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beszéljen, megzavarjuk a gondolatmenetét, elbátorta*-
lanit juk, E kérdésben tökéletesen egyet értek Hegedűs 
Józseffel, aki a következőket írja eszel kapcsolatban: 
"Az alkalmazott nyelvészeti irodalom több képviselője 
manapság /is/ óvja a tanárt attól, hogy minden egyes 
/szóban ejtett/ nyelvi hibát azonnal javítson, s ez-
által darabokra törje a tanuló nyelvi megnyilatkozá-
sait 
/Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. EME Nyelvi Int; 
198o./ 

Nem könnyű megtalálni a helyes arányt a javítan-
dó; és az elnézendő hibák között - azt általában csak 
a. több éves gyakorlat alakítja ki. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a tár-
sadalomtudományi szaktárgyak oktatása során nagyon 
fontosf hogy a tanár nyelvtanár is legyen, tudatosan 
fejlessze hallgatói nyelvtudásátt Szakcsoportunk ta-
nárai igyekeznek megfelelni ennek a feladatnak is. 

Ház Attila* 

Beszélteftés a tanórán 
I | 1 

'"Idegen nyelvet oktató tanáraink munkájában vál-
tozatlanul egyik legnehezebb szakasz a "beszéltetés", 
a. köznapi beszéd oktatása idegen nyelven, az úgynevezett 
társalgás© Ugyanakkor, amikor következetesen meghirde-
tett már az alapfoktól kezdve a beszédkészség fejleszté-
sére törekvő idegennyelv-oktatás, a befejezést jelentő 
szakasznál - mindenki saját tapasztalatából tudja -
váratlan és nagy általánosságban mindezidáig meg nem 
oldott nehézségekbe ütközünk.11 /I/ Hofmann László írta 
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e sorokat 1974-ben./ 

falóban a beszéltetés tanítása mint a nyelvtanítás 
egyik legalapvetőbb feladata mintha kissé elhanyagolt 
lenne az alkalmazott nyelvészet kutatási területén. 

Intézetünk és a felnőttoktatással foglalkozó társ-
intézmények következő̂  periodikáit néztem át dolgozatom 
megírásához; 

a/ Intézeti Szemle /KEI/ 
b/ Fólia Practico-Linguistica /EME Kyelvi 

Intézet/ 
c/ Idegennyelvoktatás Szaknyelvoktatás /Külkereske-

delmi Főiskola Bp. 1968./ 
d/ Nyelvoktatás felsőfokon /Külkereskedelmi Főis-

kola Bp./ 
e/ Modern nyelvoktatás /TIT Bp./ 
f/ Nyelvpedagógiai írások /MKKE Nyelvi Intézet/ 

A füzetek cikkeinek olvasásakor a következő tapasz-
talatokat vontam le* 

A beszéltetés elméletéről, a kommunikációról, szituá-
cióról s t b . s o k szó esett ezekben a tanulmányokban, 
elméletileg tehát a téma megalapozottnak mondható, gyakorla-
ti tanácsokkal, példákkal, a tanórán felhasználható 
konkrét tapasztalatokkal azonban alig foglalkoztak a szerzők. 
/Pedig a TIT 1972-ben még konferenciát is tartott a tárgy-
ról 1 "'A szituáció szerepe a nyelvoktatásban™ címmel./ 

E dolgozatomban ezért megkísérlem a témát a gyakorla-
ti oldaláról megfogni, s megvizsgálni, miként lehet a 
beszéltetést a legalacsonyabb nyelvtanítási foktól kezdve 
tanítani, gyakoroltatni, s milyen eszközök segítségével 
lehetséges a nyelvtanulókat arra ösztönözni, hogy meg-
szerzett tudásukat a gyakorlatban is kamatoztassák. 
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A tanórán való beszéltetésen azt a grammatikai-
lag pontos, arcjáték, gesztusok és egyéb nyelven kívüli 
eszközök nélküli kommunikációt értem, amely a nyelv-
óra gyakorlati tartalmát adhatja. 

