dallam-alcsoportokra oszlik, s ha megmaradunk azon állításunknál, 
nézetünknél, miszerint az adott szituációban produkált közléssel egybefonó
dott, azzal szerves egészet alkotó beszéddallam észlelhető, akkor tudomásul 
kell vennünk, hogy a beszédhelyzetek kapcsán is alapszituációk és rokon
helyzetek, vagy ezekre emlékeztető valamiféle alcsoportok különböztetendők 
meg. Mivel a dallamfelosztás 14 csoportjában 67 dallamváltozatot, attitűdött, 
érzelmi megnyilvánulást különítettek el a szerzők (s ez a szám nagy vonalakban 
a szituációk számát is prezentálni látszik), ami már az idegennyelv-tanítás 
gyakorlata számára jelentős szám, nagy nehézségeket jelent elsajátíttatása, 
különösen akkor, ha ezeket a beszéddallam-típusokat mondatokon kívánnánk 
begyakoroltatni. Elképzelhetetlenül sokat kellene a kiinduló nyelven a tanu
lónak magyarázni arról, hogy az éppen soros dallamot mikor kölcsönözhetjük 
példamondatunknak, milyen beszédhelyzetben nem lehet meg nélküle a mon
dat, s milyen helyzetben kell esetleg éppen a szóbanforgó példamondatot 
valamilyen más beszédintonációval ejteni. A sok magyarázat kizökkentené 
anyagelsajátító munkájából a tanulót s az eredmények is jórészt az ő utánzó 
képességétől függnének. De ha minden a legjobban megy, akkor is kérdés, hogy 
a tanuló olvasáskor hasznát látná-e parciálisán megszerzett, begyakorolt is- 
meretcinek-készségeinek, mert nem mindegy külön-külön intonálni a példa
mondatokat, vagy olvasáskor hangsúlyozni-érzékeltetni az éppen aktuális dalla
mokat egymás utáni sorjázásukban.

Sok tehát a kérdés, a bizonytalanság és feltáratlan részlet, a szituáció, a 
beszédhelyzet kapcsán, s ez mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy 
nagyon könnyen zsákutcába kerülhet e terepen a kutató. Az e témakörbe tar
tozó kérdésekkel viszont ez alkalommal nem szándékozunk foglalkozni, ehe
lyett olyan nyelvi egységnek a tanítási anyagba való bevonását-felhasználását 
kíséreljük meg, amely által az ejtés, írás, olvasás és értés mint a nyelvi kom
petencia megszerzésének/bírásának fokát bizonyító készségek, valamint a mon
datok dallamának, a szituációnak, mondatnak, szónak, de a beszéd és nyelv 
egyéb jellemzőinek, specifikumainak külön-külön és együttes elsajátítására is 
mód adódik, lehetőség nyílik, mert az említett jegyek ebben a nyelvi egységben 
teljesednek ki. Ez az önmagában teljes, kerek egység pedig a szöveg, az írás és 
beszéd útján kifejezett közlés/beszédmű. Ennek az egységnek keretein belül 
megvalósíthatóknak látszanak azok az elvárások is, amelyeket a célnyelvet 
beszélő nép társadalmi-politikai és etnikai sajátosságaira vonatkozó szükséges 
információk tárgyalása kapcsán említettünk.

Ezzel a környczetnyelv-tanítás főbb kérdéseit -  kettő kivételével-fel is 
vázoltuk. Ezek közül az első, a szókincs tanításának kérdése, tananyagi



mivoltával szorosabban kötődik az eddig tárgyalt kérdésekhez, -  ezért is 
foglalkozunk vele előbb míg a másik kérdés -  a környezctnyelv-tanítás és 
idegennyelv-oktatás egymáshoz való viszonyának kérdése -  eddigi fejtege
téseink egészéhez globálisan kötődik, így vizsgálatát is e fejezet záró részében 
szándékozzuk elvégezni.

A szókincstanítás kérdése kapcsán FÉSŰS András megállapítja, hogy: "A 
szókincs tanítása és tanulása az idegennyelv tanításának mind tartalmában, 
mind folyamatában a legkevésbé tudatos, megtervezett területe.", és kifejti, 
hogy: "A nyelvtanítás tisztázza a kiejtést, a nyelvtant; a szótanítás későbbre 
tolódik mikorra a nyelvtanuló el is hagyja az iskolát, a nyelvtanítás szervezett 
keretét. így tehát a nyelvoktatás, önmagán túl és idvül rekesztvén a kérdést, 
látszólag nem is kerül szembe a problémával."14 (Kiemelte: B. F.)

Az eddig elmondottakból és az imént idézettekből, úgy véljük, kitűnik: -  a 
jelenlegi idegennyelv-oktatásra a részek, a részkérdések dominációja a jel
lemző, ami ezen az alkalmazott tudományág tárgyához való szemléletbeli viszo
nyulása fogyatékosságainak következménye.

Mert miről is van szó?
Szerintünk arról, hogy az idegennyelv-oktatás elmélete a k i e j t é s, a 

n y e l v t a n ,  a m o n d a t ,  vagy a m o n d a t a l k o t á s  kérdéseivel -  és 
persze, más kérdésekkel is -  az eddigiek során a tanítás hatékonyságának 
fokozását célzóan foglalkozott, ám problémafelvetésében nem sikerüli a fel
vetett kérdéseket az idegennyelv-oktatás e g é s z é n e k  szempontjából 
megragadnia (ha ilyen módon közelített volna a problémákhoz, akkor a 
szókincstanítás egészen nagy kérdéstömbje ki sem maradhatott volna kutatási 
köréből). Az történt tehát, hogy a kutatás az idegennyelv-oktatás szerteágazó, 
de fontossági mércék szerint is nivellálódó kérdésköreinek egészéből az ejtést, a 
nyelvtanítást, a mondattant és más kérdéseket önmagukban tekintette feltárási 
tárgyának, és rész-voltuk tényét figyelmen kívül hagyva kereste és "találta meg" 
a "megoldást". És a látszólag önmagában is megálló puszta r é s z  egészként 
való elfogadásából kiinduló kutatásra bumerángként ütöttek vissza az "ered
mények’', ugyanis ezek kérdőjelezik meg időnként magát a kutatást, mert rész- 
voltuk logikája és természete szerint nem biztosíthatják, nem nyújthatják a 
teljességet, az átfogó megoldást.

Lényegében véve ennek az ellentmondásnak következményét kell látnunk 
abban a szembenállásban is, amelyre akkor bukkanunk, ha a jelenlegi idegen- 
nyelv-oktatás célkitűzéseit és feladatait az érvényben lévő, alkalmazott gyakor
lattal vetjük össze. DEZSŐ László S. P. CORDERt idézve az idegen
nyelv-oktatás feladatát abban látja:"... hogy a tanulónak ki kell fejleszteni azt a 
képességét, hogy alkosson, és megértsen grammatikailag helyes nyilatkoza
tokat, megkülönböztesse a grammatikailag helyeseket a grammatikailag hely- 
telenktől, s ezen kívül olyan sajátos grammatikai szekvenciákat legyen képes 
kiválasztani, amelyek megfelelőek mind nyelvi, mind pedig szituatív kontextus
ban. A nyilatkozatnak a szituációhoz viszonyítottnak kell lennie, más szóval, 
nem csak nyelvileg kell helyesen beszélnie, hanem koherensen és a célnak meg
felelően is.”15 Ugyanebben a munkájában a magyarországi idegennyelv-oktatás



1977-ig terjedő állapotairól (ez évben jelent meg a könyve) DEZSŐ László 
leszögezi: "Idegennyelv-oktatásunk lényeges hiányossága még célkitűzésében is, 
hogy mondatcentrikus és nem összefüggő szövegek létrehozását tűzi ki célul, 
pedig a beszéd nem összefüggéstelen mondatokban, hanem szövegekben, 
dialógusokban realizálódik.''16 (A kiemelés a szerzőé. - B. F.) Ahogy CORDER 
feladatmeghatározásáról elmondható, hogy általában véve minden idegen- és 
környezctnyelv-oktatásra vonatkozóan elfogadható, ugyanúgy általános érvé
nyűnek tekinthető DEZSŐ László konstatácója is. Mert ha az előbbi szerző 
feladatkijelölése a komplett nyelvi kompetencia kialakítására vonatkozik, akkor 
az utóbbi arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyelvtanulót eddig a célig eljuttatni 
hivatott lingvisztikái és egyéb ismeretek volumenje a mondatnál, azaz a szöveg 
és beszéd részegységénél rekedt meg.

A mi nyelvoktatási nézeteinket és gyakorlatunkat, valamint kutatásainkat 
éppen ezért a máshol folyó, mások által végzett kutatásokkal szemben az 
határolja cl, jellemzi, hogy az idegennyelv-oktatási célnak, valamint a tanítás 
(tehát a gyakorlat) nyelvészeti, de egyéb, azaz, összes ismeretanyagának a rész 
és egész viszonylata szempontjából minőségben, mennyiségben és értékben 
egyensúlyban kell lennie. Ha tehát a célnyelvet az írott és kommunikációs 
szövegek létrehozásának szintjéig terjedően kívánjuk elsajátíttatni, akkor a 
tanításnak mint célnyelvet elsajátíttató folyamatnak és gyakorlatnak a szöveg
egészből/beszédegészből kell kiindulnia. Azzal viszont, hogy az idegennyelv- 
oktatás fókuszába, a magyar nyelv környezetnyelvkénti tanításának tengelyébe 
a szöveg került, amely az okatási folyamatnak kiinduló és befejező pontja is 
ennek az oktatásnak számos kérdése (vagy: minden kérdése) más, újabb 
minőségben és viszonylatban fogalmazódik meg, bukkan elő, s ennek meg
felelően a válaszok is újabb tartalmakat fednek fel.

Mint említettük, dolgozatunk tárgyához kapcsolódik az idegennyelv- 
kömyezetnyelv kifejezések által takart fogalmak egymáshoz viszonyulásának 
kérdése is, sőt az olyan szakmunkákban használt kifejezések is, mint a második 
nyelv, vagy harmadik nyelv. ÉDER Zoltán A magyar mint idegen nyelv disz
ciplináris helye 17 című dolgozatában áttekinti az e kérdéssel kapcsolatos 
nézeteket, és "... az idegen-nyelv -  második nyelv fogalmának kettéválasz
tásából, illetőleg a második nyelv fogalma alkalmazásának jelentősebb moz
zanataiból az alábbi tanulságokat-következtetéseket" vonta le:

"Az egyik az, hogy az anyanyelv és nem-anyanyelv fogalma közt az 
elsődleges oppozíció az anyanyelv és az idegen nyelv között áll fönn; ezen belül 
a második nyelv -  idegen nyelv egy új, de csupán egy kiegészítő oppozíciót 
alkot.

A másik az, hogy bár a második nyelv műszóval eredetileg, s jórészt ma is, 
a többnyelvű közösségekben használt, kisegítő szerepű nem-anyanyelvet jelölik, 
mégis ennek sokoldalúan feltárt jegyei jól megvilágítják a célnyelvi környezet
ben tanult nem-anyanyelv sajátságait, miként az ezzel oppozícióba állított - 
tulajdonképpeni - idegen nyelv jellemzése a forrásnyelvi környezetben tanult 
nem-anyanyelv pontos meghatározását adja.

Végül a harmadik tanulság az, hogy a nyelvelsajátítás-nyelvtanulás műve
letét kontinuumként ajánlatos felfognunk, amelyen belül az anyanyelvtől az



idegen nyelvig a nyelvelsajátítás megannyi módosulási formáját, átmeneti 
fokozatát állapíthatjuk meg." 8 (Minden kiemelés a szerzőé. -  B. F.)

ÉDER Zoltán első két következtetéséből kitűnik, hogy az idegennyelv- 
oktatás nagyon sok érdekes kérdést vet fel, közöttük számos társadalmi
politikai vonatkozásút is, amelyek tanulságainak harmadik pontjából tűnnek ki 
leginkább módosulás formákat előidéző-meghatározó tényezőként. Erre 
ÉDER Zoltán külön felhívja a figyelmet a környezetnyelv fogalmának körvo
nalait megvonó CS. SZABÓ Márta és munkatársai véleményét idézve, akik 
szerint: "A környezetnyelv fogalma az anyanyelv és az idegen nyelv fogalmával 
határolható körül. A kétnyelvűség pszicholingvisztikai vizsgálatakor a környe
zetnyelv fogalma nem határolható el élesen az idegen nyelv fogalmától, mivel a 
nyelvelsajátítási folyamat mindkét esetben lényegében ugyanaz. Szociolingvisz- 
tikai szempontból, vagyis a nyelv társadalmi szerepét figyelembe véve viszont 
már élesebben körülhatárolható fogalom. Ilyen vonatkozásban az anyanyelvhez 
áll közelebb, funkciójuk tekintetében ugyanis sok a közös vonás, s mindkettő 
lényegesen különbözik az idegen nyelvtől." (CS. Szabó et al. 1980. 725.) ÉDER, 
i. mű 68. old. Kiemelte: B. F.)

Az idézetekből kitűnik tehát, hogy az idegennyelv-oktatás módosulási 
formái között a környezet nyelvének oktatása a leginkább módosult, a legspe- 
cifikusabb és leginkább kiteljesíthető ilyennemű nyelvoktatási változat. S hogy 
ez így van, az leginkább akkor mutatkozik meg, ha CS. SZABÓ Márta és 
munkatársai nyelvtanításról vallott nézeteit csak annyiban módosítjuk, hogy az 
oktatási folyamatot a nyelvtanuló, az oktatás alanya szempontjából is vizsgáljuk, 
aki környezetének nyelvét (éppen azért, mert ez a nyelv a környezetében 
használt nyelvek egyike) spontánul is elsajátíthatja, majdnem úgy, mint az 
anyanyelvét, s épp* olyan jól, mint azt, s ilyen esetben az ő további célnyelv- 
elsajátítása, azaz nyelvoktatása így lényegében nem ugyanaz, mint egy igazán 
idegen nyelv (mondjuk: környezetében nem beszélt, általánosan nem használt 
világnyelv) elsajátítása. Idegennyelv- és környezetnyelv-oktatás között akkor 
beszélhetünk egyező vagy teljesen fedő vonásokról, ha a nyelvtanuló bármilyen 
okból kifolyólag nem sajátított el semmit a szóban forgó környezeti nyelvből, s 
tanulásának megkezdése után sem él környezetében ennek kommunikációs 
lehetőségeivel, illetve akkor, ha az oktatási program a tanuló előzetes nyelv
tudásának szintjéről nem vesz, esetleg nem vehet tudomást. De ilyen esetekben 
is -  és ebben már inkább egyetértünk CS. SZABÓ Márta és munkatársai 
nézetével -  lényegesen különbözik ez az oktatás az idegen nyelvek tanításától, 
még ha tapinthatóbban tér is el az anyanyelvoktatástól, és nincs is annyi közös 
vonása azzal, mint amennyit szerzőnk és munkatársai feltételeznek. Tény azon
ban, hogy a nyelvtanulót és a környezeti nyelv anyanyelvi beszélőit egymás
közeiben tartják a közösség társadalmi körülményei, a tapasztalati és más úton 
szerzett megbízható, vagy elvétve kevésbé megbízható kölcsönös népismeret, a 
társalgási-társasági szokások, a magánélet kisebb-nagyobb eseményei, munka
helyi élmények, tapasztalatok, de köthetik őket a gesztusaik, sőt talán mimi
kájuk hasonló megnyilvánulási formái is. Az itt említettektől eltekintve CS. 
SZABÓ Márta és munkatársai helyesen mutatnak rá arra, hogy ennek a



tanítási gyakorlatnak, a környezetnyelvinek: "... a két- és többnyelvűség sajátos 
vajdasági és jugoszláviai körülményei között még egy sor különös meghatározó 
jegye van: a vajdasági többnyelvűség modellje, s ennek helye a többnyelvűség 
jugoszláviai modelljének az egészében, a kétnyelvűség tipológiája a vajdasági 
oktatási-nevelési rendszerben, valamint a magyar nyelv hivatalos használatának 
a hagyományai a Vajdaságban. E mozzanatok, valamint a jugoszláv szocialista 
önigazgatási rendszer lényegéből fakadó egyéb tényezők igen nagy mértékben 
meghatározzák a környezetnyelv-oktatásnak a jelenségét, valamint az egyes 
községek és tartomány egészének a nyelvi arculatát is.” Mindez amellett szól, 
hogy környezetnyelv-oktatásról igenis beszélhetünk, és az oktatás számos 
kérdése szempontjából szükséges is szólnunk róla.

A MAGYAR NYELV/BESZÉD HANGJAI 
ÉS DALLAMFORMÁI ELSAJÁTÍTTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

SZÖVEGEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

Ha az előzőekben vázlatosan és sarkítottan vizsgált idegennyelv-oktatás és 
az általunk képviselt tanítás didaktikai felépítményét kívánjuk szemléletesen 
összehasonlítani, akkor az előbbit anyagelrendezése és a nyelvtanuló átve
vő/nyelvelsajátító, valamint produkáló/létrehozó tevékenysége szempontjából 
nézve alapjaiban lépcsőzetesen progresszívnak kell mondanunk, amelynek két
féle ágrajzát különböztethetjük meg (L. az 1. a és az 1. b ábrát!). Az első az, 
amelyben a tanítás a gyakorlatilag legkisebb nyelvi egységeknek, a célnyelv 
hangállománya hangjainak egyenkénti elsajátíttatásából indul ki, s a szón, majd 
szószerkezeten át jut el a mondatig, és erről tér át a leckeszövegek vagy más 
szövegek tárgyalására, a másik pedig a mondatból indulva ki az ennél kisebb 
nyelvi egységekhez nyúl le, majd ezek átvétele után tér át a szöveg tárgyalására.

Ezekkel szemben az általunk képviselt tanítás menete körrel ábrázolható, 
amelyben a tanuló átvevő/elsajátító és produkáló/létrehozó tevékenysége az 
azonos pontból való kiindulás után ellentétes irányú körmozgást ír le. (2. ábra) 
Az ábrán az átmérővel kettészelt kör felső fele a szövegszintet, az alsó pedig a 
szövegszint alatti nyelvegységeket jelenti. Az átmérőre merőlegesen eső sugár
ral és magával az átmérővel elhatárolt negyeddel a nyelvtanuló számára előké
szített tananyagot jelképezzük, amely négy szövegszintre tagolódik. Ez egyben a 
tanuló átvevő/elsajátító aktivitásának anyaga. Ezekben a szöveganyagokban 
kerül kapcsolatba a nyelvtanuló mindazokkal a tudnivalókkal, amelyeket szeg
mentumokként, szövegszint alatti egységekként ismer meg részletesen, és 
reprodukál gyakorlatok formájában, majd mind nagyobb egységekbe illeszt be, 
míg a szövegszint jelképes vonalát át nem töri, azaz mindaddig, amíg önálló
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szövegalkotásra képessé nem válik. Ezt a célnyelvi tudásszintet az ábrán az 
átmérőre ferdén eső sugárral elkülönített körcikk jelképezi.

De ha azt állítjuk, hogy a célnyelv elsajátításának a szövegből kell kiindul
nia, s a szövegalkotásig kell eljuttatnia a nyelvtanulót, akkor az sem maradhat 
meghatározatlan, hogy mit tekintünk szövegnek. A szöveg szót mint terminus 
technicust DEME László fogalmi meghatározásának értelmében használjuk, 
aki szerint: "A szöveg nyelvi formába öntött objektivizációja az egyéni pszi
chikai tartalom egy részletének, amely elegendő ahhoz, hogy az adott helyzet
ben, a kifejezés és/vagy tájékoztatás és/vagy befolyásolás feladatát ellátva, a 
teljesség és lezártság érzetét is felkeltse."1 A szöveg ilyen értelmezése egybe- 
hangzik azokkal a követelményekkel, amelyeket CORDER fogalmazott meg az 
idegennyelv-oktatás feladatait határozva meg, s aminek elérése a tanuló 
célnyelvi kompetenciáját jelenti. De ugyanakkor az ilyen értelmezésű szöveg
kritérium alapján kiválasztott ejtésgyakorlati anyag biztosíthatja azoknak a 
feladatoknak a realizálását is, amelyet BÜKY Béla a következőkben foglalt 
össze: "Különösen az emotív, a poétikai és a konatív, de kisebb mértékben a 
referenciális, a metanyelvi, és fatikus funkciók is elválaszthatatlanok az ex- 
tralingvisztikai (hangerő, hangmagasság, tempó stb.) jelzések helyes alkal
mazásától. A beszédtanításnak tehát -  grammatikai vonatkozások bevésésével 
egyidejűleg -  nagy gondot kell fordítani az idegen nyelv tanítása során az ex- 
tralingvisztikai kifejezőkészség kialakítására is." 2 Ezek a jellemzők viszont az 
újabb keletű nyelvészeti felismerések szerint a szövegben tűnnek fel, mutatkoz
nak meg. DEME Lásaló idézett munkájában azonban a szövegek közötti 
különbségek kérdésére is kitér, szövegszinteket határol el egymástól. A 
szövegek minőség szerinti megkülönböztetése, szintjeik meghatározásának 
kérdése az idegen -  és környezetnyelv-oktatás szempontjából sem mellékes, és 
nem is periferikus kérdés, hiszen a szövegszintekkel kifejezett különbségek a 
nyelvtanuló szövegbefogadásával és szöveglétrehozásával, tehát a tanítás és 
tanulás problematikájával szoros összefüggésben állnak. Ezt bizonyítja az az 
idegennyelv-oktatásban már általánosan elfogadott nézet, amely szerint a 
nyelvtanulás kezdetén irodalmi alkotást leckeszövegként sem tanácsos a tanuló 
kezébe adni. Ezt a felfogást lehet ugyan az egykori, jórészt szépirodalomra 
épülő latintanítás ellenhatásának is felfogni, de újabb keletű idegennyelv
oktatási szakirodalomra való hivatkozással is indokolható, annak ellenére, hogy 
bizonyos részkérdések tisztázásra szorulnak. Mivelhogy a környezetnyelv-okta
tás céljainak és feladatainak megfelelő szövegek kritériumait kívánjuk meg
határozni, szükségesnek találom e kérdéssel valamivel pontosítottabban foglal
kozni.

Hogy nem mellékes kérdésről van szó, azt levonhatjuk abból is, hogy 
Róbert LADO idegennyelv-oktatási posztulátumainak sorában a második, 
tehát igen kiemelt helyen említi követelményként ezt a tételt. E sarktételét 
azzal indokolja, hogy a nyelvtanulónak a tanulás kezdetén a célnyelvi napi 
közlésre jellemző párbeszédek stílusát, nyelvi fordulatait kell előbb elsajá
títania, mert ez a nyelv alkalmasabb a tanulásra, ugyanis ebben nagyobb 
gyakorisággal lelhetők fel a célnyelv jellemző jegyei, szerkezeti elemei, mint a



művészi alkotások nyelvében. R. LADO a lírára a nyelv szokatlanabb és ritkább 
kifejező formáit tartja jellemzőbbnek, a prózára vonatkozóan pedig azt, hogy 
abban sokkal ritkábban fordulnak elő kérdések, feleletek, felszólítások, s maga 
a mondanivaló közlése is terjedelmesebb.3 De R. LADO szerint az irodalmi 
szövegek tanításban való felhasználása azok szóanyaga és szóhasználata miatt 
sem tanácsos, mert e szavak a köznapitól, a szótári alapjelentéstől elütő, tehát 
alkalmi jelentéssel fordulnak inkább elő, s ez nehézséget okoz a szavak 
elsődleges jelentésének megértésével, megjegyzésével is küszködő tanulónak.4 
R. LADO ezen nézeteit nagy mértékben oszthatja A. A. HILL is, azzal az 
eltéréssel, hogy ő az irodalmi szövegek felhasználását bizonyos feltételekkel 
mégis lehetségesnek tartja. E feltételek között elsőként a felhasználandó 
irodalmi anyag modern, élő irodalomból való voltát, jelenkorúságát, esetleg 
korunkhoz való közelállóságát emeli ki. Második feltétele az, hogy az alkotás 
nyelvezete ne különbözzék a beszélt nyelvtől, harmadik pedig, hogy a tanítás 
céljaira kiválasztott alkotás valós képet nyújtson a célnyelvet beszélő népről, 
művészetéről, életéről, stb.5

Kétségtelen, hogy az idézett szerzők az irodalom szót, mint fogalomjelölő 
kifejezést eléggé meghatározatlanul használták, s ez minden bizonnyal általá
nosító szándékukra vezethető vissza, de ennek kapcsán mégsem hallgathatjuk 
el, hogy ebből kifolyólag mindketten eléggé egysíkúvá apasztották az irodalom, 
líra, epika szavakkal jelölt fogalmakat és jelentéstartalmakat. De ha ebbéli ag
godalmunk, gyanakvásunk alaptalannak is bizonyulna, akkor is legalább néhány 
tanítási gyakorlathoz fűződő kérdés marad fenn: Ha a nyelvelsajátítás kezdetén 
nem is, de annak melyik szakaszában kerüljön a tanuló kezébe irodalmi 
alkotás? Milyen minőségű és milyen terjedelmű legyen az?, stb. Valamelyest 
bonyolítja, de még inkább sürgeti a kérdés megoldását az a tény, hogy vannak 
olyan nézeteket valló kiváló szakemberek, akik nem tartják kizártnak és 
feltételekhez kötöttnek az irodalmi alkotások felhasználását az idegennyelv- 
oktatás kezdetén. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre pl. úgy tartja, hogy: "A jó tananyag 
különféle szövegtípusokat, változatos műfajokat tartalmaz, hogy a nyelv haszná
latának mindenféle szituációját megismerje a tanuló.”6

Az érvek és ellenérvek helytállóságának, vagy tarthatatlanságának latol- 
gatása-bizonyítása helyett inkább arról kell szólni, hogy milyen szövegszintbe 
tartozó irodalmi alkotásokat lehet, kívánatos, vagy éppen szükséges a nyelv- 
tanulás egyes stádiumában a tanuló elé tárni.

Ebből a szempontbői nagyszerűen használhatók fel DEME László szöveg- 
szint-kategóriái, valamint a nyelvtanulás szakaszait, stádiumait kifejző kezdő - 
haladó - továbbképző és felsőfokú fokozatok hagyományos megkülönböztetései. 
DEME László szövegszint kategóriái a következők:

" Sz ö v e g (mint teljes halmaz). Szöveg minden adott nyelvi meg
nyilatkozás, amely megfelel a korábban adott meghatározásnak. A szö
vegnek ez a fogalma funkcionális megközelítésű; konstrukcionális jegyek
kel való jellemezhetősége domináns, de nem definitív sajátsága.

