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TANANYAGKÉSZÍTÉS A MAGYAR MINT
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Amikor a magyar mint idegen nyelv tananyagkészítésérõl szólok, szeretnék
túllépni e szakterület negatív tananyag-kritikai hagyományain: a filológiai
hibakeresés mindenhatóvá tételén – ugyanakkor hangsúlyoznám a minden-

kori tananyagszerzõi erõfeszítések elismerésén túl a „kritikai mérséklet és tapintat”
szerintem alapvetõ követelményének fontosságát. Nem tartom szakmainak a lob-
bicsoport-függõ tananyag-laudációt vagy tananyag-ebrudalást, amelyeket – fõként
a 80-as, 90-es években elterjedt – tananyagkritikákban olvashatunk. Az idegen nyel-
vi didaktika ugyanis ismeri azokat a tananyag-készítési szempontokat, amelyekhez
a szerzõknek és kritikusoknak egyaránt igazodniuk kell. Szerencsés ugyanakkor,
ha a kritikusok feltételezik, hogy a szerzõ képes átlátni a tananyag mibenlétét,
jellemzõit, feladatait, elkészítését befolyásoló tényezõket, feldolgozásának
módszerbeli mutatóit, sõt a tananyagkritika és –kutatás iránymutató szem-
pontjait is (Neuer 1979).

Elemzésemet a felsorolt elvek mentén kísérelném meg, ám annak minden szem-
pontját e keretekben nem részletezhetem. Részletesebben szólnék azonban a tan-
anyagkészítés legszükségesebb idegennyelv-didaktikai tudnivalóiról, magyar mint
idegen nyelvi innovációiról, mégpedig egyszerre törekedve átfogó értékelésre és
Durst Péter legújabb tankönyvének (Lépésenként magyarul. Második lépés. 2006)
kritikai elemzésére. Durst Péter egyébként – úgy tûnik – korunk magyar mint ide-
gen nyelvi tananyagszerzésének egyik legifjabb, egyben leghatékonyabb úttörõje,
aki modern, kommunikatív tananyagok közreadásával igyekszik elõmozdítani szak-
területünk ügyét.

Ezek után vizsgáljuk meg a tananyag fogalmát. A tananyag különbözõ – az ok-
tatáshoz szükséges – nyelvi, eljárási és technikai eszközök összessége: tankönyv,
munkafüzet, glosszárium, nyelvtani melléklet, szöveggyûjtemény, auditív
és vizuális médiumok (a hangkazettától a képkártyán át a CD-ROM-ig), továbbá a
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tanári segéd- vagy kézikönyv. Van, amikor ezek az eszközök a tankönyv kiegé-
szítõ elemeiként vagy tankönyvcsaládként jelennek meg, és van, amikor ezek
az elemek vagy részeik egyetlen tankönyvben összegzõdnek. A tananyag fogalma
tehát tartalma szerint egybeeshet a tankönyv fogalmával. Én szívesebben haszná-
lom a tankönyv (és kiegészítései) kifejezést, de a tananyag szóhasználat is helyén-
való.

Mi a tankönyv? A tankönyv önmagában lezárt, nyomtatott mû meghatározott
– a nyelvi tartalom eszközein keresztül progresszióban érvényesíthetõ – didaktikai
koncepcióval. A nyelvi tartalom eszközei: szövegek, gyakorlatok, nyelvtan, szósze-
det stb.

A magyar mint idegen nyelv tankönyveinek zöme tömeges – egyben korszerû – ok-
tatásának kezdetétõl (az 1950-es, 1960-as évektõl) napjainkig készült. A kétnyelvû
könyvekben a nyelvtani fordító és a köztes módszer modifikációja tapasztal-
ható (pl. a Bánhidi et.al. Learn…-tól az Erdõs et.al. Hungarian…-ig), az egynyel-
vû tankönyvekben viszont a direkt és a köztes módszer egyre kommunikatí-
vabb célú felhasználása tapasztalható. Ezek a könyvek mértékadókká váltak a
magyar mint idegen nyelv oktatásában: A Hegyi-féle Magyar nyelv a NEI hallgatói-
nak alias „szürke könyv”-sorozat, az Erdõs-féle Színes magyar nyelvkönyv és mun-
kafüzet, a Jónás-féle Magyar nyelv külföldieknek, a Hlavacska-féle Hungarolingva
mára tankönyvcsaláddá kifejlesztett sorozata, az Erdõs-féle Halló, itt Magyaror-
szág kazettás kiegészítéssel, a Durst-féle Lépésenként magyarul – auditív percepci-
ós és produkciós – kiegészítésekkel ellátott tankönyvsorozat. (Vannak még értékes
két- és egynyelvû könyvek, ám ezeket a megadott keret terjedelme miatt most nem
idézem.)

