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Papp István
A magyar mint idegen nyelv oktatása

külföldi orvostanhallgatóknak a SOTE-n

A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen tanuló külföldi diákok számára öt
szemeszteren keresztül folyik magyar nyelvoktatás. Az elõadás elsõ részében ennek
a követelményrendszerét ismertetem (lexikai, grammatikai és kulturális), továbbá
az oktatásban felhasznált segédanyagokat (könyvek, hangzó anyag, video stb.). A
második részben a követelményrendszerben megfogalmazott célok megvalósításá-
hoz szükséges módszereket foglalom össze, s kitérek specifikus esetekre, például a
magyar nyelv és kultúra megismertetésénél a daltanítás és a zenehallgatás szerepé-
re. Ezeket megpróbálom autentikus hangzó anyaggal illusztrálni. A harmadik rész-
ben azokat a nyelvi „trükköket” mutatom be, amelyekkel a hallgatók hiányos nyelv-
tani ismereteivel magyarázható problémákat igyekszem áthidalni. A negyedik
részben szintén írott és hangzó anyaggal szeretném bemutatni az eredményeket,
illetve a kudarcokat, ideértve a diákok motiváltságát is.

Magyarországon tanuló diákok számára egy idõ után fontossá vált – kiváltkép-
pen szakmai elõmenetelük miatt – a magyar nyelv ismerete. Ezt a tényt ismerték fel
a 80-as évek elején az egyetemeken, és fokozatosan bevezették a magyar nyelv ok-
tatását. A SOTE-n két oktatási program, az angol és a német nyelvû program kere-
tében folyik az oktatás.

Elõször a német nyelvû program hallgatóinak vezették be kötelezõ jelleggel 1983-
ban, s az angol nyelvû programban 1989-ben. Tehát ezek a hallgatók a szakmai tár-
gyaikat angol illetve német nyelven hallgatják, de az elsõ négy félévben magyar nyel-
vet is kell tanulniuk a curriculum részeként. A német nyelvû programban részt vevõ
diákok többsége német nyelvterületrõl érkezett, míg az angol nyelvû képzés résztve-
võinek összetétele teljesen heterogén. Alapvetõ különbség rejlik a motiváltságban is,
nevezetesen az, hogy a német diákok nagy része másodév után visszatér hazájába, hogy
ott folytassa tanulmányait, és a magyar nyelvre így már nem lesz a szüksége. Õk va-
lószínûleg azért jönnek Magyarországra, mert otthoni egyetemekre túljelentkezés miatt
nem férnének be, de másodév után a természetes lemorzsolódás miatt már lehetõsé-
gük nyílik az átjelentkezésre. Az angol nyelvû oktatásban a hallgatók jóval nagyobb
része marad a hatodik év végéig, tehát a magyar nyelvre szüksége van a klinikai gya-
korlatokban is. Ez az egyik oka annak, hogy a SOTE-n 1998-tól négy szemeszter he-
lyett öt szemeszteren át folyik magyaroktatás, és remélhetõleg felmenõ rendszerben
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visszakerül mind a három kar a Pázmány Péter Katolikus Egyetemrõl, ahol 1993 és
1998 között folyt a kihelyezett oktatás. Visszakerülésük (a SOTE Nyelvi Lektorátus
hatáskörébe) mindenképpen szerencsésebb, mivel így a hallgatóknak lehetõségük
nyílik a magyar orvosi nyelv megismerésére is.

E rövid történeti áttekintés után áttérek a követelményrendszerben megfogal-
mazott célok megvalósításához szükséges módszerekre, de – hely és idõ hiányában
– azokra a mindenki által ismert alapfogalmakra nem fogok kitérni, amelyekkel ter-
jedelmes szakirodalom foglalkozik, mint például a nemrég megjelent, Giay Béla –
Nádor Orsolya szerkesztette Magyar mint idegen nyelv / hungarológia címû kötet.
Inkább azokat a módszereket ismertetem, amelyekkel a nyelvek közötti különbségbõl
eredõ szakadékot próbálom meg áthidalni.

Az elsõ probléma éppen az, hogy a csoportok különbözõ nemzetiségû hallgatók-
ból állnak, és ezért közvetítõ nyelvet igényelnek. Ez a közvetítõ nyelv jelen esetben
természetesen az angol. Ezt olyan mértékben részesítik elõnyben, hogy a nyelvokta-
tás rovására megy, mivel sem az anyanyelvükön, sem magyarul nem hajlandók kom-
munikálni, amikor az angol bûvkörébe kerülnek. Ez az elsõ akadály, amit le kell küz-
deni. Sajnos, nem kis adag sznobizmus is közrejátszik abban, hogy míg saját
hazájukban teljesen természetesnek veszik, hogy az amerikai nyelvtanár csak ango-
lul tud, itt kifogásolják, ha a tanár „csak” magyarul szeretne tanítani. A tanár szemé-
lyiségének nagy szerepe van abban, hogy mennyire tudja elfogadtatni ugyanezt az elvet
egy olyan kisebb nyelv esetében is, mint például a magyar. Azzal mindenki egyetért,
hogy a nehezebb nyelvtani szerkezeteket el kell magyarázni a közvetítõ nyelven, de
a közhiedelemmel ellentétben a nyelvtani terminusokat nagyon hiányosan vagy egy-
általán nem ismerik angolul. („Mentségükre” legtöbbször a saját anyanyelvükön sem.)

