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Kovácsi Kária: 
A nyelvoktatás kommunikációközpontú indítása 
/KÍBérlet a HEI-ben az 1974/75 és 1975/76-os 

tanévben/ 

I. A használatban levő nyelvoktatási módszerek pszichológiai 
alapjai 
1. Az audiolingvális módszer 
Az a mozgalom a nyelvtanításban, amely a II. világháború 
után indult el az amerikai hadseregben a háború alatt al-
kalmazott intenzív, audio-orális, később audiolingválisnak 
nevezett módszerre támaszkodva és amelynek segítségével a 
korábbiakhoz viszonyítva a nyelvtanulók rendkívül gyors si-
kert értek el a beszéd, ill. beszédértés területén, fokoza-
tosan tért hódított az egész világon. A hagyományos gramma-
tikai-fordító módszerrel való szakításra már korábban is 
történt kísérlet a német eredetű direkt módszer megjelenésé-
vel, amely azonban sohasem terjedt el olyan széles körben, 
mint a strukturalista nyelvészet eredményeire támaszkodó, és 
a kor által támasztott igényeket - a civilizációk, országok 
közötti közeledés, érintkezés, távolságok csökkenése, a tech-
nika fejlődése - kielégítő intenzív, audiolingvális módszer. 
A módszer virágkorát a 60-as években érte el, a legfejlettebb 
technológiai segédeszközök használata is hozzájárult sikeré-
hez, a nyelvtanítás közügy lett, kiváló nyelvészek, pszicholó-
gusok mííködtek közre a tananyagok elkészítésében /pszichológiai 
tanulás-elméletek felhasználása, elsősorban a behavioristák 
elméletének/; úgy látszott, ez az egyetlen járható út. Az év-
tized végén, a 70-es évek kezdetén azonban bizonyos megtorpanás, 
visszahatás köv -kezett be. 
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Kétségek a módszerrel kapcsolatban 
1969-ben az alkalmazott nyelvésm&t Cambridgeben megrendezett 
II. nemzetközi kongresszusán a résztvevők többsége már az 
audiolingvális módszer hiányosságairól számol be; S« Belasco 
arról, hogy az így tanítottak egy része jól megtanult ugyan 
beszélni, de a hallás utáni éptésük ne;n fejlődött kellően, 
E. A. Nida arról, hogy a kitífnő értéft és a struktúrák ismerete 
nem vonja maga után a spontán beszédkészséget, legtöbben arról, 
hogy az írás-olvasási készség elmaradt a beszédkészség mögött; 
új módszereket ajánlanak,vagy részben a régiekhez való vissza-
térést. L. D .Newmark például az új californiai egyetem alapí-
tásakor munkatársaival együtt - élve az új lehetőséggel, hogy 
tiszta lappal indulhatnak - 'forradalmian"új módszert kívánt 
bevezetni, mondván, hogy H no element of a language-teaching 
program could be necessary if successful first and second 
language learners had done without it in gaining their 
proficiency. w / The Bsychology of Second Language Learning -
- papers from the second .International congress of applied 
linguistiC8. Cambridge University Press .1971/ 
Ezen elv jegyében számúzták programjukból az alkalmazott nyel-

vészet kontrasztív ,elemzéseit az anyanyelv és célnyelv között, 
valamint az összes ennek megfelelő fonológiai, morfológiai és 
szintaktikai drilleket is, továbbá az összes használatban levő 
nyelvkönyvet. " We adopted the common sense, but the heretical 
view that the best preparátion for learning to use a language 
Was observation of the language in use by others and experience 
in using the language oneself. " /uo./ 
Két évre szóló, heti 12 órás programjuk a kovrtkezőkből te-

vődött össze: 
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3 óra társalgás anyenyelvi beszélővel 
3 óra nyelvi labor egyéni szalagokkal - dialógusok, kér-

dés-feleletek könyvek és újságok szövegével kap-
csolatban /tehát nem nyelvtani drill/ 

2 óra csoportkonferencia a felmerülő nyelvi, nyelvtani 
kérdésekről 

2 óra szövegek olvasása, gyorsolvasás fejlesztése /10-20 
oldalnyi szöveg!/ 

1 óra hagyományos nyelvtan 
1 óra általános nyelvészet és tájékozódás az adott nyelv-

terület civilizációjáról és történetéről. 
Ez a minden addigival szakító módszer természetesen szélső-, 
séges példa, de az egész konferenciára az jellemző, amit 
P. Pimsleur, a kiadvány szerkesztője igy foglal össze: w a 
mood ot self-questioning became perceptible throughout the 
profession"/u. ott bevezető/ "how can the material, however 
expertly analysed, be presented to the student so that he 
will develop foreign language competence? This is clearly 
a question for psychology to answer. We would suggest that 
the focus of our enquiries must move from the language to 
the learner, from the material to the person who is to absorb 
it"/ A pszichológia felé fordulás természetesen nem csak 
a drillektől megcsömörlött, újat /vagy régit/ keresők sa-
játja, hiszen a programozott oktatás alapja is pszichológiai, 
ezen belül tanulé's-elméleti. 

3. A programozott oktatás pszichológiai alapjai 

Thorndike-nek a behaviorizmus klasszikusának 1911-ben meg-
fogalmazott, hires effektus-törvénye szerint "kielégülést 
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hozó következmények" /jutalmazás, vagy a büntetéstől való mente-
sülés/ erősítik az S-R /stimulus — válasz/ kapcsolatot, míg a 
"bántalmat okozó következmények" /büntetés/ gyengítik azt. 
/Woodworth-Schlosberg: Kísérleti pszichológia 670. old./ 
Ez az alapja a Skinner-féle operáns, vagy instrumentális kondi-
cionálásról szóló elméletnek, amely abban különbözik a pavlovi 
klasszikus kondicionálástól, hogy míg az utóbbinál az állat 
csupán azt tanulja meg, hogy a feltételes inger /pl. csengő/ 
a feltétlen inger /étel/ megjelenését jelzi, így magában is 
kiváltja a valaszt /nyálelválasztás/, az operáns kondicionálás-
nál a Skinner-dobozban elhelyezett állatnak tennie kell valamit 
azért, "viselkednie" kell /pl. billentyű lenyomása/, hogy a 
"jutalom" vagy "megerősítés" /étel/ megjelenjen. Erre a megerősí-
tésre építi fel Skinner egész tanulás-elméletét, amely a programo-
zott oktatás lényege. Skinner szerint nincs különbség e tekin-
tetben az állati és emberi viselkedés között. Az emberi tanulás-
nál un. "másodlagos megerősítők" játszanak szerepet, dicséret, 
pénz, társadalmi érvényesülés. Skinner szerint "a hagyományos 
osztálytanítással szemben a legsúlyosabb kritika a megerősítés 
viszonylagos ritkasága". /B. P. Skinner: A tanítás technológiá-
ja. Gondolat, 1973./ A régi iskolában az ellenőrzés kifejezetten 
averzív volt, a tanuló azért tanult, hogy megmeneküljön a bünte-
téstől. Skinner szerint a helyzet lényegileg ma sem változott, 
hiszen a tanár, vagy szülők neheztelése, rossz véleménye, rossz 
osztályzat, a többiek nevetése ugyanilyen averzív tényezők. A 
sikeres tanulás egyetlen útja a megerősítéses kapcsolatok számá-
nak növelése: a tanuló kapjon minél nagyobb számú pozitív erő-
sítést. Ennek érdekében a tananyagot egészen hr.,ró részekre kell 
bontani, és minden egyes lépés kapjon megerősí -st. "Ha az egy-
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más utáni lépéseket a lehető legkisebbre vesszük, a megerősítés 
gyakorisága maximálisra növelhető." Skinner elveti az audiovizu-
ális módszer figyelemfelkeltő, érdekességet, színességet hozó, 
szemléltető törekvéseit is. Ezek a módszerek szerinte rendszerint 
nem azokat a viselkedési formákat erősítik meg, amit kellene, 
pl. a szemléltető eszközökkel felszerelt, kellemesen berende-
zett tanterem csak az oda való belépést erősiti meg, egy szép 
színes ábra csupán a könyv kinyitására irányuló viselkedést, 
és nem ösztönöz a színes kép alatti szöveg elolvasására, meg-
értésére és megjegyzésére. Szerinte az érdekességnek /'mint 
megerősítés/ csak akkor szabad bekövetkeznie, amikor a tanuló 
elolvasta és megtanulta a szöveget. 

4. A programozott oktatás alapelveinek bírálata 

Skinner rendszerével szemben a legalapvetőbb kifogás, hogy 
a programozott oktatást teljesen az állatokon végzett pszicho-
lógiai kísérletekre alapította, nem véve figyelembe a speci-
álisan emberi pszichikai tényezőket. Leontyev szerint /A. A. 
Leontyev: Pszicholingvisztika és nyelvtanítás. Tankönyvkiadó, 
1973./ legnagyobb hibája, hogy csupán "a tanulói pszichikai 
aktivitás külső megnyilvánulásait" /a viselkedést/ idézi elő, 
anélkül, hogy aktív hatást próbálna gyakorolni "azokra a pszic-
hikai folyamatokra, amelyek a tanuló fejében végbemennek az isme-
retek elsajátísása, a jártasság és készség kialakítása során." 
A programozott oktatás így csupán ismeretek között igazít el, 
egy stimulusrendszer megszervezésére korlátozódik, a tanu'ió lelkét 
pedig úgy értelmezi "mint egy fekete ládát", a belső folyama-
tokkal nem foglalkozik. B. V. Bel.jajev "A legújabb idegennyelv-
oktatási módszerek pszichológiai elemzése" c. értekezésében az 
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ott említett módszerek közé fel sem veszi a programozott 
oktatást, amely szerinte csupán "eljárásnem önálló módszer, 
nem lévén saját elméleti, metodikai koncepciója az elsajátí-
tás folyamatára vonatkozólag. 

A programozott oktatást és általában a nyelvi laboratórium 
túlzásba vitt alkalmazását természetesen nemcsak a szovje-
tek bírálják, hanem sokan, elsősorban azért, mert a tanuló-
nak a géppel, illetve önmagával folytatott beszélgetése 
nem természetes körülmények között történik - ahol beszéd-
helyzet, gesztus, arcjáték, egyéb extralingvális tényezők 
is szerepelnének - és ha a csak így tanított tanulók a nyelvet 
beszélő emberrel kerülnek szembe, elvesztik lábuk alól a talajt. 

A szovjet nyelvtanítás teoretikusai a Skinner-féle operáns 
kondicionálással szemben Pavlovhoz térnek vissza, aki a 
klasszikus kondicionálást sohasem tartotta emberre érvé-
nyesnek, aki szerint a második jelzőrendszer, a szó tette 
az embert emberrér Ez teljesen ellentétes azzal, hogy 
Skinner szerint a verbális viselkedés ugyanolyan törvények-
nek engedelmeskedik mint bármilyen más viselkedés, ennek 
megfelelően kialakulása csupán a stimulus mennyiségétől 
és eloszlásától függ, minőségileg semmi újat nem hoz a vi-
selkedésbe. 