A tankönyvek – különösen a célnyelvi tanulásra írt egynyelvûek – szándékukban
mindig is, fejlõdéstörténetileg pedig egyre jobban – törekedtek a hétköznapi be-
szédhelyzetek érvényre juttatására, hiszen a célnyelvi tartózkodás kommunikációs
kényszeréhez, amely tanulói igényként is jelentkezett, a tananyagszerzõknek is tar-
taniuk kellett magukat. A kommunikatív stratégiák szignifikáns alkalmazásáról
mégis inkább a 80-as évektõl beszélhetünk. Le kell azonban szögeznünk, hogy a
tankönyv a nyelvoktatásban – bár nem nélkülözhetõ, de – nem mindenható.
Már csak azért sem, mert hordozza a természetes nyelvhasználat holisztikus ele-
mezhetõségének és a tanulási folyamat progresszív analitikus megragadhatóságá-
nak ellentmondásait. Ezért a tankönyv többé-kevésbé a nyelvi tartalomnak csupán
stilizált interpretációja a nyelvismeretszerzéshez. A tankönyv valódi értéke majd
a tanár-diák interakcióban realizálódhat.

Durst Péter „második lépés” tankönyvében a nyelvi tartalom eszközeit áthatja a
modern kommunikatív szemlélet, amelyet egyfelõl a nyelvi anyag praktikusan sok-
oldalú tematizálásában, másfelõl annak progressziójában igyekszik érvényesíteni.
Ennek illusztrálására nem érdektelen felállítanunk egy tananyag-bemutató mátrix-
szerkezeti modelljét:
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DURST PÉTER: LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL. MAGYAR NYELV KÜLFÖLDIEKNEK.
MÁSODIK LÉPÉS.
MAGYAR NYELVKÖNYV KÖZÉPHALADÓKNAK

(Szerkezeti bemutatás)
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visszaható nm.
vonzatos igék

A postán találkozás,
búcsúzás

Külföldön

2. Posta-rablás felszólító mód
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Mit dolgozik? vonzatos kif. A bankban bocsánatkérés Éva naplója
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nálni és mit
nem?
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határozói ige-
név, alárende-
lõ összetett
mondatok

Iskola vonzatos kife-
jezések

Az orvosnál udvariasság A Pick szalámi

9. Híradó melléknévi
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léknévképzés

Ruha teszi
az embert?
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Ludas Matyi

*A lecke kiegészítõ auditív szöveget tartalmaz.

A modell szöveges magyarázata: látható, hogy a horizontális kiterjedése a nyelvi
tartalom szerkezetét, míg a vertikális a nyelvi tartalom promócióját jelzi. Az egyes
leckék szerkezetének didaktikai feldolgozása viszont lehetõvé teszi a nyelvi tarta-
lom promócióját is. Elegendõ tehát a horizontális tagolás rövid értelmezése.

Szöveges törzsanyag: Az idegennyelv-oktatásban elterjedt témakörök alapján
megírt szintetikus tanszövegekbõl áll, pl. orvosnál, közlekedés stb.
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Nyelvtani törzsanyag: Az „Elsõ lépés”-t követõ új nyelvtani anyag bemutatása,
pl. felszólító, feltételes mód stb.

Feladatok: Gyakorlatok a lexikai és nyelvtani anyag begyakorlására.
Olvasgató vagy Hallgatózó: Könnyed, szöveges felvetések közérdeklõdésre szá-

mot tartó „csevegõ” témákról olvasás vagy meghallgatás alapján, pl. internet, do-
hányzás, iskola stb.

Nyelvtani kiegészítés: Nagyrészt vonzatos kifejezések, valamint kölcsönös és
nyomatékosító névmások, szerkesztéstani minták.

