
A Magyar Lektori Központ hungarológiai tevékenysége még kezdeti stá-
diumban van. Az első eredmények már megmutatkoztak, ezek egyszerre je-
lentik a követendő irányt és gyakorlatot is. Számos sürgető igénynek még 
nem tudunk megfelelni, ehhez további fejlesztésre, egy szakmailag, gazdasá-
gilag önálló intézményre van szükség. Olyan intézményre, amelynek felté-
telrendszere összhangban van a feladat komolyságával és nagyságával. A mi 
számunkra kézzelfogható valóság, hogy a hungarológia külföldi felsőfokú 
oktatása a magyar felsőoktatás egyik legfontosabb nemzetközi kapcsolat-
rendszere, a jövőépítés egyik stratégiai kérdése. 

ÉDER ZOLTÁN - HEGEDŰS RITA - HORVÁTH JUDIT -
SZILI KATAL IN 

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANÁRI SZAK 

A magyar mint idegen nyelv és a hozzá szervesen kapcsolódó magyarság-
ismeret oktatása, mint bármely idegen nyelvé és kultúráé, önálló szakma. 
A szakma elsajátítására két mód kínálkozik. 

Az egyik az empirikus, az az út, amelyet eddig a legtöbben végigjártunk: 
az oktatás sok éves, esetleg évtizedes folyamatában szerezni meg a szüksé-
ges nyelvi—nyelvészeti—pedagógiai ismereteket, találni meg a megfelelő 
módszereket és alakítani ki azt a szemléletet, amely a magyar nyelv saját-
ságait és rendszerét, működését és használati szabályait más nyelvi rend-
szeriek) szemszögéből, a magyar művelődés múltját és jelenét pedig az 
egyetemes kultúra szempontjából és részeként képes látni és megláttatni. 

A másik mód a diszciplináris, a szakmai igényeknek és a korszerű köve-
telményeknek megfelelő képzés és továbbképzés. Egy olyan tudomány-
szak, amely a közelebbi és távolabbi múlt idevágó oktatási tapasztalatai-
nak, valamint elméleti törekvéseinek felkutatása és összegyűjtése alapján, 
az alkalmazott nyelvészet, a pszicholingvisztika és a szociolingvisztika, 
a pedagógia, továbbá a művelődéstörténet újabb eredményeinek értékesí-
tésével egységes rendszerbe állítja a magyar mint idegen nyelv és a hunga-
rológia oktatásának elméletét és gyakorlatát, és tantárgyi diszciplínák kere-
tében közvetíti azokat az ismereteket és módszereket, amelyekre az idegen 
ajkúakat tanító magyartanárnak szüksége van. 

Felismerve a kérdés korunkban egyre növekvő jelentőségét, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara — Magyar Nyelvé-
szeti Tanszékcsoportja által jóváhagyott tanterv alapján — 1981-ben felter-
jesztette a Művelődési Minisztériumnak a kar Központi Magyar Nyelvi 
Lektorátusán, nappali tagozaton létesítendő magyar mint idegen nyelv 
tanári C-szakra vonatkozó javaslatát. A minisztérium 1982-ben posztgradu-
ális képzés formájában engedélyezte a szak létesítését, kari hatáskörbe utal-
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va az ehhez szükséges tantervi módosítások végrehajtását. így jö t t létre a 
Magyar mint idegen nyelv tanári szak és tanterve, és indult meg még ugyan-
abban az évben négy féléves (kétéves) képzés keretében az oktatás. 
Az 1982—1984-i ciklust további kétéves ciklusok követték 1984-1986-ban 
és 1986—1988-ban. Az évek során felgyűlt oktatási tapasztalatok szüksé-
gessé tették, hogy 1988 őszén kari hatáskörben tantervi korrekciót hajtsunk 
végre, s a módosított tanterv alapján kezdtük meg negyedik alkalommal az 
1988—1990-es évekre terjedő posztgraduális képzést. 

A tanterv a következőkben határozza meg a képzés célját: ,A magyar 
mint idegen nyelv tanári szak célja olyan tanárok képzése, akik egyfelől 
speciális szakmai ismeretek birtokában képesek idegen anyanyelvűeket a 
magyar nyelvnek szóban és írásban való használatára megtanítani; más-
felől akik sajátos művelődéstörténeti ismeretekkel felvértezve alkalmasak 
arra, hogy a külföldieket a magyar kultúra ismeretébe bevezessék." 

A posztgraduális képzésre való jelentkezés feltételeit és a felvétel mód-
ját a tanterv az alábbiakban szabályozza: 

posztgraduális képzésre jelentkezhetnek 
a) azok a magyar állampolgárok, akik magyar—idegen nyelv szakos 

egyetemi diplomával rendelkeznek, vagy akik csupán magyar szakos egye-
temi diplomával rendelkeznek ugyan, de legalább öt éven át tanították a 
magyart mint idegen nyelvet, és legalább egy idegen nyelvet jól ismernek; 

b) azok a külföldi állampolgárok, akik magyar vagy külföldi egyete-
men magyar szakot vagy ennek megfelelő tanulmányokat végeztek, egye-
temi, ill. ezzel egyenértékű diplomájuk van, és magyar nyelvismeretük 
olyan szintű, amely magyarországi egyetemi tanulmányokra képessé teszi 
őket." 

,A felvétel módja 
Mind a magyar, mind a külföldi állampolgárok írásbeli jelentkezés, majd 

felvételi vizsga alapján nyerhetnek felvételt a szakra." 
A posztgraduális képzésnek jelenleg három formája lehetséges: 
1. Magyar állampolgároknak esti tagozaton négy féléves (két éves) ke-

retben; 
2. Magyar állampolgároknak levelező tagozaton hat féléves (három éves) 

keretben; 
3. Külföldi állampolgároknak két féléves (egyéves) keretben. 

Az egyes formák tantárgy- és óraelosztását az alábbi tantervi táblázatok 
szemléltetik. (A nagybetűs rövidítések a vizsgakövetelmények fajtáját, a 
csatlakozó számok pedig félévi időpontját jelölik: K. = kollokvium, Gyj. = 
gyakorlati jegy, Sz. = szigorlat.) 
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1171. Tantervi táblázat: Esti tagozat 

Félévek: 1. 2. 3. 4. K. Gyj. Sz. Össz. 

RÉSZTÁRGYAK 

A magyar mint idegen 
nyelv oktatásának 
elmélete 3 3 - - 1. 2. 84 

A magyar mint idegen 
nyelv oktatásának 
módszertana 2 2 2 2 2. 4. 112 

Funkcionális és 
összevető nyelv-
vizsgálat - - 2 2 3. 4. 56 

A magyar művelődés 

múltja és jelene — — 2 2 4. 56 

Óralátogatás és 

tanítási gyakorlat 2 2 2 2 1 - 4 . 112 

Fplévi kötelező órák (heti és összesen) 7 7 8 8 420 
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1172. Tantervi táblázat: Levelező tagozat x 

Félévek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. K. Gyj. Sz. Össz. 

