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ónak) nappali rendes, vagy posztgraduális formában cél-
szerű-e működni. Véleményem szerint mindkét formának 
megvan az előnye, ezért nem kizáró, hanem megengedő for-
mulát kell találni: megfelelő szervezésben mindkettőre 
szükség van. - Sőt ennél még fontosabbnak tartom azt, 
hogy a magyarországi felsőoktatási szokásoktól eltérően 
kivételesen "magister" (M.A.) fokozatot adjanak ezen 
szak elvégzőinek, mert csak így lehet ez külföldi hallga-
tók számára is "konvertibilis" diploma. - Természetesen 
arról is gondolkodni kell, hogy ebből a szakmából is le-
hessen bölcsészdoktorátust szerezni; a kiválóak számára 
pedig időről időre ki kell írni "preferált aspiránsi" 
témának is a "magyar mind idegen és második nyelv" téma-
kört . 

Kívánatos, hogy kialakuljon a belföldi és (magyar 
kezdeményezésű) külföldi oktatási gyakorlat, a magyar-
országi szakképzés, továbbképzés, a gyakorlat igazgatási 
irányítása, a szakmára vonatkozó tudományos kutatás kö-
zött egy olyan összhang, amelyik lassanként egyre több 
szakterületet jellemez a magyarországi szocialista műve-
lődésen belül. n o o i ^ 

É d e r Zoltán 

A magyar mint idegen nyelv oktatásának elvei és 
módszertani kérdései a magyar egyetemeken 

1.1. Előadásomban azokat az elméleti elgondolásokat 
és módszertani törekvéseket igyekszem vázolni, amelyek 
a külföldi hallgatók egyetemi szintű magyar nyelvoktatá-
sában a Központi Magyar Nyelvi Lektorátus tevékenységét 
irányítják. Látni fogjuk, hogy e vonatkozásban pontosabb, 
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ha a magyar mint második nyelv oktatásáról beszélünk. 
1.2. Elöljáróban magáról az intézményről szólok 

néhány szót, mert egyfelől mind az V. Anyanyelvi Konfe-
rencián, mind pedig az I. Hungarológiai Kongresszuson 
azt tapasztaltam, hogy még szakmai körökben is kevesen 
és keveset tudnak működéséről; másfelől az előadók meg-
értése feltételezi a szervezeti keretek, illetve az okta-
tási formák ismeretét. 

A Központi Magyar Nyelvi Lektorátus mint az ELTE 
BTK Magyar Nyelvi Tanszékcsoportjának egyik tanszéke böl-
csészkari közvetlen feladatai mellett országos jelegű 
funkciókat lát el a felsőfokú tanulmányaikat Magyarorszá-
gon végző külföldiek magyaroktatásában (ezért van nevé-
ben a "központi" jelző). Mint ismeretes, a főiskolai vagy 
egyetemi tanulmányok folytatására hazánkba érkező külföl-
diek a Nemzetközi Előkészítő Intézetben kezdik el a ma-
gyar nyelv tanulását. A Lektorátus feladata, hogy felső-
fokú tanulmányaik kezdetétől a külföldi hallgatók nyelvi 
továbbképzését biztosítsa a "Magyar nyelv külföldieknek" 
című tantárgy keretében. Ennek megfelelően a Lektorátus 
tanárai egyrészt a budapesti bölcsészkaron tanuló hallga-
tókat oktatják, mégpedig a magyar szakosokat az I. évfo-
lyamon heti 8, a II. és III. évfolyamon heti 4-4 órában, 
a nem magyar szakosokat három éven át heti 4 órában; más-
részt ún. területieleJősként az ország egyéb egyetemein 
és főiskoláin - a műszaki jellegű felsőoktatási intézmé-
nyeket kivéve - megszervezik és ellátják a külföldi hall-
gatók magyar nyelvi továbbképzését és szakmai felügyele-
tét. Ezekben az oktatási intézményekben ugyanis a magyar 
nyelv oktatását megbízott előadók végzik, a tanárszakos 
hallgatók órakerete hetenként és évfolyamonként 8 + 4 + 
4 óra, a nem tanárszakosoké az I. évfolyamon heti 6, a 
II. évfolyamon heti 3 óra. Az órák látogatása kötelező 
a hallgatók számára, s tanulmányaik félévenként gyakorlati 
jeggyel, a 2., illetve a 4. félévben pedig írásbeli és 
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szóbeli szigorlattal zárulnak. Az egyes tanulócsoportok 
létszáma 5 és 10 hallgató között mozog, a hallgatók össz 
létszáma évenként kb. 800 és 1000 közt van, s így az ok-
tatók (megbízott előadók) száma mintegy 100. 

