
Sófi  Boglárka

Egy rajzvizsgálati módszer tanulságai 
a magyar mint idegen nyelvi órán

Bevezetés

A magyar mint idegen nyelv tanításáról megjelent közlemények az érintett tan-
könyvekben tetten érhető logikai felépítést általában folyamatosan bírálják, ám éppen 
a szókincs kezelésének kritikája rendszerint mintha elmaradna vagy elsikkadna ben-
nük, és még arra is csak lábjegyzetben utalnak, hogy a gyakorisági alapon készült ún. 
minimum-szótárak a magyar nyelvre vonatkozóan bizony még nem készültek el.1

A lexika tanításával foglalkozó szakirodalmak általában csak azt járják körül, 
hogy hány szót lehet tanítani egy órán, mit és miként tanítsunk egy órán, s milyen 
legyen a szókincs tematikus felépítése. Nem térnek ki azonban az egy órán felvo-
nultatható – egyelőre leendő – passzív szókincs kérdésére, illetve taníthatóságának 
lehetőségére, s arra sem hívják fel a fi gyelmet, hogy a tankönyvek írásakor nemcsak 
a nyelvtan, hanem a szókincs építkezésére is gondolni kellene.

A szókincstanításban a leggyakoribb eljárás, hogy eleinte a diák közvetlen kör-
nyezetéből emelünk be szavakat a tanításba, majd a tágabb környezetéből – egészen 
az országismeretig. Gyakran azonban a nyelvtani cél érdekében tankönyveink hát-
térbe szorítják, elhanyagolják a szókincset, vagy épp görcsösen próbálnak igazodni 
az elváráshoz, hogy a diák közvetlen környezetéből föllelhető szavakon keresztül 
szemléltessék a nyelvtant. 

Milyen szókincs felel hát meg a lexikai minimum elvének? Mennyire legyen 
az a szókincs redukált? Hol kezdődik a célszerű szókincs fogalma, és meddig tart? 
Biztos, hogy csak ismert szókincsen taníthatunk új nyelvtant? Ténylegesen hány szót 
vigyünk be egy órára? Mennyire ragaszkodjunk a tankönyvünk szókincséhez? Mit 
kezdjünk a diákokat érdeklő, de sehol föl nem lelhető szókinccsel? 

1 Giay (2006, 131) posztumusz (szerkesztői) lábjegyzete: „A magyar nyelv számára ilyen szótárak eddig 
még nem készültek. A kísérletek közül például a Nemzetközi Hungarológiai Központban 1989/90-ben folyt 
kutatás eredményeként elkészült egy kb.2000 lexikai egységet tartalmazó, négynyelvű lexikai minimum 
szótár, amely azonban külső, egyedi okok miatt nem jelenhetett meg. 

 A Klett Kiadónál 2006-ban megjelent Verbtabellen és Substantivtabellen kötetek szószedetének összeállí-
tásához az MTA Korpusznyelvészeti Osztálya által összeállított 1000–1000 leggyakoribb igét és főnevet 
dolgozták fel.”

 (Vö. Hegedűs 2006a, 2006b)
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Dolgozatom első részében a szókincstanításról írok általánosabban, majd má-
sodik részében megpróbálom bemutatni azt, hogy egy pszichológiai teszt miként 
segíthet megválaszolni a fenti kérdéseket.

A lexika tanításáról

A lexikai minimum és az egyszerűtől a bonyolultabb felé haladás elve
Tanítási gyakorlatom során – a budapesti magyar–kínai (két tanyelvű) általá-

nos iskolában – egyik órámra egy mongol kislány ült be. (Kínai osztályának kínai 
irodalomórája volt, így bár még csak két hete tanult magyarul, mégis értelmesebbnek 
tűnt egy magyar mint idegen nyelvi órára beültetni.) Miközben a haladó csoportomat 
tanítottam, neki is megfelelő szintű feladatokat kellett készítenem. Egyik gyakorlata 
az volt, hogy írja le egy képről azokat a szavakat, amelyeket már ismer. A következő 
szavak szerepeltek a listáján: ember, férfi , nő, gyerek, ablak, asztal, virág, óra; róka 
(egyébként ’macska’).

