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1. A NEI feladata a magyar felsőoktatási intézményekben 
tanulmányokat folytatni kívánó külföldi állampolgárok magyar 
nyelvi oktatása, a választott szaknak megfelelő szakmai elő-
készítése, valamint a Magyar Népköztársaság építőmunkájának 
megismertetése. Ezt a feladatot úgy icell elvégezni, hogy a 
külföldi hallgatók a NEI-ből kikerülve az egyetemen a magyar 
nyelvű előadásokat megértsék, képesek legyenek azokat jegyze-
telni, tudjanak magyar nyelvíí tankönyvekből tanulni, s magyar 
nyelven vizsgázni. A hallgatókkal meg kell ismertetni Magyar-
ország társadalmi, politikai, gazdasági rendszerét és kultu-
rális életét, segíteni kell beilleszkedésüket a magyar kör-
nyezetbe. 

A továbbiakban a fenti célkitűzés szem előtt tartásával 
az I. szakasz általános magyar nyelvi képzésre épülő szaki-
rányú magyar nyelvi oktatás alapelveit foglalom össze azzal 
a céllal, hogy e célkitűzés megvalósításának hatékony útját 
megkeressem. 
2. Az oktatás II. szakaszában a hallgatók a magyar nyelv 
alapfokú ismeretére támaszkodva megkezdik az egyes szakirá-
nyoknak megfelelő szaktárgyak magyar nyelven történő elsa-
játítását. Itt arra kell törekedni, hogy a különböző képzett-
ségű hallgatók egységes szaktárgyi és nyelvi tudásszintre 
emelkedjenek, értsék meg a bonyolultabb szakszövegeket, s 
képesek legyenek hallás után szakmai jellegű előadást jegy-
zetek készítésének segítségével önállóan, tömörítve vissza-
adni, valamint tudjanak a magyar nyelvi oktatás során fel-
dolgozott témákról önállóan, hosszabb ideig, bonyolultatbb 
nyelvi szerkezetek alkalmazásával beszélni,, illetve társal-
gást folytatni. ^ 
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2.1. Miután az oktatási idő s a hallgatók befogadási 
képessége korlátozott, csak igen alapos és átgondolt előké-
szítés után szabad hozzáfogni a szakirányú magyar nyelvi 
oktatás tananyagának - lexika és nyelvtani szerkezetek -
összeállításához. Már ebben a szakaszban szükséges a szak-
tanárok és a magyartanárok szoros együttműködése, mely együtt-
működés a tananyag összeállítása során is megmarad. Ugyan-
akkor már az előmunkálatok során szoros kapcsolatot kell 
teremteni az egyetemek I. féléviben oktató tanárokkal ta-
pasztalatcsere céljából. 
2.2. Az előmunkálatok során szaktárgyanként fel kell 
mérni az egyetem I. félévének lexikai egységeit, valamint 
a nyelvtani szerkezeteket. Az adatokat lyukkártyára kell vin-
ni, s azután számítógépen értékelni. Az így meghatározott 
lexikai egységekből ki kell választani gyakorisági előfordu-
lásuk alapján meghatározott számú egységet. Itt célszerű len-
ne egyúttal meghatározni azt is, hogy a hallgatók számára 
szaktárgyi órákon szaktárgyanként és szakóránként mennyi 
legyen az új lexikai egység. A szaktárgyi órák lexikai egy-
ségével koordináltan szükséges tehát megállapítani a szaki-
rányú mapyar nyelvórák lexikai egységét. Ilymódon ugyanis 
növelhető lenne az oktatás intenzitása - mind a szakórákon, 
mind a rragyarórákon mert a hallgatók csak a valóban szük-
séges lexikát és nyelvi szerkezeteket gyakorolnák. A túl-
terhelés veszélye is kevésbé forog fenn, ha az oktatás II. 
szakaszában a hallgatók teherbíróképességét figyelembe véve 
a szakirányú magyar nyelvi oktatás lexikai egységeit, nyelv-
tani szerkezeteit, valamint a szaktárgyak lexikai egységeit 
az egyetem követelményeinek megfelelően úgy határozzuk meg, 
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hogy a beilleszkedést elősegítő, a szocialista személyiség 
neveléséhez szükséges lexikai ismereteket is számításba 
vesszük. 

