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( 	 ELŐSZÓ  

Ez a munka tulajdonképpen 1972eben kezdett íród' 

ni. Az egyetem elvégzése után ekkor kerültem első állo.. 

máshelyemre, egy vidéki kisvárosba. Választásöm azért 

esett éppen arra a városra, mert ott a francia nyelv ta® 

nitásának biztató perspektivái ígérkeztek; a francia nyelv 

tanitása több gimnáziumi osztályban, a TlT®ben, francia 

testvérvárosi kapcsolatok, tolmácsolás, a francia kultura 

közvetitése.. . 

A gyakorlati munka az egyetemi képzés elméletére 

alapozva indult. A tanitás során folyamatosan ujabb elmés 

leti ismeretekre volt szükség, mig végül a tapasztalatok 

kal, összeállt, egy pedagógiai, módszertani rendszer. 

Az idegennyelv..oktatást természetesen nekem sem 

sikerült "megváltani." Abban viszont bizonyosabb vagyok 

mint valaha, hogy a pedagógusnak, nem  csak a tanórán, 

és nem csak a tanórákon kívül, tehát nem csak az 

iskolában van a munkahelye; tárgyának követeként kuli. 

turaközvetitő szerepet kell betöltenie olyan hatósugárban, 

amilyenre csak erejéből telik. Még akkor is, ha látszó.. 

lag az igénytelenség kedvet szegő taszitásait érzi. A 

változtatás dinamizmusaa tőle eredhet. 

Pedagógusi tapasztalataim összefoglalása, a letisz.. 

tuló elemzéseken tuljutva, hasznos példákat, tanácsokat 

• kinálhat elsősorban a szakos, de más tárgyat tanitó peed  

dagógusoknak is. Emellett, egyy.egy hosszabb periódus 

után az elvégzett munka rendszerezése önmagunk szak.. 



Í mai és emberi továbblépéséhez is szüksEtes. ~ 

Hálával tartozom Dr. Ágoston György egyetemi tanág: 

nak, tanszékvezetőnek és Dr. Nagy Géza docensnek, tan..  

székvezetőnek, akik kiegészitéseikkel, helyreigazitásaikkal, 

bátoritásukkal nagy segitséget adtak a dolgozat .megirásá.. 

hoz. Külön köszönetet  mondok  Dr. Zsolnai Józsefnek, az 

Országos Oktatástechnikai Központ főosztályvezetőjének; 

egykor vezető munkatársamnak, akinek tanácsai, néha 

kritikai figyelmeztetései e dolgozat elkészitésének nagy 

hajtóerőit jelentették. 

Szekszárd, 1980. 

U- 	 ;"r  



L, fejezet  

A PROBLÉMA' FELVETÉSE. CÉLKITÜZÉS. 

A MEGOLDÁS MÓDSZEREI. A TÉMAVÁLASZTÁS. 

Bár hazánkban szép hagyománya van az idegen... 

nyelvi kulturák intézményes terjesztésének, mégis napjaink 

visszatérő gondja; nem elég hatékony a nyelvtanitásunk, 

nem kielégitő a nyelvoktatásban részesülők nyelvtudása. 

Állitásunkat az általános tantervű gimnáziumi, az 19786 

'79ties tanévig érvényben lévő tanterv és a társadalmilag 

szükséges nyel-41.46s összefüggéseinek elemzésével kiiem 

vánjuk bizonyitani. 

Az a föltevésünk, hogy elérhetjük a tanulókkal a 

nyelvtudás magasabb szintjét. Az ezt célzó oktatómunkát 

a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban végeztük az 

1972173e.as ® 1975/766os tanévig. Az anyag feldolgozásáe. 

ra hatnak az iskolán kívüli TIT% nyelvoktatásban szerzett 

tapasztalatok és az embllett, illetve az azóta elvégzett ele 

méleti elemzések. 

Jelen dolgozat célja: a francia nyelv és kultura tan*. 

órán kivüli terjesztésére forditott négyéves munka tapasz*, 

talatainak összegezése, elméleti végiggondolása és a nyelve+ 

tanitás perspektivái felvázolása. Ennek során vizsgáljuk a 

tanórán kívüli tevékenységek megtervezését, megszervezés+ 

sét és lebonyolitását, a kapcsolódó tematikák összeállitá5 

sát, az alkalmazott módszereket és a munkával kapcsolati, 

tos tanulságokat. A megközelités didaktikai aspektusból 

történik, de igyekszünk tisztázni az adekvát nyelvelméleti 



és kommunikációelméleti kérdéseket 

A dolgozat gondolatmenete módszertanilag az elmélet 

és a gyakorlat egységére épül. Az első elméleti részben 

e. a tisztázandó elméleti kérdésekhez kapcsolódva, a törtéti 

neti módszer jegyében 	helyet kapnak kulturtörténeti vizse. 

