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Számos olyan videó-anyag, felvétel van a. különböző 
szervezeti egységek birtokában, amelyek a magyaroktatás-
ban eredményesen felhasználhatók. Hasznos lenne egy olyan 
lista készítése, amely ezeket az anyagokat együtt tartal-
mazná), legfontosabb jellemzőik rövid leírásával, - téma, 
időtartam, minőség stb.-, s ez mindenki számára hozzá-
férhető lenne. 

Az emberek többsége: vizuális típus, az egy időben 
látott és hallott jelenség még tartósabban rögződik, A 
képi látvány és az akusztikai élmény megfelelő stimulu-
sokkal hozzájárulhat a kommunikációs készségek kialakí-
tásához és gyakorlásához, A videotechnika azonban ön-
magában kevés, nem pótolhatja a. tanítási óra. fő kommuni-
kátorát, a vonzó, érdekes pedagógus egyéniséget. 

Irodalom: 

Bán Ervin: A videotechnika lehetőségei a nyelvoktatásban 
Audiovizuális Közlemények, 1985/5 26o -262 pp. 

Ottó Márta: 

A hallás utáni szövegértésről 

Beszámolómban rövid összefoglalást kívánok adni a 
reprodukcióról,illetve a hallás utáni szövegyisszaadás 
mibenlétérőaL, céljáról, oktatási módszereiről, hangsúlyoz-
va a nyelvi tevékenység során felmerülő nehézségeket, a 
- szerintem - nehezen feloldható ellentmondásokat. 
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Nyelvoktató munkánk szorosén összefügg az auditív 
megértés készségeinek kifejlesztésével éppúgy, mint 
a beszédre tanítás tevékenységével, amely két alapkész-
ség elsajátítása nélkül a szövegreprodukálás is elkép-
zelhetetlen. 

Hallgatóink esetében az a tapasztalatunk, hogy 
elég könnyen eljutnak az értés bizonyos fokára, de gondo-
lataikat nehezen fejezik ki. 

Ennek oka abban is rejlik, hogy intézetünkben a 
Színes Magyar Nyelvkönyvben az írásbeliség kapott hang-
súlyt, vagyis a nyelvtani jelenségek olyan szövegekben 
jelennek meg, melyeknek többsége reprodukálásra nem 
alkalmas, tartalmuk nem nyújt élményt, nem kelti fel 
a hallgatók érdeklődését. 

Tehát az alkotótevékenység, ami a reprodukálás-
alapja, a kezdeti periódusban nem alakulhat ki, vagy 
csak komoly erőfeszítések árán, a tanár és a hallgató 
többletmunkája által. 

A II. félévben alkalmazott tankönyvek olvasmány-
anyaga úeu népszerű-tudományos szövegeket tartalmaz, 
S bár a tudományos nyelv közelebb áll a mindennapi 
nyelvhez, mint a szaknyelv, alapvető- jellemzője az ob-
jektivitás, ami nemcsak megértését, hanem reproduká-
lását is megnehezíti. 

Ez az objektivitás jellemzi reprodukciós szöve-
geinket, ezeket a. szintén tudományos nyelven író ún. 
adaptációkat is. 
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Az objektivitás abban nyilvánul meg, hogy az ember, 
a kísérletező) személy háttérbe szorul, hogy átadja he-
lyét a tudományos eljárásnak, a kísérletnek, az eredmény-
nek, tehát a tárgynak, az élettelen anyagnak vagy egy 
jelenségnek. Az ember, a tudós jelen van ugyan, de nem 
látjuk cselekedni. 

Nyelvileg &z úgy jelentkezik, hogy az általános 
alany dominál a mondatokban, s a megfigyelés tárgya 
általában az alany, nem pedig a személy. 
Előtérbe kerülnek a passzív szerkezetek, amelyek külö-
nösen sok gondot okoznak a hallás utáni megértésben, de 
még olvasáskor is. 

A tudomány területein a kifejezési szükségletek 
végesek. A tudományos ill. a szaknyelv struktúrája a 
funkcionális szókincsre, a szintaktikai sémákra támasz-
kodik, és ez adja a tudományos előadásoknak, valamint 
szövegeknek a. szigorú logikai vázat. A tudományos nyelv 
szabatosságot, általában gondosabb, zártabb nyelvi 
modelleket igényel, melyeket főleg az írott forma 
szolgáltathat számára. Az írott nyelv a tudományok elsőd-
leges kifejezési formája, vagy legalábbis legalkalmasabb 
formája funkcionális szempontból - ezt mindnyájan 
tudjuk. 