Feladatok: A lexikai és nyelvtani anyag begyakorlására szolgáló gyakorlatok.
Mindennapi nyelvhasználat: Feladatközpontú téma-szöveginterpretáció a hét-

köznapok hivatalos kommunikációjához, pl. a postán, a bankban, a boltban stb.
Hogy is mondjam?: Fõként feladatkijelölõ, praktikus kifejezések pragmatikus

keretben, beszédszándékok szerint, pl. találkozás, búcsú, bocsánatkérés stb.
Olvasmány: Országismeret célú, egyben feladatmegoldó szövegek bemutatása

és feldolgozása, pl. külföldön, a paprika Magyarországon, a Pick-szalámi stb.
Kiegészítõ auditív szövegek az adott (az ábrán *-gal jelölt) leckék lexikai és logi-

kai egységének optimalizálására.
A modell jól mutatja, hogy az egyes leckék szerkezete és nyelvismereti haladása

sokoldalú nyelvi tartalmon keresztül érvényesül. Ezen belül: váltakozik szöveg és
nyelvtan. A nyelvtan nyelvi szintek szerint is variálódik, fõként a morfológia és a
szintaxis alapján. Felhasználja a kérdõ- és vonzatstruktúrát, a transzlációs és transz-
formációs lehetõségeket, pl. milyen? hogyan? miért? azért, hogy… stb. (i. m. 52). A
begyakorlás – ha lehet – pragmatikus keretekben történik, pl.: Mivel nem ért egyet?
(i. m. 108). A bemutatáshoz gyakran kapcsolódik feladatgyakorlás szöveg- és hal-
láspercepciós, valamint produkciós szempontokban is bõvelkedik.

Íme, a „Második lépés” általam látott szerkezete. A nyelvi anyag ezen szempont-
ok szerint való összeszövésének minõségértéke természetesen a tankönyv részlete-
iben „lakik”.

Térjünk most vissza a tananyagkészítés didaktikai feltételeire, amelyeket min-
den tananyag egyben didaktikai jellemzõkként is tükröz.

A tananyagkészítéshez meg kell felelnünk bizonyos külsõ feltételeknek. A le-
gitim feltételeket a nyelvpolitikai és a szakmai támogatás jelenti. A magyar mint
idegen nyelvben a nyelvpolitikai-szakmai támogatás országimázs oldalról jelentke-
zik. Ezt a hungarológiai aspektusok jelzik. A szakmai támogatás azonban országo-
san maradékelvû, miként az elméleti nyelvészet az alkalmazott nyelvészetet kezeli,
pedig – mondaná Goethe – „Zöld az élet aranyfája, de sápadt minden elmélet”. Így
hát marad a magyar mint idegen nyelv számára a piaci kínálat közvetlen húzóereje.
Amíg azonban nincs országos lefedettségû tanárképzésünk, a latencia szakszerût-
len, pénzszerzõ tanítása országimázs-céljainkat sem támogatja. A fölérendelt ne-
velési szempontok – amelyek ugyancsak külsõ feltételként jelentkeznek – a tole-
rancia, az idegen ajkúak integratív befogadása, a magyar nyelv és kultúra elfogad-
tatása a transznacionális kommunikáció által. Végül külsõ feltételnek számít az in-
tézményi támogatás, amely mind engedélyezési, mind pártfogási, mind anyagi
szempontból fontos a tankönyv megjelentetéséhez és felhasználásához. E feltétel
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példaértékû megvalósításában élen jár a szegedi egyetem, ezen belül is Szõnyi
György professzor úr és intézete, ahol a hungarológia, a magyar mint idegen nyelv
tananyagkészítése úgy tûnik, erõs támogatást nyer.

A tananyagkészítésnek vannak azonban belsõ feltételei is, amelyek mindenek-
elõtt a tankönyvszerzõ szakmai felkészültségét jelzik. Az analitikus feltételek a
nyelvtudományi, szövegtani, országismereti szempontok didaktikai integrálni tu-
dását jelentik, pl. a kiválasztásban fontos a szerepük. A konstruktív feltételek vol-
taképp tanuláspszichológiai megfontolások. A modern tanuláspszichológia a tanu-
lást az új információ elõzetes tudásalapú tanulói értelmezésének tekinti. Ennek
alapján a tanulás – személyes konstrukcióként – az új információnak magasabb
kognitív struktúrákba való rendezõdése, tehát személyiséggazdagodás.

