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Oszkó Zita
A magyar mint idegen nyelv oktatása

(elsõsorban német anyanyelvû hallgatók számára)

Mai felgyorsult politikai, gazdasági, kulturális változásokkal teli világunkban
a korábbiakhoz képest egyre inkább tért hódít az idegen nyelv. Míg számunkra már
szinte megengedhetetlen, hogy ne beszéljünk több, de legalább egy idegen nyelvet,
egyre több idegen ajkú szeretné vagy kényszerül elsajátítani minél magasabb szin-
ten az olyannyira nehéznek és bonyolultnak kikiáltott, eddig idegen nyelvként a
háttérbe szorult magyar nyelvünket.

A külföldiek közül sokan politikai indíttatásból élnek hazánkban, egyre többen
a gazdasági élet valamely területén tevékenykednek itt, és sok-sok külföldi diák ta-
nul magyar intézményekben, így nekünk fontos feladatunknak kell tekintenünk, hogy
õk a magyart mint idegen nyelvet a lehetõ leghatékonyabban elsajátíthassák. Ezen
munkálkodunk mi is a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nyelvi Lektorátusán,
ahová a külföldi hallgatók a magyar nyelv ismeretének teljes hiányában érkeznek.

A magyar oktatási intézményekben (különösen az egyetemeken) tanuló külföldi
diákok instrumentális motivációval tanulják a magyart, de vannak hallgatók, akik
integrációs motivációval is rendelkeznek: be szeretnének illeszkedni a magyar hét-
köznapokba, még ha nem is végleges állomás életükben Magyarország. A mi egye-
temünkön a diákoknak (a magyar nyelv által) az életben való eligazodása mellett
nagy hangsúlyt kell helyezni a nyelvoktatásban arra, hogy ezek a fiatalok szakmai
vonalon is nyelvtudást szerezzenek, hogy medikus tanulmányaikat kísérõ különfé-
le klinikai gyakorlatokon szót érthessenek és válthassanak hazai kollégáikkal és a
páciensekkel. Ehhez igen jelentõs elsajátítandó szaknyelv is szükségeltetik. A ha-
zai oktatásban e cél érdekében igyekszünk megfelelõ heti óraszámban tanítani, s a
nagyobb intenzitás mellett a közvetítõ nyelv nélküli oktatás is jellemzõ – különö-
sen, ha a csoportok heterogén összetételûek.

Az oktatás feltételei nem minden intézményben egyformák; mi nem panaszkod-
hatunk: megfelelõ tárgyi lehetõségek állnak rendelkezésünkre munkánk végzéséhez.
A tananyagok feldolgozása az anyanyelvvel való összevetéssel, a két nyelv közötti
azonosságok és különbözõségek feltárásával és az ezekre épülõ készségfejlesztés-
sel történik. Három alapelv együttes megvalósítására kell törekednünk a célnyelvi
környezetben folyó nyelvtanítás során:
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• a magyar mint idegen nyelv szemléletének érvényesítésére;

• a nyelvi funkció-központúságra; vagyis a diákok meglévõ grammatikai ismere-
teire alapozva a nyelvtani kategóriák formális rendszere helyett a nyelvhaszná-
lat, a nyelvi funkciók egységét kell kialakítanunk;

• és a szövegközpontúságra; a kommunikatív kompetencia elérése érdekében az
oktatás középpontjába a szöveget kell állítani, hiszen a szöveg a nyelvi jelensé-
gek legtermészetesebb hordozója, a grammatikai részrendszerek összefüggése-
inek és mozgásformáinak a legteljesebb illusztrációja.

A SOTE-n különösen a fókuszban kell tartani a szaknyelvi kommunikatív kompetencia
kialakítását a köznyelvi kompetencia elsajátíttatása mellett. Mindehhez a szakmai,
valamint a különféle emotív, konatív, fatikus funkciók jegyében grammatikai eszkö-
zöket és szókincset tartalmazó szövegek állnak a tanár és a diák rendelkezésére.

