
Szili Katalin 

A beszédmegértésről avagy egy hangos anyag 
szükséges voltáról 

0. 1. Az elmúlt néhány év feltűnő változásokat hozott a magyarul tanuló 
külföldi diákok összetételében. Egyetemeinken megfogyatkozott a kulturális 
csereegyezmények keretében 5 évig itt tanuló diákok száma, ami sajnálatos 
tény. Eltűntek a harmadik világból érkező hallgatók gyakran több száz főt 
is kitevő csoportjai, amit kevésbé fájlalhatunk. Kevesebben kívánnak magya-
rul diplomát szerezni, s az egyetemek az igényekhez igazodva készülnek, 
vagy fel is készültek az angol nyelvű szakképzésre. A jövő útja feltehetőleg 
az lesz, hogy csak a hungarológiai tanulmányokat folytató bölcsészhallgatók 
szereznek magyarul diplomát. Ebben az új helyzetben előbb a Nemzetközi 
Előkészítő Intézet vesztette el korábbi szerepét, de az egyetemi nyelvoktató 
központok munkájában is változások következtek be. 

Ha szakmai szempontból, a nyelvoktatást tekintve minősítjük az imént 
vázolt folyamatot - tagadhatatlan negatívumai ellenére is - előremutató, a 
magyar mint idegen nyelv oktatást mozgásba hozó vonásait kell kiemelnünk. 
Megtört végre az a gyakorlat, hogy hasonló célokkal többé-kevésbé azonos 
módon tanítunk. Az elérendő cél nemrég még a bilingvis állapot, a magyar 
szakmai nyelv elsajátíttatása volt. ( Sőt a Budapesti Műszaki Egyetemen 
nem kevesebbre vállalkoztak, mint a magyar szakmai anyanyelvvé emelése. 
) Ehhez az ígéretes nyelvtudáshoz diákjaink úgy jutottak el, hogy előbb a 
NEI-ben megismerték a magyar nyelv teljes formai eszközrendszerét, majd 
ezzel az elméleti tudással felvértezve, de minimális beszédkészséggel az 
egyetemekre kerültek, ahol is a szakszövegek megértésében, interpretálásában 
szerezhettek jártasságot. Mi, tanárok a legmagasabb szintű nyelvtudás kiala-
kítását tekinthettük feladatunknak, de miközben az ehhez vezető módszereket 
tökéletesítettük, egyben erősen specializálódtunk is. Semmi sem indokolta a 
változtatásokat. Diákjaink meglehetős türelemmel igyekeztek átrágni magukat 
a grandiózus célhoz méretezett vaskos könyveken, s az egyetemen az előa-
dások "egy szót sem értek" sokkja után valóban segítségnek érezhették a 
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választott szakterületük nyelvének strukturális sajátosságaira figyelő, annak 
szókincsét tanító, a hiányzó hungarológiai ismereteket is pótló magyarórákat. 
Bár a feladatokhoz mérten nem pazarlóan sok, de mégis hosszú idő / 3 - 4 
év / állt mind a tanár, mind a diák rendelkezésére. 