Sz ö v e g m ű (az előbbinek részhalmazaként). Szövegmű a szövegnek 
szabályosan és igényesen formált (általában tartalmilag-szerkezetileg-for-



mailag előre átgondolt, kicsiszolt, sokszor előre rögzített) válfaja. (Szöveg
mű pl. egy hír, cikk, közlemény, rendelet, de akár egy igényesebb levél is.) 
A szövegműre a funkcionális jegyek mellett jellemzőek már a konstruk- 
cionálisak is; sőt a létrejövő és rögzült "mű", mint entitás, valójában már 
strukturált (is).

I r o d a l m i  s z ö v e g m ű  (az előbbiek részhalmazaként). Az 
irodalmi szövegmű a szövegműnek művészi igénnyel megalkotott és a 
szöveg mögötti közlés lehetőségszféráját is felhasználó válfaja. (Itt szépiro
dalmi prózai művekre gondolhatunk elsősorban, bár e kategóriába esik a 
"hagyományos" költészet egy része is.) E rétegben van különös fontossága 
annak a megkülönböztetésnek, amelyet Austin nyomán a lokáció szintje és 
az illokúciós érték között tenni szoktunk.

K ö l t ő i  s z ö v e g m ű  (az előzőek részhalmazaként). A költői 
szövegmű az irodalmi szövegműnek formájában rendkívüli (rendkívül 
szabályos vagy akár rendkívül szabálytalan) módon, tartalmában pedig az 
átlagos irodalominál is több dimenziós megoldásformákkal, illetőleg ezek
nek dominanciájával megalkotott válfaja. (A modern költészet tetemes 
része ide illik, s egy és más a legújabb prózából is.)"7 
A nyelvtanulás fentebb említett fázisainak e szövegszintekkel való pár

huzamosítása elsősorban az idegennyelv-oktatás sarkalatos követelményeinek 
(az anyagválasztás, anyagclrendezés) meghatározó tényezőjeként, kritériuma
ként fogható fel, amelyet a tanítás feladatainak, célkitűzéseinek, feltételeinek, 
stb. figyelembevételével lehet csak érvényesíteni. Szem előtt tartandó továbbá 
az is, hogy a nyelvelsajátítás globális szakaszaiként említett kezdő -  haladó -  
továbbképző és felsőfokú stádiumok önkörükön belül kisebb egységekre tago
lódnak, s ennek megfelelően az említett makrofázisok szövegei, anyagrészei 
parciális célok és feladatok elsajátítására is felhasználhatók, aminthogy a 
magasabb szintbe tartozó szövegek is kiaknázhatok az előző fázisok elsődleges 
készségfejlesztő-készségalakító feladatainak és céljainak továbbvitelére, vagy 
biztosabbá tételére.

A szövegszint-kategóriák és a célnyelv elsajátításának stádiumai párhu
zamosításából és egyeztetéséből a következő fokozatok és feladatszintek alakít
hatók ki az idegennyelv-oktatásban:

1. Kezdő stádium. Természetes, hogy ebbe a csoportba olyan nyelv
tanulókat sorolunk, akik a célnyelvvel, annak tanulásával a tanfolyam kezdetén 
kerülnek először kapcsolatba, illetve esetleges előismereteik nem relevánsak. 
Ezen a szinten az ejtés, értés, írás és olvasás szavakkal kifejezett, és ilyen értel
mezésben már fentebb is használt készségek utánzással, fordítással, másolással, 
betűzgetéssel történő kialakítása, megszereztetése és megalapoztatása e stádi
umon belül elsődleges feladatunk és célunk. Módszertani szempontból e 
készségek megalapozása tekinthető az első részegységnek is, és az ebből adódó 
tanítási feladatok DEME László szövegfelosztásának első csoportjába, szint
jébe sorolható rövid, egyszerűbb mondatszerkezetű, alig néhány szótagot 
számláló szavakból összetevődő szövegek révén valósítandók meg. Ezeket a 
szövegeket úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy célnyelvi hangzót (a



begyakorlásra éppen sorosat), annak szövegbeni számszerű gyakorisága alap
ján, esetleg más módon, de kiemelten szembetűnővé tegyenek. Az értés, szem
pontjából, amelynek biztosítása fordítással történik, különösen fontos, hogy 
ezek a szövegek egyszerűségük mellett a világ valós dolgairól (tárgyakról, 
élőlényekről) szóljanak és szituatívak legyenek. Az orális követelményeknek 
megfelelő és célnyelvi ábécét kialakító szöveganyag szavainak zöme is kiak
názható legyen a célnyelv grammatikáját nyújtó tankönyvi szövegek és nyelvtani 
példák, valamint különböző gyakorlatok céljaira, pl. a névszó- és igeragozásra 
vonatkozó nyelvtani anyag elsajátítása kezdetén, hogy a nyelvtanuló az ejtés
gyakorlatok során megtanult szavak ismeretének birtokában, azaz a szótanulás 
nyűgétől mentesülten, a célnyelv nyelvtani anyagának kérdéseire, tételeire 
összpontosíthasson. A nyelvtani anyagból a ragozástan képezi e stádium 
második részegységét A harmadik részegységbe mondattani ismeretek tartoznak: 
a szószerkezetek az egyszerű mondatok (névszóiak és igei állítmányúak), 
bővítettek, mellé- és alárendelő mondatok szerkesztése, -  olyan ütemű átvétel
lel és begyakorlással, amilyenre a szófajtani és ragozástani ismeretek elsa
játítása lehetőséget biztosít. Ebben a stádiumban a tanuló már kísérletet tehet 
pármondatos szövegek, szövegtöredékek létrehozására is. Erre az ejtésgya
korlásra szolgáló szövegek felépítettségükkel példát, szóanyagukkal pedig 
lehetőséget is nyújtanak.

2. Haladó stádium. A nyelvtanulás e szakaszában is aktuális az ejtés, értés, 
írás és olvasás készségeinek további fejlesztése, biztosabbá tétele, ám ezeket a 
készségeket ezen a fokon már magasabb szintű szövegeken, tehát nem hang
zók/betűk gyakorisága alapján kiválasztott szövegeken gyakoroltatjuk, hanem 
összetettebbeken, a szövegtnű válfajába tartozókon. Ezekre a szövegekre az 
igényesebb beszélt és írott köznyelv vonásai jellemzők, pl.: hosszabb szavak 
(összetett szavak, képzett- és továbbképzett szavak), elvontabb jelentésű 
szavak, godolatdúsabb és szerkezeti szempontból bonyolultabb mondatok. 
Tehát az említett készségek fogalmi és gyakorlati szintű fejlesztését követeli 
meg a tanulótól ez a stádium. Tananyag-részegységek a nyelvelsajátítás e 
szakaszában a viszony- és igeragozás ismereteinek elmélyítése, a szóképzés meg 
a szórend (mondatszórend) tudnivalói. A szóképzést a leggyakoribb eleven 
képzők funkciójának megbízható ismerete és a szóösszetételek feldolgozása 
jelenti. A legalapvetőbb 'szórendi ismereteket a tanuló a szövegek anyanyelvre 
való fordításából kiindulva szerzi meg. A mondatalkotást parciális gyakorlat
minőségben továbbra is gyakoroltatjuk, de mindinkább az írásbeli és szóbeli 
szövegalkotásra kerül át a hangsúly. Ebben a stádiumban kell véglegesen 
tudatosítani a nyelvtanulóval, hogy: "A mondatot nemcsak megszerkesztettsége 
jellemzi, hanem beszerkesztettsége is. Ettől lesz a szöveg szöveg.” (DEME 
László, i. mű, 62. old. Kiemelte: - B. F.) Persze, a nyelvelsajátítás e szakaszában 
a DEME Lászlótól átvett gondolat a nyelvtanuló számára nem új már, hisz 
nyelvtanulása már szöveggel indult, amelynek része a mondat, a szószerkezet a 
szó és a hang is, de az elemek beszerkesztettségének tudata a nyelvtanuló 
munkáját tartalmában és irányultságában is meghatározza, s ezt nemcsak a 
tananyagnak kell tükröznie, hanem a tanulónak is tudnia kell.



3. Továbbképző stádium. Ezt a stádiumot tekinthetjük alkalmasnak arra, 
hogy a nyelvtanuló érdeklődésének és nyelvtanulási céljainak megfelelően a 
további nyelvelsajátítási folyamat két ágra, -  a reálra és humánra szakadjon. A 
reál ágon a tanítás szííkebb szakmai nyelvképzést szorgalmazhat, ennek meg
felelő szöveganyaggal, a humánon viszont továbbra is az irodalmi, vagy az 
ehhez közelálló munkákból kerülhet ki a feldolgozandó szövegek zöme. A két 
ágazat éles elhatárolása azonban nem tekinthető egyértelműen szerencsés 
megoldásnak, mert egyoldalúságot eredményezhet.

Ebben a stádiumban az irodalmi szövegmű szintegységbe tartozó igen gaz
dag, műfaji szempontból változatos szöveganyagból választható ki mindkét 
ágazat számára a megfelelő súlypontozású tananyag. A nyelvtanuló az ilyen 
profilú szövegek feldolgozása során az ejtés, értés, olvasás, de a szóbeli és 
fafrbeli gondolatközlés szintjén is újabb, magasabb minőségi szintbe tartozó 
feladatokkal kerül szembe, további fejlődése tehát ezen a szinten is biztosított. 
Tanítási-tanulói feladat az eddigi tudnivalók elmélyítése, biztosabbá tétele, ami 
a helyesírási ismeretek fokozottabb hasznosításának megkövetelésével, vala
mint az alapvető stilisztikai ismeretek nyújtásával egészül ki. Tananyag
részegység, az ágazattól függően, a költői/szakmai nyelv fordulatainak színe
sebb/szakszerűbb használata, a szó alkalmi, illetve szakmai jelentésének értése, 
valamint ezek önálló kiaknázása szóban és írásban.

4. Felsőfokú stádium. Ezt a nyelvoktatást, illetve nyelvtanulást egyetemen 
művelik a célnyelv szakosai, fordítók, tolmácsok, stb. képzése során. A 
nyelvtanuló információgyűjtő munkája már a célnyelvet anyanyelvként beszélő 
azonos szakú tanuló munkájával hasonlatos, sőt a célnyelven folyó oktatásba 
való bekapcsolódása sem túlságosan nagy akadály, legalábbis nem kizáró
lagosan nyelvi szempontból. Ebben a stádiumban a tananyag zömét a költői 
szövegmíívek kategóriájába tartozó anyagok képezik. Az egyéni képességektől 
függően ugyan, de ezen a szinten már a választékos írásbeli és szóbeli kifeje
zőkészség is jellemzi a nyelvtanuló célnyelvi produkáló/létrehozó tevékeny
ségét.

Az eddig kifejtettek azonban gyakorlatilag mégis CORDER fentebb 
idézett célnyelvi kompetenciát magába foglaló idegennyelv-oktatási feladatok 
keretein belül értendők, mert: "Ha valaki arra tart igényt, hogy a ’felismerhetet- 
lenségig’ jól beszélje a célnyelvet, akkor az illető nép gesztusait, mimikáját is el 
kell sajátítania. Ilyen mindenre kiterjedő nyelvtudás alig van."8 Ehhez, az eddigi 
nyelvoktatási gyakorlathoz viszonyítottan, csak jobb előfeltételeket teremthet a 
szövegközpontú idegennyelv-oktatás, de önmagában nem biztosíthatja ennek 
elérését, hiszen a legjobban, a legcélszerűbben kiválasztott szöveganyag sem 
tartalmazhatja a természetes beszéd valamennyi jellemzőjét. Meg kell említeni 
azt is, hogy ez a nyelvoktatás sem vállalhatja magára annak biztosítását, hogy a 
nyelvtanuló a fentebb leírt stádiumok végigjárásának esetén a legmagasabb 
szövegszint-kritériumnak megfelelő alkotások létrehozójává válik a tanult nyel
ven, hisz az ilyen akotások megírásának előfeltételei már nem csak a nyelvis
meretben rejlenek. Éppen ezért vállalható oktatási feladatként és célként -  
iskolai oktatási szinten, és a nyelvtanuló rendszeres munkáját is beleértve -  a



szövegrnű kategóriájába sorolható tanulói szóbeli és írásbeli szövegalkotások 
létrehozását jelölhetjük ki, azzal, hogy a leírt stádiumok vételével-végzésével a 
kijelölt szövegszintekbe sorolható alkotások, írások, művek befogadására nyer 
a tanuló nyelvi, népismereti és nyelvszociológiái jellegű felkészítést az oktatás 
során. Azonban az egyes stádiumokon belül használandó szöveganyag válfajai 
közötti minőség- és szintkülönbségeket, amelyet a fokozatok kirajzolásának 
szándékával sarkítottan írtunk le, a gyakorlat didaktikailag tompíthatja azzal, 
hogy az első stádium záró szakaszában a következő szintbe és stádiumba tar
tozó, vagy ahhoz közelebb álló, szövegekkel lép elő. Ez az egyes szövegszin
teken belül is érvényesülő tárgy, tartalom, típus, műfaj szempontjai szerinti 
eltérésekből következőleg is könnyen kivitelezhető.

A nyelvtanulás stádiumainak meghatározása során az ejtés, értés, írás és 
olvasás szavakat szakkifejezésekként használtuk. Ezek a szavak minden bizony
nyal régóta tartoznak az idegennyelv-oktatás terminológiájába, tehát bizonyos 
szempontok szerint fogalmi jelentésük tisztázott de, mert előző fejezetünket 
zárva megjegyeztük, hogy az idegennyelv-oktatás minden kérdése más, újabb 
minőségben és viszonylatban bukkan elő abból kifolyólag, hogy e tanítás tenge
lyébe a szöveget helyeztük, - nem kerülhető meg e kifejezések jelentésértel
mezésének új megvilágítása. Tény ugyanis, hogy minden idegennyelv-oktatási 
irányzat elmélete és gyakorlata szembekerült/szembekerül az ejtés, értés, írás 
és olvasás elsajátításának kérdéseivel. A szóbeli közlés folyamatában az ejtés és 
értés (közlésértés) az anyanyelvi beszélő számára szinte együttható elemek, és 
hasonló a helyzet az írásbeli közlés esetén az írással és olvasással is. Az a 
megszorítás azonban áll, hogy ez utóbb említett két művelet esetében vala
melyest nagyobb jelentőséggel bír a partnerek, a feladó és címzett műveltségi 
foka, kora, képzettsége és ortográfiai jártassága.

Az e négy szóval jelölt készségek tulajdonképpen a nyelvtanulást, a nyelv 
ismeretét jelentik. Egybcfonódásuk és minőségi szintjük, jelentéstartalmaik a 
nyelv, minden emberi nyelv egységes, kompakt voltát bizonyítja. Az idegen- 
nyelv-oktatás viszont a célnyelv elsajátítása érdekében éppen ezt a szoros 
egységet, sőt zártságot kénytelen megbontani, s az emberi megismerés, a tanítás 
és a tanulás lehetőségeihez arányított részekre osztani. És az, hogy az egyes 
irányzatok, oktatási elképzelések, oktatási rendszerek az ejtés, írás, értés és 
olvasás közül melyik készség fejlesztését választják kiindulópontnak, abban a 
nyelvről és idegennyelv-oktatásról alkotott felfogásuk jut kifejezére. Ez a moz
zanat, a sorrend kérdése egy-egy irányzat jellemző-elválasztó vonásaként tart
ható számon. Mert az nem tekinthető éppenséggel a véletlen művének, hogy a 
grammatikai módszer néven ismert idegennyelv-oktatás a fonetikai értelemben 
vett hang, esetleg még a szó, a direkt módszer a beszédtöredékek, azaz a 
szemléltethető cselekményű, helyszínen lefolytatható cselekvést kifejező mon
dat; az audio-vizuális módszerek viszont a szószerkezet és a mondat, vagy a 
sokszor eléggé parttalanul értelmezett szituációs szöveg ejtésének több-keve- 
sebb időráfordítással lefolyó ejtésbegyakorlása után következő írás és olvasás 
mellett foglalnak állást. Az ejtés, írás és olvasás (szótagok egybeolvasása) csak 
a grammatikai módszer szerint végezhető az ejtésgyakorlatokkal egyidejűleg,



míg a többi módszerben az ejtési gyakorlatok elvégeztetése utáni időre esnek, 
azaz akkorra, amikorra már a tanuló célnyelvi ejtése elfogadható szintet, alapot 
ért el. Az értést a grammatikai módszer szótárhasználattal biztosítja, a direkt 
módszer a helyszínen lefolytatott cselekményből, az audiovizuális módszerek a 
szemléltető képből vezetik le. FÜLEI-SZÁNTÓ Endre szerint pedig: "A 
fonetikai kezdet nem igényel különösebb lexikai tervezést. A fonetikailag 
használható szótagok is csak cszközjellegűek az artikulációs bázis megépí
tésénél. Ennek kialakulása után nyugodtan feledésbe merülhetnek."9

Megállapítható tehát, hogy a jelenleg elfogadott, gyakorlatban alkalmazott 
idegennyelv-oktatási módszerek nagy többségében az írás és olvasás valójában 
a nyelvtanítás egész ideje alatt a minél jobb, színvonalasabb célnyelvi ejtésnek 
van alárendelve. Ennek kapcsán legalább annyi megjegyzendő, hogy ez a 
helyzet mindenképpen negatívan hat az írás és olvasás készségének kiala
kítására, holott a fontossági mérce mérsékeltebb és arányosabb érvényesítése 
esetén e készségek kölcsönössége hatásosabban juthatna kifejezésre. De hogy e 
készségek egymást támogató, egymást kiegészítő hatása érvényesülhessen, a 
célnyelven történő írást a célnyelvi beszéd (ejtés!) rögzített változatának, az 
olvasást pedig e változat, az írásbeli, írott nyelvi kommunikáció beszéddé 
transzformáló folyamatának (ejtésnek!) kellene inkább tekinteni, mint eddig. 
Az értésnek (beszédértésnek és a leírt szöveg értésének) viszont a kom
munikáció mindkét változatában igen nagy, vagy pedig döntő szerepe van. Ez a 
kiegyensúlyozott együtthatás elsősorban az e készségek kialakítását célzó, de a 
közöttük mutatkozó eltéréseket, sajátosságokat is figyelembe vevő követel
mények, elvárások megfelelő megoldások (tanulók részére előírt gyakorlatok és 
feladatok) egybehangolt kidolgozásának útján biztosítható. Az írás esetében 
legfontosabb annak a ténynek a figyelembevétele, hogy a tanulónak meg kell is
mernie a tanult nyelv, a célnyelv ábécéjét, betűinek alakját, nyelvének he
lyesírását, és semlegesítenie kell a kiinduló nyelv ortográfiájának használatával 
kifejlesztett reflexei következtében fellépő motorikus interferenciát. Az olvasás 
esetében, az írással egyező követelmények és ismeretek mellett a tanulónak az 
erre a területre vonatkozó művelctbeli jártasságra kell szert tennie. FISCHER 
Sándor az olvasást mint műveletet illetően a következőket írja: "Általában a 
nem szakember előtt is tudott tény, hogy a felnőtt az egyes szavakat nem gyors 
kibetűzéssel állítja össze, hogy a betűket nem gyors egymásutánban olvassa, 
hanem a szem mint fotoreceptor (exterreceptor) nagy gyakorlata által az egyes 
szavakat mint képeket egyszerre fogja fel. A folyékony olvasáshoz azonban több 
szót is egyszerre kell látnunk. Az értelmező olvasáshoz pedig az értelmileg 
összetartozó szavakat (szólamok!) egyszerre kell áttekintenünk, hogy ne csak 
automatikus artikulációval mondjuk ki a szavakat, hanem a tartalmat is fölfogva 
értelmezzük is."10 (A kiemelés a szerzőé. - B. F.)

Tehát: a kibetűzés (betűfelismerés), a betűk gyors egymásutáni olvasása, a 
szavak képekként való felfogása/regisztrálása, a több szó (egy-egy szólam) 
áttekintése, az automatikus artikuláció és ennek meghaladása azok a lépcsők, 
amelyek az olvasás elsajátításának és fejlesztésének fokozatait jelölik meg, s 
ebben elhanyagolhatatlan szereppel bírnak az értés (betűk, szavak, szólamok,



mondatok és magának a szövegnek a felolvasásért történő képi és jelentésbeli 
felfogása), az írás (ortográfiai és helyesírási ismeretek), és a biztos ejtés (ar
tikuláció, hangsúlyozás, beszédritmus, beszéddallam, stb.) De a leírtak mellett 
az ejtésnek, értésnek, írásnak és olvasásnak mint készségeknek a kommunikáció 
egészében még négy ágra bontható funkciója különböztethető meg: a szöveg
hez, a mondathoz, a szóhoz és a hanghoz/betűhöz kötődő funkciók.

így az ejtés kapcsán szöveg-, mondat- és szóejtésről meg hangképzésről 
beszélhetünk. Ugyanígy van ez az értéssel is: szöveg-, mondat-, szó- és hangper
cepciót kell említenünk. Az írás és olvasás esetében azonban már inkább 
ráépülő sorrendről szólhatunk a szegmentumok létrejöttét figyelve, hiszen a 
betűk írásából indulunk ki (olvasáskor pedig a hang képzéséből), s a szavakat, 
mondatokat és végül a szöveget írjuk le, avagy el- vagy fel olvassuk, de való
jában az olvasás, illetve az írás realizálásakor annak végpontja, a szöveg, már e 
tevékenységek kezdetétől érezteti hatását. A sorrendváltozás tehát látszólagos
nak is mondható. Ezek szerint, összefoglalásképpen, az állapítható meg, hogy 
az ejtés, értés, írás és olvasás a kommunikáció egészében olyan elemtömbök, 
amelyek külön-külön is, de együttesen is négy irányban ható (szövegtani, mon
dattani, szótani, valamint fonetikai-fonológiai) készségcsomókként foghatók 
fel, de együtthatásuk, összefonódottságuk a beszédegészben, illetve szöveg
egészben érvényesül, teljesül ki. Ezt a tényt akkor is figyelembe kell venni, 
amikor az idegennyelv-oktatás gyakorlatában didaktikai szempontokat követve 
a célnyelv könnyebb és eredményesebb elsajátítása és elsajátíttatása remé
nyében e készségek kialakítása szükségszerűen parciálisán történik.

A magunk részéről az említett készségek kialakításának sorrendjét illetően 
az ejtés, értés, írás, olvasás sorrendet látjuk a legelfogadhat óbbnak, amit egyik
másik tanítás már régebben hasznosít, az audio-vizuális módszerek pedig 
majdnem rendre követnek, azonban e készségek egymásra következése közötti 
időtartamot -  az eddigi gyakorlattal szemben -  lényegesen rövidebbre fogjuk: -  
az egymás-váltást látjuk jobb és eredményesebb megoldásnak, bár ennek 
eldöntésekor a nyelvtanuló korát mindenképpen figyelembe kell venni. Mert pl. 
fiatalabb korú gyerekek mindig szívesen bocsátkoznak nyelvi halandzsába, s 
még szívesebben, ha e játékukat (célnyelvi szövegek értés nélküli mon- 
dogatását) tanulásnak minősítjük, de a felnőttebb korú gyerekek (14-16 évesek) 
és az ifjúkorúak meg a felnőttek már kevésbé hajlandók "vásárra vinni a 
bőrüket”, nemigen akarnak ismeretlen szöveget szajkózni anélkül, hogy jelenté
süket ismernék, vagy legalábbis erre nem sokáig kaphatók. Ők tudni szeretik, 
hogy mit mondatnak velük. Az írást és olvasást illetően pedig ki kell domborí
tani, hogy fejből megtanult szöveg olvastatása (amit az audio-vizuális módsze
rek előírnak), -  értelmetlenség, hiszen könnyen látszat-műveletté válhat: a 
szöveg fejbőli mondása inkább várható, mint tényleges olvasása. Az ilyen fejből 
megtanult szövegek, szövegtöredékek, mondatok vagy szószerkezetek leíratása 
is veszélyeket rejteget magában: a tanuló nem összpontosít a lemásolandó 
anyagra, és "fejből” ír, mert szövegismeretét, szövegtudását túlértékelve nem 
másolni igyekszik, hanem írni, leírni akarja az anyagot, noha erre objektíve nem 
lehet képes még 50 óránál többre rúgó ejtésutánzás, ejtésgyakorlat esetén sem.



Tény az, hogy a nyelvtanulónak még a kívánt, szintű ejtés elsajátítása esetén is 
meg kell tanulnia inti és olvasni a célnyelven. Ellenben e műveletek gyorsabb 
egymásrakövetkezését előíró tanításban magával a műveletek ritmusosabb 
egymástváltásával nagyobb változatosságot biztosítunk. Az előzőleg megszer
zett ismeretek (szövegejtés és szövegértés) ez esetben még nem annyira biz
tosak, hogy a rákövetkezőkkel szemben (az ortográfiaiakkal szemben) irányí
tókká válhatnának, ellenben pozitívan hathatnak a hang és betűalak össze
kapcsolt memorizálására.

Az ejtés, értés, írás és olvasás elsajátíttatása kapcsán fontos azonban 
rámutatni arra is, hogy a nyelvtanuló ezen készségei a fentebb leírt egymásra 
következő nyelvtanulás stádiumainak progresszíve haladó vételei során, az 
újabb és újabb szövegszintekbe tartozó olvasmányok feldolgozásával éppen e 
készségek fejlesztésének fokozatait is járja. A szövegszintek jellemzőik révén 
ezt meg is követelik tőle. Az e készségeket fejlesztő tevékenység dinamikusabb 
egymástváltása pedig nyelvelsajátító munkájának, tevékenységének élénkebb 
ritmusát biztosítja, és nagyobb összpontosítottságot, racionalitást követel meg 
tőle.

A célnyelvet beszélő nép kultúrájára, társadalmi-politikai életére vonat
kozó alapvető ismeretek kérdése is a tananyag, illetve a feldolgozandó szöveg
anyag keretein belül rendezhető. Ezeknek a szövegeknek a fentebb ismertetett 
stádiumokkal fellépő, változó kritériumoknak megfelelő nyelvi-nyelvtani is
meretanyagot kell ugyan nyújtaniuk, ez azonban nem zárja ki annak lehe
tőségét, hogy tartalmi »vonatkozásaikban a célnyelvet beszélő nép kultúráját, 
gondjait-bajait, és persze, eredményeit prezentáló információkat is nyújtsanak. 
Ilyenformán ezek az információk a tananyagba beépülten, annak részeként 
kerülnek a nyelvtanuló elé, és nem ráépítetten, pótlólagosan nyújtott tud
nivalóként. Az ilyen megoldás kiküszöböli a leckeszövegek egysíkúságát, eről
tetett, tankönyvízű grammatizálgatását, hisz értelmes tartalom is jellemzi őket, 
amivel csakúgy foglalkozni lehet, mint nyelvi-nyelvtani komponenseikkel.