Mindannyian tudjuk, tapasztalhatjuk, hogy a való 
élet szituációiban a kommunikálás nem feltétlenül jelent 
egyet a tanórán való' grammatikailag pontos beszéddel. 
"'És milyen kínos szituációba kerül a tanár, amikor a 
hallgatót kényszerítenie kell, hogy számára ne legyen 
mindegy, hogy "in den Wochen"' vagy "in den Woche"-t 
mond, s ezért ismételtetni, javítani, szidnia kell, mert 
az adott "pedagógiai" szituáció az órán ezt megköveteli. 
Ugyanakkor biztos, hogy a való életben, mondjuk egy 
németországi utazás során, hallgatója ezzel a dadogó, 
bizonytalan és hibás nyelvtudással egészen jól boldo-
gul az utcán, a bevásárlásnál, tehát a "természetes" 
szituációban, a való életben."/2Z 

A dolgozat tehát a. beszéltetés fogalmát, mint a 
'"pedagógiai" szituációban elhangzó közlést vizsgálja. 

A probléma persze kétoldalú. Miközben a nyelvet 
tanulót hátráltatjuk azzal, hogy komplex gondolatait 
egy meghatározott, behatárolt nyelvi szinten fejezze 
ki, ugyanakkor ösztökélnünk is kell arra, hogy mondandó-
ját minden nyelvi helyzetben akarja is kifejezni. 
"Az intelligens felnőttnek, aki anyanyelvén árnyaltan, 
finoman fejezheti ki gondolatait, most alázatot kell 
tanúsítania az új nyelvvel szemben, nem mondhatja azt, 
amit gondol, csak amit tud. Egy szakadék van gondolat-
tal komplex volta és a rendelkezésére álló primitív 
kifejezőeszközök között." /3/ 
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Ha intézményünk, a Nemzetközi Előkészítő Intézet 
helyzetét, az itt folyó nyelvtanítási munkát vizsgáljult, 
speciális helyzetet teremt - a társintézményekkel szem-
ben hogy a nyelvoktatás célnyelvi környezetben fo-
lyik, és a hallgatóknak módjuk, lehetőségük van a 
tanultakat azonnal kipróbálni, sőt itteni életük rá 
is szorítja őket. 

A fentiekben leírtakból azonban az is következik, 
hogy a hallgató úgy segít magán, ahogyan tud, s gondo-
latai kifejezéséhez a kifejezés minden lehetőséét 
igénybe veszi. A nyelvet tanuló mellé a nyelvórán kívül 
nem lehet a nyelvi kifejezés helyességét segítő "őrt" 
állítani. Ugyanakkor a kifejezésbeli szabadságot a 
tanórán kell biztosítani oly módon, hogy a tanulás min-
den szintjén a hallgatókat irányító beszédmodelleket 
adunk. A tanórán tehát leszűkítettek a lehetőségeink. 
A tanulók a monológokat, párbeszédeket csak önmagukban, 
a tanárral, egymással illetve audió-vizuális eszközök-
kel 1 végezhetike 

"A programozott oktatást és általában a nyelvi 
laboratórium túlzásba vitt alkalmazását sokan bírál-
ják, elsősorban azért, mert a tanulónak a géppel, illet-
ve önmagával folytatott beszélgetése nem természetes 
körülmények között történik - ahol beszédhelyzet, gesz-
tus, arcjáték^egyéb extralingvális tényezők is szere-
pelnének - és ha a csak így tanított tanulók a nyelvet 
beszélő emberrel kerülnek szembe, elvesztik lábuk alól 
a talajt."* /4/ 

Lehetőségnek kínálkozik a. "természetes" szituáció 
megteremtésére, ha a hallgatóval tanórán kívüli, az 
életben való társalgás megteremtésére tanári irányítással 
adunk alkalmat. Itt azonban a helyzet csak annyiban vál-
tozik, hogy élő szemléltetést biztosítunk bizonyos téma-
körökhöz, a kommunikációban részt vevő alanyok minősége 
nem változik. 
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"A hallgatót, a tanulót ki kell vinni az életbe és ott 
kell oktatni számára új ismereteket a "természetes1* 
környezetben átadni. Amennyire ez pl. természetes egy 
gyárlátogatás esetében, annyira kínos ez a kísérlet 
a nyelvoktatásban." /5/ 

Milyen lehetőségeink vannak hát a beszéltetésre 
a; tanórán illetve a tanórán kívül? 