2.1. A szervezeti keretek és az oktatási formák is 
mertetése után rátérek az oktatás elméleti alapjainak 
meghatározására, majd a módszertani eljárások körvonala-
zására . 

Tekintettel arra, hogy a nyelvoktatás elmélete el-
sődlegesen alkalmazott nyelvészeti diszciplína, az elmé-
leti alapok meghatározásában az alkalmazott nyelvészeti 
kutatások eredményeiből célszerű kiindulnunk. Általános 
nyelvészeti alapokon nyugvó és egyben korunk társadalmi 
igényeinek megfelelő az a tudományos álláspont, amely 
szerint idegennyelv-oktatásnak - s így a magyar mint ide 
gen nyelv oktatásának - fő feladata napjainkban a kom-
munikatív kompetencia elsajátíttatása-megszerzése. Ez 
lényegében azt jelenti - miként a fogalom egyik meg-
alkotója hangsúlyozta (Hymes 1972, 277-9) -, hogy a 
tanulónak a grammatikai szabályok ismeretén túlmenően 
a beszélés szabályait kell elsaját tania. Más szóval: 
a tanulónak nemcsak azt a képességét kell kifejleszte-
nünk, hogy grammatikailag helyes, illetve elfogadható 
nyilatkozatokat tudjon létrehozni, hanem azt is, hogy 
képes legyen kiválasztani olyan grammatikailag helyes 
nyilatkozatokat, amelyek az adott nyelvi és szit.uáció-
beli összefüggéseknek megfelelőek. Különös tekintettel 
arra, hogy a beszélés szabályai a nyelvi kifejezésfor-
ma egészét befolyásolják-irányítják. (Vö. még: Campbell-
Wales 1970, 249; Corder 1973, 90-3; Dezső 1979, 53-4) 
Ezért arra a kérdésre: vajon a nyelvet vagy pedig a 
kommunikációt kell-e tanítanunk, bátran felelhetjük, 
hogy a kommunikációt, mert a kontextusnak és a szituá-
ciónak megfelelő nyilatkozat magában foglalja a gram-
matikailag helyes nyilatkozatot, fordítva viszont: a 
pusztán grammatikailag helyes ismeret még nem képesí-
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ti a beszélőt a nyelvi és szituációs kontextusnak meg-
felelő nyilatkozat létrehozására. (Vö.: Alwright 1979, 
167-8.) 

Nem hagyhatjuk említetlenül továbbá azt sem, hogy 
a nyilatkozatnak a helyesség (illetve elfogadhatóság) 
és a megfelelőség szerint eltérő szintjei szemartikai 
síkon is jelentkeznek, amelynek eredményeképpen a 
szemantikai struktúrákban a jelentés két fajtáját kü-
lönböztethetjük meg. A puszta grammatikai helyesség 
alapján, tehát a rendszer szintjén, izoláltan alkotott 
mondatokban ui. a szavak összefüggésükből kiragadva, 
elvont, szótári jelentésben jelennek meg. Jelentésük 
valóságos értékét a beszéd szintjén, a kontextusnak 
és a szituációnak megfelelő, kommunikatív céllal lét-
rehozott mondatokban kapják meg. 

A kommunikatív kompetencia fogalmának nyelvelméle-
ti alapjait a langue és parole (Saussure), illetőleg 
a kompetencia és performancia (Chomsky) megkülönböz-
tetése alkotja. Egymásra vonatkoztatva a svájci és az 
amerikai mester kategóriáit, megállapíthatjuk, hogy a 
performanciának is kétféle realizációja lehetségeá. 
Az egyik a tisztán grammatikai szabályok alapján, te-
hát a langue szintjén létrehozott performancia; a má-
sik pedig a kontextuális és szituációs összefüggések-
be ágyazott, tehát a parole szintjén megvalósított 
performancia. Az imént föltett kérdést tehát így is 
megfogalmazhatjuk: vajon a langue-ot tanítsuk-e vagy 
a parole-t, s válaszunk az előbbivel egybehangzóan 
az lesz: a parole-t, mert a beszéd szabályainak elsa-
játítása feltételezi a grammatikai szabályok ismeretét 
is, de megfordítva, a nyelvi rendszer ismerete még nem 
képesít a beszéd szabályainak elsajátítására, vagyis 
a kommunikatív kompetencia megszerzésére. 