A szöveg, tehát valójában az a nyelvi egység, amely az idegennyelv-oktatás 
minden formájának, realizálási változatának magvát alkothatja, mert a célnyelv 
jellemzőit a legmarkánsabban és legmaradéktalanabbul magába foglalja. Ép
pen ezért az alábbiakban az idegennyelv-oktatási stádiumokkal kialakított 
kritériumoknak megfelelően kiválasztott szöveganyagról, a nyelvtanuló átve
vő/nyelvelsajátító és produkáló/létrehozó tevékenységéről szólunk, szem előtt 
tartva az előzőekben felvetett idegennyelv-oktatási kérdéseket, valamint a 
megoldások módozatait.

Mivel a szóban forgó szövegszintek anyaga egészen konkrét, jegyzetbe 
(tankönyvbe) foglalt tananyag, így, szintek szerinti elemzésének megkezdése 
előtt szükségesnek látszik elmondani, hogy a célnyelv, a magyar valóban a 
környezet nyelveként tartható számon, tehát a nem magyar ajkú nyelvtanulók 
közvetlen környezetükben érintkezhetnek e nyelven. A nyelvtanulók első- és 
másodéves egyetemisták, akik az érvényben lévő előírások értelmében vagy 
szabad elhatározásuk alapján választják a magyar nyelv tanulását, valamely, a 
karon előadott világnyelv ellenében, vagy (ha történetesen szerbhorvát nyelvet



magyar tannyelvű tagozatokon előadó tanároknak készülnek) kötelező szá
mukra e tárgy felvétele. Az oktatás szemszögéből nézve nincs különbség a 
nyelvtanulók e két csportja között. Az előadások négy szemeszteren át folynak, 
heti négy órával.

A SZÖVEGSZINTEK ANYAGÁNAK ELEMZÉSE

A közölt tanítási időtartamból kitűnik, hogy az általunk emlegetett nyelv- 
oktatás az előzőekben ismertetett nyelvelsajátító fokozatokból, stádiumokból 
csak az első kettőre terjedhet ki már azért is, mert kezdői fokról indul. A har
madik stádium követelményeiből csak a művészi szó és művészi beszéd más 
voltának megállapítására futja az oktatási időkeretből, ha egyáltalán futja. Ez 
persze, attól függ, hogy milyen előtudású és mennyire szorgalmas a csoport.

E dolgozatunk ennek a két stádiumnak az elméleti-gyakorlati kérdéseire 
összpontosul a tanuló nyelvelsajátító/átvevő, illetve célnyelven való produ
káló/létrehozó tevékenységét elemezve. Kritériumaink szövegtaniak, mondat
taniak, szótaniak, valamint fonetikai-fonológiaiak, s ezeken belül az ejtés, értés, 
írás és olvasás készségeinek fejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk a szükséges 
nyelvtani, valamint társadalmi-politikai és népismereti anyag oktatási vonat
kozásairól sem feledkezve meg. A vizsgált tankönyv, jegyzet: BAGI Ferenc: 
Magyar nyelv. I. és II. rész. Kiadója: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hun
garológiai Kutatások Intézete és Vajdaság SzAT Egyetemi és Főiskolai Önigaz
gatási Érdekközössége. Újvidék, 1983.

A jegyzetben a Bevezető megjegyzések után a magyar ábécé ismertetése 
következik, s ezzel párhuzamosan zárójelben fel vannak tüntetve a latinbetűs 
szerbhorvát alfabétum magyar betűknek és hangoknak leginkább megfelelő 
jelei. Ha megfeleltetésre nem kerülhetett sor, akkor azt zárójelbe helyezett 
vonal jelzi (-), ha pedig egy szerbhorvát betű/hang két magyar jellel/beszéd
hanggal feleltethető meg (némi hasonlatosság alapján), akkor ezt a szerbhorvát 
betűalak sorközi (két magyar betű közötti rész) írásával fejeztük ki. A magyar 
ábécé azon betűihez, amelyek leginkább újak lehetnek a nyelvtanuló számára, 
egészen rövid, tehát sematikus, ejtésre vonatkozó utasítást fűztünk. A meg
jegyzéseket követően kerül sor a Bevezetésre, amelyet egy magyar gyermek
mondóka képez. A Bevezetés után a jegyzet nagyobb egységekre tagolódik: 1. 
Hangtani gyakorlatok; 2. Nyelvtan; 3. Újságot olvasunk és 4. Művészi szó és 
művésd beszéd címűekre. Feltüntetjük továbbá a jegyzet szövegforrásait, a 
használt irodalmat, az I. és II. rész után is szójegyzéket adunk, életrajzi 
jegyzeteket közlünk szerbhorvát nyelven az utolsó fejezet anyagában verssel 
szereplő költőkről.



A jegyzet kétnyelvű: a nyelvtani anyagot magyar ćs szerbhorvát megfogal
mazásban (terminológiával) használhatja a tanuló, az ő munkáját előíró 
feladatokat viszont csak szerbhorvát nyelven közöljük, azaz a hallgatók anya
nyelvén, ugyanis ez a nyelv a kiinduló nyelv.

1. A Bevezetés elemzése

A Hátamon a zsákom c. mondóka Egy, kettő, három címmel szereplő 
változata is annyira közismert, hogy itteni közlésétől nyugodtan eltekinthetünk. 
A mondókáról szövegtani szempontból megállapíthatjuk, hogy kerek egész, 
hogy valóban szöveg, a szó DEME László idézett értelmezése szerint is. Ez a 
szöveg egy kellemetlen esetről, a zsák (a beszélő-szövegmondó zsákja) ki
szakadásáról informál előbb, majd segítségkérésről értesülünk, amelynek fejé
ben a versike mondójának barátságát nyerhetjük el: "Te leszel a párom". A 
rövid szövegben az események sorrendiségének megfelelően következnek in
formációdarabjaikat hordozva a mondatok, amelyekről csakúgy megállapít
ható, hogy nemcsak megszerkesztettek, hanem beszerkesztettek is (DEME 
László). A szövegegész és az általa kifejezett szituáció a szavak szótári jelen
tését támogatják, a p á r  szó esetében pedig a "vmely alkalomból, ill. vmely 
céllal együtt levő..." (MNyÉSz) gyermeki-játszótársi értelmezése mellett a 
felnőttek világában fellelhető jelentésértelmezés-felé is nyit. Ragozástani szem
pontból a zsák -  zsákom -  zsákomban; a mák -  mákom -  mákomban és a lesz - 
leszel alakok példázzák szemléletesen a magyar nyelv agglutináló voltát, 
sajátosságát, s vetítik az ebből a tényből adódó nyelvi törvényszerűségeket, 
amit a folt -  foltoz -  foltozd példának köszönhetően a szóképzés szintjén is 
megfigyeltethetünk. Ezt az ismeretet lenne hivatott megerősíteni a maga 
írásképi viszonylatában a mondóka alapszó -  toldalékok formában didaktikai 
meggondolásokból történt közlése a jegyzetben. A szótagolás módját pedig a 
mondóka szótagokra bontott formában való írása szemlélteti. A rövid szöveg 
háromféle közlése mellett még ugyanazon a jegyzet-oldalon a fonetikai-fo- 
nológiai szempontból eltérő, de jelentéstanilag magyarban is és szerbhorvátban 
is teljesen egyező három szó közlésére is sor kerül. E szavak révén érzékel
tethetők még nem kezdeti, csak bevezető fokon, a két nyelv hangjainak 
eltérései: ami magyarul rák az szerbhorvátul rak; mák - mák; pár - pár, de ide 
sorolható az egymástól alig elütő zsák - diák is nagyfokú hasonlósága alapján. 
(A szemléletesség kedvéért jelöltük a szerbhorvát szóváltozatok akcentusát is.) 
Ez az egybevetés, itt, a nyelvtanulás legkezdetén nagyban hozzájárul a két nyelv 
hangjai hasonlóságának és különbségeinek tanulók általi percipiálásához, és 
általában a minőségkülönbségekre való felfigyelés fokozásához. Ugyancsak a 
fonetikai-fonológiai összehanoslításra nyújt lehetőséget a két nyejv veláris 
hangsorainak összevetése, megfigyeltetése, amire csakúgy a bevezető mondóka 
nyújt alkalmat. A mondókában megjelenő á -  a -  o sorral a szerbhorvát a -  o 
hangok párhuzamosíthatók. E hangokból a középső nyelvállású o majdnem 
azonosnak mondható a két nyelven mind a képzés, mind pedig a hangszín 
szempontjából, ami viszont már nem állítható a magyar á-ról és szerbhorvát a- 
ról (ezt a magyar hanghoz viszonyítottan leginkább rövid á-hoz hason



líthatnánk). De e két hangunk és az említett két szerbhorvát nyelvi magán
hangzó megfigyeltetése és kontrasztív leírása a magyar a hang ejtésének 
előkészületi művelete is egyben, s leíró-elméleti megértését ábra is elősegítheti:

o / .a. / á

o / a

. A ferde vonalak az o, ű, á, magyar nyelvi, illetve az o, a szerbhorvát nyelvi 
hangzók hallási sávját, zónáját határolják el.

Az ilyen leíró-ábrázoló megoldásokra nézetünk szerint különösen olyan 
esetekben van szükség, amikor olyan célnyelvi hang elsajátíttatása a feladat, 
amelyhez hasonló hangra nem lelünk példát a kiinduló nyelvben, s éppen ezért 
képzésük módját a nyelvtanulóval szellemi érettségének megfelelően, elvontan 
is el kell fogadtatni, hogy módszeresebb és céltudatosabb lehessen utánzással 
párosuló kiejtése. A fentebbi szópéldák, valamint a közölt ábra a bevezetés 
fonetikai-fonológiai figyelemfelhívásaiként értelmezendők, amelyek nyelvi és 
képi szemléletességre törve azokra a problémákra terelik a tanuló figyelmét, 
amelyekkel a nyelvtanulás, de főleg az ezt bevezető ejtésgyakorlatok során 
szembe fog kerülni. A mondóka közlése konkrét, s ez lehetővé tenné a 
szemléltetőképpel való ábrázolását is: minden sorának mondanivalója egy-egy 
képen is megjeleníthető, de mert ez a mondanivaló egyszerű és tényszerű, ilyen 
képekre még óvodásoknak sem lehet szükségük a megértéshez. A mondóka 
szellemi üzenete igen humánus: segíts nekem, a bajbajutottnak, s a barátod le
szek. Ennek az üzenetnek a pár szó gazdag jelentéstartalma többszintű, tehát 
nem csak gyermeki értelmezését teszi lehetővé.

Az általunk közölt mondókaváltozat, a névelőt is beleszámítva, tizennégy 
szót variál. A rövidke szöveg igen alkalmas a szóhántásnak nevezett nyelvi játék 
felnőtt nyelvtanulók számára is szemléletes és tanulságos bemutatására. E 
játéknak az a szabálya, hogy az adott szöveget (esetünkben a szóbanforgó 
mondókát) minden újraolvasáskor egyik toldalékfajtájától fosztjuk meg, tehát 
lehet így: első olvasás: a viszonyragok elhagyása, 2. olvasás: az igei személy- 
ragok elhagyása; 3. olvasás: a birtokos személyragok elhagyása; 4. olvasás: az 
igekötők elhagyása; és 5. olvasás: a képzők elhagyása. Ez a játék a felnőttkorú 
nyelvtanulónak a magyar nyelv agglutináló voltáról közölteket bizonyítja a 
maga egyszerű szemléletességével, de ugyanakkor a szavak szótári alakjához is 
elvezeti őt. A szöveg szavai szótári jelentésének ekkor történő ismertetése a 
gyakorlatban egyáltalán nem mellékes mozzanat, mert a nyelvtanuló számára 
eddig ismeretlen tartalom közelebb kerül hozzá, de még, éppen a toldalékok 
szerepének ismerete nélkül, nem egészen érthető. A mondóka egyszerű 
eseménykockáit, a szavak szótári alakban való megjelenésének ellenére, a 
tanuló egymásra következő sorrendjükből is kikövetkeztetheti, de ettől függet
lenül a szöveget le kell fordítani. Ez a fordítás ezúttal legyen szószerinti, mert 
így figyelhetők meg leginkább a két nyelv közötti egyéb eltérések, -  a szöveg- 
szintűektől a fonetikai-fonológiai szintig. Az ezután következő szövegátmásolás



az írott ábécé eltéréseit véteti észre, s emiatt ezek a kezdeti másolások (mind 
nyomtatott, mind írott változatukban) inkább átrajozlásra, mint tényleges 
másolásra emlékeztetnek.

A mondókával való foglalkozásnak leírt megközelítési fokozatai, mint 
csepp a tengervizet, úgy tartalmazzák és tárják fel a célnyelv a legalapvetőbb 
nyelvi ismérveit, jellemzőit. A rövid szöveggel való foglalkozás során a hallga
tók többsége szinte észrevétlenül jegyzi meg a szavak jelentését, a mondatok 
szerkezetét, a szöveg üzenetét. A szöveg lassúbb vagy gyorsabb mondása az 
ejtés jobb begyakorlását teszi lehetővé anélkül, hogy a mondókaszöveget 
nevetségessé tenné, torzítaná, amivel viszont más szövegek esetében számolni 
kellene. Az értelmes-értelmező olvasás, ami az adott mondókával való foglal
kozás végén következik, a szövegből adódó, annak megfelelő intonálással, 
beszéddallammal történik, s ez a mondóka esetében éppúgy természetes, mint 
a lassított, vagy gyorsított olvasás. A mondókaszövcgnél éppen az a nagyon jó, 
hogy erre is, arra is egyaránt alkalmas.

2. A Hangtani gyakorlatok elemzése

Az előzőekben elemzett idcgennyelv-oktatási iskolák, módszerek pozitív 
tapasztalatainak és fogyatékosságainak feltárása mellett saját tanítási rendsze
rünk kidolgozásakor arra is tekintettel voltunk, hogy nyelvtanulóink egye
temisták, így az is joggal feltételezhető, hogy a valamely, karunkon előadott 
világnyelv tanulása helyett a magyar nyelv kezdői fokról induló elsajátítása mel
lett döntő hallgatók között egészen biztosan akad néhány olyan, aki e döntését 
elsősorban azért hozta meg, mert előzetes idegennyelv-tanulásában siker
telenséget, kudarcot szenvedett, vagy legalábbis elégedetlen az elért ered
ményekkel. Ebből kifolyólag az eddig tanult nyelv további tanulásával 
egyszerűen nem szándékozik vesződni, nem bízik további erőfeszítései sikeres
ségében.

Ezzel az eshetőséggel is számolva abból indultunk ki, hogy más, a 
nyelvtanulók számára is új tanulási-tanítási rendszer nemcsak a fentebb 
említett csoportba sorolható hallgatókra hatna serkentőleg és frissítőén, haném 
valamennyiükre. E rendszerünk kidolgozása során az eddig felemlített elmé
letek és tapasztalatok mellett előzetes tanári és nyelvtanfolyam-vezetői tapasz
talatainkat is felhasználva fordultunk a szöveg, mint az egész és befejezettség 
benyomását keltő nyelvi egység, valamint a szövegnyelvészet, mint ezen egység 
kutatásával foglalkozó tudományág felé.

Az említettek alapján levezetett .elsődleges elgondolásunk az volt, hogy a 
magyar nyelv beszédhangjainak elsajátítását egy-egy rövidebb versen, vagy 
verstöredéken sajátíttassuk el. Ezzel a szándékkal láttunk neki, a magyar 
irodalomtörténet korszakait végigkísérve, a számításba vehető vers- és vers- 
részlet-anyag begyűjtéséhez. E munka folyamán annak lehetőségét is latolgat
tuk, hogy ezzel az ejtéstanításra begyűjtött anyaggal kielégítő mennyiségű és 
megfelelő értékű információkat, sőt ismereteket nyújthatunk hallgatóinknak a 
magyar kultúrát illetően is. Azonban, a már majdnem teljesen összeálló anyag 
olvastán feltételezéseink megvalósíthatatlanságát kellett megállapítanunk! A



versek, verstöredékek különöbző stílusa, hangulata, rímelése, ritmusa nagyon 
heterogén hatást keltett így, összességében, gondolati-tartalmi üzeneteik pedig 
túl sok történelmi, filozófiai, nyelvi, stilisztikai és más jellegű magyarázatot 
igényeltek volna, a nyelvtanuló figyelmét az ejtéstől, a számára legfontosabb 
feladattól vonták volna el. A csak hangzógyakoriságot figyelembe vevő 
kritérium érvényesítése a beszéddallam ismérveinek észrevételét nehezítette 
meg, ami különben is -  költői alkotásokról és az ezekből származó részletekről 
lévén szó -  inkább egyéni jegyeket érvényesített, mint általánosakat, köznyel
vieket. Ezek a tapasztalatok mégsem voltak hiábavalóak. Hozzájárultak a 
szövegek szintjeinek és a nyelvtanulás, nyelvelsajátítás fokozatainak/stádiu
mainak párhuzamba állítását eredményező követelmények kialakításához. Ezen 
tapasztalatok után egyértelművé vált, hogy a nyelvtanulás egymásra épülő 
stádiumaiban más-más szintű szöveggel kell dolgoznia a tanulónak, hogy a 
nyelv írott vagy beszélt változatának használatát biztosító készségei egyen
letesen fejlődhessenek. A nyelvtanulás kezdetére, a legalapvetőbb készségek 
kialakítására és a legalapvetőbb ismeretek megszerzésére kell összpontosítani, 
tehát e célokra egyszerű, rövid, könnyen memorizálható és azonos stílussávba 
tartozó, konkrét eseményekről vagy tárgyakról szóló szövegek szükségesek, 
felelnek meg. Ilyen szövegek után kutatva jutott kezünkbe Dr. MATIJEVICS 
Lajos: Tíz, tíz, tiszta víz című jugoszláviai magyar népi mondókákat tartalmazó 
kötete. (Fórum, Újvidék, 1976.) A kötet darabjai, a mondókák, rövid, kerek, 
egész szövegek, azonos stílusúak, tartalmuk, mondanivalójuk egyszerű és valós. 
Az azonos stílussávba való tartozás az ejtésgyakorlatokra szolgáló szövegek 
esetében azért fontos, mert e jellemző jegyen belül azonosak a feltételek a 
beszéddallam, a köznyelvi beszéd jellemzőinek érvényesülésére, s ezzel köny- 
nyebben történhet észrevételezésük, sőt memorizálásuk, felfogásuk is. Az a 
mondókamíífajon belüli válfajcsoportosítás pedig, amelyet Dr. MATIJEVICS 
Lajos elvégzett, s amely a mondókák mondásának célját és körülményeit, 
szituációját figyelembe véve sorolja e szövegeket válfajokba, igen hasznosan 
aknázható ki, éppen a beszédkörülmény elképzeltetése-megelevenítése szem
pontjából. Mert a nyelvtanulóknak legtöbbször elegendő e válfajelnevezések 
szerbhorvát megfelelőit említeni, lefordítani, s a beszédhelyzetet máris értik. És 
az, hogy értik, egyáltalán nem meglepő, hiszen ezek a szövegek a világ vala
mennyi népe gyermekeinek versikéi, tehát a magyar népi mondókában meglé
vő, az abban kifejeződő beszédkörülmény a nyelvtanuló gyermekkori játék- 
élmény-emlékképeinek részei is, az emlékfellobbanások pedig egyben elképzel- 
hetőkké, befogadhatókká, tehát könnyebben érthetővé és elevenebbekké teszik 
ezeket a célnyelvi szövegeket. A Hangtani gyakorlatok anyagában ugráltatók; 
állatok beszéde; tréfás mondókák, mondókamesék; nyelvtörők; kiolvasók; tréfás 
számolók; tárgyak beszéde; csúfolók és játékserkentők és táncmondókák válfaja
iba sorolt szövegek kerültek. Dr. MATIJEVICS Lajos kötetén kívül mondókát 
választottunk még ORTUTAY Gyula és KATONA Imre: Magyar népdalok I. -
II. kötetéből (Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1970.), de e szövegeink 
közé felvettünk olyan mondókát is (vagy mondókaváltozatot), amelyet gyer
mekkorunkban tanultunk meg, de válogatásokban nem leltünk fel. Ilyen a Dí,



dér; den dl című, a d hang ejtésének gyakorlására. Megtörtént, hogy a gyermek
korunkból ismert mondókaváltozat került be jegyzetünkbe annak ellenére is, 
hogy MATIJEVICS Lajos gyűjteményében is megvolt. Erre akkor került sor, 
ha a gyermekkorunkból ismert változat egy-két szóval többet tartalmazott, így a 
célhang is többször fordult elő benne (Gyere, Gyuri). Három ”mondókat" (Hűs 
a szűröm, Hír és Jánosi János) magunk állítottunk össze, szerkesztettünk, s 
hogy nem igaziak, azt a jegyzetben zárójelbe tett vonallal (-) jeleztük és válfajba 
tartozásukat sem jelöltük. Ebben az anyagban összesen 39 mondóka szerepel, 
de ebből öt nem teljes szövegében (részlet). Két-két mondóka van az á-ra és e- 
re, a dz és dzs viszont csak szavakban jelennek meg. Ez, a száma alapján sem 
éppen elhanyagolható mennyiséget kitevő mondókaanyag szociolingvisztikai és 
népismereti vonatkozású is: érzékelteti a nyelvhasználat körülményeit, hely
zeteit, a gyermekek játék közben tanúsított viselkedését; -  de a gyermekekhez 
való viszonyulás és nevelésük néhány vonásai is kiolvashatók e szövegekből.

A mondattani vonatkozású ismeretszerzést illetően ezen a szövegszinten 
először is azzal kell számot vetni, hogy az ejtés elsajátíttatására kiválasztott 
szövegekből milyen mondattani ismeretekre tehetnek szert a nyelvtanulók 
szinte akaratuktól függetlenül is, pusztán a szöveghallás és szövegmondás, 
valamint a mondatdallam és mondatfajta összefüggéseire való egyszerű, de 
többször is megismétlődő felhívás útján. Amikor azonban mondattani vonat
kozású kérdésekről szólunk, akkor tudjuk, hogy egy bizonyos ”... szövegfajtának 
k i j e 1 e n t ő az alaptermészete, s ilyen nagyobb terjedelmű, folyamatos 
szövegbe csak ez az információ foglalható.”, és hogy: "Más az érzelmi kitörést 
tartalmazó f e l k i á l t á s ,  a vágyat a megvalósítás szándéka nélkül kifejező 
ó h a j, de még a partnert szóbeli reagálásra késztetni kívánó k é r d é s  meg a 
cselekvésre serkentő f e I sz ó 1 ( t á s is. Ezek - ugyancsak alaptermészetüknél 
fogva - rövidek, általában mondatnyi terjedelműek. Ezért nevezi nyelvtani 
hagyományunk felkiáltó és kérdő és felszólító m o n d a t n a k  azt, ami 
valójában felkiáltó és óhajtó és kérdő és felszólító b e sz é d m ű; azaz 
funkcionális értékben önálló és teljes szöveg.” (DEME László, i. mű 62. old. A 
szerző kiemelései. - B. F.)

A Hangtani gyakorlatok - részben, a mondókaszövegeket követően szófű- 
zérek és különálló célmondatok is szerepelnek. Ezeken a szóhangsúly figyel
hető meg, illetve a mondatdallam utánozható a szövegek mondatainak dallamai 
nyomán. A Jegyzetben szereplő mondatoknak több mint fele a hagyományosan 
kijelentőnek nevezett mondatok csoportjába sorolható, egy nyolcada a kérdő
mondatokhoz, a fennmaradt rész viszont majdnem arányosan a felszólító és 
felkiáltó mondatok között oszlik meg. Kimondottan óhajtó mondatra nem buk
kantunk. Az ítéletfajták szerinti felosztás értelmében sokszorosan több az állító, 
mint a tagadó; a feltétlen mint a feltételes; a tényleges, mint a lehetséges meg
jelölésű mondatfajtákba sorolható mondat.