A kérdés megválaszolására a nyelvoktatás két fon-
tos tényezőjét kell megvizsgálnunk. Egyrészt a tanított 
anyag nyelvtani felépítésében rejlő feltételeket, más-
részt a beszéltetést minden stádiumban segítő, annak 
gondolati és formai alapját adó szövegeket, beszéd-
modelleketé 
"Maga a nyelv elsősorban a nyelvszakosok számára lehet 
rendkívül vonzé, más beállítottságúak esetében a nyelvi 
elemek rendszere nem tarthatja tartósan megfelelően 
magasan az érdeklődés szintjét." /6/ 

Nyelvtanításkor tehát nem a leíró nyelvtan anali-
záló-szintetizáló rendszerét tanítjuk, ez csak a nyelv 
teljes ismeretében lehetséges. Olyan "gyakorlati" nyelv-
tant tanítunk helyette, mely az egyszerűtől az össze-
tett nyelvi folyamatokig haladva lehetővé teszi a nyel-
vi rendszer gyakorlati elsajátítását. 
'"A nyelvtan az adott rendszer nyelvi elemeinek bizonyos 
szabályok szerint felépített váza, raktára. Használha-
tósága a nyelvet tanuló szempontjából attól függ, hogy 
a tanuló milyen gyorsan találja meg benne a gondolatai-
nak kifejezésére szolgáló elemek összekötésének a lehe-
tőségeit és szabályrendjét is."1 /7/ 

A NEI tankönyve 3o leckére osztja a magyar nyelv 
teljes alapnyelvtanát. Megfelelő szemléltetési módja 
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és az egyszerűtói az összetett formákig tartó fel-
épített sége megadja a már említett "gyakorlati"' nyelv-
tan alapjait. Ha a beszéltetés szempontjából vizsgál-
juk azonban, a könyv nyelvtanában néha üresjáratokat 
találunk*. Igen helyesen tért rá az SzMNy nyelvtana 
már nagyon hamar az ige használatára, s vezette be a 
minden igéhez kapcsolható térviszonyt, tehát a. helyhatá-
rozót o 

Csakhogy ha az igét elkezdjük használni, a beszél-
tetés szempontjából rögtön nehézségbe ütközünk* Az ige 
ugyanis elválaszthatatlan hozzá fűződő bővítményeitől, 
E felépítettségből fakadóan a hallgató a 4.-9, leckék-
ben majdnem csak mozgást jelentő igéket használhat, 
ami információigényét nem elégíti ki, 

A beszéltetés szempontjából előnyösebb "sűrítettebb" 
nyelvtani felépítést alkotni, akár egy-egy nyelvi prob-
léma teljes kibontásának rovására is, 
"'A nyelvet tanuló ember beszélni akar, használni akar-
ja új ismereteit az első perctől kezdve, s a magyar nyel-
vű környezet naponta rá is szorítja erre* A nyelv hasz-
nálatához pedig nem elkülönített hangok, szavak, hanem 
szószerkezetek9 mondatok kelleneko így a nyelvleírás-
nak a mondatból, sőt a szövegből /monológ, dialógus/ 
kell kiindulnia, s ebből levezetni a nyelvtani szabá-
lyokat," /8/ 

Ezzel rá is térünk a beszéltetés és a beszéihodel-
lek tárgyalására*, 
"A modern nyelvészeti irányzatok képviselői és a nyelv-
pedagógusok teljes mértékben egyetértenek abban, hogy a 
szöveg mint információ- és kommunikációhordozó központi 
helyet foglal el a nyelvoktatásban," /9/ 
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Tankönyvünkben a harminc leckéhez ugyanannyi szöveg 
párosul. A szövegek ugyan jól megformáltak, s a beszél-
tetéshez alapot nyújtanak, a. nyelvet tanuló hallgató azon-
ban közvetlenül a saját életszituációira vonatkozó isme-
retanyaggal akar megismerkedni. /Nem vonatkozik ez termé-
szetesen az országismerettel kapcsolatos szövegekre./ 

