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Segédanyagok használata a magyar mint idegen nyelv 
oktatásában

(Egy előremutató vizsgálat és továbbfejlesztési lehetőségei)1

Bevezetés
A Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet mint a magyarországi magyar mint 

idegen nyelvi2 oktatás nagy tapasztalatú és nagy múltra visszatekintő intézménye a 
tanulók széles közönségét tudhatja magáénak. Ezért is gondolom, hogy egy ilyen 
intézmény diákjai megbízható információkkal szolgálhatnak olyan gyakorlati kérdé-
sek megválaszolásánál, amelyek a legújabb tananyag-fejlesztési munkálatok kapcsán 
időről időre előkerülnek. Ahhoz, hogy tankönyveink és tananyagaink valóban meg-
felelhessenek az aktuális elvárásoknak, folyamatosan és naprakészen ismernünk kell 
a tanulóközönség igényeit és elvárásait. Ennek felmérésére vállalkoztam a Balassi 
Bálint Magyar Kulturális Intézetben3, s a vizsgálat eredményei közül most a segéd-
anyagok használatára vonatkozó következtetéseket szeretném ismertetni. 

Az intézetben tett látogatásom alkalmával személyesen fi gyelhettem meg a 
diákokat az oktatás ideje alatt, valamint a velük készített interjúk tapasztalataiból 
állítottam össze a felméréshez használt kérdőívet is. Ekkor 16 adatközlőt volt al-
kalmam személyesen megismerni; közülük 4 nyelviskolai, 12 pedig hungarológiai 
képzésben vett részt. Korukból és korábbi nyelvtanulási tapasztalatukból adódóan 
a tanulók mind kialakult véleménnyel, esetenként szakmai kommentárokkal is jel-
lemezni tudták tankönyveiket. Általánosságban elmondható, hogy mindenki találko-
zott már a kurzus előtt is más tananyagokkal, melyek most összehasonlítási alapot 
képeznek számukra. Erre alapozva készítettem el egy 17 kérdésből álló kérdőívet, 
melyet aztán 55 diák töltött ki értékelhetően. Ezeket az adatközlők magukkal vihet-
ték, szabadidejükben, kötetlenül válaszolhattak a kérdésekre. Ezzel biztosítottam, 
hogy a válaszokat jól átgondolják, érthetően megfogalmazzák, valamint ha szük-
séges, segédeszközöket is használjanak. A kérdések ugyanis nem a magyar nyelvi 
készségeket hivatottak felmérni, így ez nem is befolyásolja a végeredményt. 

1 Jelen tanulmány része a 2007. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott és első díjjal 
jutalmazott kutatásnak. (Témavezető Szilágyi Anikó)

2 A továbbiakban: MID
3 A továbbiakban BBI (ma BI)
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27SEGÉDANYAGOK HASZNÁLATA A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁBAN

A taneszközök használata
Mivel a nyelvtanulás kapcsán minden esetben komplex folyamatról és több 

részkészség fejlesztéséről beszélünk, a tankönyveken kívül nagyon fontos meg-
vizsgálnunk az egyéb lehetséges segédanyagok használati módját és az erre irá-
nyuló igényeket. A kiegészítő anyagokból lehet következtetni arra, hogy mi az, ami 
a nyelvtanulóknak nagyobb problémát jelent, mi az, ami a tankönyvből számukra 
hiányzik. A jövőre nézve fontos információkat nyújthat, hogy milyen irányban 
kellene még bővíteni a tananyagokat, segédanyagokat, mit használnak szívesen a 
diákok, mennyiben kellene élni a modern technika adta lehetőségekkel, illetve ho-
gyan lehetne ezen a téren is differenciáltabbá tenni oktatást, illetve, hogy valóban 
szükség van-e erre. 

Nem meglepő, hogy a tanulóknak majdnem 100%-a használ szótárt, ennél jelen-
tősen kisebb értékkel szerepelnek az egyéb segédeszközök. Felmerül a kérdés, hogy 
vajon miért használnak a magyarul tanulók ilyen kis százalékban modern segédesz-
közöket, gyakorlókönyvet stb. Az egyik lehetséges válasz az, hogy a kurzus az erre 
irányuló igényeket teljesen kielégíti, a válaszok azonban ezt nem támasztották alá, 
hiszen mindenkinek mások az igényei és elvárásai, és természetesen egy tanfolyam 
sem vállalhatja, hogy mindennek megfelel. A másik lehetőség az, hogy nem áll 
rendelkezésre ma a tankönyvpiacon olyan nagy mennyiségű segédanyag, amelyből 
a diákok válogathatnának. A legújabb tananyag-fejlesztési projektek természetesen 
igyekeznek már ezeket a hiányosságokat pótolni, ugyanakkor általában lassú folya-
mat, míg ezek a gyakorlatban is elterjednek. A CD-k, DVD-k és gyakorlókönyvek 
esetében elmondható, hogy szinte minden esetben egy adott tananyagcsomag részét 
képezik. Tehát ha a diák a kurzuson az intézmény által előírt tankönyvet használ-
ja, a napi tanulmányokhoz nem jelent kiegészítést az új hang- vagy képanyag. A 