0. 2. A hosszú távú, teljességre törekvő nyelvoktatás a közelmúltban új 
elvárásokkal szembesült, a differenciált nyelvtanulás igényével. A magyarul 
tanulni vágyók társasága színesebbé vált: nálunk dolgozó üzletemberek, a 
nagyszülők, szülők, nyelvét beszélni vágyók, a tanulmányaikat angolul foly-
tató diákok. Vannak köztük olyanok, akik a mindennapi beszédhelyzetekben 
szükséges nyelvi jártasság kialakítását várják a magyaróráktól, míg mások 
valamilyen speciális olvasási készség megteremtését avagy szaknyelvi alap-
szókincsük megtanítását. Legtöbbször nem is akarnak a legmagasabb szintű 
nyelvtudás birtokába jutni. Tapasztalnunk kellett, hogy esetükben a régi 
módszereink nem igazán „működnek". Az is világossá vált, hogy pótolniva-
lónk elsősorban a beszédkészség fejlesztésének a területén van, mivel új 
diákjaink zöme e készségre szeretne szert tenni. A nálunk élő, dolgozó 
külföldi minél hamarabb beszélni szeretne; nincs ideje, türelme 2-3 hónapot 
arra várni, hogy be tudjon vásárolni a piacon, majd egy újabb hónap, hogy 
érdeklődni tudjon munkatársa hogyléte felől. ( Ha a régi módon, a régi 
könyvekből tanítjuk, hamar csalódik. Gondoljunk az egyik tanfolyamról a 
másikra vándorló diákok sorára. ) Ugyancsak nyelvi ismereteik aktivizálását 
kívánják tőlünk a különféle ösztöndíjak jóvoltából hozzánk érkező magyar 
szakos hallgatók. A beszédértés, a beszédkészség fejlesztése nem hiányozhat 
az állami nyelvvizsgára előkészítő magyartanfolyamok programjából sem, 
hisz az "A" típusú vizsgán a beszédértésüket, beszédkészségüket, a "C" 
típusún pedig mind a négy nyelvi készségük szintjét mérő feladatokat kap-
nak a vizsgázók. 

0. 3. Mivel a modern nyelvoktatásban a beszédértés fejlesztése nem azonos 
a tanulandó lecke szövegének magnetofonról történő meghallgatásával, a be-
szédkészség fejlesztése sem csak a szöveg alapján feltett kérdésekre adandó 
válaszok gyakoroltatását, illetve tartalomelmondatást jelent, hanem mindkét 
esetben kellőképpen graduált, jól kidolgozott feladatok sorát, az előttünk álló 
munka nem csekély. Nem is a megfelelő módszerek, technikák adaptálása 
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okoz gondot, hanem az azokat hordozó tananyagok megalkotása: a szövegek 
válogatása, a hangos anyag elkészítése, a feladatlapok megtervezése. Jelenleg 
- valljuk meg őszintén - küszködünk. Mindenki saját lelkesedésétől, idejétől 
függően iktat be órái menetébe efféle gyakorlatokat, amelyek minden igye-
kezetünk ellenére magukon viselik az esetlegesség, az amatőr kivitelezés 
nyomait: vagy mi olvassuk fel a szövegeket, vagy általunk készített felvéte-
leket hallgathatnak a diákok. Most, amikor a magyar mint idegen nyelv 
oktatásban is a szervezeti átalakulások, a lelkes tervezések idejét éljük, kor-
szerű tankönyvek kiadását tervezzük, hadd érveljek egy a beszédértést 
fejlesztő hangos anyag és az ahhoz kapcsolódó feladatgyűjtemény szükséges-
sége mellett. Az idő- és munkaigényes alapművekre összpontosítva sem 
feledkezhetünk meg ugyanis arról, hogy a nyelvoktatás egy-egy részfeladatát 
felvállaló tankönyvek éppoly nélkülözhetetlenek, mint a komplex nyelvköny-
vek. 

2. 1. A nyelv jelrendszerének felfogása, mások közlésének megértése a 
legtöbb kommunikáció alapja. A kommunikációban részt vevő feleknek meg 
kell érteniük egymást ahhoz, hogy hasznosítható információkat tudjanak egy-
mással közölni. A kommunikatív központú nyelvoktatásnak szükségszerű 
velejárója volt tehát az, hogy az elméleti, valamint az oktatásmódszertani 
kutatások a kezdetektől fogva figyelmet szenteltek a beszédértés fejlesztését 
szolgáló módszerek megteremtésének, a folyamat leírásának. Mindezekből 
levonható tanulság: ez a készség sem " magától " a tanuló veleszületett 
képességeinek köszönhetően alakul ki a nyelvtanulás során. A megértés két-
ségtelenül függ a nyelvi ismeretektől, a nyelvtan, a szókincs birtoklásának 
fokától, az oktatás körülményeitől - célnyelvi avagy bázisnyelvi környezet-
ben folyik-e -, de döntően a kialakítására hivatott módszerek, eljárások 
befolyásolják. Megismerésük a szakirodalomban való elmélyedést igényel tő-
lünk, nem elég a legújabb nyelvkönyveket forgatnunk. Tanári eszköztárunkat 
ezen a területen ugyanis nem gazdagíthatjuk belőlük; még a nyelvoktatás 
módszertanában utat mutató angol, német könyvek közül is csak a jelesebb 
kiadók nevével fémjelzett munkák írói vállalkozhattak arra, hogy a leckék 
szövegét tartalmazó kazetta anyagába ún. szöveg varián sokat szerkesszenek. 
Az írott főszöveg és a változatok közötti különbségek megértését a köny-
vekben általában szubsztituciós gyakorlatokkal ellenőrzik. A módszerek 
szegényessége érthető, hisz a beszédértést fejlesztő gyakorlatok a nyelvköny-
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vekben az általános koncepciónak csak egy részét képezik, a beszéd, a 
nyelvtan, a szókincs tanítása mellett, s nem tekinthetőek e készség teljesér-
tékű, részletesen kidolgozott programjának. 