RÉSZTÁRGYAK 

A magyar mint idegen 
nyelv oktatásának 
elmélete 24 24 6 6 - - 1 - 2 . 4. 60 

A magyar mint idegen 
nyelv oktatásának 
módszertana 12 12 6 6 6 6 2., 4. 6. 48 

Funkcionális és össze-
vető nyelvvizsgálat — — 6 6 6 6 4. 6. 36 

A magyar művelődés 
múltja és jelene — — 6 6 6 6 6. 24 

Óralátogatás és taní-
tási gyakorlat - - 12 12 12 12 3 - 6 . 48 

Félévi kötelező órák 
(félévi és összesen) 36 36 36 36 36 36 216 

x Az óraszámok félévre vonatkoznak három alkalommal két-két napos foglalkozást véve alapul. 
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II./3. Tantervi táblázat: Külföldi tagozat 

Félévek: 1. 2. K. Gyj. Sz. Össz. 

RÉSZTARGYAK 

A magyar mint idegen 
nyelv oktatásának 
elmélete 3 3 1. 2. 84 

A magyar mint idegen 
nyelv oktatásának 
módszertana 4 4 1. 2. 112 

Funkcionális és össze-
vető nyelvvizsgálat 2 2 1. 2. 56 

A magyar művelődés 
múltja és jelene 2 2 2. 56 

Óralátogatás és taní-
tási gyakorlat 4 4 1 - 2 . 112 

Félévi kötelező órák 
(heti és összesen) 15 15 420 

23 



A tanulmányi és vizsgakötelezettségekről a tanterv a következőket szö-
gezi le: ,A tananyag feldolgozása előadás és szemináriumi munka keretében 
történik. A tantárgyakból a hallgatók a tantervi táblázatban feltüntetettek 
szerint kötelesek szigorlatot tenni, vizsgázni vagy gyakorlati jegyet szerezni; 
tanulmányaik során a magyar mint idegen nyelv vagy a magyar művelődés 
témaköréből szakdolgozati szintű értekezést kell benyújtaniuk. Amennyi-
ben tanulmányi és vizsgakötelezettségeiknek eleget tettek, diplomájukba 
az egyetem bejegyzi a magyar mint idegen nyelv tanár szak elvégzését." 

A továbbiakban az egyes tantárgyak tematikáját, problémakörét vázol-
juk. A közölt szakirodalom válogatott tételekből áll, és a hallgatók nyelv-
tudása szerint bővülhet vagy változhat. 

A magyar mint idegen nyelv oktatásának elmélete 

A tantárgy célja az, hogy bevezetést adjon az alkalmazott nyelvészetbe 
mint az idegennyelv-oktatás legtágabb értelemben vett stúdiumába, átte-
kintse az idegennyelv-oktatásban világszerte kialakult és nálunk is alkalma-
zott módszereket, a nyelvtanítás történetének elemzésével képet adjon 
arról a hosszú folyamatról, amelynek során a nyelvtanítás komplex jellege 
feltárult. 

Megismerkedünk a nyelvelmélet, a pszichológia és a szociológia azon 
kutatási irányaival, amelyek a nyelvtanítás elméleti alapjainak a lerakásá-
hoz feltétlenül hozzájárultak, sőt mi több, ezek a diszciplínák a nyelvta-
nítás elméletének egy-egy megközelítési módját is jelentik. Az egyes meg-
közelítési módok, a nyelvelméleti, pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai 
faktorok komplex vizsgálatának az igénye azonban ma még ritkán van 
egyszerre jelen a nyelvtanítás elméleti és gyakorlati alapkérdéseinek kuta-
tásában: hol az egyik, hol a másik tényező kap preferenciát. Igaza van 
H. D. Brown-nak, aki a nyelvtanítás elméletére irányuló szakirodalomról 
megállapítja, hogy a különböző megközelítési módokból korántsem állt 
össze egységes kép: a nyelvtanítás elmélete még nincs kellőképpen kidol-
gozva, csak a megvalósítás folyamatában van. (Brown, H. D., Principles of 
Language Learning and Teaching. Prentice-Hall, 1980.) 

A következő témákat kísérjük végig a két félév folyamán: 
1. A nyelvtanítás elméletének kialakulása: a nyelvtudomány és a nyelv-

tanítás-tanulás alapkérdéseinek összekapcsolása. Az elmélet és gyakorlat 
összefüggése a nyelvtanítás komplex folyamatában. A nyelvtanítás néhány 
általános modellje (Campbell, Spolsky, Ingram, Mackey, Strevens, 
Bárdos J.). 

Irodalom: 
Halliday, M. A. K., Mclntosh, A. and Strevens, P. D., The Linguistic 
Sciences and Language Teaching. London, 1964. - Titone, R., Le lingue 
estere. Zürich, 1966. - Wilkins, D. A., Linguistics in Language Teaching. 
London, 1972. - Corder, S. P., Introducing Applied Linguistics. Harmonds-
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worth, Middlesex, 1973. - Elia, A., D'Agostino, E., Teorie linguistiche e 
glottodidattica. Bologna, 1974. - Stern, H. H., Fundamental Concepts of 
Language Teaching. Oxford, 1983. — Bárdos J., Nyelvtanítás: múlt és jelen. 
Bp., 1988. 

2. A nyelvtanítás történetének vázlata 1880-tól az első világháborúig. 
A direkt módszer mint a nyelvtani-fordító módszer antitézise. A direkt 
módszer, az asszociatív pszichológia és a humboldti nyelvszemlélet. A fone-
tikai kutatások hatása. 

Irodalom: 
Jespersen, O., How to Teach a Foreign Language? London, 1904. — Lux 
G y A modern nyelvek tanulása és tanítása. Miskolc, 1925. — Telegdi Zs., 
A nyelvelmélet és nyelvtipológia humboldti egysége. ÁNyT. VI I . 1970. 

3. A nyelvtanítás történetének vázlata a 40-es évekig. Az orális mód-
szer mint a direkt módszer egy f inomított változata. Sweet és Palmer mun-
kássága. 

Irodalom: 
Sweet, H., The Practical Study of Languages: A Guide for Teachers and 
Learners. London, 1899. — Palmer, H. E., The Oral Method of Teaching 
Languages. Cambridge, 1921. — Coleman, A., The Teaching of Modern 
Languages in the United States. New York, 1929. — Ogden, C. K., Basic 
English: A General Introduction with Rules and Grammar. London, 1930. 

4. A nyelvtanítás történetének vázlatos ismertetése a 70-es évekig. 
Az amerikai strukturalizmus és a behaviorista pszichológia hatása a nyelv-
tanítás elméletére. 

Irodalom: 
Bloomfield L., Language. New York, 1933. — Lepschy, G. C., La linguistica 
strutturale. Torino, 1966. — Skinner, B. F., A tanítás technológiája. Bp., 
1973. — Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény II. Szerk. Antal L. Bp., 
1982. Egyetemi jegyzet. 

5. Az audiolingvális és audiovizuális nyelvtanítási módszer elméleti 
alapjai. Kontrasztív vizsgálatok a nyelvtanítás elméletében és gyakorlatában. 
A nyelvi laboratóriumok és működésük elméleti alapjai. 