Előfordulhat ugyan, hogy a performancia említett 
kétféle realizációja egybeesik az anyanyelvi beszélő 
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nyelvhasználatában. A kettőt azonban szét kell vá-
lasztania annak, aki egyfelől a nyelv leírásával és 
annak, aki másfelől a nyelv tanításával foglalkozik. 
Más ugyanis a grammatikus dolga, és ismét más a nyelv-
tanáré. A grammatikus dolga, hogy a nyelv rendszeré-
nek elvont szabályait illusztrálja, amikor elszigetelt 
mondatokban írja le ezeknek a szabályoknak a megnyil-
vánulását. A nyelvtanárnak viszont az a feladata, 
hogy a nyelvet működésében mutassa be, tehát olyan 
nyelvi anyagot tárjon a tanulók elé, amely azt illuszt-
rálja, hogyan használhatók föl ezek a szabályok kom-
munikatív célokra. (Vö.: Allen-Widdowson 1975, 89-92.) 

2.2. A kommunikatív kompetencia elsajátításának-
megszerzésének elve különösen érvényes a hazai egye-
temeken tanuló külföldiek magyaroktatásában. Ennek 
ugyanis az a célja, hogy a hallgatók olyan nyelvisme-
ret birtokába jussanak, amely képessé teszi őket a 
választott szakon egyetemi tanulmányok (el)végzésére . 
E sajátos cél elérését egy állandóan jelenlévő, a kom-
munikatív kompetencia kialakítását impliciter szünte-
lenül munkáló lingvisztikai tényező, ti. a célnyelvi 
környezet jelentősen előmozdítja. 

És épp e két lényeges ponton, azaz céljában és 
körülményeiben tér el a hazai nyelvoktatás a külföldi 
egyetemeken folyó magyaroktatástól. A külföldi egyete-
meken ui. egyrészt általában nem lehet célja a stú-
diumoknak a szaknyelvi kompetencia elsajátítása, így 
pl. a magyar irodalom történetét vagy a magyar, illet-
ve finnugor nyelvészetet többnyire az illető ország, 
az illető egyetem oktatási nyelvén tanulják a hallga-
tók. Másrészt az idegen nyelvi környezetben - mint-
hogy a hallgatónak gyakorlatilag csupán az órák kere-
tében nyílik alkalma a nyelvhasználatra - a kommunika-
tív kompetencia kialakításában aligha számíthatunk 
többre a reproduktív szint elérésénél. 
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Ezt a minimumot azonban joggal elvárhatjuk a kül-
földi egyetemeken tanuló hallgatóktól. Ezért mind az 
elfogadhatóság, mind pedig a megfelelőség szempontjá-
ból erősen kifogásolható, ha a magyar tanulmányokat 
- nemegyszer évek óta - végző külföldi hallgató ösz-
töndíjjal Magyarországra s rendszerint épp a Lektorá-
tusra érkezve, a legegyszerűbb kommunikációs helyze-
tekben sem tud eligazodni. Ez - legjobb esetben - ar-
ra vall, hogy nyelvtanára nem tudta szétválasztani a 
performancia két lehetséges realizációját, s nem 
tisztázta maga számára a grammatikus és a nyelvoktató 
eltérő feladatait...) 

Ezzel szemben a magyar egyetemeken a hallgatók-
nak produktív szinten kell elsajátítaniuk a nyelv-
használatot, tanulmányaik eszközeként a magyart má-
sodik nyelvként kell használniuk, tehát tanulmányaik 
előrehaladtával, illetve befejeztével meg kell köze-
líteniük az anyanyelvi beszélő kompetenciáját. Gya-
korlatilag ez azt jelenti, hogy a hallgatók tanulmá-
nyaik során "frontálisan" kerülnek szembe - szóban és 
írásban - a szaknyelvi szövegekkel, s ezeket nemcsak 
meg kell érteniük, hanem ilyen szaknyelvi szövegeket 
- ugyancsak szóban és írásban - önállóan létre kell 
hozniuk. A nyelvoktatásnak ezt a nyelvi tevékenységet 
kell mégalapozni, elősegíteni, fejleszteni, ennek a 
feladatnak a megoldására kell képessé tenni a hallga-
tót. Az oktatás elsődleges tárgya tehát a szaknyelv, 
eltérően azonban más külföldi és hazai tanfolyamok 
gyakorlatától, a szaknyelvi ismeretekben való elmé-
lyülést nem szakítjuk el a köznyelvi készségek fej-
lesztésétől. Ellenkezőleg, abból a megfontolásból ki-
indulva, hogy a szaknyelvi struktúrák a köznyelvie-
ken alapulnak, számításba véve ós tudatosan építve 
továbbá a célnyelvi környezet adta ismeretekre és 
készségekre, a szaknyelvi kompetencia kialakítását 
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a köznyelvi kompetencia kimunkálásán és valósítjuk 
meg. Nyilvánvaló, hogy e sajátos feladat elvégzésé-
hez sajátos módszerekre van szükség. Lássuk most 
már ennek főbb vonásait. 

