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Rendezőelvek a magyart idegen nyelvként oktató
tananyagok és tantervek összeállításában –

különös tekintettel az elsajátítás sorrendjére

1. Bevezetés
Ebben a dolgozatban azt tekintem át, hogy milyen elméleti alapok szerint ké-

szültek és készülnek a magyart idegen nyelvként oktató tananyagok, illetve ismer-
tetek egy eddig figyelmen kívül hagyott szempont alapján. A tantervek és tananyagok
készítésében alapvető a tartalom és a módszer kérdése, azaz a mit és a hogyan kér-
déseinek megválaszolása. Az alábbiakban a Mit? kérdésnek egy sajátos aspektusát
fogom vizsgálni, amely a grammatikai tartalom elrendezésében nyújthat gyakorlati
segítséget.

A magyar mint idegen nyelvi tananyagok összeállításában igen fontos szerepet
játszik a sorrendiség meghatározása, amihez új szempontokat nyújthat a természe-
tes elsajátítás sorrendjének vizsgálata. A nemzetközi – főleg angol nyelvvel végzett
– kutatások eredményeinek rövid összefoglalását követően felvázolom egy – a ma-
gyar nyelvvel végzendő– kutatás körvonalait.

2. Tantervtípusok
A tantervekkel kapcsolatos alapvető megfigyelési szempont a Mit tanítsunk? és

a Hogyan tanítsunk? kérdése, amelyek eltérő jelentőséget kapnak a különféle elkép-
zelésekben. Kurtán (2004: 39–45) az alábbi tantervtípusokat különbözteti meg:
1. Grammatikai tantervek
2. Tematikus tantervek
3. Szituatív tantervek
4. Funkcionális tantervek
5. Tevékenység központú tantervek
6. Készségközpontú tantervek
7. Feladatközpontú tantervek
8. Lexikális tantervek
9. Célnyelvi tartalomközpontú tantervek
10. Multifunkcionális tantervek
11. Euro-tantervek
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A listán szereplő tantervtípusok közül az utolsók már bizonyos tekintetben a
többi ötvözetét tartalmazzák, illetve az „Euro-tantervek” esetében követelményrend-
szert láthatunk a leírásokban. Az alábbiakban – ahogy azt célul is kitűztem – a tan-
tervek Mit tanítsunk? kérdésre válaszoló oldalára (és leginkább a grammatikai tar-
talomra) fogok összpontosítani, ezért a fentiekben említett tantervtípusok közül is
azokra térek ki, amelyek a grammatika tanításában szolgáltak újdonsággal, illetve
amelyek a magyar mint idegen nyelvi tananyagok tervezésében lényeges szempon-
tot alkottak / alkotnak.

A magyar mint idegen nyelv oktatásában mindig alapvető szerepet kapott a
nyelvtan tanítása. Hosszú ideig a grammatikai tantervek kizárólagos érvényesülése
volt jellemző a tananyagokban, s a grammatika a tanulás alapvető irányát és mene-
tét meghatározó tényezőként a mai napig a legfontosabb szervezőerőnek tűnik a
mellette megjelenő egyéb szempontok mellett.

A tantervek elemzésekor alapvető a grammatikai és a funkcionális tantervek szem-
beállítása. A kommunikatív nyelvoktatásban fontos szerepet kap a beszédszándékok
tanítása – szemben a pusztán formaközpontú nyelvtanítás hagyományával. A funkci-
onális megközelítés jelenik meg az Európa Tanács által készített tantervekben, melyek-
ben leírják, hogy az adott szinteken a nyelvtanulónak milyen beszédszándékokat kell
ismernie. A Threshold level 1975-ös indulásakor még jóval több figyelmet kaptak a
funkciók a nyelvi rendszernél, azonban később már a nyelv formai leírása is nagyobb
súllyal jelent meg. A magyar változatban (Erdős 2002) a szerzők nagyjából egyenlő
arányban vonultatják fel a nyelv formai és funkcionális aspektusait, ami a gazdag alak-
tannal magyarázható (vö. Kövérné 2004).

