
Kálmán Péter 

A NEI II. ciklusbeli nyelvkönyveiről 

Az előadás gondolatának felvetésével körülbelül egyidejűleg keresztelték 
át a NEI-t, a címben azonban ragaszkodtam az eredeti névhez, minthogy az 
ismertetendő jegyzeteket a Nemzetközi Előkészítő Intézet jelentette meg, 
nem más intézmény, s az eredeti struktúrában magyar nyelvi, nem pedig 
magyar nyelvű előkészítés folyt. Feltételezem, hogy a külföldön magyar 
nyelvet oktató kollégáimat is ez a témakör érdekli. 

Második cikluson a kezdő nyelvkönyv elvégzése utáni időszakot, 
lényegében a második félévet, a haladó szintű nyelvoktatást értem. Az első 
félévben a NEI hallgatói az Erdős József - Kozma Endre - Priieszky Csilla -
Uhrman György által írt "Színes Magyar Nyelvkönyv"-ből vagy Kovácsi 
Mária "Itt magyarul beszélnek" c. művéből tanulnak, ezekre épülnek a 
második félévi jegyzetek. Bár ismertetésem tárgya itt most elsősorban ez 
utóbbi szakasz tananyaga, előzőleg néhány szót kell ejtenem a "Színes 
Magyar Nyelvkönyv"-ről is. Többször tanúja voltam ugyanis olyan 
megbeszéléseknek, ahol kezdő lektorok értetlen megjegyzésekkel illeték e 
nyelvkönyvet. 

A "Színes Magyar Nyelvkönyv" - mint ez az előszóból és a módszertani 
útmutatóból is kitűnik - a NEI-ben az intenzív bevezető szakasz oktatási 
anyaga, és a NEI speciális igényeit figyelembe véve írták a szerzők. 30 leckét 
tartalmaz, feldolgozására 10-14 hét áll rendelkezésre, tehát heti 30 oktatási 
órával számolva egy leckére átlagosan 12 óra jut. A tankönyv ilyen ütemezés 
szerint van felépítve. A háborgók nagy része azonban nem intenzív 
formában, hanem heti 2 órában óhajtotta tanítani a könyvet. Ez egy évben 25 
tanítási héttel számolva 50 órát jelent, tehát azonos alapossággal dolgozva 4 
lcckc elvégzésére ad lehetőséget. Az első év végén igy a nyelvtanuló épphogy 
elkezd megismerkedni az igékkel. Ez a haladási menet valóban nem ideális. 
Ha valaki az eredetitől eltérő környezetben oktat egy könyvet, adaptálnia 
kell, vagy egyszerűen más anyagot célszerű használnia, ez azonban nem azt 
jelenti, hogy a könyv a rossz. Ahogy a tengeren való átkeléshez hajóra 
szállunk, és nem autóval vágunk neki a távnak, ugyanúgy a helyi 
igényeknek megfelelő oktatási programot kell kialakíitani, nem a más céllal 
készült programokat kell szidni. 
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Ezek után rátérek tulajdonképpeni témámra, a NEI II. félévi jegyzeteinek 
bemutatására. Célom nem az, hogy a szóban forgó munkák részletes 
kritikáját adjam, inkább a figyelmet szeretném felhívni olyan művekre, 
amelyek nincsenek könyvesbolti forgalomban, de külföldön dolgozó 
kollégáim is eredményesen használhatnák őket. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a nyelvünkkel megismerkedni óhajtók 
motivációja igen különböző. Van, akit a lótenyésztés, van, akit az 
orvostudomány eredményei, van, akit Kodály zenepedagógiája, van, akit 
egyszerűen a barátkozási vágy késztet arra, hogy megtanuljon magyarul. 
Hasznos tehát tudnunk: készültek már olyan jegyzetek, amelyekből a 
speciális érdeklődésűek igényeit is ki lehet elégíteni. 

A NEI-ben az egységes I. félévi nyelvi alapozás után a hallgatók 
különböző szakirányú csoportokba kerülnek, ahol szaknyelvi képzésben 
részesülnek az erre a célra készült jegyzetekből. Ezek a könyvek 
nyelvkönyvek, tehát nem a szaktudományok legújabb eredményeit összegzik, 
hanem egy adott szakterület fontosabb témáin és szókincsén keresztül 
oktatják a magyar nyelvet. Mindenkeppen szem előtt kell azonban tartanunk 
itt is, hogy a jegyzetek egy adott intézmény speciális igényeihez igazodva 
íródtak, ezért ha ezektől eltérő környezetben kívánjuk használni őket, 
megfelelő válogatásra, átcsoportosításra, a helyi igényekhez való adaptálásra 
van szükség. 