Az első csak egy nyelvi készséggel foglalkozó munkák a nagy módszer-
tani központokban vagy azok hatásától ösztönözve születtek, illetve a 
nyelvvizsgáztató központok is adtak ki ilyen gyűjteményeket. A beszéd-
megértésre vonatkozó feladatok ezekben egy-egy fejezetet alkotnak, de ta-
lálkozunk önálló kötetekkel is: J. C. Templer, Listening, comprehension 
tests, Heinemann Educational Books, 1971; W. S. Fowler, First Certificate 
English 4: listening, comprehension, Nelson, 1975; D. Byrne, Listening 
comprehension, Evans, 1976. -, hogy csak az elsőket említsem. Jellegüket 
tekintve mind segédanyagok. Erényük, hogy az adott oktatási feladatra össz-
pontosítanak, s éppen homogén voltuknak köszönhetően bármelyik 
nyelvkönyvhöz jól használhatók. Minthogy zömében a nyelvvizsgák követel-
ményrendszerén alapulnak, fontos orientáló, nivelláló szerepet is betöltenek. 

Szerzőik - minden túlzás nélkül állíthatjuk - úttörő munkát végeztek. A 
látszólag egyszerű feladat, a szövegek kiválasztása, megszerkesztése, a hang-
anyag elkészítése, a gyakorlatok kigondolása komoly elméleti felkészültséget 
követel, s nem egy buktatót rejt magában. A beszédmegértés egzakt módon 
nehezen leírható, összetett folyamat, bár kétségtelenül elkülöníthetők fejlő-
désében bizonyos fokozatok a szavak véletlenszerű izolált megértésétől a 
szövegnek mint teljes egységnek a felfogásáig. Az idegen nyelvű beszéd 
kezdetben összefüggő, szünet nélküli beszédfolyam, Gillian Brown találó 
kifejezésével "acustic blur" a tanuló számára, melyből előbb szavakat, majd 
mondaton belüli kisebb egységeket képes felfogni, végül az elhangzottak 
tartalmát, mondanivalóját is megérti. A beszélt szöveg ideális befogadásához 
tehát a megértés említett lépcsőfokait nyomon követve, az ezekben való 
jártasság megszerzésével juthatnak el a diákjaink. Az út elég fáradságos: 
ennek a nyelvi készségnek a gyakorlása állandó, intenzív koncentrálást kö-
vetel, a hallgató figyelme nem landkadhat, mert a megértésben keletkező 
üres foltokat nem tudja pótolni. Ennek ellenére sem feltétlenül unalmas szö-
vegek hallgatását, lélekölő feladatok megoldását jelenti. 

2. 2. Annak megítélésére, hogy a magyar mint idegen nyelv oktatásban is 
sikerrel alkalmazható, hasznos metódusokról van-e szó, kövessünk nyomon 
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egy a megértés említett fázisaira épülő feladategyüttest, melyet a hasonló 
angol munkára is támaszkodva a magyar nyelvre állítottam össze. 