2.3. A megtanítandó nyelvi szerkezetek meghatározá-
sakor hasonló módon járunk el, mint a lexikai egységek meg-
állapításánál. A II. szakasz nyelvtani anyagának meghatáro-
zására, a célkitűzésnek megfelelő gyakorlatok összeállításá-
ra azonban csak az egyetemi jegyzet lexikai egységeinek, 
nyelvtani szerkezeteinek lyukkártyára vitele és a gyakori-
ság meghatározása után kerülhet sor. A vázolt szempontok 
alapján összeállított témakörök segítségével elérhető lenne, 
hogy a hallgatók az írott nyelv bonyolultabb nyelvi szerke-
zeteit ne csak felismerjék, hanem képesek legyenek tömörí-
teni is, s megfelelő gyakorlás után az írott, illetve a hal-
lott szöveget az élő beszédben használt nyelvi eszközökkel 
visszaadni. 

2.4. Az egyes témák, valamint a hozzájuk tartozó nyelvtani 
gyakorlatok kidolgozásával egyidejűleg kell gondoskodni a 
szemléltetésről, az audiális eszközök használatáról, azaz 
ki kell dolgozni az oktatástechnikai eszközök használatának 
leghatákonyabb módját. Az audiális eszközök használatakor 
gondolni kell az önálló gyakorlást szolgáló gyakorlatok 
összeállítására is, valamint az ellenőrzés megoldására is. 
3. Az elmondottak megvalósítása munkacsoport keretében 
történne, mégpedig úgy, hogy a megalakult munkacsoport 
szocialista brigádként dolgozna, a NEI-vel szocialista 
munkaszerződést kötne, melyben maradéktalanul vállalja az 
előzőleg egymással és a NEI-vel egyeztetett feltételek 
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alapján a kitűzött határidők betartását, vállalja a munka 
minőségéért a személyes felelősséget. A munkaszerződés tehát 
egyr«Uit tartalmazná a NEI jogait és kötelességeit, másrészt 
a munkacsoport tagjainak jogait és kötelességeic. 
3.1. A munkacsoportok szakirány szerint alakulnának meg. 
Vezetői a magyartanárok, tagjai a szaktanárok, valamint a 
magyartanárok. 
3.1.1. A munkacsoport vezetőjének feladata az elvi irá-
nyítás, az elkészült anyag ellenőrzése, tördelése lenne. 
Ennek előfeltétele, hogy a munkacsoport vezetője a munka meg-
kezdése előtt a tananyag elvi felépítéséről a vizsgakövetel-
mények szem előtt tartásával elvi és gyakorlati útmutatót 
állítson össze, melyet a munkacsoport tagjai megvitatnak. 
A vitára bocsátott anyagnak tartalmaznia kell az előmunkálatok 
feladatait, a tananyag elvi felépítésének módját, a gyakorlatok 
módszertani felépítési módját, a szemléltetés és audlális esz-
közök használatának alapelveit, az ellenőrző feladatok kidol-
gozásának szempontjait. 
3.1.2. A szaktanárok feladata az előmunkálatok során az 
egyetemi jegyzet 1. félévi anyagának - /az illetékes egyetem 
szaktárgyat oktató tanárával való konzultáció után/ - lyuk-
kártyára történő feldolgozása a lexika vonatkozásában. 
A tananyag összeállításakor a megadott lexikai egységek 
alapján a témakörökre vonatkozó javaslattétel szakmai szem-
pontok szerint. Készvétel a szemléltetés és az audiális esz-
közök használatának kidolgozásában. 
3.1.3. A magyartanárok feladata az előmunkálatok során 
az egyetemi jegyzet I. félévi anyagából lyukkártyára feldol-
gozandó lexikai egységek meghatározása után ezek nyelvi 
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Begyakoroltatásukhoz a célkitűzésnek megfelelően alkalmazzon 
oktatástechnikai eszközöket /magnetofon, dia, Írásvetítő/. 

- A tananyag összeállításakor ügyelni kell a szaktárgyi és a 
köznyelvi szókincs helyes arányának kialakítására. 

- A célkitűzések elérése, az oktatás intenzitásának növelése 
érdekében el kell érni, hogy a hallgatók az oktatástechnikai 
eszközökkel /labor, megnetofon/ önállóan tudjanak gyakorolni. 

- A hallgatók tanév végére képesek legyenek hallás után előadásokat 
jegyzetelni, egy meghatározott témáról önállóan beszélni, a min-
dennapi élet eseményeiről másokat tájékoztatni, ugyanakkor 
tudjanak tájékozódni is. 

- Végül a fenti szempontok figyelembe-vételével összeállított 
tananyagot úgy kell a hallgatóknak prezentálni, hogy ez való-
ban vonzó legyen és a tudományhoz vezető utat megkönnyítse. 
Ehhez nagymértékben hozzájárulhat a jól megszerkesztett kép-
anyag, a megfelelően válogatott és alkalmazott audiális esz-
közök. 

