
1 Elhangzott a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 24.).

Novotny Júlia

Kovácsi Mária, Kozma Endre és Prileszky Csilla
hozzájárulása a magyar mint idegen nyelv oktatásához1

Szubjektív hangú visszaemlékezésemben három kitűnő hungarológus szakem-
bert szeretnék megidézni, akik hozzám igen közel álltak, és sokat tanultam tőlük.
1980-ban, mikor először léptem a Nemzetközi Előkészítő Intézet Budaörsi úti épü-
letébe, velük találkoztam először. Bár akkor Ginter Károly volt a tanszékvezető,
Kovácsi Mária, a helyettese osztott be Prileszky Csilla mellé gyakorló tanárnak. Ő
akkor egy arab csoportot tanított, mint általában szokott, és nagyon izgalmas volt
belépni a fiúk elé; Csilla segítő utasításai alapján gyakoroltuk a nyelvtani formákat.
Kozma Endre és Kovácsi Mária is ugyanabban a tanári szobában volt, ahova én is
kerültem, és leginkább az volt az első benyomásom, hogy mindenen vitatkozni tud-
nak irtózatos vehemenciával. Ezek az én személyes emlékeim, és most térjünk rá a
címben megjelölt téma kifejtésére.

Mindenekelőtt életrajzi adataik: Kovácsi Mária (1938–2004) magyar–francia
szakos (ELTE); 1967-től tanított a Nemzetközi Előkészítő Intézetben (NEI).
Prileszky Csilla (1939–1995) magyar–arab szakos (ELTE); 1965-től oktatott a NEI-
ben. Kozma Endre (1945–1997) magyar–orosz szakos (ELTE); 1969-től dolgozott
a NEI-ben.

Kovácsi Mária eredetileg dramaturgnak készült, és az irodalmat (mind a ma-
gyar, mind a világirodalmat) alaposan ismerte. Csodálatos memóriája volt, fejből
tudott versesköteteket. Akármikor tudott idézni bármiből.

Prileszky Csilla képzőművészeti középiskolába járt. Családja körében nagyon
szeretett színházat rendezni. Egyszer abban a kitüntetésben részesültünk, hogy mi
is részt vehettünk egy darabban, ami az intézeti tanításról szólt. Két előadás szüle-
tett; az egyiket a családja és a barátai körében adtuk elő, a másikat az évzáró ünnep-
ség alkalmából a kollégák előtt. Nagy siker volt!

Műveiket összegyűjtve láthatjuk, hogy egyikük publikációs listája sem különö-
sebben hosszú. De a mi diszciplínánkban – legalábbis korukban – meghatározóak
voltak gondolataik, melyek főként a nyelvkönyvekben testesültek meg, s melyeket
oktató munkájukban gyümölcsöztettek. Íme a három jegyzék:
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Kovácsi Mária:
Színes magyar nyelvkönyv – Magyar nyelvkönyv az orvosi szakirány számára. NEI, 1982
Itt magyarul beszélnek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993
Tükör. 1999
A névszókhoz járuló határozóragok jelentéseinek rendszerezése. BBI, 2002

Prileszky Csilla:
A felszólító módú mellékmondat néhány kérdéséről. NytudÉrt. 83. 1974
Színes magyar nyelvkönyv – Orvosi szakirány. NEI, 1978
Színes magyar nyelvkönyv. Tankönyvkiadó, 1981
Színes magyar nyelvkönyv – Agrár szakirány. Tankönyvkiadó, 1981
Színes magyar nyelvkönyv – Bölcsész szakirány. Tankönyvkiadó, 1986
Hungarian words and pictures. Tankönyvkiadó, 1986
Halló, itt Magyarország! Akadémiai Kiadó, 1992

Kozma Endre:
Elmenni elmehetek? Egy önálló fonológiai dallamtípus elemzése. MNy. 1981/2.
Színes magyar nyelvkönyv. Tankönyvkiadó, 1981
Hungarian in words and pictures. Tankönyvkiadó, 1986
Nyelvészeti alapismeretek. NEI, 1986
Igeragozási minták magyarul tanulók számára. Kodolányi János Intézet, 1995
Építőkockák egy nyelvészeti – szemiotikai értekezéshez. Intézeti Szemle (Magyar
Nyelvi Intézet) 1998. 5–41.