Bálódások is, melyek segitik a probléma hátterének feltáá. 

rását. Ebben a részben fölvázoljuk az idegennyelvi tudás 

szerkezetét, fajtáit, szintjeit. Az elméleti rész azért került 

előre, mert a gyakorlati munka beinditása megkövetelte  a 

vonatkozó és felmerülő elméleti problémák elemzését és 

körülhatárolását, miként az ezen a téren hasonló célzattal 

végzett tevékenységek pedagógiai tapasztalatainak számba 

vételét és felhasználását. :  

Az ezt követő nevelői tapasztalatleirás adja az elmée. 

leti rész gyakorlati képét, amely e. az eredeti szándék sze*, 

rint d igyekszik konzekvensen követni az elméleti fejtegeti 

téseket. A téma összetettségéből következően a részben is 

éppen a világosabb értelmezés kedvéért ti elméleti sza' 

kaszok is megtalálhatók, melyek 'ó a gyakorlat eredményei*. 

vel F. bizonyithatják a tanórán kivüli tevékenységet elinditó 

hipotézis igazát.. 

A témaválasztátt indokolja, hogy a tárgyban ti a 

francia nyelv és kultura tanórán kivüli á t f o g ó oktat 

tásában ® a hazai szakirodalomban kevés tapasztalatleirá s*. 

sal találkozunk. ' 



11. fejezet 

AZ IDE G ENNYELVI TUDÁS JELENTŐSÉGE 

Az idegennyelvi tudás értékéhez több oldalról kö.. 
J, 

zelithetünk; 1. az egyes embert előnyökhöz juttatja 

hasznos; 2. a nyelv grammatikai strukturája, logikája, vaj, 

lamint a nyelv és a hozzátartozó társadalmi alakulat törte 

téneti, kulturális háttere gazdagitja az embert ' hozzájár' 

rul alakitásához; 3, az idegen nyelv birtoklása az egyén 

sokoldalu életnyilvánitását teszi lehetővé, ami  az emberi 

kapcsolatok sokrétűségéhez vezet.: A sokrétű emberi kapa; 

ésolatok pedig szoros és intenziv közösségi életet ered' 

ményezhetnek. A nyelv paradoxona, hogy populációkat 

lönit el nációkká egyesitve, s egyszersmind összekapcsol' 

ja őket e, 4.' a nyelv, a marxi fogalommal élve, a "világ. 

érintkezés" eszköze.? 

1. Az idegen nyelvek jelentősége és használata általában 

Az emberiség a világban kialakult cserekapcsolatai 

révén idegen nyelvek használatára van kényszeritve. Az 

együttmüködést igénylő gazdasági, politikai,  tudományos 

és sporttevékenység, vagy a nemzetközi kommunikáció 

olyan formái mint pl. a konferenciák, a közlekedés, a tue, 

rizmus az államközi szervezetek bővülését eredményezik. 

Szerdahelyi István, Bábeltől a világnyelvig ci.mü könyvé' 

ben 150 államközi és 1.300 nem  államközi szervezetet 

említ. 

A rádió, a televizió, a film, az ujságok, a statisztie, 



r kák révén információözön árasztja el az emberiséget. Az -1  

információkhoz, egyre nehezebben lehet hozzájutni; a szake 

irodalom igénylése és terjesztése viszont létszükséglet. 

Megnő a forditóirodák és a forditóközpontok munkája és 

szerepe; ez pedig az idegennyelvü szakirodalom jelentős 

növekedésével jár. Az ENSZeben évente átlagban 270 ezer 

oldalt forditanak le, a nyelvi szekció 82 francia forditót (ez 

a legtöbb) fóglalkóztat.; Annak érzékeltetésére, hogy milyen 

tetemes összeget tesznek ki a tolmácsolási költségek, a ' 

következő adatokat emlitjük meg; két tolmács napi költsége 

50 dollár, belső forditási költségek; 825,954 dollár, amiből 

a francia nyelvee 344.101 dollár jut. 3  

Látjuk, hogy az emberiség szükségleteinek kielégitée -  

sét szolgáló idegennyelviségre mekkora enegiá'' pénz fordit., 

Az idegén nyé .v tanulása, mind az egyén, mind  a társadag" 

lom oldaláról nézve hatalmas pénzösszeget, energiát von el. 

Kérdés, hogy a befektetés arányban állee az ebből eredő 

haszonnal. Természetesen a megtérülés mindig kisebb a ráe 

forditásnál, de egyre inkább kimutatható az a nyereség, ag 

mely a szakemberek kifejezetten idegennyelvi tudásából eé. 

red, s amelyből ily módon d az egész társadalom profitál 

(szakkönyvek, filmek forditása, a •gazdasági.kereskedelmi 

tárgyalások alkalmával a részletek pontos .megértése, illetve 

a háttérben szunnyadó összefüggések átlátása stb.). Idézet 

Az Európai Biztonsági és Együttmüködési Értekezlet Záró. 

okmányából; Az idegen nyelvek "a népek közötti jobb, köle 

csönös megértés és nemzetközi együttrnüködés erősitésének 

fontos eszközei, igy szolgálják valamennyi nép hasznát .és 

a jövő nemzedékek javát." 

