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Az oktatás szempontjából a környezeti nyelv elnevezésű tárgy, tantárgy,, 
azaz a nem anyanyelvi nemzeti/nemzetiségi nyelv (idegen nyelv) tanításának 
feladatai és célkitűzései a kölcsönös megismerést és megbecsülést szolgáló 
minél színvonalasabb és minél tökéletesebb nyelvelsajátíttatásban foglalhatók 
össze, fogalmazhatók meg. A beszédkészségnek, illetve a kommunikatív kom-
petenciának ez esetben is aktuális fogalmát DEZSŐ LÁSZLÓ S. P. CORDER 
szavaival foglalja össze, és abban látja, „. . . hogy a tanulónak ki kell fejle-
szteni azt a képességét, hogy alkosson, és megértsen grammatikailag helyes 
nyilatkozatokat, megkülönböztesse a grammatikailag helyeseket a grammati-
kailag helytelenektől, s ezenkívül olyan sajátos grammatikai szekvenciákat 
legyen képes kiválasztani, amelyek megfelelőek mind nyelvi, mind pedig szitua-
tív kontextusban. A nyilatkozatnak a szituációhoz viszonyítottnak kell lennie, 
más szóval, nemcsak nyelvileg kell helyesen beszélnie, hanem koherensen és 
a célnak megfelelően is."1 S bár ez a meghatározás eléggé biztos célnyelvi 
ismeretet jelent, ,mint nyelvismeret mégsem egyenlíthető ki az anyanyelv 
bírásával. Az idegennyelv-oktatás és vele a környezetnyelv-oktatás elmélete 
és gyakorlata ennek ellenére számtalan fontos kérdéssel kerül szembe, s nem 
véletlenül, hisz az imént idézettekből is egyértelműen csak az tűnik ki, hogy a 
célnyelv ismeretének, beszélésének terén a tanításnak hova, illetve meddig 
kell/kellene eljuttatnia a tanulót, avagy az, hogy a megnevezett szerzők mit 
tekintenek megfelelő, célnyelvi ismeretnek, kompetenciának. Eddig az isme-
retig azonban el is kell jutni. De honnan, milyen kisebb vagy nagyobb nyelvi 
egységből induljon ki a nyelvtanítás, hol bontsa meg a nyelv egységét, hogy 
elfogadható időráfordítás és munkamennyiség árán eljuttassa a tanulót a 
célig, a célnyelv fentebb meghatározott szinten való bírásáig? 

Az idegennyelv-tanítás irányzatainak, iskoláinak és módszereinek válto-
zásai a szakemberek ilyen irányú erőfeszítéseit, kutatásait példázzák. így a 
grammatikainak nevezett módszer a legkisebb beszédelem, a hang, s ennek 

* Elhangzott a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai kutatások Intézetének jubileu-
mán, Újvidéken, 1984. XII . 18-án. 

1 DEZSŐ LÁSZLÓ: A nyelvtudomány szerepe az idegennyelv-oktatás komplex meg-
közelítésében. A T I T Idegennyelv-oktatási csoportjának kiadványa. Budapest, 1977. 
54. old. 
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írott formája, a betű elsajátíttatásából indult az önálló beszédegységként 
értelmezett mondat birtokbavétele felé, míg a direkt módszer éppen fordítva: 
a mondatból kiindulva képzelte könnyebben elsajátíthatónak a célnyelvet és 
elemeit, s közben egyértelműen elutasított minden olyan pedagógiai-mód-
szertani vágy nyelvtani szempontú megoldást és ismeretet, amit a grammatikai 
módszer hívei az oktatás folyamatában fontosnak tartottak. 