1. ábra: A taneszközök használata
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28 BOHUS ÁGNES

régebbi szerkesztésű tankönyvek pedig egyértelműen nem rendelkeznek ilyen ki-
egészítésekkel – egy-két kivétellel, amelyek azonban gyakran nem felelnek meg a 
mai elvárásoknak. 

Az igények felmérése

A felmérés céljait pontosan nem ismerő tanulók elsősorban olyan igényeiket 
tüntették fel, amelyeket a tanórai interakciókkal kapcsolatban fogalmaztak meg, csak 
másodlagosan kerültek szóba a tárgyi hiányok. A beszélgetés, és szóbeli gyakorlás 
hiánya csak részben a tananyagszerkesztés hibája, hiszen az a tankönyv erre irányu-
ló feladatai nélkül is kevés munkával beépíthető az órába. Heterogén csoportokban 
– mint ahogy az a MID oktatásban általános – szinte kivitelezhetetlen azonban a 
fordítási gyakorlatok beiktatása, hiszen ehhez kétnyelvű tanárra lenne szükség, 
minden nemzetiséghez külön-külön. Olyan feladatgyűjtemény elkészítése azonban 
nem lehetetlen, ahol a fordítandó szövegek mellett különböző nyelveken megoldási 
javaslatok szerepelnek. 

A nyelvtani gyakorlókönyv hiánya már régebbi probléma. Ahogy azt a CD-le-
mezek esetében már kifejtettem, az új fejlesztések nem minden esetben jelentenek 
segítséget azoknak, akik valamely régebbi tankönyvből tanulnak, hiszen a felada-
tok konkrét egységekhez vannak hozzárendelve. A cél az lenne, hogy olyan átfogó 
nyelvtani gyakorlókönyvvel (könyvekkel) rendelkezzünk, amelyek tematikusan a 
nyelvtani témakörökhöz igazodnak, és mindhez nagyszámú és sokféle feladatot 
rendelnek. Így bármely tankönyv/tananyag használója biztonsággal használhatná 

2. ábra: A tanulók tárgyi igényei
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29SEGÉDANYAGOK HASZNÁLATA A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁBAN

az általa kiválasztott nyelvtani egységnél, a számára nehézséget jelentő grammatika 
begyakorlásához. 

Az adatközlők csak kis része jelölte meg a DVD, videó (fi lm) kategóriáját 
mint igényt, ennek okait aligha láthatjuk abban, hogy bővelkedne a tananyagpiac 
a hasonló oktató médiumokban. Feltehetően idegenkednek tőle, mint ahogy azt a 
televízió használatának arányaiban is láthattuk; valamint gyakran kudarcélményeik 
kötődik hozzá, mivel nem mindig értik, amit a tv-ben hallanak, ezért úgy gondolják, 
ez nem jelentene számukra segítséget. Természetesen a didaktizált felvételeknek az 
oktatásba való bevezetése változást jelentene. Magasabb fokon és régebben itt élők 
esetében sikerrel alkalmaznak a BBI-ben magyar és magyar nyelvű mozifi lmeket, 
egyszerű nyelvezetük miatt rajzfi lmeket, népmeséket, illetve pozitív visszajelzések 
érkeztek az új fejlesztésű Lépésenként magyarul című tananyagcsomag DVD-iről is. 
Természetesen a lehetőségek korlátlanul bővíthetők aktuális televízió felvételekkel, 
riportokkal, mozifi lmekkel, de ezek nem használhatók minden nyelvi szinten, és sok 
felkészülést igényelnek a tanár részéről. 