A továbbiakban részletesebben is szólnék fenti műveikről.
Kovácsi Mária Magyar nyelvkönyv az orvosi szakirány számára c. tananyaga

„csak” az intézet hallgatóinak készült, de igen magas színvonalú volt. A 90-es évek
elején készítettünk egy szókincskimutatást a szakirányok szerint (abban az időben
a következő előkészítő szakirányok voltak az intézetben: bölcsész, jogász, közgaz-
dász, orvosi, agrár, vendéglátós, műszaki), s abból kiderült, hogy az orvosi egyetemre
menők tanulják meg a legtöbb szót, kifejezést, amit leginkább ennek a tankönyvnek
köszönhetnek. A tankönyv nagyon magas mércét állított a tanulók elé; ez ugyan
nehezítette a dolgukat, viszont az egyetemen megtérült a befektetés. A tankönyv
függelékében található A névszóragok használatának és a tankönyvben előforduló
jelentéseinek rendszerezése, amely olyan magas színvonalú volt, hogy Rácz Endre
lektorként azt javasolta a szerzőnek, doktoráljon belőle. Kovácsi Mária nem szeret-
te a címeket, rangokat, inkább dolgozni, tanítani, szervezni vagy tankönyvet írni
szeretett, ezért nem is tett eleget ennek a javaslatnak.

Az Itt magyarul beszélnek c. könyvet már a 80-as évek végén kipróbálhattuk az
intézetben. Az első két rész az első félév anyaga volt, a második kettő pedig végül
a bölcsészek második félévi tananyaga lett. Később még visszatérek ennek a tan-
könyvnek az újításaira.
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A Tükör c. könyve az orvosi egyetem angol nyelvű hallgatói számára készült.
Mivel a betegekkel az orvostanhallgatóknak beszélniük kell a III. évtől kezdve, a
SOTE magyar nyelvórákat biztosított számukra. Természetesen az intézetbeli inten-
zív könyvek nem feleltek meg ennek a célnak, ezért fogott hozzá a szerző egy két-
nyelvű tankönyv írásához (s ezért Tükör a címe). Az első kötetét az orvosi egyetem
át is vette, de mire a szerző befejezte a könyvet, már átszervezték az oktatást, és nem
talált kiadót a megjelentetésre.

A névszókhoz járuló határozóragok jelentéseinek rendszerezése c. művét már
nyugdíjaztatása után írta, és a kiindulópontja a fent említett függelék volt. A változ-
tatás leginkább a szókincset érintette, mert az első változat az orvosi szakirány szó-
kincsén alapult, ez pedig a köznyelvén. Az én kérésemre foglalkozott vele újra, mert
úgy gondoltam, hogy a Felsőfokon magyarul c. könyvemhez (Magyar Elektronikus
Könyvtár, 2005) jól használható kiegészítést nyújthat majd.

Prileszky Csilla művei közül a felszólító móddal foglalkozó cikkét a Magyar
Grammatika is jegyzi a bibliográfiájában.2  A szerző alapvető megállapításokat tesz
a felszólító mód mellékmondatbeli használatáról.

A legjelentősebb munkát, amiben Csilla is – társszerzőként (Kozma Endre, il-
letve Erdős József és Uhrmann György mellett) – részt vett, ti. a Színes Magyar
Nyelvkönyvet, már 1980 szeptembertől tanítottuk. Én ebből tanultam meg a magyar
nyelvet, a felépítését, és ebből értettem meg, hogy kell az anyanyelvemet kívülről
szemlélni ahhoz, hogy át tudjam adni. Egy hihetetlenül következetes nyelvkönyv,
amit máig használnak. Természetesen a több mint 20 év alatt mind a szókincs, mind
a nyelvtanítási metódus nagyon sokat változott, de az biztos, hogy ebből a nyelv-
könyvből – igaz, kemény munkával – bárki megtanulhatott magyarul; olyan kristály-
tiszta felépítésű képet kap a magyar nyelv szerkezetéről, ami nagyon segíti a továb-
biakban.