4 

Felvetődik; mely nyelv vagy nyelvek vállalják maguke 

ra az interkommunikációs feladatokat, helyesebben, mely_; 
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„-nyelvek kénytelenek e,  e tekintetben d háttérbe szorulni. Az 

együttmüködés során d politikai vonatkozásban s az a neme, 

zet, amelynek a nyelve közvetitő szerepet kap, előnyökhöz 

jut. , Viszont azt is tudomásul kell venni, hogy gazdaságin 

politikai okokból eredően vannak preferált nyelvek, amelyek 

nem ismerete  hátrányt jelent.  Az ENSZ 1946aban egy a 

nyelvhasználatról szóló határozatában a következő nyelve 

ket fogadta el a diplomácia hivatalos nyelvének: az angolt, 

a franciát, az oroszt,  a  spanyolt, a kinait.; Ezt a rep ertoárt 

1973eiban hatodik hivatalos nyelvként az arab bővitette. 5  

E nyelvek hegemonisztikus törekvései mellett .megfie, 

gyelhető egy semleges nyelv, az eszperantó táborának 

mozgolódása.. Az eszperantisták világméretű mozgalmának 

szándéka: az eszperantót mint közvetitő jelrendszert közös 

nyelvvé tenni.. Az ügyben pro és kontra elhangzá,nak tart.. 

talmas érvek; a vitában számos nyelvész, iró és közéleti 

személyiség vesz részt. Hazánkban is erősen  megoszlanak  

a vélemények. Az eszperantó mellett érvel például Bárczi 

Géza és Szerdahelyi István.. Utóbbi szerint az eszperantó, 

reprezentálva az indoeurópai nyelvi sajátságokat, tanitásA 

tanulásra alkalmas mikronmodell, a kezdeti nehézségeket 

lecsökkenti és egyben hasznos bevezető más nyelvekhez 

is.ó  Ellenkező álláspontot képvisel például Illyés Gyula. 7  

Anélkül, hogy ezt a vitát hamarosan és egyértelműen 

'eldönthetőnek tartanánk, véleményünkkkel azon nézetekhez 

csatlakozunk, melyek az eszperantó általános érvényű hia 

vatalos közvetitőként való elterjesztését némi fenntartások 

kal fogadják. Nem kivánunk e helyen részletes ele.mzéseká 

be bocsátkozni, csupán annyit jegyzünk meg, hogy a nagy 

népek minden bizonnyal nem mondanak le nyelvük "világi"  ==_a—==  === 
L használatáról, s az adminisztrativ döntéshozatal sem célra 



vezető. . A kommunikáció egyes fajtáinál, például a közleá 

kedésben az eszperantó bevezetése kétségtelenül az egyte 

értelmüség hasznát hozhatná. Ugy gondoljuk azonban, 

hogy az eszperantó nem vetekedhet az élő nyelv vonz 

erejével. Egy nemzeti nyelv eszköz is az embernevelésE. . 

ben, a világképformálásban. Ha az eszperantó a nemzetkör 

zi érintkezés egyes formáiban elképzelhető is, de a franc. 

cia, a.z angol szellemi élet nagy alkotásainak, kulturjavaite 

nak közvetitő élményként való megismeréséről az emberi 

ség nem mondhat 1 e. Főleg nem  mondhatnak  

le az olyan kis népek, mint mi, magyarok. 

2.; Magyarország igénye az idegen nyelvek iránt 

18600ban Programm::' a nemzetiség és, nemzetiségék 

tárgyában cimmel, igy ir Mocsáry Lajos; "...` s mi,  Magyar  

hon különféle nemzetei, mert rászorolunk a külföldre, s 

nem elégelhetjük az ismereteknek saját nyelvünkön és sa te  

ját körünkből kerülő forrásait. Nyelvek tanulása osztály 

részünk helyzetünknél fógva."8  Helyzetünkkáíl adódóan, ha 

egy magyar diák megtanulja  a magyar irodalmat a világ, 

irodalomból tulajdonképpen még semmit sem ismer, .mig a 

francia diák, saját irodalmán tuljutva, a világ irodalmának 

felét birtokolja, Ady Endre 1906. szepté.mber 40.én, a Pesti 

Naplóban} '-eképpen jövendöl; "ötven év mulya a magyar 

gyereknek ugy kell születnie, hogy legalább angolul, nép 

metül, franciául beszéljen, vagy nagy baj lészen.,Aztán 

9  mindjárt legalább egy szláv nyelvet kell tudnia.t! 

A nyelvtudásnak fontos népgazdasági jelentősége 

van; az idegen nyelvek ismerete egy kis ország tudomá, 
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+' nyostechnikai és gazdasági fejlődésének kulcskérdése.. Al 

nemzetközi .munkamegosztásban kialakult, s egyre kiterjedő 

együttmüködés zökkenőmentes lebonyolitása a jövőben sziné, 

te megoldhatatlan a szakemberek kellő szintű idesennyelvi 

felkészitése nélkül.. A tolmács utján történő információcserén 

nek több buktatója van; a technikai nehézségek miatt elhun 

zódnak a tárgyalások, az észre nem vett nyelvi csapdák, a 

tárgyalópartner nyelvi viselkedéskulturájától elütő, nem egée 

szen udvarias gesztusok tönkretehetik a kapcsólatteremtést.. 

