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KOZMA ENDRE; 

FONETIKA, FON ULÓG-A, KIEJT ÉS OKTATÁS 

1.) Az idegen nyelvek oktatásának gyakorlatában és az idegen nyelvi 

oktatás elméleti alapjait vizsgáló, évszázados tapasztalatokat és a 

legkorszerűbb tudományos eredményeket egyaránt hasznositó meto 

dikában az idegen nyelvi kiejtés oktatása és ennek módszertana 

nem a legelőkelőbb helyet foglalja el. Még inkább elmondható ez a 

külföldiek magyar nyelvi oktatásáról és az ezzel kapcsolatos mód-

s zertani is mer etek ről. 

Elméletben és gyakorlatban is, a napi oktatómunka során aligha ta-

gadja valaki a helyes kiejtés megtanitásának fontosságát. Ennek el-

lenére szinte tehetetlenül figyeljük Intézetünkben azokat a fonetikai 

természetű problémákat, amelyek az első magyarul kiejtett szavaktól 

a záróvizsgán elhangzó, gondosan fogalmazott mondatokig kisérik 

hallgatóink túlnyomó részét, köztük a legtehetségesebbeket is. Igaz -

hallomásból tudom történtek korábban kísérletek tantervvel szente-

sített, rendszeres, önálló kiejtésoktatásra. 

Nem tudom, milyen eredmények születtek volna az alatt a néhány év 

alatt, amióta ez az oktatási forma megszűnt, ha megjavultak volna a 

feltételei, tökéletesedtek volna módszerei. Az itt ott hallott érvek, 

ellenérvek és tények alapján azonban talan nem tévedek, ha azt 

gondolom, hogy az esetleges, meglehet jelentős részeredmények elle-

nére, kiejtésoktatásunk egésze megoldatlan, sokak számára ugy tűn-

het, megoldhatatlan lenne ma is. 

"Blán előbbre tarthatnánk, ha a gyakorlati kudarcok nem szegik ked-

vét néhány, hajdan lelkesen dolgozó fonetikusunknak, akik akkoriban 

biztató kezdetet jelentő, értékes dolgozataikkal ösvényt próbáltak vág-

ni a kiejtés oktatás dzsungelében. Sokéves adóssága Intézetünknek, 

hogy ezek a munkák a legtöbb oktató számára ma hozzáférhetetlenek, 

a fiatalabbak számára jobbára ismeretlenek is. 
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Méginkább sajnálatos, hogy a kiejtésoktatást megalapozó kutatások - el-

tekintve egy néhány évvel ezelőtti pályázat szintén ismeretlen dolgozatai-

lói - a fonetikaoktatással együtt félbemaradtak. 

Ha ez nem igy történt volna, akkor például ebből a szempontból is s o k k a l 

kedvezőbb helyzetben kerülhetne sor az uj tankönyv, és elsősorban a la-

boratóriumi anyagok megirására. De akárhogy is történt, kiejtésoktatásunk 

helyzetét mégis, az határozza meg elsősorban, hogy nemcsak elhanyagol-

tuk bizonyos problémák kutatását., hanem a kezdetektől fogva a' mai napig 

adósak vagyunk azoknak a kérdéseknek a helyes, körültekintő, átgondolt 

megfogalmazásával is, amelyeknek e problémák kutatását meg kell előzniük. 

Ebb^n látom a sikertelenség, valamint a nyomában fellépő elkedvetlenedés 

és a kivülállók " nihilizmusának" fő okát, 

Az elmondottak késztetnek arra, hogy - a mások által már megtett úthoz 

képest is visszalépve - kis éri etet tegyek néhány ilyen alapkérdés megfo-

galmazására. A kérdésekre adandó válasz csak sokévi - kollektiv - ku-

tatómunka eredménye lehet. De a problémák újrafogalmazása felélesztheti 

az alkotókedvet, talán vitázó, talán egyetértő gondolatokat szül, s ha igy 

lesz, a külföldiek magyar kiejtésének dolgában is tehetünk néhány ujabb 

lépést előre, 

2.) Az idegen nyelvi oktatásban használatos nyelvkönyvek - köztük né-

hány magyar nyelvkönyv is - általában tájékoztatnak a célnyelv artikulá-

ciós bázisáról, az uj nyelv hangjairól. Kisebb-nagyobb részletességgel le-

írják képzésüket, esetleg összehasonlítják az anyanyelv rokonhangzásu hang-

jaival, megkísérlik begyakoroltatásukat is. Általános tapasztalat, hogy a cél-

hoz, az uj artikulációs bázisnak az anyanyelvit megközelitő szintű elsajátí-

tásához ezen az uton csak a legritkább esetben juthatunk el. Nálunk - a 

bázis nyelvek sokfélesége és a tankönyv szükségszerű egynyelvüsége miatt 

ez az ut amúgy is nyilvánvalóan járhatatlan, 

'lyen fajta fonet ika i i s m e r e t k ö z l é s n é l sokkal jobb eredményt é r n e k el azok 

a nagy óraszámú nyelvtanfolyamok, amelyek laboratórium, magnetofon és 

különböző segédeszközök felhasználásával igyekeznek a ha l lga tók idegen 
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nyelvi kiejtését fejleszteni. De a technika felhasználása és a gyakorlási 

idő növelése sem hozza meg a tanulók többségére érvényes eredményt, 

általában - és nálunk is ez tapasztalható - nem fejleszti oly mértékben a 

hallgatók kiejtését, mint ezt a modern eszközöktől elvárhatnánk. 

Mindez érthető: a. magnetofon és a több gyakorlás az ösztönös meghallá-

son és egyoldalú artikulációs magyarázaton alapuló utánzásnak csak a 

tanulótól független, külső feltételeit teszi kedvezőbbé. A tananyag megfe-

lelő elméleti megalapozottsága hiján nem változtat az utánzás belső fel-

tételén, a "lingvisztikai", fonetikai halláson, amely képességgel az idegen 

nyelvet tanulók többsége /függetlenül a zenei hallás minőségétől/ nem, 

vagy csak kis mértékben rendelkezik, A továbbiakban pedig arra a hiány-

zó képességre kellene épülnie egy ujabb, szintén nem általános képesség-

nek, az artikulációs imitációnak. 

A lingvisztikai hallás tehát kulcskérdés, és arra késztet, hogy a tanulót 

a célnyelvi megnyilatkozások hallgatójaként vonjuk be vizsgálataink körébe. 

Nem tüzhetjük ki célul a hallás fejlesztését addig, amig nem tudjuk, hogy 

mi az, amit a diák a számára idegen beszédfolyamatban meghall, meghall-

hat, amig nem tájékozódtunk, hogy hogyan hallja azt a hangot, amelynek 

kiejtését eJ kell sajátitania. Nem elég tehát tudnunk, hogy valamely magyar 

beszédhang nyiltabb, zártabb, palatálisabb, mint a magyart tanuló külföldi 

anyanyelvének megfelelő hangja /ha van ilyen/. Az idegen nyelvi kiejtés-

oktatásról beszélve is el kell vetnünk azt az elavult fonetikai tradíciót, 

amely a beszédhangokat kizárólag képzésükkel, az artikuláció helyének, 

módjának és a hangképző szerveknek a leírásával jellemzi. Meg kell is-

mernünk a magyar beszédet hallgató külföldihez eljutó fizikai-akusztikai 

információt, és tisztában kell lenünk azzal is, hogy miként értékeli, dolgozza 

fel a hozzá érkező hangképet. Ma már lehetőségünk is van erre: napjaink 

(sőt már a közelmúlt) kisérleti fonetikája nagyszámú és egyre pontosabb 

ismeretet kinál a valóságban elhangzó konkrét beszédhangok fizikai minő-

ségéről. Ezeket felhasználva nekünk is szemügyre kell vennünk nemcsak 

az artikulációt, hanem az artikulációs tevékenység eredményét is, a való-

ságos beszédhangot, amelynek meghallását és kimondását célul tüztük ki. 



3*) Ennél a kérdésnél talán érdemes megállni és egy konkrét probléma 

vázlatos megvilágításával illusztrálni az elmondottakat. A példa, egy ko-

rábbi, tulajdonképpen eredménytelen vizsgálatom, azért tanulságos, mert 

jól megmutatja az egyoldalú fonetikai szemlélet zsákutcáját az idegen 

nyelvi kiejtés problémáinak vizsgálatában. Ezzel ma.jd lehetőséget nyújt, 

hogy kilépve a fonetika köréből a fonológia szerepére irányithassuk fi-

gyelmünket. Eközben - ugy érzem - meggyőzően sikerül bizonyitani az 

akusztikai szempont érvényesítésének szükségességét is a fonetikai vizs-

gálódások keretei között. 

A vizsgált jelenség az orosz anyanyelvűek akcentusának kialakulása 

a magyar labiális a kiejtésekor. Közismert, hogy a magyar labiális a_ 

megtanítása számos nehézséggel jár, mivel e hang az idegen nyelvek 

többségében - igy az oroszban is - ismeretlen. Kiindulásul feltételeztem, 

hogy ilyenkor a magyarul nem tudó beszélő a számára idegen hangot a 

saját, anyanyelvi hangkészlete alapján próbálja azonosítani, majd az igy 

kiválasztott, azonosnak vélt hanggal helyettesíti azt. Ezt a helyettesítő 

hangot fogja ejteni mindaddig, amig a helyes magyar artikulációt nem si-

kerül elsajátítani, s jellegzetes idegen akcentussal fog beszélni. 

Meg kellett vizsgálnom tehát azokat a hangokat, amelyek az orosz nyelv 

hangrendszeréből a magyar â  helyetteseként szóba jöhetnek. A két leg-

inkább hasonló hangzású orosz magánhangzó az illabiális a_ és az o_, 

/noha ez a helyzet lényeges sematizálását jelenti, csak a teljes képzésű, 

hangsúlyos típusokat vehettem figyelembe/. 

A három hang képzésekor végzett artikulációs mozgások részletes elem-

zése - figyelembe véve az egész orosz magánhangzó rendszerre érvé-

nyes különbségeket - azt mutatta, hogy a magyar labiális â  képzésére 

leginkább az orosz illabiális a_ artikulációja hasonlit. Igaz ugyan, hogy az 

orosz néhány képzési mozzataban jobban emlékeztet a magyar a_ hang-

ra, azonban a leglényegesebb tulajdonságok, a nyelvállás és a képzési 

hely szerint mégis inkább az a_ tehető a magyar labiális a_ közelébe. 



- 6 -

Ezt a következtetést támasztotta alá az akusztikai, adatok egybevetése is. 

Az eléggé nehezen összehasonlítható és értékelhető artikulációs leirássál 

szemben ez döntő érv lehet: az egyes magánhangzókra jellemző akuszti-

kai szerkezetek különbsége /'a magánhangzók eltérő formánsstruk túrája/ 

ugyanis az artikulációs mozgások különbözőségéből eted. A hangképző 

szervek artikulációs mozgásának következtében megváltozik a hangképző 

üreg hossza, nyílása, térfogata, amelyek az egyes magánhangzók jellegze-

tes akusztikai arculatát meghatározzák. így a hang formánsstrukturája /a 

hangot alkotó részhangok rezgésszáma/ mintegy szintetikusan fejezi ki az 

összetett artikulációs tevékenység eredményét: a képzett hangot. 

A magán hangzókat leginkább jellemző első két formáns /részha ng/ rezgés -

száma közül az előé a magyar a, és az orosz a_f c)-nál csaknem azonos, 

A második formáns rezgésszáma viszont jelentősen eltér a magyar labiális 

a és az orosz o_- nál, mig az orosz és a magyar a-nál rendkívül közelálló. 

Ha ez igy van, akkor az akusztikai élményt befogadó otosz anyanyelvű 

hallgatónak is az orosz a hangot kell rokonitania a magyar' labiális a-val, 

nem pedig a tőle inkább különböző o_-t. 

A gyakorlati tapasztalat azonban ellentmond ennek a következtetésnek. Ha 

nem is kivétel nélkül, de igen gyakran halltiatunk a:o_ hanghelyettesitést, 

s ha kizárjuk az Íráskép hatását /magyarul egyáltalán nem tudók, vagy tel-

jesen ismeretlen magyar szót ismétlőket vizsgálva/, a labiális a_ : iJlabiáJis 

a_ hanghelyettesités aránya még tovább csökken. Az a:o_ hanghelyettesités 

okét a magyar magánhangzórendszer további élemzése megmagyarázhatja. 

A magyarban a labiális rövid a-hoz artikulációját tekintve az hang áll 

legközelebb. E két hang között mindössze egy képzőmozzanatnyi különbség 

van, mig például az a_ hosszú párja, az két képzőmozzanatban is eltér. 

A nyelvállás fok ok különbsége azonban a tradicionális magánhangzóháromszö 

ábrázolásában azonos, A magánhangzóháromszögünk ábrázolási módja tu-

lajdonképpen vitatható: fonetikai és fonológiai szempontok keverednek benne. 

Fonológiai szempontból helyes lehet a nyelvállás fok ok egyenlősége /de fölös 

leges az á számára külön "legalsó11 nyelvállás fok felvétele/, fonetikai szem-

pontból viszont félrevezető a nyelvállás fok ok mértékének azonossága /azonbr 
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jogos az á_ elkülönítése nyelvállás szerint/. Hogy pontos képet kapjunk, 

újra az akusztikai adatokhoz kell fordulnunk. A.z â  és o> hang férfiaknál 

mért rezgésszámai rendkívül közelállóak egymáshoz, a nők beszéde alap-

ján készült méiések szerint, a két hang rez^ésszámtartományának egy 

része egybe is esik. Az a és az o hang tehát a fizikailag mérhető, re-

ális akusztikai élmény szempontjából csak nehezen, bizonyos esettekben 

egyáltalán nem megkülönböztethető. Nekünk, magyaroknak ez természetesen 

nem okoz problémát, hiszen nem a "tiszta" akusztikai képet fogjuk fel, 

hanem a magyar fonológiai rendszer által megszűrt, osztályozott beszéd-

hangokat. A külföldi viszont. - hacsak saját fonológiai rendszere ebben 

nem segiti. - az és o hang megkülönböztetésére csak igen kevéssé, 

vagy egyáltalán nem képes, s ezt a bizonytalanságot lépten-nyomon ta-

pasztalhatjuk is. Ez a háttere annak, hogy nem az â -1, hanem a vele 

azonosnak hallott o_-1 helyettesitik az orosz anyanyelvűek, s a hanghelyet-

tesités eredménye egy a magyar a_- nál zártabb, a magyar o_-nál kevésbé 

labirális, az orosz hangrendszerből kölcsönzött o-szerü hang. 

Az eddigi vizsgálat, első, közvetlen tanulsága az, hogy az idegen nyelvi 

kiejtés problémáinak számbavételekor nem elégedhetünk meg az érintett 

két nyelv megfelelő hangjainak mechanikus összehasonlításával. Az egybe-

vetéskor figyelembe kell vennünk a két nyelv hangrendszerének lehetséges 

kölcsönhatását is, valamint, azt a kölcsönös kapcsolatot, amely az artiku-

láció és a hangok érzékelése között fennáll. Következik az elmondottakból, 

hogy mennyire szükséges az akusztikai kutatások kiterjesztése, illetőleg 

az akusztikai fonetika eredményeinek felhasználása az idegen nyelvi kiejtés, 

jelen esetben az idegen anyanyelvűek magyar nyelvi oktatásának speciális 

problémáira. A harmadik tanulság levonásához vissza kell térnünk az orosz 

akcentus témájára.. 

]sjern sikerült válaszolnom ugyanis arra a kérdésre, hogy mikor és miért 

kerül sor a törvényszerű magyar a j orosz o_ kölcsönzés helyett magyar â : 

orosz a hanghelyettesitésre. Noha ez ritkább, de olyan esetekben is elő-

fordul, amikor nem beszélhetünk az Íráskép hatásáról. Bizonyos az is, hogy 
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ilyenkor általában nem egyéni, véletlenszerű variálásról van szó, mert 

amikor ezzel a hanghelyettesitéssel találkozunk, az legtöbbször az egyet-

len és szabályosan visszatérő megoldá. Ujabb ellentmondásba kerültünk 

tehát a valósággal. Főúttal azonban nincs ok ink arra, hogya. a.z imént 

levont, a gyakorlat ájtal is igazolt következtetéseket visszavonjuk, csupán 

érvényességi körüket kell s zükintenünk. A jelenség okát pedig - mivel a 

fonetika keretei között nem találunk magyarázatot - a fonetikán kivül, pon-

tosabban afölött, az orosz fonológiai rendszerben kell tovább kutatnunk. 

Természetesen és az elmondottakkal való ellentmondás nélkül juthatna sze-

repéhez az orosz a- val történő hangcsere, ha igazolni tudnánk, hogy a 

magyar a helyettesítése olyan fonetikai pozícióban történik, amelyben az 

orosz fonológiai rendszer szabályai szerint nem fordulhat elő. Ennek 

bizonyítása azonban a két nyelv fonológiai rendszerének részletes össze-

hasonlítását igényli. Kiejtésoktatásunk alapkérdéseinek tisztázásához a 

fonológiai problémák számbavétele - mint ezt a továbbiakban látni fogjuk -

amúgy is elengedhetetlen. Ez azonban a jövő feladata. 



MAHR LASZLONE; 

A .SZAKNYELVKUTATÁS PERSPEKTÍVÁI 

Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia, a Nehézipari 

Műszaki Egyetem és a Tudományos Ismeretterjesztő Tirsulat 

1973. február 5- 7. között rendezett !tAz idegen nyelv és a 

nyelvészet alkaj marása a.z iparban" c, konferencián. 

A konferencián több oldalról közelitették meg az ipar, valamint az idegen 

nyelv és nyelvészet között szükségképpen kialakuló kapcsolatot, rámu-

tatva az idegen nydvhk elsajátításának igényére és a nyelvtanulás elen-

gedhetetlen voltára a tudomány és technika forradalmi fejlődésében. 

Az sem szorul különösebb bizonyításra., hogy nincs gazdasági és tudomá-

nyos életünkben egyetlen olyan terület sem, aiaol ne hasznosíthatnánk 

hatékonyan és eredményesen a szaknyelvben elért nyelvi tudást, hiszen az 

idegen nyelven irt szakkönyvek, szakcikkek nálunk jórészt fordítás utján 

válnak ismertté, ugyanakkor eredményeinket mi is közzétesszük a világ-

nyelveken. Bővülő kapcsolataink pedig a gazdasági és tudományos élet 

területén egyaránt megkövetelik a szaknyelv elsajátítását nemcsak fordítói, 

hanem tárgyaló, illetve tolmács szinten is, hogy necsak informálódjunk, ha-

nem informáljunk is. A szakszövegoktatás kérdése tehát gazdasági kérdés 

is. Ennek következtében nyilvánvaló, hogy mind a fordítási, mind a tárgyalá-

si készség megszerzése napja.rikban nélkülözhetetlen minden nyelvigényes 

munkaterületen, és szükséges az egyes országokkal való politikai, gazdasá-

gi és kulturális kapcsolataink kialakításához is. 

Mofcvt azonban a szak.ny elvkutatás szerteágazó problémaköréből. - a teljes-

ség igénye nélkül - a következőkre szeretnék röviden kitérni: 
i > 

A szakszókincs és a szaknyelvek nyelvi szerkezetének gyakoriság-

vizsgálata az egységet terminológia, valamint az egy- és többnyelvű 

szakszótárak s zem^ zogéből, 



2./ Szaknyelvoktatás és szóbeliség, 

3./ A szaknyelvi oktatás belépése az általános nyelvi képzésbe. 

1./ A SZAKSZÓKINCS ÉS SZAKNYELVEK NYELVI 

SZ ER KEZETÉNEK G YAKORISÁGVIZSGÁLAT A 

AZ EGYSÉGES TERMINOLÓGIA, VALAMINT AZ 

EGY- ÉS TÖBBNYELVŰ SZAKSZÓT ARAK SZEM^ 

SZÖGÉBŐL 

Mindkét területen sok rnég a tennivaló. Az eddig elért eredményekkel nem 

lehetünk elégedettek, jóllehet már születtek részletmunkák. A további ered-

ményes munkához azonban elengedhetetlen a nyelvész és szakember együtt 

működése. Hogy milyen legyen az együttműködés módja? Ette talán hadd 

idézzem Grétsy László szavait: ". . . szükség volna egy olyan állandó, 

intézményesített fórumra, ahol, illetőleg amelynek égisze alatt a szaknyel-

vi, terminológjai kérdésekben érintett szakemberek, -"dologismerők" és 

nyelvészek - együttes, szinkron megbeszélések, eszmecserék formájában 

is kieserélhetnék nézeteiket, kölcsönösen kifejthetnék véleményüket. A le-

vélbeli, üzen etváltás utján való véleménycsere is hasznos, de időnként le 

is kell ülni a tárgyalóasztal mellé." 

