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Fazekas Tiborc: 

A magyar nyelv oktatásának tapasztalatai Hamburgban 

A hamburgi egyetemen folyó magyar nyelvoktatás tapasz
talatairól szeretnék rövid áttekintést adni. 

Hamburgban a magyar nyelv oktatása a finnugor szak ke
retein belül zajlik, amelyet 1985 óta új tantervek alapján 
oktatnak. Ebben az új oktatási formában lehetőség van bizonyos 
szakosodásra, egyfelől nyelvi, másfelől tartalmi jellegűre. 
Az első esetben a diákok vagy elsősorban a magyar nyelvet vagy 
elsősorban a finn nyelvet, mint idegen nyelvet tanulják. Tar
talmi szempontból lehetőség van arra, hogy elsősorban nyelvé
szeti, irodalomtudományi illetve társadalmi és történeti jel
legű ismeretek szerepeljenek főként a tananyagban. Ehhez a 
tágabb keretet nyújtó lehetőséghez tartozik az, hogy 1989 óta 
a hamburgi egyetem. finnugor tanszékén belül hungarológiai 
központ működik, ami az oktatás dinamikáját és tartalmát be
folyásolja. A fölépítését tekintve az oktatás kurzusok, kie
gészítők, nyelvórák, továbbvivő ill. továbbvezető óratípusok 
keretében zajlik. Maga a nyelvoktatás négy szemeszteren ke
resztül folyik kurzus jelleggel. Az első két szemeszterben 
heti 4-4, a második két szemeszterben heti 3-3 órában tanít
juk a magyar nyelvet, csoporto'kban. Minden egyes szemeszter 
nyelvi teszt írásával zárul, ezek a tesztek, mint az egész 
stúdium is osztályzás nélkül történik, inkább pszichológiai 
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visszajelző szerepe van. A lezárt négy szemeszter és nyelv
oktatás után a diákok kiegészítő órák látogatására kapnak le
hetőséget, ahol a magyar nyelv történetével, grammatikájával, 
stilisztikájával, stb. kapcsolatos kérdésekben egy szemeszte
ren keresztül külön információkat, külön tudást szerezhesse
nek. Ezt egészíti ki egy további óratípus, itt fordítást, 
társalgási gyakorlatokat végzünk. Ez tulajdonképpen a nyelvi 
kompetencia irányéban fejleszti a diákok tudását. 

A szigorúan vett nyelvoktatás átmegy egy komplexebb, 
vegyesebb óratípusba, ahol a magyar irodalom története, a ma
gyar művelődéstörténet, a magyar társadalomtudomány, a magyar 
történettudomány és a néprajz, stb. kérdéseit tárgyalják. Itt 
vannak olyan órák is, amelyek csak magyar nyelven folynak, köz
vetítő nyelv nélkül. A diákok természetesen a negyedik sze
meszter alatt eljutnak Debrecenbe, és a hatodik szemeszter u-
tán esélyük van arra, hogy egy éves ösztöndíjat kapjanak Ma
gyarországra. Ez zárja le nyelvtudásukat, és elviszi őket egy 
olyan szintig, hogy a magyar nyelvvel már nincsenek alapvető 
problémáik. 

Szeretnék néhány szót szólni a tankönyvekkel kapcsola
tos problémákról. Hamburg, az oktatás helyszíne távol van Ma
gyarországtól, sem a rádió, sem a televízió vételére nincs 
lehetőség, s a sajtótermékek is rendszertelenül és korlátolt 
számban jutnak el hozzánk. Ilyen esetben, ha lehet, még sú
lyosabb a tankönyv hiánya. Ez a legfontosabb eszköz, s a for
galomban lévők gyakorlatilag használhatatlanok, elavultak. Ma
napság egészen mások a körülmények és az elvárások. Hamburg
ban egy szemeszteren keresztül tudjuk csak használni a Ginter-
Tarnói féle tankönyvet, s tulajdonképpen csak arra, hogy a di
ákok kezébe általa valami olyat adjunk, amire hivatkozhatnak, 
amihez esetleg nyúlhatnak. 