Végül vannak materiális feltételek is: a piaci kereslet, a tankönyvi ár, a tan-
könyvi terjedelem és a tankönyvi ún. kiállítás. A magyar mint idegen nyelv e tekin-
tetben akkor szerencsés, ha alimentáció-képes intézményhez kapcsolódhat. Nem
véletlen, hogy az utóbbi idõben a tankönyvkiadás elsõsorban a DNYE, a PTE, a
BBMKI és az SZTE keretében tudott életben maradni, illetõleg fejlõdni.

A kor magyar mint idegen nyelvi kihívása: korszerû tankönyv prezentálása, hi-
szen a nagyvilág idegen tanulói e tekintetben akár a legkorszerûbb igénnyel is fel-
léphetnek. A korszerûség mibenléte – amelyért elsõsorban az analitikus és konst-
ruktív feltételek a felelõsek – azon szerzõi-kiadói megfelelés, hogy hogyan közvetít
a tananyag a tanterv, a módszer és az oktatási gyakorlat között. A magyar mint ide-
gen nyelv tananyaga egyben annak tanterve is, hiszen – lévén magánoktatás – a
nyelvvizsga-követelmények szûk igénye mellett – ideértve egyebek közt az Aradi-
féle Küszöbszintet (2000) is – a tankönyv az egyetlen tananyagban is nyomon kö-
vethetõ nyelvismeret-igényt, ha úgy tetszik, tanulási-oktatási célt, kodifikáltan tá-
mogató faktor. A módszer az egyes leckék szerkezetében – a téma- és szövegkivá-
lasztásban, a nyelvtani bemutatásban, a gyakorlási formákban –, valamint a tan-
anyag progresszióban ragadható meg. A módszernek azonban az is követelménye,
hogy a tananyagot jellemezze a tartalmi életszerûség, s hogy nyújtson „játékteret” a
tanár–diák interakcióhoz.

És ezzel elérkeztünk a tananyag didaktikai jellemzõihez. Ezek: a tananyag-
reprezentáció és a progresszivitás egyensúlya, a kiválasztás és a sorrend egy-
ségének követelménye, a tanulási folyamat specifikumainak (pl. a forrásnyel-
viség) figyelembe vétele, az ismétlés és differenciálás arányossági feltétele, az
operacionalizálhatóság „játéktér” tekintetében a lingvisztikai és extraling-
visztikai egyensúly kívánalma, a sokoldalú gyakorlás szüksége és az esztéti-
kai-didaktikai tankönyvkiállítás fontossága.

A továbbiakban ezen követelmények közül csak néhányat fogok részletesebben
megvilágítani.