Az állami pénzen, tolmács nélkül külföldre utaztatott szak 

ember több veszteséget hoz a népgazdaságnak, mint hasze, 

not. 

A nyelvtudás a mindennapi cserekajicsolatokban, a 

turizmusban is meghatározó. Az átutázókat is  számitva 1976e 

ban 10 millióan jöttek hazánkba és 3,5. Millió  magyar  utazott 

külföldre, 1978e,ban 17 millió külföldi fordult meg nálunk, és 

5,5 millió  magyar látogatott külföldre. °  

A nyelvtudásnak azonban tolmácsiepraktikus célokon 

tul egyéb lehetőségei és távlatai is vannak. :  igy az idegené 

nyelvicivilizáció magasabb szintümegismerése és terjeszti, 

tése. Ezt a problémát később bővebben kifejtjük.. 	- 

A korszerű általános műveltség egyik eleme az idegen 

nyelvi tudás, amely egyuttal elősegiti az anyanyelvi kultura 

mélyitését is, és fokozza az egyén felelősségét tudásának 

felhasználásában,»  

A hazai idegennyelvi tanulástörténet vázlatos érintéses 

kor csupán a nagy nemzetek nyelvére vonatkozóan teszünk 

útalásokat.a, Az adatszerű táblából, amely szükségszerűen 

tükrözi Magyarország, illetve a  magyar  közoktatáspolitika tör*► 

téneti alakulását, kiderül, hogy középiskoláinkban elsőként- a 
I 

német nyelvet kezdték oktatni 1851eben. Ezt követte 1887Mben 
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( a francia, 1926.;.ban az angol és 1950.ben az orosz.  

Közoktatásunk demokratizálódását is jelzi, hogy az 1937, 

38Bsas tanévben a tanulók 67 százaléka nem  tanult  idegen 

nyelvet,  mig az 1973J74;aes tanévben ez a szám; 1,2 %.;  

Az 1973,74es nyelvtanulási helyzet a négy nagy élő  

nyelv figyele .mbevételáve1: 13  

IskolatiEus: orosz angol francia német  

Ált. iskola 498.406 6.498 1.883 12.631  

Középiskola 212.734 31.175 12.709 45.066  

Felsőoktatás 30.400 8.551 1.724 4.232  

Ehhez hozzájárulnak még a TIT, a központi, a vállalati  

nyelvtanfolyamok és a magánuton folytatott tanulás, mely*4  

nek eredményeként jó néhányan hivatalos nyelvvizsgati  

bizonyitványt is fel tudnak .mutatni, Egy a külkereskedelem'.  

ben végzett 1973as minisztériumi felmérés megállapitja,  

hogy 4.763 külkereskedelmi dolgozótól (üzletkötőtől) lee  

het megkövetelni a nyelvtudást. Ebben az időpontban  

1.035 dolgozónak volt egy, illetve két nyelvből vizsgája,  

2426nek háromból, 42ftnek öt nyelvből. 1 4  

A különböző dokumentumok, szakemberek hangsulyozó  

zák, hogy  a fiataloknak olyan jól megalapozott yelvtudá s*3 

sal kell rendelkezniük, mer lehetővé teszi választott  

vatásuk nyelvi szakismereteinek .megszerzéség vagyis, - C:C~=:=C:~S:_O:C= :C=:G='C-- .•.~ 	--'C 	„_,-.C_.=_•C_.G _ :C._- 
hogy érett korban eneriájukatne anyelvialapismeretek 

vonják el. Egy minisztériumi utasitás igy fogalmaz: "Az 

idegen nyelv  (nyelvek)  oktatásának feladata, hogy a hallga+; 

tót tanulmányai során legalább egy idegen nyelvnek olyan 
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rfoku ismeretéhez:  juttassa, amely őt azon a nyelven a, kép1 

zésnek megfelelő szakirodalom önálló tanulmányozására kéé. 

pessé teszi, lehetővé tegye még az idegen nyelv hasonló fo.. 

ku elsajátitását, továbbá társalgási szintű nyelvtudás, meg 

szerzését is.' 15 ,' 

3.: A francia nyelv szerepe, jelentősége 

Ugy véljük, fentebb elég .meggyőzőén bizonyitottuk a 

nagy élő idegen nyelvekhez füződő nézeteinket. • Most azok 

közül az általunk preferált, a dolgozat tárgynyelve: a. francia 

mellett tessidük le a voksot.; 

Röviden utalunk a francia nyelv világban elfoglalt szegi, 

repére é s helyére a többi nagy nyelv között, t A francia 1714. 

ben, a restadti békeszerződéssel a diplomácia nemzetközi 

nyelve lesz., 1841E461 a szerződések már két nyelven készül 

nek: a francia  mellett  színre lép az angol, de az i. , világhás 

boruig minden diplomatának kötelező a francia nyelv ismered 
16 

Mint  már  emlitettük, a Ii, világháboru után a hivatalos nem' 

zetközi nyelvek száma előbb ötre, majd később az arabbal 

hatra emelkedett. 