Bár nagy jelentőséggel bír a beszédszándékok tanítása, az mégsem jelentheti a
rendszerezett grammatika tanításának mellőzését, főleg azért, mert nehezen foglal-
ható nyelvkönyvekben is követhető rendszerbe.

Főleg a kezdő nyelvtanulóknak szóló tananyagokban meghatározó a gramma-
tikai vonal, a haladóbbak számára készített tananyagokban pedig egyre inkább elő-
térbe kerülnek a funkcionális szempontok és a tematikus, lexikális vagy téma-lexi-
ka központú (Csonka–Jónás 2004: 25) tantervek. A tartalom tekintetében tehát a
grammatika, a funkcionalitás és a lexika-központúság közti egyensúly kialakítása
tűnik a legalapvetőbb kérdésnek. A nyelv használatának szabályai, azaz a pragma-
tikai ismeretek szintén elengedhetetlen részei a nyelvtanulásnak.

A Hogyan? kérdésre is számos tantervtípus ad választ. Kurtán (i.m. 39) a ki-
menet-szabályozású és a folyamatközpontú tanterveket különbözteti meg aszerint,
hogy melyik összpontosít a nyelvi tartalomra (pl. grammatikai tantervek), és melyik
a tanulási folyamatra (pl. feladatközpontú tanterv). Az utóbbiak nem kaptak elég
figyelmet a magyar mint idegen nyelv tanításában, pedig vitathatatlan előnyük, hogy
nagyobb mértékben segítik az órák tervezését és a nyelvi tartalom megfelelő feldol-
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gozását. Az utóbbi időben ezek a szempontok is egyre inkább érvényesülni látsza-
nak a kurzuskönyvekben és a nyelvi készségeket fejlesztő kiegészítő anyagokban
egyaránt. A tantervtípusok gyakran keverednek egymással egyazon tananyagon belül
is, így leginkább a különböző tantervek jellemzőinek aránya fogja meghatározni az
egyes tananyagok arculatát.

Igaz, hogy a tanítandó grammatikai tartalom már hosszú ideje kutatás tárgya, s
inkább a Hogyan tanítsunk? kérdésre adott válaszok gyakorlati alkalmazásával va-
gyunk adósak a magyar mint idegen nyelvi tananyagok fejlesztése terén, mégis lé-
tezik egy eddig alig tárgyalt szempont, amely inkább tartalmi kérdésekkel kapcso-
latos. A Mit tanítsunk? kérdés részletesebb vizsgálatához tartozik a Mit tanítsunk ma,
és mit tanítsunk holnap? problémája, azaz a sorrendiség. Minden tananyag írójának
és minden tanárnak el kell döntenie, milyen sorrendben tanítja meg a magyar alak-
tan elemeit, és ebben a döntésben különféle szempontok érvényesülnek. A nyelvta-
ni-fordító módszert követő tankönyvek viszonylag nagy egységeket mutattak be
egyszerre, az újabb tankönyvek már kisebb részekre osztva mutatják be és gyako-
roltatják a nyelvtant.

A sorrend meghatározásában alapvető szerepet játszik a logikai sorrend és az
egyszerűbbektől a bonyolultabb szerkezetek irányába történő haladás elve. A hasz-
nálhatóság is igen fontos szempont; ennek alapján gyakran döntünk úgy, hogy for-
mailag esetleg összetettebbnek tűnő szerkezeteket hamarabb tanítunk meg. A nyelv-
tanulás és nyelvtanítás, illetve a kommunikatív nyelvoktatás új céljainak köszönhető,
hogy a pusztán grammatikai-logikai megfontolás mellett a funkcionalitás szempontja
is meghatározóvá vált a sorrendiség eldöntésében. Bár ésszerűnek tűnik egy adott
nyelvtani szerkezet gyakoriságát figyelembe venni, ezt eddig legfeljebb intuitív
módon tehettük meg, hiszen nem állnak rendelkezésre megfelelő statisztikák.

