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A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta tások Intézetének 
munkacsopor t ja az elmúlt tanévben nyolc adásból álló nyelvtanfolya-
mot készített az Újvidéki Rádió szerbhorvát nyelvű Iskolarádiója 
számára. 

A magyar mint környezetnyelv oktatásának rádiófonikus változa-
táról volt tehát szó, azzal a korrekcióval és kitétellel, hogy olyan szerb-
horvát anyanyelvű gyerekek számára í r juk a műsorokat, akiknek eddig 
még nem volt a lkalmuk megismerkedni a magyar nyelv eredetével, 
szerkezetével, pontosabban, akik az iskolában nem tanul tak magyarul . 

A gyerekek életkora 13—16 év, azaz a 7—10. osztály tanulói. 
Olyan didaktikai, tematikai és eszmei kerete t kellett találni, amely 

a három komponens egymásrautaltságával, egymásbafonódásával képez 
kivitelezhető egységet. A tanulók értelmi szint je határozta meg a témát 
és a műsor teljes nyelvtani szerelésének összetettségét; a téma fel té-
telezte a didaktikai hatást, az érdeklődési-effektusokat, a didaktikai 
tényezők pedig nem utolsó sorban az iskolareform által meghatározott 
ideológiai-pedagógia összetevőket. 

Négy témakörből vet tük a műsorokat, a két nép évszázados együt t -
élésének kölcsönhatásait ku ta tva a nyelvben. 

(1. és 2.) Az anyagi és szellemi j avakban fellelhető rokonságból 
indul tunk ki, ami a kezdő, nyelv i ránt érdeklődő tanulók számára érde-
kes, esetleg elgondolkoztató adatokat nyú j tha t , kiváltva belőlük az 
előbbiekben említett érdeklődés-effektusokat . 

(3. és 4.) A mindennapi és az iskolai élet úgyszintén hatásos t e rü -
lete volt a grammat ika i anyag elhelyezésének. 

A lépcsőzetes nyelvoktatás egyfa j ta sűr í te t t változatát a lkalmaztuk 
az adásokban, s azoknak játékos, változatos dinamizmusa volt hivatott 
Ízelítőt adni a magyar nyelvből. Az adás jellege eleve meghatározta 
az ilyen t ípusú munkamódszert , mivel a magyar nyelv tanulása, de 
maga az adás hallgatása sem volt kötelező. 

A műsorok megszerkesztésével párhuzamban többször e l lá togat tunk 
a József Attila Általános Iskolába, ahol tudvalevőleg, minden szerb-
horvát anyanyelvű diák tanul ja a magyar t mint környezetnyelvet . 
A látogatások (a jegyzetelések, az észrevételek, a k isebbfa j ta fe lméré-
sek és a pedagógusokkal folytatot t beszélgetések) hasznos ötletek f o r r á -
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sai lettek. A műsorokba illesztett kisebb dramatizál t tör ténetek a látot-
takat -hal lo t takat idézte, a tárgyal t szöveg pedig előlegezte a g ram-
matikai buktatókat , példákat , gyakorlatokat . Az úgynevezett „élő 
anyag": a felvételezett gyermekdalok, indulók, költemények szavalása 
és beszélgetések a nyelvtanulás eredményeiről, fokairól nyúj to t t , ha nem 
is átfogó képet, de bizonyítékot az iskolák jó és hasznos munká j ának 
lehetőségeiről. Ez volt az egyik előny. A másik, hogy a gyakorlat i órá-
kon való részvétel betekintést engedett olyan nyelvtanítási- és tanulási 
problémákba, amelyek számunkra, nem gyakorló pedagógusok számára, 
kevésbé ismertek. 

Említsük a legmarkánsabb példát. Tudtuk, hogy a szerbhorvát 
anyanyelvűek, számára nehézséggel já r az „a" hang, azt viszont nem 
tudtuk, hogy az ilyen fokú. Huzamos, türelmes pedagógiai munká t igé-
nyel elsajátí tása, és még akkor sem biztos, hogy néha-néha nem „o" 
hang kerekedik ki belőle. A József Attila iskolában tanuló diákok, meg-
figyeléseink szerint, a több éven át tar tó nyelvtanulás u tán is gyakran 
„o" hangot e j tenek az „a" hang helyett. 

Azzal a meggyőződéssel indul tunk az első órára, hogy a gyerekek 
számára elviselhetetlen lesz az „ü" és az „ö" hang. Ezt a két hangot 
érezhető töréssel ugyan, de gyorsan, azaz gyorsabban „elfogadják", mint 
az ,,a"-t. Ezt a tapasztalatot természetesen a már említet t és vázolt mód-
szerekkel az adásban is felhasználtuk. 

Visszatérve az adások szerkezetére, megjegyezzük, hogy a műsorok 
zömét levélváltás, illetve kérdezz-feleiünk fo rmá jában szerkesztettük, 
így könnyebben kiemelhet tük azokat a kérdéses nyelvtani eseteket, 
amelyek a gyakorlat i oktatásban valós, igazi nehézségeket okoznak. 