A Színes magyar nyelvkönyvből nőtt ki a Hungarian words and pictures,
amely ugyanazon az elven épült, csak a színeket kellett helyettesíteniük különböző
vonalakkal.

S végül szintén a Színesből indult (de már csak ketten folytatták Erdős József-
fel) a Halló, itt Magyarország! című sikerkönyvük. A Színes Magyar Nyelvkönyvet
más célra írták, mint a Halló, itt Magyarország! című könyvet. Az első egy 13–14
hetes intenzív kurzusra (heti 26–28 óra), egyetemi előkészítésre készült, míg a má-
sik egyéni tanulásra; viszont koncepcionális alapjuk azonos.

Kozma Endre első megjelent írását Szende Tamással társszerzőként jegyezte.
Abban az időben a hangtan érdekelte, ezért a Színes Magyar Nyelvkönyvben ő az in-

2 Keszler Borbála (szerk.): Magyar Grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. 392.
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tonációval foglalkozott. A mondatok dallamképlete – amit az első leckékben nagyon
fontos megtanítani – az ő munkája. Ugyanígy a Hungarian words and pictures-ben.

A nyelvtanítás mellett a későbbiekben a bölcsészeknek kezdett tanítani nyelv-
tant, és ezért írt egy Nyelvészeti alapismeretek tankönyvet az intézet számára, ami
rendkívül magas szintű volt. Néha meg is haladta a hallgatók képességeit. De azok,
akik be tudták fogadni az ő bonyolult és elvont gondolatait, igazán profitáltak belő-
le azután az egyetemi tanulmányaik során.

Kozma Endre már a hetvenes években érdeklődött a számítástechnika iránt,
akkor még lyukkártya-rendszerrel próbált szógyűjteményeket készíteni. A 80-as
években a Commodore gépek után, a PC megjelenésével ő volt az első, aki ezek-
hez értett az intézetben, és tőle lehetett megtanulni a gépen való írást, szerkesztést.
Személyes mentorom is volt ebben: ha megakadtam, akkor akár fel is hívhattam, s
ő megmondta, melyik billentyűt nyomjam meg a továbblépéshez. Ennek kapcsán
készítette el már számítógéppel az Igeragozási mintákat, amit igazából ő egy prog-
ramnak tervezett, de szervezési, anyagi okok miatt ezt már nem tudta megoldani.

Csak halála után tudtuk megjelentetni az Intézeti Szemlében az „Építőkockák”
c. elméleti munkáját. Érdeklődése a szemiotika felé fordult; ez már a Nyelvészeti
alapismeretek c. tankönyvéből is látszott. Ezzel a filozófia és a nyelvészet határán
mozgó munkát tett le az asztalra. Sajnos visszhangtalanul maradt, mivel igen szűk
körű volt az Intézeti Szemle terjesztése.

Az alábbi táblázat a Színes Magyar Nyelvkönyv (SZMNY) és az Itt magyarul
beszélnek (IMB) c. tankönyvek összehasonlítása: mindkettő csoportos (12–14 fő) 13–
14 hetes intenzív tanításra (heti 22–28 óra) készült.