A nyelvet tanuló hallgató a lehetõ legkisebb energia-befektetéssel, a lehetõ leg-
hatékonyabban, leggyorsabban szeretné elsajátítani a magyar nyelvet. A legtöbben
azonnali eredményeket várnak, szeretnének önállóan eligazodni a mindennapi élet-
ben, felhasználva a magyar nyelvet. Ám elterjedt nyelvünkrõl az a nézet, miszerint
a benne lévõ nyelvtani struktúrák nagy nehézséget jelentenek a magyart tanuló kül-
földinek. Ha azonban azt tartjuk szem elõtt, hogy a tanítás célja nem elsõsorban a
nyelvtani rendszer megismertetése, hanem a nyelv használatához szükséges kom-
munikációs készség fejlesztése, akkor nem lesz olyan nehéz a magyart tanuló kül-
földiek helyzete.

A célnyelvi környezet általában elõsegíti az adott nyelv elsajátítását. Ennek a
kényszerítõ és ösztönzõ hatását jelentõsen hátráltatja, hogy diákjaink homogén nyelvi
közösségekben élnek az idegen országban, jelen esetben hazánkban, ahol az egymás
közötti kommunikációban csak az anyanyelvükre szorítkoznak; nyilvánvalóan nem
is várható más tõlük. Szintén csökkenti a célnyelvi környezet egyébként elõnyös
hatását, hogy a diákok kommunikációs problémák esetén szívesebben nyúlnak a
nemzetközileg olyannyira elterjedt angol nyelvhez. Természetesen a legkényelme-
sebbek gyakran a saját anyanyelvükkel próbálkoznak elõször, mivel Magyarorszá-
gon is sokak beszélik nyelvüket, amit talán néhány tanuló el is vár. Így gyakorlati-
lag a célnyelvi környezet pozitív erényei nem érvényesülnek oly mértékben, mint
ahogyan elvárható lenne. Ez kicsit megnehezíti a munkánkat, mert így jóval nagyobb
erõfeszítést igényel a kellõ motiváció megteremtése.

A magyar amúgy sem tartozik a nemzetközi viszonylatban jól ismert és elter-
jedt nyelvek közé, ezért idegen nyelvként való oktatásában hiányzik a fokozatosság,
a graduált képzés. Éppen ezért nem olyan kiforrott az eszközrendszer, valamint a
módszertani bázis sem. Az oktatás problematikájához tartozik az a néhány lélekta-
ni hatás is, amely a magyar nyelv ismeretlenségébõl és nehézségébõl fakad. Ezeken
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a nehézségeken kell a nyelvtanárnak átsegíteni a diákokat, pedagógiai érzékkel a
kellõ érdeklõdést felkeltve.

Az egyetemünkön tanuló, fõként indoeurópai nyelveket beszélõ hallgatók több-
sége számára a magyar nem az elsõ idegen nyelv, s ez megkönnyíti valamelyest a
magyar nyelv sajátosságainak megértését. A módszertani munkában döntõ jelentõ-
sége van a nyelvek közötti azonosságok és különbözõségek feltárásának.

A transzfer – ha egy nyelvi jelenség azonos módon mûködik az anyanyelv és a
célnyelv rendszerében – általában megkönnyíti a tanulást. Az interferencia – ha a cél-
nyelv bizonyos jelenségcsoportjai teljesen vagy részben hiányoznak a forrásnyelvbõl,
vagy más szabályszerûségek érvényesülnek benne – a legtöbb esetben megnehezíti az
új idegen nyelv elsajátítását. Itt figyelembe kell vennünk az anyanyelv és a célnyelv
közötti, valamint az elsõ, illetve a második idegen nyelv közötti interferenciát is.

Ezek a nyelvrendszeri különbözõségek azonban nem minden esetben nehezí-
tik meg a diákok helyzetét, ugyanis a különbözõ szubjektív pszicholingvisztikai té-
nyezõk hatására nem mindig analogizálható egy-egy nyelvi probléma; kinek-kinek
más és más okoz nagyobb nehézséget a nyelvtanulás során.