A mondatok szerkezeti felépítésük szerinti felosztásában vannak példák a 
teljes, a hiányos és a tagolatlan mondatokra is. A mondatok túlnyomó többsége 
az első csoportba tartozik, sokkal kevesebb a másodikba, s alig néhány a har
madik csoportba. Egymáshoz való kapcsolódásuk szerint egyszerű és összetett



mondatok különíthetők el azzal, hogy az e két csoportba sorolt mondatokat 
még két-két alcsoportba osztottuk: az egyszerűt ken belül tőmondatokat és 
bővítetteket, az összetetteken belül pedig mellérendelő és alárendelő mondatokat 
határoltunk el. Miután megállapítottuk, hogy a mondatok két harmada az egy
szerű mondatok csoportjába tartozik, s ezen a csoporton belül majdnem 
arányosan oszlanak meg tőmondatokra és bővítettekre, az is feltűnt, hogy a 
tőmondatok csoportjában igei és névszói mondatok is vannak, ami a monda
talkotás elsajátíttatása és gyakorlása szempontjából kedvező tényállás, ugyanis 
ezek is, azok is példaként használhatók fel ennek a nyelvtani egységnek ismer
tetésekor és begyakorlásakor. Az összetett mondatok között is hasonló a 
megoszlás aránya: fele-fele arányban fordulnak elő mellé- és alárendelő mon
datok is. Ezek kapcsán azonban meg kell jegyezni, hogy a mellékmondatok kö
zül igen gyakran marad el a kötőszó, s ez semmiképpen sem véletlen. Nézetünk 
szerint ennek két oka van: az első az, hogy ez a sajátosság a mondókák verses- 
rigmusos voltából következik. A kötőszó elmaradásával tömörebb és rit- 
musosabb a szöveg. A másik ok a mondókák gyermeknyelvi voltából kö
vetkezik, vagy legalábbis logikusan ezzel hozható kapcsolatba, s annak egy már 
fejlettebb állapotát tükrözi, azt, amely már kinőtte a szómondat-szintet, de a 
gondolat és mondanivaló kauzális viszonyainak árnyaltabb, pontosítottabb 
kifejezésére még nem képes, s a többértelműséget kiküszöbölő kötőszó el
hagyásával a gyermek szellemi képességeihez idomul a közlés. De ezzel a gyer
mek játékban történő felszabadultsága is biztosítottabb: a szöveg pontosítása 
ekkor nem terheli, hisz figyelmét amúgy is inkább a játék ténye, eseménysora 
köti le. Emellett azonban az elsőként említett okra, de méginkább a másodikra 
vezethető vissza annak ténye is, hogy bár van, mégis számottevően kevesebb az 
olyan mondókaszöveg, amelyben többszörösen összetett mondatok (melléren- 
delők és alárendelők) fordulnának elő. Ennek megértése, reprodukálása, 
valamint önálló létrehozása más, új közlések kifejezésére, sokkal nehezebb az 
előző mondatszcrkezeteknél, - megjelenésük a szövegekben azonban mégsem 
tekinthető véletlennek, sőt, éppen ellenkezőleg: szükségszerűen bekövetkező 
jelenségnek kell felbukkanásukat fogadnunk, mert ezekkel a gyermekeknek 
példát szolgáltatnak, tehát serkentik szellemi fejlődésüket. És ez tudományosan 
is megállapított tényszerű szükségesség. Dán I. SLOBIN állapítja meg: "Annak 
érdekében, hogy a nyelvet elsajátíthassa, a gyermeknek figyelnie kell mind a 
beszédre, mind azokra a kontaktusokra, amelyekben a beszéd elhangzik - azaz 
meg kell próbálnia megérteni mindazt, amit hall, és meg kell próbálnia kifejez
ni mindazokat az intenciókat, amelyek felmerülnek benne. Ez egyenlő areal, 
hogy rendelkezésére kell állnia mind kognitív, mind nyelvi felfedező eljá
rásoknak, annak érdekében, hogy olyan belső struktúrákat építhessen ki, 
amelyek nyelvi és nem nyelvi adatok elsajátítására és egymással való kapcsolat
ba hozására egyenként alkalmasak, valamint azt is lehetővé teszik, hogy a gyer
mek intencióit megnyilatkozásokban juttassa felszínre. Az új szándék megjele
nésének magával kell hoznia azokat az eszközöket, amelyekkel a gyermek az 
általa hozott beszédben ugyanezeket az intenciókat meg tudja fejteni



(dekódolni tudja), ami lehetővé teszi számára, hogy az említett intenciók 
kifejezésére alkalmas új eszközöket felfedezze." Nem véletlen tehát, hogy a 
mondókaszövegekben nem fordulnak elő önbeágyazásos mondatok, s körmon
datok sem. Ezeket nemcsak a stilisztika utalja a bonyolultabb, összetettebb 
mondanivalót kifejező művekbe, de a mindennapi beszéd is kerüli, mert, mint 
azt George A. MILLER kimutatta, az ilyent: "... nehezebb megérteni és 
emlékezetben tartani, mint a jobb-rekurzív változatot."2

Ezeket a gondolatokat nem azért idéztük, mert vonatkozásaikat egyér
telműen az idegennyelv-, illetve környezetnyelv-oktatásra is érvényeseknek 
tekintjük, noha érintkezési területeik, megítélésük szerint, egyáltalán nem 
tagadhatóak, hanem azért, mert a nyelvtanuló latens tanulása révén, az 
ejtésgyakorlatok során több olyan ismeretet szívhat fel, amelyeket azután a 
céltudatosan előhelyező tanítás visszacsatolás útján kihasználhat, azaz, az 
elmélyítés és tudatosítás síkján vihet tovább. Éppen ezért az ejtésgyakorlatokul 
szolgáló szövegek átvételét követően, s e szövegek szókincsének birtokában, 
már gondolhatunk mondatalkotásra, de persze, annak legegyszerűbb fajtájára. 
A latens tanulás ilyen, szövegnyújtotta lehetőségeivel a mondatcentrikus tanítás 
nem számolhat, és a "nonsense szövegek'-re épülő gyakorlatok sem.

Ha a Hangtani gyakorlatok szókincséről kívánunk szólni, akkor akaratlanul 
is szembe kerülünk mindazokkal a kérdésekkel, amelyekkel az alapkutatások is 
szembenéznek e nyelvi részegység lingvisztikái tanulmányozása esetén, de 
főképpen az összehasonlító nyelvészet, mert, mint azt SZÉPE György meg
állapítja: amikor összéfetünk két nyelvet "Hamar kitűnik, hogy ami szónak 
számít az egyik nyelvben, az nem feltétlenül számít annak a másikban."3 S erre 
példát szolgáltat bevezető mondókánk első szava is, a hátamon szó, amely 
szerbhorvátu! pontosan így hangzik: na mojim ledjima!

A szótanításnak azonban ez csak az egyik problémája. SZÉPE György 
imént idézett bevezető tanulmányában saját nyelvtanulási tapasztalatai alapján 
azt írja, hogy a "... a szótanulás mind a mai napig voltaképpen "tölcsér- 
probléma". Ez azt jelenti, - folytatja - hogy egy adott szómennyiséget be kell 
tölteni a tanuló fejébe. Ehhez természetesen jól kiválasztott szóanyag kell, 
minél jobb tanítási módszerek ellenőrzési és ismétlési módszerek stb.

Ez így is volna, ha a szó önmagában álló, automatikus, elszigetelt egység 
volna. Ha a szókincs darabokból állna.

őszintén szólva azt még nem tudjuk, hogy mi a szókincs rendszere, de any- 
nyit azért már tudunk, hogy semmiképpen sem elszigetelt elemekből áll.

S az is közismert már napjainkban, hogy a szavak grammatikai lehetőségei, 
a szóösszetétel, a szóképzés és a frazeológia révén, a szavak túlnyomó többsége 
ténylegesen beágyazódik különböző kisebb összefüggésekbe, sorokba, rész- 
rendszerekbe és mindenféle viszonyokba." (Idézett mű, 23. old.)

A "tölcsér-probléma", azaz a szavak szójegyzékek alapján történő meg
tanulása tehát nem is olyan egyszerű probléma. Az ilyen tanulás után még egy 
másfajta tanulásnak kell bekövetkeznie: a szavak "mindenféle viszonyokba" való 
beágyazódására kiterjedő tanulásnak. Az idegennyelv-oktatás ezt a kérdést a 
szókapcsolatok, szószerkezetek, vagy szócsaládok tanításával igyekezett megöl-



dani, ami nem is logikátlan, és nem is eredménytelen ugyan, de megjegyzendő, 
hogy ezek az egységek is bizonyos nyelvi törvényszerűségek szerint épülnek be 
a náluknál nagyobb nyelvi egységekbe, a mondatba, majd a szövegbe, azonban 
sem a szójegyzék, sem a szószerkezeti egységek szerinti szókincstanulás nem 
vethető el egyértelműen. Ennek a tanulásnak kapcsolatban kell lennie a mon
dattal és a szöveggel! A Hangtani gyakorlatok szóanyagának megtanulása, 
memorizálása eseten ez a helyzet: a mondókában, mint szövegegészben, és a 
mondatban, mint a szövegegész szegmentumában szerepel a szó, s mindkét 
nyelvi egység a maga tartalmában a szó jelentését világítja meg! így a 
mondókák szóanyagának jelentését az említett egységek a beszédkörülmény 
tükrében alapjelentésükben mutatják be. Ez tűnik ki a bevezetést képező, fen
tebb elemzett mondókánkból is: a 14 szó 28 előfordulást jegyez, illetve 29 szót 
ad, ha a megfoltoz helyett az előforduló foltozd meg alakot két szónak tekintjük.

SZÉPE György fentebb idézett soraiból a "minél jobb tanítási módszerét 
úgy értelmezzük mint a tanuló számára minél könnyebb szótanulás választását, 
a minél könnyebb memorizálási biztosító tanulási módot. Ebben az esetben a 
szövegegész a szójelentés emlékezetbe vésését és megértését egyrészt a gyer
mek játékában betöltött funkciója által támogatja, másrészt e szövegek rit- 
musos-rímes-rigmus volta könnyíti meg. Köztudott ugyanis, hogy a rímes, 
ritmusos szövegek megjegyzése könnyebb, mint az egyszerű szójegyzéké vagy 
más szövegeké..Meg kell azonban jegyezni, hogy a szótanulás terhétől teljes 
egészében c megoldások során sem mentesül teljesen a tanuló, ugyanis az efaj- 
ta tanulásnak megerősítő funkciójára továbbra is szükség van, de ez mégiscsak 
másodlagos tevénység.

Természetesen, az sem mellékes, hogy milyen szóanyag megtanítására 
kerül sor. A "jól kiválasztott szóanyag" (SZÉPE György) biztosítása érdekében 
szógyakorisági vizsgálatok is folytak. Ezekről azonban az előzőek során már 
idézett FÉSŰS András kimondja, hogy: "A szógyakoriság alapján való szó- 
kincstervezés nagyon költséges, csak kiterjedt apparátussal lehetséges, és sok 
bíráló szerint (vö.: BOLLINGER, 1972, 114) ezt az óriási munkát nem igazolja 
aztán a gyakorlati haszon." (I. mű, 62. old.) Mi a Hangtani gyakorlatok 
szöveganyagának kialakítása során kevésbé, azaz csak bizonyos megkötésekkel 
befolyásolhattuk a szóanyag arculatát. Ezt két módon gyakoroltuk: az első és 
egyben a ritkábban érvényesíthető beavatkozás az az eljárás, amelyet például az 
a hang/betű gyakorlására vett mondókán végeztünk. Ez a mondóka a gyűjte
ményekben így szerepel: Anna-BannalKuka manna, stb. Úgy ítéltük meg, hogy 
a második sort képező szavak elsősorban nem gyakoriak, másodsorban pedig 
megértésük sok információt igényelne, mert a kuka szó MNYÉSz szerinti 
jelentése süketnéma "ill. rosszul, makogva, zavarosan v. keveset beszélő, s ezért 
sokszor a bambaság, maflaság látszatát keltő (személy, főként gyermek)". De a 
melléknévi és főnévi jelentés mellett másodjelentése szerint: "Horgas fa, 
kampó, amelyekkel a dohánykertészek a szárításra felfűzött dohányt felag
gatják.", harmadjelentése szerint pedig: "Olyan szemétgyűjtő teherautó, amely a 
szemetet erre alkalmas tartályokból önműködően szívja magába." És a manna 
szónak is két jelentését meg jelentésárnyalatait olvashatjuk az említett



szótárban. Ezúttal tehát a jelentésmegértés mellett annak bonyolultsága, a szó 
többjelentésű volta, ritkább előfordulása, s maga a szövegkörnyezet is, sőt az 
alkalmazási-felhasználási cél is indokolta beavatkozásunkat. A szövegkörnyezet 
kapcsán pl. a szó kedvezőtlen-kellemetlen jelentését, a süketnéma jelentést 
azzal kellett volna a hallgatóknak magyarázni, hogy a beszélni még nem tudó 
gyereket kedveskedően róják meg ezzel a szóval, s e magyarázat (függetlenül 
attól, hogy elfogadható vagy nem), már egész más hangulatot teremt, és 
kitérést, eltávolodást idéz elő az ejtés gyakorlásától, amiért tulajdonképpen a 
szöveg egyáltalán említésre kerül. A manna szó ezt a kitérőt még csak 
megnyújtaná és fokozná. A Kuka manna mondóka-sor helyett az Arany Panna 
került a jegyzetbe. Az arany szó elsődleges jelentésében, de becéző mivoltában 
is a szerbhorvátban szintén előfordul, tehát elfogadása is egyszerű és zökkenő- 
mentes. Az Anna név a szerbhorvátban is női utónév és Anka, Ankica stb. 
formában becézett is, tehát azzal, hogy népies becézéssel szerepel a mon
dókában, nem feltűnő, nem problémát jelentő szó. Ez a csere azonban nem azt 
jelenti, hogy minden bonyolultabb jelentéssel bíró szót felcseréltünk. Ezt nem 
csak nem tettük, de elvileg sem tudjuk elfogadni eljárásként, bár az kétségkívül 
igaz, hogy a gyakorlat szempontjából ez a megoldás nagy könnyítést jelent a 
nyelvtanár számára, sőt a tanulónak is: minden egyszerű a célnyelv szavaival, ik
rekként hasonlítanak azok a kiindulónyelviekrc. A probléma azonban akkor 
magasodik egyszerre fel, ha a nyelvtanuló kezébe nem az említett eljárással 
készült leckeszöveg, hanem valódi szöveg kerül. Ebben az értelemben 
problémát jelentő szó, szókapcsolat viszont maradt az ejtésgyakorlatokul 
szolgáló szövegválogatásban. Ilyen pl. a Kár, kár, Varga Pál c. mondóka 
zárósora: Csak a lányok után jár. Az egész sornak, de külön a jár igének 
szerbhorvátra fordítása több olyan kérdést vet fel, amelyektől fentebbi cserénk 
révén megmentettük nyelvtanulóinkat, ezúttal azonban, éppen a jár szó frek- 
vensebb és használhatóbb voltából kifolyólag, nem kímélhettük meg őket.

A szókincsalakítás, szókiválasztás általunk másik érvényesített módja a 
szövegválasztással együttesen valósult meg. így például a zs hang/betű begya
korlására jegyzetünkbe a Zsíp-zsúp, kenderzsúp című mondókát vettük be, 
habár a Darázs figyelmeztetése c. mondókában sokkal többször fordul elő a 
begyakorlásra soros zs. A választást éppen a két mondóka szóanyaga döntötte 
el, ugyanis ez utóbb említett mondókában a zsú hangutánzó szó tizenkétszeri 
előfordulásán kívül csak a Zsuzsa név jelenik meg egyszer, kétszer pedig a 
szúrok ige, s ez a szóanyagot tekintve még akkor is kevés, ha a cím két szavát is 
hozzászámoljuk.

A Hangtani gyakorlatok szóanyagát a mondókákat kísérő, s az adott hang 
begyakorlását is szolgáló szófűzérek is gazdagítják. Ezek amellett, hogy a 
begyakorlásra éppen soros hangot szóeleji, hangzóközi vagy szóvégi helyzetben 
prezentálják az egymagában álló szó hangsúlyviszonyait is példázzák, a nyelv
tani anyag feldolgozása során pedig példaanyagként hasznosítottak. Ezeken 
kívül a szókincstervezés még egy érvényesített szempontjáról szólhatunk: a 
szótest, a szóalak szerkezetéről. Figyelmet érdemel, hogy a mondókák, és az 
ezeket követő szófűzérek szavainak legynagyobb része alapszó, ami gyakorlati



szempontból azt jelenti, hogy a szóanyag e része a szóösszetétel és szóképzés 
tanításakor jól kihasználható: didaktikailag pedig azt, hogy a már ismertre épül 
az új. E jelszószerű meghatározásnak a lényege az, hogy a tanulót mentesíti új 
példaanyag megtanulásától, aminek köszönhetően a szóképzés elemeinek, 
műveletének és eredményeinek megfigyelésére összpontosíthatja figyelmét, 
tehát a tanítás és tanulás eredményessége, hatásfoka lehet kifejezettebb.

Csak egy példa erejéig igazoljuk állításunkat! A bevezetést képező mon
dóka egyik sora így hangzik: "Hátamon a zsákom,". Az említett szóhántás- 
játékkal levezetjük a következő sort: háton a zsák -  hát zsák; de a hát szóból 
képezhető a háti képzett szó, majd pedig a hátizsák összetétel. Ezzel el
lentétben a mondókában szereplő foltozd igéből a toldalékok elvonása útján 
szemléltethető a szóképzés művelete és nyelvi törvényszerűsége: folt -  foltoz.

A Hangtani gyakorlatok idején ezek a mozzanatok az amúgy is szükséges 
szüneteket kitöltő pihentető játékok szerepét töltik be, amelyek e ponton csak 
érdekességnek, "nyelvészkedő kedvcsinálásnak" számítanak, de az anyagtár
gyalás egy elkövetkező szakaszában központi feladattá válnak, felemlegetésük 
tulajdonképpen a tanuló lélektani felkészítése: az . új anyagtól való félelem 
levezető eljárása.

Az is csak természetes, hogy a mondókaszövegek szókincsében akadnak 
olyan szavak is, amelyek a további tanulás során nem, vagy nemigen válhatnak 
hasznosíthatókká. Ezek közé a kimondbttan tájnyelvi kifejezéseket sorolhatjuk 
elsősorban, amelyek a szövegegészben hangzásukkal és annak tudatosításával, 
hogy a magyarban is vannak ilyen kifejezések - be is töltötték funkciójukat. 
Kevésbé hasznosíthatók az elavult szavak, a hangutánzó szók, a csúfolok, de 
részben itt kell megemlíteni a különböző állat- és madárneveket is, amelyek 
ugyan a köznyelv tartozékai, mégsincs valami nagy lehetőség ismeretük hasz
nosítására. Mindebből kitűnik, hogy a mondóka a falu és a faluhoz közelebb 
álló természet világát vetíti inkább urbánus világunk elé, s ez ennek a 
válogatásnak bizonyos fogyatékosságát is jelezheti, meg azt is, hogy elképzel
hető egy kritériumainkat érvényesítő mondóka-stílusú, de urbánus tárgyú és az 
ejtésgyakorlatok céljainak megfelelő szöveggyűjtemény is, bár nem bizonyos, 
hogy a fáradság célszerűség és eredményesség szempontjából számottevőbb, 
jelentősebb előrelépést eredményezne. De az említettek mellett a szófűzérek- 
ben bizonyos számban célszavak is előfordulnak, amelyek csakúgy kevésbé 
használhatók ki, mint az imént említettek, de ezek kimondottan az ejtés 
gyakorlása végett kerültek a szófűzérekbe. Ilyenek: mák, árpa, galagonya, íj, 
matt, hőerőmű, taccs, biggyeszt, buggyan, roggyant, dzéta, madzag, lándzsa, 
hodzsa, maffia, éhhalál; vagy a jelentésmegkülönböztetést példázó, hosszú - 
rövid hangzókat szembeállító szópárok: új -  ujj, ép -  épp, lap -  lapp -  
Lappföld, szál -  száll, ál -  áll, vad -  vád, kar -  kár, öt -  őt, szurok -  szúrok, stb.; 
valamint az egybeírással és különírással kifejezett eltéréseket példázó 
szópárok: gyűrűs ujj -  gyűrűsujj, fiatal ember -  fiatalember, stb. Azonban 
egészében véve mégsem egyértelmű e szavak egyoldalú kihasználásának lehető
sége, ugyanis a passzív szókincs is bír bizonyos jelentőséggel: biztonságérzetet 
kelt, megfelelő alkalomkor aktivizálható.



A magyar nyelv/beszéd hangjainak elsajátítása természetesen magában fog
lalja a hangképzésre vonatkozó tárgyi ismeretek átadását is, aminek azonban 
kimondottan az cljsajátítás folyamatát, az ejtést kell segítenie. Ebben az is
meretátadásban "A fonéma releváns sajátságainak föltétlenül szerepelniök kell 
meghatározásában; a relevanciát pedig a fonémának a számára legideálisabb 
környezetben való megjelenéséből (pl. a magyar mássalhangzókét praevoka- 
likus, az orosz magánhangzókéi hangsúlyos helyzetbeni formákból) állapíthat
juk meg. Csak azt nem szabad gondolni, hogy a fonéma releváns sajátságainak 
mindegyikét feltétlenül meg kell találnunk minden realizációjában. Hiszen ahol 
az egyiket vagy másikat nem találjuk meg, ott a nyelvi rendszer, a szóalak 
egésze, s ezer más asszociatív szál bőven ellensúlyozza ennek a hiányát. Csak 
azt kell tudomásul vennünk, hogy a fonémákat nem magukban ejtjük már, 
hanem a hangtestek e g é s z é b e  ágyazva; de ennek ellenére a maguk eredeti 
értékében vannak jelen, legalábbis addig, amíg az egymáshoz kapcsolódásuk 
pusztán s z i n k r o n i k u s  asszociatív törvényei érvényesülnek csak rajtuk."4 
(A szerző kiemelései. - B. F.) DEME László e régen megfogalmazott gon
dolatai érvényesülnek ejtésgyakorlati szövegválogatásunkban. A begyakorlásra 
éppen soros hang azonban , nem csak a szóban, hanem a mondatban és a 
szövegben is megfigyelhető, éspedig nem csak abban a szövegben, amelyben 
domináns hangként jelenik meg nagyobb előfordulási számaránnyal, vagy 
kiemeltebb funkcióban, hanem azokban is, amelyekben nem rendelkezik ezzel 
a szereppel.

A magyar nyelvvel való ismerkedés kezdetén, tehát az ejtésgyakorlatok 
kapcsán az oktatási feladatokat a következőkben foglalhatjuk össze:

A tanulónak meg kell ismernie az ábécét, és el kell sajátítania a 
beszédhangok elfogadható szintű ejtését;

-  a magánhangzók felosztását (különösen: palatális -  veláris, labiális -  illa
biális, hosszú -  rövid);

-  a mássalhangzók felosztását (képzési helyük, zöngés illetve zöngétlen 
voltuk és időtartamuk szerint);

-  a beszédhangok folyamatos beszédben való egymásra hatását:
a) a magánhangzók egymásra hatását (hangrendi illeszkedés);
b) a mássalhangzók egymásra hatását (hasonulás -  részleges 
és teljes hasonulás -, összeolvadás);

-  a magyar beszéd dallamának főbb jellemzőit (szöveg- és mondatdallam);
-  a magyar helyesírás alapelveit (ejtés, szóelemzés, hagyomány elvének 

érvényesülése), és elemeit;
-  hogy a magyar nyelvben a beszédhang minősége és időtartama fonemi- 

kus sajátság, s hogy ezek a sajátosságok a magán- és mássalhangzók ese
tében is érvényesek.

-  Külön feladatot jelentett a Hangtani gyakorlatok anyagának válogatá
sakor a szövegtani, mondattani, szótani és fonetikai-fonológiai szempon
tok betartása, amelynek a nyelvtanuló munkájának könnyítését és



nagyobb fokú racionalitását kellett szolgálniuk, valamint a szükséges is
mereteket magukba foglalniuk.

Dr. MATIJEVICS Lajos népi mondókagyűjteményének statisztikai elem
zése igen érdekes eredményeket adott. Többek között megállapíthattuk, hogy 
egyes mondókákban, sőt mondókaválfajokban egyes hangok kifejezetten na
gyobb előfordulással, frekvensebben szerepelnek mint a többiben. De ez még 
nem jelentette azt, hogy a dominás hanggal rendelkező darabok ejtésgyakorlati 
szövegként használhatók (1. a szókincs kiválasztása kapcsán említett A darázs 
figyelmeztetése c. mondókáról elmondottakat). A hangtani vonatkozások ismer
tetésére hadd álljanak itt a már említett Anna-Banna mondóka hangtani adatai.

A szöveg: Az előforduló hangok száma és %-a:

A mondóka összesen 42 hangja közül 14 a, tehát az a a mondóka leg
gyakoribb, azaz domináns hangja. Mint említettük, e mondókában egy sort 
felcseréltünk elsősorban szótani, de hangtani okokból is. A mondókák hang
zógyakorisága kapcsán itt csak érdekességként említjük meg, hogy egy-egy 
beszédhangunk előfordulásának alapján, tehát a domináns hangokat véve 
alapul, a magyar nyelv hangjainak túlnyomó többségére kiválasztható egy vagy 
több mondóka. Ez esetben is bizonyos eltéréssel, de kifejezésre jut a magyar 
nyelv már kimutatott hanggyakorisága, éspedig vagy úgy, hogy legfrekvensebb 
hangzóink több mondókában domináns hangok, vagy úgy, hogy a kevésbé 
gyakori hangzók egy-egy mondókán belüli dominanciája nem kifejezett, avagy, 
mint pl. a dz esetében, éppen csak előfordulásáról tehetünk említést, ugyanis e 
hangunk mindössze két versikében (a Sajdáné, Bodzáné és az Egy üveg alma 
címűekben fordul elő kétszer-kétszer), vagy még erről sem, mint a dzs, ddzs, ff, 
és a hh, amelyek egyetlen egyszer sem bukkantak fel. A hangstatisztikai adatok
kal egyezést mutat az is, hogy a magánhangzók általában gyakoribbak domi
náns hangként is a mássalhangzóknál, statisztikai előfordulásuk szerint is. Mind 
a magán-, mind a mássalhangzók csoportjában több olyan domináns hanggal 
rendelkező mondóka fordul elő, amelyekben ezt a gyakoriságot rövid hangzó 
képezi. Különösen kifejezett ez a mássalhangzók csoportjában. Ennek követ
keztében szövegválogatásunkkor a mássalhangzók ejtésének begyakorlására 
szolgáló szövegek esetében a rövid hangzóra választottunk kritériumainknak 
megfelelő szöveget, e hangok hosszú párját viszont a mondókát követő

ANNA-BANNA a = 14 33,33
Anna-banna, b = 2 4,76
Arany Panna, e = 3 7,14
Egyet-kettőt g = 1 2,38
Ugorj, Anna! gy = 1 2,38
Hopp, hopp! h = 2 4,76

j = 1 2,38
k = 1 2,38

nn = 6 14,28
o = 3 7,14
ő = 1 2,46

pp = 2 4,76
r = 1 2,46
t = 2 4,76

tt = 1 2,46
u = 1 2,46



szófűzérekben megjelenő szavakkal érzékeltettük, illetve ezeken gyakoroltatjuk 
ejtésüket.

A szöveganyag kiválasztása során, ha csak lehetőség volt rá, igyekeztünk 
keretekben hagyni azt a szöveget, amelyben a legmegfelelőbben érvényesültek 
beszédhangjaink tulajdonságai. E tulajdonságok észrevéttetése érdekében pe
dig kontrasztív szembeállításukra is kísérletet tettünk. Ezt különösen azon 
magánhangzók esetében igyekeztünk elérni, amelyek a magyar hangrendszer
ben megfeleltetett párral rendelkeznek, a szerbhorvátban viszont e két hangunk 
közül csak az egyikre lelhetünk fel emlékeztető hangot. Pl.: magyar: a - á, e-é. 
így következik ez ábécénk első két hangjának elsajátításával. Az a ejtésének 
elsajátítására kiválasztott mondókában, az Anna-Banná-ban (amelyet más 
szempontokból már többször is említettünk) szókezdő, mássalhangzóközi és 
szózáró helyzetben, a címben és a mondóka első sorában, tehát szövegen belül 
is kiemelt helyen jelenik meg az a. Ezt a kiemelt helyet biztosítja még a követ
kező sor is: Arany Panna. Az a hang körül cserélődő mássalhangzók állan
dóságával méginkább kidomoborítják magát az ű-t. Ezzel kitűnik az ű-nak mint 
magánhangzónak a mássalhangzókkal szembeni kontrasztja, tehát az e han
gunkkal való ismerkedés, e hangunk percipiálása szinte akadálytalanul 
történhet meg. Emlékezetben való megtartását a következő sor magán- és 
mássalhangzói sem felhősíthetik, - ezek ugyanis élesen különülnek el tőle: 
Egyet-kettőt. A következő verssor első szótagja még ezt a tendenciát folytatja, s 
csak azután bukkan fel az a értésére, megkülönböztetésére negatívan ható o: 
Ugorj, Anna!, de azonnal jelentkezik a megerősítő hatással bíró ismétlődő ű - s  

szó, az Anna név, hogy végül első magánhangzónk még határozottabban 
kerüljön szembe a nyelvtanulók hangérzékelésében az o-t leginkább zavaró o- 
val: Hopp, hopp! -szavakkal zárul a mondóka.