Minden tankönyvnek, tananyagnak egyensúlyt kell felmutatnia a szisztemati-
kus tananyag-reprezentáció és –progresszió között. Ennek az egyensúlynak a
legproblematikusabb pontja a növekvõ nyelvtani-lexikai komplexitás és a termé-
szetes nyelvi frontalitás tanulási folyamatba rendezése.
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A „Második lépés” címû tankönyvben is kulcskérdés a nyelvi tartalom kognitív
hasznosíthatósága a tanuló részérõl. Ezen követelmény alapján vethetõ fel, hogy
mennyiben képes a szerzõ a nyelvi szinteket nyelvismeret-szintekké konvertálni,
másrészt: mennyiben tudja szelektív tartalmi haladással megközelíteni a természe-
tes nyelvismeretet? A könyvben a nyelvtani haladás apró lépésekben szisztematizá-
lódik, ugyanakkor praktikus beszédhelyzetek sokoldalú és sokféle addíciójának
környezetében, szinte hálózatszerûen és feladatközpontúan. Ez a forma és a funk-
ció progresszív kompromisszuma, amelynek folyamatos biztosítására értékes segít-
ség érkezett a magyar nyelvleírás oldaláról a „Második lépés” tananyagához. M.
Korcsmáros Valéria: Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtan nem csak magya-
roknak. A nyelvi szintek szisztémája szerint megalkotott magyar leíró nyelvtan-
könyvrõl van szó, amely felhasználható céljaiban – pragmatiko-funkcionális szem-
pontokkal is kiegészülve – felveszi az idegenségszemléletet. Azzal, hogy a nyelvtani
anyagot az egyes nyelvi szintek megjelenítésén belül paragrafusszerûen jelzi, lehe-
tõvé tette, hogy a „Második lépés” tankönyv pontos betû-szám megjelöléssel utal-
hasson bemutatott nyelvi jelenségére, pl. F7 = fonetikai rész 7. sz. alatti magyará-
zat; M45 = morfológiai rész 45. sz. alatti magyarázat stb. Ezáltal pedig e segéd-
könyv egyben elõlép valódi magyar mint idegen nyelvi nyelvtani kézikönyvvé is.
Igaz – tudományos nyelvezete okán – inkább a tanárok, mint a nyelvészetileg rend-
szerint nem vagy alig képzett idegen tanulók számára. Ám ez a nyelvtani kézkönyv
így is a leghasználhatóbb az eddigi kísérletek közül a magyar mint idegen nyelv ok-
tatásához. Legyen szabad egy példát hoznom e tankönyv-páros paragrafusos har-
móniájára. A szokott …-ni bemutatásához (i. m.10.) a 325-ös paragrafus nyomán
jutunk a nyelvtani magyarázathoz, amely szerint „az igével jelölt cselekvés, törté-
nés iteratív, ismétlõdõ jellegének jelölésére szolgáló segédige” stb., majd utalás
történik a nyelvhasználati, valamint a szórendi szabályaira (i. m. 167).

Fontos tananyagjellemzõ a tanulási folyamat specifikuma, pl. a forrásnyelv
jellege. A „Második lépés” ún. egynyelvû tankönyv. A címlapon feltüntetett négy-
nyelvû címfordítás azonban mégis sejtet valamiféle direkt kontrasztív megjelení-
tést. Ám sem idegen nyelvû bevezetõvel, sem országismereti anyaggal, sem glosszá-
riummal nem találkozunk a könyvben. Hacsak a szerzõ nem a Korcsmáros-féle
„társkönyv”-nek – ugyancsak címlapján feltüntetett – angol, német, olasz, finn
nyelvekre fordított/fordítandó változataira gondol. Igaz ugyan, hogy a „társkönyv”
szerzõje – bár õ is csupán indirekt módon – utal a lehetséges idegen nyelvû kiadá-
sokra azzal, hogy könyvét „magyar nyelvû változatként” említi.

A tananyagok másik, el nem hanyagolható szempontja az életkor-specifikus ta-
pasztalatok figyelembe vétele témákban, beszédhelyzetekben, feladatmegoldá-
sokban. Esetünkben a tananyag egyik feladata a fiatal idegen ajkú felnõtt tanulók
világának tananyagi megszólaltatása. Talán ez a megoldás a „Második lépés” legna-
gyobb érdeme. Tananyagában olyan célzott világot tár elénk, ahol a fiatalos érdek-
lõdés, a mozgástér, az interakciós lehetõség mintha a szerzõ valóságos élményvilá-
gába tartoznék. Idõrõl idõre elfelejtõdik a szokásos tankönyvi virtualitás. A tarta-
lomból és a progresszióból árad a sokszínû fiatalos realitás, amely által megfogal-
mazódik a szerzõi üzenet: én is a ti világotokban vagyok érdekelt.
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Az életkorspecifikus tapasztalatok tankönyvi megjelenítésében egyébként általá-
ban átüt a szerzõk életkor-specifikuma. Az idõsebb szerzõk – jóllehet virtuózabb
szakmai interpretációban – kissé mindig paternalista, vagy külsõ szemlélõk marad-
nak az ifjú felnõttek világában. Ilyen értelemben egy fiatal szerzõnek – ha szakmai-
lag sikerült kellõen felkészülnie – hitelesebben adódik saját korosztályi világának
élményszerûbb megszólaltatása. A tananyagkritika e szerzõi stílust talán hajlamos
attitude enfantile-nek tartani, hisz számos téma- és beszédhelyzetet gyerekesnek
vél, más részük talán a „homo ludens” habitus szerzõi megnyilvánulásának. Ezen
túl: valószínûleg szakmaiságról, a tanítás szakmai tapasztalatainak leszûrésérõl,
majd sajátos didaktikai transzferérõl van szó. Néhány tankönyvi példa e fiatalos vi-
lág tananyagi megjelenítésérõl: „Béla tegnap sokat ivott. Ma másnapos.” (i. m.
114); „Hogyan telefonál a hátizsákos férfi?” (i. m. 159); „Úgy szeretnék kinézni,
mint Mónika.” (i. m. 225) stb.