3.1. Az oktatás módszertani modelljét nagyjá-
ból a következő mozzanatok alkotják: 1. Kiindulás 
egy szakszövegből. 2. A szaknyelv összekapcsolása 
a köznyelvvel. 3. A nyelvtani anyag feldolgozása és 
elmélyítése. 4. Visszacsatolás a szaknyelvre. Mind-
ennek kivitelezése jórészt gyakorlatok, illetve c,ya-
korlatrendszerek útján történik. 

Az egyes mozzanatok lefolytatásának részletei-
ről - az idő és terjedelem szabta korlátok miatt -
csupán ízelítőt adhatok. Akik alaposabban akarnak 
tájékozódni a módszer mibenlétéről, azoknak Jónás 
Frigyes kollégám "Stílusművelés 1. éves magyar sza-
kos külföldi hallgatók számára" című bölcsészkari 
egységes jegyzetét ajánlom.(Tankönyvkiadó , Bp . 
1980.), amelyben a szerző tankönyv formájában valósí-
totta meg az itt ismertetendő módszertani eljáráso-
kat. Egyes kérdésekben magam is e jegyzetre hivatko-
zom, illetve a szemléltető példákat a jegyzet 18. 
leckéjéből (145-53) veszem. 

3.1.1. K i i n d u l á s e g y s z a k s z ö v e g b ő l 
A szaknyelvi szövegek a szak, illetve évfolyam 

fő tárgyainak tanterve vagy anyaga által meghatáro-
zott sorrendben követik egymást. A magyar szak eseté-
ben pl. a nyelvészeti és irodalmi tanterv szabja meg 
a tematikát. Az irodalmi szakszövegek általában egy 
irodalmi szemelvényből és a hozzáfűződő irodalomtör-
téneti kommentárból állnak. Az idézett jegyzetben 
pl. a 18. lecke szakszövegét Balassi Bálint Fulviá-
ról c. verse és Klaniczay Tibornak a versről írt 
értékelése alkotja. 
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A szöveg első feldolgozása, lényegében tartalmi 
megközelítése három fokozatban történhetik. Az el-
ső feladat: a hallgatóknak kérdésekre ún. rövid és 
hosszú válaszos feleletekben kell számot adni a szö-
veg mondanivalójáról. A második feladat a szakszöveg-
nek az élő nyelvhasználattal való összekötését cé-
lozza. Az idézett leckében pl. ebben a formában: 

- Ismertesse a költő mondanivalóját szabadabb 
nyelvi formában! Használja fel a következő 
kifejezéseket! - legtovább szerette; keserve-
sen vett búcsút; Fulviába szeretett; hosszan 
tartó szerelem; szerelemre gerjedt iránta. 

A harmadik feladat a szaknyelvi kifejezések alkal-
mazására irányul; az előbbi leckében pl. a következő-
képpen : 

- Indokolja meg, miért jelentős ez az epigram-
ma! Az ismertetéshez használja fel a következő 
kifejezéseket! - szerelmi költészetének; epi-
gramma-füzér; csak egy van köztük; klasszikus 
tömörségű; a legérettebb színvonalon; a ha-
gyományos magyar énekműfajtól; humanista szö-
vegvers; fejlődés lezárása 

3.1.2. A s z a k n y e l v ö s s z e k a p c s o l á s a 
a k ö z n y e l v v e l 

Az összekapcsolás két, egymást követó eljárásból, 
illetve feladasorból tevődik össze. Az első: a szak-
szövegből kiemelt szavak szemantikai és szintaktikai 
struktúráinak szómezőkben való feltárása és tanulmá-
nyozása. A második: az áttanulmányozott struktúrák-
nak kontextuáló gyakorlatokban történő felhasználása. 

a) A szómezők a szavaknak az ÉrtSz. segítségével 
összeállított szemantikai és szintaktikai struktúráit 
tartalmazzák, mégpedig 'bz ún. individuális konkurren-
sek, azon belül pedig a magyar esetrendszernek az 
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MMNyR által megadott sorrendjében" (3.1.) és a szó-
szerkezet, a szóképzés és szóösszetétel, valamint a 
frazEológia szintjén, illetve csoportosításában. "A 
szinonímia adta lehetőségek alkalmazása szoros mód-
szertani kísérőaktus." (uo.) Egy-egy szakszöveghez 
10-12 kiemelt szóból készülnek szómezők. 