A szakirányú magyar nyelvi oktatás tananyagára készített 
alapelvek lefektetése csak vázlat, vitaalap kiván lenni a tan-
anyaghoz kapcsolódó részletes, elvi és gyakorlati szempontokat 
tartalmazó koncepcióhoz. Tervezeta^nelsősorban arra szerettem 
volna rámutatni, hogy a szakirányú magyar nyelvi oktatás fela-
data a szaktárgyak nyelvi segítése. Ugyanakkor nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a hallgatók befogadó képes-
sége, valamint a tanítás időtartama adott, ezért a lexikai 
egységeket úgy kell meghatározni, hogy számuk - a szaktárgyak 
és a magyar nyelvi órák szókincse együttesen - ne haladja meg 
a hallgatók befogadóképességének maximumát. Miután sok hall-
gatónál a szakmai ismereteket is részben vagy egészben pótolni 
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kell, hasznos lenne az okvetlenül szükséges minimális sz'-
kincs és minimális nyelvi kifejezési forma meghatározása is, 
/azaz az egyszerűbb és bonyolultabb nyelvi szerkezetek, kife-
jezések használatának mértéke/* 

A fent elmondottak, s a szó jelentésének primátusa egy-
értelműen meghatározza a szakirányú magyar nyelvi oktatás 
útját, s ebből eredően a megtanítandó grammatikai szerkezete-
ket, ezek begyakoroltatását, o beszédszintre emelését. Mindez 
együtt a megfelelő szemléltetéssel és az audiális eszközök 
használatával kapcsolatos tananyaggal nagymértékben hozzá-
járulhat a szakirányú magyar nyelvi oktatás intenzitásának 
növeléséhez. 
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Mahr, KIara: 

Grundprlnzipien des fachbezogenen Ungarischunterreichtes lm 
Internationalen Vorbereitungsinstitut zu Budapest 

- Entwurf zum Aufbau der fachbezogenen Ungarischlehrbücher -

/Kurze Zusammenfassung/ 

Die Arbeit hat das Ziel, zur Lösung der Probleme auf dem 
Gebiet des fachbezogenen Ungarischunterrichtes einen Beitrag 
zu leisten, den Kollegen Anregungen zu geben, ihre verantwortungs-
volle Arbeit in unserem Istitut in dialektischer Einheit mit der 
Erziehung zur sozialistischen Persönlickheit auch dadurch zü 
unterstUtzen. 

Der Gliederung nach werden im Punkt 1 die Zielstellung 
und dié Aufgaben des Internationalen Vorbereitungsinstitutes 
kurz zusammengefasst. 

Unter dem Punkt 2 werden die Aufgaben des fachbezogenen 
Ungarischunterrichts erörtert sowie die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit der Sektionen auf dem Gebiet des Fach- und 
Ungarischunterrichts besprochen. Es wird die Bedeutung der 
Lehrmaterialien der Universitaten im I, Semester im Bereich 
der Lexik und der grammatischeu Konstruktionen für den 
fachbezogenen Ungarischunterricht unterstrichen. Zugleich 
werden Wege vorgeschlagen, auf welcher Art und V/eise die 
Arbeit durchgeführt werden könnte. Gleichzeitig werden auch 
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eolche Faktorén wie Motivierung des Unterrichts, Leistungs-
filhigkeit der Studenten bei der Zusammenstellung der Vorschláge 
vor Augen gehalten. Somit wird in den Ar'oeit den Anschauungsmitteln, 
den visuellen und auch den auditiven Unterrichtsmitteln, den Arten 
der Kontrollarbeiten in bezúg auf die Steigerungsfunktion des 
fachbezogenen Ungarischunterrichtes grosse Aufmerksamkeit 
gewidmet. 

Der Punkt 3 enthalt die Organisation, und hier wird 
vorgeschlagen die Arbeit im eozialistischer Arbeitsgemeinschaft 
durchzuführen. Neben dem Vor'jclilag íur die Zusammensetzung der 
Arbeitsgemeinschaften werden auch die Aufgaben, Pflichten und 
Rechte der einzelnen Teilnehmer - d. h. die der Leiter, der 
Fach- und Ungarischlehrer - beechrieben. 

Zunachst werden unter Punkt 4 die Rolle und Bedeutung der 
Gutachter und Berater erörtert. 

Zum Schluss werden im Punkt 5 die Ziele und Aufgaben sowie 
die Bedeutung der fachbezogenen Lehrblicher für den Ungarisch-
unterricht im Lern- und Unterrichtsprozess in dialektischer 
Einheit mit der Entwicklung der sozialistischen Persönlickheit 
zusammengefasst. 

Anschliessend wird als Anlage ein Literaturverzeichriis 
angegeben. 


