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Újdonság a magyar mint idegen nyelv oktatásának piacán
A maga nemében egyedülálló publikációval bõvült a magyarral mint idegen

nyelvvel és kultúrával foglalkozó kiadványok köre: 2004 derekán világot látott a
bécsi kiadású, évente kétszer megjelenõ, Magyarul tanulók címû nyelvi magazin elsõ
száma. Mindenképpen üdvözlendõ ez az úttörõ vállalkozás, mert elsõként kísérel
meg rendszeresen megjelenõ magazin formájában – részben folyóiratszerûen, rész-
ben tananyag-jelleggel – Magyarországról, a magyarokról és a magyar nyelvrõl is-
mereteket közölni magyarul tanuló külföldiek számára.

Kitekintés: igények és célok a modern idegennyelv-tanulásban
A modern idegennyelv-oktatás alapvetõ és szoros értelemben vett tárgya lénye-

gében két kategóriába sorolható: egyfelõl a nyelvi rendszerek ismeretét és haszná-
latát tanítjuk (lexika, grammatika, nyelvi funkciók, fonológia), másfelõl azokat a
nyelvi készségeket fejlesztjük, amelyekre szüksége van a nyelvtanulónak ahhoz, hogy
a szóbeli és írott kommunikáció minél hatékonyabb szereplõjévé váljék – legyen
képes a tanult idegen nyelven információt közölni beszédben és írásban, illetve
megértsen olvasott és hallott célnyelvi szövegek által közvetített tartalmakat. A
nyelvoktatás ugyanakkor – többek között – az interkulturális kommunikációt is szol-
gálja, amennyiben a kultúrák közti párbeszédet, egymás megismerését segíti elõ. A
magyar mint idegen nyelv oktatásához kapcsolódó munkák történetében túlsúlyban
van a nyelvi rendszer tanítására vonatkozó kérdésfeltevés mind a tankönyvírás, mind
a szakirodalom területén, és csak manapság kezd az érdeklõdés középpontjába ke-
rülni a készségfejlesztés és a kultúraközvetítés. Rendkívül fontos és sürgetõ feladat
olyan módszertani eszköztár kialakítása, s olyan írott és szóbeli szövegek kutatása
és kifejlesztése, illetve ezek beemelése a tanítási folyamatba, amelyek a produktív
és receptív készségek fejlesztését, a tartalom-alapú kommunikációt célozzák, s e
tartalmak és képességek gyakorlati alkalmazását segítik elõ.

A modern nyelvtanulás célja, hogy a diák képes legyen sikeresen részt venni a
célnyelven folyó közléscserében; ehhez a nyelvi rendszerek tanulásán kívül elenged-
hetetlen olyan technikák és tartalmak megismerése, amelyek lehetõséget biztosíta-
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nak ahhoz, hogy a tanuló sikeresen nyilvánuljon meg a valós élethelyzetekben és az
azokat reflektáló gyakorlatok folyamán: tudjon például társalogni és e-mailt válta-
ni ismerõseivel, megérteni az idõjárás-jelentést vagy aktuális és érdekes események-
rõl tájékozódni a különbözõ kiadványokban.

A „Magyarul tanulók” címû kiadvány célja
A Magyarul tanulók a modern idegennyelv-tanulás igényeit korszerû módon

kívánja szolgálni, hiszen különbözõ tematikájú és mûfajú, a magyar mindennapok-
kal kapcsolatos szövegeket és hozzájuk kapcsolódó magyarázatokat, feladatokat
nyújt magyarul tanuló külföldi felnõttek számára. Kovács Tünde fõszerkesztõ elõ-
szava szerint a kiadvány elsõdleges célja „élvezetesebbé tenni a magyartanulást”.
A magazint önállóan, szabadidejében is forgathatja az olvasó, vagy akár szervezett
tanórák keretében is feldolgozhatja a benne található olvasmányokat. Ujváry Gábor
ugyanakkor Magyarország EU-csatlakozásának jelentõségét emeli ki a beköszön-
tõben, és a folyóirat kultúraközvetítõ szerepére, valamint a magyar nyelv várható
fölértékelõdésére hívja fel a figyelmet.