Elfogadott nézet szerint a kezdő szakaszban a nyelvtan tanításán van a hangsúly, 
s a lexika csupán a nyelvtan bemutatását szolgálja. Sajnos pontosan ezért olyan sza-
vak kerülnek be tankönyveink leckéibe, amelyek sem gyakorisági, sem hasznossági 
szempontoknak nem felelnek meg. medál, kád, nyúl, hal, elefánt, teve, börtön, rab, 
fóka, dió – hogy csak néhányat említsek néhány tankönyv első harminc oldaláról. 
Ha van ábécé vagy kiejtést gyakoroltató rész a tankönyvben, akkor olyan szavakat 
adnak meg, amelyek vagy haszontalanok a kezdő szókincsben (csiga, róka, dió), 
vagy hasznosak, de nem jelennek meg a későbbiekben. Holott már a kezdet kezdetén 
olyan szókinccsel lehetne a kiejtést és az ábécét tanítani, amire a későbbiekben lehetne 
építeni (például csak élelmiszerek nevét megadni az ábécében, s kisebb feladatokkal 
lehetne ezeket a szavakat mélyíteni, így passzív szintre már bekerülhet minimum 40 
szó, és már a tárgyrag tanításakor vagy a többes számnál elő lehetne őket venni).

Sokszor erőltetettnek tűnnek a leckék szavai, a példamondatok, a gyakorló mon-
datok: „A rendőr nem a moziban énekel, hanem a fürdőszobában.” – „A csiga nem 
köhög, és nem énekel.” Ilyen mondatok nemigen fordulnak elő a köznapi beszélgeté-
sekben, így funkció nélküli, üres mondatok halmazán gyakoroltatjuk diákjainkat.

Bizonyos nyelvtani egységeket már bejáratott szókinccsel illenék tanítani, így 
a tárgyragot leggyakrabban pl. élelmiszerek, gyümölcsök témakörébe tartozó sza-
vakkal, a belső helyhatározókat a lakás berendezésein, a birtokos személyjeleket a 
családdal szemléltetik a tankönyvek. Azonban a könyvek elfeledkeznek a változó 
világról. A család szókincséből kimarad a nevelőszülő, a féltestvér, mostohatestvér, 
gyakran az após, anyós, sógor, sógornő, a lakásnál a lakás és háztípusok: családi 
ház, társasház, lakótelep, lakópark, garzon, a bevásárlásnál a szatyor, visszajáró, 
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bevásárlókocsi, bevásárlóközpont (s ezzel a gondolattal már a gyakorisági kérdést 
is érinthetnénk).

A szókincs belső tematikus felépítése
A legáltalánosabb eljárás a szókincs tanításában, hogy a szókincs koncentrikus 

körök mentén tágul: a közvetlen környezettől a tágabb környezetig (vö. Giay 2006, 
131). Azonban ha meghallgatjuk, hogy miről beszélgetnek különböző korú diákjaink a 
folyosón, át kell értékelnünk eddigi elképzeléseinket a közvetlen környezet fogalmáról. 
Megtanítjuk a család szókincsét (hogy megismerjük egymást, és gyakoroljuk a bir-
toklás különféle kifejezéseit), holott a családról az esetek döntő hányadában a felnőtt, 
családos nők beszélnek. Megtanítjuk a lakás berendezési tárgyait (hogy gyakorolni 
lehessen a helyhatározókat), de lakberendezésről csak speciális körök beszélgetnek; 
az asztal, ágy, szék, lámpa, szekrény, polc szavakon kívül más nem fordul elő a beszél-
getésekben. Ellenben megbeszélik a diákok – kortól függetlenül, nemtől függően – a 
meccs eredményeit, a tévében folyó sorozatokat, az időjárást, a ruhákat, a tanárokat. 

Megtanítjuk részletesen a testrészeket, ez a szókincs többször elő sem kerül, de 
az osztályteremben nagy szükség lenne arra, hogy árulkodni tudjanak: megütötte a 
hátamat, meghúzta a hajamat, belerúgott a lábamba, megkarmolta a kezemet, vagy 
épp hangot adhassanak elégedetlenségüknek: pattanás van az arcomon, nagy a fe-
nekem, kicsi a mellem, eláll a fülem, szeplős az arcom, nagy az orrom. 