A magyar nyelv sajátosságait vizsgálva elkülöníthetünk fonetikai, szintaktikai,
morfológiai, szemantikai csoportokat, de fõbb szerkezeti és szemléleti sajátossága-
ik összefüggenek egymással.

Többletjelenségként alapvetõ – és a német hallgatók számára eléggé nehezen
kezelhetõ – jellemzõi a magyar nyelvnek
• a magánhangzó-harmónia és -illeszkedés, továbbá ebbõl adódóan

• a két,- illetve háromalakú toldalékok alkalmazása;

• a magán- és mássalhangzók rövidségének és hosszúságának jelentés-megkülön-
böztetõ szerepe (tör—tõr, örül—õrül, kel—kell, megy—meggy stb.);

• a két- és háromjegyû mássalhangzók;

• a képzõ—jel—rag sorrendi hierarchia (tanul/mány/aim/ról);

• a kétféle többesjel: az általános (iskolák) és a birtokos (iskolái);

• a van szó kettõs funkciója (Anna az iskolában van. / Annának van könyve.);

• a fõnévi igenév ragozása (meg kell tanulnom/tanulnod....);

• a kettõs tagadás (Nem tanultam semmit.);

• a birtoklást kifejezõ ’nekem van kutyám’ típusú szerkezet;

• a prepozíció helyett mintegy posztpozícióként értelmezendõ névutók (a ház
mögött stb.);

• a mondat szórendjének viszonylagos szabadsága.

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSA
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Hiánystruktúraként sajátos a magyar nyelv tanulásakor
• az elöljárószók hiánya;

• a redukált és kettõs hangzók;

• a birtoklást kifejezõ habeo (have/haben) ige;

• a különbözõ igeidõk hiánya;

• a jelen idejû kijelentõ módú nominális mondatokból egyes és többes szám har-
madik személyben hiányzó kopula.

Szemléleti sajátosságai nyelvünknek sajátos szerkezetmintákat vonnak ma-
guk után. Ilyenek például
• a tér/idõ fogalom háromirányúsága:

Hol? — hová? — honnan? (iskolában,-ba,-ból);

Mikor? – mikorra? – mikortól? (holnap – holnapra — holnaptól);

• a közeliség/távoliság megkülönböztetése magas/mély magánhangzós fonémákkal:

itt—ott, ez—az, így—úgy, ilyen—olyan, ide—oda

(a mutató névmások és határozószók körébõl);

• a határozottság és határozatlanság kifejezése lexikai, illetve morfológiai elemekkel:

lexikai elemekkel: pl. egy tárgy határozottságának megkülönböztetése

(iskolát, egy iskolát, az iskolát),

morfológiai elemekkel: pl. a határozott/határozatlan igeragozás segítségével

(könyvet olvasok, a könyvet olvasom, ezt olvasom).

Sajátos a magyar nyelvben a kétféle igeragozás („alanyi és tárgyas”), valamint
az igekötõs igék jelentéstani és szórendi problémái is, amelyek szintén nehézséget
okoznak a nyelvünket tanuló külföldinek.

A számunkra oly egyszerû és magától értetõdõ nyelvtani formák (például az au-
tomatikusan használt toldalékok), melyeknek szabályszerûségeit sok esetben mi ma-
gyarok is nehezen fogalmazzuk meg, sokszor gondot okoznak egy idegen ajkú szá-
mára. Egy egyszerû példával élve; a hol? kérdés utáni -ban/-ben, néha -n, -t/-tt
helyragokat minden magyar anyanyelvû teljes biztonsággal a megfelelõ módon hasz-
nálja anélkül, hogy az erre vonatkozó szabályokon gondolkozna. Ám a külföldi diák-
nak az ilyen explicit szabályokat is fel kell vázolnunk. Nem szabad elfelednünk a
nyelvtanítás során, hogy ami nekünk természetes, az a kívülállónak nem mindig az.