Irodalom: 
Lado, R., Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language 
Teachers. Ann Arbor, 1957. — Huebener, Th., Audio-Visual Techniques 
in Teaching Foreign Languages. New York, 1960. — CREDIF: Centre-de 
Recherche et d'Etude pour la Diffusion du Frangais. Voix et Images de 
Francé: Cours audio-visuel de frangais, premier degré. Paris. 1961, 1971.2 

— Rivers, W. M., The Psychologist and the Foreign Language Teacher. 
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Chicago and London, 1964. — Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. 
Szerk. Horváth M., Temesi M. Bp., 1972. — Metodikai olvasókönyv. Szerk. 
Balog I. Bp., 1973. Egyetemi jegyzet. — Fülei—Szántó E., A kontrasztív 
nyelvészet és a nyelvoktatás. Modern Nyelvoktatás, 1975. 

6. Chomsky nyelvészeti forradalmának hatása a nyelvtanítás elméle-
tére. A behaviorista-mentalista kontraverzió a pszicholingvisztikában. 
A kognitív tanulási modell. A hibaelemzés min ta nyelvtanítás eredményes-
ségének az elősegítője. 

Irodalom: 
Chomsky, N., Review of Verbal Behaviour by B. F. Skinner. Language 35. 
1959. — Chomsky, N., Aspects of the Theory of Syntax. Mass., 1965. — 
Greene, J., Psycholinguistics. Chomsky and Psychology. Harmondsworth, 
Middlesex, 1972. — Cook, V. , Universal Grammar and Second Language 
Learning. Applied Linguistics 6/1: 1985. — Modern nyelvelméleti szöveg-
gyűjtemény VI. Szerk. Antal L. Bp., 1986. Egyetemi jegyzet. 

7. A nyelvtudomány és a nyelvtanítás összefüggésének ismételt, új-
szerű felvetése. A pedagógiai grammatika fogalmának részletes kidolgozása. 
A nyelvleírás és a pedagógiai grammatika kapcsolatának tudományos 
alapjai. 

Irodalom: 
Roulet, E., Théories grammaticales, descriptions et enseignement des 
langues. Bruxelles, 1972. — Martinét, J., De la théorie linguistique á 
I'enseignement de la langue. Paris, 1972. — The Edingburgh Course in 
Applied Linguistics, Vol 2. Papers in Applied Linguistics. Ed. by Allén, J. P. 
and Corder, S. P. Edinburgh, 1975. — Berreta, M.f Linguistica ed educa-
zione linguistica. Torino, 1977. — Rivers, W. M., Teaching Foreign Lan-
guage SkilIs. Chicago, 1981. 

8. A 70-es és a 80-as évek általános vitája a nyelvtanítás elméletének 
központi problematikájáról. A szociolingvisztikai kutatások hatása a nyelv-
tanítás alapkérdéseinek újrafelvetésére. A kommunikatív kompetencia fo-
galma. Hymes és Gumperz munkássága. 

Irodalom: 
Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. Ed. by 
Gumperz, J. J. and Hymes, D. New York, 1972. — Társadalom és nyelv. 
Szerk. Pap M. és Szépe Gy. Bp., 1974. — Sociolinguistic Aspects of Lan-
guage Learning and Teaching. Ed. by Pride, J. B. Oxford, 1979. — Hudson, 
R. A., Sociolinguistics. Cambridge, 1980. 

9. A tananyagkutatás tudományos alapjainak hangsúlyozása a 80-as 
évek új irányzataiban. Az interakció elmélet és a nyelvészeti pragmatika 
szempontjainak alkalmazása. 
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Irodalom: 
Austin, J. L., How to Do Things with Words. Oxford, 1962. - Searle, J. R., 
Speach Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge, 1969. 
— Dressler, W., Einführung in die Textlinguistik. Tübingen, 1972. — 
§chmidt, S. J., Textheorie. München, 1973. — Breuer, D., Einführung in die 
pragmatische Texttheorie. München, 1974. — Antal L., A tartalomelemzés 
alapjai. Bp., 1976. — Pléh Cs. és Radics K., Beszédaktus elmélet és kommu-
nikációkutatás. ÁNyT. XIV. 1982. - Kiefer F., Az előfeltevések elmélete. 
Bp., 1983. — Metodikai olvasókönyv. Szerk. Lieber Péterné, Pogány B., 
Haraszti K. Bp., 1987. 

10. A tanuló aktív szerepének hangsúlyozása a tanítási folyamatban. 
Az individualizáló, pszichologizáló módszerek. 

Irodalom: 
Focus on the Learner. Ed. by Oller, J. W. and Richards, J. C. Mass., 1969. 
— Titone, R., Psicolinguistica applicata. Introduzione psicologica alia 
didattica delle lingue. Roma, 1971. — Engelkamp, J., Psycholinguistik. 
München, 1974. — Stevick, W. E., Teaching Languages: A Way and Ways. 
Rowley, Mass. 1980. 

11. A nyelvtanulás-elmélet tudományos alapjainak hangsúlyozása: az 
első és második nyelv elsajátításának kutatása, a gyermek- és felnőttoktatás 
különbségei. „Interlanguage" tanulmányok. A hibaelemzés követelményé-
nek ismételt, még fontosabb formában való felvetése. 

Irodalom: 
Errata. Papers in Error Analysis, Ed. by Svartvik, J. Stockholm, 1973. — 
Error Analysis. Ed. by Richards, J. C. London, 1974. — The Edingburgh 
Course in Applied Linguistics. Vol. 3. Ed. by Allen, J. P. and Corder, S. P. 
Edinburgh, 1975. — Budai L., Grammatikai kontrasztivitás és hibaelemzés 
az alap- és középfokú angolnyelv-oktatásban. Bp., 1979. 

12. A nyelvészeti, pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai kutatások 
eredményei és a kommunikatív-funkcionális nyelvtanítás. 

Irodalom: 
Nyelv és kommunikáció II. Szerk. Szecskő T. és Szépe Gy. Bp., 1969. — 
Szecskő T., Kommunikációs rendszer — központi kommunikáció. Bp., 
1971. — Wilkins, D. A., Notional Syllabuses: A Taxonomy and its Relevance 
to Foreign Language Curriculum Development. Oxford. 1976. — Munby, J., 
Communicative Syllabus Design: A Sociolinguistic Model for Defining the 
Content of Purpose—Specific Language Programmes. Cambridge, 1978. — 
The Communicative Approach to Language Teaching. Ed. by Brumfit , 
C. J. and Johnson, K. Oxford, 1979. 

13. A nyelvelsajátítás elméletei: az akkulturációs modell, a szociális el-
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vegyülés modell, a diskurzus-interakciós modell, a monitor modell, az 
egyenlőtlen kompetencia modell, az univerzális hipotézis modell, az ideg-
fiziológiai elmélet. 