I. A szó megértésének szintje: a magyar nyelv hangjainak megkülön-
böztetése 

Sajnos legtöbb idegen nyelvvel való találkozásunk nem terjed túl az 
akusztikai élményeken, zenei benyomásokon: nem beszélünk olaszul, de a 
nyelv csodálatos dallama fülünkben cseng, szeretjük a franciát nemes hang-
zásáért, mosolygunk a számunkra szótagolásnak tetsző kínain. Egy nyelv 
hangzása ellenérzésünk forrása is lehet. ( Bocsássa meg ezt nekem Goethe 
nyelve. ) A hangzást tekintve nincs szégyellnivalónk; a magyar beszéd in-
tonációja elég monoton ugyan, a magánhangzók aránya azonban ideálisnak 
mondható. ( Mezzofanti állítólag a tíz legszebb hangzású nyelv közé sorolta 
a magyart. ) A tanuló, amikor először hall magyar beszédet, annak hangjait 
ösztönösen hasonítja anyanyelve hangjaihoz. Magánhangzóink gazdag köré-
ből véve a példát, az á hangot az angolul beszélő a but, mother vagy a 
father, bar szavak mély magánhangzóival azonosítja, így is ejti; vagyis az 
anyanyelvéből hiányzó hangokat asszimilálja az érzése szerint hozzá legkö-
zelebb állóhoz. Hasonlóképpen mossa össze az a, á, o, ó, u hangokat az 
orosz diák. A finn anyanyelvű ellenben az affrikáták és spiránsok számát 
csökkenti le nyelvünkben drasztikusan, mert nem érzi köztük a különbséget. 
A nyelvoktatás sietségében, a kétségtelenül fontosabb feladatokra figyelve 
hajlamosak vagyunk arra, hogy szemet hunyjunk olyan "kis" hibák fölött, 
mint a hangok rossz ejtése, a percipiálás, a kiejtés és az írás egységének 
hiánya. A következmények: hosszabb szövegek hallgatásakor a rossz percep-
ció több félreértés forrása lehet, akadályozza a megértést. A rosszul észlelt 
szó csak rövid ideig hangzik fel a beszéd folyamán, a tanulónak nincs ideje 
visszatérni rá, újraértelmezni. Ugyancsak az érzékelés - kiejtés - írás egysé-
gének hiányával magyarázható az a jelenség is, hogy viszonylag biztos 
nyelvtudással rendelkező diákok is bizonytalankodnak egy-egy ismeretlen szó 
leírásakor, s sokszor azért nem találják a szavakat a szótárban, mert rosszul 
jegyezték le őket. Ha nyelvoktatás kezdeti szakaszában több figyelmet szen-
telünk e problémának, elejét vehetjük a későbbi hibáknak. 

Előbb a hangok helyes "értésének", különbözőségeik pontos érzékelésé-
nek képességét kell létrehoznunk. Az erre hivatott feladatok egyszerűek. 
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játékosak. Az a és o hangok hallásának ellenőrzésére például használhatunk 
totó jellegű feladatokat (Ha o hangot hall az l-t, ha a-t, a 2-t jelöli meg.), 
kitöltendő szósorokat (k...r, k...r; t r, t...r) stb. A pontos érzékelésre épülhet 
aztán a kiejtés tanítása. A kettő szinkronja már maga után vonja a biztos 
íráskészséget. Ne tartsunk attól, hogy az ilyen néhány perces játékokkal 
értékes időt veszünk el a nyelv tanításától ! Később mindez megtérül a 
pontos kiejtésben és biztos írásban, de a feladatok összeköthetők a szókincs 
ismétlésével, sőt egyes nyelvtani jelenségek - pl. a kötőhangzók - gyakorol-
tatásával. Ahogy talán e vázlatos problémafelvetésből is kiderül, a 
beszédhangok helyes érzékeltetésének, kiejtésének tanítása sok érdekes, hasz-
nos feladat lehetőségét rejti magában. ( Tudomásom szerint Kozma Gábor 
kollégám asztala akár egy könyvre valót is rejt belőlük magában. ) 