Ahogy Franciaország fokozatosan elveszti korábbi 

nagyhatalmi hegemóniáját, ugy a nyelvhasználat terén is érik 

presztizsaveszteségek. De Gaulle idejében. (és azóta is)_.. 

Franciaországban a francia nyelv terjesztése fóntos politikai 

progra.m.  Nyelvészek akadémikusi minuciozitással őrködnek 

nyelvük tisztasága fölött, az angol jövevényszavakat hivatali 

erőszakkal próbálják kiszoritani a publicisztika szövegeiből. 

A francia nyelv veszélyeztetett kulturális tőke, megvédése 



(`érdekében totális harcot kell hirdetni, írja Pierre Bourdieu-

a Langue francaise 1977 májusi számában.,A Bourdieu ála' 

tal képviselt szociolingvisztika megfogalmazásában először 

is termelni kell, aztán meg ke ll  teremteni a termelők és a 

fogyasztók ujratermelésének társadalmi előfeltételeit azaz: 

szélesiteni kell a francia kultura horizontját, mind több tara 

nuló bevonásával.: 17  A Hatalom nagy terveket sző: terjeszt' 

teni akarja a nyelvet Franciaország határain tul, a francia 

legyen a jövő "Egyesült Európa" nyelve, sőt az első idea 

gen nyelv a világ legtöbb iskolájában.1 8  

Ezek a nagy tervek nem teljesen váltak valóra. A 

nyelvorientációs előrejelzés, pedig az igéri, hogy a spanyol 

2000.re elterjedtebb lesz  mint  az angol, igy a francia ujabb-• 

helycserére kényszerül a ranglistán. Ennek ellenére a franc 

cia nyelv értékei elvitathatatlanok, kulturjavainak gazdagsága 	  =C= CC:C.0 C C C=GC:CC C CC 	 -r-..- 

révén egy kis nép fiataljainak formálásában es véleményünk 

szerint a többi nagy nemzeti nyelv között is e, nagyon fontos 

szerepet játszik: nyitottá teszi az egyént a világban. felhalE. 

mozódott és erősen domináló kulturális értékekre, melyek sey 

gitik a világ átfogóbb megismerését, s egyben lehetőséget 

adnak az egyén számára, hogy az önmagában rejlő adottság. 

gokat, képességeket jobban kifejleszthesse és azokat saját 

társadalmi viszonyaik között, a társadalom szolgálatában 

haszonnal müködtesse. 

ÚJ 



~ üi. fejezet 	 1  

AZ IDEGENNYELVI OKTATÁS ÉS A TÁRSADALMILAG  

ELVÁRT' NYELVI MÜVELTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI  

Annak ellenére, hogy az  idegen  nyelvek tanitása szé®  

les körü társadalmi igényeket hivatott kielégiteni, és Mae  

gyarország rendelkezik a nyelvtanitás kellő hagyo .mányaie  

val, az igények és az eredmények között nagy feszültség  

van, vagyis nyelvtudásúnk nem kielégítő. Nyelvtudásunk szinte  

jéről, nyelvtanitásunk problematikájáról sok tudományos eleme  

zés lát napvilágot, s ujra meg  ujra heves viták lángolnak fel  

a publicisztikában is. 19  

Elmondható, hogy nyelvtanitásunk e tömeges méreteke  

ben e szembeötlő hiányosságokkal rendelkezik. Ennek okai  

között emlithető az általános tantervü gi.mnáziu.mban folyó  

nyelvtanitás is. A nyelvtanitás hatásfokának é s a nyelvtudás  

társadalmilag elvárt szintjének összefüggéseit vizsgálva, az 

általános tantervü gimnáziumi osztályok számára készült, és 

a tapasztalatszerzés idején, az 1978,/79ees tanévig érvényben 

lévő Tanterv és Utasitás követelményeinek elemzésére korma 

centrálunk. Ahhoz, hogy viszonyitási alapunk legyen, szüke 

ségesnek látszik körvonalazni a társadalmilag elvárt nyelve 

tudás fajtáit, szintjeit, és ahhoz kapcsolódva, szeretnénk meg 

rajzolni a nyelvileg müvelt ember modelljét.' 