Ezzel azonban nem zárul le az a ejtésének gyakorlása. A varjúfiú beszéde c. 
mondóka gyakori d-hangjainak kontrasztív szembeállításával folytatódik per- 
cipiálásának stabilizálása. De ezt megelőzően az á hang szerbhorvát a-tól való 
biztosabb megkülönböztetése érdekében felidézhetjük, esetleg e mozzanatra 
összpontosítva újra elemezhetjük a bevezető mondókát, az Egy, kettő, három 
címűt. A két nyelv közötti hangkontrasztivitás után sor kerülhet az egy nyelven 
belüli hangösszevetés műveletére. Az új mondóka első sorában: Kár, kár, Varga 
Pál három á foga közre a már megismert, de szinte a biztonság kedvéért mégis 
kétszer előforduló a-t, s ennek már számszerűségével is a különbségek 
érzékelését kell eredményeznie amit kiemel még az is, hogy nincs más értést 
zavaró magánhangzó, a mássalahangzók viszont ezúttal is a szóbanforgó han
gok értését-meghallását támogatják. A mondóka következő verssorában: Nem 
kapál, nem kapál, az e nagyon elüt az a-á-tól, tehát észlelésüket nem nehezíti, 
ellenben ezeknek egy szóban való előfordulása (kapál) kiélezi a közöttük való 
különbségtétel szükségességét, így kontrasztjuk fokozottabban érvényesül. A 
szembekerülés egyrészt megismétlődik, másrészt fokozódik is a versike záró 
sorában: Csak a lányok után jár. A két ű-val kezdődő és két á-val záródó 
verssor közepén, az á-o szembekerülésével nemcsak e gyakorlat sajátosságai 
éleződnek ki, de fény derül a mondókabeli suttyólegény Varga Pál "bűnére" is:



a lányok után lóg, a beste, ahelyett, hogy kapálna! És hiába is kísérelnénk meg e 
vétke alól fölmenteni, nem sikerülhet, -  a magánhangzók éles kontrasztjai ezt 
makacsul akadályozzák...

Az á percipiálásának megerősítését A kacsák beszéde című mondókából a 
Hány zsák árpátok van? kétszer ismétlődő kérdőmondatá-inak túlnyomó több
sége hivatott megerősíteni, s a különbségeket az egyszer-egyszer felbukkanó o- 
a árnyhangok húzzák alá.

Nem annyira tartalomhoz kötődötten, de úgyszintén kiélezetten kerül 
anyanyelvűnkön belüli kontrasztba az e-é a Marcka utca ki van rakva c. 
mondóka záró részében. "Egyed, négyed, egyed, négyed", stb.

Egészen más a helyzet a szerbhorvátban teljesen hiányzó, a magyarban vi
szont meglévő magánhangzók észleltetése és produkáltatása terén. Az ö,ő és 
ü,ü hangok képzését kell ismertetni és magyar hangrendszerbeli helyüket leírni, 
s ennek elméleti elfogadtatása mellett sok időt és erőfeszítést kell az ejtésre 
fordítani. Az e célra kiválasztott mondókák, különösen az Öt török és a Hüs a 
szűröm címűek, kiválóan megfelelnek rendeltetésüknek. De az sem tévesztendő 
szem elől, hogy ez esetben nehezebb feladattal áll szemben a nyelvtanuló és 
tanára is, mert készségkialakító, készségelsajátító, illetve e folyamatot elősegítő 
munkájuk során több hang számára kell ejtés- meg hallássávot biztosítani, mint 
a szerbhorvát a-o hangokkal párhuzamosított magyar á-a-o esetében. (L. a 3. 
ábrát.) Ott ugyanis a képzés terén a tanuló számára anyanyelvén az a-o között 
csak egy új, merőben új hang képzési területének kellett megtalálnia a helyét 
(és persze a módját is). És erre emlékeztet a szóbanforgó hang észlelésének 
ténye is: a szerbhorvát a-ra némileg emlékeztető á és a magyarral majdnem tel
jesen egyező o hangok között kellett hallási zónát biztosítani a magyar a-nak. 
Ez utóbbi esetben pedig a szerbhorvát palatális sorban lévő e-i-vel szemben 
nyolc magyar magánhangzó sorakozik fel, tehát az előző mintára készült 4. ábra 
a következő helyzetet szemléltetheti:

/. ' e / /  i /

/ e / / /  i,í / ü,ű /

Az ejtés- és hallássávokat itt is a ferde vonalak jelzik, de az előző ábrához 
viszonyítva a magyar hangok sorát jelképező egyenesen sűrűbben fordulnak elő 
jelek, ami a szóbanforgó ejtéshez és észleléshez fűződő problémát is jelképezi: 
a szerbhorvát anyanyelvű magyarul tanulónak valóban nehézségeket jelent a 
magyar hangok észlelése és képzése/ejtése. Az ábra azonban már kevésbé 
szemléletesen mutatja, csak sejteti azt, hogy a rajta szereplő magyar beszéd
hangok mely anyanyelvi hang/hangok hallásszférájába lopják be magukat, azaz 
melyekkel "keveri", téveszti őket össze a nyelvtanuló. Ez a kérdés bonyolultabb, 
ezért egy másik munkánkban is foglalkozunk vele*, itt viszont általánosítva azt

* Bagi Ferenc: Tollba mondott szöveg hangtani vizsgálata. (Megjelenés alatt)



tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy a magyar nyílt e, valamint az ö,ő és 
ritkábban az é is a szerbhorvát e-bc olvad a nyelvtanulói észlelésben, míg az ü,ű 
és igen gyakran az é a szerbhorvát i sávjába szegődik. Az a képzésére és 
észlelésére viszont az o hat rendkívüli erővel, de ez esetben visszahatásról is 
szólhatunk: nem is egészen ritka, hogy az elhangzó o helyett a-t írnak 
tollbamondáskor.

Az i, ( és u,ú a szerbhorvátban is nagyfokú hasonlósággal vannak meg, 
természetesen rövid változatukban. Alapvető jellemzőik elsajátíttatásával nincs 
is baj, de a hosszú hangok ez esetben is gondot okoznak. A beszédhangok 
időtartama a szerbhorvátban csak kivételes esetekben jelentésmegkülönböz
tető, alapjában véve viszont nem fonemikus sajátság. A hosszú magán- és 
mássalhangzók ejtésének gyakoroltatása ezért külön figyelmet érdemel.

Természetes, hogy a magánhangzók ejtésének begyakorlására szánt szöve
gek átvétele után sem hagyunk fel ejtésük további gyakorlásával, javításával, 
csak éppen a mássalhangzók helyes ejtésének és képzésének elsajátíttatására 
kerül át a hangsúly. E hangok közül lényegesebb eltérést JUHÁSZ Géza és 
KOVÁCS János felnőttek magyartanulására készült könyvének előszava sze
rint5 a ty (Ć), gy (đ), cs (č), dzs (dž) hangok képzésében észlelhetünk. A más
salhangzók közül csak a dz hang teljesen új, azaz csak e hangunkhoz nincs 
hasonló a szerbhorvát nyelvben. Ezzel szemben az ly (lj) létező hang a 
szerbhorvátban, és nem csak betűjel, mint a magyarban. Az imént említett 
szerzők szerint a magyar ty és gy sokkal lágyabbak szerbhorvát nyelvi meg
felelőiknél, továbbá abban is eltérnek tőlük, hogy e két hang a cs-vel és dzs-vel 
szemben élesebben határolódnak el a magyarban, mint a szerbhorvátban. Az r 
hang a szerbhorvátban szótagalkotó, a magyarban viszont nem az. A magyar
ban a mássalhangzók, szóeleji helyzetüktől eltekintve, hosszúak is lehetnek, s ez 
jelentésmegkülönböztető funkcióval jár, míg a szerbhorvát nyelv mássalhangzói 
sem egyik, sem másik tulajdonsággal nem rendelkeznek. Természetesen, az 
ejtésgyakorlatok során e sajátosságokat tudatosítani, észlelteim kell és kép
zéskor ki kell fejeztetni hallgatóinkkal. E célt szolgálják, mint azt említettük, a 
szófűzérekben szereplő hosszú mássalhangzókat is tartalmazó szópéldáink, de 
sok esetben a célmondatok is.

Az cjtésgyakorlatokat követő Nyelvtannak nevezett fejezet első anyag- 
egységei, hangtani részei, szorosan kötődnek az előző, ejtésgyakorlati részhez. 
Ezfek az anyagrészek az elmélet, a megtanulás síkján tudatosítják a magyar 
nyelv magán- és mássalhangzóinak felosztását, egymásra hatását, azaz mindazt, 
amit fentebb tételesen felsoroltunk.

3. A nyelvtani anyag szemléltetésére szolgáló szövegek elemzése
A tankönyvírókat igen sok bírálat érte már a tankönyvek szövegei miatt. A 

hiányosságokat pedagógiai, stilisztikai, nyelvhasználati, stb. szempontok szerint 
rótták fel nekik, holott a szűkre szabott szókincs, a hiányzó ragozástani és egyéb 
ismeretek következtében csak nagy leleményességgel lehetett valamennyire is



"életes" szöveget írni. S talán éppen az volt a baj, hogy a nyelvi anyag 
prezentálására "életes nyelvet" szituatív szöveget kívántak mindenáron biz
tosítani, s ennek érdekében e szerzők "regényesíteni" igyekeztek a tanköny
veket. így a tankönyvben rendszerint egy család szerepel, apát, anyát, fiút és 
lányt írnak le rokonságuk, barátaik ismerőseik körében mutatják be őket napi 
teendőiket végezve. De e családregénybe illő viszonyokat a minimalizált számú, 
s csak a iegszükségesebbek kifejezésére szorítkozó szókinccsel és nyelvi 
kelléktárral "ábrázolták", valójában: torzították. Gyakorlatilag mást nem is 
tehettek. Kézenfekvő tehát, hogy semmi szükség a regényesítésre, csak egy
szerűen nyelvi-nyelvtani szemléltető anyagot kell adni, ami szövegszerű, szöveg
re emlékeztető formában prezentálható, a szöveggé szerveződés stádiumában 
lévő mondatsorral is kifejezhető legyen, amely a tanult anyag egy részének 
felidézése mellett az új módszeres egység anyagát illusztrálja a mondatok mint 
szövegegységek szöveggé szerveződésének folyamatával egyetemben. Amint 
azonban a tanuló a nyclvelsajátítás kialakított ütemterve szerint célnyelvi is
meretszerzésében mind mennyiségileg, mind minőségileg arra a szintre eljut, 
amelyben már rövidebb terjedelmű, egyszerűbb struktúrájú és az átvételben 
szoros módszeres egységnek megfelelő nyelvi anyagot tartalmazó szöveg fel- 
használása lehetséges, - ilyen leckeanyaggal kell dolgoznia, ezekre kell áttérni. 
Ezek szerint a tankönyvi szövegeket szövegtani szempontból nézve szöveg alatti 
szintű, a szöveggé szerveződés folyamatában lévő mondatsoroknak kell tekin
teni, amelyek funkciója az átvett és új nyelvi tananyag nyelvi illusztrálásában 
nyilvánul meg. Konkrétabban, gyakorlatszerűbben szólva, ha egy fentebbi 
értelemben vett tankönyvi szövegben az előzőek során elsajátított, átvett nyelvi 
anyag mellett szerepel a következő mondat: "A z&varól hazatérő fiúk friss be
nyomásaikra/ és új L;.:crőseikra/ beszélgettek.", amelyben a delativusi -ró/, -ről 
az új, a tárgyalandó rag, akkor ennek a mondatnak a szerbhorvát anyanyelvű 
magyarul tanulók és magának a tanításnak szempontjából nézve az a szerepe, 
hogy a magyar viszonyrag két azonos nyelvi értékű változatát ismertesse (a -ról 
veláris, a -ről palatális), a hangrendi illeszkedés törvényének érvényesülésével 
(s az új fogalom a tanuló anyanyelvi előismereteihez viszonyítottan), de azt is, 
hogy e viszonyragpárnak a szerbhorvátban két eset felel meg: 1. sa žurki (a 
zsúrról), és 2. o utiscima, o novostečeni/n prijateljima- és ennek tudatosítása 
sem maradhat el. Ezek a leckeszövegek azonban önkörükön belül is réte- 
geződhetnek minden kötöttségük és racionalitásuk ellenére, a változatosság, de 
a beszédhelyzet, a szituáció utánzása, mímelése végett is. Ehhez a mímeléshez a 
nyelvtanulónak anyanyelvi ismeretein és tapasztalatain kívül a Hangtani 
gyakorlatok szöveg'anyaga nyújt példát. Jegyzetünkben a leckeszövegek között 
mondatokat (viszonyragokat, stb. példázókat), szövegszerű mondatfüzérekzl 
(köz- lést, leírást, eseményelmondást tartalmazókat), dialógusokat (méltat
lankodást, helyeslést, informálódást, eseményközlést fejeznek ki), valamint egy 
monológra emlékeztethető szöveget különíthetünk el leckeszöveg-műfajként.

Az új nyelvtani anyag szemléltetésére igen eredményesen használhatók fel 
a tényleges szövegek is. A magyar és szerbhorvát nyelv hangtanára vonatkozó 
megállapítások, tények levonására láttunk már alkalmas példát. A Réten, réten...



címmel szereplő népdal dallama és ritmusa a hosszú és rövid szótagokat, ezzel 
pedig több esetben a hosszú és rövid magánhangzókat emeli ki, állítja 
egymással szembe. Az Egyszer volt egy teve c. mondóka, amely a Hangtani 
gyakorlatok anyagában az e hang észlelésére és ejtésének begyakorlására 
szolgál, nyelvtani szempontból a határozott és határozatlan névelő, valamint a 
határozottság és határozatlanság fogalmának kialakítására aknázható ki rend- 
kívül sikeresen, mivel az első két sor határozatlan névelőjével szemben a 
második két sorban határozott fordul elő:

Egyszer volt egy teve,
Szakálla volt egy kefe.
Elszakadt a kefe,
Elszaladt a teve.

A környezetnyelv-tanítás szempontjából rendkívül kedvező a mondóka 
képszerűsége, s a névelőváltozással kifejezett tényálláseltérés konkrétsága a 
két-két sor között. A kétféle névelő, és az általuk kifejezett aspektusok közötti 
különbség szemléletes magyarázata azért fontos, mert "A szerbhorvátban a 
magyar névelő helyett általában nem áll semmi."6 Tehát logikus, hogy a 
nyelvtanuló számára nem lenne elegendő, ha csak ismertetnénk a névelőkről 
nyelvészetileg megállapított tényeket. így viszont egyértelmű, hogy az első két 
sorban az egy határozatlan névelő azért jelenik meg, mert a tevék lehetséges 
egyedei közül egyről, akármelyikről van szó, s ennek a meghatározatlan tevének 
először említett, tehát beszédközleményből nem ismert meghatározatlan szakál
láról, amit leleményesen kefének minősít a népi mondóka szerzője. De egy 
bizonyos cselekmény (a kefe elkopásának) lejátszódása után már a beszédbeli 
előzményből ismert teve szalad el. Most már meghatározott, ismert tevéről van 
szó, arról tehát, amelyiknek a szakálla csak egy kefe volt, s tetejében még az is 
elkopott. Tehát a névelőcsere logikailag is, nyelvileg is -  indokolt, szükséges!

Egy másik szöveg a feltételes mód nyelvi jelének ismertetésére szolgál. A 
Garzó Péter megy a rétre c. négysoros népdalban is két-két sor különbözik. Az 
első két sor két kijelentő módú igét foglal magába, míg a második kettő két 
igéje bizonyos feltételek, gátló körülmények miatt be nem következett cselek
ményről tájékoztat -  feltételes módban. Ezenkívül a népdal múlt idők társadal
mi viszonyait, -életkörülményeit fellebbentő tartalmait ezúttal a nyelvtani anyag 
lényegének elmélyítésére használhatjuk ki, ha bizonyos mértékig verselemzésre 
emlékeztető érveléssel az igével kifejezett cselekvéstartalom kifejtését akadá
lyozó mozzanatokra, és ezek elhárításának feltételeire összpontosítjuk a nyelv
tanulók figyelmét. Ezzel szemben a segédige feltételes módjának ismertetését 
szolgálja a Ha én cica volnék című versike. A mutató névmás, valamint a 
felszólító mód nyelvi kifejezési módjának érzékeltetésére-szemléltetésére tánc
szókat választottunk, mert ezek rövidségük ellenére szövegmivoltukban iga
zolják azokat a cselekvésfelhívásokat, amelyek végzésére a hallgatóságot rá 
akarják venni. A Szerbusz, tíz c. mondókában tízes számnevekre, sorszámokra 
és szorzószámnévre bukkantunk, s a számnevek bevezetőjéül ezért tettük meg. 
A birtokos személyragozást irodalmi alkotáson, JÓZSEF ATTILA Tiszta



szívvel című versének, különösen a vers első versszakának felhasználásával is
mertetjük. A birtokviszony fogalmát az ismétlődő birtokos ragok, az -m-ek el
hagyásával, majd visszahelyezett olvasásával, a felolvasott versszak nyomán a 
hallgatók szinte minden további magyarázat nélkül tisztán megértik. Hatásos ez 
a megoldás, mert a költemény e kétféle olvasata nagyon érdekes értelmezéseket 
és hatásokat gyűrűztél fel, ha előzőleg megismerték a versben szereplő, előfor
duló szavak jelentését. Tapasztalatunk, hogy c megoldás nyomán a költő élete 
és munkássága iránt is megnő az érdeklődés.

.Jegyzetünkben a nyelvi anyag szemléltetésére szolgál a Volt egyszer egy 
szarvas c. mondóka is. Ez a -nak, -nek birtokos jelző ragos (genitivusi) vi
szonyrag fogalmával egyben a családfa ágrajzát is szemlélteti a maga kedvesen 
naiv módján:

VOLT EGYSZER EGY SZARVAS
Volt egyszer egy szarvas,
Szarvasnak az anyja,
Anyjának az anyja.

Volt egyszer egy szarvas,
Szarvasnak az apja,
Apjának az apja.

Ezzel azonban nem zárul a nyelvi anyagot prezentáló szövegek sora, 
ugyanis jegyzetünk második részének, az Újságot olvasunknak mindegyik 
újságcikke egy-egy nyelvtani anyagegység megfigyeltetését, a szöveg eleven 
közegében való megláttatását szolgálja.

A nyelvtani anyag szemléltetésére szolgáló szövegek e rendeltetésük mel
lett népismereti vonatkozású információkat is nyújtanak, a második rész 
említett újságcikkei pedig a társadalmi-politikai élet bizonyos elemeit is felvil
lantják. A szövegeket (gyermekdalokat, népdalokat, vagy a táncszók kur- 
jantásainak körülményeit) magnóról, hanglemezről hallgathatjuk meg, esetleg 
dokumentumfilmen láthatjuk is, de ezek híján előadásuk, mondásuk körül
ményeinek szóbeli ismertetésével is betöltik informatív jellegüket. Irodalmi 
alkotás esetén, természetesen a költőről és koráról nyújtunk rövid ismertetést. 
Ezek az információk nem foglalhatnak le sokat a tanítási időből, közlésükre is 
akkor kerülhet leginkább sor, amikor a tanítási óra menete bizonyos mono
tóniát megtörő szünetként nemcsak megengedi, hanem igényli is az effajta 
kisebb kitérőt. Erre alkalmat a mondókák mellett már olvasmányként meg
jelenő három-három tréfás népdal és népi szerelmi ének, a két rövid népmese 
és a népmonda már puszta mivoltával is felkínál.

A fentebb említett három szövegtípus mondattani szempontból olyan 
anyagot prezentál, amely létrehozásával a nyelvtanuló produkáló/létrehozó 
tevékenysége során kísérletezik, amit gyakorol.

A szókincsanyag e leckeszövegekben nem új, ugyanis annak zöme a 
Hangtani gyakorlatokká] kerül ki, erre épül. E szavak jó részének ismételt fel- 
használása memorizálásukat segíti elő, könnyíti meg. Bizonyos számú új szó



bevonása azonban elkerülhetetlen volt egyrészt a leckcszövegck természe
tesebb hangzása érdekében, másrészt az anyag tárgyalásából következőleg. Ez 
utóbbira lehet példa a 19. szöveg címet viselő párbeszéd, amelynek 19 új szava 
közül 18 módosító szó, azaz a módszeres egység anyaga. Az ilyen nagyobb 
számú új szóval operáló anyagrészek feldolgozása több időt vesz igénybe, mint 
a már ismert szókincsre épülő új anyag tárgyalása.

A készségfejlesztés szempontjából (ejtés, értés, írás és olvasás) meg
jegyzendő, hogy valamennyi elemét e rész is angazsálja. Az ejtésgyakorlás 
szempontjából különbséget jelent az a tény, hogy a verses formájú mondóka- 
szövegekkel szemben ezek a szöveg-féleségek (a fentebb felsorolt három 
rétegre, válfajra osztható leckeszövegeket nevezzük most így!) prózában íród
tak, tehát a mindennapi kommunikáció dallamait kívánnák példázni, de 
méginkább megkövetelni (!), a verses szövegek viszont már inkább költe
mények, tehát a művészi beszéd felé mutatnak. Ehhez húznak inkább az 
említett prózai népi alkotások is, bár nem egyértelműen követelik meg a 
művészi beszédet. Ezek a mozzanatok a tanuló célnyelvi beszédének termé
szetes dallamvezetését erősítik. A tananyaggal, illetve a nyclvelsajátítási előre
lépésekkel fokozatosan növekedik az olvasmányok mondatainak hosszúsága, 
gyakoribbá válnak a szóösszetételek és a képzett szavak, s ezek az ejtés további 
gyakorlását, és persze, fejlődését teszik szükségessé, bár mindez eléggé észre
vétlenül történik a jól lefolytatott "mondókázás" után.

Az értés, az írott és kimondott szó értésének biztosabbá válását garantálja 
a mérsékelten növekvő új szavak száma (amely nem kíván megerőltető 
szótanulást), és főképpen a régi szavak új viszonylatban, új közlésekben való 
megjelenése. Az értésnek nyit utat a nyelvtani anyag részenkénti elsajátítása is. 
Az írást a másolás mellett egyre gyakoribbá váló tollbamondás, az olvasást 
pedig a terebélyesedő ismeretek mellett kötelezően ismétlődő szövegolvasás 
fejleszti tovább.

4. A haladó stádium, azaz az Újságot olvasunk című fejezet
szöveganyagának elemzése

A nyelvtanulás e szakaszában, stádiumában a felhasználandó szövegeknek 
elsősorban a tanítás céljainak kell megfelelniük mind tartalmi-nevelői, mind- 
lsedig nyelvi-nyelvtani szempontból. E követelmények kielégítésének szán
dékával olyan újsághír-szövegeket igyekeztünk kiválasztani, amelyek közlése
inek tartalma és aktualitása a napihírszerű közléseknél időtállóbb, ugyanakkor 
szenzációértékük, érdekességük szempontjából figyelemfelhívóak, érdeklődés- 
keltőek, és így, c tulajdonságuk révén, a nyelvtanulót véleménynyilvánításra 
késztetik. Önmagukban véve ezeknek a szövegeknek nem kell idegennyelv
oktatási értelemben véve szituatívaknak lenniük, elég az, ha valamilyen helyzet 
kifejtésére, vagy valaminek a kommentárolására ingerelnek. Emellett a nyelv
tanuló figyelmét felkeltő eseményelmondás szóanyaga a tárgykör, témakör 
bizonyos mértékű reprezentánsa is legyen. Konkrétabban szólva, példával il
lusztrálva: a Rendőrt ölt a rendőr című, jegyzetünkben szereplő rövid újsághír, 
amely újságírói kacsának, abszurd kreációnak, és a valóság abszurditásának is



felfogható, de rendőr, rendőrőrmester, taxivezető, taxisofőr, stb. szavaival a 
közrendfenntartás és közlekedés kulcsszavainak egy részét is tartalmazza. A 
nyelvtanuló szempontjából nézve a közlekedés, utazás, idegen környezetben 
való információ-kérés helyzetei épülhetnek e szavakra s a feldolgozás a tanulót 
erre is irányíthatja, anélkül tehát, hogy az utazás képzetét igyekezné az ol
vasmány felkelteni. Fontos tehát, hogy ezek az olvasmányszövegek hozzájárul
janak a nyelvtanuló szövegbefogadási hajlamának, felkészültségének, továbbá 
szókincsének, valamint az előző stádium során kialakított kezdetleges társal
gásra való kondicionáltságának fejlesztéséhez, és a társalgási témák változa
tosabbá tételéhez, egy általános műveltségnek megfelelő szinten. Éppen ezért a 
s7övcgválasztásnak olyannak kell lennie, amely nem zárkózik el a szűkebb szak
mai téren is használt kifejezésektől. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a 
nyelvtanulót a nyelvelsajátítás e fokán szakmaibb beszélgetések lefolytatására 
szándékozzuk képesíteni (ami önmagában véve sem lenne baj, hisz ez eseten
ként kimondottan képzési-oktatási feladat is), hanem azt, hogy a szűkebben 
értelmezett személyes vonatkozású, a sokak által öncélúnak, sőt értelmetlennek 
látott-tartott témák (mint amilyen pl. egy fogmosásról írt házi feladat "meg
beszélése”) áporodott iskolás világából az általánosabb és aktuálisabb társadal
mi témákról való beszélgetés, társalgás irányába vezessük, ezekre fordítsuk 
figyelmét és ismeretszerző erejét. Mert ez utóbbi témák korunk információkkal 
rendelkező emberének beszédtémái, s ezekről anyanyelvcn is, célnyelven is 
vonzóbb társalgást folytatni. Az ilyen témájú és tárgyú szövegek szókincsanyaga 
nem szakszókincs ugyan, de ehhez is kötődik. Ezt a szókincset KLAUDY 
Kinga a következőképpen írja le: "... a mindennapi társalgás szókincse és a 
szaklexika között van egy olyan szókincsgyűrű, ami nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy a hallgató k'pes legyen a tömegkommunikációs eszközök révén hozzá 
eljutó információt megérteni és képes legyen valamelyest elvont szinten társalgást 
folytatni, vagy ilyen szinten folyó társalgást tolmácsolni (mondjuk a levegő- 
szennyeződésről)."7 (A kiemelés a szerzőé. - B. F.) Természetes, hogy a való 
világ valamennyi eseményének még akkor sem adhatunk hírt-közlő olvasmány 
formájában helyet egy tankönyvben, ha csak témaköröket képviseltetünk is, de 
egyik vagy másik napi-, illetve hetilap rovatainak kísérése közben olyan, a fen
tebbi kritériumoknak és tanítási céloknak is megfelelő, s nyelvtani fontossági 
szempontokat is figyelembe vevő rövid cikkeket, híreket, amelyek mind tartal
mukban, mind szóanyagukban a tananyag tudnivalói mellett újságolvasási 
lehetőségeket nyitnak a nyelvtanuló előtt.