5* Verbális tevékenység 

A szovjet pszichológia nern verbális viselkedésről, hanem 
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verbális tevékenységről beszél. /A. A. Leontyev: "Az orosz 
nyelv, mint idegen nyelv tanításának pszichológiai alapjai." 
Ruszszkij jazük za rubezsom. 1974. 4. 54-60. p./ Mint a 
szerszám a tevékenységhez, a nyelvi jelek a pszichikumhoz 
nem mennyiségileg adódnak hozzá, hanem megváltoztatják an-
nak struktúráját. A pszichikum új tulajdonságokkal gazda-
godik a nyelv révén. "A nyelv alapjában átszervezi az emberi 
pszichikumot, nem pedig hozzáad valami kiegészítőt." Vigot-
szklj bebizonyította, hogy a beszéd származástani gyökerei 
és fejlődése is teljesen különbözik a gondolkodás genetikai 
és fejlődési sajátosságaitól, "az intellektus fejlődésének 
beszéd előtti fázisa világosan elkülöníthető." /Vigotszkij: 
Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, 1967./ A Vigotszkij 
iskolájához tartozó P. Ja. Galperin "szellemi tevékenység" 
elmélete képezi a szovjet oktatás-pszichológia egyik bázi-
sát. Az ismeretek elsajátításának útja eszerint: külső cse-
lekvés /gyakorlati tevékenység/ interiorizáció /gondokodá-
si tevékenység/. A külső cselekvések mindig megelőzik a bel-
sőket. Például a kisgyerek számtani müveletek elsajátításakor 
először tárgyakkal operál, azután számokkal. Ez megegyezik 
Plaget véleményével is, aki Le langage et la pensée c. ta-
nulmányában /J. Piaget: Six études de la psychológie/ azt 
fejtegeti, hogy a szenzoros-motoros mechanizmusokban és magá-
ban a cselekvésben előbb megvan a gondolat, mielőtt még 
nyelvhez kötött lenne. A nyelvet mint szimbólumrendszert meg-
előzi egy más szimbólumrendszer. Beszélni még nem tudó kis-
gyerek eljátszik például múltban lezajlott eseményt. Példa-
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and trying to confer a practical mastery of that language, 
the teacher somehow modifies the actual process of reasoning 
of his students.tt = B. V. Beljajev: The psychology of 
teaching foreign languages. Pergamon, 1963./' Minderre 
azért tértem ki ilyen részletesen, mert beszédszituációkhoz 
kötött nyelvtanítási kísérletem elméleti alapja is külső 
tevékenységhez kötött beszéd, mint erről később szó lesz. 

6. A módszert a cél határozza meg 

Mindenesetre az, hogy a nyelvoktatásban nincs minden célra 
egyaránt alkalmas és minden tanuló-típusra egyaránt érvé-
nyes, a nyelvészeti és pszichológiai követelményeket egya-
ránt kielégítő módszer, egyre világosabbá válik, sőt a tár-
gyilagosak számára még egy-egy módszer leglelkesebb hívei 
közt is világos volt a módszer fénykorában is. A coloradol 
egyetemen az 1960-as évtől kezdve nyelvészek és pszichológusok, 
valamint nyelvoktatók egy csoportja kísérletet végzett egy 
egész évfolyam diákjaival. /Scherer - Wertheimer: A psycho-
linguistic experiment in foreign-language leaching. Mc. 
Graw-Hill Book Co. 1964./ A kísérletet rendkívül gondosan 
szervezték meg, a diákokat intelligencia- és nyelvi tesztek 
alapján két egyenlő képességíí csoportra osztották, egyiket 
audiolingvális, a másikat hagyományos módszerrel tanították, 
és két éven keresztül igen sokoldalú és alapos méréseket 
végeztek a két csoportnál. A külső feltételeket is a lehe-
tőség szerint egalizálták, a tanárokat iq igyekeztek egyformán 
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elosztani /kor, gyakorlat, a módszer iránti odaadás szempont-
jából/, arra is ügyeltek, hogy a hagyományos módon tanítottak 
is ugyanannyi technikai felszerelést kapjanak, és úgy tudják, 
hogy a módszer, amivel tanulnak, új és eredeti, hogy a módszerbe 
vetett bizalmuk se legyen kisebb a kisérletiékénél. A végeredmény 
az volt, hogy az audiolingvális módszerrel tanítottak az 1. év 
után jobban beszéltek és értettek, a jobb beszédkészség a 2. 
év után is megmaradt. A hagyományos módon tanítottak az 1. év 
után jobban írtak és olvastak,08 a jobb Íráskészség a 2. év 
után is megmaradt. 

Világos tehát, hogy a módszer kiválasztása, vagy az alkalma-
zott módszerek kombinálása attól függ, hogy milyen célt akarunk 
elérni az oktatandó csoportnál. T. Slama-Cazacu, aki a pszicho-
lingviBztikától várja az összes felmerülő tényezők összeegyez-
tetését, így ír: II faut observer en premier lieu^que la 
linguiBtique appliquée a une attitűdé erronée lorsqu'elle 
traite cet apprentissage comme un processus uniformé, "typique 
ou général", sans prendre en considération l'áge des éleves, 
le but de cette étude et la situation /dans un sens large, y 
compris la motivation etc./ Un principe psycholingui^tique 
íondamental impose la prise en considération de ces facteurs 
ct aide a juger les différents aspects de la question des 
.Tiéthodes "modernes" actuelles." /Az idézet R. Titone: 
Psicolinguistica applicata c. könyvéből való. /Ed. A. Armando, 
1971.// 

A. jszicholingvisztika - ez a viszonylag új tudomány - egyelőre 



- 65 .-

még csak elméleti kérdésekkel foglalkozik a nyelv kompetenci-
ája, mint a nyelvészet birodalma és a nyelvhasználó perfor-
manciája, mint a pszichológiáé problémakörében és egyezer 
talán, létrehozván a szintézist, meg is találja azt a nyelv-
oktatási módszert, amely minden igényt kielégít. Nekünk, 
nyelvoktatóknak azonban addig is oktatnunk kell, mégpedig 
speciális adottságainkat figyelembe véve lehetőleg valamilyen 
optimális kompromisszum segítségével. 
A cél mindenesetre döntő fontosságú. Mi a nyelvoktatás pélja 
a NEI-ben? Hallgatóinkat 1 év alatt a nyelvtudás olyan foká-
ra kell eljuttatnunk, hogy magyar egyetemen megkezdhessék 
tanulmányaikat, és ott a magyar anyanyelvi hallgatókra szabott 
követelményeknek megfeleljenek. Még korábbi cél, hogy kb. 2 hóna-
pos nyelvtanulás után az intézetben a középiskolai matematika, 
fizika, kémia, biológia, történelem stb. anyagokat magyar 
nyelven kezdhessék átismételni, hogy e tárgyak nyelvét is 
elsajátíthassák az egyetem megkezdése előtt, sőt, hogy ismere-
teik esetleges hiányait közvetlenül magyar nyelven pótolják. 
Mi tehát igen kényszerfí helyzetben vagyunk, ezek a célok 
szükségszerűen abba az irányba tolnak minket, hogy minden 
egyéb célt és körülményt figyelmen kívül hagyva, mielőbb a 
szaknyelvek speciális strukturált, az ezekhez szükséges lexi-
kát és kifejezéseket tanítsuk, vagyis nem a beszélt, hanem 
az írott nyelvet, ami minden modern nyelvoktatási módszerrel 
és pszichológiai teóriával ellentétes. Kérdés az, hogy milyen 
mértékben lehetséges elhanyagolni az egyéb tényezőket. Az 
"egyéb" tényezők: egyrészt hallgatóink speciális helyzete -
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olyan országba kerülnek, melynek nyelve tökéletesen idegen 
és még csak nem is rokon egyikük nyelvével sem, a saját vagy 
általuk második nyelvként ismert nyelvet majdnem egyáltalán 
nem használhatják az érintkezés eszközéül, tehát leszólván 
létszükséglet lenne számukra a nyelv minimális érintkezést 
biztosító alapelemeinek rendkívül gyors elsajátítása -
másrészt azok a pszichológiai törvényszerűségek, amelyek minden 
idegennyelv-tanuló esetében hatnak, akik nincsenek is ilyen 
sürgető körülmények között. Ez utóbbiakra szeretnék most kissé 
kitérni. 

II. Az idegen nyelv elsajátításának pszichológiai tényezői 

1. Pszicholongvisztikai kritériumok 

Mit jelent az, hogy valaki elsajátított egy idegen nyel-
vet? Ahhoz, hogy tudjuk, a nyelvtanítás melyik útja járható, 
ha azt tífztük ki célul, hogy a pszichikum elfogadja, magába-
építse az idegen nyelvet, a kérdést először e cél felől kell 
megközelíteni. Az elsajátítás helyes útjára vonatkozólag a 
különböző pszichológiai iskolák egészen más nézeteket valla-
nak, valamelyikük igaz voltát csak az elért eredmények bizo-
nyíthatják. Scherer és Wertheimer már említett könyvében a 
kísérletet ellenőrző tesztek között voltak un. pszicholing-
visztikai mérések is. A nyelvtudás pszicholingvisztikai kri-
tériumai között ilyenek szerepelnek: direkt asszociációk, a 
szavak jelentéssel telítettségének mértéke, a válaszadásnak 
az anyanyelvhez hasonló gyorsasága, nyelvtani szerkezetek, 
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idiomatikus kifejezések apró hibái iránti érzékenység stb. 
- röviden: a nyelven való gondolkodás. Ezenkívül; mérték a nyelv 
iránti motivációt, attitűdöt, szociális gátlásokat. Csak né-
hány példát említenék a mérések közül. A direkt asszociáció-
kat pl. ágy mérték, hogy 20 szót, amelyből 10 angol, 10 német 
volt, háromszor felolvastak. /Németül tanuló amerikaiakról volt 
BZÓ./ Utána a vizsgált személyek kaptak egy 30 saóból álló 
listát, amelyben részben az eredeti szavak szerepeltek, de 
nem mindig azon a nyelven, amelyen felolvasták őket, részben 
új szavak is. Meg kellett jelölniük, melyiket hallották már. 
A fordító típus gyakrabban jelölte meg a németül hallott szót, 
amely anyanyelvén szerepelt a listán, mint a Mnemfordító" tí-
pus, mert a fejében rögtön lefordította. A szó jelentéssel 
telítettségének mérésére egyik módszer az volt, hogy német-angol 
szópárokat, amelyek jelentése mégsem pontosan azonos, elhelyez-
tek az Osgood-féle szemantikai skálán, pl. you - du, you - sie, 
joy - Preude, cry - weinen stb. Egy-egy szópárhoz 8 hétfokú 
skálát használtak ilyen bipoláris melléknevekből: jó - rossz, 
világos - sötét, gyenge - erős, gyors - lassú, tetszetős - nem 
tetszetős stb. Aki az idegen szót ugyanoda helyezte, mint az 
anyanyelvit, fordító tipus, ha máshová, de nem helyes a különb-
ség, nem fordító, de nem érzi helyesen a szó szemantikai tar-
talmát. A motivációkat és attitűdöket a Lambert-féle Germano-
philia-skálán mérték, amely eljárásában hasonló az Osgood-ská-
lához, itt azonban 25 bipoláris melléknév /unalmas - érdekes, 
szép - csúnya, kedves - undok stb./ közé ilyenfajta mondatokat 
kellett elhelyezni: "én, amikor németül beszélek", "a némeT.ta-
nárom", "németek", "amerikaiak", "amerikai németek" stb. 



- 68 .-

A nyelvhez való pozitív viszony, és általában a nyelven való 
gondolkodás a mérések alapján jobb volt azoknál, akiket az 
audiolingvális módszerrel tanítottak, mint akiket a hagyomá-
nyossal, amiből egyáltalán nem következik az audiolingvális 
módszer abszolút fölénye más módszerekkel szemben, csak annyi, 
hogy azok, akik beszéden, aktív nyelvhasználaton keresztül 
tanultak, pszicholingvisztikai szempontból jobban elsajátí-
tották az idegen nyelv fogalmaiban való gondolkodást. Ez nem 
mond ellent a tudatos megközelítés elvének sem, de annyit ha-
tározottan jelent, hogy igazuk van azoknak a pszichológusoknak, 
akik szerint az aktív beszéd oldaláról kell megközelíteni a 
nyelvet, ha azt akarjuk, hogy az idegen nyelvnek megfelelő 
dinamikus sztereotipiák kialakuljanak. Hogyan? Ez más kérdés. 
Lozanov és a szuggesztológusok is pl. az aktív beszéd oldaláról 
közelítik meg a nyelvet - innen a sikerük - de módszerük, amely 
csak a társalgás szintjét célozza, mégsem kielégítő mindenfajta 
tanulási cél számára. 