Ilyen együttműködés rnár létezik többek között az egységes terminológia 

kialakításának kérdésében, a szakszótárak szerkesztésénél. Ezt azonban 

tovább kell bővíteni., mert a jó egy- és többnyelvű szakszótárak léte, vagy 

nem léte nagy lépésekkel viheti előbbre vagy késleltetheti a szaknyelvok-

tatás eredményesebbé tételét. Az eddig megjelent egy- és többnyelvű szak-

szótárak azonban korántsem ölelik fel a szakterületek egészét, de jelzik az 

utat, amelyen tovább kell haladnunk. 



A Műszaki Értelmező SzólAy p é l d á u l a kémia. területén fíát+om nyelven, 

- németül, angolul és oroszul - adja rrieg a tárgyszavakat, természete-

sen a magyar nyelvű meghatározáson kivül, A biológa területén felme-

rülő igényt igyekszik kielégíteni a Biológus Szakbizottság szerkeszté-

sében megjelent négynyelvű_biológiai szakszótár^ mely latin, magyar, 

angol és vietnami nyelven közli a szakszavakat. A gépészet területén 

is fellelhető egy ötnyelvű anyagmozgatási szótár. Ezeken kivül talál-

hatunk még többfajta, két- és többnyelvű szakszótárt. Ez azonban még 

csak a kezdet. 

Hogy előbbre léphessünk tovább kell kutatni a szaknyelvek területén. 
egYséges terminológia kialakításának témakörében több figyelmet 

érdemlő mü is megjelent. Itt emlitenérn meg Klár Jáno$ - Kovalovszky 

Miklós: ''Műszakir_t.udorriá.nyos__ terminológiánk alakulása és fejlesztésének 

főbb kérdései/% valamint Grrétsy László: "Szaknyelvi Kalauz" cimü müvét. 

Érdeklődésre szárnot tartható tanulmány például R.W. Jumpelt: 

"Pachsprachen - Pachworte als Problem der Dokumentation und Ü b e r s e t -

zung, amely a Sprachlorum 19 68, évi. számában jelent, meg. 

A tájékozódást szolgálja többek között az UNESCO kiadásában a 

"Bibliography of Interlingual Scientific and T^chnical Dictionaries" valamint 

a Lipcsében J966- bar . a Ver lag für Buch und Bibliothekwesen gondozásában 

megjelent K.H.Müller: ''Bibliographie der Pachwörterbücher mit deutschen und 

russischen Aquivalenten", ci:rnü munka., amely tartalmazza a természettudo-

mányok szak szókincs ének bibliográfiáját.. 

Nem tartozik szorosan e témakörbe, de mégis szólnom kell arról, hogy az 

egységes terminológia kialakításakor feltétlenül szükséges lenne vizsgálni 

többek között a latin elnevezések használatakor a ragozott formák helyesi'-

rási kérdéseit, is. azt, hogy a ragokkal történő egybeírás, vagy a kötő-

jellel történő kapcsolás a célszerübb-e, mert a szaknyelvben mindkét meg-

oldásra találunk példát. Az egyes szavak egybeirva ugyanis sokszor ügyet-

lenné, sokszor pedig nevetségessé válnak, kötőjellel irva pedig ellenszenves 

s é vá 1 ha tn ak. 
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Nern mindegy fi-hál, hogyan használjuk, illetve tanítjuk: 

Például: vér - latin elnevezése: sanguis 

vérben sanguisban, sanguis-ban 

Az ilyen és ehhez hasonJó helyesírási problémák eldöntése tehát ezért, 

fontos, mind a terminológia, mind pedig a szaknyelvoktatás szempontjából. 

Kutatás tárgyát képezi továbbá az alapszókincs összeállítása, s a szak -

nyelv alapszókincsének összeállitásán tul, _az itt előforduló nyelvi szerke-

zetek^ gyakoriságáriak vizsgálata E területen is sok még a tennivalónk. 

Első lépésként össze kellene állítani gyakoriságuk alapján az általános tu-

dományos^ a 1 a jD_s_z ó k ir j c í ) y p n irányban már találkozunk kísérletekkel a 

franciáknál. Az e terüle+^n végzett kutatásokról, az általános tudományos 

alapszókincs kidolgozásáról számol be A.Phal. "Le recherche linquistique 

au service de lf ense:gnement des lanques de specialité" cimü cikke a "Le 

Prancais dans le monde" egyik számában, Ebből kitűnik, hogy a franciák 

2 millió szót vizsgáltak meg ahhoz, hogy megállapítsák, milyen fejlődésen 

megy át a szakmai fogalmak kifejezésmódja a középiskolás szinttói a tudós 

nyelvéig. A kutatás eredményeképpen megindult Hatier kiadásában "Le 

Prancais Scienti.fique et ^chnique" címen egy olyan műszaki nyelvkönyv-

sorozat, mely minimális általános nyelvtudásból indul ki, s vezeti el az 

idegen anyanyelvű szakembert a francia tudományos folyóiratokból és köny-

vekből történő tájékozódáshoz 4 61 globális megértéshez. 

Szaknyelvkutatásunk másik "nehéz" területe a nyelvi szerkezetek gyakori-

ságának vizsgálata. Ez különösen fontos, mert ezáltal a szaknyelvben elő-

forduló leggyakoribb nyelvi jelenségek automatizálásának lehetősége megnő, 

s a tananyag tervezésénél a programozást is jobban figyelembe lehet venni. 

Kialakithatunk tehát olyan gyakorlatrendszer eket, amelyek logikus egymásután-

ban a céltól függően a beszélt, illetv e az irott nyelvre. legjellemzőbb szer-

kezeteket tükrözik, s olyan szókincset tartalmaznak, melyek a szaknyelvet 

tanulók számára, értelmileg motiváltak, s élethű szituációt nyújtanak egy-egy 

nyelvi vgtgy lexikai szerk ezetben, 
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E területről ad tudományom elemzést Hoffma.nn L. "Fachsprachen und 

fachli.che E b e n e n M cimü 1972-ben a drezdai alkalmazott nyelvészeti kon-

ferencián tartott előadása. 

Nem szabad továbbá figyelmen kivül hagyni - különösen a tananyag el-

rendezése, rendszerbe állítása szempontjából - sem a pedagógiai, sem 

a metodikai alapelveket, s külön vizsgálni, kell azt az igényt, mely nap-

jainkban egyre inkább előtérbe kerül a. szak nyelvoktat ásnál - vizsgálni 

kell a szaknyelv és a szóbeliség kapcsolatát. 

2j SZAKNYELVOKTATÁS ÉS SZÓBELISÉO 

Korunk követelménye, hogy a szakszövegoktatás során necsak a for-

ditói, hanem az aktív tárgyalókészséget is fejlesszük. Ez azt jelenti, 

hogy ha valaki kitűnő forditó, akkor tudjon beszélni is arról, amit for-

dit., illetve arról, ami a szakterülete. De hogyan lehet ezt elérni? Milyen 

tananyagtipus a legmegfelelőbb mindkét készség kialakításához? A véle-

mények e területen eltérőek. Dr. Hegedűs József szerint szaknyelvet ok-

tatni kezdettől fogva lehet. Ezt mondja ki és mutatja be "Szakszöveg és 

szóbeliség c'.mü munkájában. Az mindenesetre bizonyos, hogy egy ilyen 

szóbeliséget s z o l g á l ó tananyagban Jjontqs helyet kell kapni a logikának 

a kontrasztív nyelvleírással .együtt^ mégpedig azért, mert 

egyrészt a. szak nyelvben a logika fontos szerepet tölt be, 

másrészt • mind a torditási, mind a beszédtevékenység so-

rári számolni kell a kontrasztív jelenségek hatásaként a hi-

balehetőségekkel, illetve azzal, hogy ezen belül meddig terjed 

az érthetőségi szint. 

Kutatni kell továbbá, hogy melyek azok a faktorok, amikor a közlést még 

értjük, s mely faktorok azok, amikor a közlés érthetősége ezt a határt 

túllépi, illetve amikor a közlés éi th életlenné válik. Ez a munka legeredmé 

nyes ebben természetesen k<.>rjtj asztiv bázison végezhető el. 



- 14 -

Minden valószínűség s /. e ri x > I az o r i az ut nt i kelletne elindulni, melyei Di , 

Fülei Szántó Endrp a z 1971-es miskolci, konferencián tartott 

előadásában. Szerinte "szakmai nyelv vagy tudományos nyelv oktatása 

során - ugy látszik - .ilyan grammatikai-logikai modellre van szükségünk, 

amely az alacsonyabbszi.ntü absztrakcióktó / mindennapi társalgás/ a maga-

sabbszintü absztrakciókig /tudományos témák megvitatása/ egyaránt bizto-

sítani tudja a tananyagot és a módszert," 

Fülei Szántó Endre szerint tehát a gondolkodás és logika viszonyának 

ábrázolása a szaknyelv-oktatás eredményességét döntően befolyásolhatja. 

Ezzel egyet lehet, sőt egyet, kell érteni. A. szaknyelvet tanulók ugyanis 

legtöbbször magasabb, elvontabb szinten beszélnek, s ezzel, párhuzamosan 

gondolkodnak. Kutatni kel tehát a nyelv és a gondolkodás összefüggéseit, 

illetve az anyanyelv idegen nyelv és gondolkodás összefüggéseit. 

Ezen túlmenően vizsgálni kell az anyanyelv-idegen nyelv között meglévő 

ellentéteket, amelyek mutatják a torzulások okait, illetve meg kell szabni, az 

érthetőség határát megszabó feltételeket, A nyelvet tanulók ugyanis általában 

képesek a szaknyelv struktúrájából annyit elsajátítani, hogy az idegennyelvü 

szövegeket információszerzésre felhasználják, de sokkal nagyobb problémát 

jelent számukra az, ha mindezt aktivizálniuk is kell, azaz beszélniök kell. 

Ezért elsősorban ki kell fejleszteni a szaknyelvet tanulóban az összefüggések, 

a nyelvi szerkezetek felismerésének és akalrnazásának készségeit. A beszéd-

szint elérése ugyanis az alapszókincs ismeretén, a nyelvtani összefüggések 

felismerésének biztonságán tul, a szerkezetek automatizál ás ári is múlik, hi-

szen a szóbeliségnél még erősebben érvényre jut az anyanyelvi hatás. 

Erre egy-két példát hoznék fel a ma.gya.rul tanuló német anyanyelvűek eseté-

ben: Elsősorban a mondatdallam. a helyes kiejtés elsajátításánál, ismételten 

felbukkanó jelenségek közül említenék meg néhányat. 

A mondatdallam helytelen alkalmazása például meeb amisithatja a közlés tar-

talmát. A német mondat kérdőhangsulya ugyanis nem egyezik meg minden 
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Olvasod a könyvet? Olvasod a könyvet. 

\ 

Gombát akartok keresni? Gombát akartok keresni. 

Wollt ihr Pilze suchen? Ihr wollt Pilze suchen. 

A. magyar nyelv szóeleji. hangsúlya is sok hibaforrást rejt magában: 

Magyar: Berlin 

s zoc ióiizmuí 

Német: Berlin 

Sozialismus 

Az egyes ha ng/ ̂  riv dsége és hosszusága t - a magánhangzók közötti 

differenciálás - ezeknek a jelölése is sok nehézséget okoz. E hibák 

azonban már torzul áson tuti. hibákhoz is vezethetnek, sőt értelemzavaróak 

k.á is válhatnak, 

Például: 

- " . . . sok ezer éves története érdekes volt számomra.11 

" . . . sok ezer evés története érdekes volt számomra.11 

- " A tanár örült" 

- " A tanár őrült" 

- Látom a tévét" 

" Látom a tevét" 

- " Az ingerület az agyban keletkezik" 

" Az ingerület az ágyban keletkezik" 

A 1 e xik a- gr a rn rri a tik a. i s z e r k e z et ek területéről is bemutatnék néhány olyan 

példát, melyek komoly akadályt jelenthetnek mind a köznyelvi, mind a szak-

nyelvi oktatás s onri, 
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K Ö T / - N I / 

pulóvert köt 

házasságot köt 

Fogadást köt 

kardot köt 

szerződést köt 

kosarat köt 

csomóra köt 

iához köt 

kötegbe köt 

gúzsba köt 

s triókén 

Ehe schliessen 

wetten 

umgürten ein Schwert 

Einen Vertrag abschliessen /eingehen 

flechten 

binden zu einem Knoten 

binden an einen Baum 

bündeln 

kn ebein 

átlósan köt 

párhuzamosan kö( 

kapacitást köt 

hálózatba köt 

faszeggel köt 

köpern 

parallel.se haltén 

abblocken 

ans Netz ansch.li.ess en 

verbohren stb. 

A felsorolás korántsem teljes, mégis jól láthatók egyrészt rmlyen nehéz-

ségekkel kell megküzdenie a nyelvünket tanulónak, 

másrészt, az egyes jelentés változatokra mennyire keli figyelni az oktat ár 

folyamatában. 

Nem lehet továbbá figyelmen kivül hagyni a magyar nyelv sajátos vonását 

jelentő kétfajta ige ragozást. Nyelvünket tanulók számára ugyanis az egyik 

legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy az igei személyragok az alany 

számán és személyén kivül még azt is kifejezhetik, hogy a cselekvés ha 

tározott tárgyra irányul, Ibvábbi problémát: jelent a magyar mondatok szer-

kesztése, Itt ugyanis erősen hat az anyanyelv. Sok gyakorlást igényel pl, 

a moninális mondatok szerkesztése, a vonzatok helyes alkalmazása. Igen 

jelentős a német szenvedő szerkezet hatása is, 
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A németül tanuló rnagyar a.nyanyelyüeknél viszont a legtöbb nehézséget, 

a német mondat viszonylag kötött s^zój^ndjeu a névelők - a határozott 

és határozatlan névelők - helyes ba.sználataL az igeragozásunk sajátos-

ságából fakadóan a személyes névmások, a tárgyesetben álló névmások 

elhagyása okozza, nem b e s z é l v e a. moninális mondatök szerkesztéséről, 

az igeidők, igemódok használatáról, melyek sokszor értelemzavaró ténye-

zőkké is válhatnak. Például: 

- A könyv érdekes. Das Buch /ist/ interessant 

- Olvastad a könyve-1? Hast /du/ das Buch gelesen? 

- Igen, olvastam. Ja.T /j.ch/ habe /es/ gelesen 

A felsoroltak világosan utalnak arra, hogy a szakemberekre nagy felada-

tok várnak a kontrasziiv kutatások területén is. Fokozottan kell tehát 

figyelni a kontrasztív jelenségekre, valamint az egyes nyelvek között ta-

lálható logikai, eltérésekre. 

V á- SZAKNYFIVÍ OKTATÁS BELÉPÉSE AZ ÁLTALÁNOS NYELVI 
g K i y ^ T Á S B ^ 

Végül néhány szót arról, hogy mikor kezdjük el a szaknyelv oktatását. 

Ez nem elhanyagolható kérdés, mert a szaknyelvet nemcsak forditói, 

hanem beszédszinten kell tudni. Természetesen azt sem szabad figyelmen 

kivül hagyni, hogy a. köznyelvi kommunikáció éppoly fontos az idegen 

nyelvet; tanuló szakember - szakképesítést szerző fiatal számára, mint az, 

hogy idegen nyelven tudjon tájékozódni s tájékoztatni szakmája területén. 

A kérdésre-vélemény em szerint- egyöntetű válasz nem adható. Sok ténye-

ző - így többek között nemcsak tananyag, hanem a rendelkezésre álló 

idő és óraszám is befolyásolhatja a.ztf hogy mikor célszerű elkezdeni, a 

szaknyelvi oktatást. Ez a kérdés még égetőbben jelentkezik ott, ahol ide-

gen nyelven szereznek a fiatalok szakképesítést, mint például a hazánk-

ban tanuló kül fö ld i , egyetemi hallgatók. 
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Ismert az is, hogy egyre nő azoknak a magyar fiataloknak a száma, 

akik részben, vagy egészben külföldön folytatják egyetemi, tanulmányaikat. 

Mindkét esetben arrój van szó, hogy a célnyelven egyaránt jól kell is -

merni rriirid a. közny;eíyi, mind a választott szak, nyelvének s?óki.ric?°^ 

nyel\-1 szerkezeteit, .^ilndezt nemcsak Írott formában^^ hanejri beszédszin-

ten is; 

Szükség varj tehát, jól átgondolt, és megszerkesztett, az élő nyelvet és a 

szaknyelvet egyaránt beszédszintre emelő tananyagokra, S ezen a terü-

leten még csak a kezdeti lépéseket tettük meg, 

A franciák pl, orvosi s zaknyelvü tananyagot készítettek kezdők számára, 

s készült ugyancsak alapfokú szintre épülő fizikai alapfogalmakat ismer-

tető könyv. 

A _bolgarok is folytadnak kísérleteket. Véleményük szerint a szaknyelv 

oktatását az általános nyelvi képzés megkezdése után néhány héttel már 

szaktárgyakkal is foglalkoznak, s a szaknyelvi anyagot feldolgozó nyelvi 

órákkal segitik a ^^•^.kó^ákal, 

A lipcsei H_er d e j - - [ r 11 é z el b^n_ is csak kismértékben jár a szaknyelvi kép-

zés az általános nyelvi képzés mögött. Itt igen nagy suJyt fektetnek a 

hallás utáni megértésre, s erős fonetikai képzés ben részesülnek a hallga-

tók. 

Csehszloyákiábanjxgya.ncsa k elég korán, a nyelvoktatás kezdeti szaka -

szában az általános nyelvi képzéssel párhuzamosan folyik a szaknyelvi 

oktatás. Először az adott szakterület terminológiáját - a tananyagban elő-

forduló alapszókincset adják meg. Ezután kerül sor a nyelvi szerkezetek 

megtanítására., 111 etve begya.koroltatására, 

Figyelemre méltó, hogy az emiitett országok oktatási, intézményeiben az 

általános - köznyelvi ~ ny-.'• v. képzés, ha nem is sokkal, de megelőzi 

a szaknyelvi képzési. Az sem elhanyagolható tény, hogy rendkívül nagy 

súlyt fektetnek a fonetikai', képzésre, rriár az általános nyelvi oktatás kez-

deti szakaszától kezdve. 
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Végül megemlítenék még egy-két olyan munkát, melyek többek között 

az intonáció kérdésével, a szaknyelv jellegével és jelentőségével fog-

lalkoznak, Így E.Stock és Cbr.Zacharj.as munkája a "Deutsche Satzinto-

nation", mely a VEB Verlag Enzyklopádie gondozásában jelent meg, ossz* 

foglalja a német intonációt., tehát mintegy intonációs norma-rendszert ad. 

A szaknyelvi kérdések témaköráóöl érdeklődésre tarthat számot Wühelm 

Schmidt: "Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Pachsprache", 

vagy Lubormir Drozd: "Die Pachsprache als Gegenstand cT̂ s 

Fr emdsprachenuterrichts." cimü tanulmánya. 

Az elmondottak korántsem Ölelik fel a szak nyelvkutat ás valamennyi terü-

letét.. A szaknyelv kutatás előtt nyitva a kapu, lehetőségei korlátlanok, 

s a tennivaló sok. Mi azonban még csak a kezdeti lépéseket tettük meg. 

Feladataink többek között: 

- számba kell venni az eddig elért külföldi és hazai eredményeket; 

- meg kell határozni, a szaknyelvek csoportjai^? 

- megjelölni határaikat; 

- vizsgálni viszonyukat a köznyelvhez és más nyelvi rétegekéhez; 

- foglalkozni kell a gépi forditás sajátos problémáival; 

- elemezni kell a gépi eszközök jelentőségét a beszédszintű szaknyelvi 

oktatásban. 

Az elmondottakkal a tennivalókra utaltam, megpróbáltam felvázolni az 

inten ziv szak nyelvoktatás előbbrevitele érdekében egy-két megoldást. 

Végül - a teljesség igénye nélkül. - megkíséreltem ablakot nyitni a vi-

lágra, hogy ezáltal is a mi megoldásra váró problémáinkon sikerrel mun-

kálkodhassanak a "dologismerők" és nyelvészek. 
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DR, CS1KKSZ ERZSÉBET: 

REFLEXIÓK LEKTORT KONPERENCIÁRÓL 

Lektori, konferencián még nem vettem részt. Az Intézetben tartott 

augusztusit érthető izgalommal vártam, Meglepődve hallgattam a "nem 

készültem", "nem erre számítottam" hozzászolásokat, s némi csalódott-

ságot éreztem. De a kevésbé figyelemfelkeltő kezdet után egyre több 

és tobb olyan probléma vetődött félj. amely figye1 ennre ösztönzött. Bár 

a konferencia fő lemájo. "A magyar: irodalom oktatásának k é r d é s e k ü l -

földön" volt, természetes, hogy a tanácskozás éppen az irodalornokta-

tás sokrétűsége, sokféle ismeretet megkövetelő volta miatt szélesebb 

tárgykörben mozgott, a címben jelzettnél. 