II. A mondat megértésének a szintje - a beszédegységek felfogása 

A szó megértését, melynek alapfeltétele a tanult nyelv hangjainak pontos 
azonosítása, a nagyobb beszédegységek, a szavak mondaton belüli kapcsoló-
dásainak megértése követi. Már kezdő szinten elérhető, hogy a tanuló 
rövidebb közlések lényeges információit kiszűrje az elhangzottakból. Ehhez 
előbb a szavak folyamában fel kell fedeznie a szüneteket, hogy szét tudja 
választani őket. Segíthetjük akár az anyanyelvi oktatásból kölcsönzött felada-
tokkal is. Versenyt rendezhetünk abból, ki milyen pontosan állapítja meg, 
hány szóból állnak a felolvasott mondatok, szét tudják-e választani a szava-
kat az egybeírt szövegváltozatban a hallásukra támaszkodva. Például 
ilyeténképpen: Holnaputánjszéijidíjlesz. A szókezdetek és végek felismerése 
után tudja csak a diák az elválasztott szavakat új jelentésbeli egységbe kap-
csolni. Valahogy így: Holnapután / szép idő / lesz. A beszédegységek 
elkülönítésére legalkalmasabbak a rövid, maximum négysoros párbeszédek, 
1-2 mondatos megnyilvánulások, melyeknek meghallgatása után a tanulónak 
rajzos vagy fotóval illusztrált feladatlapot kell kitöltenie. 
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Néhány javaslat a dialógusokra és a megválaszolandó kérdésekre. 

1. 
Ma Budapesten csodálatos idő van. Süt a nap, a szél sem fúj. 

b, _ c, 

2. 
A: 
B: 
a, 

- Teát vagy kávét kérsz? 
- Egyiket sem. Inkább egy pohár tejet iszom. 

^ b-
d, 

3. 
A: 
B: 

a, 

Bocsánat, a Petőfi utcát keresem. 
A Petőfi utcát? Az nincs messze. A harmadik utca balra. 
Bocsánat, nem balra, hanem jobbra. 

b, L ü d, 

Szerény rajztudásom megakadályoz abban, hogy újabb dialógusokat il-
lusztráljak, de talán ennyivel is kedvet keltettem kipróbálásukhoz, hasonló 
feladatok alkotásához. Eredeü rendeltetésük mellett többféle módon és céllal 
használhatók. így osztálymunkában: a tanulókat két csoportba osztjuk, s az 
egyik tagjai olvassák, játsszák a párbeszédeket, a másik fél pedig megoldja 
a feladatlapokat. Az illusztrációk jó szolgálatot tehetnek a beszédgyakorlatok-
ban is. Igaz ugyan, hogy a szellemes, jó rajzok sok plussz munkát 
jelentenek, mégsem mondhatunk le róluk, már csak alapvető metodikai sze-
repük miatt sem. Azzal ugyanis, hogy utalnak az elhangzó beszéd 
szituációjára, áthidalják a távolságot a hallgató elvárásai és a megértés kö-
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zött. Látva őket, a tanuló körülbelül sejti, hogy miről szól majd a szöveg, 
és valószínűleg jobban is érti. A gyakorlatok így inkább megközelítik azokat 
a helyzeteket, amelyekbe a nyelvórán kívül kerül. A valós életben is bizo-
nyos elvárásokkal és céllal hallgatunk. Látjuk azt, akit hallunk, emellett több 
vizuális, valamint környezeti információ, nyom árulkodik az elhangzó közlés 
tartalmáról. Ezek a hatások néha oly erősek lehetnek, hogy szinte feles-
legessé teszik a nyelvet: ha valaki cigarettával a kezében kérdez tőlünk 
valamit, biztosak vagyunk abban, hogy tüzet kér, mégha nem is értjük mit 
mond. A rendőr és a sebességi korlátozást túllépő külföldi kommunikációját 
is szinte feleslegessé teszi a szituáció. Az autós előbb a vezetői engedélyét, 
majd a pénztárcáját kezdi keresni, mert nincs kétsége a magyarul beszélő 
rendőr mondandójának lényege felől. Magnetofonról hallgatva ugyanezt, fo-
galma sem lenne arról, hogy ki, hol és mit mondott neki. 