Ezek a szövegek szerkesztettségükkel, nyelvi fordulataikkal és szóanyaguk
kal az igényesebb írott és beszélt köznyelvet idézik. A Jegyzetünk második 
részében megjelent szövegválogatást a következő témakörök szerint csopor
tosíthatjuk: 1. Érdekes történetek, újságírói lelemények; 2  Politikai tárgyú rövidhí
rek; 3. Művelődési vonatkozású tudósítások; 4. Ismeretközlő, ismeretterjesztő 
írások; 5. Katonaélettel kapcsolatos történetek; 6. Anekdotikus-irodalmias szöve
gek, és 7. Sporthírek.

Ezek a szövegek sem nyújtanak bonyolult, nehezen értelmezhető in
formációkat, azzal azonban, hogy aktuálisak, a mai társadalmi élethez és



általános kérdéseihez, jobban kötődnek, valamint azzal, hogy közlésmódjukban 
és nyelvi kifejez őeszközeikben, kifejezőmódjukban összetettebbek (az előző 
stádium szövcganyagánál tehát nehezebbek is) az ejtés, értés, írás és olvasás 
szintjén is új erőfeszítések megtételére késztetik a tanulót, s ezzel nyelvel
sajátításának fejlesztését-fejlődését is biztosítják.

Az Újságot olvasunk című fejezet bonyolultabb voltát mondatstatisztikailag 
is bizonyíthatjuk. Míg a Hangtani gyakorlatok összes mondatainak két harmada 
az egyszerű mondatok csoportjába tartozik, addig itt a mondalszámnak csak 
mintegy 38 %-át teszik ki, az összetett mondatok kifejezett többségét jelentő 62 
%-kal szemben. Az egyszerű mondatok csoportján belül is mások az arányok: 
tőmondat szinte alig fordul elő, -  az egyszerűeknek csak 10,64%-a. Az összetett 
mondatok csoportjában is lényegesen más a helyzet: míg az előző szövegszint 
mondatai majdnem pontosan fele-fele arányban voltak alá-, illetve melléren- 
dclőck, addig ezen a szinten alárendelőből majd négyszer annyi van, mint 
mellérendelőből (35,48: 8,06%), ugyanakkor 18,55%-ot tesznek ki azok az 
összetett mondatok, amelyekben mellé- és alárendelő tagmondatok is előfor
dulnak. Ez utóbbiak egyben a legterjedelmesebb, leghosszabb mondatok is. (A 
legtöbb tagmondattal rendelkeznek.) A mondat hosszát azonban nemcsak a 
tagmondatok, hanem a szavak száma is meghatározza, s az Újságot olvasunk c. 
fejezetben a mondatok szógazdagabbak a mondókák mondatainál. Ez az ejtés, 
értés, írás és olvasás szempontjából egyáltalán nem mellékes tényező.

A már említettek mellett szótani szempontból az elvontabb jelentésű, 
összetett, képzett és továbbképzett szavak jóval nagyobb számban való előfor
dulását, jelentős megnövekedését kell konstatálnunk. Ennek előnye, hogy e 
szövegek jobban megfelelnek a szóalkotás kérdéseinek ismertetésére. Ennek az 
anyagrésznek ismertetésére itt is biztosítottunk időt és helyet. Megkerülhetet
lenül nagy szükség van ezen ismeretek átadására, ugyanis BENEDEK Nándor 
adatai szerint a képzett és összetett szavak: "... a szótár mintegy 70.000 
címszavas szóállományának a 74%-át képezi." , noha, mint megjegyzi, vizsgá
lódásai csak e két említett "alapvető szóalkotási eljárásra terjedtek ki." E 
célokra, a szóképzés céljaica, a Hangtani gyakorlatok tőszavakban bővelkedő 
szókincse nagyon jó anyagot szolgáltat.

A több tagmondatból álló mondatok, amelyeknek szószáma is felduzzadt, 
fonetikai-fonológiai szempontból sem elhanyagolható változás: a nagyobb szá
mú fonéma miatt pontosabbá kell tenni az ejtést, finomítani a hangok észleléséi 
és felfogását, ha el akarjuk kerülni képzésükkor az egybemosódást és zűrza
varos kibogozhatatlanságukat értelmes beszédként kívánjuk felfogni, lehetőleg, 
meg is érteni. Az azonos hangrendű több szótagból és több fonémából 
összetevődő szavak, változatos szószerkezetek, mondatok és szövegek ejtés- 
problémái a hangrendiséget nem ismerő szerbhorvát anyanyelvű hallgatók 
számára ezen szövegekkel újra kiéleződik. A nyelvtanuló feladatát nehezíti a 
szöveg- és mondatolvasáshoz szorosan kötődő értelmező-hangsúlyozó felol
vasás követelménye, amelynek az előző szövegszintbe tartozó olvasmányok 
során már elfogad- hatóan kezdett eleget lenni. Természetesen, e kezdeti 
nehézségeket (s a velük együtt jelentkező negatív élményt, hogy: "No, hát az 
olvasással most meg miért van baj?!") a kellő alapozottsággal előzetesen



felkészült tanuló könnyen legyőzi. Ha megtorpan, ha akadályba ütközik, akkor 
az ismételten a szövegszint és nyelvelsajátítás összefüggéseire hívja fel a figyel
met.

J. A Művészi szó és művészi beszéd című fejezet szöveganyagáról

Ez a fejezet nem úgy tartozik a tananyagunkba, ahogyan az előzőek oda 
tartoznak. Esetünkben e szövegek feldolgozása nem egyértelműen kötelező, 
elsősorban azért nem, mert nem is klasszikus értelemben vett anyagfeldol
gozásról van ezúttal szó. Ezek a szövegek tulajdonképpen szemléltető betétek, 
amelyek rendeltetése az anyanyelven megszerzett ismeretek alapján tudott, el
fogadott és tapasztalt tény megerősítése, amit (bonyolult leírást és fejtege
téseket kerülve) úgy fogalmazhatnánk meg, mint a művészi szó és művészi 
beszéd minden nyelvnek, tehát a magyarnak is, a legszínesebb, a legpallérozot- 
tabb szintjét. Ebből a tényből logikusan következik, hogy a művészi szövegnek 
minden eleme bizonyos többlettel rendelkezik, amelynek felfogása egyéniséget, 
egyéni szenzibilitásl igényel, és persze, sokoldalú tárgyi ismeretet is.

A versanyag kiválasztásakor a magyar költészetbe való bepillantás biz
tosítása mellett a hangzásbeli eltérések és a színvonalas tolmácsolás, előadás 
fontosságára is szerettünk volna tekintettel lenni. Ezért A magyar líra gyöngy
szemei címmel megjelent lemezsorozathoz tartottuk magunkat. A válogatá
sunkban alkotással szereplő költőkről szóló legfontosabb információkat a 
tanulók anyanyelvén foglaltuk össze Jegyzetek a költőkről címmel. Szerencsés 
körülménynek tekinthető, hogy e rövid válogatásban is vannak olyan költe
mények, amelyeket a tanulók anyanyelvén és művészi tolmácsolásban mutat
hatunk be. Ez, amellett, hogy hozzájárul a magyar líra, s egyben a magyar 
irodalom iránti érdeklődés felkeltéséhez, a költői szó és művészi beszéd más, 
több, gazdagabb voltát bizonyítja mindkét nyelven.

A TANULÓ NYELVELSAJÁTÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Az ejtéselsajátítás folyamata

A Szövegszintek anyagának elemzése során azokról az anyagegységekről 
szóltunk, amelyek a tanuló nyelvmegismerő munkájában a kiindulópontot 
jelentették, azokról a szövegekről, amelynek közvetítésével került el hozzá az 
éppen aktuális, soron lévő szegmentum, amelyet meg kellett ismernie és 
alkalmaznia kellett. Továbbá arról is szó volt, hogy ebben a kiinduló tevékeny
ségben a megismerés folyamatának milyen intenzitásával és milyen összpontosí- 
tottságával kell a magyar nyelvismeret részkérdéseit elsajátíttatni, s ennek 
alapján vonható meg a határ a tanítás átadó tevékenységeként meghatározható 
módszeres egység, valamint az ennek árnyékában meghúzódó infor



mációtöbblet között, amely nem összpontosított tanulási tevékenységgel, ha
nem mellékesen, az el is felejthető, és meg is ragadható tudomásulvétel útján 
válik ismerőssé a nyelvtanuló számára. így pl. a bevezetést képező mondóka 
elemzése során a magyar nyelv jellemzőire vonatkozólag rövid idő alatt sok 
információt kapnak a tanulók, majd a Hangtani gyakorlatok során a magyar 
beszédhangokról mondottak kerülnek előtérbe, de ugyanakkor újabb, az 
ejtéselsajátítás elsődleges célkitűzését közvetlenül elő nem segítő, de később 
kihasználható információkat nyernek. A Nyelvtannak nevezett fejezetben ezek 
a kísérő információk azonban elmaradnak, itt a módszeres egységgel megha
tározott anyagrész elsajátítása kerül előtérbe, s ez az eddigieknél határozottabb 
össszpontosítást követel. Több, nem kizárólagosan a feldolgozandó anyagra 
koncentráló információt csak a Művészi szó, művészi beszéd fejezetben ad
hatunk át.

Az előző fejezettel szemben, amelyben tehát a szövegekről és feldol
gozásuk módjáról, stb. volt szó, ebben a részben a nyelvtanuló átvevő (elsajátító 
tevékenysége mellett inkább produkáló) létrehozó aktivitása jut kifejezésre a 
nyelvelsajátítás folyamatának egészében. Arról lesz tehát szó, hogy a tanuló 
milyen tevékenységet fejt ki, hogy használja a rendelkezésére bocsátott anyag
részeket, s ennek eredményeképpen milyen ütemben és milyen mértékben 
szerzi meg a nyelvi kompetenciáig eljutó ismeretrészeket, mennyire válik 
kommunikációképessé a tanult nyelven.

A tanuló munkája (mint azt a 2. ábrán bemutatni szeretnénk), a beszéd, a 
nyelv legkisebb egységének/egységeinek, a beszédhangok érzékeléséből és 
megkülönböztetéséből, majd képzéséből indul ki, ám e képességeket nem a 
hang "vegytiszta", egyedi minőségében alakítja ki, hanem annak a természetes 
beszédben jellemző módosulásaival. Az ilyen megismerést és képzést biztosítja 
számára az, hogy a magyar nyelv beszédhangjaival élő, eleven kommunikációval 
egyenértékű szövegek mondásának meghallgatása, majd utánmondása által 
kerül kapcsolatba. A nyelvtanuló tehát az eleven magyar beszéd valamennyi 
jellemzőjének, beszédalkalommal, beszédhelyzettel meghatározott sajátossá
gainak egészében ismerkedik meg fonémarendszerünk minden hangjával. A 
Hangtani gyakorlatokban (a dz és dzs kivételével) elsősorban ezért van minden 
beszédhangunkra/betűnkre külön-külön legalább egy mondókaszöveg (esetleg 
szövegrészlet), szófűzér és célmondat. A Bevezetés elemzése c. alfejezetből már 
bizonyos mértékben ki is tűnik a Hangtani gyakorlatok végzésének, feldol
gozásának módja bár ott ez a mozzanat is, a többihez hasonlóan, a tanuló 
munkába való bevezetését szolgálja.

Bizonyos információt nyújtó szándékkal történt a Hangtani gyakorlatok 
anyagának elrendezése. Ugyanis abból a képszerűségből, hogy a mondó
kaszöveg előtt a begyakorlásra előlátott hang kis és nagybetűje van felírva, 
feltételezhetőlcg könnyen megérthető, hogy a szóban forgó beszédhang képzé
sének és ejtésének céljára szolgál az odaírt mondókaszöveg. A szöveget 
különírottan és jól láthatóan a szófűzér egy-két sora követi, amelyet rendszerint 
célmondat zár. A mondóka felolvasása előtt a nyelvtanuló arról kap 
információt, hogy az éppen soros szöveget milyen játékalkalomkor mondják a 
gyerekek. Ez az információ igazán nem terjedelmes, mint mondottuk, legtöbb
ször a mondóka válfajának lefordítása is elegendő. Ennek alapján a nyelvtanuló



saját gyermekkori tapasztalatai alapján könnyen elképzeli, maga elé idézi a 
szövegmondás körülményeit, aminek köszönhetően egyszerűen és egyértel
műen világos számára a mondóka elmondásának, előadásának módja (beszéd- 
daliam, beszédritmus, hangerő, stb.). A szöveg felolvasása vagy elmondása 
természetes, a mondóka szöveg sugallta szituációnak megfelelő dallamvitellel 
történik. A bemutató olvasás után az óra résztvevői együtt, fennhan- 
gon,/kórusban kétszer-háromszor megismétlik a szövegmondást, majd tanári 
segítséggel, kisegítéssel egyénenkénti elmondás következik. Az együttmondás 
során a tanulók könnyen megjegyzik ezeket a rövid szövegeket, de le is győzik a 
munkakezdéssel, az új szöveg ejtésével jelentkező szorongásukat, valamint az új 
hang kiejtését is elsajátítják elsődleges szinten. A teljesen kezdő nyelvtanulók 
esetében ez az ejtés rendszerint bizonyos korrekcióra szorul, esetleg csak 
megerősítésre, amit az egyéni szövegmondás során végezhetünk el. A tanulók 
ejtéshibáinak kiküszöbölése érdekében tett tanári megjegyzések az egész 
tanulócsoporthoz szólóan egyszerre legyenek konkrétak és általánosak, a 
képzésre és hangminőségre vonatkozóak. Ezeket a megjegyzéseket gyakran 
már a csoportos szövegmondás kapcsán megtehetjük, s a kitérés apropója ilyen 
esetben nem személyes, nem egyéni hiba, de a tanulság levonása mégis a 
csoporton belüli hibázóra tartozik leginkább. Ebben nyilvánul meg az egyéni 
hibakorrekcióval szemben az ilyen típusú javítás előnye: nincs semmi meg
bélyegző vonása, tehát zavarmentesen angazsálja a tanulót. Ha szükséges a 
hangképzés módjának elméleti leírásától, ennek pedig sematikus ábrázolásától 
sem kell elzárkóznunk. Tapasztalatunk alapján állíthatjuk, hogy a fentebb 
közölt 3. és 4. ábra, minden fogyatékossága ellenére, eredményesen haszno
sítható. Ha a fennakadás határozottabnak bizonyul, akkor az cjtésgyakorlatokat 
megszakítva a Jegyzetben megadott magán- és mássalhangzó felosztásokat 
bemutató ábrákat is igénybe vehetjük, s ez nem hat negatívan az ejtésgyakorlás 
menetére: az elméletileg elsajátított ismeretek az e korosztályú tanulókat 
segítheti nyelvelsajátító tevékenységükben, mert ezen ismeretek birtokában 
tudatosabban látnak a fellépő akadályok elhárításához. Segíthet az anya- 
nyelvvel való kontrasztív szembeállítás, vagy a hasonlóságokat kifejező szópél
dák felhozása is. Nem ritkán eredményesnek bizonyult egy-egy ejtési probléma 
legyőzésében a kívánt, a szokásos mennyiségű és minőségű információkat 
meghaladó ismertetések nyújtása. így pl. a hallgatók is érdeklődéssel forgatták 
MOLNÁR József: A magyar beszédhangok atlasza (Tankönyvkiadó, Budapest, 
1973.) című munkáját, amelynek bőséges kép- és számadataiban majdnem 
teljesen egyedül lelték meg a számukra szükséges magyarázatot.

Az ilyen jellegű magyarázatok és az ezekhez hasonló egyéb okokból 
bekövetkező kitérők, nemcsak a kapott információk folytán hasznosak a 
hallgatók számára, hanem azért is, mert az cjiés kérdésénél megmaradva, 
annak gyakorlásától mégis megpihennek egy kissé, s az ezután újból 
bekövetkező gyakorlatok friss erővel és összpontosítottabb energiabevetéssel 
folytatódnak. Szívósabb hiba esetén, ha netán kellemetlenné válna az ismétlés, 
fel is hagyhatunk a gyakorlással, más szövegre és ezzel egy másik beszédhang 
ejtésére térhetünk át, a félbehagyott dologra viszont az elkövetkező órák során,



pihentebben és a többi, időközben végzett gyakorlat révén kondicionáltabban, 
térhetünk vissza. A visszatérés különösen az a - á - o, valamint az ö,ő és ü,ű 
kapcsán szükséges, de hasznos a hosszan ejtett magán- és mássalhangzók 
esetében is. Ha azonban a problematikusnak bizonyult hang ejtése 
elfogadhatóvá válik, akkor a mondóka gyorsított ejtését szorgalmazzuk, amivel 
az ejtésbeli jártasság megszerzését érhetjük el. Néha a gyorsejtésben a 
hallgatók egymással versenyre kelnek, amit monotóniaűző, hangulatkeltő 
hatása következtében nem kifogásolhatunk. Az ejtés ritmusváltozása 
mindenképpen frissítőén hat, azonban a mondókával való foglalkozás záró 
szakaszában a tartalom- nak megfelelő és a természetes beszédet idéző 
elmondást kell számonkérnünk. Ezt követően kerül sor a szófűzér szavainak 
felolvasására. Mindegyik szót önállóan ejtjük, előbb közösen, majd 
egyénenként, mint a szöveget. A célmondat ejtése valamilyen előzőek során 
megfigyelt mondatdallam utánzásával történik, de természetesen csak akkor, 
ha azzal a célmondat tartalmi vonatkozásai nincsenek ellentétben. Legtöbbször 
nem lehet felszólító mondatdallamot erőltetni kijelentő módú igével ren
delkező célmondatra.) E műveletek végeztével adhatjuk meg a szövegben, 
szófűzérekben és a célmonda- tokban előforduló szavak jelentését. Ez 
tanításlélektani szempontból is szükséges már (az ejtésgyakorlásban ekkorra 
bele is fáradtak egy kissé a hallgatók, s éppen ezért érdekli őket fokozottabban, 
hogy mit is mondogattak eddig). A szövegek, célmondatok és szavak 
jelentésével való megismerkedés azonban korántsem mondható egyszerű 
műveletnek. Erről már a fentiek során (az Anna-Banna c. mondókában 
eszközölt szócserénk kapcsán) esett is szó. Valamennyi szavunk kapcsán ki kell 
térni jelentéstartalmaira és jelentésváltozataira, de ugyanakkor fel kell hívni a 
hallgatók figyelmét arra is, hogy előfordulhat, hogy a szótári szómegfelcltetés 
nem jelenti az adott szó azonos szövegkörnyezetbeli használatának lehetőségét 
egyik és másik nyelvben. Ezek a kérdések azonban, azonkívül, hogy rendkívül 
bonyolultak, eléggé feldolgozatlanok is a magyar-szerbhorvát nyelv 
vonatkozásában, tehát a néhány illusztráló kérdésen, példán kívül, a 
figyelemfelhíváson túl nemigen boncol- gathatók, vagy ha mégis kénytelenek 
vagyunk a gyakorlatok során velük foglalkozni, akkor azt mindig az adott eset 
keretein belül végezzük el. Az adott helyzetből kifolyólag számolhatunk és 
számolnunk is kell a tanulók ilyen jellegű tévedéseivel, amivel elsősorban a 
szövegfordítások vagy önálló fogalmazásaik, mondatalkotásuk során, illetve 
olyankor találkozhatunk, amikor anyanyelvükön megfogalmazott, vagy annak 
szóhasználatával megalkotott, és magyar nyelven kifejezett nyelvi 
produkciójukkal, produkcióikkal találkozunk. Éppen ezért a szövegfeldolgozás 
e szótani kérdésekbe vágó szakaszában a szószerinti fordítás mellett -  gyakran 
éppen ennek rovására! -  a tartalmi fordítást tanácsosabb szorgalmazni. A 
mondókák erre kiváló alkalmat szolgáltatnak, mert igen gyakran 
semmitmondóak, vagy majdnem teljesen értelmetlenek is (pl. a nyelvtörők) 
szószerinti szerbhorvátra való fordításuk esetén. Ha az órán, rögtön elvégzendő 
feladatként kérjük hallgatóinktól a feldolgozott szöveg tartalmi fordítását, 
bíbelődésük eredményeként nemcsak egy-egy sikeres átültetést láthatunk,



hanem a szókincsre vonatkozó gyakorlatias észrevételüket is hallhatjuk, amit a 
célnyelven való gondolkodásra való törekvés serkentéseként haszno
síthatunk.

A cselekvéssorend következő fázisában a már kissé pihentetett mondóka- 
szöveget másoltathatjuk át előbb nyomtatott, majd írott betűkkel. E sorrendet 
tanácsos betartani: a nyelvtanulónak, a célnyelv alfabetumával való ismerkedés 
kezdetén, könnyebb a nyomtatott betűk másolása, mint az írottaké. Kezdetben 
jó, ha ugyanazon szöveget íratjuk át mindkét betűtípussal, később azonban csak 
az írottnál maradunk meg. De egyik és másik esetben is részletezően fel kell 
hívni a tanulók figyelmét a betűalak, betűkép jellemzőire és a két ábécé, a 
magyar és a szerbhorvát latinbetűs alfabetum eltéréseire. (A cirill írás azért 
jelent kevesebb problémát, mert jelentősebben tér el mindkét előzőleg említett 
ábécétől). A nyelvelsajátításbeli előrébblépés során a másolást mindinkább a 
tollbamondás váltja fel. Azonban ezen a téren is fokozatosan haladhatunk, 
ugyanis kezdetben tanácsosabb a már feldolgozott szövegeket tollba mondani, 
mint a tanuló számára ismeretleneket, mert az előbbiek esetében sikeresebben 
oldja meg feladatát. Új, ismeretlen, azaz fel nem dolgozott szöveget a már 
biztosabbá vált írás idején mondjunk tollba.

Az alfabetum elsajátítása még az olyan írásmóddal rendelkező nyelv, mint 
a magyar estében sem zökkenőmentes. A magyar ábécé betűalakjai a latinbetűs 
szerbhorvát íráshoz viszonyítva összetettebbek: több a két elemből álló 
betűalak a mássalhangzók jelölésében (sőt a dzs háromelemű), és gazdagabb a 
mcllékjelhasználat a magánhangzók esetében. A tanulók helyzetét ezen a téren 
az nehezíti, hogy anyanyelvűk nem fonemikus nyelv, tehát nem érzékelik a 
magán- illetve mássalhangzók ejtésének időtartamát, s ennek következtében a 
mássalhangzók jelölésében érvényesülő jelkettőzés szükségét sem veszik észre. 
Az anyanyelvi magánhangzók közül pedig csak az i mellékjeles (egy ponttal 
jelölt, mint a magyarban a megfelelő rövid magánhangzó), s a mellékjelek 
használatára rá nem állt írásreflexeik és olvasási-észlelési szokásaik hiányában,
- ezek íráskor való használata (kitétel), valamint olvasáskor való észlelése (és 
jelértékük érvényesítése) bizony elég sok gondot okoz. A mássalhangzók 
hosszúságának jelölésekor a többjegyűek írása a problematikusabb, éspedig az 
egyik jelelem kiesése miatt (hosszú, és nem: harzyzú!)* De e sajátosságok 
megszokására, elfogadtatására már az ejtésgyakorlatok során előkészítjük a 
nyelvtanulót: a szófűzérek szavainak egy része ilyen mássalhangzós, ezek közül 
egy-egy szó szótagoltan kiírott formában is előfordul, s a következetesen 
megismétlődő írásmód e tényállást sulykolja a hallgatók tudatába. Ennek 
ellenére az egybeírt több jélelemből álló hosszú mássalhangzók szavakban 
jelentkező jelelcmkiesése, szótagolásukkor viszont a jelelembővülés, mint 
valami tréfás helyesírási bújócska, meg-megzavarja a hallgatókat az írás 
folyamatában. A gyakorlás, majd a szöveg olvasása azonban fokozatosan 
átsegíti a nyelvtanulót ezeken a bajokon.

Az első másolásos és tollbamondásos írások után következhet az olvasás. 
Az eddigi foglalatosságok amúgyis kikezdték már a tanulók különben is

* Ezekkel a kérdésekkel részletesebben előzőleg említett tanulmányunkban foglalkoztunk.



nehézkesebb és bizonytalanabb hatásfokú célnyclven történő szövegemlé- 
kezését -  ezen a fokon az írás gyakorlása is annak inkább képi mivoltát helyezte 
előtérbe így az olvasás most már valóban olvasás lehet, a szó teljes, vagy csak 
teljesebb értelmében, de semmiképpen sem fejből való recitálás, sőt éppen 
ezen műveleti mivoltában járulhat hozzá a szövegcmlékczés és szövegértés 
erősítéséhez.

Az ejtés, értés, írás és olvasás készségeinek szövegeken való kialakítása és 
gyakorlása számos a szövegre, nyelvre és cél nyelvet beszélő népre vonatkozó 
információ nyújtására ad lehel őséget, vagy éppenséggel szükségessé teszi az 
ilyen információk megadását. Mint láttuk, helyesírási tudnivalókat kellett 
közölni, az anyagból folklorismcretck szűrhetők ki, megalapozódik a tanuló 
szókincse stb. stb. A szómemorizálást szélesebb körű nyelvi-nyelvtani ismeretek 
nélkül, a már említett fordítás gyakorlása mellett különböző nyelvi játékokkal is 
serkenthetjük.1

Az ejtésgyakorlatokra szolgáló szövegek és a velük járó, hozzájuk kapcso
lódó ismeretek elsajátítása után kerül sor a Nyelvtan c. rész tárgyalására. Ennek 
első anyagegységci a magán- és mássalhangzók felosztását és egymásrahatását 
prezentálják, ezekhez az anyagokhoz kötődnek, annál is inkább, mert e 
gyakorlatok során felhívtuk a hallgatók figyelmét ezekre a nyelvi jelenségekre, 
törvényszerűségekre, esetleg, ha azt a helyzet megkövetelte, az idevágó is
mereteket teoretikusan is előadtuk. A magánhangzók felosztását szemléltető 
jegyzetbeli kép és a már említett 3. és 4. ábra nyomán, illetve tanulságaik 
alapján, számbavehetjük a magánhangzók ejtésében tapasztalt problémákat, 
ezek okait és kiküszöbölésük módozatait is. A hangrendi harmónia sajátsá
gosán magyar nyelvi jelenségének ismeretében csoportosíthatjuk az ezidáig 
megismert, s jórészt el is sajátított szókincsanyagot, magas, mély és vegyes 
hangrendiségüket állapítva meg. A mássalhangzók egymásra hatásának eseté
ben az ejtés és írás közötti különbségek okait világíthatjuk meg, helyesírási 
vonatkozásokat is közölve és gyakoroltatva. A hangrendi illeszkedésre 
vonatkozó ismeretek elsajátíttatásával a ragozástani anyagra is nyitunk, tehát a 
főnevek egyes- és többes számának tárgyalása logikusan kapcsolódik ehhez az 
anyagrészhez az igei személyragozással együtt. Ezen anyagrészek kapcsán 
azonban felmerül a kötőhangzós vagy magánhangzós toldalék kérdése. Termé
szetesen, ebben a kérdésben állásfoglalásunkkal sem vitát nem szándékozunk 
kezdeményezni, se döntőbírói szerepet vállalni. A kötőhangzó + toldalék 
fogalommegjelölés mellett azért döntöttünk, mert ez szerintünk a hangrendi 
illeszkedés elsajátítása útján könnyebben befogadható, memorizálható lehet a 
tanuló számára, mint az ugyanazon funkcióra, sok toldalék benyomását keltő 
magánhangzós toldalék változatú megkülönböztetés.