2. Az idegen nyelvi gondolkodás kialakításának útjai: 
tudatosítás vagy "túltanulás" vagy érzék? 

Az idegen nyelven való gondolkodás a pszicholingvisztika 
egyik nagy problémája. Vannak, akik szerint csak az anyanyelvi 
szó telített jelentéssel, és az idegen nyelvi szó csak ezen 
keresztül kapcsolódhat a jelentéshez, illetve fogalomhoz. 
Bel jajev már említett könyvében a Scherer - Wertheimer-félékhez 
hasonló reakcióidő-mérésekről számol be /képet kell megnevezni, 
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szavak ellentétét, hozzájuk kapcóolódó asszociációkat meg-
adni anyanyelven>111. idegen nyelven/. Ezeket a kísérleteket 
különböző fokon álló idegennyelv-használókkal végezték, és az 
eredmény az volt, hogy a reakcióidők az idegen nyelvnél minden 
esetben hosszabbak voltak, és természetesen minél inkább komp-
likált műveletekről volt szó, annál hosszabbak. De a hosszabb 
ideig külföldön élt, vagy a nyelvet gyerekkorban elsajátító egye-
deknél a különbség annyira csekély volt, hogy ez már nem jelent-
hetett anyanyelvi közvetítést. Ebből az következik, hogy lehet-
séges az idegen nyelvi szó közvetlen összeköttetése a fogalom-
mal, anyanyelvi közvetítés nélkül. Beljajev szerint a gondolat 
nem lehet azonos minden népnél, mert "Different peoples have 
different history, live under different climatic conditions, 
and have widely differing material living conditions. Conse-
quently the doctrine of a universal, eternal and unchahgeable 
system of concepts conflicts in our opinion with the Marxist-
Leninist theory of reflection and is allied with the idealism 
of the ancient Greek philosopher Plató and with medieval 
"realism" which recognized the objective existence of generál 
ideas." /50-51. old./ Ebből arra a következtetésre jut, hogy az 
idegen nyelvi gondolatot kell megtanulni, anyanyelvi közvetítés 
nélkül bár, de tudatos megközelítéssel. A direktjnódszert éppen 
azért veti el, mert tudatosítás nélkül a hallott idegen nyelvi 
szót a tanuló az agyában meglevő anyanyelvi fogalomhoz kapcsolja, 
éB így sohasem jut el az idegen nyelvi gondolathoz. Pl. ha a 
tanulóval magyarázat nélkül megértetik, hogy u möiiyá jeszty = 
I have, azt fogja gondolni, hogy u menyá • I; jeszty • have. 
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A különbséget tehát tudatosítani kell, megértetni az idegen 
nyelvi gondolatot, A nyelv elsajátítására szerinte három le-
hetőség van: 

intuitív tanulás /gyakorlatból, vagy direkt módszerrel/ 
- eredménye hibás intuitív nyelvhasználat 

tudatos tanulás /iskolai, hagyományos/ - tudatos nyelv-
használat/ fordító, lassú 

AZ egyetlen helyes út szerinte: 
tudatos tanulás - íníuitív nyelvhasználat 

Ezt a látszólagos ellentétet ú^y magyarázza, hogy bár a megköze-
lítés tudatos, az állanak nyelvhasználati gyakorlattal ki kell 
fejleszteni a tanulóban egy specifikus intuitív érzéket a nyelv 
iránt /"feeling for language'/. £zt a specifikus érzéket Belja-
jev igen fontosnak tartja, állítja, hogy mint ahogy bármilyen 

foglalkozáshoz /zenész, orvos stb./ szükség van bizonyos érzék-

re, ugyanúgy a nyelvhez is elengedhetetlen a grammatikai érzék, 

stílusérzék, szemantikai érzék. Anyanyelvéhez mindenkinek van 

érzéke, az idegen nyelvhez való érzéket ki kell fejleszteni. 

Ezt pedig csak a gyakorlatból lehet. A Saussure-i értelemben 

vett nyelvet tudatosan kell megközelíteni, a beszédet viszont 

csakis a beszédből lehet. A modern nyelvoktatással szemben -
mely általában lebecsüli a "skill"-t, és a hangsúlyt a "habit 
formstion"-re helyezi, amit a folytonos mechanikus drillekkel 
kíván kialakítani, Beljajev hangsúlyozza, hogy a kettő egyformán 
fontos, mert amikor az ember mondanivalóját újonnan alkotja, 
az nem csupa "habit", hanem rugalmasan, önállóan kell kezelnie, 
újra alkotnia a nyelvet, ez pedig "skill". "Practical command 
of a language is not a habit, but a skill, based not only on 
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theoretical knowledge but alsó on firmly assimilated speech 
habits". /80. p./ Beljajev elveiből ez utóbbiakat igen lénye-
gesnek tartom, és úgy érzem, a nyelvoktatás helyes útjának a 
felismeréséhez ennek a kettősségnek a megragadásával és dia-
lektikus egységben való szemléletével nagyon közel kerülhe-
tünk. Egyébként, a "szélsőséges" drill-pártiaktól eltekintve 
/mint pl. Brooks, aki szerint a tanórai beszédnek kommunikatív 
célra való felhasználása kifejezetten zavarja az automatizáló-
dást/ a nyugatiak közül is sokan vallanak hasonló nézeteket. 
A Gestalt-pszichológusok is helytelenítik a tudatosítás és 
kommunikatív alkalmazás nélküli mechanikus ismétlő gyakorlatok 
túlzásba vitelét, az ún. "túltanulást" /overlearning/. 
Wertheimer Productive thinking c. müvében /New York, 1945./ 
leírja azt az ún. "vakító effektust",amit a betanult, megme-
revedett pattern-ek gyakorolnak, megakadályozva a spontán 
beszédhelyzetben a rugalmas, szabad verbális reagálást. 
"Repetition is useful, but continous use of mechanical repe-
tition alsó has harmful effects. It is dangerous because it 
ea3ily induces habits of sheer mechanized action, blindness, 
tendencies to perform slavishly instead of thinking, instead 
of facing a problem freely". Példaként egy anekdotát mesél el 
egy kisfiúról, aki a papájának azzal dicsekszik, hogy már nagyon 
jól tud számolni az iskolában, gyorsan és hibátlanul tud össze-
adni, osztani, szorozni, kivonni, csak sajnos azt nem tudja, 
mikor melyiket kell használni. A behavioristákhoz tartozó 
E. Tolman is helyteleníti a túlnyújtott ismételtetést, mivel 
ez fixálja a sztereotip válaszokat és egy fejlettebbtudásszinten 
akadályozza a beszélőt abban, hogy hajlékonyan, szinonim kifejezé-
sekkel, párhuzamos szerkezetekkel élhessen. 
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Az audiolingvális megközelítés fő módszerei a "pattern-
practice", a dialógus-memorizálás, az irányított dialógus, 
végül a dialógus rekombinációja. /A jugoszláv és francia 
audiovizuális módszer ettől lényegileg nem tér el, a különb-
ség csak abban van, hogy a dialógust képekhez köti./ Ezekkel 
a módszerekkel vagy a módszerek egyes elemeivel szemben a 
pszichológiának bizonyos kifogásai ill. fenntartásai vannak, 
a már említetteken kívül is. Wilga M. Rivers The psychologist 
and the foreign language teacher c. könyvében részletesen, pár-
huzamosan elemzi az audiolingvális módszer minden fő elgondo-
lását a különböző pszichológiai tanulás-elméletekkel szembe-
állítva, illetve egybevetve, majd a pszichológiai elvek figyelem-
bevételével a módszer bizonyos korrekcióját javasolja. Elfogadva 
az audiolingválisok egyik fő tételét, hogy a nyelvtanulás'elsősor-
ban a jártasságok kialakításának mechanikus folyamata /"Foreign-
language learning is basically a mechanical procesB of habit 
formation11/ felhívja a figyelmet ennek fő veszélyeire: az una-
lomra és fáradtságra. A kísérleti pszichológia művelői sok és 
sokfajta kísérlettel bizonyították, hogy a telítődés, ami a 
halmozott ismétlés következménye, végül a már létrejött felté-
teles kapcsolat kioltásához vezet. 

3. A teljesítmény tényezői, a "drive" szerepe 

A teljesítmény tényezőinek pontos tisztázása a pszichológiában 
elsősorban Hull érdeme. A tanult készség, amelyet Hull a 
"kapcsolat erősségének" nevez /Woodworts - Schlosberg: Kísér-
leti pszichológia. A teljesítmény tényezői c. fejezet/ a belső 
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késztetéstől /un. drive/ és a külső ösztönzőktől /ez a tárgy, 
amire a drive irányul/, valamint a megerősítések számától. 
Az emberi belső késztetések között speciálisan emberi ténye-
zők ÍB szerepelnek: az elért eredmények ismerete, maghatáro-
zott célok, tendencia a feladat befejezésére. Az ún. modern 
nyelvoktatási módszerek legfőbb hibája /szerintem/, hogy a 
fenti összefüggésből elsősorban a megerősítéseket veszi fi-
gyelembe, sokkal kisebb gondot fordítva az ösztönzőkre. Hiá-
ba erősítik meg a helyes-választ, ha a tanuló belső késztetése 
/drive-ja/ kimerült, vagy maga a külső ösztönző - a céltárgy -
nem elég vonzó. /Pl. azért, mert aktív beszédben, önmaga kifejezé-
sére, saját gondolatai közvetítésére nem használhatja a sokszo-
rosan begyakorolt mondatokat./ Belső késztetése pedig egysze-
rűen a fáradtságtól is kimerülhet /inkább emocionális, mint 
fizikai fáradtság/, de pl. attól is csökkenhet a drive-szint, 
ha a tanuló igényszintje túl alacsony, ekkor belső megerősítés 
lép fel - ő már elégedett a teljesítményével mielőtt a megerő-
sítés a tanár, vagy gép részéről is bekövetkezne, a drive-szint 
csökken, a tanuló fáradtságot érez. A fáradtságra ún. "reaktív 
gátlás" /Hull/ lép fel, ez pedig frUlztráclókhoz vezet, menekü-
léshez az egész helyzettől, a nyelvtanulástól. Az állandó meg-
erősítés - az audiolingvális módszer másik fő elve - "Habits 
are strenghtened by reinforcements" /Rivers/ - nem elég a belső 
késztetés fenntartásához, hiszen itt rengeteg más tényező is 
szerepet játszik. Az utóbbi évtizedek kutatásai az elsődleges 
drive-ok /éhség, szomjúság, szexuális és utódápolási, alvási, 
salakanyagok ürítésére és védekezésre irányuló/ közé újabb 
primér drive-okat is felvett, nem is csak emberre, hanem állat-
ra is jellemzőket: ilyen az általános aktivitásdrive /mozgásr 



