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majd fokozatosan a többit, de párhuzamosan az alanyi ragozá-
sú ós tárgyas ragozásű formákat. Ezután jöhetnének az igera
gozás többi formái (kijelentő mód múlt idő, jövő idő és a 
többi módok). Ebben a dologban azonban csak a natározatlan 
ós a határozott tárgyas szerkezetek közötti különbség érzé
keltetásóig és bizonyos mértékű begyakoroltatásáig jutottam 
el, a módszert nem dolgoztam ki részletesen. 

Kölzow Julianna 

A nyelvtan szerepe és súlya a szövegszerkesz
tésben és a gyakorlatokban 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a nyelvtanulónak egy i-
degen nyelv elsajátítása folyamatában számtalan objektív és 
szubjektív nehézséggel kell megküzdenie. Az is közismert, 
hogy a felnőtt tanulónál ezek a nehézségek fokozottabban lép
nek fel. Különösen vonatkozik ez a nyelvtanulás kezdeti fá-
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zisara. 
Az okok között nagy szerepet játszik az a tényező, 

hogy a felnőtt ember teljesen kialakult nyelvi viselkedési 
formával rendelkezik, amelyben a mondanivaló az elsődleges, 
a nyelvi eszköz, a mondanivaló kifejezésének eszköze másod
lagos. Az idegen nyelv tanulásának első szakaszában felbo
rul ez a rend: a nyelvi eszköz elsőbbséget kap, mivel a ta
nulónak el kell sajátítania az uj nyelvi rendszer szabálya
it, szókincsét, mondatfűzési rendjét, s így szembekerül egy
mással az anyanyelvi és az idegennyelvi viselkedési forma. 

Emellett a pszichológiailag gátló, mert nem természe
tes körülmény mellett a nyelvtanulónak meg kell küzdenie az 
idegen nyelv anyanyelvétől eltérő struktúrájával, és el kell 
raktároznia emlékezetében egy nagy mennyiségű grammatikai és 
lexikai anyagot. A külső körülmények is csak ritka esetben 
ideálisak: az idegen nyelv kizárólag a tanteremben "játszó
dik le", kevés vagy hozzáférhetetlen az oktatási segédeszköz 
és sok a nyelvi aktivitást gátló tényező. Ugyanakkor immár 
több évtizedes követelmény, hogy ne csak szabályokat és el
szigetelt szókincset tanítsunk hallgatóinknak, hanem mindenek
előtt a beszélt nyelvet. És ezt minél korábban kezdjük, hogy 
az idegen nyelv megközelítőleg anyanyelvi minőséget kapjon és 
természetes folyamatban tölthesse be kommunikatív funkcióját. 

Az említett nehézségek láttán elbátortalanodhatnánk, 
ha munkánk során nem tapasztalnánk, hogy tanítványaink ennek 
ellenére is folytatják a harcot, hogy a legtöbb esetben jó 
alapokkal bocsáthatjuk el őket, és hogy sok esetben egészen 
becsületesen megtanulnak beszélni is. Ezek a tapasztalatok 
bátorítanak és továbblépésre ösztönöznek. 

A nyelvoktatás folyamatában felmerülő problémák egyik 
legnehezebbike az, hogyan ágyazzuk be, hogyan adagoljuk és 
hogyan gyakoroltassuk a nyelvtant úgy, hogy ez az egyébként 
is kevés szeretetnek örvendő terület ne nyomja agyon a tanú-
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lót, de mégis erősen bevésődjék az emlékezetébe. Más oldal
ról: mennyire legyen az oktatásban a nyelvtan jelen anélkül, 
hogy akadályozná a tanuló nyelvi aktivitását. 

A Humboldt Egyetemen most elkészült nyelvi jegyzet 
munkálatai során is ez a kérdés foglalkoztatott bennünket a 
legnagyobb mértékben. A jegyzet a négyéves magyar szakos tol
mácsképzés nyelvi alapozását szolgálja, és nulláról induló 
egyetemi hallgatók képzésének első évében kerül felhasználás
ra. 