Az ejtésgyakorlatokat a pattogó ritmusú, hosszú és rövid szótagokat, s 
több esetben ilyen szembcnállású hangokat is kiemelő népdal zárja és foglalja 
össze. Az anyagrészek közé beékelődő Jelzős szószerkezet, A névelő, Mondatok
I. és II. címet viselő anyagrészek, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlatok 
elsősorban már nem hangtani célokat szolgálnak. Róluk később lesz szó, de 
annyi mégis megemlítendő, hogy ezek ismeretében a tanuló aktívan 
használhatja a nyelvet, ha igen kezdetleges szinten is.



2. A ragozástani ismeretek elsajátítása és begyakorlása
Az ejtésgyakorlatok anyaga, és az ehhez a részhez csatolt nyelvtani 

anyagrész tárgyalása végén számbavehetjük, felmérhetjük, milyen készségekkel 
és ismeretekkel rendelkezhet az átlagos hallgató, ha a kijelölt feladatokat 
elfogadható, elvárható szorgalommal végezte az eltelt idő alatt. Az átvett 
tananyagból, időráfordításból és munkamódszerből következően minden bi
zonnyal megbízhatóan meg tudja különböztetni a magyar nyelv hangjait és 
képzésükre is képes; ismeri az ábécé betűit; felismeri és megkülönbözteti a 
tipikus mondatdallamokat; a mintegy 700 szóból álló szókincs bizonyos, vagy 
számottevő részét ismeri, birtokolja; elméletileg tud a toldalékolás szabályairól 
és az ezalkalommal érvényesülő hangrendi illeszkedésről; megkülönbözteti a 
képző, jel, személyrag és viszonyrag funkcióit; elnézhető hibaszámmal adja meg 
a főnevek többes számát, és tudomása van arról, hogy a magyar igék a 
szótárban egyes szám harmadik személyben és alanyi ragozásban állnak.

Természetes, hogy a tanuló e tudását használni szeretné, és az is logikus, 
hogy a tanításnak őt erre serkenteni kell. Ezen a téren szerencsével 
próbálkozhat: személynév és melléknév, személynév és ige egymás mellé 
állításával találata lehet: -  mondatot alkothat: -  Péter tanul. Péter olvas. Péter 
magas. Péter jó. A  szerencsére, persze, azért volt szüksége, mert a szórend fenti 
példáinkban fordított is lehetett volna: magas Péter, olvas Péter. A  szószerkezet 
és a mondat, vagy éppenséggel a semmi, a puszta szócsoport határa ez. 
Jegyzetünkben a Hangtani gyakorlatok után, az ezekhez kötődő hangtani 
vonatkozású anyag tárgyalásába ékeken, a felsorolt frissen megszerzett nyelv- 
ismeret mozgósítását, használatát serkentő problémafelvető-problémamegoldó 
mozzanataként, a jwizős szószerkezet tárgyalása következik, egy nyelvi-nyelvtani 
szabály állandóságának érvényesülését példázóan. S abból, hogy az ilyen 
szórend jelzős szószerkezetet eredményez az is következik, hogy a leg
egyszerűbb mondat megszerkesztése ettől elütő módon következik, ettől 
különböző szabályok érvényesítése révén lehetséges. A Péter magas. Péter jó. 
mondatok ezt példázzák, csakhogy: míg a szószerkezetre vonatkozó imént leírt 
szabály minden ilyen szószerkezet létrehozását illetően eredményesen alkal
mazható, tehát érvényes, addig emez a szabály a személynév + melléknév 
(főnév vagy ige) vonatkozásban alkalmazható csupán, ugyanis asztal nagy, szék 
mozog szavakból nem alakult mondat, bár a szórend az előbbi példát követi. 
Ahhoz azonban, hogy ezzel a szórenddel, ezekből a szavakból is mondat 
legyen, csak névelőre (határozottra, esetleg határozatlanra) van szükség. Tehát, 
ahhoz, hogy a tanuló az elsajátított szókincsből a közös főneveket is aktivi
zálhassa; már ekkor, a nyelvtanulás kezdetén, meg kell ismerkednie a magyar 
névelővel, ami a Jegyzetben közvetlenül a szószerkezet megtárgyalása után 
történik meg. A névelő ilyen, előrehozott tárgyalását a határozottság és 
meghatározatlanság fogalmának szükségessége követeli meg, indokolja (az ige 
személyragozása, az alanyi és tárgyas ragozás szempontja), valamint a mon
datra mint nyelvi egységre, a szónál és szószerkezetnél nagyobb nyelvi egységre, 
a viszonyragok, személyragok, jelek e keretén belül (a mondatkereteken belül)



érvényesülő funkcióinak megértése és megértetése is. Ilyen oktatási elgondolás 
érvényesítése során a Mondatok I. és Mondatok II. címet viselő névszói és igei 
egyszerű mondatok alkotásának gyakorlatai tulajdonképpen, előkészületi 
gyakorlatok, tevékenységek tehát a szórend, a mondatdallam, a viszonyragok, 
személyragok, és jelek funkciójának, valamint e funkciók kiteljesülési nyelvi 
kereteinek, egységeinek (a mondatok) ismertetésére. Az előismereti feltételek 
tehát a toldalékok és mondatok tárgyalására, valamint az ezekkel kapcsolatos 
ismeretek alkalmazására adottak. Mielőtt azonban a szóbanforgó anyag 
tárgyalási-feldolgozási módjának ismertetésébe kezdenénk, elsősorban oktatási 
szempontokra való tekintettel, szükségesnek vélünk újra feleleveníteni az 
eddigiekben már említett két tényezőt.

1. a kiinduló nyelv, a szerbhorvát és a célnyelv, a magyar nyelv tárgyalandó 
anyagban érvényesülő főbb különbségeit; és

2. a célnyelv vonatkozó anyagának didaktikai szempontból kihasználha- 
tóbb, fontosabb jellemzőit.

Az első pont kapcsán megjegyzendő, hogy az legalább kél fontos moz
zanatot foglal magába, éspedig: először azt, hogy a főbb különbségekkel 
kifejezett szűkítés és lehatárolás ellenére a tárgyalandó nyelvi anyag sok 
kérdést vet fel; másodsorban pedig a nyelvoktatási folyamat szubjektumaiban, a 
magyar nyelvet tanuló hallgatók kialakult anyanyelvi érzéke, nyelvtani, esetleg 
lingvisztikái előismeretei olyan tényezők, amelyeknek az új nyelv befogadását 
támogató avagy akadályozó hatásaival a környezetnyelv-tanításnak ezen anyag
rész elsajátíttatása során is számolnia kell. Az előbbi, a nyelvi eltérések 
kérdését illetően VAJDA József: A hely- és időhatározás szószerkezetek című 
doktori értekezéséből idézzük a következő általánosabb vonatkozású megálla
pításokat. Szerinte: "DEZSŐ László tipológiai vizsgálatai, valamint a szláv 
esetrendszerre vonatkozó kutatásai alapján tudjuk, hogy a magyarra az agglu
tináló, a szerbhorvátra a flektáló esetragok jellemzőek. Véleménye szerint ezzel 
magyarázható, hogy "a magyar esetrendszerben határozottabban elválnak a 
gramma- tikai esetek a lokális esetektől, s a különböző lokális esetek 
használatosak nemcsak az irányhármasságot kifejező "közelítés" jegy három 
kombinációjára (házba, házban, házból), hanem a "belsőség" és "nem belsőség" 
megkülönböztetésére is: házba/házra, házban/házon és házból/házról.

Az előbbi a szerbhorvátra is jellemző, s az acc. illetve a dat. és loc. és gén. 
megkülönböztetésében realizálódik, míg az utóbbi nem esetmegkülönböztető 
szerepű." (Dezső László: Tipológiai vizsgálatok, -  Szerbhorvát -  magyar 
kontrasztív nyelvtan 1. Újvidék, 1971.42-43.)

A szerbhorvát nyelvben névutó nincs. A névutó szerepét az elöljáró 
viszonyszó (prepozíció) tölti be. A magyar határozóragoknak és a névutóknak a 
szerbhorvát nyelvben különféle prepozíciók felelnek meg. A szerbhorvát nyelv 
rendkívül gazdag prepozíciókban, és minden egyes prepozíció meghatározott 
esetet vonz, de egyes esetalakok prepozíció nélkül is állhatnak pl. daje knjigu 
majd /0 + dat; trči poljanom /0 + loc/.

A prepozíciók egy vagy több esettel állnak."2



"A szerbhorvát nyelvben az esetrag maga jelölhet számot és esetkategóriát
- vagy csak az utóbbit, a prepozíció csak mondattani-szemantikai kategóriát 
(bővítményfajtái)." (VAJDA József, i. mű, 12. old.)

"A magyarban esetrag nem jelölhet számot. A többes szám esetében - a 
morfémák kapcsolódásának rendje szerint - a ragot mindig megelőzi a többes 
szám jele: szoba + k + ba." (VAJDA József, i. mű, 12. old.)

"A szerbhorvát esetrendszcrnél a kifejzés struktúrájában (formai jegyek 
tekintetében) lényeges eltérések vannak attól függően, hogy határozói 
szintagmában determinánsként szereplő névszó milyen nemű, és melyik 
deklinácó szerint ragozzuk. (VAJDA József, i. mű, 13. old.)

A nemek megkülönböztetése a névszói dcklinációk mellett az igera
gozásban is kifejezésre jut. Ezzel szemben a magyar alanyi és tárgyas ragozás 
megkülönböztetése sok gondot okoz a szerbhorvát anyanyelvű tanulóknak, s 
nehezen szokják meg a létige kihagyását (a létige nélküli szerkesztésmódot) 
névszói mondatok szerkesztésekor. Éppen ezért a tanuló előtudásából, fogal
mainak tárából a nyelvészeti vonatkozásúakat általánosítottabb értelemben kell 
is, és lehet is kiaknázni és a célnyelvre vonatkoztatni. Elengedhetetlen azonban 
az új fogalmi mozzanatokra való figyelemfelhívás, éspedig mind lingvisztikái, 
mind nyelvhasználati szempontból.

A fentebb említett, második pontba foglaltak szükségessé teszik az olyan 
anyagelrendezést, amely a didaktikai követelményeknek is eleget tesz, mint pl. 
az alapvető fogalmakból kiinduló, és a bonyolultabbak felé haladó, előző 
anyagra ráépülő ismeretnyújtás fontossága. Például: a melléknév -  a melléknév 
fokozása -  melléknévi mutató névmás -  melléknévi igenév. Ebbe a sorrendbe a 
melléknévi mutató névmás csak akkor kerülhet be, ha előzőleg már sor került a 
névmások tárgyalá 'ra. A magyar viszonyragok tárgyalása szerintünk még több 
megoldási lehetőséget tartogat. Ezúttal is logikusnak tartjuk, ha a gyakrabban 
használható és funkcióját tekintve más viszonyragtól kevésbé függő ragok 
átvételébe, tárgyalásába előbb, a nagyobb tanítási anyagegység, a ragozástan 
tárgyalásának kezdetén fogunk. Anyagelrendezésünkben ilyennek tekintettük 
magyar nyelv vonatkozásában, funkciójában az instrumentalisi -val, -vel-t; a 
dativusi -nak, -nek-et és az accusativusi -t-t. A -val, -vel-t az 
ejtésgyakorlatokban való gyakori megjelenése tette már ismerőssé a 
nyelvtanulók számára, és tárgyalását ez a tény is könnyíti 
anyagelrcndczésünkben. Az accusativusi -t előrehozott átvétele az igeragozás 
szempontjából fontos, tehát e viszonyragunkat az igei személyragozás előtt 
mindenképpen át kell vennünk. Ehhez hasonlóan a dativusi -nak, -nek 
tárgyalásának meg kell előznie a birtokviszony kifejezését, mert: Pista háza; 
Pistának a háza; Pista házának a fala viszonyok kifejezésében e viszonyragunk 
fő-, illetve részelem. Oktatási szempontból nem lehet mellékes annak ténye 
sem, hogy a ragnak megfelelő névmás ragozásának átvétele logikailag tovább 
mélyíti a szóban forgó viszonyrag funkciójának ismeretét, így tehát az ilyen 
megoldással le is zárható az adott toldalék fogalomkörével való foglalkozás.

Megállapítható azonban, hogy a translativusi-factitivusi -vá, -vé; a socia- 
tivusi -stul, -stül és a causativusi -ért a fentebb említett viszonyragoknál is



függetlenebbek, de mindjárt meg kell jegyezni azt is, hogy azoknál kevésbé 
gyakoriak is, s ezért tolódott tárgyalásuk is későbbi időpontra. Elképzelhető 
azonban, hogy egy más, miénktől eltérő anyagelrendezés ezekkel operál előbb.

Az eddig említett viszonyragokkal szemben önmaguk keretein belül, de 
egymáshoz viszonyítottságuk esetében is, szoros, vagy csak szorosabb kapcso
latban állnak a hely- idő- és módviszonyt kifejező ragok. Ennél fogva az 
egymásra következő sorrendbeni tárgyalásuk tekinthető a legelfogadhatóbb- 
nak. Tehát a helyviszonyt kifejező ragok tárgyalása és begyakorlása után a 
mutató névmások helyhatározói, majdpedig a személyes névmások határozói 
ragozásának tárgyalása és begyakorlása következhet. A térviszony ilyen 
lezárása után kerítünk sort az időviszony kérdésére. Ez két fokozatban 
végzendő el: először az egyértelműen időviszonyt kifejező ragokról esik szó, 
majd pedig a kettős szcrcpűekről: a hely- és időviszonyt meghatározóakról. 
Bizonyos logikai rendnek érezzük a módviszonyt kifejező ragok ezek utáni 
tárgyalását, de ettől függetlenül ez lebonyolódhat a tér- és időviszonyokat 
kifejező ragok átvétele előtt is, persze, csakis önmagában egységet és 
egymásrakövetkezést képezően.

Ha a hely- és idő- és módviszonyt kifejező ragok tárgyalása előtt, -  
didaktikai meggondolásokból és a tanuló anyanyelvi ismeretképzeteihez 
simulóan - esetragokról beszéltünk volna a magyar viszonyragok kapcsán, 
akkor c három viszonyragcsoport tárgyalása során jobb feladni ezt a 
lehetőséget, mert pl. az időviszonyt kifejező ragok és az időviszony kifejezésére 
szolgáló helyviszonyt kifejező ragok magyar és szerbhorvát megfeleltetései 
esetén ez utóbbi nyelvben genitivusi, accusativusi, locativusi és instrumentalisi 
esetekkel, néha pedig (Dr. VAJDA József idézett munkájában három ilyen 
megfeleltetést említ, a 83. és 89. oldalon) körülírással történik. Még bonyolul
tabb a helyzet a helyviszony kifejezését illetően, mert: "A magyar határozói 
viszonyragokat a szerbhorvát deklináció valamelyik esetével (casus) fejezzük ki. 
Határozói viszonyt jelölhetnek a következő esetalakok: a genitivus, a dativus, az 
accusativusi, az accusativus2, az instrumentalisi, az instrumentalis2 és a 
locativus. Kivétel csak a nomanitivus és a vocativus. (Vö. M. Ivić i. m.)" 
(VAJDA József, i. mű, 11. old.) E tények ismeretében eredményesebbnek 
ígérkezik (s gyakorlatunk is ezt igazolja) a magyar viszonyragok jelentéseinek 
bemutatásából kiindulni, és megtalálni a nekik megfelelő szerbhorvát nyelvi 
kifejezéseket, mint a magyar viszonyragok és a szerbhorvát esetragok 
megfeleltetéseivel bíbelődni. Egysze- rűbb tehát a hely- és időfogalom 
célnyelven, azaz magyaron történő kialakítása, amelyet az anyanyelvre amúgyis 
átvisz a tanuló.

A7. igeragozás ismertetésében a kijelentő mód alanyi ragozásának jelen 
ideje a kiindulópont. A tárgyas ragozást megelőzően -  mint azt említettük már
-  a tanuló számára ismert kell, hogy legyen a mondatbeli tárgy és ennek a 
magyar nyelvben használatos ragja, valamint a határozott és határozatlan 
névelő és az ehhez társítottan kialakított határozottság és határozatlanság 
fogalmi jelentése. Ez utóbbi kapcsán viszonylag könnyen szóba kerülhet a 
beszédelőzmény, amely egyrészt a kommunikációs folyamatban részt vevő két 
(vagy több) személy társalgását, véleménycseréjét megelőző közös előis



mereteik szempontjából releváns a beszélgetés, véleményközlés tárgyát képező 
téma, és az ezzel kapcsolatos tények kifejezését illetően; másrészt viszont 
ragozástani vonatkozása van: meghatározója annak, hogy alanyi vagy tárgyas 
ragozásban állnak-e az igék. Mivel a szláv nyelvekhez hasonlóan, a szerbhorvát 
sem különböztet meg alanyi és tárgyas ragozást, e két ragozás magyar nyelvben 
érvényesülő logikai indokoltságát és cselckvéslátását kell elfogadtatni és 
érzékeltetni a nyelvtanulóval. E cél viszonylatában másodlagos, sőt talán 
egészen periferikus kérdés, hogy terminológiailag az általános ragozás meg
felelőbb-e az alanyi ragozással szemben, illetve a határozott ragozás a tárgyas 
ragozás helyett. A két ragozást Jegyzetünkben éppen az említett kifejezésekkel 
használjuk, azaz magyarul alanyit és tárgyast, szerbhorvátul pedig általánost és 
határozottat (neodređena i odredena promena) emlegetünk, bár sem ennek 
előnyét, sem amannak hátrányát nem konstatálhatjuk.

A kijelentő mód jelen idejének alanyi és tárgyas ragozása, valamint a 
személyes névmások tárgyragjának átvétele és begyakorlása után, kizárólag 
gyakorlatok útján kerül sor a -lak, -lek személyragos implikativusi alak 
ismertetésére. Ez nem egészen egyszerű anyagegység, de megértetésével nincs 
különösebb fennakadás, használata azonban nehezen gyökereztethető meg. A 
segédigék használata ennél problémamentesebb, kivéve az egyes és többes 
szám harmadik személy használatát, ugyanis az Én egyetemista vagyok. Te 
egyetemista vagy., után az anyanyelvűk hatása alatt álló hallgatók mindenképpen 
pótolni akarják a segédigét, s nehezen fogadják el az Ő egyetemista. Ők 
egyetemisták, magyarul egyedül helyes mondatalakot.

A feltételes mód ismertetése és elsajátíttatása sem okoz nehézségeket, bár 
az előzőnél több gyakorlást igényel. A helyzet ilyen állását, nézetünk szerint, 
nagyban elősegíti a szövegillusztrációt képező népdal feldolgozása, amit már a 
szövegek elemzése kapcsán említettünk. Közrejátszhat azonban az is, hogy 
ezen igemódunk jelölésére viszonylag kevés és könnyen felismerhető 
toldalékunk van. A felszólító mód ezzel szemben sokkal több gondot okoz. 
Ezért ennek az igemódnak a tárgyalását olyan igék személyragozásának 
ismertetésével kezdjük, amelyek szótestében a módjel eredeti -j formájában 
jelenik meg, majdpedig az igék végződését figyelembe véve külön csoportok 
szerinti tárgyalásuk következik, hogy az összeolvadásos esetek változatai jól 
érzékelhetők legyenek.

A múlt- és jövő idő tárgyalását e fejezettől különválasztottad, a 3. 
szemeszterre eső Újságot olvasunk rész kezdetén tárgyaljuk. Ez a külön
választás azért következett be, mert egyrészt úgy tartottuk, hogy az igék teljes 
feldolgozása egy egységen belül nagy megterhelést jelent, másrészt ez a 
teljességre törő feldolgozás más anyagrészek tárgyalását szorította volna ki, 
olyanokét, amelyek ismerete nélkül nagyobb törés érzetét váltotta volna ki a 
nyelvteljességet illetően, mint az igeidők hiánya. Harmadsorban gyakorlati 
szempontot említhetnénk: a harmadik szemeszter kezdetén az igéről tanultakat 
át kell ismételni ahhoz, hogy újat adhassunk a régiekhez. Ez egyben az előző 
ismeretek stabilitását biztosítja, amire -  igéről lévén szó -  mindenképpen 
szükség van. Noha feltételezéseinket, elveinket döntően semmi sem indokolja,



eljárásunkat nem csak azért tekintjük elfogadhatónak, mert ugyanúgy semmi 
sem cáfolja, hanem azért véljük célravezetőnek, mert alapos ismétlést tesz 
szükségessé.

A birtokos személyragozás tárgyalására is a harmadik szemeszterben kerül 
sor, -  éspedig JÓZSEF Attila már említett versének logikai-érzelmi 
szempontból is szemléletes költői képeiből kiindulóan. Ez az anyagrész azért 
került késleltetve előadásra, mert a birtokos személyragok és az igei 
személyragok kijelentő módú alakjai között nagyon nagy a hasonlatosság, 
egyezés, s ez negatív interferenciát eredményezhetett volna. Ennek az 
anyagrésznek a későbbi időpontban történő tárgyalását indokolja még a 
genitivusi -nak, -nek dativusi alakkal való egyezése, illetve ezen 
viszonykifejezésben való funkciója is: ismerni kell előzőleg már a dativusi 
viszonyragot ahhoz, hogy a genitivusi alak sorravehető legyen.

A jelek mint toldalékok alaki és funkcionális szerepének ismertetésére a 
megfelelő anyagegységek keretein belül kerül sor, ami pedig a nyelvtanulás 
időtartamának majdnem egész idejére oszlik el. így pl. a főnevek többes 
számának jelét a legelső anyagrészekben, az -ik kiemelő jelet viszont 
közvetlenül a szóképzést megelőzően tárgyaljuk.

A nyelvtanuló figyelmét angazsáló tanári magyarázat és anyagrész 
szövegben megfigyelő, következtetést levonó tevékenysége mellett a gyakor
latok rendszere fokozottabb önállóságot követel meg tőle. Ezeket a közöttük 
lévő különbségek alapján és leírásuk megkönnyítése végett két részre, 
csoportra osztjuk: az új, éppen átvett ismereteket megerősítő gyakorlatokra és 
feladatokra. Ez utóbbiak, a feladatok a Jegyzetben szerbhorvát nyelven vannak 
megfogalmazva, hogy a hallgatók könnyen megérthessék.

Az új, feldolgozandó nyelvtani anyagot a tanuló az adott órára kijelölt 
szövegben leli fel, hogy annak funkcióját a szövegben és mondatban betöltött 
jelentéskörében ismerhesse meg. A szövegháttér, a mondat jelentése, szerkeze
te, szórendje, s ezen belül a feldolgozott nyelvtani egység szerepe 
szempontjából sem hanyagolható el. Az adott nyelvtani egység funkciójának 
mégis- mérésé után, felhasználásának módja, és ennek nyelvi törvényszerűségei 
képezik a megfigyelés tárgyát, majd memorizáló gyakorlatok következnek. 
Ezek között elsőnek a Kiegészítéseket említjük, amelyek olyan mondatokat vagy 
szövegtöredékeket, szövegrészekre emlékeztető mondatsorokat tartalmaznak, 
amelyekben gyakran szerepel az éppen tárgyalt toldalék, de ennek helyét 
pontok, kihagyás jelzi csupán, - a kiegészítés a tanuló feladata.

A helyettesítés címet viselő feladatokban a gyakorlatokat megelőző bekere
tezett mondat példázza a feladatot és megoldását, tehát ahhoz hasonló 
mondatot kell a hallgatónak írnia vagy mondania.

A szövegrészietek címmel olyan mondatok csokra következik, amelyek az 
előző anyagrészekben, szövegekben előfordultak már, s a most aktuális 
toldalék felbukkant bennük, bár akkor nem e toldalék, nem a most aktuális 
nyelvtani szegmentum ismertetése volt az óra célja, hanem valamilyen más 
anyagrész (pl. az ejtés). E szövegrészietek mondatanyaga leginkább az ejtés
gyakorlatokul szolgáló mondókákból került ki, s így egyrészt ezeknek feli
dézését szolgálja,másrészt ismert szövegkörnyezetben bukkan fel az akkor meg



nem figyelt nyelvtani elem, pl. toldalék, amelynek felfedése most feladat. 
Természetesen, a "felfedezett" nyelvtani szegmentum kapcsán a nyelvtanulónak 
el kell mondania mindazt, amit az órán arról hallott: a toldalék funkcióját, a 
szóhoz való kapcsolódásának módját (kötőhangzó: igen, nem; palatális, veláris, 
stb.)

A kérdés és felelet típusú gyakorlatok a társalgás elemeibe vezetik be a 
tanulót azon kívül, hogy változatosan hivatottak gyakoroltatni az adott nyelvtani 
anyagrésszel kapcsolatos tudnivalókat. A kérdés és felelet gyakorlatai leginkább 
valamely olvasmányul használt szöveghez kötődnek, de kombinálhatok bizo
nyos kifejezésekkel, amelyekkel a beszélő meglepetését, érdeklődését, helyeslé
sét, tódítását, méltatlankodását, helytelenítését, stb. fejezheti ki. Ezzel azonban 
már a mondat-és szövegalkotás kérdéseibe is belenyúlhatunk, amiről a későb
biek során lesz szó. A mondat keretein belül maradva mcgemlítendők a 
mondatbővítések címmel szereplő gyakorlatok. Ezekben a gyakorlatokban is a 
frissen átvett nyelvtani anyaggal bíbelődik a nyelvtanuló, mert az ezzel a 
toldalékkal rendelkező szó, (leggyakrabban névszó) egyszerű mondatba való 
beépítését követelik meg. Más jellegű, de hasonlóan toldalék- és toldalékolás- 
ismeretet követel meg a Mi a hiba? címmel szereplő gyakorlat. Ezek olyan 
szövegtöredékek, amelyekben a toldalékok szándékosan téves használatban 
szerepelnek, -  így furcsán értelmetlenek is. A nyelvtanuló feladata, hogy a 
szövegértelmezés alapján a tévesen használt, vagy téves helyen szereplő 
toldalékokat az arra a helyre illőkkel cserélje fel.