Szerintünk a tankönyvnek két alapvető követelménynek 
kell megfelelnie: egyetemi hallgatóknak kellene, hogy szólja
nak, s mindenképpen kontrasztív alapon kellene elkészülnie, 
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ugyanis nem tudok a franciáknak szóló nyelvkönyvből igazán 
eredményesen tanítani. 

Sürgős feladat lenne írni egy, ezeknek a szempontok
nak megfelelő tankönyvet. Minden gyakorló kollégám tudja, 
hogy az oktatóhelyeken az oktató saját magának kell, hogy 
összegyűjtse és összeállítsa az anyagot, amiből tanítani a-
kar. így van ez Hamburgban is, önálló nyelvtani koncepció a-
lapján, saját összeállításű szövegekkel és feladatgyűjtemény
nyel folyik a négy szemeszteres oktatás. Hiányoznak a tan
könyvekhez kapcsolódó auditív anyagok, s ami lényegesebb, az 
egyetlen, Tompa-féle nyelvtanon kívül igazán hasznavehető 
nyelvtan nem áll a rendelkezésünkre. A szótárakat kivétel 
nélkül magyarok írták,s bennük sajátos gondolatok tükröződ
nek, hiszen más logikával írja meg a magyar anyanyelvű szer
ző a szótárat, mint írná egy német anyanyelvű. Nem is beszél
ve arról, hogy a német nyelvterület dialektusokban igen gaz
dag, és az északnémet diákjaimnak néha nagy derültséget okoz
nak a Halász Előd szótárában előforduló dél-német, bajor dia
lektusokból származó szómagyarázatok. 

Ami a videó-anyagok, videotechnika használatát illeti, 
inkább arra van lehetőség, hogy a nyelvoktatás késői fázisá
ban a diákjainkkal magyar filmeket nézzünk meg a nyelvtanulás 
utolsó fázisában. 

Ám a legfontosabb probléma, mint már említettem, az 
egyetemi szintű magyar tankönyvet minél előbb el kell készí
teni. Ennek a tankönyvnek túl kell tennie magát azon a hagyo
mányos koncepción, miszerint mintegy kb. 3o-4o leckével a ma
gyar nyelvtan egész tárházát igyekezzünk belesuvasztani a di
ákok fejébe. Tapasztalataim szerint a magyar nyelvtan legfon
tosabb elemeit kellene közvetíteni, és azok számára, akik ko
molyan akarnak nyelvünkkel foglalkozni, meg kell adni a lehe
tőséget, hogy a magyar nyelvtan azon jelentős részét, amely a 
hagyományos grammatikákban sajátságként, kivételként jelent-
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kezik, a diák egyéni stúdiumai, olvasmányai, esetleges ma
gyarországi tartózkodása révén fedezze föl. 

Elképzelésünk szerint egy körülbelül 15 leckéből álló 
tankönyvet tervezünk, amely a magyar nyelv optimális gramma
tikáját tartalmazná. Természetesen ennek a tankönyvnek magyar
német kontrasztív alapon kell elkészülnie, tehát a német anya
nyelvűek számára fontos dolgokra kell koncentrálnia. Az egye
temi tankönyv ezenkívül a diákok részéről magasabb tudásszin
tet és magasabb teljesítőképességet várhat el, s e szempont 
figyelembevételével szükséges olyan terminus technikusok al
kalmazása, amelyek a szélesebb közönséghez szóló nyelvköny
vekbe nem kerülnének bele. 

Tervezzük a magyar minimumszótár összeállítását. Wolf-
gang Veenker professzor irányításával az eddig megjelent ma
gyar tankönyvek közös szókincsét vettük alapul, s így sikerült 
egy körülbelül looo-l2oo szót, kifejezést tartalmazó, sok 
szempontból szubjektív alapszókincset összeállítanunk. 

A minimálszótár alapján, vagy anyagának figyelembevé
telével szükséges lenne egy szöveggyűjtemény összeállítása, 
amiből a diákok magyarul tanulhatnának, s ugyanakkor magyarul 
gondolkodni tanulhatnának. 