Tények, adatok megértése összefüggő szövegben 

Habár ez a szint még mindig a mondatok, a mondatokon belüli informá-
ciók felfogását jelenti, a hosszabb - rövidebb szövegek meghallgatására 
épülő gyakorlatokat mégis körültekintően kell alkalmaznunk. Ha nem meg-
felelő időben és előzmények nélkül találkoznak diákjaink ilyen feladatokkal, 
eleve kudarcra ítéljük őket. Figyelmük a szöveg felénél ellankad, a rájuk 
zúduló újabb és újabb mondatokban már meg sem próbálják felvenni a 
megértés elveszett fonalát. így valóban értelmetlen időpazarlássá válik a szö-
veghallgatás. Ezt elkerülendő az abszolút kezdő szinten túlhaladva 
megpróbálkozhatunk a diákok által zömében ismert tényeket, információkat 
tartalmazó anyagokkal. Kiválasztásuknál arra is ügyeljünk, hogy nyelvi szint-
jük ne tegye lehetetlenné a megértést, a szavaknak kb. 70%-a legyen ismert, 
zömében tanult nyelvtani jelenségekből épüljenek fel. Személyes tapasz-
talatom az, hogy több nyelvkönyv birtokában sikerrel válogathatunk ezek 
céljainknak megfelelő leckéiből, de összekapcsolhatjuk az ilyen típusú meg-
értés fejlesztését az új nyelvtani anyag gyakoroltatásával. Például 
szerkeszthetünk történetet egy család hétvégi programjáról a hova? kérdésre 
felelő helyhatározó ragokra vagy az időhatározókra koncentrálva. Megkérhet-
jük őket, hogy derítsenek fényt a szóban bemutatott család tagjai közötti 
rokonsági kapcsolatokra, amikor a birtokos személyjeleket tanítjuk stb. 

Az alábbi szöveg és a hozzá kapcsolódó kérdések inkább e lépésekre 
bontott "tanulási" folyamat utolsó fokát mutatják, amikor is a diákok a 
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hasonló hosszúságú és nehézségű szövegekben megértik a szükséges infor-
mációkat. 

A meghallgatandó szöveg: 
És most, mint mindig a műsorunk végén, éttermeket ajánlunk azoknak, 

akiknek nincs kedvük otthon főzni, mosogatni. Ha olcsón finomat akarnak 
enni, keressék fel a Tavasz éttermet, amely mindennap 12-től éjfélig tart 
nyitva. Hétfőn szünnap. A választék igazán gazdag. Csak húsételből 26 közül 
választhatnak. Házias ízek, olcsó árak - ez a Tavasz étterem. Egy négyfogá-
sos ebéd - leves, főétel salátával, édesség, kávé - 420 forint. A kiszolgálás 
gyors és udvarias. Az étterem különösen büszke balatoni boraira. Ne felejt-
sék megkóstolni őket! Ez volt tehát a Tavasz étterem. Ha asztalt kívánnak 
foglalni, hívják a 180-5718 - as telefonszámot. Még egyszer a telefonszám: 
180-5718. Jó étvágyat kívánunk! 

A tipikus étteremajánlat megértését ellenőrizhetjük egy a fő információkra 
kérdező kártya kitöltésével: 

Az étterem neve: 
Nyitvatartás: 
Szünnap: 
Árak: 
Egy négyfogásos ebéd: 
Telefonszám: 

Készíthetünk persze választásos feladatlapot is a következő módon: 
Az étterem büszke a, a gyors és udvarias kiszolgálásra 

b, az olcsó árakra 
c, a balatoni boraira 
d, hogy mindig asztalt kell foglalni 

III. A szövegmegértés - a szövegnek mint teljes egésznek a megértése 

Haladó szinten a tanuló - optimális esetben - túljut a részinformációk 
felfogásán. A szöveg hallgatása közben tud szelektálni fontos és kevésbé 
fontos állítások között, képes gondolatmenetét követni, megérti mondaniva-
lójának lényegét. E részt és egészet differenciáló megértésmód valójában 
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alapja a beszédmegértés legmagasabb fokának, amelyet elérve a tanuló 
összefoglalja, interpretálja az elhangzottakat. 