A mindennapi nyelvtanári tapasztalat szerint léteznek ugyan olyan nyelvtanu-
lók, akik a nyelvórán a könyvből tanultakat használják a legjobb tudásuk szerint,
azonban vannak olyanok is, akik nyitott szemmel és füllel járnak a célnyelvi kör-
nyezetben, és az órán kívül is „összeszednek” némi nyelvtudást. Sőt, akad szép szám-
mal olyan is, aki könyvek nélkül, az „utcán” tanul meg magyarul – és közöttük is
előfordulnak olyanok, akik a formális nyelvtanítás nélkül is helyesen tanulják meg
nyelvünket. Akik nem nyelvórákon nyelvkönyvekből sajátítanak el egy nyelvet, időn-
ként meglepően egyszerű és a nyelvkönyvek elején tárgyalt jelenségekkel nincse-
nek tisztában, mégis igen nehéz nyelvtani szerkezeteket gond nélkül használnak.
Felmerülhet tehát a kérdés, hogy hogyan működik az idegen nyelvek természetes
elsajátítása, illetve, hogy a nyelvórákon mennyire haladunk a nyelvtanulás természe-
tes folyamata mentén. Az idegen nyelvek természetes elsajátításának sorrendjét év-
tizedek óta vizsgálják főleg az angol nyelv vonatkozásában. Az alábbiakban ezek-
nek a kutatásoknak az eredményeit foglalom össze abban a reményben, hogy egyes
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eredményeket a magyar idegen nyelvként történő tanításával kapcsolatos kutatások-
ban is fel lehet használni.

3. Az elsajátítás természetes sorrendje – elméleti alapok,
nemzetközi eredmények
Az elméleti alapokat felvonultató szakirodalom nagyrészt angol nyelvű, s az

angol idegen nyelvként való tanulását vizsgálta, azonban számos megfigyelés uni-
verzális érvényű, minden nyelvre vonatkozik.

A másodiknyelv-elsajátítással (second language acquisition – SLA) kapcsola-
tos kutatások az 1970-es években kezdték el vizsgálni a morfémák elsajátításának
sorrendjét. Dulay–Burt (1974) az angolt második nyelvként tanuló 60 spanyol és 55
kínai anyanyelvű gyermek nyelvi produkcióját vizsgálta azzal a céllal, hogy megfi-
gyelje, létezik-e egyfajta természetes sorrend a morfémák elsajátításában. A vizsgálat
eredményeképpen megállapíthatták, hogy a különböző anyanyelvű gyerekek gyakor-
latilag ugyanolyan sorrendben sajátították el a vizsgálatban szereplő 11 morfológi-
ai elemet, ráadásul ezt az eredményt három különböző módszer használatával is el-
érték. Hasonló eredményekre jutottak a különböző anyanyelvi háttérrel rendelkező
felnőttek nyelvtanulásával kapcsolatban is (Bailey–Madden–Krashen 1974). Azt is
megfigyelték, hogy az angolt második nyelvként tanuló gyermekek és felnőttek ha-
sonló utat járnak be a nyelvtanulás során, és közelebb állnak egymáshoz, mint az an-
golt második nyelvként tanuló felnőttek, illetve az angolt anyanyelvükként tanuló
gyermekek adatai.

Eleinte a kutatások mindössze az elsajátítás sorrendjére és az eredmények va-
lódiságára irányultak, illetve arra, hogy milyen feltételek között kapták az eredmé-
nyeket. Később került sor arra, hogy az elsajátítás sorrendjét magyarázó okokat is
keresni kezdjék. Az elmúlt 25 év kutatási eredményeit összegzi Goldschneider–
DeKeyser (2001) az összesen 12 vizsgálatban szereplő több mint 900 alany adatait
figyelembe véve. Öt tényezőt mutatnak be, amelyek együtt  magyarázatot adhatnak
a megfigyelt jelenségekre: perceptuális észlelhetőség (perceptual salience), szeman-
tikai komplexitás (semantic complexity), morfofonológiai rendszeresség (morpho-
phonological regularity), szintaktikai kategória (syntactic category) és gyakoriság
(frequency). Ezek a tényezők mind az adott nyelvtani elemek saját jellemzőin alap-
szanak, azonban a szerzők nem zárják ki más, ezeken kívül eső tényezők szerepét
sem (pl. L1 transzfer – i.m. 13).