A legtöbb tankönyvben gyakran nemcsak a kommunikatív szempontból fontos – 
bár a nyelvtan tanítása szempontjából valóban nehéz – nyelvtani egységek kerülnek 
egymástól távol (vö. Szili (2006a, 150), hanem a szókincs egymással közeli viszonyban 
lévő tömbjei is. Az egymásra épített szóanyag megteremti annak a lehetőségét, hogy az 
emberi gondolkodás logikáját követve, az emberi gondolkodás természetét alapul véve 
bővítsük a szókincset. A nyelvtanulók szeretnének egyszerre sokat és hasznosat tudni, 
azonban csak egy redukált szókincset tanítunk nekik, amivel tulajdonképpen redukált 
gondolatok kifejezésére lesznek képesek. Azok a diákok, akik egyébként bőbeszédűek, 
illetve választékosan fejezik ki magukat az anyanyelvükön, egy idegen nyelv tanu-
lásakor kudarcként élik meg, hogy az új nyelv nem úgy hajlik, mint az anyanyelvük; 
zavarja őket, hogy nem tudják magukat megfelelően kifejezni, és sokszor makacsabb 
nyelvtani hibáik vannak, mert tulajdonképpen megerőszakolják az idegen nyelvet, s 
a saját nyelvük képére akarják formálni a már meglévő kis tudásukat. 

Mennyiségi kérdések és a passzív szókincs
Anyanyelvünk szavai megtörténnek velünk, és képekben, érzésekben raktároz-

zuk el őket. Ha látunk egy tárgyat, azonnal tudjuk a képét egy tanult hangalakhoz 
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társítani. Azonban egy kép nemcsak egy hangalakkal párosul, hiszen az alma képe 
az érett, éretlen, piros, zöld, rothadt, egészséges, meghámozni… stb. hangalakokkal 
és jelentésekkel is összekapcsolódik. 

A szemléltetést két ponton szokták elrontani a könyvek és a tanárok. Szemlél-
tetéskor csak a képet vagy a tárgyat mutatják meg, de a hangalak nem kerül írott 
formában mellé, és az azonnali visszakérdezéskor már elvárják, hogy a diák tudja, 
emlékezzék rá. Bizonyos esetekben ott van a kép alatt maga az íráskép is, de kon-
textusba nincs helyezve, és semmilyen esetraggal nincs ellátva. A képekben rejlő 
lehetőségeket csak kb. 10 %-ban használjuk ki az oktatás folyamán.

A tanárok sokszor mérgelődnek, hogy a diákok nem tanulják meg az órán be-
mutatott szavakat, és így nem tudnak haladni a következő órákon. A diákok viszont 
sokszor azért frusztráltak, mert ugyan szeretnének megszólalni, de nem jut eszükbe 
semmilyen szó, vagy nem érzik megfelelőnek a szókincsüket, hogy a nyelvtant ne 
is említsük. 

Hogy elkerüljük a szókincs hiányosságaiból fakadó kudarcot, valamint a diákok 
szókincsbeli hiányosságukból fakadó szorongását, olyan képkártyákat kellene alkal-
maznunk, amelyeken a szótári alak mellett a tanított eset ragjával ellátott szóalak 
is fel van tüntetve (l. 1. sz. melléklet). Így akár 20–30 szót is bevihetünk egy órára, 
ha a téma megkívánja ezt (pl. az élelmiszerek nevei és a tárgyragok, a családtagok 
és a birtokos személyjelek, cselekvést jelentő igék jelen idejű és múlt idejű alakjai). 
Mivel egy-egy nyelvtani eset feldolgozása általában két-három órát vesz igénybe, a 
bevitt 20–30 szó is legalább háromszor előfordul különböző szituációkban, ezáltal 
legalább a passzív szintet elérhetik ezek a szavak. Mivel megadjuk a ragozott ala-
kokat, felgyorsulhat az óránk, többféle és főleg kommunikatív gyakorlatot adhatunk 
a diákjainknak, a házi feladatokban pedig szintén mozgathatjuk a szókincset, vala-
mint más szavakon is gyakoroltathatjuk a ragozást, ha a kreatív nyelvhasználatot is 
mélyíteni szeretnénk.

A szavak bemutatása
Az adott szavak hangalakja, pontos kiejtése a nyelvórákon az esetek nagy 

részében valamilyen szemléltetéssel kapcsolódik össze. A képek, a pantomim, a 
drámajáték biztosíthatja, hogy különböző helyzetekben mutassuk be a szavakat. Az 
egymásra épülő szóanyaggal megteremthetjük annak a lehetőségét is, hogy óráról 
órára újra előkerüljenek adott szavak újabb szókinccsel bővülve, de más kontex-
tusba helyezve. 