- 74 .-

igény/ továbbá az ún. kiváncsiságdrive, a változatosságra, a 
környezet kikutatására irányuló belső késztetés. /Barkóczy -
Putnoky: Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó, 1967./ Állat-
kísérletekben ÍB bebizonyították, hogy "az új, a megszokott 
környezet ingereitől eltérő, meglepetést keltő, előzetes vá-
rakozás ellenére is fellépő ingerekkel szemben az állatok úgy 
viselkednek, mint közvetlen biológiai megerősítő ingerekkel." 
/Pl. patkányok, melyek a céldoboz felé vezető utak közül ta-
nulás után mindig a legrövidebbet választják, ha egy rövid és 
egy hosszú, de változatos ingereket szolgáltató út közül vá-
laszthatnak, az utóbbit választják./ ..."Embernél EEG vizsgála-
tokkal igazolták, hogy a szokatlan, újszerű ingerek hatására 
a központi idegrendszer, elsősorban az agykéreg aktivitási 
szintje nő, s ezzel működésre kedvezőbb állapotba kerül." Már 
a csecsemőkorban kezdődik s kisgyerekkorban folytatódik az ún. 
"kutató manipuláció", új tárgyak keresése, szétszedése, új és 
új környezet megismerésére irányuló vágy. "Ez a mechanizmus 
az egész emberi megismerési tevékenység legalapvetőbb moti-
vációs bázisát képezi." /U. ott./ 

4. Motiváció 

A motiváció szerepét a nyelvtanulásban /és minden tanulásban/ 
nemcsak mindenfajta pszichológiai iskola, hanem minden, a nyelv-
tanítás elméletével foglalkozó szakember sem győzi eleget 
hangsúlyozni. Úgy érzem azonban, a gyakorlatban mégsem támasz-
kodnak a nyelvtanulók személyes motivációjára a szükséges és 
lehetséges mértékben. Már 1943-ban, az amerikai hadsereg nyelv-
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oktatási céljaira kiadott audiolingvális program második helyen 
emliti a nyelvtanulók magasfokú motiváltságát a feltételek so-
rában. Pimsleur szerint /Foreign Language Learning Ability 
1961/ a nyelvtanulás két alapvető tényezője a verbál-intelli-
gencia kvóciens és a motiváció, mint ahogy a pszichológia sze-
rint minden teljesítmény két tényezőtől függ: képesség + moti-
váció. Motiváció nélkül a teljesítmény létre sem jön. "A ki-
pesség olyan, mint egy gép, amely csak akkor tudja munkáját 
végezni, ha energiával ellátják." /Woodworth - Schlosberg: A 
tanulás és teljesítmény motivációja c. fejezet 795./ A köte-
lező iskolai nyelvtanításnál komoly gondokat okoz, hogyan mo-
tiválják a tanulót a nyelv elsajátítására, hiszen előfordul, 
hogy mivel a nyelvet nem saját elhatározásából tanulja, nincse-
nek meg hozzá fűződő személyes érdekei, motívumai. A nyelvtanulás 
kezdeti nehézségein pedig egyedül az erős motiváció segítheti 
át a nyelvtanulót addig a fokié, a^ol a nyelv tudása, alkalmaz-
hatósága már sikert és így további ösztönzést jelent. A nyelv-
tanulás kezdeti szakasza óriási erőpróbát jelent az egész szemé-
lyiség számára, nem is annyira intellektuális, mint elsősorban 
emocionális BÍkon. Minden a kezdetben dől el - írja Ch. P. Boutol 
Les mécanismes dracquisition de francais - Langue étrangere chez 
l'adulte /1969./ c. müvében. "L'avenir de ce second moyen de 
communication et d'expression que constitute la langu© seconde 
est mis en cause par les premieres réactions initiales." 
Az Alliance Francaise-ben szerzett sokéves tapasztalatai alap-
ján a szerző leírja a kezdő felnőtt nyelvtanuló nehéz helyzetét. 
Itt az egész személyiség van a játékban. Az intelligens felnőtt-
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nek, aki anyanyelvén árnyaltan, finoman fejezheti ki gondola-
tait, most alázatot kell tanúsítania az új nyelvvel szemben, 
nem mondhatja azt, amit gondol, csak amit tud. Egy szakadék van 
gondolatai komplex volta és a rendelkezésére álló primitív kife-
jezőeszközök között. Fiziológiai erőfeszítése, a fül, az arc-
izmok, a hangképző szervek erőlködése az idegen hangok megkülön-
böztetésére és reprodukálására, miközben a számára motiválatlan, 
tartalmatlan és gyerekes szöveget ismételgeti, a nevetségesség 
tudatát keltik benne, ami személyiség-típusától függően a leg-
különbözőbb gátlásokat idézheti elő: gőg, frusztrációk, megalázott-
ság, amelyek szintén különböző reakciókhoz vezethetnek, alsóbb-
renduségi érzéshez az introvertált, félénk típusoknál, felsőbb-
rendűségi érzéssel való kompenzációhoz az agresszívebb típusok-
hál /az anyanyelv logikájára hivatkozva oppozicióba kerül a 
nyelvvel, mint a "logikátlant" utasítja vissza/, totális elzár-
kózáshoz is vezethet, különösen olyan emigránsoknál, akik amúgy 
sem tudnak beilleszkedni a környezetbe. /Az Alliance tapasztala-
tát ezen a téren különösen érdekesen vethetjük össze a NEI hall-
gatóinak helyzetével!/ Hasonló reakciókról számol be W. Rivers 
is már említett könyvében - a skála nála is a teljes elnémulás-
tól az anyanyelvi akcentus, strukturák "csakazértis" használa-
táig terjed. Hiszen a felnőtt személyiségének a nyelv "majdnem 
fegyvere" volt, és most ettől megfosztva azt kívánják tőle, 
hogy viselkedjen úgy, mint egy gyerek, viselje, hogy nyilvá-
nosság előtt gyerekes és hibás mondataiért kinevetik; ha valami 
eredetit próbál alkotni, vagy mondani, az más tárgyakban jó, 
itt azt kivánják, hogy ne kezdeményezzen, hanem kövesse vakon a 
tanrírt. A szorongás, zavar, megalázottság, frusztrációk a nyelv-
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tanulás kezdeti Bzakaszának velejárói a pszichológiailag 
legkiegyensúlyozottabb egyedeknél is. Az egyetlen, ami si-
kerrel segítheti át a nyelvtanulót ezen a szakaszon, az, ha 
erősen motivált a nyelv elsajátítására, mint célra. W. Lamberth. 
aki az attitűdök és motiváció hatását tanulmányozta az idegen-
nyel-tanításban, egy "instrumentális" és egy "integratív" ori-
entációt különböztet meg a nyelvtanulásban. Előbbi azokra vo-
natkozik, akik a nyelvet' professzionális célra kívánják hasz-
nálni, utóbbi azokra, akik beilleszkedni, azonosulni kívánnak 
azzal a közösséggel és kultúrával, amely ezt a nyelvet beszéli.1 
Kísérletileg kimutatta, hogy az utóbbiak, akiket céljuk arra 
motivál, hogy a nyelvet kommunikáció céljára használják, ered-
ményesebben tanulják a nyelvet. A NEI diákjainál mindkétféle 
motiváció szerepel: az instrumentális - pályájukhoz, egyetemi 
tanulmányaiknoz szükséges a magyar nyelv- és az integratív is, 
hiszen 6-7 évig magyar közösségben kell élniük,és ez közelebbi, 
rövidebb távú, tehát közvetlenebbül ható, erősebb motivációt 
képez. /Lambert szerint önmagában is erősebb./ A hosszútávú, 
távoli célra való összpontosítás mindenképpen több energiát 
igényel, szándékosságot, az akarat erőfeszítését. A szándékos 
cselekvést "gyengén motivált viselkedésként fogjuk fel" . 

/Barkóczy - Putnoky/. Világos, hogy mivel az integrációra irá-
nyuló motiváció önmagában is erősebb, és a mi esetünkben a közeM 
célra irányultsága miatt is erősebb, elsősorban erre kell épí-
tenünk - legalábbis az oktatás kezdeti szakaszában. A beszédta-
nít-Ással indító modern intenzív tanfolyamok egyilrlegnagyobb 
proMémája a motiváció csökkenése a nyelvoktatás későbbi sza-

mivel a nyelvtan tudatos ismeretére, az írott, ill. 
roíiaJmi nyelv elsajátítására sokkal kevesebb ember motivált, 
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mint az érintkezést biztosító beszédre. Amikor már a tanuló 
a nyelv segítségével túrista-nívón megérteti magát, gyakran 
elveszti további érdeklődését - olyan helyzetben érzi magát, 
ami számára "végszituáció" /Rivers - a terminust Koffka értel-
mezésében használja, aki az ember törekvését a lezárásra 
/closure/ alapvető reakcióként tárgyalja: amíg egy motívum 
;hat, az ember átmenetinek érzi a helyzetet a cél felé töre-
kedvén, amikor elérte, a végszituációban aktivitása minimálisra 
csökken./ A NEI-ben ebben a tekintetben nagyon jó helyzetben 
vagyunk, mert amikor az integrációra irányuló motiváció kielé-
gült, a kiváncsiságdrive csökkent, felléphet az új, instrumen-
tális orientáció - a nyelv mint az egyetemi tanulmányokhoz 
szükséges eszköz. 

5. Motiváció a kommunikációra 

Az elsődleges motivációs tényező - mindenkinél, nemcsak az ide-
/gennyelvi környezetbe került tanulóknál - tehát mindig a nyelv 
mint az érintkezés, a kommunikáció eszközére irányul. Ha az 
erre irányuló motivációt nem vesszük figyelembe /későbbi célok: 
a nyelv mint tanulmányaik eszköze érdekében/ sajátmagunkat 
fosztjuk meg egy hatalmas eszköztől, mely oktatásunk gyors si-
kerét biztosítaná. "A motiváció egyik pszichológiai faktora 
az idegen nyelv elsajátítása sikerének" - írja Leontyev már 
idézett cikkében. "A beszédtevékenység motivációk nélküli ta-
nítása felveti a cselekvés "tárgyának" problémáját, megfosztja 
azt pszichológiai tartalmától". Beljajev elméletének leglénye-
gesebb pontja szintén az, hogy a nyelvet mint a kommunikáció 
eszközét kell tanítani, mert csak így szolgálja a tanuló érdé-
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tanulás kezdeti szakaszának velejárói a pszichológiailag 
legkie gyensulyozottabb egyedeknél is. Az egyetlen, ami si-
kerrel segítheti át a nyelvtanulót ezen a szakaszon, az, ha 
erősen motivált a nyelv elsajátítására, mint célra. W. Lamberth. 
aki az attitűdök és motiváció hatását tanulmányozta az idegen-
nyel-tanításban, egy "instrumentális" és egy "integratív" ori-
entációt különböztet meg a nyelvtanulásban. Előbbi azokra vo-
natkozik, akik a nyelvet' professzionális célra kívánják hasz-
nálni, utóbbi azokra, akik beilleszkedni, azonosulni kívánnak 
azzal a közösséggel és kultúrával, amely ezt a nyelvet beszéli. 
Kísérletileg kimutatta, hogy az utóbbiak, akiket céljuk arra 
motivál, hogy a nyelvet kommunikáció céljára használják, ered-
ményesebben tanulják a nyelvet. A NEI diákjainál mindkétféle 
motiváció szerepel: az instrumentális - pályájukhoz, egyetemi 
tanulmányaiknoz szükséges a magyar nyelv- é& az Íntegratív is, 
hiszen 6-7 évig magyar közösségben kell élniük,és ez közelebbi, 
rövidebb távú, tehát közvetlenebbül ható, erősebb motivációt 
képez, /Lambert szerint önmagában is erősebb./ A hosszútávú, 
távoli célra való összpontosítás mindenképpen több energiát 
igényel, szándékosságot, az akarat erőfeszítését. A szándékos 
cselekvést "gyengén motivált viselkedésként fogjuk fel" . 