A magazin elsõdlegesen a tankönyv ízû szövegektõl eltérõ jellegû, helyenként
autentikus, de minden esetben tartalom-alapú olvasmányok közlését tûzi ki célul,
amelyek eredeti, aktuális és érdekes témákban közölnek információt a Magyaror-
szágon idõszerû kérdésekrõl – külföldieknek. Másodlagos céllal az egyes szövegek-
hez kapcsolódó magyar–német–angol nyelvû szószedet és feladatok formájában a
nyelvi rendszerek (szókincs, nyelvtan) tanítását szolgálja. Az olvasott szöveg meg-
értését mint készséget csak harmadlagosan, korlátozott mértékben fejleszti az olvas-
mányokhoz kapcsolódó kis számú szövegértési feladat, illetve a szövegek extenzív
feldolgozását tanórai kiegészítésre bízzák a szerzõk.

A kiadvány felépítése és tartalma
A Magyarul tanulók 44 oldalas, A4-es lapméretû, tetszetõs, színes magazin. A

rendkívül igényes folyóirat viszonylag borsos áráért (6,95 euró/1840 forint) kárpó-
tol a gyönyörû szedés, a világos tagolás és a kiváló minõségû illusztrációk. A 2004.
tavasz-nyár/1. szám belsõ borítójáról megtudhatjuk, hogy a magazin kiadója és fõ-
szerkesztõje Kovács Tünde, aki a magyar mint idegen nyelv tanításában többéves
tapasztalattal rendelkezik, s a számban szereplõ olvasmányokat egy „több ország-
ban élõ szakmai csapat együttmûködésével” állította össze. A lapot Budapesten
nyomták, Bécsben adták ki, ott terjesztik, de a kiadónál megrendelhetõ postán is.

A címlapon az egyes cikkek kedvcsináló illusztrációi láthatók, és ízelítõt kapunk
a tartalomból, a hátsó borítón pedig a 2004-es év második felére vonatkozó képes
gyõri programajánló szerepel. A háromnyelvû (magyar, német, angol) Beköszöntõ
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és Elõszó után található a tartalomjegyzék és az õszi elõzetes. A szalagcímek vál-
tozatos képet ígérnek a magyar közélet különbözõ aktuális témáiról és szereplõirõl,
kiemelt szerepet biztosítva Magyarország EU-csatlakozásának. Az országismereti
anyag elsõsorban Gyõrrel kapcsolatban felmerülõ témákat érint. A város kiemelt
szerepe minden bizonnyal az Ausztriához való közelségével magyarázható. Az õszi
szám elõzetese hasonló témaválasztást vetít elõre (közéleti szereplõk: Náray Tamás
divattervezõ és Malek Andrea színmûvész; a bemutatott város: Szentendre).

A szintén itt feltüntetett jelmagyarázatból kiderül, hogy a lapban szereplõ szö-
vegek különbözõ nehézségi fokokat képviselnek: a közlekedési jelzõlámpa színei-
nek megfelelõen a „nehezebb szövegeket” piros, a „közepesen nehéz szövegeket”
narancssárga, a „könnyebbeket” zöld szín jelzi. Általánosságban megállapítható,
hogy négy rövidebb írás nagyjából gyenge középhaladó, kilenc közepesen hosszú
szöveg erõs középhaladó, és öt hosszabb olvasmány haladó szintûnek felel meg. A
nyelvi szinteket a mondat- és szöveghosszúságon kívül a lexikai és a grammatikai
terheltség mértéke, valamint a szöveg szerkesztettségének bonyolultsági foka hatá-
rozza meg. Az egyes szövegek ismeretlennek megítélt, ám a szövegértéshez feltét-
lenül szükséges lexikáját a szintnek megfelelõ színnel szedik, és háromnyelvû szó-
szedetben listázzák. Egyes olvasmányokat feladatok követnek (l. a késõbbiekben).

