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SPECIÁLIS FELADATAI ÉS MÓDSZEREI 

SZÉKELY JÓZSEF, intézeti vezetőtanár, a Magyar 
Nyelvi (II.) Szakcsoport vezetőhelyettese 

A másodéves hallgatók létszáma intézetünkben évenként mintegy 
40—50, az összhallgatói létszámnak valamivel kevesebb, mint tíz százalé-
ka. Közülük másodéves csoportokban azok tanulnak, akik az év végi v izs-
gán/javítóvizsgán/ valamely szaktárgyból /szaktárgyakból/ elégtelen osz-
tályzatot kaptak, és magyar jegyük legalább elégséges. Azok is ezekben a 
csoportokba kerülnek, akiknek mincsen ugyan elégtelen osztályzatuk, de 
nem érik el a továbbtanuláshoz szükséges 2,5-es átlagot, vagy valamilyen 
ok miatt /például betegség/ az előző tanévben tanulmányaik megszakításá-
ra kényszerültek, illetve az év végén nem vizsgáztak. A magyarból elégte-
len hallgatók kezdő csoportokba kerülnek. 

A másodévesek nyelvóráinak száma heti 12: 9 komplex és 3 társalgá-
si órá. Kezdettől fogva tanulnak szaktárgyakat i s . A különböző tárgyak heti 
óraszáma a tanév folyamán nem változik. A nyelvet a számukra készített 
jegyzetből tanulják. A jegyzet minden szakirány számára azonos. A közgaz-
dász, agrár, mérnöki, orvosi szövegek mellett az olvasmányok jobban 
megismertetik a hallgatókat Magyarországgal, a magyar történelem egyes 
fontpsabb eseményeivel és személyiségeivel, a magyar kulturával, és fog-
lalkoznak bizonyos közérdeklődésre számottartó politikai kérdésekkel. 
A nyelvtani anyag más rendszerezésben és némileg kiegészítve tárgyalja 
az első évben tanultakat. 

A célkitűzés természetesen ugyanaz, mint az első éveseknél: a felső-
fokú tanulmányok folytatásához szükséges nyelvi szint elsajátítása. A cél 
elérését azonban — legalábbis részben - más úton, más eljárásokkal kíván-
juk megközelíteni. 

Mivel a tanév kezdetén a másodéves diákok jól-rosszul meg tudják 
magukat értetni, sokan közülük azt hiszik, hogy kielégítő a nyelvtudásuk. 
Ezért már az első órákon rá kell döbbentenünk őket arra, hogy milyen 
gyengén tudnak magyarul, és meg kell magyaráznunk nekik: nyelvtudásuk 
fejlesztése megkönnyíti a szaktárgyak megértését, elsajátítását. Ha mind-
ezt sikerül velük megértetnünk, akkor nem becsülik le a nyelvtanulás jelen-
tőségét, és nem fogják hanyagolni a nyelvvel való foglalkozást. 

A tanórák felépítését, levezetését alapvetően meghatározza az a tény, 
hogy ezek a diákok már tanultak magyarul, de nyelvtudásuk csekély, fel-
színes. Ezt a nyelvtanítás minden fázisában figyelembe kell vennünk. 
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Fontos feladat a hallgatók beszédkészségének fokozása. Ezért a hall-
gatókat igen sokat kell beszéltetnünk. A rövidebb olvasmányokat hallás után 
— mintegy szövegreprodukcióként — dolgozzuk fel . Az egyes olvasmányok-
kiegészítésként más szövegeket olvasunk, ezeket is mint reprodukciós szö-
vegeket vesszük. Egy-két példa: A jegyzet egyik olvasmánya: "A mikrosz -
kóp feltalálása", az ehhez olvasott két másik szöveg: MA mikroszkóp fe j -
lődéstörténete", és: "Uj típusú elektronmikroszkópok". Másik olvasmány: 
"A levegő szennyeződése";- Az ezt kiegészítő szövegek: "Mi történik a l e -
vegőbekerülőszennyező anyagokkal?", és:"Magyarország legmagasabb ké-
ménye". így az egyes témákról a diákok nagyobb ismeretanyaggal, és na-
gyobb szókinccsel rendelkeznek, könnyebben tudnak beszélni róluk. Hogy 
az így szerzett ismeretek né merüljenek feledésbe, ezek a kérdések a fél-
évi és év végi vizsga tematikájában is helyet kapnak. Egyébként a szöveg-
reprodukciókat és a fogalmazásokat a hallgatók külön papírra írják, a taná-
r i javítás és az órán történő közös megbeszélés után a kijavított szöveget 
másolják a füzetbe. A vizsgára való felkészüléskor ezeket fel tudják hasz-
nálni. 