De vajon fel tudjuk-e. oldani azt az ellentmondást, 
hogy írott szöveg hallás utáni megértését, majd vissza-
adását kívánjuk a hallgatótól, ha lehet,a lényeget ki-
domborítva, logikusan felépítve, nyelvileg korrekten 
megfogalmazva^ miközben szem előtt tartjuk a már be-
bizonyított tényt, hogy a nyelvtanításban, a nyelvtanu-
lásban a. beszéd az elsődleges az; írásbeliséggel szemben. 

Nyelvoktatási munkánk sajátos nehézségei valójában 
a II. félévben jelentkeznek az összetettebb, differenciál-
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tabb munkafolyamat keretében® Ekkor a szaktárgyi ok-
tatás teljessé válik;és ezáltal kopik a. kifejezőkész-
ség. A hallgatók a nyelvi órákon a tudományos nyelv 
nehezebben rögzíthető lexikájával, s a,már említett 
pqsszív, illetve particípiumos szerkezeteivel birkóz-
nak. Nehezen értik a szerkezetekben rejlő- mondanivalót, 
melynek akár írásbeli megfogalmazására, akár szóbeli 
kifejezésére saját nyelvi eszközeikkel alig képesek, 
csak az eredeti szöveg szószerinti megtanulásával. 
Majd miután a. könnyű, rövidebb lélegzetű, érdekes 
és eseménydús; reprodukciós szövegek feldolgozásán, 
visszaadásán feltehetően sikerélményekkel gazdagodva 
túljutottak a hallgatók, felolvasunk, illetve előadunk 
számukra olyan, az olvasmányokhoz hasonló nehézségű, 
vagy nehezebb, ún. adaptált, tudományos nyelven írt 
szövegeket, melyeknek funkcionális szókincséível ós 
szintaktikai sémáival szemben értetlenül állnak. 
Tehát ugyanazt élik át, mint amikor a. tankönyv szöve-
geivel ismerkednek, csak a vizuális élmény segítsége 
nélkül. 

Igen fontos tény, hogy az olvasott vagy a hallott 
szövegek reprodukciója valamennyi készséget, a lexikai 
ismeretektől, a grammatikai készségektől a szövegekkel 
kapcsolatos összes logikai készségig, a legteljesebb 
mértékben mozgósítja® Az auditív értés nem egyszerű 
folyamat. A hallgató logikai-pszichológiai tevékenysé-
gére, a tevékenységek láncolatára van szükség ahhoz, 
hogy a témáról majd értelmes mondanivaló alakuljon ki. 

Idézném egy nyelvészeti cikk számunkra feltehető-
en tanulságos részletét, amely az auditív megértés fizio-
lógiai -pszichológiai mechanizmusának leírása. 



- 86 -

Az auditív megértés folyamatában a megértés első 
lépése a. hanghullámok felfogása, majd azok bioelektromos 
impulzusokká alakítása. Tehát a hallás nem passzív, 
hanem receptív teljesítmény. 

A fül egy bizonyos természetű jelet más természe-
tű jellé alakit, átkódol. Az idegek által az agykéreg-
be bevezetett impulzusokat az agykéreg analizálja, majd 
továbbítja, oda, ahol a hangoknak megfelelő információ-
egységek a. sejtekben el vannak raktározva. Itt az agy 
felülvizsgálja, hogy a felfogott hang invariáns elemei 
megegyeznek-e az ott levő nyomokkal. Az agy egyidejítleg 
a. kódolt, hangsort a szókincstartományban, is megvizsgálja; 
Ha a hangsor egyezik a szónyomokkal, felfogja az egyes 
szavak jelentését. Közben a szövegösszefüggés és a mon-
dat grammatikai struktúrája alapján értelmetlenné váló; 
jelentéskombinációk kizáródnak. 

A hang,*- a szó, - a. mondat - és a szövegössze-
függés-analízis összeműködése dekódolja a befutott in-
formációkat, vagyis összeáll a. gondolat, amelyet a hallga-!-
tóval közöltünk. 

Ezekkel a törvényszerűségekkel magyarázhatók 
olyan jelenségek, mint a félreértések, a. beszéd és az 
értés közötti fáziskésés, továbbá a megértetésben fel-
lépő; rövidzárlatok. Ezek objektív hibaforrások*, 

A rövidzárlatnak pl. /mint objektív hibaforrásnak/ 
egyik legfőbb okozója a figyelemkiesés. 

Az idegen nyelvet tökéletlenül ismerő ember hamar 
elfárad a szöveghallgatáskor. A tisztán auditív megértés 
fokozottabb figyelmet igényel, aminek következtében az 
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elfáradás rövid időn belül bekövetkezik. 

A figyelem,tudjuk,ingadozik, továbbá szelektív 
jellegű. Fontos szempont a figyelem terjedelmének a. 
mértéke: vagyis mennyit képes valaki egy adott idő-
pontban befogadni. 