Az adatközlők szóbeli nehézségei

A szóbeli nyelvhasználattal kapcsolatos nehézségek áthidalásánál ritkán ha-
gyatkozhatunk a tankönyvek nyújtotta lehetőségekre, ezért a segédanyagok vizsgá-
latánál mindenképpen érdemes volt külön kérdést feltenni erre vonatkozóan. Ezek 
az eredmények rámutathatnak a kiegészítő anyagok terén lévő hiányosságokra, a 
beszédfejlesztés és a kommunikációs gyakorlatok ugyanis a tananyagszerkesztés 
szempontjából a segédanyagok kialakításának körébe tartoznak. 

3. ábra: A szóbeli megnyilatkozás nehézségei
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30 BOHUS ÁGNES

Az igénybe vehető segítségek 
A nehéz grammatikai és lexikai témakörök ismeretében föl kell tenni a kérdést, 

hogy ezek megértésében, fejlesztésében mi nyújtotta a legnagyobb segítséget. Abban 
az esetben ugyanis, amikor a tankönyv valamilyen okból nem elégséges, a kiegészí-
tő anyagok felé fordul a fi gyelem. Ebben a pontban arra kerestem a választ, hogy 
nehézségek esetén mekkora szerephez jutnak a tankönyvek, illetve számíthatnak-e 
tananyagaikra a tanulók, ha az otthoni felkészülés során elbizonytalanodnak stb. 

A legtöbben a tanár segítségével tudnak boldogulni, de a válaszok alapján az is 
kiderül, hogy a válaszadók kevesebb, mint a fele számíthat maximálisan a tankönyv 
nyújtotta magyarázatokra, ha esetleg a kurzusról kimarad, vagy egy új tananyag na-
gyobb nehézséget okozott neki. A másik tankönyv nagyszámú jelenléte sokszor az 
anyanyelvi közvetítéssel íródott könyvek használatát jelenti, vagyis annak igényét, 
hogy elsősorban alacsonyabb nyelvtudási szinteken kontrasztív megközelítésből is 
megismerhessék a nyelvi jelenséget. A gyakorlatokba vetett bizalom szintén meg-
erősíti már korábbi feltételezésünket, miszerint nagy szükség lenne egy általánosan 
használható munkafüzetre, még akkor is, ha az adott tankönyvről úgy nyilatkoztak 
az adatközlők, hogy azokban szép számmal szerepelnek feladatok. 

Az anyanyelv és a beszélt nyelvi nehézségek összefüggései

A beszédbeli nehézségek sokkal jellemzőbb elétéréseket mutatnak, mint a 
grammatikaiak. Itt ugyanis már előtérbe kerülnek a kiejtési problémák (réshangok, 
magánhangzók), a hangsúly, a mondatszerkesztés is. Azért fontos, hogy a különböző 

4. ábra: Nehézségek esetén a leggyakrabban használt segítség 
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31SEGÉDANYAGOK HASZNÁLATA A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁBAN

anyanyelvű diákokat külön vizsgáljuk meg, mert ha eredményeik eltérést mutatnak, 
az a tananyagszerkesztők felé azt is jelezheti, hogy a beszédfejlesztésben eltérő mód-
szereket és segédleteket kell alkalmazniuk a jövőben. A különböző anyanyelvűek 
tehát a következő jellegzetességeket mutatták:

Az ázsiai válaszadók körében egyértelműen jelentős probléma a kiejtés, és 
mivel többen is megjelölték ugyanazt a jelenséget, így nyilvánvalóan specifi kusan 
rájuk jellemző problémákról kell beszélnünk. Különös tekintettel arra, hogy pl. az r, 
l, ny, ty, ly, gy hangok megkülönböztetése kizárólag az ő válaszaik között szerepelt 
mint nyelvi nehézség. 

5. ábra: A germán anyanyelvűek beszédbeli nehézségei
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6. ábra: A szláv anyanyelvűek beszédbeli nehézségei
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6. ábra: 

hugarologia9_01.indd   31hugarologia9_01.indd   31 2008. 03. 25.   10:50:462008. 03. 25.   10:50:46



32 BOHUS ÁGNES

Legfontosabb megállapítás a fi nnugor nyelvek beszélőivel kapcsolatban, hogy 
meglepően kevés nehézséget neveztek meg, ebből is a legnagyobb hányad tanulás-
technikai probléma: a szavak elsajátítása. (Többen hozzáfűzték, hogy idő hiányá-
ban merülnek fel ezzel kapcsolatos gondok, jelezvén, hogy ez nem a magyar nyelv 
sajátsága, hanem csak az ő személyes nehézségük.)

Az így nyert eredmények fontos információkat közölnek a tanulók igényeiről 
és tapasztalatairól: egyre erősebben körvonalazódik az igénye a differenciáltabb 
nyelvoktatásnak, a kontrasztív szemlélet érvényesítésének, mely szempontokat a 
jövőbeli tananyagszerkesztésben fi gyelembe kell venni. 

