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TANANYAGAINK BEMUTATÁSA 

Novotny Júlia 

Egy különös nyelv tananyagairól* 
(Anyanyelvünk idegeneknek) 

Intézetünk — korábbi nevén Nemzetközi Előkészítő Intézet — közel 
40 éve foglalkozik anyanyelvünk oktatásával idegenek számára. Amikor 
elődeink hozzáfogtak ehhez a munkához, semmilyen tananyag nem állt 
rendelkezésükre. Itt intenzív oktatásra van szükség, hiszen 10 hónap alatt 
kellett — és jelenleg is ez a feladatunk — felkészíteni az ideérkező érett-
ségizett diákokat. Úgy kell megtanulniuk a nyelvet, hogy a következő tan-
évben megállják a helyüket a választott főiskolán ill. egyetemen a hallga-
tók között. 

Az oktatás nálunk két szemeszterre tagolódik. Az első 1 3 - 1 4 hetes 
(a hallgatók érkezésétől függően) félévben először 28 órában tanulják a 
magyar nyelvet, majd 8 - 9 hét elteltével 20 - 22 órára csökken a magyar 
órák száma, mert a választott szakjuknak megfelelő szaktárgy(ak) lép(nek) 
be. Például azok, akik orvosi egyetemre készülnek, fizikát, biológiát, majd 
a második félévben kémiát is tanulnak. Az első félév december közepén 
zárul egy magyar nyelvi vizsgával. A második félévben heti 1 3 - 1 4 ma-
gyar nyelvi óra van, és 16 -17 szaktárgyi órán vesznek részt a diákjaink. 

Most az első félévi tananyagokról szeretnék szólni. Az a követel-
mény a tananyagainkkal szemben, hogy egy igen intenzív tanítási folya-
matnak feleljenek meg, maximálisan teljesül. Ez nem véletlen, hiszen 
mindkét könyvet olyan kollégák írták, akik hosszú éveket töltöttek el az 
Intézetben és széles körű tapasztalatokat szereztek anyanyelvünk ilyenfaj-
ta megközelítésében. (Megjegyzem, sok esetben a magyar leíró nyelvészet 
nem ad eligazítást egy-egy jelenség áttekintéséhez, ezért igen sok újdon-
ságot kellett „ kitalálniuk"). 

Az Erdős József - Kozma Endre - Prileszky Csilla - Uhrmann György 
által írt Színes Magyar Nyelvkönyv (SzMNy), munkafüzet és feladatlapok 

* Elhangzott a Főiskolai Ősz '95 című oktatásmódszertan! és oktatástechnikai tanácsko-
záson, 1995. november 10-én. 
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1979-ben jelent meg először, Kovácsi Mária Itt magyarul beszélnek (IMB), 
szójegyzék és tárgymutató, valamint Aranyi Krisztina - Déri Zsuzsa Lexikai 
és beszédgyakorlatok c. gyakorló könyve 1993-ban jelent meg, de saját 
kiadásban 1989 óta használjuk. Mindkét tankönyvcsaládot a Tankönyvki-
adó adta ki. 

A két tankönyv más-más diákcsoport számára megfelelő. Az SzMNy 
közvetítő nyelv nélküli oktatásra készült, alapvetően strukturalista nyelv-
szemléletű tankönyv, mellyel lépésről lépésre jut el a diák ahhoz a nyelvi 
struktúrához, amivel már beszélni tud. Az első lecke hagyományos módon 
a nominális mondattal kezdődik (Mi ez? Mi az?). A harminc leckéből álló 
tananyag például a 4. leckében tanítja meg az alanyi ragozást, a 10. lec-
kében a tárgyas ragozást. 

Az IMB viszont közvetítő nyelvi magyarázatokkal készült (jelenleg 8 
nyelv: angol, német, francia, spanyol, orosz, arab, koreai és kínai) kon-
centrikus felépítésű tankönyv. Az ebből tanulók már az első leckék után 
képesek kommunikálni. Mivel az anyanyelvi magyarázatokat viszonylag 
könnyen megértik, ezért például már az első leckében szerepelhet ez a 
párbeszéd: Hogy vagy? Köszönöm, jól vagyok. A hogy és a jól szavak le-
xikaként szerepelnek itt, míg a SzMNy csak a 15. leckében jut el a mód és 
állapothatározóhoz. 

Az IMB húsz leckéből áll. Az első leckében ismertet meg az alanyi 
ragozással és néhány helyhatározóval. A 4. leckében szerepel a tárgy és a 
tárgyas ragozás. 

Nemcsak a tankönyvekben levő nyelvtani jelenségek sorrendje kü-
lönbözik, hanem az oktatás módszerei is eltérnek (az SzMNy-nél a tanár 
magyarázata elsőrendű, az IMB-nél a tanár legfontosabb szerepe a gyako-
roltatás). Az eredmény azonban azonos: december közepére diákjaink 
2500-2700 szót tudnak, a magyar nyelv alapjaival tisztában vannak. A 
decemberi vizsgán elért jeles vagy jó eredmény az alapfokú C-típusú ál-
lami nyelvvizsgának felel meg. A második félév szakirányú tankönyveit 
mindkét tankönyvet követően lehet használni. 

Tapasztalataink szerint míg az angol, az olasz vagy a német nyelv a 
tanulás elején könnyebbnek látszik, csak később derül ki, hogy milyen 
nehéz is megtanulni, édes anyanyelvünkkel fordítva áll a dolog. Először 
rettenetesen nehéz, de ha már a kedves idegen beletörődött az alanyi és 
tárgyas ragozásba, az irányhármasság nehézségeibe vagy a birtokos szer-
kezetek furcsaságaiba (a szórendről és egyebekről már nem is beszélve), és 
meg is tanulta őket, akkor egyre inkább úgy érezheti és érzi is, hogy ez a 
nyelv megtanulható. Sok ezer volt diákunk a megmondhatója ennek. 
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