A képek olyannyira jelentősen segíthetik az órai munkát, hogy csak a legritkább 
esetben kell anyanyelvi (vagy közvetítő nyelvi) magyarázattal élni, s a célnyelvi 
magyarázat szükségessége is minimális szintre csökkent. (Bár a célnyelvi szóma-
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gyarázatnak is megvannak az előnyei, mégis úgy gondolom, hogy csak egy bizonyos 
nyelvi szint elérése után van értelme.)

Emberrajz-teszt – birtokos eset (egy kínai osztályban, a szókincstanítás tükrében)

Tanítási gyakorlatom során haladó csoportot (a hetedikes korosztályból), megol-
dandó feladatként pedig a birtokos esetet kaptam (Durst Péter Lépésenként magyarul 
c. könyvéből). A csoportban egy fi ú teremtette meg a heterogenitást a hat lány mel-
lett. Jó tanulók voltak, az egyik lány különösen fogékonynak tűnt a magyar nyelvre, 
viszont egy közülük a bukás szélén állt szinte minden tantárgyból. Kíváncsi voltam, 
hogy mennyire motiváltak ezek a gyerekek, milyen a teljesítménymotivációjuk, 
mennyire szorgalmasak, és leginkább a „fekete bárány” érdekelt, akitől még magyar 
szót nem nagyon hallottak. Mivel másik szakterületemen képi kifejezés-pszicho-
lógiával foglalkozom, adva volt a lehetőség, hogy rajzdiagnosztikai eszközökhöz 
nyúljak úgy, hogy az etikai kereteket ne sértsem meg. 

Mivel itt nem az eredményt, hanem a rajzteszt tanulságait szeretném bemutatni, 
csak a legszükségszerűbb információkat írom le a vizsgálattal kapcsolatban. Nem tar-
tom fontosnak, hogy a műfajról hosszabban írjak, hiszen nem pszichológiai, hanem 
magyar mint idegen nyelvi vonatkozásban írok az általam végzett kis kutatásról. 

A továbbiakban röviden írok magáról a tesztről, majd hosszabban (szinte órákra 
lebontva) bemutatom a teszt előkészítésének menetét, magát a rajzfölvételt, legvégül 
pedig a teszt tanulságait foglalom össze a szókincstanítás tükrében.

Mi is az emberrajz-teszt?
Ismert rajzvizsgálati módszer (vö. Vass 2006, 894). Bármely emberrajz-teszt 

lényege, hogy megadott szempontok alapján egy embert kell rajzolnia a vizsgált 
személynek (általában 2B jelzésű ceruzával, A/5-ös vagy A/4-es rajzlapra), majd 
a vizsgálatvezető kérdéseket tesz föl a rajzokkal kapcsolatban. Lehet csoportosan 
vagy egyénileg fölvenni a rajzokat. Én nem standard emberrajz-tesztet vettem föl 
a gyerekekkel, ugyanis két – általam megnevezett – személyt kellett rajzolniuk, és 
egy rövid fogalmazást kértem irányított kérdések alapján. Vagyis kértem volna. Ha-
mar – már az előhospitálás alatt – rájöttem, hogy hiába élnek ezek a gyerekek már 
régóta magyar nyelvi környezetben (többen közülük más magyar iskolába jártak, 
mielőtt a kínai iskolába kerültek), hiába tanulnak már két-három éve magyarul egy 
magyarországi kínai iskolában, nyelvtani és szókincsbeli hiányosságaik miatt nem 
fognak tudni értékelhető válaszokat adni rajzaikkal kapcsolatban. 
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Vajon hogyan lehet egy pszichológiai tesztet úgy fölvenni a diákokkal, hogy úgy 
érezhessék, válaszaik szándékaikkal közel egyenrangúak, szókincsük kielégítő, és 
nyelvtani zsákutcákba sem futnak bele, és közben még a birtokos személyjeleket is 
megtanulják. Rajztesztek fölvételekor egy standard kérdőívhez ragaszkodva, a kelet-
kező rajzokhoz igazodva tesszük fel kérdéseinket. A standard kérdések a megrajzolt 
fi gura kilétére, gondolataira, érzelmeire kérdeznek rá (vö. Vass 2006, 904-906). 