A jegyzet koncepciójának elkészítésekor döntenünk kel
lett arról, hogyan érhetjük el azt, hogy hallgatóink a magyar 
nyelv nyelvtani szabályainak legnagyobb részét egy éven belül 
felhasználásra készen elraktározhassák emlékezetükben, elsa
játíthassanak egy bizonyos mennyiségű szókincset és ezzel egy
idejűleg, vagy legalábbis ezzel szoros egymásutánban valame
lyest jártasságra tegyenek szert a magyar beszélt nyelv me
chanizmusában. Ennek a célnak az elérése - ami tantervi köve
telmény is - kényszerhelyzetet eredményez, és mint minden 
kényszerhelyzetben kompromisszumra kellett törekednünk. A 
kompromisszum két sarkalatos pontja a nyelvtanulás és a be
szélt nyelv megtanulásának látszólagos ellentéte, ennek meg
szüntetését kellett megkísérelnünk. A kérdéssel kapcsolatosan 
a jegyzetnek csak két részterületére szeretnék kitérni, és 
röviden vázolnám a velük kapcsolatos gondolatainkat. E két 
részterület a szövegek és a gyakorlatok. 

A magyarnak mint idegen nyelvnek német anyanyelvi kör
nyezetben történő oktatási tapasztalatait számbavéve arra az 
álláspontra jutottunk, hogy a nyelvtan rendszeres, tüzetes 
leírása és alapos gyakoroltatása abban az oktatási formában, 
amelyet mi képviselünk, elengedhetetlen követelmény. Enélkül 
pótolhatatlan hiányok keletkeznek a nyelvi alapozás terüle
tén. A nem tudatos és nem alapos nyelvi alapozottság követ
keztében nagyon csekély esély nyílik a nyelvi hibák önálló 
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még a haladó tankönyvekben is. E meggondolásaik alapján a le
író szövegek jegyzetünkben elsősorban a nyelvi elemek kon
centrált bemutatását, funkcióik szemléltetését célozzák. Kü
lönösen alkalmasnak találtuk erre a célra a leíró szöveg o-
lyan típusait, mint a levél, a programleírás, a beszámoló 
vagy a belső monológ. Ugyanakkor törekedtünk arra, hogy a szö
vegek magukban hordozzák bizonyos beszédhelyzetek csíráit és 
beszélgetések kiindulópontjául szolgálhassanak a közös foglal
kozásokon. Körülményeink között a beszédkészség fejlesztésé
nek és kialakításának egyik legfontosabb eszköze és színtere 
az óra. 

A nyelvtani szabályrendszer elsajátításának egyik leg
fontosabb módszertani egysége a gyakorlatok és feladatok te
rülete. Jegyzetünkben olyan gyakorlat típusokra törekedtünk, 
amelyek eredményesen szolgálják a nyelvtani elemek bevésését 
és ugyanakkor alkalmasak bizonyos szintaktikai szerkezetek au
tomatizálására és a beszédmechanizmus fejlesztésére. Ezzel 
kapcsolatosan is az volt a cél, hogy a nyelvi elemeket olyan 
szövegkörnyezetben gyakoroltassuk, amely szemlélteti a nyelvi 
elemnek a beszéd folyamatában betöltött funkcióját, és amely 
jellemző a beszédaktusra. Itt kiindulópontul szolgálhatnak a 
szókapcsolatok és a mondatok. A nyelvtani jelenségek szókap
csolatokban és mondatokban való gyakoroltatása nern újkeletű, 
szinte minden tankönyv él ezzel a módszerrel. Általánosan is
mert tény azonban, hogy a beszélt nyelvben a nyelvi eszközök
nek egy speciális helyzetben való használatát nagy mértékben 
befolyásolja a beszélgető partner megnyilatkozása. Ez a szem
pont jól érvényesül a párbeszéd típusú gyakorlatokban. A pár
beszéd, mint a beszédaktus egyik legjellemzőbb eleme tükröz
heti a kérdés-felelet, a megállapítást követő tájékozódó kér
dés, vagy a megállapítást követő pozitív vagy negatív megnyi
latkozás nyelvi szerkezetét. Azok a párbeszéd típusú gyakor-



- 200 

latok, amelyekben a nyelvtani szerkezet kötött, de szabadon 
választható a lexikai anyag nyelvpedagógiai és pszichológiai 
szempontból is eredményesen felhasználhatók a nyelvtan gya
koroltatásában, mert egyesül bennük a tudatos alkotó és a 
mechanikus normatív tevékenység. A nyelvtannak jegyzetünkben 
való erős jelenlétét ilyen gyakorlatok nagyszámú alkalmazásá
val igyekeztünk ellensúlyozni. 

Befejezésül szeretném megjegyezni, hogy a nyelvtannak 
az oktatásban való szerepét és súlyét a mindenkori tanulói 
célcsoporttól kell függővé tenni. Esetünkben a normatív nyelv
használat rövid időn belül való kialakítása a cél. A felnőtt, 
művelt tanuló rendszerben való gondolkozási törekvése ós szak
mai ambíciója nagy hajtóerő a kívánt nyelvi szintnek a vázolt 
módszerekkel való elérésében. 
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