Az elsõ szám szövegei hét nagy rovatba rendezõdnek. A Sajtófigyelõ autentikus
és aktuális újsághíreket tartalmaz a Népszava és a Délmagyar 2004-ben megjelent
számaiból, amelyek mindegyikét háromnyelvû szószedet és Feladatok követik. Az
írások olyan változatos témákat ölelnek fel, mint az észak-déli közlekedési folyosó
magyarországi szakaszának építése, a tartós gyermekkori fejfájás, a Szent-Györgyi
Albertrõl elnevezett Malév-gép és az orvosi pálya helyzete Magyarországon.

A Fókuszban címû rovat az Európai Unióval kapcsolatos adatokat közöl: az EU
25 tagállamának egyes adatait táblázat szerepelteti, az Uniós legek és a Tudta-e?
rovat pedig pontokba szedett egyéb tényeket közöl szószedet és feladatok kíséreté-
ben. A Nyereményjáték két mozaikdarabokra szedett festménnyel kapcsolatos kér-
désekre várja a választ; a helyes megoldás beküldõi között virtuális képeslapokat
sorsolnak ki Gyõrrõl.

Az Országismeret riportok és interjúk keretében nyújt hasznos és érdekes in-
formációkat Magyarországról; ezeket a szövegeket feladatok nem, csak szószedet
követi. Az elsõ szám Tájak, városok összeállítása Gyõrrel foglalkozik. A hosszabb
lélegzetvételû bevezetõ cikk bemutatja a várost; a város jelképérõl, a barokk stílus-
ról, a Gyõri Balettról és a Hotel Rábáról pedig rövidebb írások mesélnek. Az olvas-
mányokhoz két nyereményjáték kapcsolódik: beküldhetõ egy barokk mûalkotás
rövid bemutatása és egy mellékelt gyõri térkép alapján elkészített útvonalleírás (a
Gyõri Balett elõadására szóló jegyek, valamint szállás, illetve vacsorameghívás
nyerhetõ a Hotel Rábában). Egy hosszabb cikk körképet vázol fel a gyõri polgárok-
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nak Magyarország EU-tagságához fûzõdõ elvárásairól, az utolsó riport keretében
pedig ellátogathatunk egy gyõri szépségszalonba. A rovatot a halászlé receptje zárja.

A Nyelvtan címû egység egy sajátos ún. „almafa”-elméletet mutat be, és a szó-
képzésre, illetve egyes fõnévi igenes szerkezetek képzésére vonatkozó grammati-
kai és funkcionális ismereteket közöl feladatok kíséretében. Kovács Tünde almafa-
elmélete a hagyományos magyar nyelvtan statikus, a magyar nyelvtani rendszert
problematikusan lefedõ szemléletének módosítások nélküli reprodukciója. A modell
a „magyar nyelvet háromágú almafaként [képzeli] el. A fa törzse egyben a szótõ is,
amely lehet fõnév, melléknév, számnév, ige vagy bizonyos esetekben névmás is. Az
elsõ ág a képzõket, a második a jeleket, a harmadik pedig a ragokat jelképezi. Az
ágak elnevezése […] a toldalékolás sorrendjének felel meg […] A kivételeket (mo-
solygó) kukaccal [jelölik].” A háromféle toldalék hagyományos meghatározása nem-
csak a magyar mint idegen nyelv szemléletét mellõzi, de a magyar grammatikai rend-
szer valós mûködését sem tükrözi híven, gondoljunk csak az olyan furcsaságokra,
mint például a fõnévi igenévi, a -va/-ve, a -szor/-szer/-ször, az -ék végzõdések vagy
a birtok toldaléka. A szóképzés esetében igaz ugyan, hogy a felsorolt képzõk egy
lehetséges funkciója foglalkozásnevek gyártása, ugyanakkor az a probléma merül
fel, vajon a magyarul tanuló diák (és az anyanyelvi beszélõ) szótõbõl és képzõbõl
rakja-e össze a foglalkozásneveket, vagy készen gyártott nyelvi panelként tanulja és
tárolja-e õket a mentális lexikonban (valószínûleg az utóbbiról van szó). Fontosabb
kérdés, hogy mennyire produktívak ezek a toldalékok – errõl azonban nem esik szó.
Mindenestre örvendetes tény, hogy szerepelnek a toldaléktalan és igekötõ nélküli
fõnévi igenévvel álló szerkezetek (tessék, tilos, szabad, lehet, kell + fõnévi igenév),
hiszen ezek a nyelvtanilag egyszerû felépítésû alakzatok alapvetõ beszédszándékokat
fejeznek ki. A szórendi problémákra és az ágens kifejezésére azonban nem tér ki a
magazin. A szerkezeteket a különbözõ közlekedési táblák és egyéb kiírások/kijelen-
tések kapcsán mutatja be és tanítja (pl. Behajtani tilos! – Fûre lépni tilos! – Ebben
a nagy melegben sok vizet kell inni.)