E készségek fejlesztését leghatékonyabban a különböző hangos anyagok 
segítik. A szövegek felépítése mindkét esetben megköveteli, hogy a megértés 
íve ne töijék meg, mert ellenkező esetben a gondolatmenet hiányzó láncsze-
mei annyira összekuszálhatják a mondanivalót, hogy a diák legjobb esetben 
is csak saját fantáziájára támaszkodva próbálkozhat meg rekonstruálásával, 
íme egy véleményeket ütköztető párbeszéd, ami egy férj és felesége (ki 
más?) között hangzik el. 

Feleség: Abba tudnád végre hagyni az újságolvasást? 
Férj: Mindjárt befejezem ezt a cikket. Csak nem romlott el valami: 

a vasaló, a porszívó vagy a mosógép? 
Feleség: Nem, de meg kellene már végre beszélnünk, hogy hova 

menjünk az idén nyaralni. Ideje lenne eldöntenünk, ha még 
lakókocsit is akarunk bérelni. 

Férj: Lakókocsit? Honnan veszed ezt a furcsa ötletet? 
Feleség: A múltkor az alattunk lakó hölggyel együtt álltam sorban 

a zöldségesnél, ö mesélte, hogy tavaly egy lakókocsival mentek 
le a Balatonhoz. 

Férj: Hogy egy zsúfolt kempingben töltsem a szabadságomat, ahol 
valaki állandóan bömbölteti a rádióját, órákat kell várni, hogy 
sorra kerüljek a zuhanyzóban? Különben is biztos esik majd az 
eső, és akkor ülhetünk egész nap a szük kocsiban. 

Feleség: Óh. ezek a modern lakókocsik nagyon kényelmesek: hideg, 
meleg víz, villany van bennük. 

Férj: De ha meleg van, nem tudsz aludni a melegtől, ha hideg van, 
megfagysz. 

Feleség: Viszont van konyha is bennük. Mindennap tudok főzni, így 
jóval olcsóbb lenne az étkezés. A múlt nyáron annyit 
panaszkodtál az étteremárakra is. 

Férj: Ha főzöl, akkor nekem vásárolnom kell. És akkor ott van még 
a mosogatás. Nem lenne jobb inkább egy magánháznál szobát 
bérelni? Biztos találunk a közelben valami olcsó vendéglőt. 
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Feleség: Persze, az kényelmesebb lenne. Egy kétágyas szoba, 
terasszal, szép kilátással a Balatonra. Mindig szerettem volna egy 
ilyen házban lakni. De ez biztos többe kerülne, mint a lakókocsi. 

Férj: Üsse kő, egyszer nyaralunk egy évben. 
Feleség: Ha úgy gondolod, akkor holnap felhívok egy utazási irodát. 

Már kinéztem egy kiadó lakrészt Badacsonyban a hegyen. 

A társalgás, a felek érveinek megértését, a következő állítások igaz, illet-
ve hamis voltának eldöntésével kell a diáknak bizonyítania: 

1. A feleség a zöldségesnél sorban állva a kolléganőjével beszélt a 
nyaralási lehetőségekről. 

2. A férj izgalmasnak találja a kempingezést. 
3. A feleség kész házimunkát végezni a nyaralás alatt. 
4. A férj nehezebben adja ki a pénzt, mint a felesége. 
5. A fé r j végül a zsúfo l t ság miatt nem egyez ik bele a 

kempingezésbe. 
6. A feleség előre tudta, hogy a férj nem szívesen kempingezne. 
7. A házaspár feltehetőleg egy lakást bérel majd. 

A mondatok igazságtartalmának eldöntése nem is olyan egyszerű, hisz 
nemegyszer ravasz buktatókat rejtenek magukban. ( Az 1. mondatban példá-
ul a feleség nem a kolléganőjével beszélt. A 7. mondat szintén rossz, mert 
lakrészt és nem lakást bérelnek. ) Az ilyen és hasonló "csavarok" kivédésé-
nek módjára meg kell tanítani a diákokat. 