Irodalom: 
Pordány L., Nyelvoktatási módszer és nyelvelsajátítási elmélet. Modern 
Nyelvoktatás, 1975. — Second Language Acquisition. Ed. by Hatch, 
E. Rowley, Mass. 1978. — Wode, H., Learning a Second Language: An 
Integrated View of Language Acquisition. Tübingen, 1980. — Brown, H., 
Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall, 1980. — 
Krashen, S., Second Language Acquisition and Second Language Learn-
ing. Oxford, 1981. — Lengyel Zs., Tanulmányok a nyelvelsajátítás köré-
ből. NytudÉrt . 107. 1981. - Dulay, H., Burt, M. and Krashen, S., Lan-
guage Two. New York, Oxford, 1982. - Ellis, R., Classroom Second 
Language Development. Oxford, 1984. — Ellis, R., Understanding Second 
Language Acquisition. Oxford, 1986. 

A szemináriumokon megvitatjuk a tanulmányokat, valamint minden 
hallgató egy-egy nyelvészeti, nyelvdidaktikai, pszicholingvisztikai és szo-
ciolingvisztikai művet ismertet szemináriumi szabad előadás és házi dolgo-
zat formájában. 

A magyar mint idegen nyelv oktatásának módszertana 

Napjainkban a különböző nyelvoktatási módszerek hatékonyságáról 
vitatkozva, a nyelvoktatás diszciplináris elhelyezésén töprengve (nyelvé-
szeti, pszichológiai, pedagógiai jellegű-e inkább?), mintha elfelejtettük volna 
azt a nyilvánvaló tényt, hogy a nyelvoktatás sikerének kulcsa a magas szak-
mai tudással rendelkező, a tanítás gyakorlatával is sikeresen megbirkózó, 
pedagógiailag képzett nyelvtanár. 

A magyar mint idegen nyelv módszertana címet viselő tárgy elsődleges 
célja olyan módszerek, eljárások megismertetése a hallgatókkal, amelyek 
segítségével képessé válnak arra, hogy a különböző korú anyanyelvű hallga-
tókat az oktatási célhoz, a tananyaghoz alkalmazkodva a leghatékonyab-
ban tanítsák nyelvünkre. 

A jelen kor követelménye a magyar külföldieknek való oktatásában 
— miként az idegennyelv-tanításban — az, hogy a tanulók a lehető leggyor-
sabban valóban kommunikációképesen sajátítsák el a magyar nyelvet. 
A kommunikatív kompetencia mint oktatási cél több lényegestartalmi vál-
tozást hozott magával a nyelvoktatás hetvenes évekbeli történetében. így 
a hétköznapi nyelv használatának, a nyelv kommunikatív funkcióinak a 
tanulmányozását, az egyes nyelvi funkciók, szemantikai kategóriák rend-
szerbe foglalását, a funkcionális nyelvtanok megjelenését stb. A nyelvok-
tatás gyakorlatában, a nyelvórákon pedig megjelentek és napjainkban is 
alakulóban vannak az új célokat legadekvátabban tükröző, azokat a legsi-
keresebben megvalósító eljárások, technikák (Allén, E. D. — Valette, R. M., 
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Modern Language dassroom Techniques, New York, 1972; Gumperz, 
J. J., Discourse Strategies, Cambridge, 1982.). 

A kétségtelenül létező hiányok, az ezekbői következő sürgető igények 
alapján az idegen ajkúak magyarnyelv-tanításának legégetőbb feladata, hogy 
felzárkózzon a nyelvészet, a pszichológia, a szociológia és a pedagógia leg-
korszerűbb eredményeit magukba ötvöző nyelvoktatási törekvésekhez. 

A magyar mint idegen nyelv tanításának legújabb, intézményesített for-
mája majdhogynem 40 éves múltra tekinthet vissza. Ebben az időszakban 
— különösen a hatvanas évek végétől — több a magyar mint idegen nyelv 
oktatással kapcsolatos elméleti kérdés merült fel, került megválaszolásra. 
Nevezetes vélemények, elgondolások születtek diszciplináris helyéről 
(Szépe Gy., A „,magyar mint idegen nyelv" néhány diszciplináris kérdése. 
In: Magyar nyelv külföldieknek. Az V. lektori konferencia anyaga, 1981, 
9—21; Éder Z., A magyar mint idegen nyelv diszciplináris helye. Dolgoza-
tok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 2. sz. Bp., 1984.; 
Szőllősy—Sebestyén A., A magyar nyelvoktatás feladatai és célja a műszaki 
egyetemeken és főiskolákon. In: Fólia Practico-Linguistica, X IV . évf. 
(1984.) 1. sz., 9—22.), és az oktatást irányító általános elvvé vált az a fel-
ismerés, hogy a magyar idegen nyelvként történő leírása sajátos szemléletet, 
megközelítésmódot kíván, mivel a nyelvet mintegy kívülről nézve működő-
képes törvényszerűségeiben ragadja meg. E gondolat eredményeként meg-
fogalmazódott a magyar nyelv funkcionális szempontú vizsgálatának igénye 
(Hársné Kígyóssy E., A magyar idegen nyelvként való tanítása. In: Fólia 
Practico-Linguistica, V I I I . évf. (1978.), 35-40 . ; Éder Z. - Kálmán P. -
Szili K., Sajátos rendező elvek a magyar mint idegen nyelv leírásában és 
oktatásában. Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia 
köréből. 5. sz. Bp. 1984.). 

Az új gondolatok azonban zömmel műhelymunka jellegű kiadványok-
ban tűntek fel, a tapasztalatok egy-egy intézményben használt jegyzetben, 
könyvben összegződtek, így csak esetlegesen juthattak el a külföldieket ta-
nító tanárokhoz, akik a lassan gyarapodó szakirodalom ellenére is magukra 
hagyatva végzik munkájukat. Nincs például a tanári munkát megkönnyítő 
módszertani kézikönyv, amelyből választ kapnának az oktatás közben fel-
merülő, a magyar mint idegen nyelv tanítás hogyanját érintő kérdéseikre. 
Tudomásunk szerint mindezidáig csak egy, a magyar mint környezetnyelv 
oktatását jellemző könyv íródott e témakörből (Horváth M., A magyar mint 
a társadalmi környezet nyelve tanításának módszertana, Novi Sad, 1982.). 

A magyar mint idegen nyelvtanításának módszertana az említett okok-
ból feladatának tekinti, hogy autentikus rendszerét adja azoknak az órákon 
használt eljárásoknak, technikáknak, amelyek a tananyag kommunikatív 
elvű kialakításából fakadnak, illetve a már meglévő külföldi és saját kezde-
ményezéseket felhasználva ezek kidolgozására a hallgatók közreműködésé-
vel kísérletet tegyen. 

Választ keresünk arra a kérdésre, hogyan lehet összhangot teremteni a 
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nyelvtani anyag sorrendjének kialakításában az egyszerűtől a bonyolult felé 
haladás módszertani elve és az egyes nyelvi jelenségek nyelvhasználatbeli 
megterheltsége, fontossága között a magyar nyelv esetében, amely a nyelvi 
megnyilatkozás egyszerűbb formáiban is nehéz és a megszokottnál több 
grammatikai ismeretet követel a tanulótól. 