A Tarka-barka részben játékos nyelvi feladatok szerepelnek a bemutatott gram-
matika és lexika gyakorlására, bár a keresztrejtvény tulajdonképpen fordítási feladat,
és jelen formájában megoldhatatlan, a foglalkozásokat a munkaeszközökkel páro-
sító feladat pedig felsõ nyelvi szintek tudását igényli (vagy szótározást) – a nyelvi
szintre viszont nem történik utalás.

A Portrétár három riportnak ad helyet: az elsõ Dalos György író-történészt fag-
gatja élete és munkássága alakulásáról, a második Csisztu Zsuzsa mûsorvezetõ egy
átlagos munkanapját mutatja be, a harmadikban pedig egy szudáni születésû,
Magyarországon élõ családanyával ismerkedhet meg az olvasó. A szövegeket szó-
szedet kíséri.
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Az Élethelyzetek a mindennapi életben gyakori szituációkhoz kíván hasznos
segítséget nyújtani: az elsõ szám egy álláshirdetést és egy ahhoz kapcsolódó önélet-
rajzot közöl szószedettel. Az újság hátsó borítójának belsõ oldalán a feladatok
megoldókulcsa található.

A kiadvány tananyag-jellege
Az olvasás jó befektetésnek bizonyul a nyelvoktatásban. Ha megfelelõ szöve-

geket olvastatunk diákjainkkal, s ezeket megfelelõ módszertani apparátus mûköd-
tetésével használjuk fel a tanításban, a nyelvtanulás több részterületére kiható ered-
ményekkel számolhatunk. Elsõsorban képesek lesznek a diákok elolvasni olyan
magyar nyelvû szövegeket, amelyekkel a hétköznapi élet során találkoznak (pl. a
munkájuk és életvitelük kapcsán vagy szabadidõs olvasmányként), másodsorban a
motivált olvasás közben nyelvet sajátítanak el, tanulmányozhatják a nyelvi rendsze-
reket, mintát és információt kapnak írott szövegek alkotásához, és végül érdekes
témákkal találkozhatnak, amelyek társalgást, vitát generálhatnak.

A Magyarul tanulók esetében mind tananyag-írói, mind kiadói szempontból
megfontolandó, mit és miért akar olvasni a tanuló. Elsõdleges szempont, hogy ki kell
elégíteni a célközönség – magyarul tanuló, Magyarország iránt érdeklõdõ külföldi
felnõttek – speciális igényeit. Amellett, hogy a szövegek országismereti témákkal fog-
lalkoznak, fontos, hogy ne írjanak elõ komoly történelmi és kulturális háttértudást,
mert az nehezíti a megértést. Az olvasmányoknak ezenfelül változatos témájúnak és
könnyen személyesíthetõnek kell lenniük, továbbá különbözõ mûfajokat kell model-
lálniuk, hogy felkeltsék a tanulók érdeklõdését, és tartalmunknál, funkciójuknál fogva
lekössék figyelmüket, elcsábítsák õket. A motivációt ugyanakkor a szöveg haszno-
síthatósága is fokozhatja, amennyiben reális élethelyzeteket tükröz. A magazin össze-
állítása megfelel a fenti követelményeknek, hiszen szövegei valós és aktuális, a ma-
gyar közélettel kapcsolatos híreket és adatokat közölnek, ugyanakkor olyan közérdekû
témákat is felvetnek, mint például a gyermekbetegségek, a ma divatos szakmák, a
szépülés fortélyai vagy a halászlékészítés, és olyan érdekes emberekrõl és események-
rõl tájékoztatnak, mint például egy külföldi asszony beilleszkedése Magyarországon
vagy egy Malév-gép elnevezése. A legtöbb olvasmány kulturális vonatkozásainak
megértéséhez elegendõ az átlagos európai mûveltség, vagy ha mégsem, a szöveg
magyarázattal szolgál az esetleges hiányosságok pótlásához (pl. Szent-Györgyi Al-
bert). Az írások a rövid hírtõl és a hosszabb beszámolótól kezdve a riporton és inter-
jún keresztül az álláshirdetésig és az önéletrajzig sokféle olyan mûfajt bemutatnak,
amelyek a valós életben elõforduló olvasáskor szóba jöhetnek.