A hallgató az auditív megértés és a jegyzetelés 
összekapcsolt tevékenysége közben megosztja figyelmet. 
Értelmes jegyzetelés anyanyelven is nehéz. Nem mindenki 
képes a lényeget rögtön meghallani, és egyidejűleg le 
is írni, sőt nem kevésszer tárolni. 

Nem mindenki képes figyelemmegosztásra. Kísérle-
tek folytak annak megállapítására, létezik-e megosztott 
figyelem. Az eredmények szerint: ha. az ingerek össze-
tettebbéxiválnak, akkor vagy csak az egyiket fogadjuk 
be teljesedés a másikból semmit, vagy váltogatva 
mindkettőnek a felét. 

Hallgatóink egy szöveget hallgatva rendkívül, össze-
tett szellemi munkát végeznek: befogadnak, megértenek, 
illetve fordítanak, és írnak. 

Mit írnak? Ezt nyilván mindenki tapasztalta: 
sebesen körmölnek, ami egyébként nem megengedett, nem 
is célravezetői a visszaadás szempontjából, mivel nem 
tudja, mit írt, s a szö^veg tisztázásakor az esetHeges 
rövidítésekből, a félrehallásokból, a feszült ideg-
állapotból fekadó hibák megmaradnak. 

Amennyiben a. hallgató nem "gyorsírással" ír, 
mondattöredékek, fél szavak sikerednek jegyzetként, 
amelyekből nemigen derül ki az ún. mondattá kiegészí-
tés után sem, hogy mi volt a téma. 
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Mit mutat ez? Azt, hogy bár a hallgatónak vannak 
grammatikai ismeretei, ezek mégsem képesítenek arra, hogy 
az összefüggéseket érzékelje. Azt mutatja, hogy hat hóna-
pig tartó automatizálás, az idegen nyelvű ismeretek össze-
ötvöződésén nyugvó* jártasságok, készségek fejlesztése 
a reprodukálás esetében nem hoz sikereket csak kivétele-
sen tehetséges, jó nyelvérzékkel rendelkező: hallgatók 
esetében. 

Hallgatóinkban csak a közvetlen emlékezet mechaniz-
musa dolgozik, a hallott anyaghoz képzetek, fogalmak nem 
rögződnek. Információhiányuk folytán nem jön létre annyi 
asszociáció, amennyi ahhoz kell, hogy emlékezzenek a tő-
lük távoli témára. Ezért az ideális reprodukciós szö-
veg nem túl hosszú, nincs sok információ, új szó benne, 
nyelvi nehézség tekintetében optimális efe kiegyenlített. 
Célszerű az előadandó, lehetőleg újszerű és érdekes té-
mát bevezetni, beszélni /beszélgetni/ róla, felkeltve 
ezzel a hallgatók érdeklődését." 

Ahhoz, hogy valaki egy nyelv elemeit a kifejezésre 
váró tartalomnak megfelelően tudja használni, kombinálni, 
összefüggően tudjon beszélni, illetve fogalmazni, nélkü-
lözhetetlen az emlékezet meghatározott terjedelme, a mondani-
való logikus megszerkesztésének készsége, az összefüggő 
kifejezést biztosító mechanizmusok, 

A reprodukálás nem más, mint alkotó gondolkodás. Az 
alkotó gondolkodást - ha elérik - a legtöbben anyanyel-
vükön érik el, mivel ez adja az egyéni gondolkodás alap-
ját. 

Idegen nyelven csak az képes alkotó módon gondolkod-
ni, akinél az idegen nyelv az anyanyelv mellett második 
reflexrendszerré tudott válni. Abban, hogy a hallgató 
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ezt a szintet elérje, vagy legalábbis megközelítse^se-
gíti többek között a reprodukálás tervszerű, speciális 
gyakorlása. 

A hallás utáni megértés legnagyobb nehézségét az a 
körülmény jelenti, hogy a természetes idegennyelvi beszéd 
vagy előadás meghatározott tempójú,és általában nem ismét-
lődik meg. Ez lehetetlenné teszi a szöveg részletesebb 
elemzését, és szükségessé teszi a. hallottak azonnali fel-
fogását. Ezzel arra utalok, amit az egyetemen lesz kény-
telen megélni a hallgató. Szakvélemény szerint a jobb meg-
értés céljából nem lenne helyes a felolvasás,ill. az 
előadás tempóját lassítani. A felolvasás,vagyis az előadó 
magyarázatának a sebességét a hallgató számára adottnak 
kell vennünk. Kivételt képez a gyakorlás kezdeti idő-
szaka, hiszen a. fokozatosság elve módszertani követelmény 

A tanár váltogathatja a lassú ütemű bemutatást a nor 
mális beszédtempóval. Az érzékletes előadásmód, a kiej-
tés, a hangsúly, a színes intonáció, a szájmozgás, mimika, 
némi gesztus, vagyis a vizuális élmény ébren tartja a fi-
gyelmet, fokozza az auditív megértést. 

