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Vavra Klára 

A nyelvoktatás kezdeti szakaszának jelen
tősége 

1. A nyelvoktatásban fontos szerepe van a kezdeti 
szakasznak. Elsősorban pszichológiai szerepe - a sikeres e-
lőrehaladás jelentős mértékben függ attól, mennyire tudunk 
már a kezdet kezdetén kedvet csinálni a tanuláshoz. Ezt kéz
zelfogható eredményekkel, sikerélményekkel tudjuk elérni, a-
melyek kellő magabiztosságot adnak, hitet a cél megvalósítha
tóságában. Pozitívan befolyásolják a tanítvány - tanár közöt
ti kapcsolatot, bizalmat ébresztenek a tanár iránt, ami szin
tén nem lényegtelen tényező. 

Ez vonatkozik a nyelvoktatásra általában, de a magyar 
nyelvre még fokozottan is, mert nyelvünkkel szemben gyakori 
az a meggyőződés, hogy különlegesen nehéz. 

Nem arról van szó, hogy megpróbáljuk bebizonyítani az 
ellenkezőjét. (Léteznek-e egyáltalán "könnyű" nyelvek?) Azt 
éppenhogy érdemes tisztázni, hogy aki hozzáfog egy idegen 
nyelv tanulásához, komoly munkára vállalkozik, amelyhez időre, 
kitartásra, türelemre, s némi tehetségre is szükség van. Eb
ben a vonatkozásban a sajtóban időnként megjelenő, gyors ered
ményeket ígérő csodamódszerek leírása csak félrevezetik a kez
dőt, lehetetlent ígérve, hogy erőfeszítések nélkül érhetnek 
célba egy olyan nem könnyű tevékenységi területen, mint a 
nyelvtanulás. 

Az első szakasz fontos szerepén azt értem, hogyha meg
felelően kialakított módszerrel egy-másfél hónap ala.tt már 
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felmutathatunk bizonyos eredményeket, ezzel megadjuk az im
pulzust a továbbtanuláshoz, -

A módszer felnőtt, nyelvészeti képzettséggel nem 
rendelkező, különböző szakmájú tanulókra számít, olyanokra, 
akik célja a magyar* nyelv minél gyorsabb gyakorlati elsajá
títása. 

2. Fonetika. Ha a rendelkezésünkre álló tankönyve
ket vesszük alapul, merőben különböző koncepciókkal kerülünk 
szembe. Szíj Enikő Kursz vengeszkovó jazika c. könyve a be
vezetőben, tehát a tulajdonképpeni tananyagon kívül ismerteti 
a magyar ábécét. Más bevezető fonetikai ismeretek nincsenek. 
Hasonló a helyzet a Színes magyar nyelvkönyvvel is. Itt is 
csupán á ábécébemutatására korlátozódik a fonetikai rész. 
Vagyis a tanulót bedobják a mélyvízbe. Majd csak megtanul va
lahogy olvasni, kialakul a kiejtése. Nem könnyű feladat se a 
tanuló, se a tanár számára. 

Lényegesen eltér ettől a Szovjetunióban megjelent 
Praktyicseszkij kursz vengerszkovo jazika , szerzője Naumen-

ko-Papp Ágnes. Ebben elég terjedelmes fonetikai rész is van. 
Nyelvészek kiképzésénél biztosan szükség'es és hasznos a be
szélőszervek leírását tartalmazój a hangok képzését részlete
sen leíró és ábrákon is bemutató tananyag. Elsajátításához a-
zonban hosszú időre van szükség, fel kell eleveníteni bizo
nyos anatómiai és fiziológiai ismereteket, meg kell tanulni a 
beszélőszervek tudatos használatát, ennek alapján gyakorol
tatni a hangok formálását. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy 
ez szükséges akkor is, amikor nem nyelvéázek képzéséről van 
szó. Nem biztos, hogy ezen múlik a jó kiejtés. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy ez inkább alkati, hangutánzó készség ered
ménye, és aligha indokolt a.z első heteket szinte kizárólag 
fonetikai gyakorlatokkal tölteni. A kiejtés korrigálása nem 
elhanyagolható feladat az egész oktatási folyamat során. 
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Véleményem szerint, amikor nem nyelv'szék képzéséről 
van szó, megelégedhetünk az olvan jellegű fonetikai tanácsok
kal, amelyeket Deák Sándor vagy Vlagyimir Ivanov adnak tan
könyveikben. Pl. a külföldiek számára oly nehéz "a" magánhang
zó mindjárt nem annyira ijesztő, ha megmondjuk, hogy ez a hang 
tulajdonképpen megvan az orosz nyelvben is olyan szavakban, 
mint a C M O M B , Koposa, E£poHa hangsúlytalan első szó
tagjában. 

Ezek a tankönyvek tartalmazzák a helyes magyar kiej
téshez nélkülözhetetlen tudnivalókat (rövid és hosszú magán-, 
illetve r ̂ ssalhangzók, hangsúly, hanglejtés), mindezt egysze
rűen magyarázzák és az anyanyelvi ismeretekre építenek. 