A tartalmon kívül nagyon fontos az olvasmány szintezése: a nehezen érthetõ
szöveg elbátortalanítja és kedvét szegi a diákoknak. A pedagógiai szövegek ugyan-

MAGYARUL TANULÓK. MAGAZIN MAGYARUL TANULÓKNAK



248

248. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

akkor sokszor természetellenes, inkoherens nyelvvel operálnak, az autentikus anya-
gok viszont a nyelv szûretlen egészét zúdítják a tanulókra. A Magyarul tanulók úgy
próbál egyensúlyt teremteni a szövegek természetes magyarossága és az adott nyelvi
szintbeli képességek, valamint a tanulók érdeklõdési köre között, hogy az alsóbb
nyelvi szinteken rövidebb és egyszerûbb autentikus szövegeket és az élõnyelvihez
közeli, de a megfelelõ szintre szabott informatív olvasmányokat nyújt.

Az olvasott szöveg megértésének fejlesztésekor a megfelelõ szöveg és az adek-
vát feladatok kiválasztása egyaránt fontos. Ha különféle technikákat és gyakorlat-
típusokat alkalmazunk, az olvasásra szánt szöveget jól körül tudjuk járni, és alapo-
san ki tudjuk aknázni a benne rejlõ lehetõségeket. Mindeközben a tanuló többféle
módon feldolgozza a nyelvi anyagot, olvasástechnikája fejlõdik, tanul. Az olvasás
receptív, de nem passzív készség: ha a tanuló nem érti meg, mit jelentenek a sza-
vak és kifejezések, mi mellett/ellen érvel vagy mit állít a szöveg, és ha nem alakítja
ki a diák személyes viszonyát/véleményét az üzenettel kapcsolatban, nem jut el a
szöveg mélységeihez, és a hordozott tartalmak nem épülnek be nyelvi tudatába.
Következésképpen érdemes beilleszteni a szöveget egy hosszabb folyamatba, amely-
nek olvasás elõtti, olvasási és olvasás utáni szakaszai vannak.

A Magyarul tanulók nem képvisel egyértelmû álláspontot abban a tekintetben,
milyen mértékben kíván segédeszközként funkcionálni az olvasáson keresztül tör-
ténõ magyartanuláshoz. Az elsõ két rovatban feladatok követik a szövegeket – a
tananyagokhoz hasonló módon, és a Nyelvtan, illetve a Tarka-barka rovat kifejezet-
ten grammatikát tanít. A további három rovat szövegei esetében azonban az olva-
sóra bízza az újság, mihez kezd az olvasmányokkal – egy szokásos folyóirat min-
tájára –, noha szószedet e cikkek után is található. Némi magyarázatot nyújthat az
a tény, hogy míg a Sajtófigyelõ és a Fókuszban híreket és adatokat közöl, azaz
könnyen beazonosítható információs egységekbõl áll, addig az Országismeret, a
Portrétár és az Élethelyzetek riportokat, interjúkat és egyéb kiterjedt olvasást igénylõ
írásokat tartalmaz.