A külföldön tanítók meditációi, a NET-beli helyzet, átgondolására, kollé-

gáink hozzászólásai pedig reflexióim le:>ásáva 

A lektorok beszámolóiból kiderült, hogy rendkívül különböző feltételek 

mellett kell dolgozniuk, igy problémáik zöme is helyi jellegű. Hiszen az 

oktatás szempontjából nem mindegy, hogy például Varsóban a. ma.g\ar-

nyelv és ir̂ »dal jrn öt éven keresztül tanitott fő tárgy, de He.lsi.nk ibe" 

csak a fin n- ugor tanszakos hallgatók választható tárgya lehet öl 

szemeszteren keresztül. 

Nyilvánvaló, hogy más a. helyzet, az olasz egyetemeken, ahol a magyar-

tanitásnak tradíciói vannak, és más a moszkvain. ahol egy esztendeje 

dolgozik kiküldött hazai lektor. 

Szauder József professzor - akinek módszerekben oly gazdag, elmélyült, 

a munka iránti, szeretettel áthatott vitaindítója a legnagyobb élmény volt 

számomra - összefoglalójában azt mondotta, hogy a munka, lehet sokíéle, 

de a célnak, közösnek kell lennie: kedvet csinálni a magyar irodalom 

.iránt. Mivel a magyar irodalom a magyar kuli ura. legk omplexebb területe, 

a magyar szellemi élet és a ma gya r töH én e l e m bevl/1 e l éJ: j e l e n t i a világ 

népeinek tudatába. 

A magyar irodalom ismerete a külföldi számára magyarság-ismeretet is 

jelent. 
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A kedvcsinálás feladatát az "utazók" többsége felismerte, s lehetőségei-

hez mérten hosszabb vagy rövidebb időt a magyar kultúra, a magyarság 

bemutatására, fordítanak. N e k ü n k itthoniaknak is hathatósabban kellene ezt 

a feladatnak tekinteni. De nem egy-két órára, hanem tartósan, alapvetően. 

A nyelv- és szaktárgyi oktatás fontos tanítási cél, de annak nevelési ré-

szét, ezen belül a kulturális terület megismertetésének fontosságát ao kon-

ferencia után sokszorosan aláhúznám. Reflexiám sora végül is a magyar 

kultúra tanitá.sa köré csoportosul. 

Az oktatás technikai, feltétele:, külföldön se jobbak. Ha lehet is egyik-má-

sik egyetemen használni, a jól felszerelt, laborokat, ez nem általános. Mégis 

tudnak doktorandusokat, fordítókat, tehát a magyar kultúrát, hivatásuknak te-

kintő embereket, képezni. 

Klaniczay Tbor professzor előadásában, amelyre a konferencia második 

napján került sor, a lektori, küldetés fő feladatának a magyar irodalom 

nemzetközi vizsgálódás tárgyává tételét jelölte meg. Hangsúlyozta, hogy en-

nek érdekében szükséges a magyar kultúrával, irodalommal magukat el-

jegyezni akaró, tudományos munkára alkalmas egyének felkutatása, neve-

lése, támogatása. Klaniczay professzor a lektormunkát az irodalomtudomány 

szempontjából vizsgálta, s a. szimpatizánsok táborának bővítésénél a. szak-

mai kádernevelést fontosabbnak tartotta.. 

Ha nincs modern oktatógép, nincs modern nyelvi, labor, akkor a tanári tu-

dás, intelligencia, lelemény, és tanítani akarás megteremtheti a jó munka 

feltételeit. K ü l ö n ö s e n igy v a n ez hazai környezetben. Hogy kell a jó labor, 

a korszerű gép, több is, mint ami van, hogy ennek megvalósulását segíte-

ni kell, ez nyilvánvaló, mert csak ezzel együtt fejlődhet az Intézet a ma-

gyar nyelvi oktatás h a z a i . központjává, Persze a gép esitett nyelvoktatáshoz 

jó, kikísérletezett, k ö n y v e k «s kellenek;. Nemcsak grammatikájában hibátla-

nok, hanem tematikájukban is olyan ojc, hogy a magyar nyelv oktatására 

mindenütt alkalma-ak legyenek. 



Meggyőződésem, h o g y ripiric.-ok azért nerri használják a leklorok a ír. 

tankönyveinket - Giay Béla kollegánkat kivéve • . mert sajátos tanmene-

tük van, hanem azéi l i s . mert pem tudnak rájuk 'ámaszkodni. a sajátos 

tanmenet készítések < . Kedvet csinálni a magyar nyelv és élet megismeré-

séhez ezekkel a könyvekkel nem lehet, S alapvetően a tematikájuk: mi.att 

nem, Az olvasmányok nem Magyarországgal, Budapesttel, a magyar kul-

turális és szellem? »lettej.; szokásokkal foglalkoznak, illetve amelyik lecke 

igen, az unalmasan, s s óla m s z e r ü en, Ezért érdektelenek idehaza is. oda-

kint is. Nem tudják szolgál ni a magyar ozellemi környezetbe illeszkedést. 

Ha f i g y e l e m b e v e - . - /uk, h o g y a nálunk tanuló hallgatók jelentős része nem 

európai, akkor c s a k s ú l y o s b o d i k a környezetbe illeszkedés kérdése - jJ. 

Jól lehet, sokan a nem európai diákok közül utaztak már Európában, de 

ettől az európai kultúra idegen lehet vagy idegen maradhatott a számukra, 

A munkánknak ez a ^észe, a kulturális nevelés intéze+i méretekben a fel-

színi megnyilatkozás jkon iu.l hiányos, s valahol kapcsolódik a bölcsész 

csoportok irodalom-művész éti oktatásának hiányosságaihoz. Annyiban fel-

tétlenül, hogy mindkettő oka. v é l e m é n y e m szerint szemléletbeli és szerve-

zés b eli ti sztáz at I a n s ág. 

Ahogy kollégáink, Andrássy Atlila és Kővágó Sarolta beszámolójából a 

lektori konferencián megtudtam, nálunk a bölcsész csoportban tanulók a 

második, ciklustól filmesztétikát, népművészetet is tanulnak a középiskolai 

magyar irodalom anyag, az európai és magyar művészettörténet mellett. 

Hogyan lehetne megtanítani, mindazt, /hogyan lehetne megtanulni mindazcj, 

nyelvismeret hiányában és néhány hónap alatt egy külföldinek, amit a. 

magyar középiskolások négy éven keresztül, haza' á'.ra'ár-os iskolai meg-

alapozottsággal tanulnak?! ItMiesen megértettem, teljesen átéreztem az ered-

ményes munká'1, végezni akaró kollégák gondiát, problémáját, 

A Kővágó kartársnő által eml.'ett példa: Csokonai verének elemzése, -

melyben a későbbiekben r é s z l e t e c p b b e n visszatérek. - juttatott el egy 

avantgarde ötlethez az irodaJomoktatás újjászervezésével kapcsolatban. 
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Ha a tanterv és utasítás azt is követeli, hotgy a hallgatók a magyar 

középiskolák ismeretnnyagával rendelkezzenek, nekünk csak azt sza-

badna ismeretanyagon értenünk, ami a rendszerezési munkálatokhoz 

elengedhetetlenül szükséges, I^hát az európai kultúra vázolásává] annak 

érzékeltetésére kellene törekedni, hogyan kap helyet a magyar kultúra 

ebben a folyamatban. Azaz a nagy stíluskorszakok ismertetése, a jelen-

tősebb stílusirányzatok felmutatása lenne a cél. Vagyis az, hogy a jövő-

ben a hallgatók ne Írhassák le, hogy Csokonai barokk köJtő, Ugyanis a. 

magyartanár említette Csokonai rokokó képeit, művészettörténeti órán 

viszont, azt tanulták:, hogy a rokokó késő barokk, tehát bátran leírták: 

Csokonai barokk költő. Itt nemcsak a szaktárgyak: koncentrációjában van 

hiba, hanem azok egymástól független tanításában is. Hiszen egyik st.i-

lusiból sincsenek világos fogalmaik a hallgatóknak, de a barokk stílus-

irányzat. lényegét egyáltalán nem értették meg. Elképzelésem szerint az 

ismeretek tisztázására lehetnének magyar irodalom e l ő a d 

melyek megértésében a már év elején kijelölt olvasmány anyag segítene. 

Emellett magyar irodalom g y a k o r l a t o k , ahol egy-egy korszak 

lényegesebb alkotóival lehetne egy kicsit részletesebben foglalkozni. 

S t í l u s - órák, ahol a nyelvi gyakorlás és szövegelemzés, a kijelölt 

olvasmányok tüzetesebb számonkérése lehetne a feladat.. Az ilyen második 

ciklusbeli oktatási rendhez az előkészületeket a tanítás megkezdésekor 

meg kellene tenni, írd^z^n csak sok otthoni olvasással, alapos és rendsze 

rezett előtanulmányokkal lehet ezt a programot megvalósítani. A hallgatók 

az első ciklus kezdésekor kézhez kapnának egy listát, a kötelező olvas-

mányokról, ami szépirodalmi müveket és tanulmány-részleteket jelöl meg 

idegen nyelven vagy nyelveken. Az első ciklus befejezése előtt pedig a 

magyar nyelven feldolgozandó versek illetve próza-részletek jegyzékét is 

megkapnák. Az idegen nyelven megadott anyag az előadásokon szerepelne 

magyar nyelven. A gyakorlati órákon /a stílus is ideértve/ viszont a ki-

jelölt anyagok szám!jrjkérhetők, egyes müvekről Írásbeli beszámolók is 

készíttethetők. A hallgatók megkapnák azt az általános tájékoztatót, amely-

nek alapján a részmunkálatokat az egyetemen könnyebben elvégezhetnék, 

mert akkor már a nyelvet is mind jobban és jobban fogják ismerni, mert 

a fogalmakkal, a szakirodalommal való bánásmóddal, a beszámoló készítés-

sel, a műelemzés alapjaival már ők is tisztában lehetnének épp ugy, mint a 

magyar diákok. 
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Legfeljebb annyi minutsza] indulnának, hogy kevesebb konkrét rnüis méret-

tél rendelkeznének, de például a "teljes" Csokori.-anyag nem ismerése 

az egyetem első évében nem jelent hátrányt.. Viszont kellő számú rnüisme-

retre mindenképpen csak rendszeres olvasással lehet szert tenni. Az ol 

vasottak elhelyezése, értelmezése viszont könnyebb, ha ilyen irányú lei-

kés zültséggel rendelkeznek, 

Irodalmunkkal idegen, majd magyar nyelven való ismerkedés megteremthet 

talán egy olyan irodalom- közegben élést, hogy a hallgatók a mi néző-

pontunkkal, állitásai)ikkal vitatkozni is mernének. Kissé groteszk, de szá-

momra felejthetetlen a londoni lektortól hallott Magyar vagyok c. vers tör-

ténete. Az ugyanis, hogy a. vers nacionalizmusssa'. ellenérzést váltott ki a 

hallgatókból. Az egyik közülük valahogy így summázta a véleményüket: 

angol költő ilyet: soha le nem irt volna, ilyen legfeljebb csak a népdalokban 

fordul elő. Micsoda óriási lehetőséget nyújt egy ilyen megnyilatkozás pél-

dául annak megértetés ére, hogy miért kellett nálunk egy költőnek leírnia: 

"Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén", hogy m az a nem-

zeti tudat és öntudat, mi a nacionalizmus pejoratív értelemben, stb. Az egész-

séges nacionalizmus bizonyifására nemcsak Petőfi költés/eréből lehet pél • 

dát venni, hanem a konferencián oly gyakran e-hangzott asszociációteremtés 

eszközével élve, zenei tárházunkból is. Nem más népekéből, hanem a sa-

játunkéból! Bartókt ói idézhetnénk. Ő is leírta a "szép vagy gyönyörű vagy 

Magyarország" motívumot, de az elfajzott, illuzórikus magyarságtudat felmu-

tatásaként, kigunyolásaként , 

Sem a lektorok, sem az intézeti kollégák nem említették, érdembelileg nem 

szóltak az asszociáció+eremté? zenei eszközeiről. Az irodalomtanításnak és 

az esztétikai nevelésnek a zene az egyik leghatékonyabb komponense. 

Érdemes lenne ezzé."" a területtel foglalkozni. Ugy vélem komolyabb studium 

formájában is, de célravezető lenne klubbeli foglalkozásként, lehetőségként 

is épiteni erre a nevelési lehetőségre. 

A filmesztétika és a népművészet oktatását az aktív klubfoglalkozások kö-

rébe kellene bele.»lesztem. Az egyszerű fiimvetj'tésl az csak tartalmasabbá 

teheti, ha a fii m-s ztét ká+ már' tanító kartársak megadják /kezdetben idegen 

és magyar nyelven/ az esz térik aj ins r* ukciókat.. 
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Az érdeklődők számára. - a jövendő bölcsészek figyelmét lel hívja e m e i s -

meretek kötelező tudására - vitát is lehetne indítani a filmek tartalmi é s 

formai értékeiről. Ezek az összejövetelek biztosan érdekesebbek l e n n é n e k , 

mint a tanítási órák, s az az előnyük is meglenne, hogy a hallgatók f i l m -

esztétikái ismereteiket a teljes tanítási év alatt gyűjtögethetnék, t o v á b b á 

tanítási óra szabadulna fel, nem lenne kötelező a nem lenne kötelező a n e m 

bölcsésznek készülő, de ilyen csoportban tanuló nem érdeklődők s z á m á r a , 

A népművészet oktatását nem tudom, nem lehetne-e klubbeli k i á l l í t á s o k h o z 

adott instrukciókkal a /szükséges színvonalig/ megoldani. 

Visszakanyarodva a kiinduláshoz: 

Az európai és magyar kultúra tanítása nem korlátozódhat a második cik-

lussal kezdődő időszakra, sárii énnlél is font.osa.bb nem lehet csak a^bö.l-

csész csoportok privilégiuma. S ennek a privilégiumnak a felszámolásához 

nem csak a klub adhat lehetőséget, hanem a könyvtár is. Tidom, hogy 

Intézetünk nem rendelkezik 5o ezer kötettel, mint a. berlini, talán 17 e z e r r e l 

sem, mint a varsói magyar lektorátus, de a könyvtár nemes feladatai egyi-

kének. a hallgatókkal való további intenzivebb törődést látom. 

A lektori konferencián hallott politikai tájékoztatók sem maradtak b e n n e m 

visszhangtalanok. Mindenesetre "irigykedve" hallgattam a nyugati lektorokat, 

akik annyi szimpatizánssal, mitöbb, társadalmi rendünket kritikával n e m il-

lető külföldivel találkoztak. Én sokkal reálisabbnak érzem a Minisztériumban 

járt. angol ifjúsági delegáció kérdéseit. Valószínűleg a z é r t , m e r t a gyakorla-

tomban én is ezekkel, a kispolgári tendenciák erősödésének é s a f o r r a d a l -

miság hiányának a kérdéseivel találkoztam. Ezekről :.s lehetne beszélni, d e 

azt hiszem, ez olyan terület, ami nem egy tanári £e Uexiógyüjtemény körébe, 

hanem sokkal inkább egy vállalt politikai vitafórum keretébe tartozik. 
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S Z A K T Á R G Y A K 

VIKTOR ANDRÁSNÉ - 5ZÉVER LÁSZLÓ 

ORSZÁGOS BIOLÓGUS NAPOK SOPRONBAN 

/ 1973. szeptember 14-16./ 

A szép környezetű, történelmi emlékekben gazdag város Liszt Ferenc 

Művelődési Központjában kerüli megrendezésre a 16. országos biológus 

találkozó. 

A napok programját a következőkben ismertetjük, kiemelve a számunkra 

érdekes előadásokat, 

14.-én délután Dr. Hortobágyi Tbor, a biológiai tudományok doktora, tanszék-

vezető egyetemi tanár ünnepélyes nyit ós zavai után megkezdődött az az 

előadássorozat, amelynek jelmondata.: 

"Tidománnyal a népért, néppel a tudományért." 

Az első előadás-csoport témája napjaink, fő biológiai, problémája: 

az ökológiai szabályozó rendszerek és a környezetvédelem volt. Ezek az 

előadások számadatokkal és kísérletekkel igazolták a k ö v e t k e z ő k e t : 

a bioszférát három részre osztjuk: 

1/) &utor,om ökoszisztéma 

2.) regulációs ökoszisztéma 

3.) regulációra képtelen ökoszisztéma. 

A környezet megváltozása nagy hatással van ezekre a szabályozó rend-

szerekre. Ezért fontos feladatunk a környezetvédelem. Nagy veszélyt je-

lent a légkör széndioxid tartalmának megnövekedése, arne.lv energiatermelé-

sünk eredménye. Mivel keves a föld felszínén az erdő /mely sok széndi-

oxidot használ fel/ bolygónk hőmérséklete 2ooo* ben 2- 3 C°-kal fog növe-

k edni a kis ugárzás csökkenése rni.att. 
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A légkör tisztaságának egyik biztosítása: ujabb erdők: telepítés*-, 

az oxigén-termel és. A környezetvédelem feladata, hogy az ökológiai 

szabályozórendszereket az ember számára optimális hatásfokkal működ-

tesse. 

Előadók: Dr. Balogh János, Kossuth-dijas akadémikus, tanszékvezető 

egyetemi tanár 

Dr. Gál János, a mezőgazdasági /erdészéti/ tudományok d o k t o r a 

Dr. Csapody István, tudományos kutató, termelőheJyíeltáró mérnö 

Este a Soproni Al.lami Zeneiskola tanárai hangversenyt adtak, méltó befe-

jezéseként a napnak. 

15.-én kezdődött a biokémiai citológiai ülésszak, 

Elnök: Dr1. 15rő Imre, Kossuth-dijas akadémikus, ny. egyetemi tanár. 

Az első élőadás az ellenanyagokról és biológiai hatásukról szólt. 

/Dr. Gergely János, az orvostudományok doktora/ 

Az előadás Porter és Edelman Nobel-dijas kutatóknak az immunológia 

terén elért eredményeit foglalta magába. Eközben foglalkozott az ellenanya 

gok szerkezeti felépítésével, képződésével és genetikájával, majd a humo-

rális védekezés jelentőségével a betegségek legyőzésében. 

A NEI-ben történő biológia oktatáshoz legjobban a következő előadást 

tudjuk majd felhasználni: 

A sejtmembránok biokémiai szerepe. 

/Dr. Gárdos György, a biológiai tudományok doktora, egyetemi tanár/ 

A membránok a sejtek legfontosabb szerkezeti elemei. 

Az anyagforgalom szabályozásán kivül a plagpmamembrán számos olyan 

biokémiai folyamat szintere, amelyek oldatban nem mennek végbe, csak ak 

kor folyhatnak le, ha a reakcióban résztvevő anyagok molekulái szabályos 

elrendeződésben vannak, A szabályos térbeli elhelyezkedést a membrán 

felülete biztositja. Az előadás foglalkozott a sejtmembr ánok fizik aj. tulaj-

donságaival, kémiai összetételével, ultrastruktúrájával. Az ujabb vizsgála-

tok tükrében tárgyalta a membránfu^kciók biokémiai hátterét, funkcionális 

szerepét az élettani folyamatok regulációjában. 
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Ismertette: 

a membranológia. kapcsolatát más tudomány ágakká, 

a membranológia vizsgálati módszereit, 

a plazmamembránok felépítését, 

az anyagforgalom szabályozását, 

a Leak-féle kálium- nátrium pumpát, 

a Bensőn modellt, amely tükrözi a legújabb mernbr a n^ z rk ezeti kutatások 

eredményeit. 

A következő előadásban /Dr, Raskó István, MJA Szegedi Biológiai Központ 

Genetikai Intézete/ ismertette a Senday-virus segjtségével létrejövő sejt-

fúziót és hibridizációt. Majd elmondta a s ejt-hibridiz áj á s alkalmazás át a 

génaktivitás, differenciálódás, maiignit.ás, protein- s zint.ézis szabályozás ának 

tanulmányozásában, a humán-kromoszómák térképezésében, valamint a gén-

terápiában. 

Az előadások után kirándulnánk Sopron környékére, ahol természetben ta-

nulmányozhattuk a Fertő-táj sajátos, gazdag flóráján 

A napot az új biológiai filmek bemutató estjével zár-tok. Ezek közül meg-

említenénk a ,!/B.nulás és az alkalmazkodás az állatvjágban:: c„ filmet 

/rendező: Czigány 'Bmás, operatőr: Rák József/. 

Szeptember 16. Antropológiai ülésszak. _E1 nök: Dr, Salánky János a biológiai 

tudományok doktora, az MTA Biológiai Kutató intézetének: igazgatója. 