A magyar nyelvtan kulcsjelenségeinek — alanyi, tárgyas ragozás, szó-
rend, igekötő-használat stb. - oktatásával foglalkozva a hallgatók megismer-
hetik a tanításukban eddig követett eljárások előnyeit, hibáik kiküszöbölé-
sének lehetőségeit. Végigkövetjük azokat a változásokat, amelyeket a funk-
cionális alapelveken nyugvó, a nyelvhasználatot előtérbe állító grammatika-
tanítás hozott magával a nyelvi jelenségek bemutatásában, gyakoroltatá-
sában. 

A módszertani foglalkozásokon különös.figyelmet szentelünk az elavult 
szóegyenleteken alapuló lexikaoktatás megújítására törekvő eljárásoknak. 
Gondolunk itt a régről felelevenített fogalomkörök szerinti szókincsbővítés 
lehetőségeire, a szóasszociációs láncok alkalmazására, a szavak szemantikai 
vonzatait középpontba helyező elképzelésekre. 

Az újabb nyelvoktatási törekvéseknek megítélésünk szerint egyik leg-
hasznosabb vonása az, hogy a nyelv holt anyagból élővé, hangzós, hangtest-
tel is bíró beszédeszközzé lett. Ebből adódóan előtérbe kerülnek a nyelv-
órákon a beszédértést fejlesztő gyakorlatok (hallás — olvasás, a hallott szö-
veg lényegének megragadását számon kérő feladatok). A külföldiek magyar-
nyelv-oktatásában talán ezen a területen a legszembetűnőbbek a lemaradá-
sok. Gondoljunk csak a beszédtanítás elhanyagolásából következő hibákra, 
a kiejtés — érzékelés — íráskép hármas egységének némely nemzetiségű hall-
gatónál krit ikus disszonanciájára, a megfelelő hanganyagok teljes hiányára. 
A jövő, a jövendő magyar mint idegen nyelv-tanárok feladata lesz megszün-
tetni ezeket az elmaradásokat. 

A kommunikatív szemlélet napjaink nyelvoktatásának elveit tükrözi. 
Ismeretük, módszereik használata elengedhetetlen a ma tanító nyelvtanárok 
számára. Mindamellett elismerjük azt, hogy a nyelvoktatásban nincs egy üd-
vözítő módszer, az igazán hatékony nyelvoktatást a különböző módszerek-
nek, eljárásoknak az ötvözete adhatja, amely szerencsésen idomul az aktu-
ális oktatási feladathoz, a tananyaghoz, a diákok tudásához. A jelen mód-
szereinek nem egy vonása a jövőben túlhaladottá válhat, illetve, mint ahogy 
a nyelvoktatás története ezt többször is példázza, az új módszerek általában 
az őket megelőzők tagadásából születtek, vagy éppen egy régi erőteljeseb-
ben újjáéledő változatai. 

Önmagunkat szegényítenénk tehát azzal, ha nem merítenénk a magyar 
mint idegen nyelv oktatásának igazán gazdag múltjából, ha nem ismerked-
nének meg a hallgatók azokkal az idegen ajkúaknak íródott nyelvtanokkal, 
amelyek koruk legjobb nyelvtanai is voltak (Bél Mátyás, Verseghy Ferenc, 
Márton József, Riedl Szende, Szinnyei József, Lotz János grammatikái), ha 
nem tanulnának a régi nyelvtanok erényeiből. 
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Éppen ezért a módszertan tágykörébe tartozónak tekintjük a magyar 
mint idegen nyelv oktatás múltját is, hogy a jövendő tanárok ismerjék szak-
juk történetét, munkájukban támaszkodni tudjanak eredményeire. 

A magyar művelődés múltja és jelene 

Az elmúlt néhány évtizedben a nyelvpedagógiai szakirodalom néhány 
jeles munkája részletesen elemzi, hogy a célnyelv kultúrájához való közele-
dés, valamint a célnyelv és az anyanyelv kultúrájának bizonyos mértékű 
összevetése a nyelvtanítás lényeges összetevői (Lado, R., Linguistics Across 
Cultures, 1957.). „ A nyelv nem választható el a kultúrától, mivelhogy mé-
lyen be vgn ágyazva abba" (Rivers, W. M., Teaching Foreign Language 
Skills, 1981.). 

Az 1960-as években külön bizottság foglalkozik a nyelvtanítás és a kul-
túra kapcsolatával az amerikai alkalmazott nyelvészetben. A tanulmányok-
ból a következő lényeges megállapítások kristályosodnak ki: 

a) a nyelv a kultúra része, éppen ezért a nyelv működésének vizsgálatát 
nem szabad elszakítanunk a kultúra egészének a vizsgálatától; 

b) a nyelv kultúrahordozó funkciójából következik, hogy a nyelvtanár 
az illető nyelv kultúrájának a tanára is kell, hogy legyen; 

c) a nyelv és a nyelvhasználat alá van vetve a kultúra által meghatáro-
zott viselkedési és gondolkodási formáknak, és ezt a szempontot a nyelv-
tanár soha nem tévesztheti szem elől az osztályterem falain belül (Brooks, 
N., Language and Language Learning, 1960.). 

A 70-es években a nyelvszociológiai kutatások új, lényeges keretbe állí-
tották a kultúra és a nyelvtanítás összefüggését. Dell Hymes bevezette a 
„kommunikatív kompetencia" fogalmát, amely már jóval túlnő a „nyelvi 
kompetencia" és „nyelvi performancia" területén, mivel az előbbiek mel-
lett a kommunikatív kompetencia magában foglalja az interakciós készsé-
get is, amelynek birtokában a beszélő tudja, ,/nikor szólaljon meg és mikor 
ne, valamint azt is, hogy mikor, hol, kivel milyen hangnemben miről lehet 
beszélnie" (Hymes, D., On Communicative Competence, 1972). 

Ez a felismerés még inkább megerősítette azt, hogy a nyelvtanítás szá-
mára a nyelvhasználat szociális és kulturális dimenziói legalább olyan jelen-
tősek, mint a nyelv fonológiai és grammatikai aspektusa. A nyelvtanítás 
komplex folyamatában alapvető fontosságú, hogy a nyelvtanár mindenkor 
(de legalábbis sokszor) felismerje azokat a lehetőségeket és alkalmakat, 
amelyek a kommunikatív kompetencia kialakítását elősegíthetik. Ezeket a 
helyzeteket azonban csak akkor képes felismerni, ha — Lado szavaival 
élve — a nyelv mellett a nyelv kultúrájának is a tanára. 

A magyar művelődés múltja és jelene című tantárgy olyan sajátos mű-
velődéstörténeti ismereteket nyújt , amelyek az imént kifejtett cél elérését 
kívánják segíteni. Olyan áttekintést szeretnénk adni a magyar művelődés 
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főbb állomásairól, amely koronként feltárja a magyar kultúrának az egye-
temes kultúrához, illetőleg az ennek a részét alkotó nemzeti kultúrákhoz 
való viszonyát, megvilágítva a mai magyar művelődés egészének és egyes te-
rületeinek történeti hátterét. 