SZMNY IMB

Közvetítő nyelv nélkül Közvetítő nyelvvel: angol, francia, német, orosz, spanyol, koreai, kínai

Lineáris Koncentrikus

Kérdőstruktúra Mondatmodell

Tanár: főszereplő Tanár: a gyakorlás irányítója, segítő

Kovácsi Mária új könyvével (mely a tanárok igénye szerint és/vagy a hallgatói
összetétel szerint választható volt) nagy viharokat kavart az intézetben. Az addig
megszokott frontális magyarázó oktatás helyett egy egészen másfajta beszélgetős
tanítás került előtérbe. A cél az volt, hogy a mondatmodellek segítségével minél
előbb alkossanak helyes magyar mondatokat. Ez gyakorlatilag már a második na-
pon lehetséges volt. Nagyon nagy élményben részesültek így a hallgatók is és ter-
mészetesen a tanárok is. Ugyanakkor sokaknak nehéz volt lemondani a jól bevált
tanári attitűdről, ezért nem is kívántak tanítani Kovácsi könyvéből.

NOVOTNY JÚLIA
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Végül röviden szólok egyéb tevékenységükről is. Kovácsi Mária tanszékveze-
tő-helyettes, majd tanszékvezető, tagozatvezető is volt. 1993/94-ben felmentették,
később visszavették tanszékvezetőnek, illetve tanácsadónak. Rettentő energiával és
gondossággal végezte szervezői munkáját. Egyik óriási sikere az volt, amikor a ta-
nulmányi osztálytól át tudta venni a csoportalakítás feladatát. Míg a hivatal a meg-
érkező hallgatókból mechanikusan alkotta a csoportokat, hogy minél előbb megin-
dulhasson a tanítás, Kovácsi nyelvek, előképzettség és a továbbtanulási tervek szerint
csoportosította a diákokat. Lehet, hogy néhány nappal később kezdődött velük a
munka, de azután bőven megtérült ez a késlekedés. A másik terület, ahol követke-
zetesen igényes volt a beosztottjaival szemben: a számonkérések, a vizsgadolgoza-
tok színvonala. Újabb és újabb ötletei voltak a vizsgák minőségének javítására.

A magyar mint idegen nyelv tanításának a hozzánk érkezett hallgatók érdeké-
ben minden intézeti fórumon – mondhatni – harcos védelmezője volt. Nem volt
könnyű ellenfél, sohasem adta fel, ha biztos volt az igazában, és ő biztos volt ben-
ne. Ezért aztán a rendszerváltás után az új, kívülről jött vezetés el is távolította az
intézetből. Beosztottai, a tanárok mindent megtettek azért, hogy ez az igazságtalan
és méltatlan állapot véget érjen, és visszahelyezzék. Ezt sikerült is elérni, de bizony
sok idő és energia veszett el. Ahelyett, hogy újabb, a kornak megfelelő tananyago-
kat készítettünk volna, leveleket fogalmaztunk, a minisztériumba rohangáltunk stb.
Mindez kb. másfél éves rémtörténet volt, ami természetesen Kovácsi Máriát is na-
gyon megviselte.

Prileszky Csilla a tanítás mellett fordított. Eredetiből fordította le az Ezeregy-
éjszaka meséit (Atlantisz Kiadó, 1999). Miklós Tamást, a szerkesztőt idézem:

„Prileszky Csilla már tizenöt éve dolgozott a fordításon, a munka vége felé járt, amikor
kiderült, hogy nincs kiadó, amely vállalkozna e mű megjelentetésére – még az sem,
amelyik korábban biztatta, hogy kiadja. Pedig zseniálisan teremtette újjá a magyar
mesenyelvet, és közben teljesen hűséges maradt az eredeti arab szöveghez. Az olva-
só úgy érzi, mintha az Ezeregyéjszaka eleve ezen a nyelven született volna. Szerkesz-
tőként nagy öröm volt ezzel a szöveggel dolgozni, kiadóként megtisztelt a fordító
bizalma. Megígértem, hogy mindent megteszek a könyv megjelenéséért. Nyolc évbe
tellett, míg előteremtettük a kiadás elindításához szükséges pénzt, és míg elkészül-
hettek a kontrollszerkesztési és más kiadói munkák. A szöveg végül meghozta az ál-
talános elismerést, de a fordító ezt sajnos már nem érhette meg. Több mint ötven re-
cenzió, valamint film, rádióműsor jelent meg a műről, s külföldön is komoly szakmai
visszhangja volt.”3

3 Magyar Narancs, 2002. augusztus 8.
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Minket, kollégáit időnként abban az élményben részesített, hogy behozott egy-
egy mesét, és fölolvasta nekünk.