8. ábra: A fi nnugor anyanyelvűek beszédbeli nehézségei
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7. ábra: Az ázsiai országokból érkezett tanulók beszédbeli nehézségei
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A segédanyag-használat és a nemek összefüggése
Általános pszicholingvisztikai vélemény, hogy a nők vizuálisabb tanulók, mint 

a férfi ak, így föltételeztem, hogy a segédeszközök megnevezésénél a nők fognak 
több audiovizuális, valamint írásos anyagot megnevezni. Mivel jelentősen több női 
adatközlő volt, ezért az értékek százalékban kerültek az ábrára. Az adatok esetünk-
ben a következő képet mutatják:

A segédanyagok használatára vonatkozó következtetések
A klasszikusnak mondható tananyagcsomagok kapcsán a legnagyobb hiányos-

ság a segédanyagok terén mutatkozik. Annak ellenére, hogy némely tankönyv jó és 
a diákok által használható nyelvtani résszel rendelkezik, szükség mutatkozik olyan 
grammatikai összefoglalóra, mely bármely problémánál kiindulópontot és segítsé-
get jelent. Ennek problémája megoldódni látszik: a legújabb Lépésenként magyarul 
kiadványokhoz tartozik egy ilyen segédlet is. Ez a kötet elsősorban a hozzá tartozó 
tankönyvcsalád kiegészítéseként készült, de önmagában is alkalmazható. Hasonló 
elképzelésekkel készült a tananyagcsomag feladatgyűjteménye is. A tapasztalat 
azonban azt mutatja, hogy ebből a könyvtípusból lehetőség szerint minél több vál-
tozat és variáció vezet a sikerhez, kiváltképp akkor, ha a munkafüzetek tematikája 
nem kötődik konkrét tananyaghoz. A gyakorlókönyvek hiánya egyelőre a tanárok 
áldozatos munkájával orvosolható, rendszerint több tucat feladatlappal rendelkez-
nek a magyart tanítók. Figyelmünket azonban nem kerülheti el, hogy nem minden 
magyarul tanuló jár nyelvtanfolyamra vagy nyelvtanárhoz. A migráció erősödésével 
egyre több olyan munkavállalóval kell számolnunk, akiknek talán önképzésre volna 

9. ábra: A nemek és a segédanyagok használata közötti összefüggés
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34 BOHUS ÁGNES

alkalmuk, de szervezett nyelvoktatásban nem vesznek részt. Jelen felmérésem ered-
ményei közül is fontos kiemelni, hogy ugyan az adatközlők mind kurzuslátogatók, 
ennek ellenére fontosnak tartják a nyelvtani gyakorlatok sokszínűségét és széles 
választékát. 

A felmérésből kiderül, hogy az adatközlők nyelvtanulási gyakorlatában a leg-
fontosabb szerepet a tanár tölti be, vagyis nehézségeik esetén elsősorban az ő se-
gítségére támaszkodhatnak. Ez egy kurzus esetében érthető eredmény, az azonban, 
hogy az adatközlőknek mindössze alig 50%-a érzi úgy, hogy tankönyve magyaráza-
taiban, segítségében bízhat, nem mondható elégségesnek. Az idegennyelv-tanulásban 
igazán fontos szerepet töltenek be más nyelvek esetében is a különböző kiegészítő 
segédletek, ennek megvalósulásához azonban még további lépéseket kell tenni. Az 
oktató és fejlesztő műhelyekben, ahol a legeredményesebben lehetne felhasználni a 
gyakorlati tapasztalatokat, ezzel bővítendő a tananyagkészletet, nem minden esetben 
áll rendelkezésre az anyagi háttér az elkészült, vagy összeállított anyagok kiadására, 
közzétételére. 

A hungarológiai/magyar mint idegen nyelv tanári szakképzés egyelőre nem 
foglal el jelentős pozíciót a magyarországi közoktatásban. A szakképzett tanárok 
száma így ugyan eléri a szükséges mértéket, de a pályaváltoztatókkal együtt már 
nem biztos, hogy a tanulók minden oktatási egységben jól képzett tanárral találkoz-
nak. Itt kell megemlítenünk a segédanyag-készlet további hiányosságát: a tanári 
kézikönyvek és ötlettárak terén mutatkozó hiányosságot. Az adatközlők első helyen 
jelölték meg a beszélgetés, a szóbeli gyakorlatok iránti igényüket. Ha megfelelő 
segédanyagok állnának a tanárok rendelkezésére, valamint – az előzőekre is vis-
szautalva – a diákok megfelelő és elégséges magyarázatokat, segítséget kapnának 
tankönyveikből, gyakorlókönyvekből, akkor a tanári órák nagyobb hányadát lehetne 
a kommunikatív kompetencia fejlesztésére fordítani, hiszen ennek a tanórai inter-
akcióban fontosabb szerephez kell jutnia.