Nagyon érdekes volt Dr. Nemeskéry János, a b i o l ó g i a i tudományok kandi-

dátusának, a KSH Népességtudományi Kutató Intézel ének tudományos fő-

munkatársának "A népesedés antropológiai és humángenetikai, vonatkozásai'' 

c. előadása. "Srgyalta a népességek demográfiai é s g e n e t i k a i struktúráinak 

változásait és azok antropológiai következménye.it. B e s z é l t a családterve-

zésről, a genetikai, tanácsadásról, a népe*sség jövőbeni e u í e n i k a i arculatának 

tudatos kialakitásárd, vagyis a jelenlegi humángenetika törekvések legfőbb 

céljairól. Bemutatta, előrebecslés szerint 2ooo i g a m a g y a r o r s z á g i népesedési 

helyzet alakulásának vázlatát, valamint az örökl.eie- megbetegedések arányá-

nak regionális becslését. Végül populációgenetika i v ' z s g a l a t o k alapián pél-

dákkal illusztrálta a magyarországi népesség g e n e l ikai s Iruktúráját, 
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Az elmondottakhoz csatlakozott Dr. Eiben Ottó a biológiai tudományok kon 

didátusa "Az emberi test fejlődésének tendenciái korunkban" c. e l ő a d á s a . 

Az Országos Biológus Napok vendége, V. Merkurov szovjet p r o f é . - s / . »r a 

tionika kutatási eredményeiről és alkalmazási lehetőségeiről tartott e ) ő o d , í r l , 

A Biológus Napok programját Dr. Kontra György, az O r s z á g o s P e d a g ó g - < 

Intézet főigazgatóhelyettese előadása zárta, amelyben ismertette a N e m z e t k ö z i . 

G^ljesitményértékelési Bizottság /IEA/ nemzetközi tudásszint-mérésének ei 

ményeit. A vizsgálatban 19 ország közül Magyarország v o l t a z e g y e t l e n 

szocialista állam. A számadatokból kiderül, hogy a 14 évelek k o r o s z t á l y á b a n 

a természettudorriányos tárgyak területén Japán mögött a második h e l y é r ) á l l u n k , 

Ezen belül biológiából a magyar tanulók érték el a legjobb e r e d m é n y i . A r é s z -

letesebb elemzésből azonban kiderül, hogy ez az előkelő helyezés d i á k j a i n k 

kiemelkedő reprodukciós jellegű teljesítményének köszönhető, é s h o g y a p r o b -

lémamegoldó készségük eléggé alacsony szintű. A 18. évesek p o p u l á c i ó j á b a n 

sajnos már a memoriter eredményeink is csak "közepes" minősitést k a p n a k . 

Örömünk tehát kétes, és ebből a nemzetközi összehasonlításból részleg^.-

sikereink mellett inkább a további tennivalóinkat olvassuk ki. E z u t á n a h a t á s -

vizsgálat lehetőségeit és eszközeit az ismeretterjesztésben általában, m a i d 

szorosabban véve a biológiai ismeretterjesztésben fejtette ki. 

Az előadásokat követő vita után Dr. Hortobágyi Tbor, a TT Biológiai. V á l a s z t -

mányának elnöke berekesztette a 16. országos biológus találkozót. 
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A P A S Z T A L A T C S E R E-

ERDŐS JÓZSEF: 

A CSEHSZLOVÁKIA.' T ANULMÁNY UTR ÓL 

1973. januárjában Erdős József a November 17. Egyetem Előkészítő Karának 

munkáját tanulmányozta, különös tekintettel az audiovizuális oktatásra. A 

tanulmányútról szóló jelentését itt közöljük. 

Az első részben F. Kopeczky dékánnal és A.Sta.ch igazgatóval folytatott 

beszélgetéséről számol be. /A szerk./ 

Kopeczky elvtárs általános hájékoztat.ást adott a Kar szervezeti. felépítésé-

ről, anyagi feltételeiről, a hallgatok összetételéről, stb. Minthogy a Kar 

cseh-angol-francia nyelvű ismertetői részletesen foglalkoznak ezekkel, a 

kérdésekkel, s a dékán elvtárstól ezeket megkaptuk a NEI számára, az itt 

elhangzottakról felesleges beszámolnom. 

Adolf Stach, a Maria.nské Lazneban működő központ, igazgatója a beszél-

getés során a következő kérdéseket érintette: 

a./ a hallgatók kiválasztása, fogadása.f szakválasztása, ill. szakváltoztatása, 

utólagos szelekciója. 

b./ a hallgatók csoportbeosztásának szempontjai, a közvetítőnyelv kérdése, 

c./ a nyelvi és szaktárgyi oktatás viszonya, 

d./ laboratórium 

e./ a tanulók délutáni foglalkoztatása, 

f./ fegyelem - munkafegyelem - YiAzireind 

a./ A hallgatók kiválasztásában nem is próbálnak beleszólni, /tesztlapok 

kiküldésével, stb./, mivel teljesen hiábavaló igyekezetnek tarják, A tőlük 

teljesen függetlenül kiválasztott hallgatókkal szemben azonban megérkezésük-

től kezdve igen magas követelményeket támasztanak /áJUtólag a prágai or-

vostudományi egyetemen semmivel sem elnézőbbek a külföldi hallgatókkal 
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szemben, mint a cseh anyanyelvüekkel./ A. h a l l g a t ó k r ö g t ö n s z a k i r á n y u k -

nak megfelelő helyen és csoportban /itt. orvosi szakirány v m V k e z d i k m e g 

tanulmányaikat. Azokat, akik munka közben gyengébb képességekéi mutat-

nak, néha már év közben megpróbálják más, kisebb igényeket támasztó 

pályára átirányítani. Aki év végén sikertelen záróvizsgát t e s z <-gy t á r g y 

sikertelen vizsgája esetén utóvizsgalehetőség van/, elvben befejezte t a -

nulmányait Csehszlovákiában,, s erről írást is kap, A. St.ach s z e d n i a z o n 

ban a sikertelenül vizsgázók jelentős része /s csak kis hányaduk t a n á -

raik javaslata alapján/ különböző okokból engedélyt k a p a z é v i s m é t l é s r e , 

Ezzel kapcsolatban azonban igen fontos észreve!-!^ v a n : 

^pasztalatai szerint a másodéves hallgatók legnagyobb r é s z - s i k e r e s e n 

1 ete s z i vi zs g áit, A z egyetem elvég zés ér e azon bar > ritka k iy él_eHől elt e 

kintve egyikük sem képes. Akinek ugyanis az előkészítő tanfolyam sike 

res elvégzéséhez két év kell, annak egy egyetemi év végzéséhez három 

évre ísr szüksége lenne. 

b./ csoportbeosztás - közvetítőnyelv: 

Adolf Stach igazgató szerint a közvetítőnyelvre egyáltalán nem támasz-

kodnak, egyáltalán nem is tartják szükségesnek. Ennek rjnpgfelelően az 

anyanyelv illetve esetleges közvetítőnyelv a csoportbeosztásnál sem s z e 

repel szempontként. A hallgatók csoportokba való beosztása /mivel a 

szakirany eleve adott/ érkezési sorrendben történik. A vegyes csoportokat 

kifejezetten előnyösnek tartja. 

Mindez számomra elég meglepően hangzik, különösen annak ismeretében, 

hogy a cseh előkészítő intézet 1968-ban vietna mi hallgatók szamára készi 

tett egy nyelvi jegyzetet, 197o-ben kiadott tankönyvük pedig három külön-

böző nyelven /angol, francia, spanyol/ megjelent kétnyelvű könyv, Igaz, 

legújabb, 1972-ben megjelent kezdő nyelvi jegyzefü c egynyelvű, azonban 

ebben rendkívül nagy súlyt kap a tételes nyel\ tanoktatás - igen kiterjedt 

la6in terminológiával nehezítve. /Ugyanakkor Marianské Laznéban az u j 

könyvet, általában még nem használják, /Ez nem A4 Stach közlése,/ 

c./ a nyelvi és a szaktárgyi oktatás viszonya: 

Csak az első hónapban folyik tisztán nyelvi oktatás /ebből két hetet tesz 

ki az audovizualis-orális kurzus/, utána fokoza„t.osan belépnek a szaktár-

gyak is. A szaktárgyak korai belépése sok nehézséget okoz, ugyanakkor 
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azonban elkerülhetetlennek tartják. A haladó szintű nyelvoktatás erősen 

szakirányú nyelvkönyvekből folyik, Ugyanakkor már decembertől külön 

/heti egy/ szakszövegfeldolgozó órát kapnak a hallgatók, melyhez Aritorún 

Bytet és A. Stach speciális Szövegkönyvet, ill. tanári könyvet /hallás iián 

feldolgozandó szövegek gyűjteménye és módszertani utmutató a Szöveg-

könyvhöz I készitett jegyzet formájában, Ezt az órát. - tapasztalataink sze-

rint. igen magas fokon - maga A.Stach tartja a csoportokban. Náluk is 

előtérben álló kérdés a szaktanárok nyelvi /nyelvoktatási/ és a nyelvta-

nárok természettudományos továbbképzése, de a jelek szerint már jdral 

előbbre tartanak, mint mi, 

d.) Labor /nyelvi laboratórium/ 

Nyelvi laboratóriumuk nincs, ennek megfelelően ilyen tipusu munkát nem 

végeznek. Egyrészt az épület régi, s teljesen bizonytalan, mikor kerül sor 

általános felujitására., vagy esetleg akár kiürítésére is. Itt labort felszerelni 

(költséges volta miatt) nem látszik érdemesnek. Másrészt fenntartásaik 

vannak a laborban folyó oktatás hatékonyságát illetően. Stach szerint el-

méletileg nagyon jó eredményeket lehetne benne elérni. Ehhez azonban igen 

jó módszer, jó tananyag és speciális szakképzettségű tanár szükséges. 

Enélkül szerinte a befektetett energia /és pénz/ nem állhat arányban az 

elért eredménnyel. 

e.) a tanulók délutáni foglalkoztatása: 

Pontos kérdésnek tartja, de még sok megoldatlan feladatot lát ezen a téren, 

Elsősorban a tanulók tanulási módszereinek kialakítását, fejlesztését illetően. 

Véleménye szerint ezzel a kérdéssel nemzetközi szinten is érdemes lenne 

foglalkozni. 

f.) fegyelem - munkafegyelem - házirend: 

Az intézményben rendkívüli fegyelem van. Ébresztés, pontos étkezési idő, 

az iskolaépület kapuinak lezárása, a diákotthon bejáratának éjjeli szigorú 

zárvatartása /aki kint maradt, reggelig nem mehet be/ st.b. A jelek szerint 

a hallgatók a szigorú fegyelmet teljesen természetesként fogadják. Ezt mu-

tatja az iskolaépületben délelőtt uralkodó rend is. 



Egyéni munkaprogramomban az audiovizuális módszerek alkalmazásának, 

valamint a laboratóriumi munkának s a technikai segédeszközöknek a 

tanulmányozása szerepelt. 

[, AUDIOVIZUÁLIS OKTATÁS 

1. ) Audlo- oráJi.s_ k_urz•]>?s: 

A kurzus lo napos. 5 két-két napra tervezett lecke feldolgozásából 

áll. Napi 5 óra munkával igy összesen 5o órás anyaguk van. Ezt 

délutáni egyéni munka is kiegészíti /napi egy-két órában, magnetofon-

nal és képeskönyvvel/. Az öt témakör: 

- az osztály; 

- a szoba; 

- a család: 

- az étterem: 

- a város - az utca; 

A kurzus célja: 

A cseh artikulációs bázis kialakítása, a helyes kiejtés alapjainak le-

rakása, alapvető lexikai és kifejezéskészlet nyújtása (kb. 35o szó), a 

legegyszerűbb kérdések megértésének és hasonló szintű feleletadás ké-

pességének biztosításaf jsmeretnyujtás néhány alapvető nyelvtani jelen-

ségről (nem , alany, tárgy, létige, a "bir" ige, a cseh mondat alapszó-

rendje, stb, A 3-5, leckében - nem elsődleges feladatként - az irás 

alapjainak lerakása is helyet kap,) 

Közvetitőnyelvet nem használnak - de a fonetikai gyakorlatokból nyelv-

területek szerint a fan ár választ, 

A munka alapja: 1.) magnetofonfelvételek 

3 sorozat: a.) fonetikai gyakorlatok 

b.) szöveg, lexika, társalgás 

c.) nyelvtani gyakorlatok 

2.) diaképek a !!b,! felvételekhez 

3.) képeskönyv (házi használatra a "b" részek ismétlé-

séhez) 
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a. ) fon etikai g y a k orjatok : 

- a gyakoriandó hangtani jelenségeket tartalmazó, a hallgató számár, 

zömmel érthetetlen szavak ismétlése 

- a monda.trit.must és az alapvető intonáció-variánsokat gyakoroltató 

mondatok ( ezek zömükben a hallgató által már ismert - vagy az 

AOK alatt tanulandó mondatok.) 

b.) szöveg, exlka, társalgás: 

loo %-osa.n 4 ütemű ismétlési, gyakorlatok, Leiró szövegek, szavak, 

szerkezetek, mondatok, dialógusok ismételtetése magnetofon, diák épe 

filmek, illetve a képeskönyv ábráinak segitségével. 

A diaanyagot nem láttam, a képeskönyv rendszeres, jó minőségű s 

logikus elrendezésű képekkel, világos szimbólumrendszerrel. 

c.) nyelvtani gyakorlatok: 

Nálunk általában a laboratóriumban alkalmazott automatizációs gyako 

latok. 

Ismétlés, kiegészítés, mondatátalakitás, kérdezés, felelet fisz tán audj 

sti.mulus alapján, (Vizuális segédeszköz használata nélkül.) 

Az audio-orális kurzusnak Írásbeliség nélküli alkalmazásáról a csehszlo 

vák kollégák közül többen beszéltek negativ előjellel. Következményei 

ugyanazok, melyek nálunk is voltak alkalmazása idején. (A hallgatók arc 

stb, betűkkel próbálják rögzíteni a hallottakat,. hallás alapján igyekeznek 

megkeresni a szótárban a szavakat, délután nem tudnak mit kezdeni idej 

kel, st.b,) Bár a vizuálitás felhasználása némileg enyhíti a helyzetet, 

A vizuális anyag a maga nemében jó, azonban - véleményem szerint -

elvileg elhibázott alapokon nyugszik. A vizualitást kizárólag illusztratív 

ül, szemantizáló funkcióban alkalmazzák. Csak ismétlő gyakorlatoknál sz-

repel, tehát a magnetofon által megadott szó, mondat, szöveg kísérőjelek" 

(Pl. a nyelvtani gyakorlatoknál, ahol információs funkciója lehetne, nem r 

kalmazzák,) 
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Egyéb vizű ál .is anyagok: 

Közepes méretű sokszorosított képek, A vietnamiak számára készült 

cseh nyelvkönyv kiegészítői. Sorszámokkal vannak ellátva, s igy való-

ban könnyen alkalmazhatók. Alapfunkciójuk illusztratív, bár lehetőség 

van más jellegű felhasználásukra is. 

Értesüléseim szerint ugyanehhez a könyvhöz készültek képsorozatok is, 

Egy-egy nagyobb méretű táblán 6-6 kép kap helyet. Egy (leiró jellegű) 

összefüggő szöveghez így 12-18 kép csatlakozik, melyeket a táblán, fa-

lon lehet elhelyezni, 

A tanárok egy része feltehetően maga is készit szemléltető eszközöket, 

illetve k é s z í t t e t diafilmeket. Ez azonban elég kivételes jelenség lehet. 

(Hogy erre van példa, azt viszont bebizonyította Antonin Bytel, akitől 

saját tervezésű és készitésü audiovizuális anyagával igen magas szfrrvo-

nalu órát láttunk.) 

3.) Egyéb auditív anyagok: 

Konkrét tapasztalataink ezen a téren nincsenek, Állitólag a vietnamiak 

számára készült nyelvkönyv szövegei megvannak, s a diákok rendelke-

zésére állnak magnetofonszalagon. Ugyanakkor legújabb tankönyvükhöz el-

készültek a laboratórium számára p. feltételek, ezen azonban még nem 

(vagy csak részben) állnak a tanárok rendelkezésére. 

Az audiovizuális anyagok jelentőségét mutatja, hogy a tanárok jelentős ré-

sze legszívesebben ma is az 1968-ban, vietnamiak számára készült köny-

vet alkalmazza. A később megjelent tankönyvek önmagukban véve - fel-

tehetően jobbak - a korábbinak viszont behozhatatlan előnyt biztosítanak 

a hozzá készült segédanyagok, 

II, AUDIOVIZUÁLIS TECHNIKAI BERENDEZÉSEK: 

1.) Nyelvi laboratórium: 

A Csehszlovákiában működő nyolc előkészitő központban összesen 

kb, négy van. Marianské Laznéban nincs (nem is igénylik). 

Zahrádkyban van, viszont gyakorlatilag nem használják. Egyetlen 

t a n á r végez alkalmanként laboratóriumi munkát, azonban az sem 
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igazi .la bor munka, inkább egyéni rnagnetoi onos gyakorlás. 

Az ui tankönyvhöz: ké- ziilt laboranyagok feltehetően némileg meg 

fogják v á l t o z t a t n i ezt a helyzetet, de tény, hogy jelenleg a nyelv : 

laboratórium alkalmazása általában elég alacsony fokú* 

2, ) j/gtitoberendezések: 

A szaktermekben s a nyelvi termekben egyaránt megfaj álhatók a 

diavetítők ill. epidiaszkópok. (Külön állványorr, vagy asztalin). Eze* 

a téren a jelek szerint, ná.'.unk felszereltebbek, A rendelkezésre álló 

felszerelések alkalmazása azonban feltehetően elég r iílka, IV ó> a 

.látogatás alatt egyetlen alkalommal tapasztaltuk vetitőberend ezés a1 

kalmazás át ( A, Bytel diavetítő) . 

Külön szeretném megemlíteni, hogy mindenkinek rendelkezésére á j 

un, nappali vetítőberendezés, melynek segítségével nappal' v 'ágos 

ságban lehet a diavetítőt alkalmazni, ( Erre nálunk is nagy szükség 

lennem s mivel a cseh kollégák szerint az egyszerű berendezés 

rendkívül olcsó, beszerzése taláii nálunk is elképzelhető ) 

3,) Magnetofon'^ Nemcsak a tanároknak, hanem a diákoknak is r e n d e l 

kezésükre áll - a meglátogatott központokban szobánként egy 

magnetofon. 

A csehszlovákiai előkészítő központok feltehetően egyéb audiovizuális 

technikai, eszközökkel is rendelkeznek, a látottak alapján ezen a téren 

felszereltségük - a labort leszámítva - jobb, mint nálunk. Érzésem szer. r 

azonban, legalábbis a meglátogatott, központokban, ezek kihaszr á\ts ága, 

akáicsak nálunk, minimális. 

Feltétlenül beszélni kell végül még egy kérdésről: ez a programom »tr 

oktatás. 

Értesüléseim, s a látott anyagok alapján programozott oktatásról a múlt-

ban a cseh előkészítő központokban nem lehet szó. Legújabb tankönyvük 

(jegyzet formában) Dr. Karla Hronova, Kveta Flickova, Dr, Jana Onerov 

Cestina pro cizince I~Iílf /a programozott oktatás bevezetésére irányuló 



- 3 7 -

határozott törekvést mutatja. Ezt mutatja az is, h o g y pl. Zahrádkyban e g y 

un. metodikus egész évben csak a tankönyvhöz készit programot, mely-

nek alapján a többiek már ebben az évben dolgoznak. A z elkészült tan*-

könyv a tanárok nagy részének véleménye szerint sok szempontból el-

hibázott < s e véleménnyel a könyv felületes ismerete és néháirsf óra alap-

ján könnyű, de talán nem megalapozott dolog egyetérteni - a programozott 

oktatás bevezetése azonban önmagában véve is igen jelentős tényező. 
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I T R K Á R M Á N L Á S Z L Ó N É H O R K A Y Á G N E S i 

ÓN^AAL ATjT IS _LEHET? 