1.; A nyelvileg müvelt ember  

Minthogy a kérdés szorosan összefügg a kultura foe  

t~ al.mával, kiindulópontként, ki kell térnünk a műveltség 



marxista értelmezésére. Álláspontunk alapjául idézzük Ágon 

ton György megfogalmazását; "A kultura l é n y eF+ 

g e tehát az  e mb e r t e r m é s i et á t k. 

a l a k i t ó tevékenysége, munkája 

é s ennek  e r e d .m é n y e k é p p e n a z 

e mberiség története során l é t .r e*. 

jövő  átalakult külső és belső  

természet."- 20  A megváltozott viszonyok  mindenki  

számára elérhetővé teszik a megváltozott tartalmu kultura ér+b 

tékeit, a kulturálódási folyamatban nem  különül el a hétköze.--

napi, a művészeti és az ünnepnapi tudás, s ennek eredmée 

nyeként uj értelmet nyer az un. , "magas" kultura.-,Az uj miiem 

veltségtartalom magában foglalja a magas kultura elemeit éppé 

ugy, mint azokat, amelyek a mindennapi. élettel, szükségletekto 

kel vannak összefüggésben, tehát amelyek a szabad idő el*. 

töltésével, viselkedéssel, az emberek közötti érintkezéssel 

kapcsolatosak, s amit mindennapi kulturának nevezünk.?., 2 ~' 

A nyelvi műveltség a korszerű .műveltség szerves rés 

sze; a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége mellett .müh 

ködő Közoktatási Bizottságnak a korszerű műveltség tartal' 

mára vonatkozó javaslatában az egyik rész a nyelvi és 

kommunikációs blokk.. Részlet a bizottság állásfoglalásából; 

"A nyelv a beszélő személyiségének, kulturális fejlettségéti 

nek- mindenkori  hordozója, fokmérője, kifejezője." 22 

Miután a társadalomban megvannak az egyenlő kommus 

nikációs feltételelv előtérbe kerül a kommunikációs készséf» 

gek fejlesztése., Ehhez "nyelvhasználati képzést" 
23  kell nyuje, 

tani, vagyis  meg  kell tanitani azokat a' nyelvi kódokat, amettt 

lyek hordozóivá válnak annak a nyelvi tartalomnak, amelybe 
r  bele tartozik a költői nyelv épp ugy, .mint a tudományos, a 



Cszaknyely és a mindennapi kapcsolatok nyelve. Ennek ny 

mán kirajzolódik a nyelvileg .művelt szociálistor ember modell. 

je: az egyén .72 kommunikációs képességével d idegennyelvi 

birtokállományának aktiv használója lesz mint állampolgár és 

közéleti ember,  mint  szakember és mint  magánember. A 

nyelvi műveltség tartalma kitágul, mivel a kommunikáció bőm 

viti az emberi nyelv, igy az idegen nyelv viszonyrendszerét, 

melyben a nyelv hat  mint  öni. és közgondolkodás, jelent kuls. 

turát, müvészi anyagot, a megismerés eszközéül és az isi 

meretek közvetitésére szolgál, alkalmas az egyén önmegvas 

lósitására és a viselkedéskultura alakitására.
2 4 

A n.yelvi -kultura, mint a mindennapi kultura.  része, a 

mindennaci tudat egyik befolyásoló eszköze.', Mint  ilyen  azone: 

ban, csak akkor müködik hatásosan, ha a nyelvelsajátitás 

során kialakulnak azok a készségek, jártasságok, melyek a  

ismeretek hordozói lesznek, melyekkel létrejön a ko.mmunikáe• 

ció. 

2. • Az idegennyelvi tevékenységek felosztása 

A vázolt nyelvi müveltségtartalom alapján körvonalaz. 

ztk a társadalmilag elvárt nyelvtudás formáit, területeit, szinte. 

jeit. ;  Erre vonatkozóan a mindennapi gondolkodásban elterjedt 

a nagyon általános (és hamar kimondott) un. "perfekt" jelző 

mint fokmérő, amely •tulajdonképpen rendkivül felszines, hoe,. 

mályos, igy számunkra használhatatlan. A szakirodalom már 

differenciál ugyan, de a megkövesedett szakzsargonnal deli' 

niál, aminek következtében a taxonomizálás szük, a fogalmi 

(..-meghatározottság pedig pontatlan, általános marad  (pl., "bee 
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szédkészség"). 

Amikor kisérletet teszünk a nyelvtudás osztályozásé® 

ra, törekszünk: 1.. a pontos, a különböző tudományterüle'. 

tekről vett terminológiahasználatra d a fogalmak a didaktiká im 
ból, a kommunikációelméletből és a nyelvtudományok köréből 

származnak; 2. . a _ mind részletesebb felosztásra; 3., a rend,. 

szerszerűségre.: ;  Az osztályozást, a tipusalkotást a fentebb 

vázolt műveltség, ill. ,. nyelvi müveltségtartalom összefüggéseid 
ből vezetjük le, tehát olyan alapszempontokat veszünk figyeE• 

lembe, amelyek a _tá_rsadalmila&érvé_nyes és releváns nyelve.  

tudás mind teljesebb és á:tfogóbb megközelitését teszik lee.  

hetővé, s amely egyben az általunk :preferált nyelvtudást is 

jelzi., 

a) A nyelvhasználati tevékenységek 25  

Korunkban a nyelvelsajátitás célfogalma kibővült; a 

XIX. századi formális cél, melyben a nyelv csupán müvelt4 

céget jelentett, átalakult.. A .művészet és a kommunikáció öszr. 

szefonódott. A mindennapi élet különböző kommunikációs 

szituációiban információk átvételét, illetve átadását végeztük 

a nyelv segitségével._j A kommunikációs szükséglet kielégté. 
sénék két alapvető  formája; a beszéd és az irás. 