Van agrár, bölcsész, közgazdász, műszaki és orvos szakirányú jegyzet, 
(ezek a "Színes Magyar Nyelvkönyvére épülnek), akik pedig 
tanulmányaikat az első félévben Kovácsi Mária "Itt magyarul beszélnek" c. 
jegyzetéből végezték, ennek azonos című, haladó szintű folytatásából 
tanulhatnak. 

Az agrár szakirányú nyelvkönyv Prileszky Csilla, Tallér Mária és Varga 
Éva munkája. 15 leckéből áll. A leckék egy szakszöveggel kezdődnek, 
ezeknek témáját az agrártudományi alapismeretek köréből válogatták a 
szerzők: éghajlat, talajtan, növényápolás és növényvédelem, szántás, vetés, 
aratás, állattenyésztés, a mezőgazdaság gépesítése, élelmiszertartósítás, 
növénynemesítés, erdő- és vadgazdálkodás környezeti ártalmak és 
környezetvédelem, táplálkozás, élemiszerfeldolgozás, a magyar 
mezőgazdaság, szövetkezeti alapismeretek. A szorosan vett szakmai 
szövegek után a témához kapcsolódó, de köznyelvhez közelebb álló. a 
magyar életet is bemutató szemelvényeket olvashatunk például a tokaji 

376 



szüretről, a kenyérről, a dinnye hazai meghonosításáról, a magyar konyháról 
(a leckét követő gyakorlatokból megtanulhatunk újházi tyúklevest, rántott 
csirkét, halászlét és marhapörköltet is főzni). Minden olvasmányt egy vidám 
történet, vicc, anekdota zár, ezekből a hallgatók elsajátíthatják a beszélt 
nyelvi fordulatokat, kifejezéseket szavakat. A nótás kedvű diákok néhány 
népdallal is megismerkedhetnek. Az olvasmányok után találjuk a "Színes 
Magyar Nyelvkönyv" szókincséhez képest új szavakat, majd az új nyelvtan 
bemutatása következik, ezután jönnek a nyelvtani gyakorlatok, végül 
szövegfeldolgozó és összefoglaló gyakorlatok zárják a leckét. A könyv - a 
nyomdatechnikai lehetőségek keretein belül - gazdagon van illusztrálva, a 
megértést segítik elő magyarázó ábrák, képes szótárak. 

A bölcsész szakirányú nyelvkönyvet Aranyi Krisztina. Ferencz Rózsa, 
Ginter Károly, Osváth Gábor és Prilcszky Csilla írta. 16 leckét tartalmaz, a 
feldolgozott témák között szerepelnek pl.: "Rokonok a távoli északon", 
"Rege a csodaszarvasról", "A népmese útja", "Mátyás király és a kolozsvári 
bíró", "A magyar parasztháború", "Harcban a törökkel", "Fejezetek II. 
Rákóczi Ferenc életéből", "A nyelvújítás", "Petőfi és a francia forradalmak". 
Károlyi Mihály élete, Móricz Zsigmond: Kis Samu Jóska és Kosztolányi: 
Sakk-matt c. elbeszélésének adaptációja, József Attila: Curriculum vitae. "A 
nyelv virágai, a szólások", "A kereszténység Magyarországon". A leckék 
felépítése eltérő az agrár szakirányú jegyzetben alkalmazottaktól: itt először -
a "Színes Magyar Nyelkönyv" szerkezetéhez hasonlóan - az új nyelvtant 
mutatják be a szerzők, ezt követik a nyelvtani anyag megértését ellenőrző 
gyakorlatok, csak ezután kerül sor az olvasmányokra. Az olvasmányok több 
szemelvényből állnak, a záró rész többnyire egy népdal vagy egy irodalmi 
alkotás, illetve annak adaptációja. A szöveges rész után itt is az új szavak 
következnek, és a szövegfeldolgozó, öszzefoglaló, ismétlő gyakorlatok zárják 
a leckéket. 