/Barkóczy - Putnoky/. Világos, hogy mivel az integrációra irá-
nyuló motiváció önmagában is erősebb, és a mi esetünkben a közelii 
célra irányultsága miatt is erősebb, elsősorban erre kell épí-
tenünk - legalábbis az oktatás kezdeti szakaszában. A beszédta-
nítrínsal indító modern intenzív tanfolyamok egyfrlegnagyobb 
problémája a motiváció csökkenése a nyelvoktatás későbbi sza-
X;-«:-;:-.;V:>an, mivel a nyelvtan tudatos ismeretére, az írott, ill. 
'-oáalmi nyelv elsajátítására sokkal kevesebb ember motivált, 
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mint az érintkezést biztosító beszédre* Amikor már a tanuló 
a nyelv segítségével túrista-nívón megérteti magát, gyakran 
elveszti további érdeklődését - olyan helyzetben érzi magát, 
ami számára "végszituáció11 /Rivers - a terminust Koffka értel-
mezésében használja, aki az ember törekvését a lezárásra 
/closure/ alapvető reakcióként tárgya].ja: amíg egy motívum 
jhat, az ember átmenetinek érzi a helyzetet a cél felé töre-
kedvén, amikor elérte, a végszituációban aktivitása minimálisra 
csökken./ A NEI-ben ebben a tekintetben nagyon jó helyzetben 

' vagyunk, mert amikor az integrációra irányuló motiváció kielé-
gült, a kiváncsiságdrive csökkent, felléphet az új, instrumen-
tális orientáció - a nyelv mint az egyetemi tanulmányokhoz 
szükséges eszköz. 

5. Motiváció a kommunikációra 

Az elsődleges motivációs tényező - mindenkinél, nemcsak az ide-
/gennyelvi környezetbe került tanulóknál - tehát mindig a nyelv 
mint az érintkezés, a kommunikáció eszközére irányul. Ha az 
erre irányuló motivációt nem vesszük figyelembe /későbbi célok: 
a nyelv mint tanulmányaik eszköze érdekében/ sajátmagunkat 
fosztjuk meg egy hatalmas eszköztől, mely oktatásunk gyors si-
kerét biztosítaná. "A motiváció egyik pszichológiai faktora 
az idegen nyelv elsajátítása sikerének" - írja Leontyev már 
idézett cikkében. "A beszédtevékenység motivációk nélküli ta-
nítása felveti a cselekvés "tárgyának" problémáját, megfosztja 
azt pszichológiai tartalmától". Beljajev elméletének leglénye-
gesebb pontja szintén az, hogy a nyelvet mint a kommunikáció 
eszközét kell tanítani, mert csak így szolgálja a tanuló érdé-
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keit, amelyet két vonás jellemez - kíváncsiság /a tudás meg-
szerzésére irányuló törekvés/ és pozitív emocionális attitűd 
a tárgy iránt. "Interest must always be reinforced by the 
practical effect of activity corresponding it." /601. old./ 
A megerősítést tehát nem a skinneri értelemben használja, hanem 
a cselekvés, á beszédtevékenység gyakorlati használhatóságát te-
kinti a legközvetlenebb megerősítésnek. Ha a nyelvet önmagában 
tanulmányozzuk, csak a gondolat tárgya marad, nem lesz eszköze, 
tehát beszéd és gondolat az idegen nyelven csak akkor alkothat 
egységet, az idegen nyelv akkor kapcsolódhat a gondolkodási fo-
lyamatba szervesen, ha eredeti céljára, a gondolat közvetítésére 
használjuk már a tanuláskor is a kommunikáció folyamatában. Ch. 
Bouton a gondolat kifejezését és a kommunikációt gondosan elkü-
löníti, mint a nyelv elsajátításának különböző fokait, pszicho-
lógiai és nyelvészeti szempontból egyaránt. A gondolatok önálló 
kifejezése magasabb fokot képvisel, a nyelv alkotó módon való 
kezelését, ahol gondolati árnyalatok, stilisztikai finomság 
is szerepet játszanak; belső stimulusra jön létre, a külső sti-
mulera következő kommunikáció az egyszerűbb, alapvetőbb fok, 
ahol a szituáció megkívánta spontán, automatikus válaszokat 
kell adni. Ez a nyfelv elsajátításának első foka szerinte is -
"donner au sujet la disponibilité de comportements verbaux 
sűrs tlans des situations de communication.11 /583./ Rivers is 
kiemeli, hogy az audiolingvális módszernél az irányított dia-
lógusok mondatait begyakorolt tanulóknak rendkívüli nehézséget 
jeleat az ezekről való áttérés a spontán kommunikációra. Ezért / 
azt ajánlja, hogy a tanár olyan szituációkat teremtsen, ahol a | 
tanuló akar mondani valamit, és vigyázzon arra, hogy soha ne 
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kommunikáljanak, ha nincs mit mondaniuk, "The teacher must 
realize that the student cannot converse in the foreign 
language if he has nothing to communicate. He must want to 
communicate and must have somé idea to express. Attention 
should be given to the structuring of situation in the class-
roon which reproduce as closely as possible the features of a 
real-life communication situation in the native language." 
/157./ J. W. Oller Language, communication and second language 
learning c. felszólalásában a már említett Cambridge-i kong-
resszuson szintén azt sürgeti, hogy a "hogyan mondjuk?" kér-
dése helyett,arait a strukturalista nyelvészetben' gyökeredző 
transzformációs grammatika helyezett az előtérbe, térjünk rá 
végre a "mit mondjunk?" kérdésére, mert bebizonyosodott az, 
hogy "50 000 jól analizált és jól megtanult struktura sem 
biztosítja azt, hogy a tanuló kommunikálni tudjon a célnyelven." 
Rangsúlyozza, hogy ez nem a nyelv fonológiai, szintaktikai sa-
játságai megtanításának elhanyagolását jelenti, hanem, hogy 
ezelafc 'a kommunikáció szempontjából realisztikus kontextusban 
mutassák be." Szinte indulatosan ítéli el azokat /Nelson 
Brooks 1964, Rand Korton 1966./, akik szerint a pattern drillek 
az aktív kommunikációtól elszigetelve tanítandók meg. "Morton 
went so far as to insist that the acquisition of manipulative 
skills mu6t preceae expressive use", Ottó Jespersenre hivatkozik, 
aki már 1904-ben nevetségessé tette az olyan nyelvkönyveket, 
amik alapján azt lehet hinni, hogy a franciák olyan rendszeres 
lények, akik egyik nap csak jövő időben, másik nap csak 
passé défini-ben beszélnek, és keserííen teszi hozzá, hogy ez a 
gúny ma'aktuálisabb lenne, mint valaha. "The basic goal of 
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foreign language teaching is to enable the student to 
successfully send and recelve messages in the foreign language, 
that ihe neceesary and sufficient means for achieving this 
objective is to involve the student in active communication 
in the target language. The sooner, the better." 

Az említett Bzerzők valamennyien megegyeznek tehát abban, 
hogy mivel a nyelvtanulók motivációja elsősorban a kommu-
nikációra irányul, olyan helyzetet kell teremteni, amiben a 
tanuló kommunikálni akar és kommunikálhat, és az aktív be-
széden keresztül juttatni el az aktív nyelvtudáshoz. Erre vi-
szont nincsenek kidolgozott módszerek. Az 1974/75-ös, vala-
mint 75/76-os tanévben megpróbáltam a NEI-ben egy olyan kí-
sérleti módszert alkalmazni külföldi hallgatók magyar nyelv-
oktatásában, amely az eddig kifejtett célokra és pszichológiai 
szempontokra épít. 

III. A kísérlet 

1. A kísérlet elméleti alapjai 

Ezek az eddig elmondottakból következőleg elsősorban hallga-
tóink motivációs adottságainak kihasználását;, valamint 
pszichológiai tanuláselméletek közül a cselekvésre épülő 
tanulás elméletének felhasználását jelentik. 

Anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznék, újra hangsúlyoz mim 
kell, hogy a kommunikációra irányuló motiváció vagy integratív 
orientáció milyen nagy szerepet játszik a mi hallgatóink 
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esetében. A világ minden távoli részéből érkező diákok civilizá-
ciós szokások, kultúra tekintetében is teljesen Idegen környe-
zetbe kerülnek, alapvető és legsürgősebb igényük a tájékozódás, 
eligazodás az új élet feltételei között. Bármennyire fontos 
cél számukra az egyetemi tanulmányok megkezdése, ettől a cél-
tól érkezésükkor 1 év választja el őket, az erre irányuló moti-
vációt csak akaratlagosan tarthatják fenn, az első sürgető szük-
séglet a kommunikáció alapelemeinek azonnali elsajátítására 
hajtja őket. Kísérletem abból áll, hogy az oktatás első négy 
hetében/intenzív, alapozó tanfolyamunk összesen tíz hétre ter-
jed, utána már szaktárgyakat tanulnak/ a nyelvtanulást tisztán 
a legsürgősebb kommunikatív célok szolgálatába állítja a gramma-
tikai tudatosság és rendszeresség betartása mellett, hogy ez a 
későbbi tanulmányok alapjául szolgálhasson. /Intézetünkben 1968. 
előtt már alkalmaztak egy olyan orális módszert, amelynek célja 
a kommunikációs készség gyors megteremtése volt, de ennek a 
módszernek hiányossága az volt, hogy a grammatikai szempontokat 
teljesen figyelmen kívül hagyva csupán kész mondatokat tanított, 
ami a direkt módszer kezdetlegesebb változataira emlékeztet. 
Ez a későbbi rendszerezés szempontjából hátrányt, ill. idő-
veszteséget jelentett./ 

Az oktatásban az ismeretek háromféle forrásból származhatnak: 
szemléleti /képi/, verbális és cselekvő. Kísérletem elsősorban 
a cselekvő megismerésre épül, mivel ez /természetesen a mellőz-
hetetlen két előbbi forrás jelenlétében/ a legalkalmasabbnak 
látszik a kommunikációhoz nélkülözhetetlen szituációk létre-
hozására. "A cselekvésben az egész ember résztvesz. Cselekvés 
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közben szinte valamennyi érzékszervünket foglalkoztatjuk. 
Az idegrendszerben kialakuló kapcsolatok több oldalról erő-
sítődnek meg. Az a körülmény pedig, hogy nemcsak az érző 
pályák, de a cselekvéssel kapcsolatban a mozgató pályák is 
aktivitást fejtenek ki, lehetővé teszi azok együttműködését 
ós kölcsönös ellenőrzését. A cselekvő megismerés természetesen 
nemcsak a mozgásos aktivitást jelenti, hanem a gondolkodással 
átszőtt, elméletileg irányított gyakorlati tevékenységet ál-
talában. A cselekvésben ezen kívül az érzelmek is erőteljesen 
megnyilvánulnak. Ez külön is élményszerüvé és színessé teszi 
a cselekvés utján való megismerést." /Kelemen L.: A pedagógiai 
pszichológia alapkérdései. Tankönyvkiadó, 1970./ A cselekvő 
megismerés az alapja Piaget ismeretelméletének, melynek alap-
képlete: külső cselekvés mÖveletvégzés interiorizáció. 
Ezt fejlesztette tovább Galperin elmélete, amelyet már a ko-
rábbiakban ismertetteni, és amelyre bizonyos tantárgyakban 
módszert is építettek a Szovjetunióban. 