A teszt előkészítése az órákon
Adott volt a munkámhoz egy rajzteszt, egy vegyes szókinccsel és nyelvtani 

tudással bíró csoport és a birtokos eset mint tanítandó nyelvtani egység. Ha meg-
kérnek bennünket, hogy beszéljünk valakiről, akkor először a külső tulajdonságait 
mondjuk el, majd rátérünk a belső tulajdonságaira, azt követően pedig vele kapcso-
latos élményeinket osztjuk meg a hallgatósággal. Ekként én is ezt a logikát követtem 
a tananyag fölépítésében; az ember leírásához pedig a legkézenfekvőbb nyelvtani 
szerkezet a birtokos, hiszen „rövid hajam van, a szemem kék.” 

Többszörös normasértés – a ruházat szókincse
A szakirodalmi ajánlásokkal szemben (Bárdos 2000, 76; Giay 2006, 130-131) 

már a második órára negyven új szót vittem be, új nyelvtanként pedig az 1. és 2. 
személyű birtokos személyjelet annak funkcióival. A rengeteg új szó egy általam 
elkészített „képes szótár” formájában jelent meg az órán (l. 1 .sz. melléklet). Ruha-
darabok, kiegészítők és lábbelik képe volt a „szótárban”, minden kép alatt a szó, 
az adott szó tárgyesete, valamint 1–2. személyű birtokos személyjeles alakja. (pl. 
szoknya – szoknyát – szoknyám – szoknyája). Nem vártam el a diákjaimtól, hogy ezt 
a sok szót mind memorizálják, csak a legfontosabbakat.

Az órán a Mi van ma rajtad? mondatra adható válaszokat gyakoroltuk. Rajtam 
szoknya van. A szoknyám piros. (Persze bővült a szókincs a csíkos, kockás, pöty-
työs, mintás szavakkal is). A gyerekeknek a „képes szótárból” kellett kikeresniük a 
megfelelő szavakat és alakokat. Természetesen irányított kérdésekkel igyekeztem 
úgy rákérdezni a ruhadarabokra, hogy azok felosztás szerint csoportosuljanak (vö. 
Szili 2006b, 51-52). 

A szótár szavai nem egyszerű, tiszavirág életű eszközök voltak ezen az egy órán, 
hanem a továbbiakban is számos feladatot adtam a diákoknak. Csoportosítaniuk kel-
lett, hogy melyik női és férfi  ruhadarab, melyik uniszex, melyik ünneplő és melyik 
utcai viselet, mit tartunk alsó- és felsőruházatnak, mi a kiegészítő, és mi a lábbeli. 
Azzal, hogy többszörösen is átcsoportosították a szavakat, különböző szemlélet alap-
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ján rendszerezték azokat, több időt töltöttek el a szavakkal, mintha a következő órára 
adtam volna fel szódolgozatnak, és kisebb-nagyobb sikerrel megtanulták volna.

A külső jegyek szókincse
A következő órákon az emberek külső jegyeinek leírásához szükséges szókincset 

gyűjtöttük össze. Kis smiley-fi gurákat kaptak egy lapon, mindegyik alatt más-más 
külső jegy szerepelt (bajszos, szakállas, festett hajú, kócos; l. 2. sz. melléklet); a 
táblára képeket raktam fel, alattuk a megfelelő szóval (bajszos, szakállas…), nekik 
pedig meg kellett keresni azt a fi gurát, amelyikről éppen beszéltünk, és be kellett 
rajzolniuk a képnek megfelelően például a bajszot vagy szakállat. 

Nem csak ellentétpárokat tanítottam meg nekik (kövér – sovány, fi atal – öreg, 
gyerek – felnőtt), hanem molett, vézna, átlagos, újszülött, kamasz, középkorú… tí-
pusú szavakat is, amelyekkel egy fokozatbeli skálát tudtak képezni. 

A belső tulajdonságok szókincse
A belső tulajdonságok szókincse már keményebb diónak mutatkozott. Mivel 

tanárokat kellett lerajzolniuk diákjaimnak, összegyűjtöttem azt a szókincset, amit a 
tanárokkal kapcsolatban hallani: szigorú, engedékeny, segítőkész, kedves, türelmes stb. 
Több rajztesztet és utótesztet átnézvén összegyűjtöttem azokat a szavakat, amelyeket 
a vizsgált személyek az általuk rajzolt emberalakok belső tulajdonságaival kapcsolat-
ban mondtak, és készítettem egy szógyakorisági listát. Így bekerült a komoly, komoly-
talan, vicces, álmodozó, racionalista, szétszórt, hallgatag, bőbeszédű, hogy néhány 
olyan példát említsek, amelyek egyébként nem szerepelnek a tankönyveinkben.