Következő:' idézetünk kissé erősebben fogalmaz: 
"Leglényegesebb sajátságuk /ti. társalgási könyveknek/, 
hogy a. tanuló. „ tanórán működő "fiktív énje" és a későbbi 
"reális" nyelvi magatartás közé beiktatnak még egy fiktív 
ónt;és hosszasan értekeznek valami kitalált, teljesen 
idegen M. Dupont, Herr Meyer vagy éppen Árpád, Magyar 
vagy Marton úr személyéről és életéről. Az idegen nyelvet 
tanuló; tehát ahelyett, hogy azzal törődhetne, miként 
fejezhetné ki meglévő nyelvi ismereteivel önmagát, tény-
leges, saját énjét, előbb arra kényszerül, hogy elsajá-
títsa. egy tőle teljesen idegen, érdektelen, sokszor 
nevetségesen!primitív személyiség nyelvi reakcióit. Meg 
kell tanulnia egy saját lényétől teljesen idegen személy 
viselkedésének formáit, és rá van bízva, vagy csak a 
szerencsés véletlentől függ, hogy ebből az idegen nyelvi 
anyagból mit tud majd esetleg később saját énjének kife-
jezésére tárolni, a saját élete adott szituációiban ki-
szűrni és értékesíteni."1 /lo/ 

Beszélgetéskor tehát olyan szövegeket érdemes a. 
hallgatók elé vinni, amelyek a fent említett tulajdon-
ságokkal nem rendelkeznek. Bármilyen nehéz is - hiszen 
a legkülönbözőbb karakterű hallgatókról van szó - ki 
kell szűrni azokat az életelemeket, amelyek - az adott 
nyelvtani szintet figyelembe véve - mindenkire vonat-" 
kozhatnak. 
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Ilyen szituációk az életrajz, a diákok múltja, je-
lene, jövője és mindazon életterek szituációs bemutatá-
sa, amelyekkel a hallgatók kapcsolatba kerülhetnek. 

Milyen módon érhetjük el, hogy a tanulók mindezeket 
elsajátítsák? Nos, olyan "programozott" szöveganyaggal, 
amelyet a megfelelő- "programozott" nyelvtani anyaggal pá-
rosltunk. 

a tananyagnak - korszerű tananyag esetében - legfel-
jebb ha. nyelvtana "programozott", lexikája nem." /II/ 

Hogyan képzelhető el & lexika és ezzel együtt a 
szituációk, szövegek programozása? Ki kell keresni a nyelv-
tani haladás sorrendjében mindazokat a. szövegmodelleket, 
amelyek a nyelvtani anyaghoz kapcsolódhatnak. A. nyelvtani 
haladás* sorrendjében a témakörök mindig visszatérhetné-
nek, a bonyolultabb nyelvtan segítségével a. kifejezett 
gondolat is mindig finomodhatna. 

Nehezebb témakör a. hallgatók életszituációiral kap-
csolatos szövegmodellek köre. Itt feltétlenül kerülnünk 
kell mindazon szövegtípusokat, amelyben a hallgatókkal 
valamilyen kitalált, kimódolt és ezzel életidegen pár-
beszédmodelleket tanultatunk. 
Célszerűbb kikeresni, és csokorba gyűjteni azokat a nyelvi 
modelleket, amelyek segítségével a magyar nyelvet tanuld 
önmagát kifejezheti. Ezeknek a formáknak is spirálisan 
kell felépülniük. A diáknak jó hajtóerőt ad, ha látja, 
hogy gondolatainak kifejezése egyre összetettebb fokokon 
történhet meg, egyre komplexebbé válhat. Egy, a gondolata-
it kifejező nyelvi formát akkor fog igazán automatikusan 
használni, ha ennek más formáját is elsajátította már, 
s a nyelvi formák közül alkalma van választani. Gondol-
unk például a. bemutatkozásra. A tanuló három forma közül 
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választhat: 
a/ /Én/ X vagyok. 
b//Az én / nevem X. 
c/ /Engem/ X-nek hívnak. 