Kísérleti módszerem abban különbözik a nyelvoktatásban gyak-
ran alkalmazott cselekvésektől /pl. dialógusok dramatizált 
előadása/, hogy itt csak a cselekvés az egész tanulási folyamat 
alapja, az ismeretek a cselekvésből következnek, nem az ismere*-
teket alkalmazzuk a cselekvésben. A sorrend minden esetben: 
külső cselekvés, mely verbális közölnivalókat igényel - a 
szóbeli megfogalmazásból vonjuk el a nyelvre vonatkozó ismere-
teket és tudatosítjuk. Ez az eljárás egyébként Összhangban 
van a Claparede által már a század elején megfogalmazott un„ 
"aktív iskola" vagy funkcionális nevelés elveivel. "A fűnk-
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cionális nevelés a szükségletre alapozódik, a tudás, a kutatás, 
a munka szükségletére, mert a szükségből fakadó érdek az, amely 
a reagálásból igazi aktust, cselekvést formál. Az érdeknek, 
vagy szükségletnek törvénye viszont a szervezet aktivitásának 
alaptörvénye. S ebből származik az aktív iskola elve: az akti-
vitást mindig szükséglet váltja ki. Az olyan aktus, amely nem 
kapcsolódik közvetlenül vagy közvetve valamely szükséglethez, 
természetellenes. A szükséglet az élőlények aktivitásának moz-
gatója. S ha a nevelés ezt nem veszi figyelembe, ez azért van, 
mert a nevelés nem életszeríf." /Clapar&de: Funkcionális neve-
lés. Tankönyvkiadó, 1974./ A modern kutatások tökéletesen igazol-
ták Claparede elveit, csak amit ő szükségletnek nevez, azt ma 
drive-nak hívják, ami minden aktivitás hajtóereje, amit pedig 
érdeknek, azt ma motívumnak nevezik. 

A cselekvésre épülő oktatás előnye az is, hogy kielégíti a 
minden élőlényre jellemző aktivitási és manipulatív drive-ot, 
és a szenzoros-motoros aktivitás bekapcsolásával megkönnyíti, 
csökkenti az intenzív tanfolyam fárasztó, egyoldalú szellemi 
igénybevételét. Az "aktív iskola" nevelési folyamatának, amelyet 
Claparede leír, eljárásom kb. megfelel. 

A. Valamely szükséglet /érdek, vágy/ felkeltése oly módon, 
hogy a tanulót az említett szükséglet kiváltására alkalmas 
helyzetbe juttatjuk. /A kisérletben: szituáció teremtése, ahol 
beszédre van szükség./ 
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ií. Ez a szükséglet kiváltja a kielégítésre alkalmas reakciót, 
/beszédtevékenység/ 

C. Olyan ismeretek megszerzése, amelyek alkalmasak a reakció 
ellenőrzésére, s a kitűzött cél felé irányítják, vezetik /a 
nyelv elsajátítása/. 

2. A kísérlet módszere 

A módszer alapja tehát a kommunikációra alkalmas szituáció 
megteremtése, mégpedig olyan kommunikációé, amelyhez az adott 
órán megtanulandó vagy addig megtanult grammatikai elemeken, 
kifejezéseken kivül más nem szükséges. Erre - ami kulcskérdés 
az egészben - még visszatérek, előbb azonban a szituáció fo-
galmát szeretném tisztázni. A nyelvtanítási gyakorlatban a szi-
tuációt, szituatív társalgást általában a már megtanult anyag 
gyakorlására használják, a szemléltetést viszcmt /kép, film/ 
a tanítandó anyag bemutatására. Dr. Tálasi Istvánné A szemléltetés 
az idegen nyelvek oktatásában c. tanulmányában a szituációt 
ugyan a szemléltetés eszközei között sorolja fel, de felhasz-
nálására ezt javasolja: "dramatizáljuk a feldolgozott anyagot!" 
Szerintem éppen fordítva: Dolgozzuk fel a drámát!" Szűrjük le / 
a grammatikai tanulságokat a szituációban szükségszerűen 
elhangzott közlésekből. Ekkor jutunk el a nyelv valóságos 
gondolatközlő funíc^iója diktálta, helyes fontossági-sorrendhez. \ 
Az első kérdés: Mltjmondjunk? A második kérdés: Vjiogyaiy is 
kell mondani azt, amit mondani akarok? Itt vissza kell utalnom 
arra, amit Oller cikkéből idéztem, és amivel mélységesen egyet-
értek: a tartalomtól kell a formához jutnunk, nem megfordítva. 
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Természetellenes ez a sorrend: 1. Hogyan mondok valamit? -
és másodjára: Milyen közlésben használhatom fel azt a valamit, 
amit már tudok, hogyan kellene mondani, ha éppen szükséges 
lenne? Dr. Hegedűs József Az intenzív-koncentrált idegen 
nyelvi tanfolyamok elméleti kérdései c. tanulmányában ezt 
írja: "Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szituatív nyelv-
tani transzpoziciók gyakorlását megelőzően /aláhúzva!/ feltét-
lenül átfogó képet kell nyújtani a nyelvtani rendszeriből. 
Annál is inkább fontos erre felhívni a figyelmet, mert a nyelv-
tan nem azonos a szituációk semmiféle rendszerével, A szituá-
cióból nem következik előírásszerűen a nyelvi kifejezés milyen-
sége," Ez természetesen általában igaz. De nem lehetetlen olyan 
Szituációt teremteni, amiből következik a nyelvi kifejezés milyen-
sége - legalábbis alapfokon feltétlenül lehetséges, éppen ezt 
kíséreltem meg, és azt hiszem, sikerült. A beszédszituációk ki-
alakításának módjáról A. A. Leontyev számomra igen tanulságosan 
ír. /Pszicholingvisztika és nyelvtanítás. Tankönyvkiadó, 1973./ 

' Szerinte az összes használatban volt és levő tankönyveknek, 
még a St-Cloud-i módszernek is az a hibája, hogy az ezekben 
szereplő személyek a tanuló tevékenységétől teljesen független 
és számára közömbös dolgokról csevegnek, ami az adott mondat-
modellt és lexikát tartalmazza ugyan, de a tanuló nem "viheti 
át magát" erre. A padló lent van, a mennyezet fent van, az 
asztalon folyóirat, könyv és újság van, egy hétben hét nap van, 
Mr. Smithnek három gyereke van és egy Mary nevű szolgálója stb. 
Itt hosszabban fogom idézni Leontyevet, mert rendkívül fontosnak 
tartom a következőket: "Van egy általános módszertani elv, amely 
a tudatos emberi tevékenység pszichológiai sajátosságain 



alapul; ennek megfelelően elsősorban és különösen tartósan 
azt tanulja meg az ember, amihez bizonyos kapcsolata van, 
ami törvényszerűen összefügg tevékenységének sajátosságaival. 
Hiszen a mindennapi életben mindent valami miatt /motívum/ és 
valamiért /cél/ mondunk. Lényegében egy adott motívum, hely-
zet és cél esetében lehetetlen, hogy ne mondjuk azt, amit 
mondtunk. Tulajdonképpen itt van a probléma. Ha azt akarjuk, 
hogy tanulóink az oktatási folyamat körülményei között valamilye 
közlést tegyenek, vajon ezt nem lehetne-e azoknak a tényezőknek 
a modellezésével elérni, amelyek az ő tevékenységüket is irá-
nyítják? Más szavakkal: ne.i teremthetnénk-e számukra olyan 
külső és belső körülményeket, amelyek között kénytelenek lesz-
nek az általunk /tartalmilag/ kívánt szóbeli közlést megváló- ^J 
sítani? K. Sz. Sztanyiszlavszkij kedvelt terminusát használva, 
miért ne állíthatnánk a tanulót a "feltételezett körülmények" 
közé? Amikor pedig már az általunk ajánlott utat járja, nem 
súghatnánk meg neki /általánosabb értelemben véve/ a beszéd-
alkotás szempontjából szükséges formákat?"... "Eszerint a 
szituáció... azoknak a nyelvi és nem nyelvi feltételeknek az 
összessége, amelyek szükségesek és elégségesek a beszédaktusnak 
rif általunk kijelölt terv szerinti megvalósításához. Ezek a 
feltételek vagy adottak a szövegben, vagy a tanár teremti 
meg a tanteremben." 

A szituáció fogalmát én ebben az értelemben használom tehát, 
és a megvalósításnál az utóbbi eljáráshoz folyamodtam: a szi-
tuáció tantermi megteremtéséhez, mégpedig különböző tárgyak 
ér, játékok segítségével. A játék alkalmazása az oktatásban 
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szintén nem újdonság, már Claparede is ezt ajánlja az "aktív 
iskola" funkcionális oktatásának eszközéül. Itt persze nem 
gyerekekről van szó, de a játék éppen azért könnyíti meg a 
kezdeti, elkerülhetetlenül gyermeteg közlések kimondását, mert 
megkíméli a felnőtt hallgatót attól, hogy saját személyisége 
nevében kelljen a gyermeteg közlést tennie: a kezében egy 
baba van, aki egy másik hallgató kezében levő babával beszélget 
egy nagy babaházban, az ő tevékenységüket kísérik a gyermeteg 
mondatok. Ha a hallgató megfelelően beleéli magát abba, hogy 
ő csak játszik, és a primitív mondatok felelőssége a babát 
terheli /mint ahogy a várakozásnál is jobban beleélték magukat 
a gyakorlatban/, ez teljesen eliminálja azokat a gátlásokat, 
amik a nyelvtanulás kezdő fokának kísérői szoktak lenni, "Ugy . 
kell alakítanunk a "feltételezett" körülményeket - írja Leontyev -
hogy vagy ténylegesen olyan szituációba kerüljön, amelyben 
így vagy úgy, de cselekednie kell, vagy "személyesítse meg", 
vagy egyszerűen "változzon át" - ahogy a pszichológusok mondják: 
"az átvitel változzon át" -"az adott körülmények között cselek-
vő személyre." A játékos szituációban semmi sem súlyos, a hall-
gató a baba személyét ölti fel, ha hibás mondatáért kinevetik, 
a babát nevetik ki, egy baba mondhat csacskaságokat, az ilyen 
nevetős nem az ő személyének szól, hanem adekvát a játékos helyzet-
hez, csak vidámságot jelent, megteremti azt a relaxált légkört, 
ami a nyelvoktatáshoz elengedhetetlen, és a humor elemeit is 
behozza az oktatásba, ami szintén csak jótékony hatású. "Kifo-
gásolhatja-e bárki is azt az elvet, hogy ha tanítványainknak 
meg kell valamelyik nyelvet tanulniuk, miért ne tanulnák meg 
mosolyogva?" - kérdezi G. Fleming. A humor a nyelvtanításban c. 
cikkében,-és joggal. /Attitudes to modern language teaching aids. 
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Audio-visual Language journal. London, 1966:3./ 

A játékos tevékenység élénksége, változatossága mindenképpen 
erősíti a tanulás iránti pozitív attitűdöt, és szórakoztató 
voltával önmagában is ösztönöz a részvételre, ezen keresztül 
a tanulásra. Maga Skinner is lehetségesnek tartja, hogy maga 
a tananyag hordozzon önmagában rejlő, természetes megerősíté-
seket, hiszen minden olyan foglalkozás, "amely kellően menteB 
az averzív jellegtől" és leköti a figyelmet /pl. mechanikai 
játékok, festés stb./ "alkalmas arra, hogy a tanulók órákon 
át boldogan foglalkozzanak vele, minden kívülről jövő megerősítés 
nélkttl." /A tanítás technológiája. Gondolat, 1973./ Szerinte 
azonban az ilyen tananyag ritka, ezért kell a rendszeres gépi 
megerősítéshez folyamodni a motiváció fenntartása érdekében* 

A módszer alapeleme tehát a szituáció, a játékos tevékenység, 
amely beszédtevékenységre ösztönöz. A legfontosabb probléma 
azonban az, hogy olyan szituációt kell teremteni, ami tsak 
azt a tartalmat /lexika/ és azt a formát /grammatika/ kívánja 
meg, teszi lehetővé, sót sugallja, amit tanítani akarok. _ 