A másik szempont, amiért nem szerencsés a közvetítõ nyelv használata, az az
alapvetõen eltérõ nyelvi szerkezet. A görög diákok sokkal könnyebben megértik a
magyar szerkezeteket a saját anyanyelvükön keresztül. Néhány példát idézek ennek
illusztrálására: a mutatószó és a határozott névelõ a fõnevek elõtt (ez az asztal) az an-
golon keresztül meglehetõsen nehézkes vagy éppenséggel lehetetlen (this table), míg
a görögben tökéletesen analóg (afto to trapézi); vagy mint a fõnév- és igeragozásban,
már mindjárt a kezdet kezdetén, fõleg az accusativus tanításakor hiába magyarázzuk
az „I can see Kostas” szerkezettel azt, ami a magyarban és a görögben teljesen nyil-
vánvaló a tárgyrag következtében: Látom Kosztaszt = Vlepo ton Kosta. Itt említem meg
a kettõs tagadást is: például nem tudok semmit = den kszero tipota.

Tulajdonképpen elõnyös lenne, ha a csoportok homogének lennének, s a ma-
gyar nyelvtanár beszélné a nyelvüket. Ez kissé utópisztikus gondolat, de nem meg-
valósíthatatlan. Én a görög csoportjaimmal lehetõleg kezdetben inkább csak görö-
gül kommunikálok; arra is volt eset, amikor be sem vallottam, hogy tudok angolul,
így kényszerítve õket arra, hogy ne használják a közvetítõ nyelvet. Az a tény, hogy
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a hallgatók majdnem fele izraeli, akik egyébként többnyire homogénebb csoportot
alkotnak, ösztönzõleg hatott rám, hogy elkezdjek héberül tanulni abban a remény-
ben, hogy ezzel is hozzájárulhatok majd az õ eredményesebb magyartanulásukhoz.

A következõ problémát megint bizonyos sznobizmussal magyarázom. A külföldi
diákok hajlamosak a nyelveket földrajzi kiterjedésük alapján minõsíteni, és a ma-
gyart mint kisebb nyelvet idõnként nehézkesnek, csúnyának, megtanulhatatlannak
stb. tartják. Ezt meg is indokolják, ha nem is tudományos alapossággal: azzal, hogy
míg minden más nyelvben értik a nemzetközi szókincs nagy részét, a magyarban ez
reménytelen. Persze a magyarázat számunkra kézenfekvõ: nevezetesen az, hogy a
magyar szigetet képez az indoeurópai nyelvek tengerében, s õk ösztönösen ezt a
másságot érzékelik. Az e jelenséggel szemben tanúsított passzív ellenállásukat olyan
példákkal próbálom leküzdeni, amelyekkel a nyelv kreativitását és produktivitását
lehet demonstrálni. Például ha megtanulunk öt prefixumot, és hozzájuk kapcsolunk
öt kérdõszót, akkor huszonöt új szót kaphatunk az alábbi táblázat alapján:

ki mi hol hová mikor
minden- ~ mindenkor
se- -n- -m- -m-
vala-
bár-
akár-

Konkrétan a nyelvtan tanítása során elõször a fõnevekkel és a létigével érdemes
kezdeni, mert ezekkel máris szituációkat lehet gyakoroltatni, nincs szükség mesterséges
segédeszközökre: elég, ha körülnézünk a tanteremben. Érdekes módon a létige hiá-
nyát egyes és többes szám harmadik személyben nagyon gyorsan megtanulják (Nikosz
okos), néha még túlságosan jól is, olyannyira, hogy késõbb a határozói mondatokban
sem hajlandók használni (A diákok a tanteremben). Amirõl úgy gondolnánk, hogy a
legnehezebb lesz, vagyis a tárgyas igeragozás, azt is aránylag könnyen megtanulják,
még a háromféle tranzitivitást is (a tárgyatlan, határozatlan és határozott tárgyas, va-
lamint a második személyû tárgyas ragozást): látok, látom, látlak, mert vannak sza-
vak, amelyeket minden fiú hallgató ismer – például „szeretlek”. Ezeknek a nyelvtani
szerkezeteknek a fokozatos bevezetése szituációkkal, mozgással és perszonalizációval
egybekötve automatikusan hozza magával a bonyolultabb nyelvtani szerkezetek meg-
jelenését: a fõnevek és melléknevek az egyes és többes szám problémáit, az igék a
tárgyesetet, valamint a ragok és a végzõdések használatát.