Ez a feladat igen összetett, megoldása nem kis veszélyeket is rejt magá-
ban. Egy évezredet felölelni rendkívül nehéz, a kép sokszor nélkülözi a tel-
jességet, s az sem mindegy, hogy a kényszerű kihagyások után milyen fon-
tossági sorrend kerekedik ki. A következő feladat annak eldöntése, hogy 
vizsgálódásunk során mennyire széles értelemben keressük azokat a lépcső-
fokokat, amelyeken a magyarság feljebb és feljebb ment. Kívánatos lenne 
az anyagi és szellemi kultúra igen szélesen értelmezett formában való felfo-
gása, azonban félő, hogy ez a felfogás parttalanná és önkényessé tenné mun-
kánkat. így, bár soha nem tévesztjük szem elől a kultúra e tág értelmezését, 
munkánkat mégis inkább a körülhatárolhatóbb művelődéstörténeti aspek-
tusra összpontosítjuk. Nagyfokú bizonytalanság adódik azonban a műve-
lődéstörténet tartalmi kérdései körül is: mi is tartozik a művelődéstörténet 
vizsgálódási körébe? A művelődéstörténet fogalmáról, tartalmi elemeiről, 
határ- és segédtudományairól folytatott viták (Századok. 1967., 1970. Tör-
ténelmi Szemle. 1974.) is érzékeltetik a tárgy körüli bizonytalanságot. 
Kosáry Domokos szerint a művelődéstörténetbe beletartozik a szemlélet-
mód, a világnézet, a mentalitás, a társadalmi tudat, a műveltség, a tudás és a 
művészet minden ága a társadalom különböző szintjein (Kosáry D., Műve-
lődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980.). 

Kosáry könyve példát nyújt arra, hogy milyen igénnyel és mennyire szé-
les spektrummal szükséges vizsgálni a művelődéstörténet egy-egy adott sza-
kaszát. E könyvhöz hasonló igényű munkákban azonban a magyar művelő-
déstörténeti szakirodalom nem igen bővelkedik, így aztán feladatunk az, 
hogy a képet különböző forrásokból szerkesszük össze. Sok rövidebb tanul-
mány mellett kézikönyvként használjuk a Domanovszky Sándor által szer-
kesztett Magyar művelődéstörténet-et (I—V. Bp., é. n.), a Magyarország tör-
ténete köteteinek művelődéstörténeti részeit: Magyarország története: Előz-
mények és magyar történet 1242-ig (I—II. Bp., 1984), Magyarország törté-
nete 1790— 1848-ig ( l - l l . Bp., 1980), Magyarország története 1848-1890-
ig ( l - l l . Bp., 1979), Magyarország története 1890-1918-ig ( l - l l . Bp. 1983), 
Magyarország története 1918-1919.-1919-1945-ig (Bp. 19843). Berend 
T. I., Válságos évtizedek (Bp., 1987) című könyvét, valamint több művé-
szettel és iskolaüggyel foglalkozó alapmunkát, például Magyarország művé-
szeti emlékei 1. Genthon I., Dunántúl. (Bp., 1959), 2. Genthon I., Duna-
Tisza köze. Tiszántúl. Felsővidék. (Bp., 1961), 3. Zakariás G. S.f Budapest. 
(Bp., 1961). A magyarországi művészet története a honfoglalástól a XIX. 
századig (Szerk. Dercsényi D., Bp., 1956, 1970). Mészáros I A z iskolaügy 
története Magyarországon 996-1777 között (Bp., 1981). Nagy segítséget 
nyújtanak a Magyar história-sorozat kötetei, valamint különféle más forrá-
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sok: legendák (például Árpád-kori legendák és intelmek. Bp., 1983); króni-
kák (például Küküllei J., Nagy Lajos király viselt dolgairól. Ford. és bev. 
Dékáni K., Brassó, 1906; Magyar Anonymus. Ford. és bev. Pais D., Bp., 
1926; Képes Krónika. Ford. Geréb L., Bp., 1959); törvénykönyvek (pél-
dául Beér J. — Csizmadia A., Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sar-
kalatos honi törvényeinkből 1001-1949. Bp., 1966); naplók, levelek (pél-
dául Árpád-kori és Anjou-levelek. Szerk. Makkay L., Mezey L., Bp., 1960); 
szakácskönyvek például Báthky Zs., A magyar konyha története. Bp., 
1897; Báthky Zs., Régi magyar szakácskönyvek. Bp., 1893). Ezekben az 
utóbbi forrásokban olyan adatok után nyomozunk, amelyek az egyes korok 
emberének érzelem- és szokásvilágát leginkább tükrözik. 

A két félév folyamán a következő témákat tekintjük át: 
1. A magyarok eredete, az őshaza. A honfoglalás kérdései, a magyarság 

kereszténység előtti kultúrája. 
2. Középkori műveltségünk: bekapcsolódás a nyugati feudális rendszerbe 

és a keresztény kultúrkörbe. A latin nyelv kultúraszervező szerepe. 
Kapcsolat az olasz, francia, német művelődéssel. A szláv és a bizánci 
műveltség hatása. A pogány kultúra továbbélésének nyomai. 

3. A magyar reneszánsz és humanizmus európai kapcsolatai. Károly 
Róbert, Nagy Lajos, Zsigmond európai kapcsolatai. Mátyás király és a 
magyar művelődés. 

4. A török hódoltság kora. Erdély külön fejlődése. A reformáció és a ma-
gyar nyelvűség. Műveltségi kapcsolatok a protestáns országokkal. 

5. Az ellenreformáció és a magyar nyelvűség. A barokk kultúra térhódí-
tása. A magyar jezsuiták. 

6. A Habsburg-hatalom berendezkedése és a függetlenségi harcok kora. 
A Rákóczi-szabadságharc külföldi kapcsolatai. 

7. A felvilágosodás sokoldalú kapcsolatai. A felvilágosodás hatása a műve-
lődés különböző szektoraira. Harc a magyar nyelv és kultúra fennma-
radásáért. 

8. A közép-európai nemzeti tudat kialakulásának kezdetei és jellemző vo-
násai. A reformkor és a romantika műveltségi törekvései. 

9. A kapitalizmus és a polgárosodás kora művelődésének új vonásai. Szel-
lemi erjedés és megújulás századunk elején, európai minták és hatások 
a művészeti mozgalmakban. A szellemi élet kapcsolatai a pozitivizmus-
sal, a nietzschei filozófiával, Bergson filozófiájával, a freudizmussal. 
A Nyugat művészeti forradalma. 

10. A Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. A két világháború között i 
előremutató kulturális törekvések Magyarországon és az utódálla-
mokban. 

11. A szocialista kultúra jellemző vonásai. A népművelés, ismeretterjesz-
tés és a közművelődés fejlesztése. Tudományos, kulturális és művészeti 
intézményeink. Nemzetközi kulturális kapcsolataink. 
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12. Fővárosunk és jelentősebb vidéki városaink múltbeli kulturális emlé-
keinek és jelenlegi intézményeinek áttekintése. Egy-egy város kulturá-
lis emlékeinek bemutatása. 