Az 1972/73—as tanév első ciklusának csaknem a végén érkezett három cso 

port intézetünkbe: ghanai, tanzániai, jemeni diákok, 

Hár rri hónapos ké.~ ésüke* a hagy r*má.nyos heti óraszámmal ne-hezen tudják 

vol na behozni, e^evt célszerűnek látszott az óraszámot emelni, 

A körülmények kényszeri.tettek: a kísérleti módszer bevezetésére, ennek el -

lenére .-ya,-i tapasztalat' »ka.t s z-ereztünk f amelyekről érdemes beszámolni. né 

hány Szóban, s amelyeket esetleg fel lehet, használni a későbbiek során is, 

A he^ 39 órát négy taná?1 .tárta el a. következő elosztásban: 

12 óra grammatika 

12 ót a lexika illetve gyakorlás 

12 ó a társalgás 

3 óra laboratórium 

Itt máris meg kell állnunk, A diákok kezdettől fogva 4 különböző ember be-

szédét, stílusát., intonációját, kiejtését, módszereit ismerték meg. Ezzel meg 

tanulták azt, hogy mi magyarok "egy nyelvet" beszélünk. Ez azonnal meg-

szüntette gátlásaikat, és megoldotta a szaktárgyak tanításának belépésével 

jelentkező problémát, azt ugyanis, hogy az egyébként is megterhelő uj anyag 

elsa' áti+ása mellett, hetek ig "meg kell tanulniuk" az uj tanár beszédé? megér • 

teni. Nem beszélve arról, hogy mennyit segil ez a folyamatosabb beszéd, 

m>r; például a Ili. ciklusban Levezetett kísérleti fizikai előadások, megértésében, 

Ugyanakkor gátlásaik legyőzésével bátrabban vették fel a kapcsolatof magyar 

emberekkel, hamarabb elsajátították a köznapi nyelvet. Lehet., hogy e^ r<-m 

hang/ k tudományosan, de ez megkönnyítette a nyelvtani tudatosítást, Nerri 

számadatokra akarok hivatkozni, hiszen ezek nem teljesen reálisak, ba. na-

gyon jók (4 egész körüli stabil átlagok), hanem a diákok transzfo* mác ;ós 

készségérek gyors fejlődésére. Az I. ciklus végére tudatosan és kör r.yen 

Kör / a á- b eszédükben az összetett mondatokat, 



39 

Az előnyös óraelosztás és az eddig leírtak között látok olyan össze-

függést, amely segítheti az oly sok problémát okozó, és még nem tel-

jesen kidolgozott társalgási órák hatékonyabbá tételét, Bármilyen meg-

határozott, szoros menetet is igényeltek a különböző óratipusok, 45-45 

pete alatt minden tanár társalgott is, A társalgási órákon ragaszkodtunk 

a lecke szövegének párbeszédes feldolgozásához, igy nem terheltük 

hallgatóinkat plusz lexikai anyag megtanulásával., A diákok a nyelvtan 

tanulása közben észrevétlenül tanultak meg több tanárral társalogni, 

vagy megfordítva, több tanárral való társalgás közben tudatosan, gátlás 

nélkül használtak nyelvtani formákat uj környezetben, uj emberek között, 

Ezen tapasztalatok alapján, ilyen óraelosztás mellett, azt hiszem talán 

érdemes lenne megvizsgálni., vajon kell-e uj társalgási szövegeket irni, 

nem fogják-e a diákok továbbra is a lecke melletti pluszként megtanulandó 

anyagnak érezni, nem kellene-e olyan szövegeket irni, amelyek jól fel-

dolgozhatóak párbeszédes formábar^ 

Mit jelentett mindez a tanárok számára? 

T>bb munkát, ami viszont megkönnyítette a cél elérését, A koordinációt, 

a tanári munka egységét részint gyakori megbeszélésekkel, a mindennapi 

munka rendszeres, folyamatos menetét pedig üzenőfüzet segítségével biz-

tosítottuk, Az üzenőfüzetet. a naplóban tartottuk. Ennek vezetése napi 5-lo 

perces többletmunkát igényelt, de teljesen folyamatos munkát eredményezett. 

Rendszeresítését a hagyományos óraszám mellett is hasznosnak gondolom, 

A heti 6 órában társalgó tanár nem tudja ugy felmérni a hiányosságokat, 

mint a 24 órában tanító tanár, ezért itt még nagyobb szükség lenne ilyen 

megoldásra a folyamatos munka érdekében. 

Mindezeket egybevetve a kísérleti módszer nagyobb megterhelést jelentett 

a hallgatóknak, egymás munkáját koordiháló figyelmet a tanároknak, de na-

gyon hasznos és célravezető volt.. Lehetővé tette, hogy a rövid idő ellené -

re sem kellett elhagyni semmit a tantervben előirt anyagból, valamint sike -

rült. ugyanolyan szinten tárgyalni,, ezeket., mint a többi csoportban. Voltak 

ugyan nehéz szakaszai is ennek a nyolc hónapnak. 

Amikor az időben kezdett csoportok már tuJ voltak a vizsgán, vagy éppen 

szünetük volt. a későn érkezetteknek éppen ebben az időben kellett a leg-

intenzívebben tanulniuk, 



Megkérdeztem a d.iaKv̂ x véiemeriyet is a kísérleti módszerről, lónak 

taiáir.ák? ö r ü l t e k a n n a k , hogy s o k a n tanították őket, valamennyi tanáruk 

k a ó k a p c s t / ••-« k i , j ó l tudtak együtt dolgozni, 

F-g = - / évi ^és^e' d̂iTî  y ev--. \r.íz-sgatel iesitményük semmivel sem maradt 

a normál csopoi [..k ét uíl, sőt azok között, is jó erősnek rriondható; 
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T Á J É K O Z Ó D Á S 

OSVÁTH GÁBOR: f 

A KOREAI ÉS MÁS KELET-ÁZSIAI NYELVEK 

VISZONYÁRÓL 

A koreai nyelvet, amely ma közel 5o millió ember anyanyelve Koreában, 

Mandzsúriába^ Japánban és Szibéria egyes vidékein, az altáji nyelv-

család külön ágába tartozónak vallja a nyelvtudósok többsége. Aggluti-

náló jellegű nyelv, genetikailag és tipológiailag eltér egyéb, kelet- és dél-

kelet-ázsiai nyelvektől, a japánt kivéve,mellyel számos rokonvonást mutat. 

Az izoláló kinai és vietnami nyelvvel ellentétben a hangmagasságnak nincs 

jelentés megkülönböztető szerepe. 

A kelet- és délkelet-ázsiai nyelveket genetikai és tipológiai különbségeik 

ellenére két szempontból mégis egy csoportba tartozóként vizsgálhatjuk; 

I. a szókészlet igen nagy százalékát kinai eredetű lexikai elemek 

alkotják, 

II. az európai nyelvekkel ellentétben /nem vizsgálva egyéb ázsiai, afri-

kai nyelveket/, a grammatikai személy-kategória perifériális helyet 

foglal el, ugyanakkor igen fontos szerep jut az un. tiszteletiség ka-

tegóriájának. 

f,/l, A koreai nyelv szókészletében kb. 7o-8o % a kinai eredetű szavak 

aránya. Kinai szavakat használnak az országnevek, a világtájak, a 

számok, a természeti jelenségek egy részének jelölésére. A tudomá-

nyos, politikai és művészeti terminológia szinte teljes egészében kinai. 

Hasonló CLZ arányuk a japán és a vietnami nyelvben is, mindez a kinai 

civilizáció primátusának bizonyítéka az általunk vizsgált térségben, 

Korea és Vietnam évszázadokon át Kina vazallus állama volt, a kinai 

Írásbeliség, kultúra a konfucianizmus és buddhizmus terjedését szol-

gálva, azt követve hatolt be ezekbe az országokba. 

Korea földrajzilag Kina és Japán között foglal helyet, történelme soráh 

a kulturális közvetitő szerepét játszotta: a kinai Írásbeliséget és vallást 

koreai szerzetesek terjesztették el a szigetországban. 
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A kinai képírás szerint eg> mo'.\férriá.:%.o..k. egy jel telei meg. Az e m b e r k.na; 

jele: A. t kinai - lvasata í e/, , koreai: in , japán: ji.n , vvé-'̂ ánu: dán. 

Egy más ..k «e.J: ^ °mbe.r; ?mh^rcsopoi'i, kinai olvasata: min, koreai: min, 

japáru rn.n, vietnami: nhan. A k szóelem együtt is szerepek. 

jelentés^: néjü, kina;. olvasata: zenmin, koreai: inmin, japán: jinmin. vietnami: 

nhandán. 

A sort tovább folytathatnánk szavak ezreinél, előfordulhat 3-4 elemet tömö-

rítő szó is: koreai: tesaquan, japán: taishikan, vietnami: ctai su quan, Jelen-

téser köyetsé_gt a három elem szösz-rint lefordítva: helyettes embe^ ház . 

A szavak kiejtésében mutatkozó eltérés magyarázata az, hogy vagy az archa 

kus kinai nyelvből, vagy valamelyik nyel\f^£jsból vették át az illető szói. 

ami ugyanakkor a saját n\•••<-•!v a.= -f.il< »,dáoiös bázisának megfelelően is megvál-

tozott. 

L/2. A kinai írásbeliség sokáig uralkodó volt a. vizsgált országokban. Észak 

Koreában és Vietnamban ma már betűírást használnak. A magyarázat a kul 

túra. demokratizálására irányuló törekvésben keresendő: a hieroglifákat rend-

kívül nehéz megtanulni, állandóan gyakorolni kell, erre időt, pénzt csak a ki 

váltságos osztályok gyermekei tudtak biztosítani. Bár Koreában 1443 tói léte 

zik nemzeti, hangjelölő betűírás, ami 4o betűs; ezt sokáig tilos volt használni, 

később is csak a kinai nyelv rendszeréből hiányzó ragok, névutók jelölésére 

használták, /A Japánban ma használatos szótagjelölő hiragana és katakana 

Írásnak, ugyanez a funkciója../ 

Észak Koreában 1946-ban eltörölték a képírás használatát, db egy probléma, 

megmaradt.: a széles tömegek és különösen a kinai jeleket már kevéssé is-

merő fiatalabb generáció számára sok kinai szó érthetetlen, vagy csak rész-

ben érthető, nem világos az etimológiája. Ez ahhoz hasonlítható, amikor nálun 

vajak r»erri érti az irreverzibilis szó jelentését, vagy nem tudná megmagyaráz! 

a demokrácia, szó etimológiáját. A koreai értelmiséget ugyanez a cél hevíti, 

mint nagyjainkat a reformkorban: ma Koreában hivatalosan támogatott és .irá-

nyított. nyelvújító mozgalom tevékenykedik, eredményeit széles körben n é p s z e -

rűsítik, A néhány éve kiadott, ^ mai koreai nyelv szótára egy fiktív, 198o 199 

re elképzelt nyelvállapotot, tükröz, a benne szereplő szavak egy részét ma 

még senki, sem beszéli. A mozgalom nem mentes a purista túlzásoktól, végső 

célkitűzés ében azonban helyes és demokratikus. 
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II,/l. A keletázsiai, délkelet-ázsiai, nyelvekben elhanyagolható az európai 

nyelvekre oly jellemző személy-kategória szerepe, nincs személyragozási 

rendszerük, Ebben megegyezik az izoláló kinai és vietnami , az agglutináló 

koreaival és japánnal, A. személy--fogalom, a. személyragozás helyett a 

vizsgált térség sajátos társadalmi feltételeinek megfelelően a tiszteletiség 

kategóriája ̂ érvényesül nagyobb erővel, A tiszteletis ég kategóriájához so-

rolhatók mindazok a. nyelvi megkülönböztető jegyek, amelyek a beszélő, 

a beszédpartner vagy egy harmadik személy közötti társadalmi viszony 

m i l y e n s é g é r e utalnak. Ez, a tárgyalt nyelvek morfológiáját, szintaxisát való-

sággal átszövő nyelvi szemlélet a konfucianizmusbari gyökerezik. Ennek a 

tanításnak rendkivül fontos eleme az etika és az azt konkretizáló etikett, 

Koreában különösen a Li <í,inásztia alatt /l392--191o/ nőtt meg a tisztelet 

kifejezésére szolgáló nyelvi eszközök száma; ekkor élte virágkorát a 

korifucianizm us. 

II./2. A tis zteletiség kategóriája a lexikában is tükröződik, számos olyan 

szinonimapár van, amelyek, csak a tis zteletiség fokában különböznek. 

na cip az én házam 

tangsinuy tak_ ön háza /hajléka/ 

na anhe az én feleségem 

tangsinuy pu.in az ön felesége /'hitvese/ 

És igy tovább, a példákat lehet sorolni: j?n eszem, de: ön étkezik; 

én alszom, de: ön nyugszik: nekem adinak, de: én önnek átnyújtok valamit, 

stb. Az európai nyelvek /jelen esetben a magyar/ analóg szinonimapárjai 

csupán s t ili s z tik a i v a rián sok, a keletázsiai nyelvekben viszont kötelező 

tiszteleti tormák. 

A koreai nyelvben a tisztelet részletes kifejezése ma is élő, aktív szemlé-

let. Az J?poi_ /,!szülőí!/ szót ma már csak Kim Ir Szénnél; kapcsolatosan le-

het mondani. 

1,/ Az elnevezést Mártonfi Ferenc tanulmányából vettem. 
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r yr'. szerkezetfekben: opoi sijű vor.g /-zár. aki (/iyan, mintha a s zülönk: 

volna" \ Az elytá.v ^ szó i; toga'/^rn a. korpái nyelvben, egy speciális szópár 

a]aki/'; U a maga- állást betöltő ek.e+ tongci. r.ak.f a. kisebb ra/.gű embereket 

tongm • n̂ u- kell. h^my, A üKnMi ös ztör,díjas • . k: b étából időnként az előző 

formái használták egymás megs.zó;;rására.; ez a fajra nyelvhasználat a koreai 

ak r. e m t e t s z é s é̂  t ] I a.' áj.k o z«. • tt. 

A r,ye)vhcrn is t ü k r ö z ő d i k ÓZ /.-zág ágik us k etté os ztotts ága. az állandó 

háborús légkör, pszichózis. Bizonyos szópárokban a megvetés, a gy&lolet 

megk ül önhöz Je ő ;sggyé a l a k .>;, Ó << é t sz '' feles eréJ.és e szigorúan tilos, 

Rbonyo.c - zö---g ^ - - ̂  ef:^'ggés b r kötelező a. választás közöttük, A testré-

szek n^rénéJ íóJ megfig vélhető ez a tendencia.: 

oik -A nachcak ( ::arc pofa" ) 

rrJoíi - k o J th o n g ( " fej - kobak!:) 

son - a.phpa.l ("kéz - mancs") 

Ilyen 'rpu <= ú rn ,ndat a. koreoibo.n (Észak-Korea) J.eképzelhetetlen: Az ellen-

ség J^e-^e, szeme. Csakis mancsról, pofáról lehet szó. 

A 4 ' s z t e J e t j s é g kategóriája tükröződik a gazdag személyes névmás rendszer-

ben is. Attól függően, hogy a beszélő beszédpartnerével milyen társadalmi 

viszonyban van, kötslező é r v é n n y e l változik az őt jelölő névmás, A v i e t n a m i 

ny- / nasonJó vonásai, ezen a t é r e n közismertek, de ez a helyzet a kinaibaj 

és a japánban i.sr 

II,/3. A rendkívül gazdag igeragrendszer egyik magyarázata, a tisztele4iség 

kategóriája. Az idetartozó ragok száma száznál is többre tehető, a. nyel-

vészek máig sem tudták megállap:tani pontos mennyiségüket. A t?s ztelefis ég 

kategóriája kötelezően előírja minden mondatban az állásfoglalást: az "esik 

az eső", "nerrr, "helyes" típusú mondatokban is tükröződnie kell a hallgatóba 

vágy egy ha./ madik személybe-z íuzódő viszonyunknak. Az ismert Karinthy 

novellában leírt eset elképzelhetetlen, a koreai ember tegezés és magázás 

között ingadozva nem választhat semleges formát.. 

A koreai nyelvben különösen az ige (és melléknév) verbum ftnitum ragjainc 

kiválasztásában tükröződik a tiszteleti orientáció. 
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Európai, szerruéleíü embernek k:étségte*erjü] a tiszteleti orientációt kifejező' 

ragok t.o -z/ á.o . ti. - -3 - :acg ar.iica, lé , ér., hogy az európai 

nyelvek OX j yen/dj'a. VIIR ^^R / ^K Kifejezem é.re kevesebb (tegezés -magázás 

és e."té"ö ( k.örü.l .írásos ) formákat használnak. 

A i e g i o r t o ^ a hír tiszteleti verbum v; ni rum ragok a következők (a vizsgált 

ige: potci 'néz", az igerö po-

Jelen j.dö: puni a rangban mellettem, vagy alattam állóhoz 
"lát" poo 

ponta k 0 /orriböö forma., az újságok nyelvében 

pociyo udvariam torma, főleg a nők és gyerekek használják 

V. -í.VJ em es hangzása miatt a rangban felettük állóhoz, 

pojoniT^ udvarias forrna, a. rangban felettem állóhoz. 

Múlt idő: poassni_ 
::látott: 

poasso 

p jáSSla 

( - a s s - poa.ssc i .y_r) 
végző- ^ 
dés) poa-su£mta_ 

Jövő idő: pokessn 
"látni :.og" 

pokess o 

pokessia. 

( - k e s s - pokessciyo végződés) * pok.es supn.-.ta 

jelen időben lent tiszteleti fokozatok a múlt és jövő időben is érvénye 

Néhány példa a használatukra: 

(_/ ex L/ ^ 

1. Halapoclyo ? Cqnuí]_ > onghoacuane kapnita. 

'Nagyapa. ! (Éri) moziba megyek." 
1/ i/ \y 

2. Yongsiii NTeirJ«J.rí yonghoaquane kao. 

'Jong S i l ( É n ) moziba megyek." 

3. Yorig^ili ! Holopocl/iün yonghoaquane Kasipnita. i/ •!Jong Sí.. ! Nagyapa moziba megy." 

Az eiső mondatban az idősebb iránti tiszteletet a tiszteletiséget kifejező 

szeméi yes /.• ávmással (co) és a verbum finitum tiszteleti ragjával (• •prnta 

kelleti kifeieznL 
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Európai, szemiéieíü embernek kétségtél.enü] a tiszteleti orientációt kifejező' 

ragok b-.-z/.^o, vi. - . -3 - ^ -:>' ucg \ =a.ta - cet, lé; ér., hogy az európai 

nyeiveK ox jye.i/aj o. viir ̂ ^r / ok K.'.jeie^e^é:e kevesebb (tegezés - magázás 

és eiréz-o ( k öriijfrásos ) formákat haszr.iálnak, 

A J e g ; o n o - a b ^ t i s z t e } e t i v e r b u m y ; n i ' . r u r r i ragok a következők (a vizsgált 

ige: p o r a . *r)ézv
f az igeto pc> t ; : 

Jelen idő: p̂ ni a r a n g b a / ; m e l l e t t e m , vagy alattam állóhoz 
"lát" poo 

ponta k ö - ö m b ö s forrna, az újságok nyelvében 

pocv.̂ o udvarias varrna, főleg a nők és gyerekek használják 

> e m e s h a n g z á s a . miatt, a rangban felettük állóhoz, 

udvarias forma, a rangban felettem állóhoz. 

Múlt idő: poassni_ 
::látort:: 

p o a s s o 

p jáSSla 

poas3cjy_r)_ í - a s s -
végz< 
dés ) 
vegzo- ^ 

• poassupruta 

Jövő idő: pokessn 
"látni :og" 

pokesso 

pok.es sta. 

( - k e s s - pokessciyo végződés) u pokessupn ta. 

jelen időben leírt tiszte]ei::i fokozatok a múlt és jövő időben is érvénye 

Néhány példa a használatukra: 

c IS 1/ v^ 

1. Halap ociyo Ccvnur j_ y onghoa cuane kapnita. 

••Nagyapa ! (Éri) moziba megyek." 
1/ t/ 1/ 

2. Yongsi! i N_anun yonghoaquane kao. 
::Jö.ng Sd ! (Én) moziba megyek." 

(y Cf 1/ 
3. Yorig&iii Halopoclnün yonghoaquane Kasipnita. 

1/ í!Jong SJU ! Nagyapa moziba. megy." 

Az első mondatban az idősebb iránti tiszteletet a tiszteletiséget kifejező 

szeméi yes / .évm ássál (co) és a verbum finitum tiszteleti ragjával (-prnta 

kelleti kifejezni. 
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A. második m o n d a t b a n közömbös névmást (na) és a velem egyenrangúnak, 

barátnak járó verbum finiturn (-o) ragot használhattam. A harmadik mondat-

ban a barátomnak járó -o .̂erburn finiturn ragot használtam, de előtte ott áll 

egy másik rag (-s i ) , amely a nagyapám (egy harmadik személy) iránti 

tiszteletemet fejezi ki. ^rmészetesen ennek is kötelező a használata. 

A koreai nyelv tehát tiszteleti formákban rendkívül gazdag, a kiterjedt agglu-

tinál ás is reszben ennek a szolgálatában áll. 

III. A verbum finiturn kiterjedt ragrendszere nemcsak a keletázsiai nyelv-

szemlélet rokonságának, hanem azon belül a koreai és a japán nyelv struk-

j^nalis egyezésének (vagy legalábbis hasonlóságának) is a bizonyitéka. 

A következő mondat, jól szemlélteti ezt a hasonlóságot: 

ip. | ~ • - i 1 \ /1A= tematikus alany 

kor. VA= valódi alany 

rnagy. i VP= verbum finiturn 

A mondat magyar fordítása: "Ez magastermetu ember". "Ennek az embernek 

magas a termete", "Ez az ember magas". A mondat két strukturális egyezésről 

árulkodik: 

a,) a verbum finiturn (VP) megléte és felhasználása a tisztelet orientáció ki-

fejezésére: jelen esetben a közömbös újságnyelvre utaló raggal, 

b.) a japán és a koreai nyelvben egy mondatban két alany: tematikus (1A) 

és valóságos alany (VA) lehetséges: mondatunk tanúsága szerint a tema-

tikus alany valamilyen egészt ( ember) fejez ki ott, ahol a valódi alany en-

nek az egésznek valamilyen részére (termet) utal. 