Minthogy a „Második lépés” folytatás, fontos követelménnyé lép elõ az ismétlés
és differenciálás tananyagi következetességének realizálása nyelvtan és lexika te-
kintetében a két lépés között és a második lépésen belül. A kérdések szinte önkén-
telenül vetõdnek fel. Jelen van-e redundancia, jelentkezik-e hiány a nyelvi tarta-
lomban? Vajon az „Elsõ lépés” minden nyelvtani anyagát kiegészítik-e differenciál-
tabb nyelvtani ismeretek, lexikai anyagát pedig – akár ciklikusan visszatérõ témák
szerint – átszövik-e újabb jelentésárnyalatok, nyelvi formák?

A kérdések kimerítõ megválaszolására itt nem vállalkozom, de megállapítható,
hogy a szerzõ fõ vonalakban törekedett az efféle következetességre, hogy csak pl. a
tárgyas ragozás (kijelentõ mód, jelen és múlt idõ: „Elsõ lépés” 118, 200) felszólító
módú differenciálását említsem, amely – nagyon helyesen – csupán a „Második lé-
pés”-ben történik meg (i. m. 27.l.), hiszen a kérek vmit, tessék …-ni kifejezésekkel
a bonyolult felszólító formák az elõzmény nyelvi tartalmakban helyettesíthetõk.

A tankönyvkészítés egyik alapelve az is, hogy egyensúlyt képezzen lingviszti-
kai és extralingvisztikai információk között. Mit ér az egyébként érdekes tan-
könyvi sztori, ha kevés az analizálható, kognitív struktúrákba beilleszthetõ funkció-
ja, s mit ér a logikus nyelvtani vezérlet, ha kevéssé kapcsolódik élethelyzetek
megszólaltatásához? A két oldal didaktikai mérséklete mégis oly módon érvényes,
hogy a kezdõ szakaszban a grammatikai, a haladóban a lexikai tartalom vezérelje a
tanulási folyamatot. El kell fogadnunk ugyanakkor, hogy a grammatikai haladás az
idegen nyelvek oktatásában kissé mindig adós marad a természetes nyelvhaszná-
lattal, míg a tartalomalapú feldolgozás nehezen tud eleget tenni a szisztematikusan
növekvõ nyelvtani-lexikai komplexitás elvének. A „Második lépés” ugyan gramma-
tikai vezérelvû tankönyv, ám sokféle pragmatiko-funkcionális beágyazottságával
gyakorta kiemelten országismereti anyagaival bõvelkedik extralingvális informáci-
ókban. Az egyensúly alapja tehát a nyelvtani kód és a tartalmi élmények procedúrá-
inak arányában keresendõ. Ha kevés a nyelvtanhoz rendelt tartalmi élmény, a nyel-
vi anyag ún. elaboratív feldolgozottság hiányában szenved, s nem rögzül a tanuló
hosszú távú memóriájában. Ha viszont a tartalmi élmény uralkodik el a tananya-
gon, s túlságosan elkalandozik a célzott nyelvtantól, a túláradó lexikai anyag képte-
len a kognitív struktúrákba (én inkább sémát írnék) rendezõdni, pedig a memória-
egységek befogadásának határa véges.