E két tevékenységi forma sok apró mozzanatból áll 

össze: 1.!, felkészülés a cselekvésre .. cselekvéssor 	be . 

számolás a cselekvésről; 2. szimultáncselekvés: az irás 

vagy a beszéd mások cselekvéseivel egyidőben történik; . 
3., az irás vagy a beszéd mások cselekvéseire vonatkozik. :  

Ezek a mozzanatok más és más jellegű nyelvhasználatot igé.: 
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nyelnek, igy a két fő nyelvhasználati forma résztevékenyfl  

séfiekre bontható. 
:GCGa.-~ G 

A beszélt n'yely. 1.'j beszédértésre (auditív), 2.; után.mondáF.•  
sos beszédre (utánzás), 3. szándékos beszédre osztható., 

A beszélt nyelv megjelenési formája szerint  lehet:  párbe' 

széd és monológ., A párbeszéd alapváltozatai; 1. . kérdési. 

felelet, 2. utasitás vagy kérdés . és erre adott ' verbális 

vagy ne.mverbális. válasz, 3., közlés e. viszontközlés, 4. ;nem 

verbális történés 5 és az erre adott verbális reakció. A 

monológ alapváltozatai; 1.! előre rögzitett szöveg reproduká'' 

lása (vers, felszólalás, történet elmondása, felolvasás), 4., 

improvizativ szöveg alkalmazás (prábeszédből fejlődik ki, 

logikaiaelméleti sikon fut le), 3, vizuális vagy auditiv élményi 

ből eredő ' táj.., eseményleirás 	tárgyi.~logikai sikon fut le.) 

Az  irott nyelv  a következő részekre különithető; 1. ;  olr+ 

vasásra, 2. irásra. 2 '0  Az olvasás fajtái: 1.i hangos olvasás

•(expressziv), 2. néma olvasás (receptiv) 	ez utóbbinál 

megkülönböztethetünk a/  szintetikus nyelvmegértést és b/ glo' 

bális nyelvmegértést. Az irás felosztható: 1.t diktálás, 2., .may  

solás utáni irásra (receptivQexpressziv),. 3.i szándékos írás® 

ra (expressziv). Az  irás néhány formája; a,% levélváltás, 

b/ jegyzetelés, c,~ válaszadás, d% kérdésfeltevés, e% nyomtat' 

vénykitöltés., 

b) A nyelv rétegeződései 

. A nyelvhasználati tevékenység során e. egy adott nyer 

ven belül d a nyelv különböző rétegeződéseivel találkozunk.', 

A nyelv strukturálódása nyomán a következő részekre bont+h 

} 'ható; 1. { művészi (irodalmi); 2.; tudományos; 3. ,, szakmai; 
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(4. mindennapi; 5.; argó; 6.; tájnyelv. Ezek alkalmazása á. 1 

kommunikációs szituációtól, a partnertől és természetesen 

az "adó" képességétől függ.i Általában jól elkülönülnek egyig 

mástól, esetenként keverednek, leginkább az argó a .minim ' 

dennapi nyelvvel.', Az is előfordul, hogy a mindennapi nyelv 

helyett e a képzésből eredően 01 a szituációnak - ne.m adék• 

vált irodalmi nyelvi kifejezésekkel éri el célját a nyelv 

használó. 

c) A nyelvhasználó poziciója kommunikációban 

Felvetődik a kérdés, hogyan csoportositható azok 

köre, akik valamilyen fokon, valamilyen szükséglettő hajtva, 

valamilyen cél érdekében használják a nyelvet.: A nyelvhasz€i 

nálónak a kommunikációban betöltött poziciója szerint az ae 

lábbi kategóriákat állitjuk föl; 1.; nyelvtanitó, 2. ;  forditó: 

a~ müforditó, b/ szakforditó (műszaki, mezőgazdasági), 

c/ általános forditó (szinkronádramaturg), d% alkalmi fordító, 

3. tolmács: a/ általános tolmács, b/ szaktolmács,  c/ alkalmi 

tolmács, a a tolmácsolás formái; •1. párhuzamos 4szimultán), 

2.; folyamatos (konszekutív), ez utóbbinak két fajtása van; 

az egyik az un. "finom" tolmácsolás, amikor hűen fordit . a 

tolmács, a  másik a "kivonatoló", 27  amikor a szövegközvetie 

tés, a lényeget süriti, a harmadik a szakaszos vagy a gloe 

bális tolmácsolás, ekkor nagyobb szövegrész vagy egy tel' 

jes szöveg mondanivalójának átadásáról van rszó; a pozició 

szerinti csoportositást 3. az idegenvezetői, 	4.q a turista, 

5.. a műélvező (hobbiszerűen), 6., a nyelvet tanuló kategóe 

riákkal zárjuk.; 	. 
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(` 	A tolmácsolás és a forditás  a nyelvi irányultság szer. 