3. Nyelvtan. Mivel nem nyelvészek képzéséről van szó, 
a nyelvtant nem öncélúan tanítjuk, nem a grammatikai kategó
riák elsajátításáért, hanem csakis alkalmazott, gyakorlati 
céllal. Ezért kerüljük a lingvisztikai szakkifejezéseket, in
kább beszélgetünk a nyelvi jelenségekről. Egyetértek azzal a 
gondolattal, hogy minél hiányosabb a tanuló nyelvészeti elő
képzettsége, annál hozzáértőbben kell magyarázni a nyelv, a 
grammatika filozófiáját. Ehhez még hozzátehetjük, hogy az is
kolai anyanyelv-oktatás (és idegennyelv-oktatás) meglehetősen 
alacsony színvonalú, többnyire nem adja meg a nyelvtani kate
góriák ismeretét, úgy hogy minél kevésbé veszik észre, hogy 
most nyelvtant tanulnak, annál jobb. 

Ezekután talán ellentmondásnak tűnik, hogy a nyelv
oktatás kezdeti szakaszának módszerét grammatikacentrikusnak, 
még pontosabban igeközpontúnak nevezném. Vagyis elég hosszú 
ideig a tananyag egy-egy nyelvtani téma köré épül. Mivel a ma
gyar szókincs annyira sajátos, a tanuló a szövegekben szinte 
nem talál ismerős szavakat (eltérően azoktól, akik szláv, vagy 
akár román, germán nyelveket tanulnak), hogy a támpont a szö
vegek megértésében a megismert nyelvtani formák. 

Tehát az első téma - a lenni ige ragozása (vagyok, 
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voltam, leszek, lettem). Ez rögtön lehetővé teszi, hogy a ta
nuló egyet-mást közöljön magáról, "róla", kérdéseket tegyen 
fel csoporttársainak. A ragozás többesszáma óhatatlanul ki
váltja a névszó többesszáma megismerésének szükségességét. 
így ez a második téma. Ezt követi az igeragozás - jelen idő 
alanyi. Érdekesnek tartom azt, amiről az utóbbi időben több 
cikket is olvastam: hogy az alanyi ragozással egyidőben is
merkednek a tanulók a tárgyas ragozással is. Ez sok vonatko
zásban indokolt lehet, de személyes tapasztalat híján nem tu
dok beszélni róla. Következő témaként mi a helyhatározókat 
tanuljuk. Ennek külön jelentőséget tulajdonítok, mivel évről-
évre a hallgatók szinte első kérdése: igaz-e hogy a magyar 
nyelvben 27 (esetleg 29, 35 - kit mennyire ijesztettek meg) 
eset van. Ennek a témának kapcsán tudom bemutatni, hogy az, 
amit ők olyan nehéznek hittek, egy igen logikus, áttekinthe
tő, könnyen elsajátítható rendszer, egy csapásra lo "esettel" 
ismerkednek meg. Fontosnak tartom, hogy a helyhatározókat 
rendszerben ismerjék meg, táblázaton, külön bemutatva. Azok
ban a tankönyvekben, ahol ez a rendszer nincs meg, s hol az 
egyik, hol a másik leckében bukkan fel egy-egy helyhatározó, 
ezt az anyagot a tanulók nehezen sajátítják el. Azonkívül 
megfosztjuk őket egy szép, logikus szerkezet megismerésétől. 
Általában a nyelvtan tanításában a deduktív módszer híve va
gyok. 

4. Szókincs. A lexikai anyag logikusan kapcsolódik 
egy-egy nyelvtani témához, megteremtve a kommunikációs lehe
tőséget. így, a lenni ige ragozásához tanuljuk az egyes fog
lalkozások elnevezését (diák, tanár, orvos, mérnök, munkás, 
diplomata), a nemzetiségeket (magyar, orosz, angol, szovjet), 
olyan szavakat, mint lány, fiú, gyerek, asszony, férfi, em
ber, a kJ/? és mi? kérdőszavakat. A többesszámmal együtt a 
környező tárgyak elnevezését tanuljuk, a színeket, méreteket 
(kicsi, nagy, magas, stb.), az igeragozásnál, természetesen, 
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a legfontosabb cselekvéseket kifejező igéket, stb. 
Az első témától kezdve tanulunk számolni - tízig, 

húszig, százig ezt különböző formákban szinte minden órán 
gyakoroljuk. Az első nagyobb összefüggő szöveg a tankönyv
ben részben a számok ismeretére épül - "A naptár". 

5. Több olyan téma van, amit az első órákon csak é-
rintünk. így a névelőről már a kezdet kezdetén beszélni kell, 
hiszen nélkülük egyetlen épkézláb mondatot se tudunk megfo
galmazni. Viszont ilyen csekély nyelvi ismeretek birtokában 
nem érdemes bővebben beszélni arról, mikor milyen névelőt hasz
nálunk. Megismerkedünk a leggyakrabban használt névutókkal is 
(a "hol?" kérdésre válaszolókkal), de a névutók rendszerének 
megismerésére jóval később kerül sor. 

Tehát a mintegy hathetes bevezető ciklusról beszél
tem, ami az intenzív tanulás időszaka azért is, mert a hall
gatók még azzal az örömmel, hogy sikerült bekerülniük a fő
iskolára, lendülettel, kedvvel tanulnak. És ezt érdemes is ki
használni. Mintegy 4oo szót sajátítanak el és bizonyos keretek 
között használni is tudják ezeket. 