3. A tananyag összeállítása 

A lexika és a nyelvtan minden elemének önmagában jól motiváltnak 
kell lennie, más szóval, "sürgősségi" sorrendben kell tanítani 
a nyelvtant és a lexikát, vagyis azokat az elemeket tanítani 
meg először, amik a legnélkülözhetetlenebbek az egyszerúí 
kommunikációhoz, és azokat hagyni későbbre, amik nélkül a leg-
fontosabb dolgokat még lehet közölni. Pl. az igeragozást azonnal 
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meg kell tanítani, mert igék nélkül semmiféle tevékenyeégről 
nem lehet beszélni, a melléknevek megtanítása viszont nem 
annyira sürgős, hiszen 1-2 hétig lehet létezni egy idegen or-
szágban úgy is, hogy az ember nem minősíti a látott tárgyakat, 
nem közli, hogy Mez az asztal régi", ie nehezen lehet létezni, 
ha nem tud egy pohár vizet kérni. Mivel a hallgatónak úgyis az 
egész nyelvtant és óriási szókincset kell megtanulnia, semmi 
akadálya nincs annak, hogy kezdetben a lexikából is azokat a 
szavakat tanítsuk meg, amelyek tudására motivációja irányul 
/tehát először a pohár vizet, és csak azután a régi asztalt/, 
a nyelvtanból pedig azokat az elemeket, amelyek lehetővé teszik 
az olyan mondatok alkotását, amik segítségével legsürgősebb 
közölni- ill. kérd e-zni valóit megvalósíthatja. Ebben a tekintetben 
te)4t nem vehető figyelembe sem a leíró nyelvtan sorrendje, sem 
émt hogy egyes grammatikai anyagrészeket nehéznek vagy könnyű-
nek, egyroerffaa-k vagy bonyolultnak minősítünk-e. /Ez különben 
is többnyire attól függ, hogy az adott nyelvtani forma megfele-
lője megvan-e az illető tanúié anyanyelvében, vagy egészen 
más struktúrával fejezik ki/, A felszólító módot pl. általában 
nehéznek tartjuk a különböző tőváltozások, igekötők helyzetének 
változása stb. miatt, szerintem mégis sürgősen meg kell tanítani, 
inert náUAile nem lehet kommunikálni. Az intézetünkben jelenleg 
használt tananyag következtében a hallgató kb. 2 hónap után 
tudja azt mondani,.ami egy magyar csecsemő első mondata: HAdd 
ide!" - viszont már a harmadik héten tud nominális mondatokból 
alárendelt összetett mondatokat képezni./"Erika tolla nem olyan, 
arailyen Iván tolla?/ Arról is lehetne beszélni, hogy mi a nehezebb, 
az viszont nem kétségeB, hogy 1. a kommunikációhoz melyik mon-
dat szükségesebb, és 2, melyik mondatot fogja fel a tanuló több 
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kedvvel sajátítani el. Ugyanúgy sürgős pl. a tárgyas ragozás 
megtanítása, bármennyire is nehéz, mert enélkül magyarul egy 
szót sem lehet szólni, csak hibásan, márpedig minden gyakorló 
tanár tudja, hogy a megrögzött hibákat mennyivel nehezebb később 
kiirtani, mint vigyázni arra, hogy ne alakuljanak ki. Ha a diák 
már ismer egy tranzitív igét és a határozatlan tárgyat is, vala-
mint a határozott névelőt is, senki nem akadályozhatja meg abban, 
hogy a határozott névelővel ellátott tárgyat ne próbálja ala-
nyi ragozás mellett használni, hiszen honnan sejthetné, hogy 
a magyar nyelv ezt nem engedi meg. A tárgy megtanításakor azon-
nal a határozatlan tárgy + alanyi ragozással párhuzamosan meg 
kell tanítani a határozott tárgy + tárgyas ragozást is. Egyéb-
ként abban a két évben, amikor a kísérleti módszerrel tanítottam, 
nem tapasztaltam, hogy ez több problémát okozott volna, amiatt, 
hogy igen korán, a 3. leckében /vagyis a tanítás 5. és 6. nap-
ján/ megtanítottam, sőt jobban megszilárdult, mint amikor az 
intézet tankönyve szerint haladva, jóval később, a 17. leckében 
/kb. az 5. héten/ tanítottam, amikor már kényszerhelyzetben 
régóta próbálták rosszul használni a határozott tárgyat. 

Egy olyan nyelvtanfolyam esetében, ahol a tanuló saját hazá-
jában tanulja az idegen nyelvet, a kommunikáció szempontjainak 
figyelembevétele a tanítás sorrendjében nem annyira égetően 
fontos,mint nálunk, mivel a tanuló nem kénytelen a tanórán 
kívül használni a nyelvet, olyan szerkezeteivel együtt, amiket 
még nem tanult meg. Itt viszont ha a létezéséhez legszüksége-
sebb kifejezőeszközöket nem tanítjuk meg azonnal, arra kénysze-
rítjük, hogy hibásan beszéljen, ani a hiba megszokásához vezet, 
mivel látja, hogy megértik rossz mondatát is /pl. "kérek az a 
kabát!"/. 
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Tananyagora összeállításánál tehát a vezető szempont az volt, 
hogy olyan szituációkat válasszak, amik a tanuló mindennapi éle-
téhez legsürgősebben szükséges lexikai és grammatikai elemek 
\használatára indítanak. Másrészt a tematikát, a lexikát és a 
Welvtant úgy kellett összehangolni, hogy egy-egy nyelvtani 
anyag a témával szerves egységet képezzen, vagyis annál a témá-
nál az a nyelvtan elkerülhetetlenül ezükséges légyen. A tanuló-
ilak, ha a szituációban kitakarja fejezni magát, keresnie, kérnie 
kelljen azt a nyelvtani formát, viszont ne merüljön fel egy má-
siknak a szükségessége. Pl. a tárgyat és tárgyas ragozást vásár-
lási szituációban tanítom, a lecke első napján eszpresszót ját-
szunk, a másodikban élelmiszerüzletet. Az eszpresszót valódi 
süteményekkel, szendvicsekkel, üdítő italokkal, kávéval játsszuk, 
a taut;ei?®et a célnak wegfelelően átrendezzük. A "kérek egy tor-
tát? azt a tortát kéreg* Egy »ásikat kéreti a másikat kérejji" -
fajta mosdatok elkerülhetetlenek a témával kapcsolatban, és ha 
valakinek valóban nem mindegy, hogy .melyiket kapja és eheti 
meg, akkor igyekszik, hogy erre irányuló vágyát helyesen ki is 
fejezze. Persze felmerülhet, hogy valaki a később tanítandó 
felszólító mondatot keresi, mert az ő nyelvében /angol, francia/ 
igy mondják: "Adjon nekem egy szendvicset11 - a témához ez mégsem 
szükséges, mert magyarul nem úgy mondjuk, és ezt rögtön meg is 
mondhatom. Másik példa: a birtokos személyragozást egy reggelt 
fürdőszobai jelenet szituációjában tanítom /a babaházzal/, mivel 
az itt használt lexika - testrészek, ruhadarabok nevei - úgy-
szólván vonzzák a birtokos személyragozást. Egy lábról nagyon 
ritkán lehet beszélni anélkül, hogy a tulajdonos személyét io 

Íegjelölnénk, míg pl. ha egy könyv fekszik az asztalon, nem agától értetődően kell elhangzania annak a mondatnak, hogy "Ez 
|az én könyvem", vagy "A könyvem az asztalon van."; lehet, hogy 
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a birtoklás kérdése fel sem merül valakinek az agyában a könyv 
látásakor. A módszer alapja pedig éppen az, hogy az adott struk-
túra az adott szituációban a szóbeli kifejezés feltétlen szükség-
leteként jelenjen meg. A helyviszonyok tanítását pl. utcai jele-
nethez kapcsoltam /az első napon kis modellházakkal, jármüvekkel, 
emberkékkel, a második napon az igazi utcával/, a minőségjelző, 
a melléknév mint állítmány tanítását városnézéshez /az első napon 
diaképekkel, a másodikon Várbeli sétával/, ugyanígy minden lecké-
nél igyekeztem megvalósítani a téma és a szükséges grammatika 
egységét. 

4. A tanítás menete a következő: 

A. Szituáció /valódi, vagy tárgyak, játékok segítségével/ 
B. a. Verbális kifejezés - először a tanár által hangzik el 

/rövid dialógus vagy narratív szöveg, témától és gramma-
tikától függően/, közben az új szavak a táblára kerülnek. 

b. A jelenetet a tanár játssza el egy hallgatóval. A szöveg 
lehetőleg olyan, hogy az új szerkezetet tartalmazó mondatok 
az egyik fél /a tanár/ szövegében legyenek, a hallgató 
eddigi ismeretei alapján is könnyen válaszolhasson, részt-
vehessen a párbeszédben. Tehát a helyzetből adódó mondato-
kat használ, úgy érzi, önállóan beszél. /Nem fontos pon-
tosan az először elhangzott szöveghez ragaszkodni./ 

c. Két vagy több hallgató játssza el a jelenetet /első, má-
sodik személyt használnak, esetleg egy narrátor harmadikat 
is/. 

C. Grammatikai magyarázatok, szükséges táblázatok a táblára ke-
rülnek. A nyelvtani magyarázatok tekintetében ismét csak a 

.szovjet iskolára, illetve általában az ún. "pszichológiai irány-
:. t kell hivatkoznom, amelyek szemben az amerikai audio-
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lingvális és jugoszláv - francia.audiovizuális irányzatokkal, 
fontosnak tartják a tudatosítást. Az utóbbiak a nyelvtani sza-
bályok elvonását a hallgatóra bizzák: "az analógia jobb, mint az 
analízis" /analogy provides a better foundation fur foreign 
lánguag© learning than analysis - Rivers/ - mondják* és a sok 
példái beolutatott szabály generalizáclóját a tanulótól várva azt 
regélik, ho^y így ki lehet kapcsolni az anyanyelvi interferenciát. 
Előbbiek ézzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy ez lehetetlen, az 
afltyâ yelvi interferencia mindenképpen fellép előbb, vagy utóbb. 
ok. ]Boston könyve "La Inaguage matermelle ou contrainte linguistique" 
c. fejezetében arról ír, hogy az anyanyelv, amely már kezdetben is 
Mégh&tá^ozKa a gondolatot /a pszichológiai reakciók egy részét 
étpjteii és hozza létre/ korlátozza a tanuló fiziológiai plasztici-
tásét - a korai szakaszban mégis valamennyire távoltartható. 