A magyar mint idegen nyelv területén ismeretem szerint eddig egy tanulmány
született, amely a magyar igerendszer elsajátítását vizsgálta kínai anyanyelvű ala-
nyokkal (Langman–Bayley 2002). A szerzők megfigyeltek az igeragozás morfoló-
giájának elsajátításában egy bizonyos sorrendiséget, és megállapították, hogy az
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eredményeket a fent említett tényezők közül leginkább a gyakoriság és a perceptuális
észlelhetőség magyarázza. Magyart idegen nyelvként tanuló vagy használó alanyok-
tól gyűjtött korpuszon alapuló, hasonló jellegű kutatások ezen kívül nem készültek,
a magyar idegen nyelvként történő oktatásával kapcsolatos kutatások eddig a nyel-
vészet más területeire irányultak. Az ilyen jellegű kutatások pedig több szempont-
ból is igen hasznosak lennének: jelentősen hozzájárulhatnának a nyelvelsajátítással
kapcsolatos nemzetközi kutatásokhoz, és természetesen a magyar mint idegen nyelv
tanítását is előremozdítanák.

Az eredményeket a magyar mint idegen nyelv tanításában használt tananyagok
és tantervek összeállításához lehetne felhasználni. Amennyiben valóban megállapít-
ható egy természetes elsajátítási sorrend, mindenképpen érdemes azt figyelembe
venni a tananyagokban a morfológiai elemek sorrendjének megállapításakor, hiszen
ellenkező esetben a nyelvtanár szinte az „árral szemben úszik”.

4. A kutatás körvonalai
Különösen fontos a jelen dolgozat szempontjából, hogy összehasonlították az

anyanyelv elsajátításával kapcsolatos adatokat az idegennyelv-elsajátításban meg-
figyeltekkel, ugyanis felmerült a kérdés, hogy a kettő azonos-e. A hasonlóság bizo-
nyítására és cáfolatára is találhatunk példát (Dulay–Burt–Krashen 1982: 211–214),
összességében viszont egyikről sem áll rendelkezésre megfelelő bizonyíték. Minden-
képpen leszögezhetjük azonban, hogy megfelelő kiindulási pontot jelenthetnek a
gyermeknyelvi kutatások a következő szempontok miatt:
(a) segítenek a vizsgálandó kategóriák megállapításában; a morfológiai rendszer
nyelvelsajátítási szempontból is célszerű felosztása alapvető a megfelelő kutatási
módszerek tervezéséhez;
(b) a gyermeknyelv sajátosságainak magyarázatára hozott egyes pszicholingvisz-
tikai elgondolások jól használhatóak lehetnek a magyar idegen nyelvként történő
megfigyelésében is.

Az alapvető cél a magyar morfológiai rendszer elsajátításának sorrendiségét
megállapítani, ez azonban igencsak nagyszabású cél, amelyet csupán apró lépések-
ben lehet megvalósítani, igen hosszú idő alatt. Az eredményekről (részeredmények-
ről) is meg kell állapítani, hogy mennyire használhatók a magyart idegen nyelvként
oktató tananyagok és tantervek elkészítésében, s hogyan lehet a gyakorlatban is fel-
használni azokat.

A fent meghatározott célok teljesítéséhez számos kutatási eredmény szükséges.
A teljes morfológiai rendszer elsajátításának feltérképezése – ha egyáltalán lehet-
séges – hosszú évek munkáját igényli, de még kisebb egységek vizsgálatához is egy
nagy méretű korpusz összeállítása és elemzése lesz az első feladat.
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