Megkerülve tehát a klasszikus nyelvoktatási folyamatot , a markán-
sabb, problematikusnak és fontosnak vélt nyelvtani mot ívumokat illesz-
tettük olyan szövegkörnyezetbe, amely m á r eleve magyarázatot adott 
a jelenségekre, vagy a további nyelvgyakorlással megvilágítot tuk a 
kérdéseket. 

Az adásokban közreműködtek az Újvidéki Rádió gyermekszínészei, 
valamint bemondói mind a magyar , mind a szerbhorvát szerkesztőség-
ből. Az a lehetőség, hogy a szövegbetétektől függően vál togathat ta egy-
mást a szerbhorvát, illetve a magyar bemondó, nagyobb teret adott a 
kiejtés, a hangsúlyozás hibamentes gyakorlására. 

Hogy az egyes adások milyen pedagógiai sikerrel jár tak, felépíté-
süknél, t émájukná l fogva miként érvényesültek, arról magától a hal lga-
tóságtól, tehát a diákoktól ér tesül tünk. Az ő reagálásukon, kérdéseiken 
mérhe t tük le sikeres vagy kevésbé sikeres elképzeléseinket. 

Két felmérő jellegű látogatást te t tünk Zentára, amelyek során meg-
győződhettünk, hogy korosztálytól függet lenül a legfunkcionálisabb 
nyelvtanítási módszer a játékos, dinamikus szövegkeret nyú j to t t a 
oktatás. 

Egy hetedik és két tizedik osztállyal beszélgettünk, úgy válogatva 
az osztályokat, hogy összetételüknél fogva különböző szinten ismerték 
a magyar nyelvet. A tizedik osztályosoknál az egyik tagozatba főként 
olyan diákok jár tak, akik vegyes házasságból származtak, vagy Zentán 
született szerbhorvát anyanyelvű gyerekek voltak, így a magyar nyelvet 
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közvetlenül sa já t í tha t ták el. A másik tagozat bejáró, utazó diákokból 
állt, magyar nyelvtudásuk pedig csak az iskolában t anu l takra korláto-
zódott. Ismereteik, észrevételeik és megfigyeléseik e lvárásainknak meg-
felelően különböztek. 

Voltak, akik az adás szövegének csak komikusabb fordula ta i ra rea-
gáltak, megsejtve bennük a grammatikai hibákat , helytelenségeket, de 
hozzájuk bővebb magyarázatot (a magyar nyelv csekély ismerete miatt) 
nem fűzhet tek. Elbeszélgettünk viszont olyan diákokkal, akik kisebb 
nyelvtani v i tákba is belebocsátkoztak, kontrasztív, összehasonlító nyelv-
tani kérdésekkel álltak elő. 

A látogatások során fel jegyzett tapasztalatainkat , a magunkkal 
hozott hanganyagot beépítet tük az utolsó két adás alapkoncepciójába, 
így a diákok által sugalmazott grammat ikai kérdéseket, a nyelvtanulási 
nehézségek miér t je i t sikeresebben analizálhattuk. Véleményeik, meg-
jegyzéseik, a nyelv elsaját í tásában szerzett élményeik „élőben" kerül tek 
az adásba. 

A montázsműsor eredményességét a tanév és a nyelvtanfolyam be-
fejezésével csak fel tételezhetjük. 

RÖVIDEN AZ ADÁSOK TARTALMÁBÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL 

1. adás: a) Összefoglaló a magyar nyelv eredetéről, hovatar tozásá-
ról, sajátosságairól 

b) Szláv jövevényszavak a magyar nyelvben 
c) A magyar magánhangzókról (fonetikai sajátosságaik) — 

gyakorlatok 
2. adás: a) Magyar eredetű szavak a szerbhorvát nyelvben 

b) Az „ö" és „ü" hang kiejtése — gyakorlatok 
c) A magyar helyesírásról 
d) Ismertető a jugoszláviai magyar i f júsági lapokról 

3. adás: a) Petőfi Fa leszek ha fának vagy virága című megzené-
sített költeményének szerbhorvát fordí tása kapcsán szól-
tunk a magyar és szerbhorvát kul turál is kapcsolatokról 

b) A névelőhasználat — gyakorlatok 
4. adás: Az újvidéki József Attila Általános Iskolában tet t láto-

gatásról 
b) Összefoglaló az iskolai életről, a magyar nyelvtanulás 

eredményeiről 
c) Szerbhorvát anyanyelvű tanulók magyar gyermekdalo-

kat énekelnek 
d) Alanyi és tárgyas igeragozás 

5. adás: Egyesszám — többesszám — gyakorlatok 
b) Jovanka Bajic, a József Atti la iskola tanuló ja magyaru l 

szavalja József Attila Mama című köl teményét 
6. adás: a) Kran j ska Gora-i emlékek: dramatizál t tör ténetek a ta-

nulók téli kirándulásáról 
b) Birtokos személyragozás — gyakorlatok 

7. adás: a) Összefoglaló a zentai iskolákban tet t látogatásokról 
b) Beszélgetés a 7. osztályosokkal 

8. adás: a) Beszélgetés a 10. osztályosokkal 
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