A két alany megkülönböztetésére ragokat használnak, 

(jp: wa - ga, kor.: un - ka) 
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Egy h e l y ü t t mar k i t é r t e m arra, h o g y a koreai nyelvben a melléknév valóság-

gal az ige e g y i k a l o s z t á l y a , a n n y i r a hasonló formai jegyekkel rendelkezik. 

A koreai i g é r ő l e d d i g e l m o n d o t t a k vonatkoznak, a melléknévre is (idő, mód, 

tiszteletisóg stb.), E g y e s tudósok az ige-melléknév elnevezést használják. 

A japán melléknév is a koreaihoz hasonlóan viselkedik: 

időben, m ó d b a n , tiszteletiségnek megfelelően ragozható. 

Pl: Kono ringó wa yokatta.. Kono ringó wa yoida. 

'! -aquo. rur. cohassta, I saqua nun cohta, 

!'Ez az volt./' "Ez az alma jó." 

u n ' ,'-rRröum notj finitufii felhasználása is a két nyelv rokonságának a bizo 

nyitéka. jr-h-': az -nrópai nyelvekben mellékmondatokkal kifejezett szirjtag-

mák képzésére szolgál. Ebből következik, hogy a két nyelv mondatalkotásában 

kötős zó s / t repelhanyagolható. 

Zutsü ga shimash'te hon wo yomu koto ga dekimasen. 

Mol.i ka. aphaso cek ül ilgul su ka opsumnita. 

: Mivel fáj a fejem, nern tudok olvasni.11 

Az ok ozat i v 1 s z o ny kifej ez ésér e a kor. és a jp. nyelv a verbum non finiturn 

râ gját_ (jp. -te, kor. -aso) használta fel. 

A keletázsiai nyelvszemlélet magyarázata az eltérő társadalmi feltételekben 

keresendő, a;.modern szókészlet eredete, a tiszteletiség nyelvi eszközeinek 

gazdagsága a patriajThalis, a konfuciánus kultúrában gyökerezik. A nyelvi 

gondolkodás Európában más képletet eredményezett. Az európai hatósugarú 

latin- görög civilizáció és a kelet-délkelet-ázsiai befolyással rendelkező régi 

kinai civilizáció e népek nyelvében él tovább. 

Érdemes és tanulságos volna a kontrasztív nyelwizsgálat módszereivel meg-

vizsgálni ? milyen azonosságok és különbségek fedezhetők fel a latin-görög 

kultúrának Európa felé közvetitett nyelvi hatások, és a kinai civilizáció Kele*-

és Délkelet-Ázsia felé továbbított, nyelvi határai között. Érdekes következte-

tésekre jutnánk, s ezeknek nemcsak a nyelvtudomány látná hasznát. 
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SALGA MÁRIA: 

VISSZATÉRŐ SZÖVEGELEMEK A MONGOL 

NÉPKÖLTÉSZETBEN 

(Az 19 73. julius 18-án tartott előadás rezüméje) 

A mongol népköltészetet tanulmányozva azt láttuk, hogy ugyanazok a 

szövegelemek (szavak, szlntagmák, mondatok) ismétlődnek, a szövegbe 

újra és újra belépnek. 

Előadásunkban a khalka és ordosz népköltészet azon visszatérő elemei-

vel foglalkozunk, amelyeknek fő tartalmi eleme a ló, mivel ezen elemek 

azok, melyek a liraj költemények széles sorában megjelennek, legtöbb-

ször mint pár huzamtagok - teljesen különböző tartalommal. Sőt belépnek 

az úgynevezett t!Jó-panegirukuszokba,! is, igy gyakoriságuk vagy egyedi-

ségük. általános vagy különös voltuk könnyen mérhető. 

A visszatérő elemeket (azaz a poétika és a szövegösszefüggés törvényei 

által megengedett aJternativák sorát) alkalmazzák a fent emiitett két dialek-

tusban és különböző irodalmi műfajokban, jelentősen eltérő gyakorisággal, 

líhát a különbségeket mennyiségileg egyaránt mérhetjük a két terület folklór 

anyagában és a különböző irodalmi műfajok nyelvében. Ilyen módon jelle-

mezhetjük a két dialektus népköltészetének hasonlóságait és különbözőségeit. 

T)vábbá pontosan elemezzük és csoportosítjuk a szövegelemeket stilisztikai 

szempontból is. Végül a khalka népköltészet leginkább jellemző szövegele-

meit sorolom fel (azokat is, amelyek a lovat nem emiitik) tartalom szerinti 

csoportosításban, 

e 

XXXIX Congres International Des Orientalistes 

jfeésumes des Communication 

Publié par Yves Hervouet 

Paris 



B U D A P E S T C E N T E N Á R I U M 

Az 197 2/73-öt&i tanévben a. NEt pályázatot hirdetett meg a diákok számára 

Budapest centenáriumának ajk almából. Néhány képzőművészeti alkotáson 

kivül főleg irodalmi pályamunkák érkeztek be. Ezek közül egy prózai 

irást és egy angol nyelvű verset közlünk lapunkban. Mindkét mü szerzője 

bangladesi hallgató, 

HAPIZ Z AH rf);: 

BUDAPEST 

( angol) 

( From the window of a heari 

that loves her, with it.s all joy . , . . , 

with its all agony.) 

She pla.ys the tune of Orphius: 

Slender as a ray of moonlight. 

Like a dream of reveJa.tion, 

My chisel. faüs to hold her. 

Valleys full of rnusi.c, mounüns w;.tb glory. 

She has the greatness that reaches the sky, 

In her bosom I drained my tears, 

On her lips í felt the eternal malady, 

She is a torch lighted by heaven, 

In the ashes of my heart 

Evanacsent life degenerates 

Pearl of rnoming dew fleets awa.y, 

She is a beutiful tune on the lips of life, 

Kings sleep on her lap. waüs 

?)p m^mory of ancien! glory 

She sits on the debris of her palace, 

A si.Jent szeret in the deeps of my heart, my lost. melody, 
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She is a toucb of ecst.asy, encha.ntj.ng spj.rit, 

Statue of ivory sculptured by the fingers of Ishten, 

My trembling lips on her 

She her arms around me 

A. tokén of eternity in the awakeriing of a dream, 

Glorious errand in the heavenly galaxy. 

I saw her walking side by side 

Wearing a garment of perfumed blossom, 

With love, among violets and jasmines, 

She filJs the sHence of night 

With music üke a bride. 

Bents to the grass like a lily 

Who plays with the wind. 

And my soul like a quail with broken wings, 

'Etrry in the shadow of bewilderment. 

I hear the clamour of her heart. 

I love the wave of Duna, 

Tiat gentiy caresses her. 

I hear the murmur of the rivulets 

rustling of branches 

I love the cold wind that swept. t.hrough her heart., 

On her retina I saw the bounty of life 

I saw the splendour of humanity, 

In the appearance of passers by. 

I am enclosed in an envelope of tears 

She is my sorrowful thought. 

In my solitude sitt ing in the twilight 

I see her disappearing like a vapour, 

I see tears on the leafes of a withering rose, 

Por I am in her , . „ , is my soul. 



- 5 2 -

Strong pang pierces my heart, 

when the wind di.es awav on the Mátyás templom, 

Wounded s p i r i t i m f u r l ? its. wing 

when the sun söU on 4he Duna, 

I turn home . . . . I turn home 

when the skylark. twitters no more. 

Budapest . . . , my Budapest írom your hand 

I drank the wine of life 

Angles will not gjVe i.1: back, 

Nor the tirne, 
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SALEH MOHAMED KAOSEK: 

BUDAPEST AZ ÉN SZEMEMMEL 

Kezemben egy tenyérnyi a Duna hideg vizéből. Elmúlt századok tükrét 

látom benne - sok bánat és sok könny tükre ez. Mint. egy szűz, kinek 

szerelme csak könnyeket hozott, olyan bus a Duna, s arca könnyben 

úszik. Minden vágya, hogy kedveséért éljen, lágyan simogassa, de nem 

éri el sosem. A fel-fel hámadó szél fülembe súgja bánatát, keblének 

minden hulláma ezt rejti, ha nem is tud szólni t mert kiáltása széttörik 

a parti köveken . . . Szivem mély bánatát feloldja néma kinja, s ahogy 

itt ülök és nézem, sirni tudnék, sirni szivből - miatta és magamért. 

Szeretem ezt a szép, romantikus Budapestet, mert megkaptam tőle$| mindazt 

a csodás érzést, amit még a kedvesem sem tudott adni nekem. 

A hideg szél végigfúj a történelmi romokon, s én hallom benne a nagy 

hősök kiáltását, akik már csendes sírjukban fekszenek itt valahol Budapest 

alatt. Végigszáguld a szél azoknak a sir ja felett, akik életüket adták, hogy 

felépüljön az uj, a modern Budapest. Sok vélr és áldozat kellett hozzá, de 

megérte, A hegyek a törekvés jelképei, melyek az ég felé törnek. A hegyek 

felett madarak szállnak, s éneklik a szabadság dalát, ők sohasem kqstolták 

meg a rabszolgaság keserű kenyerét. Budapest most szabad és rabtartók-

nak, zsarnokoknak többé nincs helyük benne. 

A téli Budapest olyan, mint egy törékeny öregasszony, aki rég elvesztette 

már fiatalságát, s szomorú lesz, ha rágondol, hogy már bizony száz éves... 

A fák szomorúan hullatni kezdik leveleiket, mikor érzik, hogy lassan körül-

lebegi őket az ősz. Budapest is elveszti színeit. Belepi a hó, s olyan lesz, 

mint az öreg a n y ó k a - száraz könnyekkel a szemében, s fájdalommal a 

lelkében. 

A hófehér Budapest a békét juttatja eszembe* a békét, ami minden ember álma. 

Szárri<;im o. ÍS*aCÍr.'est a wejce jelképe is. 
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De tavasszal, rrunt minden, egy ismeretlen, örök erő érintésére a varos 

is megváltoztatja színéf, Énekelni, kezdi a szerelem és szépség dalát, 

érzi, hogy örökre ria.tal, A fákon újra kihajtanak a levelek, s nyi.Jnak a 

virágok mindenütt. Az uj élet örömében, mint egy fiatal lány, énekli a 

szerelem dalát. 

Olyan, mint a menyasszonyi ruhába öltözött leány, de ezernyi és ezer-

nyi virággal a hajában. A pillangók teleszívják magukat a nyiló virágok 

friss mézéve], P.̂ d a pestbe is vjsszatér az élet, tele örömmel, tele sze-

relemmel, a számomra ez a. város a szerelem jelképe is. 

Éjjel Budapest megmutatja igazi szépségét. A fáradt-álmos város elszen-

deredik, mint egy hercegnő, s c s o d á s álomvilágba kerül, mintha egy va-

rázsló érintette volna meg. 

Az én szememben Budapest a szerelem, a béke és a szabadság várcsa. 

Megéreztem benne a szerelem levegőjét, s magam is beleszerettem. Re-

megő kézzel megérintettem, s ő uj életet adott nekem. A kétmillió budapes-

ti közt szinte elvesztem én - egyedül. Messze, nagyon messze vagyok a 

szüleimtől, a hazámtól, de itt mindent megkaptam: ismerőst, barátot, még 

szinte anyai szeretetet is. Hallgattam annak a kis szines madárnak az 

énekét, s a gondolataim vele együtt egy távoli tájra szálltak, ahova egy-

szer majd én is visszatérek. Az órámra pillantok - a mutató rohan, és 

senki, sem áJJithatja meg, senkiért sem áll meg még egy percre sem. 

Messze, a hegyen túl, a templom mellett lassan lenyugszik a vöröslő nap-

korong. Az emberi élet - akárcsak egyetlen nap - egyszer véget ér, s ez 

örök törvény, Megkondul a. kis templom harangja, lehet, hogy meghal vala-

ki . De a gyönyörű és fiatal Budapest örökké élni fog, érte sohasem 

szól majd a harang, mert ez a város halhatatlan. 
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S Z E M L E 

TURI LÁSZLÓNÉ: 

FOLYÓIRAT SZEMLE 

( kémia) 

OTTO: Darstellung von Alkoholén durch Reduktion von Aldehyden mit 

Natriumamalgam 

Praxis der Naturwissenschaften Chemia l/73. 12. 

Alkohol előállítása redukción keresztül aldehidből Na- a maisammal 

RE INERT: Das Hámoglobin 

Praxis der Naturwissenschaften Chemie 2/73, 35. 

A cikk foglalkozik a hemoglobin kémiai és biológiai tulajdonságaival. v 

'B.nári és tanulói kísérleteket ir le, és egy biológia-kémia tagozatos 

gimnáziumban tartott óra levezetését közli. 

BADER: Versuch^ zum Tiema MDissotiationM 

Praxis der Naturwissenschaften Chemie 3/73, 66. 

Kísérletek a "Disszociáció" témához 

Szerves és szervetlen anyagok vezetőképességének vizsgálata 

BÖTTINGER: Schwefeldioxid - Ein Betrag zur Behandlung von Umweltschutz-

p.roblemen 1 m Ch.emle--Unterricht 

Praxis der Naturwissenschaften Chemie 3/73, 59. 

Kén-dioxid - Adalék a környezetszennyeződés problémájának tárgyalásá-

hoz a kémia tanításában 

Keletkezésének forrása, hatása az emberekre, épületekre, használati 

tárgyakra, intézkedések a SOQ~kibocsátás csökkentésére. 
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KOTTER: Experimente mit flüssiger Luft 

Praxis der NatúrwUsenschaíten Cbemie 3/73. 62. 

Kis ári etek folyékony levegővel 

Hűtési, nyomási és égési kísérletek. 

PAETZOLD: Über Bezi.ehungen zwischen Chemle und Phys.vk 

Chemie in der Schule 1973. JL 6, 

A kémia és fizik a __k özötti. kap c s ol átokról 

Infravörös spekti oszk cpia., röntger.s zerkezetanalizis, atomspektrum, folya -

dékok tulajdonságai, reakciókinetika, termodinamika, hullámmechanika, 

elektronabszorpciós spektrum, 11-kötések, oktett.-szabály. 

RANNOW: Mögiichk.e?tei. der Rückkcppplung lm Chemieunterricht 

Chemie in der Schule 73. 2. 61. 

A visszacsatolás lehetőségei, a kémiatanításban 

A visszacsatolás rendeltetése, követelmények, áttekintés a visszacsatolás 

fontos folyamatairól, felhasználási területek a teljesítmények kiértékelésénél, 

adatok. 

FILIPPOVICS: Szovr emennüje predsztavlényija o mehanyizme bioszintyeza 

be] k ov 

Himija v skole 1/73. 5. 

Mai elképzelések a fehérjék b'oszintézlsének mechanizmusárd 

A fehérjék matricás mecba.nj'z.musa (aminosavak: aktiválása és átvitelük 

a riboszómaba, információk á+?rá.-a és átvitelük a riboszómába, polipeptid 

1 ánc össze álJ itás a. a r i boszó m áb a r .) 

Fehérjék bioszintézisének nemmatricás mechanizmusa. 

OSZOKINA: Kak mü ̂ gotov im ursascslhszja VTJI-IX. klaszszov k izucsenyiju 

organyic s es z k. oj h irrill 

Hogy a n kés zifrji iik elő a 8. - 9, osztályos tanulókat a szerves kémia tanul-

mányoz ás aho z 

A cikk foglalkozik egyszerűbb molekulák szerkezetével, a mólpályák alak-

jával, vegyértékszögekkel., izomériával, oxidációs számokkal, stb, 
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ZSUKOV: Razvityije znanyij ucsascsihszja ob okiszlityelno - voszszta-

novityelnüh reakcijah v VIII, klaszsze 

MiÉrnija v skole 2/73, 28, 

A tanulók tudásának fejlesztése a redoxifolyamatokról a VIII. osztályban 

Halogének, kén, oxigén, oxidációs szám változásait vizsgálja különböző 

reakciókban, 

SZALNYIKOVA: Obobscsényije znanyij o vzajmnom vlijanyii atomov v 

molekulab o r g a n y i c s e s z k i h vescsesztv 

IMimija v skole 2/73, 33. 
Â  tudás általánosítása a szerves vegyületek molekuláiban levő atomok 

k ölc s ö n ha t.ás ár ól 

Különbózó szerves vegyületcsoportok jellemző reakcióinak mechanizmu-

sát magyarázza az elektronsűrűség eltolódása alapján. 

A felsorolt folyóiratok, ezen kivül MA kémia tanítása", "Kémikusok lapja" 

példányai a 2o3. szobában találhatók. 



SZABÓ ZOLTÁN; 

Lú N¥ ELv ÉSz^i;} KONYAK V.ÁLOG ATOTT 

j b ; b l í o q r á f : . . 4 i a ^ A n e ; k ö n y v t á r á b a n 

5312. Bloomíi.pJd, L.: .Langija.go. London, 197o. Allén a. Unwin, 

see t. 

5181, Horger A.: A r, y rriány alapelvei, Bp. 1914. Kókay. 

p. 

5 261. Amme; K.: Einfűh* ung in dle Spracbwissenschaft.. Bd. 1. 

Halle Saal, 195 8. Niemeyer. 21'̂  p. 

526 5. Gleason, H.A,: An Introduction to descriptive Linguist.ics. 

L...nd-jnf New York etc. 1973. Holt. 5o3. p. 

P^vezo-4^ a n vei veszet be. 

5 267. Hjelmslev, L,: ProJégo.mer^s a une +héorie du langage. 

Paris. 1971, Minuiii, 233, p. 

Egy nyer./e; ov * '.̂ -e • 'n-̂ náL 

521o. Tube^zkoy. N.S,: Gr v dv'jg- i-r Phonologie. Göttingen. 

19 71. Vanderhoeck. u. Ruprpchl. 297. p. 

A t o r - V ó g i a. a í apja. u 

5147. Pr obi emu sztrukturnoj L'ngvis ztiki. Moszkva. 1972. 

Nauka. 5 5 4. p. 

A - '.; uk*ura 1 ista. n y p r o b J é m á 1 . 

5 2o2. Chomsky, N.: Aspe<~ts of fhe Tieory of Syntax. Cambridge, 

197o. M.I'.T Pr ^ - -. 251, p. 

A xY\->y da.tra.y -^ének apekt.usa.i. 

5 36 9. Readirigs in Linguisti.es 1. Ed by M. Joos. Chicago Londc 

197J. ' Ur:N, '• d. Chicago P. ess. p. 
Ny ej ••/ ésZtíü. .,1 v a.r->mányokÉ 

54ol, Antal í.: A ro^r,^'^ nye ^ m z é s , Bp. 1964. Gondolat. 231 

5313. Pr< ject A gwad.-1-KonVastj.ve Sprachwissenschaft. 

Papers írom ihe Intf-rnaUona.j Symposium on Applied 

C ntrasLiv^ I inguislics. Ed by G. Nickel. Bielefeld, 1972.' 

Cornelsen-VeTha gen, 22o p. 

Az alkaJmazc i K o n t r a s z t í v nyelvtudomány tervezete. 
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5398. Contrastive Linguistics and Its Pedagogical Inplications. Ed by J. E. 

Alatis. Washington. 1968. Georgetown Univ. Press. 224 p. 

A kontrasztív nyelvészet és pedagógiai vonatkozásai. 

54o6. NickeJ. G.: Papers in Contrastive Linguistics. Cambridge, 1971. 

Cambridge Univ. Press, 121 p. 

Dolgozatok a kontrásztiv nyelvészet köréből. 

5 264. Martins, E. Studien zur Prage der linguistischen Interferenz. 

Lehnprágungen in der Sprache von Pranz von Kazinczy. 

Stockholm, J97o. Almquist u. Wiksell. 373 p. 

'Bnulrnányok a nyelvi interferencia kérdéséhez. 

5 336. Rot, A.M.: Vengerszko-vosztocsnoszlavjanszkije jazükovüe kontaktü. 

Bp. 1973, Akad. K. 573 p. 

Magyar-keleti szláv nyelvi kapcsolatok. 

5465. Horálek K„: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Bp. 1967. 'Binkönyvek. 

5o2 p. 

5368, Szende A.: Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói. Bp. 1973. Akad. 

K, 64 p. 

5429. Hegedűs L.: Magyar hanglejtésformák grafikus ábrázolása. Bp. 193o. 

Egyet, ny, 9o p. 

5441, Klemrn A.: Magyar történeti mondattan. Bp. 1928, MTA, 219 p. 

5444, Bánhidi Z,: A magyar nyelv összetett igealakjai, ^p. 1941. M. Nyelvtud. 

'Hrs. 42 p, 

5449. Hernádi S.: Nyelvtan és nyelvmüvelés a tanitó- és óvónőképző intéze-

tek számára. Bp. 197 2. Icinkönyvk. 651 p. 

527o. Rácz E. - Szemere Gy.: Mondattani elemzések. Bp. 1972. ^nkönyvk. 