Ha a tanórán módszeresen mindhárom formát gyakoroltatjuk, 
automatizáljuk, akkor a hallgató legalább az egyiket a 
való életben automatikusan is használni fogja. 
"A. dinamikus sztereotípia, sl. beszéd esetében azt jelenti, 
hogy - nagyon egyszerűen szólva - "gondolkodás nélkül" 
mondunk hosszabb mondatrészleteket, a. közlés előtt nem 
elemezzük a mondanivalónk formáját, minthogy csak a. tar-
talomra összpontosítjuk a figyelmünket." /12/ 

Célszerűnek tartanám olyan - állandóan ismétlődő -
kérdéssorok tanítását, amelyre a választ szinte gondol-
kodás nélkül kell megadni a megfelelő drillezés után. 
A kérdéseknél a beszécEtempót is fokozatosan növelhetnénk, 
s ezt a. válaszadásnál is megkövetelhetnénk. Például meg-
kérdezzük: "Milyen idd van ma?" Több választ is automa-
tizálhatnánk: "Jó idő van. Rossz idő van. Süt a nap. 
Esik az eső. Fúj a szél. Rossz idő van, mert esik az esá 
és fúj a. szél... stb.'" S ha a diák az 11 jr módon előkészí-
tett "'pedagógiai"' szituációban közlését számára természe-
tessen adja elo, ezt a valóságos életszituációban is meg-
teheti. 
"... a nyelvórán még a felső oktatási szinteken is a tan-
cóltóH függően "fiktív", irányított közlést kell gyakorol-
nunk ahhoz, hogy hallgatónk majd a tényleges való hely-
zetben, vagyis az idegen nyelvi környezetben "reális" 
nyelvi magatartást tudjon tanúsítani, s az elő nem készí-
tett szituációban, idegenben, az élet legváratlanabb 
helyzetei köaött is tudjon helyesen viselkedni, kammuni-
kálni." /I3/ 
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A fent említett kérdéssorokkal azt is elérhetnénk, 
hogy a tanulók segítségünkéi önálló, monológokat, dialó-
gusokat alkothassanak. Ennek segítségével alakulhatnának 
ki olyan szövegrészek is, amelyeket a diákok a célnyelvi 
környezetben használhatnának. Ilyen kérdéssor lehetne 
példáuls 

1. Ki Ön? /Mi a neve? Hogy hívják?/ 
2. Mikor született? 
3. Hol született? /Mi a születési helye?/ 
4. Kik a szülei? /Mi a neve a szüleinek? Hogy hív-

ják a szüleit?/ 
5. Hol. dolgoznak a szülei? /Mi a szülei munkahelye?/ 
6. Mi a szülei foglalkozása? /Mivel foglalkoznak a 

szülei?/ 
7. Hány testvére van? /Testvérei száma?/ stb. . 
Természetesen a hallgatókat csoportosítani kell an-

nak megfelelően is, hogy tanultsága, intelligenciája alap-
ján ki mennyire képes a kérdéssorokat önállóan feldolgozni, 
saját életére átvinni. 
"Már az anyanyelve megtanulása során kell megfelelőképpen 
fogékonnyá tenni a különféle nyelvi változások felismerésé-
re, elemzésére, elfogadására vagy elvetésére, annál köny-
nyebben fogja a mélyben rejM azonosságokat felismerni a 
felszíni lexikai, szintaktikai, morfológiai, fonetikai kü-
lönbségek ellenére." 14 

A fentebb leírt szövegmodelleket a nyelvtan gyakor-
lására is használhatjuk. A kérdéssorok magázó, és tegező 
formában is elhangozhatnak. Az egyes ill. többes szám el-
ső személyében elhangzó monológokat második személyben 
és harmadik személyben is megismételtethetjük más hallga-
tókkal. 

Összefoglalva tehát az eddigieket? a beszéltetés 
tanórán való tanításának módjait az azt segítő' kérdés-
sorok, szövegmodellek alkalmazásával kell végezni. 
Ügyelni kell arra, hogy a tematikák mindig új információk-
kal kiegészülve egymásra épüljenek, többször előfor-
duljanak. Különösképpen automatizálni kell azokat a 
beszédfordulatokat, amelyeket a nyelvet tanuló többször hasz-
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nálhat. Mindvégig meg kell tartanunk a szövegmodellek 
spiralitását, ezzel "biztosítva a mondandó tartalmának 
mind összetettebb voltát, A hallgatót:> ösztönöznünk kell 
arra, hogy mondanivalóiját minden nyelvi szinten a lehető 
legpontosabb nyelvi színvonalon fejezze ki. 

Jegyzetek: 
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