"Gyakorlatok" címmel összefoglaló gyakorlatok következnek. Ezek néhány 
nyelvtani anyagrész, pl. viszonyrag, igei személyrag átvétele után jelentkeznek, 
hogy az alig átvett nyelvi egységek a régebben tárgyaltakkal elegyítve kerülje
nek ismétlésre, begyakorlásra meg egyúttal korrelációba is. E gyakorlatokban 
rendszerint adott egy mondat, amelyet fokozatosan olyan ragozott névszóval 
vagy személyragozott igével kell bővíteni, amelyek toldalékát egyedileg a tanuló 
már ismeri. Ezeket az egységeket táblázatos áttekintésül (a Leíró nyelvtanból 
átvett táblázatok) zárja. Természtesen, mint azt az eddigiek során utalásainkkal 
jeleztük is, az igeragozás és más egységek begyakorlására is gondot fordí
tottunk, és igyekeztünk változatosságra törekedni. Az igeragozás be
gyakorlására szolgálnak a példamondatok, szám- és személyváltásai mellett a 
mód- és időváltások gyakorlatai.

A feladatok. Ezek is az adott anyagfeldolgozás tárgyához kötődnek, de egy 
részük állandóan ismétlődik, mint pl. a toldalékelemzésre, a fordításra, az 
értelmező olvasásra, később pedig a tartalomelmondásra szólító feladatpontok. 
Mindegyik mozzanat meghatározott célt szolgál. így a toldalékelemzésre 
szólító feladat célja, hogy a nyelvtanuló megismételje a már tanult toldalék 
funkciójellegét, az alapszóhoz való kötődésének módját, az érvényesülő illesz
kedési szabályt. A toldalék funkciójának kapcsán hasznos felidézni a szerb- 
horvátban megfelelő esetragot és prepozíciót, vagy igeragozási mozzanatot, de 
ilyenkor mindig fel kell hívni a tanuló figyelmét a lehetséges eltérésekre is. Ez 
az elv érvényesítendő a fordításban is, amikor a szómegfeleltetésekkor a 
szójelentés találkozásaként magyarázhatjuk a két nyelv fordítását lehetővé és 
egyenértékűvé tevő szavainak jelentését. Ilyenkor rá kell mutatni a szóhasználat



mondattól és szövegtől függő mozzanatára. Külön fel kell hívni a hallgatók 
figyelmét a szólásokkal, szállóigékkel és közmondásokkal való eljárásra: ezek
ben az esetekben hasonló vagy rokon jelentésű szólást, szállóigét, közmondást 
használunk. Hogy ez az eljárás a hasznos, könnyen bizonyítható: Elegendő a 
Hangtani gyakorlatokban előforduló állandósult szókapcsolatot, a kezdődik a 
haddelhadd-ot szószerint lefordítani, majd ezzel párhuzamosan a tartalmát is 
megadni, s egyértelművé válik a hangoztatott tétel igaza.

A feladatokban elég gyakori követelmény az, hogy a tanuló önállóan 
választott szót lásson el az éppen tanult vagy régebben elsajátított 
toldalékkal/toldalékokkal, s a toldalékok szót helyezze szószerkezetbe, mon
datba és végül valamilyen szövegtöredékbe. A szövegalkotást megelőzheti a 
különböző mondatfajták szerkesztése. Mindez azonban már meghaladja a 
ragozástan kérdését, noha maga a ragozás érvényét mondatban juttathatjuk 
kifejezésre.

3. A mondat- és szövegalkotási gyakorlatok

Az emberi beszéd, a közlés elemei olyan szoros egységet alkotnak, 
szorosan kölődnek-fonódnak egymáshoz, illetve egymásba, hogy az anyag 
tárgyalása, a nyelvtanítás céljai és szempontjai szerint is nehezen tagolható 
részegységekre. Éppen ezért a ragozáslani ismeretek tárgyalásakor sem marad
hattunk meg a behatárolt kérdéskörnél, -  a mondatalkotás, de bizonyos 
mértékben a szövegalkotás elemeinek megismerése és gyakorlása az előre
vetítés szintjén megkerülhetetlen volt. A szóképzésről ellenben, amely a 
ragozástannal együtt a szótanba tartozik, nem esett szó, noha Jegyzetünkben 
már az anyagátadás viszonylag korai szakaszában képző ismertetése is feltűnik 
(az -i melléknévképző). Szándékosan jártunk el így, mentségünkre azt 
hozhatnánk fel, hogy az a szókincs, amellyel az ige- és névszóragózás tárgyalása 
során dolgoztunk, amellyel tehát a hallgatók nyelvclsajátító tevékenységük 
során kapcsolatba kerültek, viszonylag kevés képzett, továbbképzett és össze
tett szót tartalmazott. Ezzel szemben az Újságot olvasunk c. rész -  mint ahogy 
erre már felhívtuk a figyelmet, köznyelvi szöveganyagának szókincsében jelen
tősen több az ilyen szavak száma, tehát a szóképzés az adott helyzetből 
következően logikusabban lehet ekkor nyelvoktatásunk aktuális tananyaga. A 
kép- zéssel és összetétellel megnövekedett szótest, a nagyobb szótagszám a 
nyelvtanulók ejtését, olvasását, írását és jelcntéscrtését újból próbára teszi. 
Ezek is olyan tényezők, amelyek figyelemfelhívó erővel bírnak, a tanuló 
számára szinte váratlanul jelentkező nehézségek okának felderítésére, 
megmagyarázására serkentenek. Az olyan szavak, mint a határőrélet, 
munkástanács, és olyan szókapcsolatok, mint a társult munkáról szóló tön’ény, a 
vegyipari munkaszervezet területvédelmi egységének tagjai elemzése felfedező 
számba megy, mert kiderül, hogy a határ, az őr és az élet szavak ismertek már, 
de a munka, munkás is, slb., és hogy nem ritkák az olyan esetek, amikor 
mondatlöredékben vagy szószerkezetben kevés az új szó egy szövegben, 
mondatban, ám az értés, a tartalom kifejezte jelentés felfogása mégis szinte 
lehetetlennek tűnik a tanuló számára. Hogy ez így van, hogy így is lehet, annak



az olvasás, pontosabban, az értelmező olvasás kiforratlansága az oka, ami 
végsősoron az értelmezést elősegítő szólamhatárok fel nem ismerésére 
vezethető vissza. Ez a fogyatékosság olvasásgyakorlással, szövegértéssel és 
fordítás útján fokozatosan kiküszöbölhető, viszont a képzéssel, továbbképzéssel 
és összetétellel létrehozott szavak, a szóképzés törvényszerűségeinek ismer
tetése révén hozhatók közelebb a nyelvtanulóhoz. A szavak toldalékelem- 
zésének gyakorlatait a tanulók könynyen megértik, sőt hasznosítják is az új 
szövegek tárgyalásának kezdetén: a szöveg információjának, üzenetének értése 
szolgálatába állítják ilyenirányú ismereteiket. Ezt nem is annyira a gyorsaságot 
igénylő beszélt nyelvben, mint a több időt, sőt eltűnődést is lehetővé tevő írott 
nyelvben, olvasáskor hasznosíthatják. A képzők megismerésének útja egyszerű: 
a tanuló az egyéb toldalékok tárgyalásához hasonlóan, a képzővel is a 
feldolgozandó szövegben találkozik, megismeri funkcióját, a képzőt használva a 
tanult alapszavakból új szót képez, ezt szókapcsolatba szerkeszti, viszony- vagy 
személyraggal látja el, s így megfelelő mondatba illeszti, majd mondatokat 
kombinál szövegtöredékké. A toldalékelemző gyakorlatok végzése során a 
toldalékok, tehát a képzők funkciójának felismerésén van a hangsúly, - e 
gyakorlatok ezúton mélyítik el az ismereteket.

Ismételjük azonban: mindezen gyakorlatok során, ha mondatról is van szó, 
sohasem feldkezhetünk meg arról, hogy ezt a nyelvi szekvenciát "... nemcsak 
megszerkeszetettsége, hanem beszerkesztettsége is..." (DEME L.) jellemzi. 
Éppen ezért a mondatalkotás a szótani kérdések tárgyalásakor is a szöveg 
árnyékában, a szövegalkotás egyik stádiumaként fogható csak fel. S ha e/idáig a 
bővített mondat létrehozása képezte a gyakorlatok magvát, mert a névszói 
viszonyragozás, birtokosragozás és igeragozás szempontjából az ilyen 
mondattípus létrehozása volt célszerű, kiemelendő hogy az összetett mondatok 
tárgyalása szempontjából sem mellékesek az egyszerű és bővített mondatokra 
vonatkozó ismeretek, és szerkesztésüket feltételező készségek elsajátításának, 
illetve kialakításának színvonala, minősége. Közös vonatkozás, hogy mind az 
egyszerű, mind az összetett mondatok kapcsán felmerül a szórend kérdése. 
"Mind a magyar, mind a szerbhorvát nyelvvel kapcsolatosan azt szokták 
mondani, hogy szabad szórendűek. Pontosabban: a mondatrészek szórendje 
viszonylag szabad, általában az információ struktúrájától függ, a szintagrnán 
belüli szórend azonban kötött. 3 (A kiemelés a szerzőé. -  B. F.) -  állapítják meg 
a két nyelvre vonatkozóan Dr. MIKES Melánia, KECK Balázs és Dr. Sava 
BABIĆ, majd a következőket fejtik ki: "A magyar és a szerbhorvát nyelv közötti 
alapvető különbség az, hogy a magyar nyelv kizárólag a regens post rectum elvét 
követi, a szerbhorvát pedig hol a regens post rectum, hol a regens ante rectum 
elvét." Megjegyzik azonban, hogy:"... az aktuális mondattagolás nem végezhető 
el a szövegkörnyezet, illetőleg a szituáció ismerete nélkül." , és hogy az általuk 
felhozott: ”... példákban az aktuális mondatalkotást azzal a feltevéssel végezték 
el, hogy a kontextus ismert.” (idézett mű, 20. old.) Ugyan ebben a kiadványban 
szereplő A kommunikatív struktúrák kontrasztív elemzése: eredeti szöveg és 
fordítás címet viselő másik munkájukban a két nyelv szórendi eltéréseit illetően 
megállapítják, hogy a magyar szórendben mellékes közlés esetén "... a tárgy az



ige előtt áll, míg a szerbhorvát bán a szokásos szórend szerint a tárgy az ige után 
következik." (i. m. 29. old.), továbbá, hogy példájukban: "orvos volt -  bio lekar", 
"... kontrasztív szabályról van szó, amely szerint a magyar nyelv alapszórendje 
szerint az állítmány bővítménye az ige előtt, a szerbhorvátban pedig az ige 
mögött áll." (i. mű, 36. old.), és hogy: "A magyar és a szerbhorvát nyelvben az 
emfatikus szórend közötti különbség (...) abban nyilvánul meg, hogy a 
mondatrészek azonos szórendje az egyik nyelvben lehet emfatikus, a másikban 
pedig alapszórend, és fordítva." (I. mű, 40. old.). Kétséget kizáróan, nehéz 
pontos definícióval szolgálni a két nyelv szórendjének kérdésében, s ez a 
szer/ok mentségeként hozható fel egyes megállapításaik megfogalmazásakor 
érezhető bizonytalanságukra (pl. a fentebbi idézetben: "... lehet emfatikus 
szórend...". - Lehet?!), mindez azonban nem menti fel az oktatást az ilyen 
anyagrészek, a teljesen vagy megközelítő tudományos teljességgel le nem 
tisztázott anyagrészek tárgyalása alól. Éppen az adott tényállásból kifolyólag a 
magyarnak mint környezeti nyelvnek tanításával kapcsolatosan jó, ha a mon
datszórend tanításakor az oktatási gyakorlatban két alapvető szempontot 
veszünk figyelembe: 1. a szórendtanítást a tárgyalásra soros szövegből kiindu- 
lóan kell végezni, éspedig a szöveget a közléskörülmény, közlésszándék, 
közléscél, jellege stb. szempontjából részletesen elcmeztetjük az anyagrész 
tárgyalását előkészítő óraszakaszban, és 2.: a megállapítottakat a szórendi 
tényállással vetjük össze. Ilyen módon az adott, a szövegben kifejezett közlésre 
és közléskörülményre jellemző szórendi jellegzetességek megállapításához 
empirikus úton jut el a tanuló, majd az adott szöveget és mondatait a szöveggel 
kapcsolatos megállapítások, jellemzők érvényesítésével fordítja anyanyelvre. A 
kiinduló szöveg és annak fordítása mondatainak szórendjét össze lehet hason
lítani, sőt más-más szövegek esetében ajánlatos is, mert ez érzékelteti a fellépő 
változásokat a szórendben, de általánosítási szándékkal következtetéseket 
levonni -  bizony, kockázatos lenne. Mert az oktatás, a szó szélesebb értel
mében is, tudományos megalapozottságú ugyan, de nem azonosítható magával 
a tudományos kutatással.

A fentebb leírt anyagtárgyalási sorrendet kell követni a szórendi kérdések
kel kapcsolatos ismeretek begyakorlásakor is. Ebben az esetben a tanuló 
anyanyelvén, vagy a célnyelven adja meg a példamondatot, amelyet a felsorolt, 
leírt mozzanatok, szempontok szerint elemez, majd a lehetséges változatok 
közül meghatározza a mondattartalom és közlés szempontjából legelfogadha- 
tóbbat, és annak megfelelőt produkálva fordítja a célnyelvre vagy az anya- 
nyelvére, már attól függően, hogy melyik nyelven hangzott el a kiinduló 
mondat.

A szóbanforgó anyagrész tárgyalásakor a szövegből való kiindulás, illetve a 
szöveg közléskörülményeinek megfigyeltetése, valamint ezen körülmények szó
renddel való összefüggéseinek észrevétetése azért előnyös, mert a szöveg a 
maga lezártságával a közléstartalmi vonatkozások hordozója, tehát azokat a 
jellemzőket is tartalmazva, amelyek az adott nyelv, a célnyelv törvényszerű 
sajátosságaiként érvényesülnek a szórendben, viszont ezek nagyonis eltérőek 
lehetnek a tanuló számára automalikusságig megszokott anyanyelviektől. A 
szövegelemzés ismertetett szempontjai nyomán a beszédszándékkal és



beszédkörülményekkel/közléskörülményekkel egybehangzóan beálló szórend- 
változásokra mutathatunk rá, s ennek alapján érez rá a tanuló -  minden 
definíció nélkül -  a magyar szórend logikájára és törvényszerűségeire. A 
szövegek egyik nyelvről másikra való fordítása az ilyen jellegű tanulás megerő
sítését is szolgálja.

Az összetett mondatok szerkesztésekor nagy szereppel bír a közlés- 
tartalom, a beszédszándék és beszédhelyzet, de stilisztikai szempontokat is 
figyelembe kell venni. Az összetett mondatok szerkesztésének gyakorlására az 
egyszerű és bővített mondatok szerkesztésére vonatkozó ismeretek átvétele és 
begyakorlása után kerül sor, s a mellérendelő mondatok alkotásával indul be. 
Ez esetben is elsődleges annak megállapítása, hogy az egymás mellé ren
delendő két egyszerű vagy bővített mondat, tartalmi szempontból egymással 
milyen viszonyba állítható, valamint hogy a közlés, a beszéd és a stílus mit nyer 
ezzel a kombinációval. Ezek után kerül sor a megfelelő kötőszó mondatba 
szerkesztésére, s annak érzékeltetésére, hogy a kötőszó használata a tartalmi 
viszony kidomborítását eredményezi csupán, s nem annak meghatározását. Az 
alárendelő mondatok tárgyalása során is érvényesítjük ezt a szempontot, de az 
alárendelés fogalmának, s e fogalom nyelvi eszközökkel történő érvényesülési 
módjainak gyakoribb változatait is ismertetjük. A Mondatkiegészítéseknck 
nevezett jegyzetbeli gyakorlatok ezt a logikát erősítik meg újabb, a tanuló 
szempontjából önállóbb módon.

A mondattól a szöveghez vezető útra kétségkívül a leckeszövegként 
szereplő különböző szövegek mutatnak példát a tanulónak. Ezekben a mon
datok lazább/szilárdabb szövegbe való szerkesztettsége, gondolatot, közléstar
talmat továbbvivő-kifejtő szerepe figyelhető meg. E mozzanatok megtárgyalása 
szövegbeni megfigyeltetése valamint a szöveg tagolódása (bevezetés, tárgyalás 
és befejezés) olyan ismeretelemek, amelyekkel hallgatóink már anyanyelvűk 
elsajátítása, eddigi tanulása jóvoltából rendelkeznek, tehát elsősorban cél- 
nyelven való tudásérvényesítésről van szó, ami azonban nem jelenti az átvitel 
automatikusságát.

A Kérdések és válaszok c. gyakorlatok a maguk fokozatosságával és 
darabosságával is szövegclmondások tulajdonképpen, s éppen ezért a Jegyzet
ben rendszerint megelőzik a feldolgozott, tehát részletesen megismert szöveg 
elmondására szólító feladatokat. A tanuló részéről történő szövegelmondás 
gyakorlását azonban, erre vonatkozó utasítások, információk előzik meg. 
Ezeknek céljuk a tanuló szöveghez való szabadabb viszonyulása, ami azt jelenti, 
hogy a szöveg szerkezete szerinti részekben közölt tartalmi vonatkozásokhoz 
való ragaszkodáson kívül a tanuló szabadon változtathat azon, sőt változtatnia 
is kell, hogy elmondása ne felmondás legyen. Ennek a gyakorlatnak két fajtáját 
különböztethetjük meg, éspedig a sűrített szövegelmondást meg az elmesélő- 
kommentáló szövegelmondást. Az első esetben a tanuló a szöveget elemezve 
egy-két mondatba sűríti az annak szerkezeti egységeiben (bevezetés, tárgyalás, 
befejezés) elmondottakat, s ezeket közli, írja le a célnyelven. Az elmesélő- 
kommentáló szövegelmondás az előzőtől lényegében véve hosszabb voltában, 
és a tanuló véleményének hozzáadásában különbözik. E csekély különbségek 
ellenére a realizálás elég küzdelmesen folyik le.



Ha most a Kérdések és válaszok feladatokkal jelölt tanulói létrehozó 
tevékenységtől az elmesélő-kommentáló szövcgclmondásig terjedő szöveggel 
való bíbelődési utat, azaz ezen út minőségi fokozatait vesszük szemügyre, akkor 
minden kétkedést kizáróan megállapíthatjuk, hogy olyan tevékenységekről van 
szó, amelyek igenis hozzájárulnak a tanuló nyelvi kompetenciájának kiala
kításához, de ennek ellenére utánzó jellegűek, mert támpontjuk a már készen 
kapott szöveg. Márpedig ettől is meg kell válnia a nyelvtanulónak. Persze, ez 
nem megy egykönnyen, s jobb, ha segítségére van, ha nem is közvetlenül a 
nyelvtanár, de legalább az anyagelrendezés, azaz a gyakorlat és feladat- 
rendszer.

Ilyen feladatok és gyakorlatok viszonylag könnyen biztosíthatóak a nyelv
tanuló számára. A legbanálisabb egyszerű mondat is megteszi, ha ahhoz a 
MIKÓ Pálné munkájából5 átvett kommunikációs és szövegszerkezeti egysé
gekhez a tanuló választja ki és adja hozzá azt a szerkezeti elemet, illetve azokat 
a kifejezéseket, amelyek szerinte a megadott egyszerű alapmondathoz kommu
nikatív szempontból hozzáillenek. Maga a művelet a tanulónak semmiképpen 
sem okozhat problémát, már azért sem, mert a leckeszövegek legtöbbje él az 
ilyen szövegszerkezeti egységek használatával, tehát példát mutat.

Nem mondunk újat, ha azt állítjuk, hogy a tanulónak az írásbeli és szóbeli 
szövegalkotásban sok problémát okoz az anyanyelvén való gondolkodás. A 
célnyelven történő feladatszerű szövegközlésnek is úgy akar eleget tenni, hogy 
közlendőit előbb anyanyelvén szerkeszti, fogalmazza meg, és az ilyen módon 
előkészített közlést "fordítja" a célnyelvre. Ebben azután minden kétséget 
kizáróan kudarcra van ítélve, mert sem fordítói gyakorlattal nem rendelkezik, 
sem az anyanyelv eszköztárát, az anyanyelven megformált közlés sokkal 
gazdagabb szókincsét, a közlendők anyanyelvhez tapadó szerkezetét, no meg a 
saját szellemi szintjét prezentáló bonyolultabb beszédkreáció más elemét sem 
leli fel (ha netalán tanulta is) a célnyelv használatának pillanatában, nem 
szólván arról, hogy az anyanyelv használatának ismerete nemcsak sokkal 
gyakorlatiasabb ismeret a célnyelv megtanult nyelvtani szabályainál, hanem 
mélyrehatóbb és gyökeresebb is annál, mégha lingvisztikailag kevésbé szisz
tematizált, tehát kevésbé tanult ismeret is. Az idegennyelv-oktatás elmélete és 
gyakorlata, hogy az anyanyelv ilyen gátló hatásait kiküszöbölje, vagy legalább 
mérsékelje, az anyanyelven való gondolkodásnak hadat üzent. Szélmalomharc 
volt, és maradt is ez a törekvés, mert, ha a nyelvtanár e kérdésben nagyon 
harcias volt, a tanuló c magatartással szemben úgy igyekezett védekezni, hogy a 
tőle telhető legnagyobb igyekezettel leplezte, tagadta anyanyelven való gon
dolkodásának tényét, azt a tényt, amelynek lemondására egyszerűen nem volt 
képes, - főleg nem a nyelvtanulás kezdetén. A kényszerítés és ámítás elkerülése 
érdekében jobb, ha a szélmalomharc folytatása helyett, az anyanyelven való 
gondolkodást, szövegalkotást a tanult nyelv elsajátításának szolgálatába állí
tását kíséreljük meg. Hogy ezt elérhessük -  nézetünk szerint -  az anyanyelvi 
bcszédformálás eszköztárát kell a célnyelvi ismeretek mindenképpen szeré
nyebb és akadozóbb használhatóságú ismereteihez és ismeretkiaknázásához, 
ismeretforgatásához idomítani, legalábbis e jártasságok megszerzésének



kezdetén. Arra kell rászoktatni tehát a tanulót, hogy azt, amit a célnyelven, 
esetünkben magyarul, közölni akar, anyanyelvén való megfogalmazásakor 
egyszerűsítse le, éspedig egyszerűsítse le mind a szerkezet, mind a szókincs 
tekintetében, s csak ezek után fordítsa le magyarra, így, egyszerűsítetten 
közölje ezen a nyelven. Tapasztalatra, nyelvtanári gyakorlatra alapuló 
megfigyelésünk szerint az akarattal és önfegyelemmel rendelkező nyelvtanulók 
esetében e tanácsunknak, követelményünknek annyi eredménye mindenképpen 
van, hogy magyarul való megszólalásakor a mondanivalóját egyszerűbb, vagy 
egyszerűsített szerkezetű nyelvi formákban kifejező hallgató eredményesebben 
használja a nyelvet, s ennek következtében -  talán sikerélményének hatására -  
beszédesebbé is válik, azaz a tanultak használatára könyebben, és gyakrabban is 
vállalkozik. Ehhez megvannak az előfeltételei, hisz a nyelvelsajátítás során 
didaktikai célokból és okokból kifolyólag részenként elsajátított ismeretek a 
részekkénti és összefoglaló gyakorlatokon át mondatokba szerveződtek, a 
bővített mondatok összetettekké váltak, majd szövegtöredékekbe és szöve
gekbe ágyazódtak, tehát a szükséges ismeretek adottak, megszerzettek, ám 
mindez a nyelvhasználat kedve és akarata nélkül, passzív tudásként, feledésre 
ítéltetett. A tanult nyelv használatának megkönnyítése érdekében a leegy
szerűsítő anyanyelvi gondolkozás és szövegalkotás éppen a célnyelv haszná
latára bátorít, továbbá egyszerűsítésével a nyelvtanuló önmaga és mások előtt is 
a nem anyanyejv, a környezet nyelve használatáról győzi meg partnereit, az 
anyanyelv köznapi használatától elütő egyszerű fordulataival és egyéb idegen- 
szerűségeivel. Ezáltal a tévesztésre való jogának tényét ismerteti el hallga
tólagosan a célnyelvet anyanyelvként beszélő partnerével. Ahhoz viszont, hogy 
a nyelvtanuló célnyclvi írásbeli közléseiben, vagy méginkább az e nyelven folyó 
beszédében bonyolultabb nyelvi szerkezetekkel, fordulatokkal éljen, nemcsak 
az oktatás folyamatában való megismerésük és bizonyos (de mindenképpen 
elég rövid) ideig történő begyakorlásuk szükséges, hanem ezeknek az elméleti 
és gyakorlati, azaz csak a megismétlésre korlátozódó ismereteknek a beérésére 
is. Az említett módon és nagyfokú sűrítés útján (szervezett oktatásban) 
megszerzett ismeretek beérése alatt az olyan nyelvtanulói tevékenységet értjük, 
amely által az uniformizált, a mindenki számára előkészített új célnyelvi 
anyagot és az azzal járó összes gyakorlatokat az egyéni megítélés és tapasztalat 
szűrőjén át teszi individuálissá, személyessé. Úgy véljük, hogy e beérés 
folyamatában olyan egyéni elméleti és gyakorlati úton szerzett nyelvismeretről 
van szó, mint amilyenről Dán 1. SLOBIN ír a gyermek anyanyelvtanulásáról 
szóló tanulmányában. (Idéztük fentebb.) A célnyelv ilyen jellegű elsajátítására 
az eddigiek során sem az idegennyelv-oktatás, sem a környezetnyelv-tanítás 
nem dolgozott ki programot, de a kérdés megoldására mégis volt ajánlat: a 
célnyelvet beszélő nép országában huzamosabb ideig való tartózkodás. A 
környezetnyclv-oktatás esetében erre azonban nincs szükség, hisz a nyelv- 
használatra az órán kívül is lehetőség van. Bízunk abban, hogy azon meg
oldásunkkal, hogy a környezetnyelv-oktatás középpontjába a szöveget 
helyeztük, a nyelvtanulónak a célnyelv használói sorába való belépését 
könnyítettük meg.
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