A közgazdász szakirányú jegyzet Chikán Ildikó, Giay Béla, Kovács 
Ferencné dr. Rcczei Margit és Pákozdy Fercncne munkája. Minhogy a 
közgazdaságtanban uralkodó felfogás a könyv megjelenése óta gyökeresen 
megváltozott, itt jelentős szerepe van az olvasmányok megfelelő 
szelekciójának. Ebben a könyvben is találhatunk azonban jól használható, 
általánosabb érdelődésre is számot tartó, lexikailag és nyelvtanilag jól 
feldolgozott szövegeket, olvasmányokat (pl.: "Hogyan éltek a magyarok ősei 
a honfoglalás előtt?", "Hogyan alakult át a magyarok társadalma a 
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honfoglalás után?", "A települések kialakulása", "A világgazdaság", "A Föld 
népessége", "Magyarország természeti földrajzáról" stb.). 

Az orvosi szakirányú nyelvkönyv Kovácsi Mária, Magyar Péterné és 
Kálmán Péter munkája. A könyv 16 leckéből áll. A leckék itt is szöveges 
résszel kezdődnek. Van egy szoros értelemben vett szakszöveg ("A 
darwinizmusról", "Az ember származása", "Ember és környezet", "Meddig 
élhet az ember?", "A tanulásról", "A figyelemről", "Emlékezés és tanulás", 
"Az orvosi etikáról", "Gyógyítás a középkorban", "A sebészet fejlődése", "A 
bakterológia nagy felfedezései", "A magyar egészségügyről"), ezekhez 
témájában és nyelvtanában kapcsolódik egy-egy olvasmány, irodalmi mű 
vagy annak adaptációja (részlet Sophokles "Antigoné" c. tragédiájából, 
részlet József Attila "Ars poctica"-jából. Kosztolányi Dezső: Akarsz-e 
játszani? Konrad Lorenz: Libalányom Martina, Karinthy Frigyes: Tanítom a 
kisfiamat, "Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin", "Humor az 
egészségügyben") ezeknek szókincse, fordulatai közelebb állnak vagy a 
beszélt vagy az irodalmi nyelvhez, így a szaknyelvi képzés nem válik 
egyúttal szakbarbárok képzésévé. A többi jegyzettől eltérően az új szavak 
nem az olvasmány végén vannnak szófajok szerint csoportosítva, hanem a 
bal oldalon található szövegek mellett az új szavak a jobb oldalon vannak 
elhelyezve az előfordulási hellyel egy sorban. Ha a szövegben előforduló új 
szó képzett vagy összetett, ennek felbontása megtalálható zárójelben, a 
szavak mellett. Az olvasmányokat lexikai rész követi, ebben ellentétek, 
szinonimák, szócsaládok, több jelentésű szavak, vonzatok, képzők, 
kifejezések vannak mondatba foglalva bemutatva, ezután következik az új 
nyelvtani anyag sok példával illusztrálva. A leckéket lexikai és nyelvtani 
gyakorlatok zárják. A függelékben egyedülálló és igen alapos kiegészítő a 
névszóragok használatának és a tankönyvben előforduló jelentéseinek 
rendszerezése. 

Mint már a bevezetőben említettem. Kovácsi Mária "Itt magyarul 
beszélnek" c.jegyzetének van haladó szintű folytatása is. Ebből leendő 
bölcsészek vagy olyan hallgatók tanulhatnak, akiket általában érdekel a 
magyar kultúra. A leckék témái ("Beszélgetés a magyar történelemről", 
"Mátyás király", "Forradalom és szabadságharc", egy Kosztolányi novella 
adaptációja, "Beszélgetés a magyar nyelvről", "A nyelvújítás", egy Móricz 
novella adaptációja, "Beszélgetés Budapestről", végül néhány apró 
változtatással közölt Hunyady Sándor és Mikszáth novella, majd egy egy -
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természetesen változtatás nélkül hagyott - Babits és Arany vers), valamint a 
nyelvtani anyag kommunikáció-központú feldolgozása vonzóvá teszik a 
könyvet még így házilag sokszorosított formában is. 

Más kérdés, hogy az említett jegyzetek nem kaphatóak, majdhogynem 
titkosak. Ennek egyik bizonyítéka, hogy Andrássy Attila - Fiigcdi István -
Székely József műszaki szakirányú jegyzetét nem tudtam megkapni, így csak 
meglétéről tudok szólni. Szomorú dolog, hogy azok, akiknek a munkája a 
magyar nyelv oktatása, ne szerezhessenek tudomást remekül használható 
tankönyvekről, vagy ha tudomást szereznek is, ne juthassanak hozzájuk, ne 
használhassák őket. Tenni kellene valamit annak érdekében, hogy e 
jegyzetek szélesebb körben is elterjedjenek, eljussanak minden potenciális 
felhasználóhoz. 
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