A beszédkészség fokozásához szükséges, hogy a hallgatók egyszerűbb 
szövegeket élőszóban történő előadás vagy magnón való meghallgatás után 
azonnal elmondjanak.Kissé nehezebb vagy hosszabb szöveg esetén a táblá -
ravázlat kerül, amely megkönnyíti a reprodukálást. A diákok számos ese t -
ben önálló szövegfeldolgozást végeznek. Ilyenkor természetesen megfelelő 
tanári útmutatást kapnak, és az előre megadott szempontok szerint végzik 
a munkát. Más jellegű feladata: rövidebb-hosszabb beszámoló készítése ki-
jelölt vagy szabadon választott témáról. Ezeknek a kiselőadásoknak az idő-
tartama általában 15-20 perc. A téma rendszerint összefüggésben van a t a -
nult anyaggal, de előfordul, hogy a hallgató hozza a témát, amely lehet 
valamely általa olvasott, ismert érdekes jelenség, tudományos ismeret stb. 

A nyelvtani anyag tárgyalása ismétlés szerűen folyik. Ez azt jelenti, 
hogy a nyelvi jelenségek bemutatásánál, magyarázatánál mindent felhasz-
nálunk, amit a hallgatók az adott jelenségről már tudnak, illetve tanultak. 
Ők mondják a példamondatokat, ők próbálják megállapítani a nyelvtani sza -
bályokat, ők próbálják beilleszteni az újonnan tárgyalt jelenséget a tanultak 
rendszerébe. A nyelvtani anyag tudatosításában, automatizálásában a gya-
korláson kívül nagy szerep jut az alkalmazásnak, a felhasználás mikéntjé-
nek. A továbbiakban a már tanult nyelvtani anyag felhasználását, helyes 
alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokban számon kérjük, és 
hogyne felejtsék el, a lehetőség szerint visszatérünk rá, a későbbiek folya-
mán is ébren tartjuk. 

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a hallgatók szívesen vesznek 
részt az órákon. Az érdekes olvasmányok, a különböző időszerű kérdések 
megbeszélése, a nyelvtani anyag új szempontok szerinti ismétlése a vál-
tozatos gyakorlatok lekötik őket, így a magyar órák nem válnak sablonossá, 
unalmassá számukra. 
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Ennek ellenére az elért eredmények — elsősorban objektív körülmé-
nyek miatt —nincsenek arányban a ráfordított munkával. A fő ok a hallgatók 
nagy részének az átlagosnál jóval gyengébb előképzettsége, nem megfelelő 
logikai készsége. Szorgalmuk általában kielégítő, különösen, ha figyelem-
be vesszük, hogy a szaktárgyak tanulására milyen sok időt kell fordítaniuk. 

Ami az elért eredményeket illeti, feltétlenül előrehaladás történik a 
következő területeken: 

— megértési készség /Ugyanakkor meg kell jegyezni: reprodukciós 
készségük általában jelentősen elmarad szövegértési készségük mögött . / ; 

— beszédbiztonság/Többségük bármilyen témáról könnyebben, é sz -
revehetően kevesebb gátlással tud beszélni, mint annak e lő t te . / ; 

— a beszéd gyorsasága területén. 
Rendkívül kicsi a fejlődés, illetve eddig még nem sikerült kellő e red-

ményt elérni a következő területeken: 
— a kiejtés javítása /Megjegyzendő: kiejtésük különben elfogadható; 

nem szokott alapvető problémaként jelentkezni./ ; 
— a helyes olvasás; 
—az írásbeli kifejezőkészség fokozása /А rendszeres gyakorlás e l -

lenére számos hiba fordul elő írásbeli munkáikban./; 
— a pontosságra, szabatosságra való törekvés. 