Amennyiben a magazin behatóan, szisztematikusan és professzionálisan kíván
foglalkozni a szövegértéssel, egyfajta következetességet kell vállalnia, és körülte-
kintõnek kell lennie. A szövegtípusnak megfelelõen minden cikk esetében segíte-
nie kellene a feldolgozást. Elsõ lépésben ajánlatos volna olvasás elõtt bevonni a ta-
nulót a szöveg tematikájába, így a diáknak alkalma nyílna megelõlegezni az
olvasmány tartalmát, könnyebben megértené azt, és érdekeltebbé válna az olvasás-
ra. Második lépésben tanácsos az olvasmányt extenzív és intenzív módon is feldol-
gozni, hogy elõsegítsük a szövegértést. Mivel ebben az esetben az elsõdleges cél a
tartalomért való olvasás és nem az új grammatika vagy lexika bemutatása, a feldol-
gozás során a tartalmi megközelítésnek elsõbbséget kellene élveznie a nyelvi feldol-
gozáshoz képest, vagyis a szöveg mondanivalójának megértését elõsegítõ gyakor-
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latoknak (bizonyos információ megszerzése, a lényeg megértése, a részletek meg-
értése stb.) fontosabb szerepet kellene szánni, mint a nyelvtant és szókincset tanító
feladatoknak. Harmadik lépésben tovább lehetne lépni az olvasmány kiterjesztése
felé olyan kommunikatív feladatok formájában, amelyeknek során a szöveg tartal-
ma kiindulópontként szolgál írásbeli vagy szóbeli kommunikációhoz.

A Magyarul tanulók esetében az olvasmányt megelõzõ és a feldolgozást követõ
feladatokkal egyáltalán nem találkozunk, a szöveg közlendõjére vonatkozó gyakor-
latokat csak helyenként, ám olyankor is korlátozott mértékben találunk. Az elsõ két
rovatban fellelhetõ feladatok többsége a szövegek grammatikájára és lexikájára
vonatkozik: szószedetet, valamint nyelvtani és szókincsfejlesztõ kiegészítõs és fe-
leletválasztós gyakorlatokat szerepeltet. A szövegértéses és a nyelvi rendszerekre
irányuló feladatok sokszor nem elkülönülten jelennek meg, és a magazin további
rovataiban teljesen eltûnnek. Talán szerencsésebb lett volna a magazinból kissé ki-
lógó Nyelvtan és Tarka-barka rovat megkérdõjelezhetõ érvényességû és metodiká-
jú feladatai helyett több szövegértést fejlesztõ gyakorlatot beiktatni az egyes olvas-
mányok köré.

A probléma tehát a kiadvány kettõs, egymással nem összhangban álló arculatá-
ban rejlik: a magazin folyóirat-jellegébõl adódóan érdekfeszítõ olvasmányokat közöl,
amelyeket közlendõjük miatt szeretnénk elolvasni; értelemszerûnek látszik tehát, hogy
a magazinnak tananyag-jellegénél fogva az írások mondanivalójának feldolgozását
kellene elsõdlegesen szolgálnia. Ezzel ellentétben az olvasmányokhoz kapcsolódó
kiegészítõkben a szókincs- és nyelvtantanulás kap domináns szerepet, nem a szöveg-
értés elõsegítése, illetve a meglévõ tudás megerõsítése és alkalmazása.

Összegzés
A Magyarul tanulók formabontó újdonság a magyar mint idegen nyelv és kul-

túra oktatásával foglalkozó kiadványok között. Noha szemléletében és módszerta-
nában továbbfejlesztést igényel, kultúraközvetítõ szerepe, aktuális, érdekes témájú
és autentikus olvasmányai, rendkívül igényes szerkesztése és minõsége, valamint
nyelvi magazin-jellege miatt feltétlenül üdvözlendõ vállalkozás és követendõ pél-
da a szakmában.

Megrendelhetõ a kiadónál: A-1195 Wien, Pf. 60 vagy www.magyarultanulok.
com, illetve abo@magyarultanulok.com címen.
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