A gyakorlat egyik és másik módszer fogyatékosságait is a felszínre ve-
tette, s az újabb nyelvészeti, tanuláslélektani, pedagógia felismerések egymást 
váltó idegennyelv-oktatási irányzatokként több-kevesebb sikerrel integrá-
lódtak az idegennyelv-oktatásba is. Közös vonásuk ezeknek az iskoláknak 
azontjan az, hogy a mondatot, esetleg az ennél kisebb nyelvi egységnek tekin-
tett szószerkezetet fogadták el kiinduló pontnak, azaz a mondatok ejtéséből-
-értéséből indult nyelvelsajátítási programjuk, s a tanulót ennek a beszédegy-
ségnek létrehozásáig is vezették el. így azután egyrészt általánosítottabb, 
kiszélesítettebb értelemben elfogadhatjuk DEZSŐ LÁSZLÓnak a magyar-
országi idegennyelv-oktatásra vonatkozólag tett megállapítását, amely sze-
rint: „Idegennyelv-oktatásunk lényeges hiányossága még célkitűzésében is, 
hogy mondatcentrikus, és nem összefüggő szövegek létrehozását tűzi ki célul, 
pedig a beszéd nem összefüggéstelen mondatokban, hanem szövegekben, 
dialógusokban realizálódik."2 (A kiemelés a szerzőé, — B. F.) ; másrészt 
egyetérthetünk SZENTGYÖRGYVÁRI ARTHŰR-ral is, aki magára az 
idegennyelv-oktatásra, azaz annak történetére vonatkozólag azt jegyezte meg, 
hogy: „Az idegennyelv-oktatás módszertana olyan, mintha a divat gyermeke 
lenne, mert benne hol az új nyelvelemzési módszerekre, hol pedig az új 
tanuláselméleti felfogásokra kerül a hangsúly. Az ingajárat e kettő között 
folyik, aminek következtében az idegennyelv-oktatás története a nyelvészet 
és tanuláselméletek közötti ciklikus változások tükrözője."3 

De az idegennyelv-oktatás helyzetének körvonalazása céljával hadd idézzük 
FÉSŰS ANDRÁSt is, aki megállapítja, hogy: „A szókincs tanítása és tanu-
lása az idegennyelv tanításának mind tartalmában, mind folyamatában a 
legkevésbé tudatos, megtervezett területe.", és kifejti hogy: „A nyelvtanítás 
tisztázza a kiejtést, a nyelvtant; a szótanítás későbbre tolódik, mikorra a 
nyelvtanuló el is hagyja az iskolát, a nyelvtanítás szervezett keretét. így tehát 
a nyelvoktatás, önmagán túl és kívül rekesztvén a kérdést, látszólag nem is 
kerül szembe a problémával."4 (Kiemelte: B. F.) 

Az elmondottakból, úgy véljük, kitűnik: az idegennyelv-oktatásra jelen-
leg a részek, a részkérdések dominációja a jellemző, ami ennek az alkalma-
zott tudományágnak tárgyához való szemléletbeli-viszonyulási fogyatékossá-
gaira vezethető vissza. 

2 DEZSŐ LÁSZLÓ: i. mű 96. old. 
3 SZENTGYÖRGYVÁRI A R T H Ú R : Jezicna nastava ili pedagogija komunikacije. Pre-

davanja í referati na 10. kongresu FIPLV u Zagrebu, 5—9. 4. 1968. g. Urednik: 
Rudolf F I L I P O V l d „Skolska knjiga" Zagreb, 1971. 527. old. (Az idézett részt 
szerbhorvátról mi fordítottuk magyarra.) 

4 FÉSŰS ANDRÁS: A szókincstanítás módszertani kérdései az idegennyelv-oktatásban. 
Modern Nyelvoktatás. A felnőttoktatás tájékoztatója. XV. évf., a T I T Idegennyelv-
-oktatási Központjának kiadványa, Budapest, 1977. 55. old. Szerk. SZÉPE GYÖRGY. 
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Mert miről van szó? 
Szerintünk arról, hogy az idegennyelv-oktatás elmélete a k i e j t é s , a 

n y e l v t a n , de a m o n d a t , sőt a m o n d a t a l k o t á s kérdéseivel, és persze 
más tárgykörbe vágó kérdésekkel is a tanítás hatékonyságának fokozását 
célzóan foglalkozott, ám nem sikerült problémafelvetésében e kérdéseket az 
idegennyelv-oktatás egészének szempontjából megragadnia; — hanem így kö-
zelített volna a problémákhoz, a szókincstanítás egészen nagy kérdéstömbje 
ki sem maradhatott volna kutatási köréből. Az történt tehát, hogy a kutatás 
az idegennyelv-oktatás szerteágazó, de fontossági mércék szerint is nivellá-
lódó téma- és kérdésköreinek egészéből az ejtést önmagában, a nyelvtant, a 
mondattant, stb., stb. önmagában tekintette feltárási tárgyának, és rész-voltuk 
tényét figyelmen kívül hagyva kereste és „találta meg" a „megoldást". És a 
látszólag önmagában is megálló puszta r é s z egészként való elfogadásából 
kiinduló kutatásra bumerángként ütöttek vissza az eredmények, ugyanis ezek 
kérdőjelezik meg most magát a kutatást, mert rész-voltuk logikája és termé-
szete szerint nem biztosíthatják, nem nyújthatják a teljeset, a problémák 
egészét átfogó megoldást. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a kifelejtett rész, 
a szókincstanítás kérdése maradt elméletileg feltáratlan, azaz megoldatlan a 
gyakorlatban. 