372 p, 

516o. Moderner Premdsprachenunterricht l'-III, Berlin. 1968. Volk u Wissen Veri, 

Modern nyelvoktatás 

5197, Strevens, P,: Papers in Language et Language léaching. London 1966. 

O xfo r d U n;v Press. 152 p, 

Dolgozatok a nyelvészet és nyelvtanítás köréből. 

5198, Palmer, H.E,: Tie Scientific Study and ^aching of Languages, London. 

1968, Oxford Univ. Press. 232 p. Nyelvek tudományos tanulása és tanitása, 
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5 2o3, FiJip ovíc. R.* Act.ive Methods and ft/Iodern -A.ids in the 

^aching of Poreign Languages, London, 1972# Oxford Univ, 

Press, 23J p, 

Aktív módszerek és modern eszközök az idegen nyelvek ta-

nítás aban. 

5273. Korszerű szakszövegoklatás I—II. Miskolc. 1972. N.M.E. 

Idegennyelvi. Lekt. 417 p. 

5459, Lee, W.R.: Language-l^acbing Games and Contests. London, 

197 2. Oxford Univ, Press, 167 p. 

Játékok és versenyek a nyelvtanításban. 

531o. Desselmánn G,: Übungsgesteltung in Sprachlabor. Leipzig, 1972, 

Veri. Enzyklopadíe. 117 p. 

Gyakorlatformák a nyelvi laboratóriumban. 

5335. Benkö L.: Tidnívalóc a Magyar Nyelv közleményeinek alakitás-

módjához. Bp. 1972. M. Nyelvtud. CBrs. 62 p. 

5 468. Podor I.: Az afrikai szavak és nevek, főképpen a nyelv- és 

népnevek magyar írásmódja. Bp. 1969. MGA. 48 p. 
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FOLYÓIRAT SZEMLE 

( nyelvészet) 

ALTALANOS NYELVESZET 

Arutjunova, NDr: Pr obi emu szín-
takszisza j szernantiki. v robat.ah 
Cs, Pillrriora, - Voproszli 
Jazükoznanija. 1973. 1. 117-124. p. 
A szintaxis és a szemantika prob-
lémái Fillmore munkáiban. 

3 . ) 
Barhudarov, L,Sz.: K voproszü 
o pove rbnosztnoj i glubinnoj 
sztrukture predlozs enija.. = 
Voproszü Jazükoznanija. 1973. 3. 
5o-61. p. 
A mondat félszini és mély struk-
túrájáról. 

2.) 
Admoni, V.G. Tpologija 
predlozs enija i logiko-
grammaticseszkije tipü 

predlozsenye. = Voproszü 
Jazükoznanie, 1973. 2. 46-57. 
p. Modattipológia és a mondat 
logikai-grammatikai tipusai. 

4 . ) 
Bektaev, K.B.: - Keneszba^v, 
Sz.K.: - Piotrovszkij, R.G. # Ob 
inzsenernoj lingvisztike. = 
Voproszü Jazükoznanie. 1973. 2. 
13-2o. p. 
A mérnöki nyelvről. 

5 . ) 
Belguedj. M.S.: La démarche des 
premiers grarrirriairiens arabes dans 
le domaine de la syntaxe. -
Arabica. 2o. 1973. 2. 168-185. p. 
Az első arab nyelvtanirók fellépése 
a szintaxis területén. 

Budagov. R.A.;,( K teorii 
szintakszi.cseszkih otnosenij, = 
Voproszü Jazükoznaija. 1973. 1. 
3-15. p. 
Szintaktikai kapcsolatok elmélete. 

6.) 
Belosapkova. V.A.: Gulüga, E.V. 
- Bodnarko, A.V.: Grammaticsesz-
kaja. kategorija i kontekszt. = 
Voproszü Jazükoznanija. 1. 1973. 
2. 145-147. p. 
Nyelvtani kategória és szövegössze-
függése. 

8.) 
Callamand, Monique: Indications pour 
la correction phonétique. = Le 
Francaia dans le Monde. 97. 1973. 
juin. 55-63. p. 
Jelölések a fonetikai korrekcióra. 

9 . ) 
Danielsen, N.: Apologie der 
Oberfláchenstruktur. = Zeitschrift 
für Phonetjk 
Spracbwiss enschaft und 
Kommunikationslorschung. 26. 
1973. 1-2. 11- 21. p. 
A felszíni struktura dicsérete. 

lo.) 
Droste, F.G.: Model Tieory, Logic 
and Linguistics. = Linguistics. lo5. 
1973. 5-34. p. Bibi. 32-34. p. 
Modellelmélet, logika és nyelvészet. 
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11.) 
Pauconnier, G.: Poi.nts de vue ré-
cents sur les rapports entre la. 
logique el la grammaire. - Langages, 
3o. 1973, Juin, 2o--31. p. 
Ujabb szempontok a logika és a 
nyelvtan közti megfelelésekről. 

13.) 
Galton. Herbert.: Tie Punction of 
the Definite Article in Somé 
Indor-European Languages: Tie 
Grammatlcal Category of 
Determinacy, - Linguist.ics. lo7. 
1973. 5-13. p. 
A határozott névelő szerepe né-
hány indo-európai nyelvben, a 
deter min ált s ág kategóriája. 

12.) 
Fought, John. G.: Rule ordering, 
interference, and free alternation 
in phonology. = Language. 49. 
1973. 1. 67-87. p. 
A sorrend, az interferencia és a 
szabad váltakozás törvénye a 
fonológiában. 

14.) 
Gingerich, E.C.: Prom General 
Semantics versus Logic to 
General Semantics and Logic. = 
EX, 29. 1972. 4. 359-365. p. 
BibJ.: 365. p." 

15.) 
Haas, W.: Rivalry among deep 
structures. = Language, 49. 1973, 
2. 28 2- 293. p. Bibliogr. 293. p. 
A "mély" strukt.urák közötti ver-
sengés, 

17.) 
Hermán József - Szépe György: 
A nyelvészeti strukturalizmis 
kérdéséhez. Újítás és hagyomány 
a nyelvtudományban. = 
ifcjjagyar Tidornány, 8o. 1973. 4. 
24o-2 44. p. 

19.) 
Hiriartborde. A.: Sur la 
g én é r alis a ti o r« d e qu el qu es 
marques grarrirnatical.es. -
Etudes des Lingui.sti.que 
Appliquée. 9. 1973. .1an. - Mars. 
lol-124. p. 
Bibi. 124. p. 
Néhány nyelvtani jel általánosí-
tásáról. 

21.) 
Imre Samu: Néhány gondolat a 
hazai "hagyományos" nyelvészet-
ről. = M. Tidomány. 1973. 5. 
312-315. 

16.) 
Harris, S. Zellig: Les deux syste-
mas de la grammaire. Prédicat 
et paraphrase. = Langages. 29. 
1973. 55-81. p. 

18.) 
Hervey, S.G.J.: Reflections on J.J. 
Katz f,/Pie semantic component of 

a linguistic description" (in Katz 
197o) = Lingua, 31. 1973. 4. 297-
329. p. Reflexiók. J.J. Katz.: 
A nyelvi, leirás szemantikai kompo-
nense c. munkájához. 

20.) 
Hiz, Henri,: Cogrammaticalité, 
batteries de transformations et 
catégories grammaticales. = 
Langages. 8. 1973. 29. 9o-97. p. 

22 . ) 
Kelemen János: A lélek és a nyelv. 
= Világosság. 14. 1973. 8/9. 

454-462. p. 
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2 4 . ) 
Krucsinina, I.N.: Nekatorüe tendencii 
ra.zv.itia szovremennoj teorii szlozs-
nogo predlozsenija. = Voproszü 
Jazükoznanija. 1973. 2. 111-119. p. 
Az összetett mondat modern elméle-
tének néhány fejlődéstendenciája, 

26.) 
Lehmann, W.P.: A structural principle 
of language and its implications = 
Language. 49. 1973. 1. 47-67. p. 
A nyelv strukturális elmélete. 

23,) 
Kolsanszkij, G,Vf: Punkcii 
paralingvis zt.icseszkih szreds ztv 
v jazükovoj kommunikáció = 
Voproszü Jazükoznanija. 1973. 
I 16-25. p. 
A nyelvi kommunikáció para-
lingvis ztikai szerepének funk-
ciói. 

25.) 
Krüszin, L,P,: K szocialnüm 
razlicsijam v iszpol*zovanii 
jazükovüh variantov. = 
Voproszü .Jazükoznanija. 1973. 
3. 37-49. p. 
A nyelvi variánsok szociális 
használatának néhány különb-
sége. 

27.) 
Lj.ghtfoot, Dávid: Presuppositions Lotz János: Nyelvészet: Szimbólum 

28.) 
dans la grammaire transforrna-
tionelle, = Lingua. 31. 1973. 
2/3. 177-199. p. Bibi. J98-199.p. 
Előfeltevések a transzformációs 
grammatikában. 

teszi az embert. = M. Nyelvőr. 97. 
1973. 2. 2oo-216. p. 

29.) 
Meisel, J. M.: Prepositions in 
object and adverbial construc-
tions. = Lingua. 31. 1973. 2/3. 
A tárgyi és határozós szerke-
zetek prepoziciói. 
213-^36. p. Bibi. 235-236. p. 

3o.) 
Menne, Albert: Wort und Ding, Zur 
Identitát des Wortes. = Sprache im 
techrischen Zeitalter, 45/1973. 1-8.p. 
Szó és tárgy. 

31.) 
Milner: Jean-Claude: Ecoles de 
Cambridge et de Pen nsylvanie: 
deux théories de la transforma-
tion = Langages. 8. 1973. 29. 
98-117. p. 

A tanszformáció két elmélete. 

33.) 
Petri, *Lucretia - Savulescu, 
Geo: Distribution and dichotomy. 
= Revue Rournaine de Linguisti-
que? 18.1973. 3. 263-27o. p. 
Katz-Podor elm.-ről. 

32.) 
Nyiri J. Kristóf: A "nyelvi fordulat" 
értelmezéséhez. = Világosság. 14. 
1973. 5. 278-283. p. 
Nyelvfilozófia. 

34.) 
Potapova. R.K.: Kamüsnaja. N.G.: 
Szlogodelenie az pozicii szegmen-

tirujusej funkcii recsi. = Voproszü 
Jazükoznanija. 1973. 3. 62-7o. p. 
Szóelválasztás a beszéd szegmen-
táló funkciójának szempontjábó. 



3 5 , ) 
Sebeau-Jo u a.rj ette. E.: LJ ex p r es s i.o n 
des modalitás a n ^ctjvo - temporell es 
et son évolution. = Etudes de 
Linguistique AppJiquée. 9. 1973. 
lan,-Mars. 91-loo p. 
Az időszemlélet kifejeződése és fej-
lődése. 

3b,) 
Shibatani, Masayoshi: Tie roie 
of surface phonetic constraints 
in generative phonology. = 
Language. 49. 1973. 1. 87-Io7.p, 
A felszíni fonetikai összetevők 
szerepe a generativ fonológiában. 

37.) 
Voyles? J.B,: Accounting for 
ma.ntic changé. = Lingua, 31. 1^73. 
2/3, 95-124. p. Blhüogr. J24 125.p. 
A szemantikai változás mérése, 

3fe,) 
Wallace. L. Chafe: Language and 
memory, = Language, 49. 197 3. 2, 
261-281. p. Bibliogr. 28o-281. p. 
Nyelv és emlékezet. 

Nyelv és emlékezet: _ 
Nyelvészeti és lélektani kérdések oly mértékban találkoznak a sze-
mantikai területén, hogy mindkét tudományág számára "pszichosze-
maniikaj" tanulmányokat javasolhatunk. Ez a dolgozat néhány lehető-
séget mutat loer r.y-Ivészeti bizonyitékokat. hoz az emlékezet rriindhá 
rom fajtájával kapcsolatban, melyeket nevezhetünk felszini, sekély, ilJ. 
mély emlékezetnek. 
A bizonyitás az angol időhatározókkal foglalkozik, intonációjukkal és 
szórendjükkel, valamint, a nerri ált.dános befejezettséggel. Az emlékezet-
nek a pszichológusok általi, osztályozását is tárgyaljuk, vagyis az ér-
zéki, az elsődleges (rövid időszakos) és a másodlagos (hosszú idő-
szakos) emlékezést, és ugy tűnik, hogy ez részben egybevág - nincs 
konfliktusban - a nyelvészeti szemp*jnfból motivált osztályzással. A 
memória fontossága különösen az igeidők használatában kerül előtérbe, 
és megállapították, hogy a memória hármas felosztása tükröződik jövő 
koncepciónkban is. 

39.) 4o.) 
Zuber, R,: Ouelques probJemes Zsilka János: Tansz formációs cső-
dé logique et la.nga.ge. ^ Langages. portok. = M.Ny. 69. 1973. 1, 31-39.J: 
3o. 1973, Juin. 3-19. p. Bibi. 18-19.p. (Egy analógiás törvény oki rnagya-
A nyelv és logika néhány problémája, rázata.) 

NYEL VT A Ni TAS ELMELETE 

41.) 
Angelis, P, J.: The Importance 
and Diversity of Aurai 
Comprehension Taining. = The 
Modern Language Journal. 57. 
1973. 3. lo2 lo6. p. 
Az orális gyakorlás fontossága 
és sokfélesége. 

42.) 
Becker, Norbert: Zur Gewtánhung ein 
"grammatische Minimums" für das 
Leseverstándnis von fachsprachlichí 
^xt.en. = Zielsprache Deutsch.197 3, 
2.. 47-53. p. 

szakszövegek megértéséhez szül 
séges nyelvtani minimum elérése. 
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43.) 
Bourgain, D.: Attitudes et Appren-
tissage. = Voi.x et Images du 
CREDIP. 17. 1973. Jan. Mars. 6-13.p. 
Magatartás és megismerés ,̂ 
(a tanár és diák magatartása az 
oktatásban.) 

45.) 
Fleming, G erald: Gedanken zur 
Entwicklung neuspraclicher 
Lehrsysteme. = Audio-Visual 
Language Journal. 11. 1973. 2. 
139-143. p. 
Gondolatok a modern nyelvek 
oktatási rendszerének fejlő-
déséről. 

47.) 
Gordon, D. - Lakoff. G.: Postulats 
de conversation = Langages. 3o. 
1973. juin. 3 2-55. p. Bibi. 55. p. 
A társalgás követelményei. 

2 4 . ) 
Chalip, Bernard: Self-R eflexiveness 
in ^aching-Learning Processess. 
= PTC. 29. 1972. 4. 381-385. p. 
Visszahatás a tan it ás-tanulás fo-
lyamatában. 

46.) 
Gierich, Eberhard: Überlegungen 
zum Lernprozess in Bezúg auf 
die Lexik. = Premdsprachenun-
terricht. 17. 1973. 5. 229-234. p. 
Meggondolások a tanulási folyamat 
lexikai vonatkozásáról. 

48.) 
Hajzer Lajos: Száműzzük-e a 
grammatikát az idegen nyelvek 
oktatásában. = Pelsőokt. Szle. 
15. 1966. 7-8. 435-430/p. 

49.) 
Hellmich, Haraid: Grammatik und 
Premdsprachunterricht. = Deutsch 
als Prendsprache. lo. 1973. 1. 
4-11. p. 
H^mái: idegen-nyelvoktatás és 
nyelvészeti háttér a nyelvtan 
metodikai előkészítéséhez, bibliogr. 

5o.) 
Hengst, KarJheinz: Priedrich 
Engels und die Premdsprachen. 
= Premdsprachen-unterricht. 
1973. 2. 52-57. p. 
Engels és az idegen nyelvek. 

51.) 
Ilieva, Anna: Bewusstheit und 
Imitation im Premdsprachenunterricht 
= Deutsch als Frerridsprache. lo. 
1973. 2. 75-84. p. 
Tudatosság és imitáció az idegen-
nyelv oktatásban. 

52.) 
Kann, M.N.: K voproszü o naucs-
nüh osznovah posztroenija 
prakticseszkogo kursza ruszszkogo 
jazüka v nációnál nüh gruppah 
pedvuzov. = Ruszszkij Jazük v 
Nacionafnoj Skole. 1973. 1. 77-8o.p 

Az orosz nyelvi gyakorlatok fel-
építésének tudományos alapjai 
a pedagógiai főiskolák nemzetiségi 
csoportjaiban. 
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53,) Kaczmarsk i., S.P,: 
A Comparative Arialysi.s of 
Language DriJls in the 
Tiree Select-d : r 
the Study of EngIi,c h ^ Porpígn, 
Language, = CJott.odidactica. Vol. 
VI. 197 2. 77-99, p, 
Összehasonlító analízis a.z angol 
mint idegen nyelv három váloga-
tott szöveggyűjteményének nyelvi 
gy ak o r latai hoz. 

55.) 
Kosaras István: A korszerüség 
értelmezése az idegen nyelvek 
tanításában, - Idegen Nyelvek 
Itnitása. 1973. 2. 33-38, p. 

57.) 
W.R. Lee: External a.nd Internál 
Mot.ivat.iorj in the Foreign-
Language Lesson. - Modern 
Nyelvoktatás lo, 1973. 2-3, 
18- 25.p. 
Külső és belső motivációk az 
idegen nyelvi órán. 

59.) 
Preu, Ottó: Ein method.ische 
Ansatz zur Ei.nführung der 
deutschen Satzíntonatlon irn 
Phoneti.kunterr.icht. tür Auslánder. 
- Deutsch als Premd.= prach°, 
lo. 1973. I. 45-49. p. 
Metodikai feltevés a német, mon-
datintonáció ba való bevezetés 
külföldieknek szánt ion etikaokta-
tásához. T>bb intonációs modell 
ismertetése. 

61.) 
Scharf, Siegfried - Helbig. Helga: 
AusJösung von Gespráchen in 
der Premdsprache mit Hilfe 
y&jjBersprachJicher Impulse. -
Deutsch als Premdsprache. lo. 
1973. 1, 27-39, p. 

54. 
Kirsch, Erika - Zoch Irene: Zur Aus 
wahl zur Entwicklung der 
Gespráchsfáhigkeit. = Deutsch als 
Premdsprache. lo.'l973. 1. 22-27. 
P-

A beszédkészség fejlesztését szoJ-
gáJ.ó szöveg megválasztásához, 

56.) 
Krumm, H.J.: Interaction AnaJysis 
and Microtea.chi.ng for the Taining 
of Modern Language ^achers. = 

IRALj 11. 1973. 2. 163-17o. p. 
Bibliogr. 169~17o. p. 
A kölcsönhatás analízise, mikroele-
mek a modern nyelvet tanítók képzé-

sében. 

58.) 
Poljacsenkó, Sz.M,: Metodicseszkije 
osibki sztudentov-praktikantov v 
provedenü urokov tuszszkogo jazüka, 
= Ruszszkij Jazük v. Nációnál*noj 
Skole. 1973. 2. 66-71. p. 

A tanárjelöltek metodikai hibái az 
orosz nyelvi órák vezetésében. 

6o.) 
Purrn, Radko: O csetüreh komponentah 
obsevo lekszicseszkogo minimuma. = 

Ruszkij Jazük v. Nációnál'noj Skole. 
1973. 3. 19-21. p. 
Az általános lexikai minimum négy 
komponense. 

6 2.) 
Scháfer, Hans-WUhelm: UmweJtbezo-
gones Sprachen, Zum Begriff der 
Situation ím Sprachunterricht. = 
Zielsprache Deutsch. 3. 1973, 1. 
11-2o p. Bibliogr. 19-2o. p. 
A szituációs nyelvoktatás fogalmá 
hoz. A környezetre vonatkoztatott 
nyelv. 
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Gondolatmenet.: a párbeszédes nyelv 
jellemzése beszédkomponensek, a kom-
ponensek visszatükröződése a főbb 
beszédformákban, belső nyelvi folya-
mat a beszédvezetésen keresztül egy 
belső program felépítése, a kijelentés 
explicit formalizálása, szimbólum mint 
az impulzus nyelvi kifejezése, "a re-
pülőtér'1 témához: iniciativ fázis, 
relativ fázis 

63,) 
Sommerfeldt, Karl-Ernst: Zur 
Besetzung der Leerstelién von 
Valen ztrágern. - Deutsch als 
Premdsprache. lo, 19 73. 2. 95-lol. p. 
A valenciahordozók ür<--s helyeinek 
kitöltése. 

64.) 
Standwell, G.J.B. The Phoneme, 

a Red Herring Por Language 
lkaching? = Audio- Visual 
Language Journal, 11. 1973. 2# 

119-122. p. Bibliogr. 122 p. 
A fonéma, szálka a nyelvta-
nításban? 

65.) 
Szentgyörgyvári Artúr: A beállí-
tódás problémája a ny«-Jvelsajáti-
tásban. = Modern Nyelvoktatás, 
lo. 1973. 2-3. 65-76. p. 

66.) 
Tíun A. van Dijk: Models for 
'Tbxt Gr a. m mars = Linguistj.cs. 
lo5. 1973. June. 35-68. p. 
Bibi: 65-68. p. 
Modellek nyelvtani szövegek 
számára. 