A tanítás folyamatát nem kívánom részletesen ismertetni, de érdekességképpen
szeretnék bemutatni részleteket írásbeli dolgozatokból, illetve tesztekbõl. Elgondol-
kodtató, mi lehet az oka annak, hogy a görög hallgatók „Balassi stílusában” fogal-
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maznak, de ennek megválaszolása a jelen elõadás keretein belül nem lehetséges. Egy
másik példa egy tesztbõl: „Gyártson kérdéseket az aláhúzott mondatrészekre: A
nõvérem szombaton Athénba repül.” Ezt a viszonylag egyszerû feladatot majdnem
hibátlanul megoldották, de legtöbben a Miért a nõvérem repül? változatot is beleír-
ták, bizonyára freudi elszólásképpen – vagy mert olyan könnyûnek találták, hogy
még egy kis humort is megengedhettek maguknak.

VII. Mit fog csinálni nyáron? (8–10 mondat)

(Összesen 100 pont)

VII. Mit fog csinálni nyáron? (8–10 mondat)

(Összesen 100 pont)

PAPP ISTVÁN



141

141. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

A harmadik problémakör, ahol a tanárnak még mindig elõítéletekkel kell küsz-
ködni, a fonetika. Teljesen érthetetlen számomra, hogy miért nem tudják (vagy nem
akarják?) az õ és û hangokat helyesen kiejteni azok a hallgatók, akik egyébként a
franciában a „mon Dieu” és a németben az „Übermensch” szavakat hibátlanul ej-
tik. Ezekkel a hallgatókkal többször elismételtetek francia vagy német szavakat,
hozzájuk kapcsolok hasonló hangokat tartalmazó magyar szavakat, hátha így sike-
rül kicsalni belõlük a helyes fonémát.

Aránylag népszerû a magyaroktatásban is – mint egyébként minden nyelv ta-
nításánál – az énektanítás vagy zenehallgatás. Ezt többen eretnek gondolatnak vé-
lik, de ez az úgynevezett inverz Kodály-módszer hasznos lehet a gátlások feloldá-
sára, valamint közelebb hozza a hallgatókat a célnyelv kultúrájához. Annak ellenére,
hogy köztudottan zenemániás vagyok, elõfordult, hogy külföldi hallgatóim – dúdol-
gatván a magyar toplistás slágereket – tõlem kérdezték a magyar szöveg jelentését.
Úgy tûnik, kénytelen leszek a rádiót gyakrabban hallgatni, s a zenei tévécsatorná-
kat figyelmesen nézni, hogy a hallgatókkal lépést tudjak tartani. A daltanításhoz ál-
talában egyszerû magyar népdalokat szoktam órán feldolgozni. (Itt természetesen
csak nyelvtani feldolgozásról van szó.)

Néhány szót a tankönyvekrõl. Míg a mûszaki egyetemeken évek óta egységes
jegyzet van, a SOTE-n ilyen még nem létezik, illetve a jegyzet készítése most van
folyamatban. Készül továbbá egy magyar orvosi társalgás a hallgatóknak öt nyel-
ven: magyarul, angolul, németül, görögül és héberül. Ezek azok a nyelvek, amelyek
a hallgatók nemzetiségi összetétele alapján a legfontosabbak. A szaknyelv oktatá-
sához fénymásolatokat is lehet használni, például fogorvosi kezelõlapot, betegfel-
vételi lapot. A tankönyveken kívül nagy érdeklõdésre tart számot az újságnyelv. Meg
szoktam kérni egy korán kelõ hallgatót, hogy nyolc-tíz egyforma ingyenes újságot
szerezzen be reggelenként. Ezeknek a nyelvezete többnyire alkalmas tanítási célokra,
s ráadásul nem is kerül semmibe.

Még egy gondolat a motivációról, mely szerint a fiúhallgatók gyorsabban sa-
játítják el a magyar nyelvet. Ennek számos oka lehet, többek között egy biztos: õk
a nyelvet partneri kapcsolatok kiépítésére is használják, míg ez a lányoknak kultu-
rális és etnikai sajátosságok miatt majdnem tilos vagy lehetetlen. Az említett elõí-
téletek és attitûdök következtében keletkezett nehézségek leküzdésére sokszor kény-
telen vagyok olyan trükköket alkalmazni, amelyeknek nincsen semmilyen
tudományos alapjuk, de a cél megvalósításához eredményesnek bizonyultak.

Ilyen például az idõvel kapcsolatos kifejezések tanítása az óra két sematikus
ábrájával (a viszonyítás irányait nyilakkal szemléltetve): (1) Egyrészt azt próbál-
tam a hallgatóknak elmagyarázni, hogy míg például az angol az óra feléig az elmúlt
órához viszonyít, innen kezdve pedig a következõhöz, addig a magyar mindig elõ-
re tekint: három óra után negyed négy, fél négy és háromnegyed négy következik.
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(2) A másik lényeges különbség, hogy míg az indoeurópai nyelvek többsége csak
az egész órához viszonyít, addig a magyarban ugyanilyen viszonyítási pont lehet a
negyed, a fél és a háromnegyed is: háromnegyed kilenc múlt öt perccel.

Záró gondolatként hangsúlyoznám, hogy az idegennyelv-oktatásban valószínû-
leg nem létezik egyedüli üdvözítõ módszer, és nem is próbálok effélét bizonygatni.
Ennek az elõadásnak a célja inkább vitára, gondolkodásra késztetés, természetesen
mindenütt a helyi sajátosságok és lehetõségek figyelembevételével.
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