Megint csak a képekhez fordultam segítségül. Sok tulajdonságunkat állatokéval 
vetjük össze szóláshasonlatainkban (hűséges, mint a kutya; hízeleg, mint a macska; 
ravasz, mint a róka) és vannak már szókapcsolataink is (lusta tetű, halvérű, büdös 
disznó). A kiosztott lapokon állatok képei voltak, alattuk pedig a megfelelő hasonlat. 
Ez az óra a színjátszás órája volt, ugyanis a magyaráznivaló túl sok lett volna, és az 
ő anyanyelvükben nem volt minden általam összeírt hasonlatnak párja. El kellett 
játszanom a hízelgő macskát, a halvérű embert, az anyatigrist, a mitugrász bolhát, 
a gyerekek pedig felszabadultan nevettek, és mondták osztálytársaik, ismerőseik 
neveit, ha valakire ráismertek. 

A nem „képesíthető” szavakat két oszlopba rendeztem, ki kellett őket keresni 
szótárból, és az ellentétpárokat összekötni. Lerajzolták saját magukat is, kezükben 
egy-egy bőrönddel. Az egyikbe a jó tulajdonságaikat, a másikba a rossz tulajdonsá-
gaikat kellett beleírniuk. Az órán összevitatkoztak több szón is, hogy ti. például az 
álmodozó, vagy a bőbeszédű jó vagy rossz tulajdonság-e. 

hugarologia_10.indd   62hugarologia_10.indd   62 2009.03.19.   9:22:232009.03.19.   9:22:23



63EGY RAJZVIZSGÁLATI MÓDSZER TANULSÁGAI A MAGYAR MINT IDEGEN NYELVI ÓRÁN

Végül megemlítem, hogy az előkészítő órákat követően – összegző, gyakorló 
házi feladatként – két tanárt kellett lerajzolniuk a gyerekeknek, és egy egyszerű kér-
déssorra válaszolniuk. Gyönyörű rajzok, nyelvtanilag helyes, hosszú fogalmazások 
és elgondolkoztató, megszívlelendő válaszok születtek a házi feladatokkal. 

Összefoglalás

Az emberrajz-teszt előkészítésekor közel 150 szót tanítottam meg a gyerekek-
nek. (Heti négy órájukat lebontva: napi 10 megtanulandó szóval nem is tűnik olyan 
soknak a 150 szó egy hónapra.) Mindez tökéletesen beépíthető volt a továbbiakban 
is, hiszen a Durst-könyv a birtokos személyjeleket többek között a családon keresztül 
tanítja. Így a családtagjaikról már nemcsak annyit tudtak elmondani a diákok, hogy 
van anyukám, apukám és két testvérem, hanem el tudták mondani, hogy a nővérem 
bőbeszédű, az apukám egy kicsit lusta, az anyukám sokat veszekszik. 

Ismert nyelvórai feladat a képleírás, azon belül is a személyleírás. A tankönyvek 
általában megmaradnak néhány külső jegy tanításánál, gyakran a belső tulajdon-
ságok felett elsiklanak, és egymástól távoli leckékre esnek az ehhez a szókincshez 
szükséges lexikai elemek. Úgy vélem, egymáshoz közelebb, sőt egymás után kel-
lene ezt a szókincset tanítani. A lexika elemei egymásra épülnek, fokozatosan lehet 
az újabbakat beépíteni az óra menetébe, a házi feladatokban újra meg újra elő lehet 
venni, és folyamatosan ismételtetve több emléknyoma marad a szavaknak; passzív 
szókincsből való előhívásuk, aktívvá tételük is biztosabb.