A csoportjaimban tanuló hallgatók legnagyobb nehézségként nem a nyelvtani
problémákat vetették fel, számukra a szavak tanulhatósága a legnehezebb. Amíg az
anyanyelvükhöz képest hasonlóságot fedezhettek fel az angol, a francia és a latin
elsajátításakor, addig a magyar kifejezéseket csak nehezen tudják bevésni. Az ed-
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dig tanult grammatikai anyagban a magánhangzó-egyeztetés volt az, ami nagyobb
problémát jelentett nekik. A legjobban egyöntetûen a viszonylag kötetlen szórend-
nek örülnek.

Az év elején nem ment könnyen a magánhangzók megkülönböztetése sem, de
némi gyakorlás után ez csak néhány tanulónak okozott problémát. Persze van egy-
két diák, aki még sokáig bizonytalankodott az a-o-u, illetve az e-é-i hallás utáni
megkülönböztetésében. Az idegen hangzók a tökéletlen helyesírást is maguk után
vonják, de nem is ez a fõ problémánk a nyelvtanítás kezdetén.

Nyelvet csak a teljes személyiséggel lehet tanulni; kognitív és emotív irányult-
sággal. Az emóciók jelentõségét nagymértékben tapasztaltam a tanítás során. Ab-
ban a csoportban, ahol többségben vannak azok a hangadó diákok, akiknek szeme
elõtt az egyetem hazájukban való folytatása és befejezése lebeg, nehezebb dolgom
volt a kellõ motiváció megteremtésével. A tapasztalat szerint a hallgatók jelentõs
százaléka ezen az úton jár: számukra a szakmai tantárgyak (kevésnek semmiképpen
nem mondható) ismeretanyagának a megszerzése az elsõrendû cél, így az egyébként
is nagy leterheltség mellett háttérbe szorul a magyar nyelv iránti érdeklõdésük. Óriási
sikerélményhez juttattak viszont azok a csoportok, melyekben nem kellett leküzdeni
ezt az érzelmi hozzáállást; itt a diákok tudásvágya, érdeklõdése gyorsabb és nagyobb
eredményeket hozott.

A motiválásnak ennél a korosztálynál sem a különbözõ tesztek, számon kérõ
feladatlapok íratása a legcélravezetõbb formája. Igyekeznünk kell olyan szövegek-
kel, szituációkkal megismertetni a hallgatókat, amelyeken keresztül a grammatikai
anyag mellett kapcsolatba kerülhetnek az õket körülvevõ világgal és az õket érdek-
lõ mindennapi problémákkal, gondolatokkal.

Egyre népszerûbb a közvetítõ nyelv használata nélküli nyelvtanítás. Azokban
a csoportjaimban, ahol a kezdeti idõszaktól leginkább magyarul próbáltunk meg
kommunikálni, és csak a legszükségesebb helyzetekben került elõ a hallgatók anya-
nyelve, a diákok igyekeznek minden mondandójukat magyarul megfogalmazni,
egyre eredményesebben. Egy-egy ilyen kommunikatív megnyilvánulás olyan siker-
élményekhez juttatja õket, amelyeknek hatására még nagyobb bátorsággal, gátlások
nélkül képesek lépéseket tenni a nyelv elsajátításában. Van egy csoport, ahol erõ-
sebben megmaradt a közvetítõ nyelv, és érezteti is kártékony hatását. Ezek a diákok
ritkán szánják rá magukat arra, hogy maguk is logikus magyarázatot keressenek egy
nyelvi probléma felmerülésekor annak megoldásában; õk azóta is leggyakrabban
készen várják a választ a miértekre, természetesen a saját anyanyelvükön.

Tapasztalataim alapján azt gondolom, bármilyen merésznek is tûnik olykor a
közvetítõ nyelv hiánya, mégis nagy hatékonyságot eredményez. Nem szabad továbbá
soha szem elõl tévesztenünk, hogy az életkor elõrehaladtával egyre növekvõ gátlással
tanuló diákok csak mindenkor nyitott, oldott légkörben lesznek képesek az idegen
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nyelv elsajátítására; ennek megteremtését és folyamatos fenntartását a nyelvtanár
fontos feladatának kell tekinteni.
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