Kísérletek bizonyítják, hogy amikor az elíőadó nem 
látható., a megértés 4o %-os, amikor látható 57 %-os, ha 
az előadó még gesztusokkal is kíséri beszédét,80 %-os. 

Szakvélemények szerint a közlés hatékonyságát fo-
kozza a terjengősségí A redundancia a mi témánkra vonat-
koztatva nem egyértelműen negatív vonása a beszélnek. 
Egy előadott szöveg terjengős elemei révén a hallgató 
a nem értésből adódó zavar következtében elvesztett be-
szédfonalat összeillesztheti, a kiesett szavakat pótol-
hatja, a hibákat korrigálhatja. 
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A reprodukálás tevékenységében nagyon fontos sze-
repet játszanak a szöveg kulcsszavai® A közvetlen megértés 
foként a kulcsszavak megragadása útján történik. Ezek 
segítségével alakítják ki a hallgatók gondolataikat. 
A tapasztalatok szerint a kulcsszavak megragadása sok-
szor lehetővé teszi a mondat lényegének a megértését. 

A kulcsszavak többnyire az alany és az állítmány, de 
fontos lehet a tagadószó, mely az értelmet változtatja 
meg. A magyar nyelvben a szórendnek, sőt az igekötő-
nek is lehet értést segítő szerepe. 

A számnévre mint kulcsszóra különösen gondot kell 
fordítani, mivel hallás után az összes szófajok közül 
a. számnevet, különösen az összetetteket jegyezzük ^eg 
a legnehezebben. 

Természetesen a reprodukció gyakorlásának már a 
kezdetén fel kell hívni a hallgatók figyelmét arra, hogy 
kulcsszavak léteznek, s mennyire fontos a szerepük 
nemcsak a szöveg megértésében, hanem a vázlatkészítés-
ben is, ami a reprodukálás; kezdeti időszakában elenged-
hetetlen. 

Az auditív megértés fejlesztése érdekében a memorizá-
lásnak is helyet kell /kellene/ adni az otthoM munkában, 
bár nagyon időigényes tevékenység. A memorizálás segíti 
a nyelvi emlékezőképesség fejlődését, ugyanakkor szer-
kesztési modelleket ad a hallgatónak segítve a kifejezést." 

A gyakorlás során két fontos út elérésére kell töre-
kednünk: az egyik, hogy a hallgatók elsajátítsák a 
globális szövegértést, aminek lényeges momentuma, hogy 
az ismeretlen szavak, kifejezések ne váljanak a megértés 



akadályává. Ezt akkor könnyebb megvalósítani, ha az isme-
retlen szavak jelentése a szövegösszefüggésből és a 
szóalkotási elemek alapján könnyen érthető. 

A másik cél, hogy a hallgatók akkor is megértsék 
a hallott szöveg lényegét, ha történetesen egy-egy mon-
dat jelentése nem világos számukra. Ehhez az kell, hogy 
el tudják választani a lényegest a lényegtelentől, vagyis 
hogy fel tudják írni a szöveg vázlatát. Ez utóbbi gya-
korlásánál kezdetben sok segítséget jelentenek a tanár 
által feltett kérdésekf A válaszokból bontakozik ki a 
szöveg lényege. 

A reprodukálásnak egy igen nehéz és magas szintű 
formája, amikor kisebb-nagyobb transzformációkat, variá-
ciókat hajtunk végre a tartalmi összefoglalás során. 
Ez csak hosszabb ideig tartó gyakorlás után kísérelhető 
meg, mert a szabad kombináció már sok önállóságot, fő-
leg lényeglátást és tömöríteni tudást igényel;* 

A gyakorlás során a hallgatókban tudatosítanunk 
kell azt, hogy egyfelől csak a tartalmilag pontos repro-
dukció lehet nyelvileg is kifogástalan, hiszen mi a 
reprodukció tartalmi hiányosságait vagy hibáit csak 
a megértés hiányosságainak vagy a féreértésnek tulaj-
doníthatjuk. Másfelől viszont a nyelvileg gyatra, de 
még érthető reprodukció is reprodukció, hiszen legalább 
a szövegértés készségéhek elfogadható szintjéről tanús-
kodik. 

A szó szerint elmondott vagy leírt szöveg se nem 
kifogástalan, se nem reprodukció még akkor sem, ha a 
megoldás eredményes. 
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