Ezt a korosztályt világmegváltó tervein kívül a világ kíméletlen kritizálása jellemzi. 
Talán ezért is voltak rendkívül fogékonyak és kíváncsiak az általam tanított szóanyagra 
és feladatokra. Nemcsak kritizáló hajlamukat élhették ki a ragasztásos feladatokban 
(ruha- képkivágásokból öltöztettek embert), az ember leírásában (Milyen lehet ez az 
ember? Milyen jó és rossz tulajdonságaid vannak?), de vitakultúrát is tanulhattak, hi-
szen az általam tanított anyag lehetőséget adott arra is, hogy közhelyek, idiomatikus 
kifejezések is helyet kapjanak az órán. Olyan társalgási fordulatokat tanítottam, ame-
lyekkel választékosabban tudják magukat kifejezni a tanulók. Így a belső tulajdonságok 
szókincsével együtt megtanítottam a véleménynyilvánítást is: szerintem, szerinted, 
szerintetek is? – úgy gondolom, úgy hiszem, egyetértek vele, nem értek egyet vele.

Kitekintés

Remélem, sikerült rámutatnom arra, hogy a lexika tanítását nem szabad lezárt 
kérdésként kezelni, újra kellene gondolni a hogyan, mit és mennyit egyszerre kérdé-
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sét, s be kellene látnunk, nem biztos, hogy jó taktika a szókincset a nyelvtan miatt 
háttérbe szorítani.

A rajztesztek és a hozzájuk kapcsolódó utótesztek a rajzoló közvetlen környe-
zetéből merítenek lerajzolandó témát,2 és azon keresztül próbálnak eljutni a vizsgált 
személy belsőbb rétegeibe. Ehhez nem szükséges sem rajztudás, sem a nyelv bonyo-
lult rétegeinek ismerete. A rajztesztek a leghétköznapibb érzelmeket, gondolatokat, 
életérzéseket igyekeznek feltárni, a vizsgált személyek pedig a legelemibb szókincset 
és nyelvtant használják fel válaszaikban. 

A nyelvtanár számára nem a rajztesztek pszichodiagnosztikai oldala az érdekes, 
hanem az, ahogyan egy utóteszt felépül, és hogy mit tekint egy rajzteszt hétközna-
pinak, általánosnak, olyannak, amit minden átlagos (és akár átlag alatti vagy átlag 
feletti) ember is meg tud rajzolni, és tud a kérdésekre válaszolni. 

Ha megfi gyeljük a kisgyerekeket, hogy mit rajzolnak, és a rajzokról mit mon-
danak el, akkor feltűnhet, hogy más-más gyerekek egészen hasonló dolgokat rajzol-
nak (ember, család, ház, autó, állatok, virágok, jelentős élettörténések, mesefi lmek 
szereplői, mesejelenetek, harci jelenetek), és többnyire hasonló szókinccsel hasonló 
dolgokat mesélnek is róluk. Rajzdiagnosztának kell lenni ahhoz, hogy ezek alapján 
egy olyan kérdéssort állítsunk fel, amivel úgy irányíthatjuk bárkivel a beszélgetést, 
hogy eljuthassunk a vizsgált személy mélyebb régióiba. De nyelvésznek kell ahhoz 
lenni, hogy gyakorisági szókincset állíthassunk össze a beszélgetés során elhangzott 
mondatokból. Hiszen jól tudjuk, hogy a magyar mint idegen nyelv oktatása szám-
talan tudományterülettel érintkezik. Mindennek mozgósítása, kihasználása tőlünk, 
szakemberektől (kutatóktól, tanároktól) függ. 
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Sófi , Boglárka
Lessons learnt from drawing-tests in the Hungarian as a foreign/second language (L2) 

classroom

This paper introduces the results of a small-scale study on the teaching of vocabulary to young learners 
of L2 Hungarian. In particular, it analyzes what lessons can be learnt from drawing-tests conducted 
in a Chinese-school in Hungary. The relevant literature discourages the simultaneous teaching of new 
grammar and new lexis, and suggests a maximum of 15 new words to be taught in a lesson. The results 
of the present study – involving the so-called “draw-a-person” test and the teaching of the possessive 
–, however, suggest the effectiveness of teaching up to 50 new words in one class, using fl ashcards, 
and point to the possible success of teaching new grammar with new vocabulary. The study also 
hints at the importance of distinguishing between active and passive vocabulary. Finally, the paper 
calls attention to the fact that methods borrowed from other fi elds of profession can be successfully 
implemented in language teaching – such as the draw-a-person test in the characterization of one’s 
outer and inner features. 
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1. sz. melléklet – a képes szótár egyik oldala
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2. sz. melléklet – a külső tulajdonságok smiley-fi guráinak egyik oldala
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