Környezetnyelv-tanításunk, mint az idegennyelv-oktatás specifikusabb' 
helyhez és körülményekhez kötődőbb nyelvtanítási változatának gyakorlatára 
vonatkozó kutatásunk, a fentebb vázolt helyzettel találva magát szemben, 
csakúgy a jobb és eredményesebb teljesítményt igérő-biztosító nyelvoktatást 
kívánja szolgálni, mint a világ bármely más tájain folyó hasonló jellegű és 
célú kutatás. Véleményünk azonban az, hogy mind az elméleti, mind a gyakor-
lati kérdésekre összpontosuló kutatásnak az idegennyelv-oktatás mint alkal-
mazott nyelvészeti tudományág specifikus vonatkozásait, jellemzőit és törvény-
szerűségeit, tehát autonóm voltát figyelembe vevően kell. tárgyához viszo-
nyulnia. Csak ilyen kutatói platformról indulva beszélhetünk e tudományág 
keretein belül is elméletről és gyakorlatról. Ha tehát elfogadjuk, hogy „az 
idegennyelv-oktatás sajátos törvényszerűségeit a pedagógiai tudományok mellett 
elsősorban a nyelvtudomány, továbbá a pszichológia, fiziológia és pszicho-
lingvisztika alkotják"5 (a kidmelés tőlem, — B. E.); akkor az idegennyelv-
oktatás elméletének az említett (és esetleg még két-három meg nem említett) 
tudományág alapján kell levonnia saját törvényszerűségeit, s ehhez mérni 
gyakorlatának célkitűzéseit, feladatait, valamint azokat a pedagógiai-didaktikai 
megoldásokat, eljárásokat és technikai eszközöket, amelyek által, illetve amelyek 
használatával ezek a célok elérhetőek lehetnek. Az idegennyelv-oktatás fen-
tebb leírt, kimutatott zsákutcája az elméletileg megalapozottan kialakított 
nyelvtanítási program és ennek gyakorlati megvalósítása, valamint a kitű-
zött cél közötti ellentmondásra vezethető vissza, ugyanis az idegennyelv-
-oktatás célkitűzése a fentebb idézett szerzők tanúsága szerint (DEZSŐ L., 
P. CORDER) komplett nyelvismeretet, szövegalkotási, illetve szabad beszéd-

6 BABOS ERNŐ: A módszertanok dolgában. Megj.: Idegen nyelv — anyanvelv. A nyelv 
és a nyelvoktatás kölcsönhatása. Szerk.: BABOS ERNŐ és KÁROLY SÁNDOR. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 22. old. 
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készséget jelentő meghatározásában fikszálható, míg a nyelvtanulót eddig 
eljuttatni hivatott lingvisztikai ismeretek volumenje a mondatnál, azaz a szö-
veg és beszéd részegységénél rekedt meg. 

Kutatásunknak és nyelvoktatási gyakorlatunknak éppen azért más kuta-
tókkal és kutatásokkal szembeni elhatároló és meghatározó szempontja az, 
hogy az idegennyelv-oktatási -célnak, valamint a tanítás (tehát a gyakorlat) 
nyelvészeti, de egyéb, — azaz összes — ismeretanyagának a rész és az egész, 
a minőség és az érték viszonylata szempontjából egyensúlyban kell lennie. 
Ha tehát a célnyelvet az írot és a szóbeli kommunikációs szövegek létrehozá-
sának szintjéig terjedően kívánjuk elsajátíttatni, akkor a tanításnak mint 
célnyelvet elsajátíttató folyamatnak, a szövegegészből/beszédegészből kell ki-
indulnia. 