Az eredmények között szinte legfontosabbként kiemelendő, hogy a kontraszti-
vitás nem csak a tankönyvszerkesztésben megválaszolandó kérdés, hasonlóképpen 
megfontolás tárgya a segédanyagok anyanyelv szerinti differenciálása is. A felmé-
résből egyértelműen kiderül, hogy a magyart tanulók új csoportját képező ázsiaiak 
(főként kínaiak, japánok) egészen eltérő kiejtési, beszédtechnikai problémákkal 
küzdenek, mint európai társaik, akár germán, szláv vagy újlatin nyelvek beszélői. 
Ennek és az adott célcsoport nagymértékű növekedésének tükrében nagyon fontos 
következtetése a felmérésnek, hogy ők külön beszédfejlesztési és szóbeli feladat-
típusokat igényelnek, melyek egyben segítik az adott tananyag elsajátítását, és be-
szédtechnikai fejlődést is biztosítanak nekik. Az adatközlők az interjúk alkalmával 
is ezt támasztották alá. Többen a beszédet tartják mindennél nehezebbnek a magyar 
nyelvben, ami egyértelműen külön fi gyelmet és bánásmódot igényel.
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Kitekintés
Ez a kérdőíves felmérés csupán egy változata annak, hogy miként próbálhatunk 

információkat gyűjteni tanulókról, tananyagokról és a tankönyvhasználati tapaszta-
latokról. A kérdések száma és kombinációja a végetlenségig bővíthető a vizsgálat 
céljainak függvényében. Természetesen az adatközlők számának növelésével még 
pontosabb és megbízhatóbb eredményeket szűrhetünk le, de a kérdések szűkítésével, 
azok egy-egy konkrét célcsoportra való alkalmazásával bármilyen részletes informáci-
óhoz hozzájuthatunk. Továbbfejleszthető még a kérdések kombinációja is, hiszen vizs-
gálható lenne az anyanyelv és a nyelvi nehézségek összefüggése, vagy hogy a nyelvi 
nehézségek nem állnak-e összefüggésben a tankönyv valamely hiányosságával. 

Nagyon fontos tapasztalat, hogy a tananyag szerkesztők és a diákok közötti 
kommunikációs aktusban létrejöjjön egy valódi, külső visszacsatolási lehetőség, 
melyben a tankönyvírók az érintettek véleményét, tapasztalatait ismerik meg. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással, a világszinten szabad munkaerő-
áramlással olyan új távlatok nyíltak meg a magyar mint idegen nyelv oktatásában, 
melyekre nem voltunk tökéletesen felkészülve. A Magyarországra települő családok 
részére sokoldalú, könnyen elérhető képzést kell biztosítani, gyermekeiknek pedig 
helyet kell biztosítani a magyar közoktatásban (Németh 2006, 85). Ezen a területen 
sok szakember munkájának köszönhetően sikerült felzárkóznunk az elvárásokhoz, 
de a folyamatos fejlesztés és ennek ellenőrzése itt is fontos feladat lesz. Ahogy azt 
a készülőben lévő és elmúlt években kiadott tananyagok is jelzik, átalakult az ér-
deklődés és a támogatottság is a tananyagszerkesztés terén. (Ezt igazolta a 2006 
decemberében megrendezett szegedi ünnepi hungarológiai konferencia is, mely 
elsősorban a tananyagfejlesztések jegyében szerveződött.)

Az eredmény érdekében igazán fontosnak tartom a tanulókkal való kapcsolat-
tartást. A tananyagokra vonatkozó felmérésben lényeges az ismétlődés, a követ-
kezetesség és a rugalmasság. A felmérések és kutatások egyszerre több irányban 
is felhasználhatók, hiszen hasznos lehet a gyakorló tanároknak, alkalmazható a 
hungarológus tanárképzésben, még fontosabb, hogy refl ektál a tananyag-készíté-
si projektekre, segítheti a kiadói szándékok rendszerezését, és állandó kapcsolatot 
biztosít az egyre szélesedő tanulóközönséggel.
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