új istri©retek, melyeket as anyanyelv kikapcsolásával, analógiás 
útoh szerzett a tanulói egy idfe háttérbe szoríthatják az anyanyel-
vei ffli&t gátló tényezőt, később /a passzív elsajátítás és az aktív 
Ĵ aszaklat közötti intervallumban/ az anyanyelv visszahódítja jo-
gait és módosítja a már megszereett ismereteket, polltzer és Brooks, 
a strukturalizmus fő teoretikusai szerint a nyelvtani tudást el kell 
felejteni, amikor valaki új nyelvet tanul, azonban maga Polltzer 
is elismeri, hogy a tanult pattern-ekre a nyelvtanuló hibás ana-
lógiákat építhet. Maga hoz erre példát: 

je vais 1 l'école. J'y vais. 
Je pense a la leyon. J'y pense. 
Je parle a mon ami. J'y parle. - gondolhatja 

az, akinek nem magyarázták meg, hogy élőlényre nem vonatkozik 
ez a struktúra. Ő azonban ebből csak arra a következtetésre jut, 
hogy rehdkívUl nagy mennyiségi példát kell adni, hogy biztosít-
juk a helyes szabály elvonását. Minden mondatot azonban mégsem 
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lehet megtanítani, W. Rivers ezért azt ajánlja, hogy miután a 
tanulók a Btrukturát sokféle helyzetben megfigyelték, próbál-
ják a funkcióját megmagyarázni, és ha félreértették, a tanár 
magyarázza meg, ezután következhet a drill. Leontyev szerint \ 
viszont mivel az anyanyelv .és idegen nyelv közötti transzfer 
jelensége akkor is létrejön, ha /pl. a direkt módszerrel/ meg 
is próbálják korlátozni, ezért helyesebb építeni az anyanyelv-
ben már kialakult módszerre, korrekciókat végezni, aktívan irá-
nyítani az egybevetést, mintsem szabad folyást engedni ennek. 
"Az anyanyelvi beszédben való jártasságok és készségek vala-
milyen formában akkor is működnek, ha tudatosan lemondunk a 
felhasználásukról, ha a tanuló túljutott az anyanyelv nyelvtani , 
rendszerének megismerésén ós általánosításán, akkor az Idegen \ 
nyelvet feltétlenül ennek az ismeretének a prizmáján keresztül 
fogja érzékelni. Pszichológiailag más út lehetetlen. Ezért ő 
azt ajánlja, hogy az anyanyelv funkcionális grammatikai elemzések 
után az idegen nyelv funkcionális grammatikai elemzése követ-
kezzék, majd a kétféle séma összehasonlítása után jöjjenek a 
mondatraodelleki vagyis az oktatás kiinduló pontjául a kont-
rasztivitást teszi meg. 

Kísérleti módszeremben használtam kontrasztív magyarázatokat,, 
de kiindulásként a cselekvő szituációban bemutatott mondatmodelle-
ket alkalmaztam, a gyakorlásnak azonban szerintem is a tudatosítás 
után kell következni. Az anyanyelv, vagy közvetítőnyelv kikapcso-
lása csak kényszerhelyzetben /intézetünkben gyakran adódik ilyen/ 
jöhet számításba. Kás kérdés a fordítás kérdése. Mint I3elja;jev 
igen helyesenkijelenti, a fordítás nem lehet eszköz, de cél lehet 
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\A hagyományos fordító-grammatikai módszerrel a fordítást 
j mint a megértés eszközét alkalmazták, holott először meg-
érteni kell az idegen nyelvi fogalmat, azután tanulhat meg 

/ valaki fordítani. Ha már elkerülhetetlen fordítani valamit, 
! ő a szószerinti fordítást ajánlja, így legalább látják az 
idegennyelvi gondolkodás speciális formáját. Teljesen helyte-
lennek tartom a Lozanov-iskolának azt az eljárását, hogy az 
anyag feldolgozásánál és gyakorlásánál is minden mondatot 
először bulgárul közölnek. Ez biztonságérzetet adhat, de egy-
részt tévutakra vihet, másrészt leszoktat a gondolkodásról, 
az idegen nyelvi mondat helyes megkonstruálására irányuló 
szellemi erőfeszítésről. 

D. A jelenetet, vagy jeleneteket /rendszerint több kisebb részből 
áll, amelyek egy-egy grammatikai egységnek felelnek meg/ 
többször újra, variálva, szabadon eljátsszák, cserélgetve 
a szerepeket, személyeket, ami egyben az adott grammatikai 

| elem gyakorlásának is megfelel. Kifejezett nyelvtani gyakor-
latokat lehetőleg ritkán iktatunk be /néha mégis elkerülhetet-
len/. A tanteremben három tábla van, egyiken szavak, a másikon 
a nyelvtani tábláz,at van, ezeket a hallgatók látják, használ-
hatják, a mondatokat ezek segítségével látszólag szabadon al-
kotják. Ez a szabadság, mint a fentiekből következik, valóban 
csak látszólagos, hiszen az adott szituáció, adott szókincs, 
nyelvtan korlátozza, mégis rendkívül fontos az, hogy iifty 
érezhetik, azt mondják, amit akarnak, saját gondolatukat fe-
jezik ki. 
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Végül egy rövid, emlékeztető szöveg, amely összefoglalja 
az elhangzottakat /tehát nem a dialógus mondatai/ a har-
madik táblára kerül, a hallgatók is leírják. 
Az írás alkalmazásáról. 
A kísérleti módszer alapja a nyelvnek a beszéd ill. kommu-
nikáció oldaláról való megközelítése, ezért írott szöveget 
nem olvasunk, de mégis írunk - szavakat, nyelvtani tábláza-
tokat és egy rövid emlékeztető szöveget. Az írás teljes el-
utasítása a nyelvtanulás kezdő szakaszában, ami elsősorban 
a mpdern módszerek kezdeti változataiban volt áthághatatlan 
törvény, azzal az irtózással magyarázható, amit az új módszerek 
1*4vei a hagyományos nyelvtanítás iránt éreztek, ami az aktív 
bészéd mellőzésével teljesen az írott nyelvre támaszkodott. 
Az írás teljes mellőzése egy túlságba vitt reakció csak. 
"L-analyse des mécanismes neuro-physiologlque du langage 
nous a montré combién l'association des comportements de 
l'écriture et de la parole était étroite." - írja Bouton 
/5®4/. A hallás - beszéd - olvasás - írás "természetesnek" 
nevezett sorrendje azon alapul, hogy a gyerek is így tanul-
ja anyanyelvét. Az írástudó felnőtt azonban nem gyerek, ná-
la már erős, régen kialakult szenzoros-motoros idegi kapcso-
latok kapcsolják a beszédet az írott formához, az erőszakos 
elválasztás osak növeli a gátlásokat, amiket a* átmeneti 
verbálintelligencia veszteség okoz, fokozza a természetelle- -
nes gyermek-állapotba való visszataszítottság érzését. Rivers 
különösen a vizuálisokra és a rosszul memorizálókra hívja 
fel a figyelmet. Az írás á memória támasza. Ha nem írunk, 
sót, ha megakadályozzuk, hogy a tanulók maguktól írjanak, 
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fejben akkor is adnak fonetikai szimbólumokat anyanyelvük 
szabályai szerint, ami hibás beidegzésekhez vezet. Kezdet-
ben valami kis vizuális támasz feltétlenül szükséges, később 
sokkal könnyebb hallás után memorizálni. Másfelől viszont 
azért nem írom le az elhangzott dialógus mondatait, csak az 
emlékeztető szöveget, hogy a dialógus valóban csak kommuni-
katív szituációhoz kötődjön, ne tanuljanak meg konfekcionált 
mondatokat, hanem szokják meg, hogy azt a tanult struktúrák-
ból, lexikából a beszédhelyzet szerint kell alakítaniuk. 

Összefoglalva tehát, a kísérleti módszer leglényegesebb jel-
lemzői az alábbiak: 
1. A nyelv megközelítése a kommunikáció oldaláról történik, 

mivel hallgatóink kezdeti, elsődleges motivációja erre 
irányul. 

2. Mindig olyan szituációkbél indul ki, amely meghatározott 
grammatikát és lexikát kíván és tesz lehetővé a közölni-
való és az adott forma szoros egysége alapján. 

3. A tananyag felépítése olyan, hogy az egyes részek maguk-
ban is motiváltak legyenek /az érintkezéshez legszüksé-
gesebb témák', ennek megfelelő szókincs és strukturák/. 

4. A lexika és grammatika rendszeres, a későbbiek alapjául 
szolgálhat, bővíthető. 

5. Figyelembe veszi a nyelvtanulás pszichológiai sajátságait, 
a gátlások kialakulását igyekszik megakadályozni. Kelaxált, 
oldott légkörben, szórakoztató eszközökkel történik, a 
szellemi aktivitás mellett mozgásos aktivitásra is lehe-
tőséget nyújt. 
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6. Felhasználja a tudatosítás érdekéhen a kiindulási nyelv 
és a célnyelv /a magyar/ közti egybevetést. 

Mindez /számomra legalábbis/ csak az oktatás kezdeti sza-
kaszában valósítható meg, mivel az egésznek kulcspontja az, 
hogy a szituáció csak a tanítani, gyakorolni kívánt mondani-
valókat Bugallja, és ezek a lehetőségek igen korlátozottak. 
Nyelvtani anyagom a múltU#ig terjed, amint ez megjelenik, 
az adott szituáció már nem határozhatja meg, miről beszéljenek 
hiszen ha nem jelenlevő helyzetről, hanem múltbeli események-
ről is szó lehet, már nem tudok korlátokat állítani a monda-
nivaló köré, és nem tudom továbbra is azt az illúziót kelteni 
a tanulóban, hogy ő a helyzet adta lehetőségek között szabadon 
beszél, azt mondja, amit kell és amit akar, elfedve így előle 
azt a szakadékot, ami tudását a szükséglettől elválasztja. 
Ez a 4 heti /104 órás/ szakasz azonban elég volt ahhoz, hogy 
kielégítse a hallgatók sürgős igényét az azonnali, legfonto-
sabb beszédelemek elsajátítására, biztonságos alapot teremt- j 
sen a beszédkészség kialakulásához, átsegítse őket a pszic- j 
hológiailag kritikus időszakon, és létrehozzon egy pozitív 
attitűdöt a nyelv és tanulása irányában. 

A két év gyakorlati tapasztalatai igen jók voltak, igazolták 
a várakozást, a hallgatók sokkal gyorsabban és könnyebben 
kezdtek beszélni, mint az előző években /7 évig/ általam 
tanított bármely csoport diákjai, a beszédgátlás-mentesség 
a későbbiekben is megmaradt. A tankönyvre való áttérés egy-két 
hétig tartó visszaesést okozott ugyan a beszédkészségben, de 
ez átmeneti volt, a beszédbeli nagyobb biztonság a tanév 
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•égéig hatott, írás-olvasási készségük pedig nem szenvedett 
csorbát e rövid szakasz miatt. Az első évben angolnyelvig 
afrikalakkal /nigériaiak, ghanaiak/ a második évben részben 
szintén ilyenekkel, részben arabokkal /franciául beszélő tu-
néziaiak/ kísérleteztem. A módszer az előbbieknél még haszno-
sabbnak bizonyult, mint az utóbbiaknál, mert általában a tapasz-
talat szerint az afrikaiak /bizonyos nyelvtől független adott-
ságok miatt/ gátlásosabbak,mint az arabok, nehezebben kezdenek 
emberekkel érintkezni, kommunikálni, ezért náluk fokozottan 
szükséges a gátlások feloldása, a verbális biztonságérzet ki-
alakítása. Az arab hallgatók többsége barátkozóbb, közlékenyebb, 
ezért ők mindenképpen elkezdenek beszélni, akkor is, ha csak hi-
básan tudnak, a korrekt beszédformák megoldása így számukra is 
hasznos. A módszer egyetlen komoly hátránya, amit tapasztaltam, 
hogy a tanár számára minden szokásos, használatban levő módszer-
nél fárasztóbb, hiszen színésznek, rendezőnek is kell lennie, 
hanggal, játékkal helyettesíteni könyvet, képet, filmet, szó-
tárt. Ezt a nehézséget nem tudtam áthidalni. A hallgatók viszont 
sokkal frissebb állapotban távoztak 4-5 órai intenzív tanulás 
után, mint más körülmények között szoktak. A három dimenzióban 
folyó cselekmény, amelynek aktív résztvevői voltak, és amely 
nem kívánta egyoldalú, passzív figyelmüket valami tőlük távol 
folyó /pl. akár filmen/ dologra koncentrálni, természetes módon 
vezette le energiáikat. 
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