A tanév végi vizsgákon általában a másodéves hallgatók 75-65 száza -
léka megfelel a követelményeknek. A másodszor is elégtelenre vizsgázott 
hallgatók túlnyomó többsége rendszerint valamelyik szaktárgyból / s zak -
tárgyakból/ nem felel meg. Nyelvből többnyire elsajátít ják a továbbtanulás-
hoz szükséges minimumot. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
• ВТОРОГО КУРСА 

Йожеф Секёй-, старший преподаватель института, заместитель 
заведующего спецгруппой венгерского языка (II.) 

(резюме) 
Число студентов, повторяющихся курс обучения в институте в 

каждом году приблизительно 40-50 человек. Из общего количества 
те, которые на заключительном экзамене получили неудовлетвори-
тельную отметку по какому-нибудь специальному предмету, но экза-
мен по венгерскому языку выдержали по крайней мере удовлетвори-
тельно , учатся в так называемых группах повторного курса. 

Количество уроков венгерского языка в этих группах еженедель-
но 12 часов (9 комплексных и 3 разговорно-практических уроков). 
Для студентов, проходящихся повторный курс, составлены специаль-
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ные учебники по венгерскому языку, и по специальным предметам они 
проходят учебный материал предыдущего года. 

Цель обучения этих студентов по сравнению с первым годом не 
изменяется ̂ достижение нужного уровня овладения венгерским язы-
ком) . . 

Но учебный материал должен обеспечить повышенную активность 
студентов, систематическое повторение материала и поднятия уровня 
их языковых навыков на более высокую степень. 

Автор в докладе подробно знакомит с учебным материалом и ме-
тодическими соображениями их составления и применения. 

DIE SPEZIELLEN AUGPABEN UND METHODEN DES 
SPRACHUNTERRICHTS DER STUDENTEN 

IM ZWEITEN STUDIENJAHR 

József Székely, Dozent, Leiter der II. Sektion 
für ungarische Sprache am Internationalen • 

Vorbereitungsinstitut, Budapest 
Resümee 

Die Zahl der Studenten im zweiten Studienjahr liegt in 
unserem Institut jährlich bei etwa Д0-50. 

In den Gruppen des zweiten Studienjahres studieren von 
ihnen die Studenten, die ihre Prüfung (Nachprüfung) am 
Ende des Studienjahres nicht bestanden, die aber in Unga-
risch wenigstens die Note genügend erreicht haben. Die 
Zahl der Sprachstunden in diesen Gruppen ist wöchentlich 
12; 9 komplexe und 3 Konversationsstunden. 

Diese Studenten lernen aus einem für sie zusammen-
gestellten Kollegienheft. Alle Fachrichtungen haben das 
gleiche Kollegienheft. 

Die Zielsetzung ist natürlich dieselbe wie bei den 
Studenten im ersten Studienjahr und zwar die Aneignung der 
zur Fortsetzung der Studien an verschiedenen Hochschulin-
stitutionen notwendigen Sprachkenntnisse. 

Dieses Ziel wollen wir aber auf einem anderen Weg, mit 
anderen Methoden erreichen. Man muß der Aktivität der Stu-
denten Raum geben. Zur Steigerung der Sprachfertigkeit ist 
es notwendig, daß unsere Studenten einfache Texte lebendig 
erzählen und vom Tonband gehörten Text selbständig vor-
tragen können. In zahlreichen Fällen machen die Studenten 
eine selbständige Textbearbeitung. 

Die Grammatik wird als eine Wiederholung betrachtet. 
Im Bewußtwerden und in der Automatisierung des grammati-
schen Stoffes spielt die Anwendung — neben der Übung -
eine grobe Rolle. 
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Unsere erzielten Erbegnisse: 
- Die Fertigkeit des Verstehens der Studenten wächst 
- Ihre Sicherheit beim Sprechen verbessert sich wesentlich 
- Das Redetempo erhöht sich in gewißem Maße 

Es. gelang uns kein gutes Ergebnis zu erzielen, bzw. 
der Fortschritt ist außerordentlich gering auf dem Gebiet 
der Verbesserung der Aussprache und auf dem des Bestrebens 
nach Exaktheit. 

80-90 Prozent dieser Studenten entspricht im allgemei-
nen den Anforderungen in den Prüfungen am Ende des Stu-
dienjahres. Die Studenten, die zweimal durchgefallen sind, 
werden — mit weniger Ausnahme — der Norm in irgéndwelchem 
natürwissenschaftliehen Fach nicht gerecht. 

Das zum Studium notwendige sprachliche Minimum wird im 
allgemeinen erreicht. 