Funkcionális és összevető nyelvvizsgálat 

Minden idegen nyelv — így a magyar mint idegen nyelv — oktatásának lé-
nyeges kérdése a nyelvtan. Nyelvtan nélkül nem lehet nyelvet tanítani; még 
akkor is tudatosítani kell bizonyos szabályszerűségeket, az anyanyelvtől el-
térő jelenségeket, ha valaki gyermekkorában, célnyelvi környezetben sajátí-
totta el az idegen nyelvet. Felsőoktatási intézményeinkben tanuló külföldi 
diákjaink esetében ez csak kivételes esetben fordul elő, az átlag felnőtt kor-
ban (18 év felett), gyakran második, harmadik idegen nyelvként találkozik 
a magyarral. 

Hogy mikor, milyen egységekre felosztva, hogyan tanítsuk a nyelvtant, 
ennek eldöntése külön diszciplína, a módszertan feladata. De azt, hogy pon-
tosan mit oktassunk, a „Funkcionális és összevető nyelwizsgálat" c. tan-
tárgy keretében igyekszünk a jövendő magyar mint idegen nyelv szakos ta-
nárokkal elsajátíttatni. 

Mivel hallgatóink maguk is tanítanak, amellett magyar és idegen nyelv 
szakos tanárok, különösen fontos a kiscsoportos munka. A magyar és az 
idegen nyelv leíró nyelvészeti, nyelvtörténeti stúdiumaira alapozva, a ma-
gyar mint idegen nyelv tanításának gyakorlatában felmerült nehézségeket 
figyelembe véve alakítottuk ki a tematikát. 

A magyar mint idegen nyelvnek használható és korszerű nyelvleírása 
nincs, ezért különösen nehéz a magyar mint idegen nyelvet oktató tanár 
feladata. Nagyobb idegen nyelvek — angol, francia, német — bővelkednek 
különféle célú leíró nyelvtanokban, s ezért a tananyag összeállítása a tanár 
számára szinte csak a megfelelő szemléletű alapmű kiválasztását, a nyelvtani 
haladás sorrendjének eldöntését jelenti. Nekünk viszont magunknak kell 
előállítanunk alapjaitól kezdve a nyelvleírást, s erre ráépítve a kontrasztív 
szemléletű nyelvtant. 

A tantárgy elnevezésében benne van a két irányadó szempont: 
1. funkcionális: „Ez a felfogás a nyelv grammatikáját szerves egység-

nek tekinti, amelyben a részrendszerek egymásba épülnek, és egymástól 
kölcsönösen függnek. Ezért a grammatikai anyag leírásában-bemutatásá-
ban a hagyományos nyelvtani kategóriák csak eszközül szolgálnak a nyelvi 
funkciók kifejezésére. (...) Az egy forma: egy funkció megfelelés helyett 
a kommunkáció-központú nyelvoktatás egyfelől azt keresi, hogy egy funk-
ciót milyen nyelvi formák fejezhetnek ki, másfelől pedig azt vizsgálja, hogy 
egy adott forma milyen funkciók betöltésére alkalmas." (Éder — Kálmán — 
Szili 4,5); 

2. összevető: a hallgatók előzőleg szerzett vagy éppen most elsajátítan-
dó nyelvismeretét úgy kell rendszerezni, hogy az az anyanyelvétől, ill. az 
ismert idegen nyelvektől való eltéréseknek ne egyszeri, szétszórt reprodu-
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kálását jelentsék. Ehelyett a tanuló szerezzen jártasságot abban, hogy a 
nyelv egészének működés közben megnyilvánuló, struktúrájából adódó, 
más nyelvhez viszonyítva rendszerszerű különbözőségeit, il l. hasonlóságait 
összefüggésében értse meg és tudatosan használja. 

A tantárgy oktatása és tanulása annál gyümölcsözőbb és élvezetesebb, 
minél több nyelvet és minél alaposabban ismernek a tanárjelöltek, így sok-
kal szélesebb skálájú, sokrétűbb lehet az összevetés. 

Néhány különböző, magyar és idegen nyelvű, régibb és modernebb 
nyelvleírás bemutatása, az eltérések és közös vonások megállapítása, a kül-
földiek számára készült grammatikák alapkövetelményeinek meghatározá-
sa után indításként áttekintjük a hagyományos és új nyelvtipológiákat, 
alapműként Greenberg, J. H., Language Universals (The Hague-Paris 1976) 
c. tanulmánya szolgál. A vizsgálódások végeztével arra a következtetésre 
jutunk, hogy a külföldiek számára készült nyelvleírás kizárólag szintaxis-
központú lehet. További munkánk ennek jegyében folytatódik: megkísé-
reljük sorra venni azokat a szempontokat, problémaköröket, amelyeket 
feltétlenül tartalmaznia kell egy új, modern, külföldiek számára készült 
nyelvleírásnak. 

A továbbiakban felsoroljuk az érintett témaköröket a felhasznált szak-
irodalom legfontosabb részével együtt. 

/. Szintaxis központú nyelvtanok 

— a hagyományos szintaxistól a mai mondattanig 
— egypólusú, kétpólusú mondat 
— Brassai mondatfelfogása, általános nyelvészeti megfigyelései 
— egy funkcionális mondattan 

Irodalom: 
Klemm A., A mondattan elmélete. Bp. 1928. - Károly S., Az egyszerű 
mondat. Nyr. 82. 1963. — Brassai S., Tapogatódzások a magyar nyelv kö-
rül. Pesti Napló. 1953 . -Uő. : A magyar mondat. AkÉr tő . 1860. - Uő.: 
A magyar bővített mondat. AkÉr tő. 1870. - Uő.: Die Reform des 
Sprachunterrichts. London -Kolozsvár é.n. (1882) - Uő.: A mondat 
dualizmusa. AkNyÉr t . 12. kötet. 1885. — Uő.: A szórend és accentus. Uo. 
1888. — Hadrovics L . , A funkcionális magyar mondattan alapjai. Bp. 1969. 

II. Strukturális szintaxis 

— Tésniére szintaxis-elmélete 
— mondatfunkciós részek és szerkezettagok 
— a mondat eseteinek összefüggése 
Irodalom. 

Károly S., Tésniére szintaxisa és a szintaxis néhány kérdése. ÁNyT. I. 1963. 
— Deme L . ,A beszéd és a nyelv. Bp. 19761. 
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III. A valencia-elmélet 

— története, kialakulása 
— Tésniére, Erben, Jung, Grebe, Schmidt, Admoni valencia-elmélete 
— szintaktikai, szemantikai valencia 
Irodalom: 

Károly S., Id. fent. — Helbig-Schenkel: Wörterbuch zur Valenz und Distri-
bution deutscher Verben. Leipzig 1973. — Brinkmann: Die deutsche 
Sprache. Düsseldorf 1962. 

IV. Valencia a nyelvoktatásban 

— argumentumok a valencia ellen 
— egy valenciaszótár bemutatása 
— a valenciaelmélet felhasználása a gyakorlatban 
Irodalom: 

Prof. Vennemann: Kontra Valenz (kéziratban: Institut für deutsche 
Philologie, München, 1985) — Helbig-Schenkel: Id. fent. 