Kozma Endre az Ungvári Egyetem magyar lektora volt (1989–1993). Hosszú
évek után 1989-ben mehetett először magyarországi lektor Kárpátaljára. Nagyon
keserves körülmények között, de emberileg nagy erőket megmozgatva dolgozott.
Oktatási és szervezői munkája mellett Kovács Vilmosnak – a kárpátaljai magyar iro-
dalom máig legjelentősebb alakjának – a mintegy másfél ezer oldalnyi kéziratát ren-
dezte sajtó alá, s a kétkötetes mű a szerző halálának 20. évfordulója alkalmából,
1997-ben látott napvilágot a KMKSZ kiadásában „Kik voltak...? Nyelv- és őstörté-
neti írások a honfoglaló magyarság kialakulásáról” címmel.

Befejezésül Kovácsi Mária ritka nyilvános megszólalásainak egyikéből idézek,
mert a jelenlevőknek nagyon emlékezetes volt. Nagyszerűen foglalta össze gondo-
latainkat nyelvünkről és tanári szerepünkről:4

„Volt gyerekkoromban egy mesekönyv – talán más is emlékszik rá, vagy kiadták ké-
sőbb, nem tudom – az volt a címe: Eszem-iszom ország. Aki oda be akart jutni, nagy
próbát kellett kiállnia: keresztül kellett rágnia magát egy irdatlan kásahegyen, ezzel
bizonyítva, hogy bármit és bármennyit tud enni. Odabent aztán kolbászból volt a ke-
rítés, aki egyszer bejutott, azt minden földi jóval ellátták, még a kezét sem kellett ki-
nyújtania, elég volt kívánni valamit, az ott termett. Ilyen a magyar nyelv, és ilyen a
hozzá vezető út. Sok olyan nyelvtanulóval találkoztam, aki nagyon nehezen nyelte a
sok kását – pedig finom tejbekása volt, jól meg is cukrozták –, olyanokkal is, akik
félúton feladták, bennragadtak a kásahegyben, de egy olyannal sem, aki a kezdeti
nehézségeken túljutva ne érezte volna magát Eszem-iszom országban, ne szerette
volna, ne élvezte volna a magyar nyelv használatát, amikor már tudott bánni vele. Az
európai nyelvekkel (csak azokról beszélhetek, amelyeket valamennyire ismerek, vagy
ismerkedni próbáltam velük) mindez éppen fordítva van. Az út virágos réten vezető
árnyas fasor, pacsirta szól a fákon, de egyre beljebb visz egy sűrű erdőbe, ahol aztán
rájövünk, hogy kivéve, ha éveket töltünk ott – mármint az eredeti nyelvterületet jel-
képező erdőben – soha nem fogunk eligazodni benne, soha nem lesz igazán a miénk…
A mesekönyvben egy kisfiú és egy kislány indult neki a kásahegynek. A kisfiú sze-
retett enni, átrágta magát, és hihetetlenül kövéren kigurult a túloldalon. A kislány rossz
evő volt, és menthetetlenül beragadt volna, ha a kiskutyája nem lopózik utána, és el
nem kaparja előle a kását, mögéjük hányva végig az úton. Így a kislány is megérke-
zett Eszem-iszom országba.
A magyartanárnak kell vállalnia a kiskutya szerepét. Alagutat kell fúrni a kásahegyben,
amennyire csak lehet, elhárítani, elhalasztani a nehézségeket, hogy a tanuló ne adja fel.”

4 „Néhány gondolat a magyar nyelv oktatásának sajátosságairól.” Elhangzott: A magyar mint idegen nyelv
oktatásának helyzete Magyarországon – A Magyar Nyelvi Intézet szakmai konferenciája (Budapest, 1999.
január 28.)
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