S e meggondolások eredményeként a Madarski jezik I i I I deo (Magyar 
nyelv, I. és II . rész) címmel 1983 nyarán megjelent jégyzetünk már 1979 
elejére elkészült első változatában a magyar nyelv hangzóinak ejtését, az-
az ejtés- és beszédgyakorlást olyan szövegeken (mondókaszövegeken) végez-
tük, amelyekben egy-egy beszédhangunk a többi beszédhangnál jóval több-
ször fordult elő, azaz a szöveg domináns betűje/hangja volt. A következő 
évre, 1980-ra elkészült második rész azzal fejleszti tovább ezt a gyakorlatot, 
hogy a leckeszövegekül szolgáló olvasmányok különböző tárgykörből választott 
rövid újsághírek, tehát a mondókák tartalmazta egyszerűbb nyelvvel szemben 
összetettebbek, köznyelviek, s ez nemcsak a tárgy és a tartalom szempontjá-
ból értendő, hanem az ejtés és a szókincs, de a szöveg és a beszéd egészének 
aspektusából nézve is. A jegyzetben szereplő harmadik szövegszint az iro-
dalmi szint, azaz irodalmi alkotások, versek fordulnak elő, új, magasabb szöveg-
minőségként. A tanítási időtartam azonban éppen csak annyit tesz lehetővé, 
hogy hallgatóink hallás, meghallgatás útján ismerkedjenek meg velük, feldol-
gozásukra és általuk való előadásukra már nem kerülhet sor, nem jut rá idő. 

Az itt bemutatott tagozódást jegyzetünk megjelent változata is megtar-
totta, de kidolgozottabb gyakorlat- és feladatrendszerével, valamint a hallgató/ 
/nyelvtanuló aktív hozzáállásának serkentésével a szószerkezetek, az egyszerű 
névszói és igei állítmányú, majd a bővített és összetett mondatok megszer-
kesztésén át juttatja el őt az önálló szövegalkotásig. 

Azzal, hogy nyelvoktatásunk, azaz a magyar nyelv környezetnyelvként 
való tanításának tengelyébe a szöveg került, amely kiinduló és befejező eleme 
is az oktatási folyamatnak, az idegennyelv-oktatás számos kérdése más, újabb 
minőségben fogalmazódik meg, bukkan elő, s ennek megfelelően a válaszok 
is újabb tartalmakat fednek fel. így például a célnyelvi hangállomány ejtésé-
nek, beszéddallamának, extralingvisztikai elemeinek, mondatszerkezetének, 
mondattípusainak és mondatfajtáinak elsajátíttatása a nyelvtanulás egész 
idejére kiterjedő műveletek lettek azáltal, hogy a nyelvelsajátítás nem könnyű 
fokozatait, stádiumait járva a nyelvtanuló más-más szövegminőségekkel kerül 
szembe, s egyre emelkedő szinten, egyre izmosodóbb célnyelvi ismeretekkel 
maga mögött; a szókészlet viszont a képzett és továbbképzett szavakban 
bővelkedő köznyelvi szövegekre, újsághírekre épülő szóképzéstani ismeretek 
birtokbavétele révén, valamint a mondókaszövegek túlnyomórészt alapsza-
vainak képzése és továbbképzése útján nőhet meg robbanásszerűen, — és-
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pedig a nyelvtanuló kreatív közreműködésével. Természetesen, az itt felem-
líteti kérdéstömbök a meg nem említettekkel egyetemben le is bonthatók, 
és nyelvészeti, tanuláslélektani, pszicholingvisztikai, pedagógiai-didaktikai 
szempontból is vizsgálhatók ezekből a szempontokból, az újítás szempont-
jaiból. 

i 
A szövegekből kiinduló és az önálló szövegalkotásig eljutó nyelvoktatás 

létjogosultságát, nézetünk szerint, a szövegnyelvészet legújabb felismerésének 
tartalmai, de más társadalmi tudományok (kommunikációelmélet, tanuláslélek-
tan) eredményei is igazolják, kellő biztonsággal támasztják alá. 

Éppen ezért látjuk szükségesnek és indokoltnak is folyó kutatómunkánk-
ban ezeknek az új ismereteknek a begyűjtését, feldolgozását és az idegennyelv-
-oktatás elmélete és gyakorlata céljainak megfelelő felhasználását. De ezzel 
párhuzamosan a tanításból, tehát a mindennapi gyakorlatból eredő kérdések 
pedagógiai-didaktikai és más szempontú megválaszolásáról, illetve a meg-
oldások lehetőségeinek/útjainak felleléséről sem szeretnénk lemondani. 
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