V. A vonzat értelmezése 
— vonzatfelfogások 
— kötelező és fakultatív vonzatok 
— vonzatok és szabad bővítmények 
— a vonzat kategoriális problémái 
Irodalom: 

Elekfi L., Az igék szótári ábrázolásáról. In: Szótártani tanulmányok. Bp. 
1966. — H. Molnár I., A vonzat problémái és a nyelv közlési funkciója. 
ÁNyT. IX. 1973. — H. Molnár I., Az igei csoport, különös tekintettel a 
vonzatokra. ÁNyT. VI . 1969. 

VI. A tranzitivitás fogalma 

— a vonzat értelmezése korábbi nyelvtanainkban 
— tranzitivitás a tanításban 
— határozók és vonzatok 
Irodalom: 

Zsilka J., Nyelvi rendszer és valóság. Bp. 1971. — Uő.: A magyar mondat-
formák rendszere és az esetrendszer. NytudÉrt . 53. sz. Bp. 1966. — Balogh 
P., Az ige szereplése a mondatban. Nyr. 17. 1888. — Simony i Zs., A magyar 
határozók. I—II. Bp. 1888-1892. 

VII. A tárgy 
— a tárgyhatározó 
— a tárgy összefüggése más mondatrészekkel 
— az implikatívusz problémája 

36 



Irodalom: 
Klemm A., Id. fent. - Kalmár E.,A mondatrészek. Bp. 1904. - Majtyinsz-
kaja K., Vengerszkij Jázyk. Mgszkva 1955. — Éder Z., A magyar igealakok 
személyes névmási tárgy határozottsága. NytudÉrt . 104. sz. Bp. 1980. 

VIII. A határozók 

— felosztása 
— az időhatározó tanításának problémái 
— konjunktívusz a magyarban (célhatározó) 
— egyéb határozók 
— a határozók összefüggése más mondatrészekkel 
— határozó és jelző, értelmező 
Irodalom: 

Balogh Péter: A határozók osztályozása. Nyr. 26. 1897. — Simonyi Zs., 
A magyar nyelv. 18891. - Kiefer F., Az előfeltevések elmélete. Bp. 1983. 
— Antal L.f A magyar jelző három különböző nyelvtani koncepció fényé-
ben. MNy. LX. 1969. - Antal L.,A hatodik mondatrész. Bp. 1985. 

IX. Aspektus a magyarban 
— összevetés más nyelvek aspektusrendszerével (angol, orosz) 
— az aspektualitás mibenléte — az aspektus mint grammatikai ill. lexi-

kai-szintaktikai kategória 
— a magyar aspektusrendszer 
Irodalom: 

Kiefer 1983. Id. fent. — Szabó Z., Az igeképzők jelentése és az igék törté-
néstartalma. Nyr. 84. 1960. — Vörös J., Az igekötő és az igeszemlélet kap-
csolata a magyar nyelvben. Fólia Practico-linguistica I. 1971. — Wacha B., 
Az igeaspektusról. MNy. LXXI I . 1976. - Uő.: Az aspektualitás" és taní-
tása Nyr. 107. 1983. - Szili K., Grammatika Prokrusztész-ágyban. Dolgo-
zatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 8. sz. Bp. 
1985. — Jászay L. f — Tóth L., Az orosz igeaspektusról magyar szemmel. 
Bp. 1987. 

X. A magyar képzőrendszer 
— az igeképzők új kategorizálása 
— az igekötő mint képző 
— a hagyományos képzőfelosztás hiányosságai 
— összefüggések a különböző szófajok képzői között 

Irodalom: 
Vörös J. 1971. Id. fent. - Károly S.,A magyar intranzitív-tranzitív igekép-
zők. ÁNyT. V. 1967. - Abaffy E., A mediális igékről. MNy. LXXIV. 
1978. 
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XI. Egyeztetés a magyarban 

— az egyeztetés alapszabályai 
— az egyeztetés eszközei: pronominalizáció, törlés, személyragozás 
Irodalom: 

Rácz E., Egyeztetés és szöveggrammatika. In: Tanulmányok a mai magyar 
nyelv szövegtana köréből. Bp. 1983. — Pléh Cs. — Radics K., ,,Hiányos 
mondat', pronominalizáció és a szöveg. ÁNyT. XI . 1976. — É. Kiss K., 
A határozott főnévi csoport pronominalizációja. MNy. LXXIV. 1978. 

XII. A magyar szórend kutatásának szórendi fejlődése, a magyar szórend 
nyitott kérdései 

— a hangsúlyos szórend szabályai 
— kötelezően hangsúlyos és kötelezően hangsúlytalan grammatikai-

szemantikai csoportok 
— bizonyos határozófajták és a szórend kapcsolata 
— az igék jelentésváltozásának kapcsolata a szórenddel 
— a hangsúlytalan/nyomatéktalan mondat szórendje 
Irodalom: 

Arany J., A szórend. ÖM. XI. Bp. 1968. — Dezső L A magyar szórend 
strukturális vizsgálata. ÁNyT. III . 1965. - Dezső L. — Szépe Gy., Adalé-
kok a topic-comment problémához. NyK. 69. 1967. — Elekfi L., Az ak-
tuális mondattagolás egyik alapformája a magyarban. NyK. 66. 1964. — 
É. Kiss K.,>4 magyar szintaxis egy transzformációs megközelítése. Kandidá-
tusi értekezés. Bp. 1979. — Uő.:>4 magyar mondatszerkezet generatív leírá-
sa. NytudÉrt . 116. sz. Bp. 1983. — Fogarasi J. f Heuréka! Athenaeum II. 
1838. - Kicska E., Hangsúly és szórend. Nyr. 19. 1890. - Molecz B., A ma-
gyar szórend történeti fejlődése. Bp. 1900. — Simonyi Zs., A magyar szó-
rend. Nyr. 30. 1901. — Vörös J., Az igekötő szórendjének mondatjelentés-
megkülönböztető szerepe. Nyr. 97. 1973. — Hegedűs R., Egy külföldieknek 
írandó magyar nyelvtan elé. Nyr. 111. Újra: Dolgozatok a magyar mint ide-
gen nyelv és a hungarológia köréből 13. sz. Bp. 1987. — Naumenko—Papp 
Á., A magyar szórend fő rendező elveiről. Nyr. 111. Újra: Dolgozatok a 
magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 14. sz. 1987. 

A hallgatók tanítási gyakorlata során látható-tapasztaIható: a nyelvtani 
anyag megtanítása gördülékenyebben, a kifejezetten anyanyelvi szempon-
toktó l , beidegzésektől egyre szabadabban történik. A tantárgy sikerének 
igazi bizonyítéka az lenne, ha a tanév során összekovácsolódó alkotó közös-
ségek munkája eredményeként végre megszületne egy külföldieknek íran-
dó magyar nyelvtan. 

Irodalom: 
Éder Z. — Kálmán P. — Szili K., Sajátos rendező elvek a magyar mint ide-
gen nyelv leírásában és oktatásában. Dolgozatok a magyar mint idegen 
nyelv és a hungarológia köréből 5. sz. Bp. 1984. 
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