KETNYELVUSEG, KONTRÁS Z T [VITÁS 

67.) 
Zabrocki, Ludwik: Zur Jheorie der 
Aufbereitung des Sprachmaterials 
im Premdsprachunterricht. ^ 
Glottodidactica. Vol. VI. 1972. 3-39.p. 
A nyelvi anyag előkés zitésn^k el-
méletéről az idegennyelv-oktatásban, 
lémái: fonetika, fonológi .a, a grafikus 
tényező, nyelvi st.rukt.urak, prepozí-
ciók, a szintagrnák problémája, idő, 
szintaxis, felszíni és mélystruktúrák, 
a példamondat, a szókincs, a nyelvi 
valóság 

69.) 
Berthoz-Proux., MichelJe: C^ueles 
problemes de billnguisme oomparé. 
= Etudes de Linguistique 
Appüquée. 9. 1^73. /Jan. - Mars. 
51-63. p. Bibi. 6 2-63. p. 
A kétnyelvűség összehasonlító 
vizsgálatának 'fiéhány problémája. 

68.) 
Bán Ervin: A kontrászt.iv.itás 
kérdései egy franciaországi 
tanfolyamon. = Idegen Nyelvek 
linitása. 1973. 3. 84~9o. p. 

7o.) 
Erdődi József: Az osztrák-
magyar nyelvi, kapcsolatok 
történetéhez. = M. Nyelvőr.97. 
1973. 2. 157-167. p. 
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71.) 
H i. r s c h. - Wi e r z b i c k a., L.: D1 e 
Erforschung der dputschen 
Sprache und die konfront.at.ive 
Grarrimatik. = Glottodidactica. 
Vol, VI. 1972. 63-76. p. 
A német nyelv kutatása és az 
egybevető nyelvtan. 

73.) 
Landry, R.N.: Tie Pelationship 
of Second Language Learning and 
VerbaJ Creativity. - Hhe Modern 
Language Journal. 5 7. 1973. 3. 
llo~J13. p. 
A második nyelv tanulása és az 
igeképzés közti viszony. 

75 J 
Montevende, G.L,: Information-
Theoret.i.cal Aspects of 
Hierarcbizatiori in Second 
Language Learning. = IRAL 11. 
1973, 2, 135-138. p. Bibliogr. 
138. p. 
A rangsorolás információs és 
elméleti aspektusai a második 
nyelv tanulásában. 

72,) 
Larriy, André: Une perspective 
comparatiste. = La Prancais 
dans le Monde. 97. 1973. Juin. 
76-8o. p. 
Összehasonlító perspektiva. 

74.) 
Morsi, .'ilVlahmoud A. - Kos, 
Anna: Die Witterungsverben. 
Konfront.atiori Deut.sch. Arabisch 
= Zeitschrift für Phonetik 
Sprachwissenschaft und Kommu-
ruka.tionsforschung. 26. 1973. 1-2. 
35-46. p. 
A személytelen igék. Német-

arab konfrontáció 

76.) 
Scbröder, Jochen: Dienen Inter-
ferenz-untersuchungen nur der 
Verbesserung des Premdsprachun-
terrichts. = Glottododactica. Vol, 
VI. 1972. lo9-113, p. 
Az interferenciakutatás csak az 
idegen nyelv-oktatás javitását. 
szolgálja? 

77.) 
Szoboszlay Miklós: A kétnyel-
vűség és többnyelvüség prob-
lémái. = Pedag. Szle. 23. 1973. 
3. 27 3- 275. p. 
A SZU-ban megjelent hasonló 
c i rriü tanulmányk. öt et is rrie rtetés e. 

78.) 
Szulc. A,: Die Haupttypen der 
phonischen Interferenz, = 
Zeitschrift für Phonetik 

Sprachwissenschaft und Kommu-
nikationsforschung, 26. 1973. 1-2. 
111-119. p. 
A fonetikai interferencia fő tipusai 
Részlet a Cseh-német és lengyel-
német. nyelvhasonlítás problémái c. 
munkából. Bibi. J19. p. 

EGYES NYELVEK 

79.) 
Szczodrowski, Marian: Betrachtun-
gen zur theorie und Praxis des 
Deutschunt.errichts für Anfanger ~ 
Glottodidacitca. Vol. VI. 197 2. 
125 132 p. 

8o.) 
The English Language in West 
j$sürica# (Welmers) = Language, 
49. 1973. 1. 215-217. p. 
recenzió 
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81.) 
Domke, Gisela: Spanisch im 
Unterricht = Fremdsprachenun-
terricht. 1973. 3. 3o7. 319. p. 
Spanyol az oktatásban 

83.) 
( Dalby ) Language and history 
in Africa( Ehret) = Language. 
49. 1973. 1. 217. 218. p. 
recenzió 

8 2 . ) 
Bodnarko, L.V.: "Razvitie fonetiki szovre-
mennogo ruszszkogo jazüka, 
Fonologicseszkie podszisztemü.11 = 
Voproszü Jazükoznanija, 1973. 2. 
135-138. p. 
A mai orosz nyelv fonetikájának 
fejlődése. 
Fonológiai alrendszerek. 

MAGYAR NYELV 

84.) 
Bárczi Géza: A magyar fel-
tételes mód jelének eredeté-
hez. = M. Nyelv. 69. 1973. 2. 
21o- 212. p. 

86.) 
Bor Ambrus: Anyanyelvünk-
kel játszva. = 
M. Nemzet. 1973. aug. 11. 5.p. 

88.) 
Fábián Pál: Nyelvünk Itáliában. 
= M. Nyelvőr. 97. 1973. 2. 
169-172. p. 

9o.) 
G.J.: Huszonöt éve működik a 
szófiai Magyar Intézet. = M. 
Nemzet. 1973. jun. 21. 4.p. 

9 | . ) 
Ginter Károly: Leiró nyelvta-
nunk; és a magyar mint idegen 
nyelv oktatásának két kérdése. 
= M. Nyelvőr. 97. 1973. 1. 
77-81. p. 

85.) 
Bérezik Árpád: A varsói Magyar 
"Bmszék jubileuma. = Felsőokt. Szle. 
22. 1973. 4. 249-252, p. 

87.) 
Deme László: Morfonológiai rendsze-
rünk szinkron mozgásához. = M . N y . 
69. 1973. 1. 2o-31. p. 
(Az idegen szavainkbeli tőváltozásók-
ról) 
Részlety a készülő kiejtési kézikönyv 
előmunkálataiból. 

89.) 
Fésűs András: A magyar szórend, 
hangsúly és hanglejtés tanítása ide-
gen ajsuaknak. = M. Nyelvőr. 96. 197 2. 
3. 321-338. p. 

9 1 . ) 
Gálffy Mózes: Az e fonéma a három-
széki nyelvjárásban. = Nyelv- és írod. 
Közi. 17. 1973. 1. 5-19. p. 

93.) 
Grétsy László: Nyelvmüvelésünk és 
az Anyanyelvi Bizottság. = M . Tudo-
mány 8o. Uf. 18. 1973. 7-8. 468-476.p. 
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94,) 
Hajdú Péter: Uráli \'agy íi.nnugor? 
= Mt Tudomány. Öo, Ut't 18. 1973. 
7-8. 5o7-512. p. 

9 5 , ) 
Haraszti. Sándor: Gondolatok az ame-
rikai magyarokról. = M. Nemzet J973, 
aug. 15. 4. p, 

96.) 97.) 
Havas Ferenc: A magyar igei Hegyi. György: Az ok hat ár o z a ̂ íól a 
bővítmények rendszeréről. = heJyhatározóig. - M.Ny. 69, 1973, 
M. Nyelv, 69. 1973. 2. 172-182.p. 1, 39-47. p, 

98 ; ) 
Herczegh Gyula: Nyomatékosító, 
s aj á tos é r tel m e ző s szerkezetek, 
= M, Nyelvőr. 97. 1973. 2. 
172-182. p. 

loo.) 
Hon ti. Mária: Anyanyelvünk és 
a külföldi, magyarok,. - Élet és 
Tud. 28. 1973. 13. sz. 6o3-6o7.p. 

lo2.) 
Kiss Dénes: Magyar nyelvünk 
igézete. A második anyanyelvi 
konferencia elé, = Élet és írod. 
17, 1973, 3o, 7.p. 

99.) 
Hexendorf Edit: Jelent.ésfejlődés és 
nyelvmüvelés. = M, Nyelvőr. 97. 
1973. 2. 138-15 7. p. 

lol.) 
Jakab László: Vegyes hangrendü 
igéink. = M. Nyr, 97. 1973. 1. 
3o-44. p. 

lo3.) 
Kollányi Teréz: Az azonosító pre-
dikativ ( alany- állitmányi) viszony 
kérdéséhez. = M. Nyelv* 69. 
1973. 2. 212-215. p. 

lo4.) 
Korponay Béla: A magyar moz-
zanatos igék és angol megfelelőik. 
= Modern Nyelvoktatás, lo, 1973. 
2-3, lo3~ULp. 

lo5.) 
Láczer *stván: Magyar szakosok a 
londoni egyetemen. = Felsőokt.Szle, 
15. 1966, 1. 551-58." p. 

lo6.) 
K,E. Majtinskaja: Das Futurum in 
déri ünnisch' ugrischen Sprachen. 
= Szovetszkoe Finno-Ugrovedenie 
9. 1973, 2. 9o, p. 
or o s z uI 8.1 9 o. p, 

loö. ) 
Nyiri. Antal: A magyar igerago-
zás történetéhez-, - M. Nyp]v# 

69. 197 3, 2, 14o -157 • p. 

io7.) : 
Georges Melika.: Sprachkonfa.tliche 
Bedingungen des ungarischen 
Idioms von Mukacevo. = Szovetszkoe 
Finno-Ugrovedenie. 9, 1973, 2, J.lJ-118, 
p. oroszul is. 

A magyar idiómák használatának fel -
tételei a nyelvi kapcsolatokban 
Munkácson, 

Io9.) 
Péchy Blanka: Mégegyszer a hang-
súlyról. = M. Nemzet. 1973. ápr. 15. 
12. p, 
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üo.) 
Rakonczai János: Problémák 
a műszaki nyelvoktatás köré-
ben, = Pelsőokt. Szle. 
16. 1967. 7-8. 461-464.p. 

112.) 
Sinor Dénes: jfifegyarságtudo-
mány az amerikai egyetemeken. 
= M. Nemzet. 1973, aug. 12. 
11. p. 

ül.) 
Sanders, Iván: Bebörtönzött 
nyelv? = Valóság. 1973. 3. 
9o-95. p. 

Amerikai magyarok nyelvhasz-
nálata, kétnyelvűség 

113.) 
Somos Béla: Bemutatjuk a Nem-
zetközi Előkészitő Intézetet. -
Pedagógusok Lapja 29. 1973. 6. 

sz. 4. p. 

114.) 
Sós Péter János: Am erikai ak, 
magyarok = Valóság. 1973. 3. 
8o~ 89. p. 

115.) 
Szende Aladár: A magyar nyelv 
tanitás külföldön. = M. Nemzet. 
1973. aug. lo. 4-5. p. 

116.) 
Szende Aladár: A magyarnak 
mint anyanyelvnek tanitás a. 
= Amerikában. = M. Nyelvőr 
97. 1973. 1. 66-77. p. 

117.) 
Szent-Iványi Béla: A berlini 
Humbold Egyetem Finnugor 
Intézetének munkájáról. = Pelső-
okt. Szle. 11. 1962. 11. 688-695.p. 

118.) 
Jölmás István: A haza hangja. 
Ma kezdődött Szombathelyen 
az anyanyelvi konferencia. 
= Népszabadság. 31. 1973. 
176. jul. 29. Vasárnapi mell.5p. 

NYELVTANÍTÁS! MÓDSZERTAN 

12o.) 
Arend M:.hm: Sprachstatistische 
Kriterien zur Ttuglichkej.t von 
Lesebüchern. = Li.ngui.stik und 
Didaktika 4. 19 7 3. 2. Ü7-I&7. p. 
Az olvasókönyvek alkalmassá-
gának nyelvstat.isztikai kritériumai. 

119.) 
'B.más Menyhért: Az anyanyelv 
vonzásában. = Népszava. 1973. 
aug. lo. 4.p. 

121.) 
Banó István: A "hibaelemzés" 
egyik svédországi műhelyében. 

= Modern Nyelvoktatás, lo. 1973. 
2-3. 183-188. p. 

122.) 123.) 
Becker, Norbert.: Versuch einer Cube, Sigrid von: Die Übung 
ÜbJ&gstypologie für den einfacher Sprachstrukturen mit 
fachbezogenen Premdsprachenun- Auslanderkindern durch didak-
terricht. = Zielsprache Deutsch. ü s c h e Spiele. = Zielsprache 
3. 1973. 1. 1-1 o. p . Deutsche. 3. 1973. 1. 34-37. p. 
Kísérlet egy szaknyelvi idegen- ^ i i r ^ l í i ' o W ^ 
nyelv-oktatas gyakorlattipológiájára, didaktikai játék formájában. 



124.) 
Daŷ  Katherine: Somé 
T) ̂ o r etjeal and Pract;.cal 
Implicaúons j í one Approach 
to S.rri u.lo " . r Games, --
Progiammed Learning and 
Educational Technology* lo# 

1973. 49 235- 238, p. 
Egy kisérlet. elméleti és gya-
korlati vonatkozásai ( utánzó 
játékok. ) 

125.) 
Perenczy Gyula: Ot és fél hónap 
alatt az állami nyelvvizsgára. (Egy 
innenziv orosz nyelvtanfolyam is-
mertetése.) = Modern Nyelvoktatás, 

lo. 1973. 2-3. 178-183, 

126.) Fs: enc: zy Gyula - 127 J 
Kisvárdaj. Károly: Egy kontrász- Fresnault-Deuelle, Pierre: La 
tiv oppozíciós oktatáson alapuló langue des bandes dessinée et 
lépéssorozat bemutatása az orosz leur contenu culturel, = Le 
nyelv tanításában, = Idegen Nyel- Francais dans le Monde, 
vek Tin,:ása, 98. 1073. Juil. - Aout. 14-19. p. 
1973. 2. 59-62„ p. A rajzos szövegek nyelve és 

kulturális tartalmuk. 

128.,) 
Gröschl. Rosemarie: Zur 
Steuerung und kommunikativ-
si.tuot-veri G^staltung von 

129.) 
Hammerly, H.: Tie Correction of 
Pronunciation Errors, = Tie Modern 
Language Journal. 57. 1973, 3., 

Gesp áchen :rn Russjschunter- I06-II0. p. 
richt, = A kiejtési hibák javítása, 
F r e m d s p r a c h s n u. n t e r r i s c h t., 19 7 3. 
3, ..ló pfc 

A beszéd kommurukativ-sz-.vl: 
tiv alakulás ának ; rány.rtásvahozf 

az orosz nye)\ oktatásában, 

; . 3 r v ) 
Kő,;.;vocla, TB.: An indjvidual 
Study Course for Fac jj.tating 
Advanced Oral Skills. = 
Tje Modern Language Journal. 
56. 1972. 8e 492 495 p. 
Egyéni ku^ ' / í a haj a dó gya-
korlatok rnegk önny;+.ésé r-^ 

13 2,) 
Kraav, E.V: Dialogi na urokah 

131.) 
Kisvárdai Károly: Az auditiv meg-
értés fejlesztésének vizsgálata. = 
Felsőokt. Szle. 18. 1969. lo. 61o-6I4.p. 

133.) 
Lissner, Hans-Joachim: Immanente und 

ruszszkogo jazüka. = Ruszszkij systematische Wortschatzwiederholung 
Jazük v Nac.'.onalVioj Skole, 1973.i.m Russischunterricht. = Fremdsprac-
3. 41-48. p. henunterricht. 17. 1973. 4. 168-185. p. 
Dialógusok az orosz nyelvórára Immanens és szisztematikus szókincs-

ismétlés az orosz nyelv oktatásában. 



134.) 
Major Perencné: Humoros kép-
sorok az orosz nyelv oktatásá-
ban, = Audio - Vizuális Közle-
mények. lo. 1973. 2. 253"26o.p„ 

135.) 
TSth Mihályné: A szakszövegmeg-
értési kézség fejlesztése az egye-
temi nyelvoktatásban. = Pelsőokt, 
Szle, 14. 1965. 7-8. 479-485. p. 

136.) 
Veidt, P.P.: Tie dialogue: An áíxi 
to oral production in beginning 
language study. = Tie Modern 
Language Journal. 57. 1973. 
1-2. 3-8.p. 
A társalgás segitség a kezdeti 
nyelvtan ul ás or ális telj e s itm é ~ 
nyéhez. 

138.) 
Wie sichern wir dauerhafte und 
anwendungsbereite lexikalische 
Kentnisse? Rundtischgesprách, 
= Premdsprachenunterricht, 17, 
1973. 51 222 229. p. 
Hogyan biztosítjuk a tartós és 
jól alkalmazható lexikai ismerete-
ket? 

137.) 
Verner Lászlóné: A magnetofon sze-
repe a beszédkészség fejlesztésé-
ben. = Magyartanítás. 16. 1973. 4-5. 
237-24o. p. 

PROGRAMOZOTT OKTATÁS 

139,) 
Audio-vizuális technikai és mód-
szertani bibliográf ia, Bp. 1964. 
OPI, 91 p. 

141,) 
(Bolla Kálmán - Juhász Gyula 
- Péch Mária): ^chnikai esz-
közök felhasználása az idegen 
nyelvek oktatásában. Vitaanyag 
a szocialista országok szak-
embereinek szófiai tanácskozásá-
ra. 1971. okt. Bp. 1972. Pelsőokt. 
Ped. Kutatóközp. 59. p. soksz, 
bibi. 5o-57 p. 

14o.) 
Beck, Antoine: Les tests dans 
l'enseignement des langues vivantes. 
= Les Langues Modernes. 67. 1973. 
3. 3o5-323. p, 

A teszt az élő nyelvek oktatásában. 

142.) 
Debreczeni Tborné - Kerekes Béláné 
A programozott nyelvtanulásról. = 
Magyartanítás. 11. 1969. 6. 258- 265.p. 
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J43.) 
Ehnertf Roll': Zur Leistungsfáhigkeit 
von Spracblabor-Pbonetikprogrammen, 
- Zielsprache Deutsch, 1973, 2, 
7o-74, p. 
A nyelvi labor fonetikaprogrammj ának 
t el j es itő képességéi! ez. 

144. ) 
Ede;- Zoltán: Audi.o-vizuális esz-
közök és eljárások a magyar 
besz 4d okt.atás ában, = 
A magyar nyelv története és 
rendszere, Bp, 1967. Akad, K, 
43 o 434, p, 

145,.) 
Pülei-Szántó Eridre: Az Idegen-
nyelvi tananyag programozása. = 
Modern Nyelvokt, 3. 1965. 2. '48-53.p. 

147,) 
Fülei-Szántó Endre: Az idegen nyel-
vek oktatásának programozása. = 
Pelsőokt, Szle. 13, 1964. 9. 
53 7-541. p. 

1.4 9 4 ) 
Ginter Károly: A Sorbonne-on 
crégzett laboratóriumi nyelvoktatásról. 
= Magyartanítás külföldön I. Bp. 
1969, 26-28. p. 

146.) 
Pülei -Szántó Endre: Gyakorló 
algoritmusok rendszere a nyelv-
oktatásban. = Modern Nyelvokt. 
3. 1965. 1.' 45-51. p. 

148. ) 
Ga.ro'a, Michel: La. fab.ricat.ion 
d?ur! test de reconaissance de 
phori^mes en espagnol, = Les 
Langues Modernes. 67. 1973. 
3. 329-34o. p/ 

A .spanyol fonémák felismerésére 
szolgáló teszt kidolgozása, 
(alcímek: a fonémafelismerés teszt-
je. ^szt- típusok stb.) 

15 o.) 
Hegedűs József: A nyelvi szokás-
rendszer és az automatizáció. = 
Modern Nyelvokt. 6. 1968. 1-2. 
16-22. p. 

151.) 
Horváth József: Programozás és 
nyelvtanítás. = Idegen Nyelvek I n , 
1968. 5. sz t 148 155. p. 

15 2.) 
Leytham, G.W.H.- James, P.: 
Programmed Learning in the 

Production and Presentation of 
Videotaped Recordings, = Programmed 
Learning and Educat.ional l^chnology 
lo. 197 3. 3. 144-157. p. 
Bibliogr.: 156-157, p. 
A programozott, tanitás a Videotaped 
Reo • "ding gyártásánál és felhasz-
nálás áriái. 

15 3.) 
Máhr Lászlóné: Nyelvi laboratórium 

programozás. = Modern 'Nyelvok-
tatás. lo. 1973. 2-3. 124-138. p. 

155.) 
Qláh Tibor: Kisérlet. a magyar nyelv 
audio- vizuális módszerrel történő ok-
tatására. = Magyartanítás külföldön 
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