b) A kontextuáló gyakorlatok a módszer gerincét 
alkotják, a feladatoknak kb. a felét teszik ki, s a 
nyelvi kompetencia elmélyítését a legközvetlenebbül 
mozdítják elő. A szómező folytán kiterjesztett fela-
datsorok lexikai, hangtani, alaktani és mondattani 
jellegűek." "A gyakori lexikai ismétlések, a szino-
nímia alkalmazása nemcsak a szó, hanem a szószerke-
zet, valamint a mondat szintjén is" a stílust mun-
kálják ki. "Ehhez nyújtanak segítséget a transzfor-
mációkkal és transzlációkkal kapcsolatos műveletek." 
(3-4.1.) A gyakorlatokat egyébként csak a szómezők 
alapos ismeretében lehet megoldani. 

A kettős eljárás lefolytatására - idő- és hely-
szűke miatt - még ízelítőül sem tudok példákat be-
mutatni . 

3.1.3. A n y e l v t a n i a n y a g f e l d o l g o -
z á s a é s e l m é l y í t é s e 

Megfigyelhettük, hogy már az előző mozzanat so-
rán, a kontextuáló gyakorlatokban is érvényesültek 
nyelvtani szempontok. Az egyes szövegekhez-leckék-
hez természetesen gondosan megtervezett nyelvtani 
anyag tartozik. Ez részben a korábban tanultak rend-
szeres továbbfejlesztését illetve az esetleges hiá-
nyok pótlását, részben a szaknyelvben előforduló 
sajátos nyelvtani alakulatok elsajátítását, részben 
pedig a külföldiek nyelvhasználatának jellegzetes 
hibáival kapcsolatos jelenségek napirenden való tar-
tását szolgálja. A nyelvtani anyag feldolgozása és 
elmélyítése ugyancsak gyakorlatok formájában zajlik 
le, amelyeket helyesírási és nyelvhelyességi felada-
tok egészítenek ki. 
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3.1.4. V i s s z a c s a t o l á s a s z a k n y e l v -
r e 

" A z egyes leckéket az ún. szintetikus tartalmi 
gyakorlatok zárják, amelyek ismét a szakszöveghez kap-
csolódva a mondanivaló szélesebb és mélyebb értelmű 
kifejezését szorgalmazzák." (3.1.) Bár ezek a felada-
tok a szemelvény szaknyelvi elemekből indulnak ki, 
elvégzésükhöz a szómezők és kontextuáló gyakorlatok 
segítségével szerzett lexikai és strukturális ismere-
tek felhasználása szükséges. A szakszövegnek produktív 
szintű újraalkotása és a szakmai stúdiumok alapján 
való kiterjesztése során közelíti meg leginkább a kül-
földi hallgató az anyanyelvi kompetenciát. Vegyük pél-
daként ismét az idézett leckét, amelyet többek közt 
ilyen feladatok zárnak: 

- Foglalja össze Balassi életútját! Magyarázza 
meg, hogyan határozta meg az érzelmi élet Ba-
lassi kötészetét! Mutasson rá Balassi szerelmi 
költészetének legfőbb vonásaira! Magyarázza 
meg, mi a Balassi-strófa! Foglalja össze az 
epigramma jellemzőit! 

4.1. Rövidre fogott összefoglalásomnak a végére 
értem. Mint arra már utaltam, az oktatás célja és 
nyelvi környezete következtében, a külföldiek hazai 
egyetemeken való magyaroktatása - nyelvi kiterjedé-
sében és módszereiben - eltér a külföldi egyetemeken 
folyó munkától. Egyúttal azonban kapcsolódik is hoz-
zájuk, mert az onnan államközi ösztöndíjasként ha-
zánkba érkező hallgatók magyar nyelvi oktatásáról is 
a Központi Magyar Nyelvi Lektorátus gondoskodik.- ha 
kell reproduktív, ha lehet produktív szinten. A Lek-
torátus tehát tevékenysége folytán oly értelemben is 
központi, hogy az oktatási folyamat egészét képes át-
tekinteni, mert mind a NEI-ből, mind pedig a közvet-
lenül külföldről jövő hallgatók magyar nyelvi fejlődé-
sét végső eredményeiben tanulmányozhatja. f l q (., . 
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