Az ismertetett gyakorlattípus mellett természetesen alkalmazhatunk máso-
kat is, így megalkottathatjuk az elhangzott szöveg parafrázisát úgy, hogy a 
diáknak az általunk elkezdett mondatokat kell pótolnia a hiányzó részekkel, 
de összeállíthatunk szokásos kérdés - felelet feladatokat. A beszéd megérté-
sének ettől a pontjától igazán nincs messze az a szint, melyen az 
elhangzottak interpretálását, összefoglalását is számon kérhetjük, sőt a tanuló 
képes véleménynyilvánításra, vitára is a tanult idegen nyelven a szóbanforgó 
témáról. 

3. 1. Az előzőekben bemutatott szövegek elkülönítése, tipizálása kétségtele-
nül önkényesen történt, mint ahogy kicsit az a megértési szintek ilyen 
felosztása is. A mindennapi beszédhelyzetekben a hallgató ritkán találkozik 
ennyire egynemű, homogén szövegváltozatokkal, csupán arról beszélhetünk, 
hogy a különböző helyzetekben megértéskészségének más - más összetevőire 
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kell jobban támaszkodnia: egyszer inkább adatokra, tényekre van szüksége 
a szövegből, máskor gondolati üzenetét kell felfognia. 

A megértési készség kialakítását, fejlesztését célul tűző hanganyag ösz-
szeállításánál, kiválogatásában mégis a didaktikai elvek következetes 
érvényesítését kell elsődleges szempontnak tekintenünk. Ez azt jelenti, hogy 
a nyelvoktatás standard témaköreihez - utazás, szórakozás, étterem, hotel, 
család, egészség stb. - kellene találnunk eltérő szintű, a céljainkkal harmo-
nizáló hangos anyagokat. Mivel ez csekély sikerrel kecsegtető vállalkozás 
lenne, nem kell visszariadnunk attól, hogy ilyen szövegeket írjunk, s azokat 
hangosítsuk. (Ezt a példának tekinthető angol, német munkák is megteszik.) 
Természetesen törekednünk kell arra, hogy minél gyakrabban éljünk a mé-
diák nyújtotta lehetőségekkel. 

Egy ilyen hangos anyag létrehozása nem kis munkát követel az arra 
vállalkozóktól, de megítélésem szerint nem sokáig halogatható kötelességünk. 
El kellene készítenünk kényszerűségből, mert a legtöbb magyar nyelvkönyv-
höz egyáltalán nincs hangos anyag. 

Egy bármely könyvvel kompatíbilis, annak tanmenetébe illeszthető hangos 
anyag igazán hiányt pótló munka lenne, kiváltképpen a külföldi oktatóhelye-
ken, ahol a diákok egyetlen anyanyelvi forrása nemegyszer a magyar lektor. 
Megvalósítása mellett szól a nyelvoktatásban végbement fejlődéshez való 
felzárkózás igénye is. Az utóbbi másfél évtized változásaiban jól nyomon 
követhető tendencia a négy nyelvi készség - olvasás, írás, beszédértés, be-
széd - kialakításának elkülönülése. Már nem általában a nyelvet tanítjuk az 
olvasmányszövegek és a nyelvtan segítségével, hanem sokszor egy csoporton 
belül is más tanárok foglalkoznak az említett készségek fejlesztésével eltérő 
módszereket, eljárásokat alkalmazva. A beszédértés tehát, akár a nyelvórán 
belül, akár külön tárgyként, a másik három készséggel egyenrangú tárgyát 
képezi a nyelvoktatásnak. A nyelvórák korszerű felosztása, szerkezetük át-
alakítása több magyar nyelvet oktató helyen megtörtént. Ezek azonban csak 
elszigetelt próbálkozások: a magyar mint idegen nyelv oktatás egészére ki-
terjedő hasonló vátozások mindaddig váratnak magukra, amíg a továbblépést 
ösztönző, a fejlődést lehetővé tevő korszerű alapmunkák, segédanyagok el 
nem készülnek. 
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