Tananyagkészítés a magyar mint idegen nyelvben 73



Nos, ezen egyensúly arányait többé-kevésbé minden tankönyv, így a „Második
lépés” is áthágja: vagy a nyelvtani rendszerezõ elvek, vagy a szövegek túlsúlyát pro-
dukálva. Pedig már az asszociációs pszichológiai tanulásfelfogás megállapította: a
tananyag strukturáltsága, pozícióhatása tanulást befolyásoló tényezõk (Nahalka
1997: 125). A „Második lépés”-sel azonban mégis más a helyzet. A tankönyv elsõ-
sorban a magyar mint idegen nyelv L2C környezetû tanulására készült. A beszéd-
helyzetek, szövegek sokasága – harmóniában a természetes nyelvi kínálat frontali-
tásával – fejleszti a váratlan nyelvi megnyilatkozásokban való tanulói eligazodás
készségét, továbbá „játékteret” nyit az önálló szövegfeldolgozásnak, -produká-
lásnak, miközben lehetõséget ad a szöveg és hallás percepciós, produkciós készsé-
geinek arányos fejlesztésére (vö. Olvasgató, Hallgatózó címû stratégiai kínálato-
kat). A „Második lépés” épp ezen variábilis didaktikai kínálatával tulajdonképpen
nyitott a „stílusmûvelés” irányába.

A „játéktér” lehetõségeire utal az alternatív feladatmegoldó kínálat, a tanulói
partnerség interakciókra építõ módozatok változatos jellege, továbbá az ún. Sze-
rep-manipulatív real life feltételek érvényesítése, pl. „Venni akar egy új lakást. Mi a
fontos önnek, amikor választ? Pl.: Fontos, hogy nagy legyen…, hogy ne a tizedik
emeleten legyen… (i. m 59); „A megadott dialógusok és szavak segítségével beszél-
jék meg, kit mi érdekel, pl. sakk, futball, politika, motorok stb. (i. m. 86); „Ön sze-
rint hogyan végzõdik az olvasott történet?” (i. m. 136), „A hirdetések alapján vála-
szoljon a kérdésekre!” (i. m. 134) stb.

Alkalmazott didaktikai jellemzõ a tankönyv esztétikai kiállítása. Manapság a
képekben hivalkodó tankönyvek uralkodnak a piacon. Nem is nagy baj, ha nem
funkció nélküliek. A „Második lépés”-ben a képeknek van funkciójuk: akár kötöt-
tebb, akár szabadabb stratégiákkal, de mindig beszédhelyzetek megidézõi, interak-
ciók generálói, s a képek karikaturisztikus üzenetükkel vidámságot, könnyedséget
kölcsönöznek a tanulási folyamatnak. Mondhatjuk, az esztétikai kiállítás harmoni-
zál a fiatalos tananyagkínálattal.

A tananyagkritika és kutatás a magyar mint idegen nyelv fejlõdésének indiká-
tora. Sajnálatos, hogy a külsõ feltételek inkább a lobbiérdekeltségek által ragadha-
tók meg. Ennek egyik furcsasága – nem tudom, hogy még létezik-e? – a minisztériu-
mi tankönyvbizottság tananyag-minõsítése tankönyvre vagy nyelvkönyvre, amely
szerint a támogatott tananyag a tankönyv, a megtûrt pedig csupán nyelvkönyv. Ez
helytelen és tananyagidegen, sõt nemkívánatos politikai idõkre jellemzõ megíté-
lés.

A támogatásnak, engedélyezésnek egyébként vannak hiteles feltételei: alkotmá-
nyos rend-kompatibilitás, sikert ígérõ innovatív módszerek, szaktudományos egye-
zés, célcsoport-specifikus igények kielégítése, ár- és kivitelezés megfelelés. Erre ki-
adtak ún. kritériumkatalógust is (Heidrichs/Gester Kelz 1980).

A tananyagkutatás a grammatikát, az országismeretet, a vizuális elemet és a kiej-
tést érinti. Ezek közül a legfontosabb szempontok: a tananyag hatása az oktatási fo-
lyamatokra; a tankönyv és az oktatás szerepe; az országismereti tartalmak és a
grammatikai progresszió; a szaknyelv oktatása a magyar mint idegen nyelvben.
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Az elmondottakat a tananyagkészítés általános tudnivalóinak szántam, de
kimondhatom azt is, hogy a magyar mint idegen nyelv tananyagkészítésében az
idegen nyelv-/tankönyvek külsõdleges szolgai mintakövetését mintha lassan felvál-
taná az önálló magyar mint idegen nyelvi didaktika alapján való tananyag-készítési
törekvés, miként Durst Péter e feladatközpontú „Második lépés”-ében is tapasztal-
ható.
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