rint történhet idegen nyelvről anyanyelvre, armyanyelvről 

degen nyelvre és idegen nyelvről idegen nyelvre.; 

d,) A kommunikációs szituáéiók 

A nyelvhasználat eme csoportositása után szót ejr. 

tünk e, a teljesség igénye nélkül d azokról a kommunikációs 

szituációkról, amelyekben a "beszédesemény"28  megvalósul, 

amikor az idegen nyelv használója valamely nyelvi forma, 

nyelvi réteg alkalmazására kényszerül; 1. j turistaészituáció, 

amelynek két fajtája van; a/ vásárlás, b/ nyelvi viselkedés. -

Mig a vásárlásokhoz kevesebb szó és pontatlan nyelvheg. 

lyesség is elegendő; addig például egy kapcs6latteremtés, 

illetve kapcsolattartás során a beszélőnek bővebben kell 

megnyilatko znia önmagáról, családjáról, munkájáról, amihez 

nagyobb szókészletre, igeidőkre, udvariassági formulákra is 

szüksége van. A turista..szitúáció igényli mindkét fő nyelvé 

használati formát, azaz a beszédet és az irást• (utcae., 

áruháznevek, ujság, hirdetés); 2. küldöttszituáció; ebben 

nagyobb szerepet kap az önkifejezés, mélyebb tudattartalmak, 

akarati elemek,' érzelmek kifejeződése kerül előtérbe, ekkor 

már nem lehet csak a témának megfelelő sémákat használ 

ni. A szóbeli és irásbeli nyelvhasználat dominál, nagy sufy 

helyeződik a beszéde, illat a szövegértésre, a dialógusválto* 

zatokra, a pontos nyelvhelyességre.<, A .mindennapi, a publi*, 

cisztikai és az irodalmi' nyelv is szükséges.; 3,j A szakmai 

szituációban a nyelvhasználó a tudományos prózára támaszé 

kodik, a tárgykörök terminológiája, fogalmi megjelölése do*. 

Az irodalmi szituációban w a nyelvi nehézség sorra 
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(rendjében É, megkülönböztethető: aj a lird, b/ a klasszikus i, 

próza, cl.  az abszurd.gdráma, amely nyelvileg nem tul boe. 

nyolult ( szövegtani, lexikai, grammatikai szempontból.) 

A  mindennapi  életben fontos, hogy helyesen hasze. 

náljuk az irott és a beszélt nyelvet egyaránt, vagyis hee. 

lyesen írjunk és helyesen beszéljünk.. Ezért a már részle' 

tezett nyelvhasználati tevékenységi formák mellé szükséges 

normatívjelleg_ü tevékenységeket társitani. 29  Ilyen  normatív 

jellegü tevékenység a helyesejtés, a hangos olvasás, a 

szándékos beszéd, az után.mondás során; a. mondanivaló 

megértetése érdekében, vagy ezek  mellett  nem mellékes a 

hanganyag fonetikai percepciója, vagyis a hanglejtés, a 

mondatritmus, melyek az idegennyelv dallamát és ritmusát 

alkotják. 

Az irásos tevék.enységekhez `diktálás utáni iráshoz, 

másoláshoz járul a helyesirás.; E két normativ jellegű tes 

vékenységet alapnorma szabályozza: 1.; nyelvhelyesség, 

2.'. fogalmazás. , A nyelvhelyességi norma összetevői: aj a 

nyelvtan, b/ a. jelentéstan, cJ szótan; a fogalmazási normám. 

nak a/ szövegtani és bf .műfaji szabályozói vannak.-30  

e) A nyelvhasználat funkciói 

A kommunikációs eseményt kiváltó okok szerint, 

Hymes nyomán 31  a következő funkció.csoEortositásokat tesz 

szük: 1., kifejező (az "adó" értzelmeit kifejező); 2. felhivó -

(a "vevő" befolyásolására szolgál);;' 3.. kontaktüstere.mtő; 

4.; megismertető ( a körülvevő világról számol be); 5.; poliÉ. 

tikai (a közlés sajátos megformálása); 6. metanyélvi (az 

üzenet nyelvi összefüggéseire utal.)  



c) A nyelvhasználat szintjei  

A nyelvtudás differenciált osztályozása után a tudásé• 

szintek, vagy fokozatok felállitására vonatkozóan a tevékeny® 

séfiek osztályozására használatos didaktikai felosztást alkat 

mazzuk, tehát a nyelvhasználat szintjeit a begyakoroltság 

szabja meg: a tevékenységek interiorizálódtake.e vagy sem, 

illetve maximálisan önállósultakbe. i  A kommunikációban való 

megjelenése  szerint  megkülönböztéthető: megértés, reprodue.  

kálás, produkálás.  

Összegezve,  a nyelvtudás kivánt szintje:  a k o  mm  u~ 

	

_-------- 	

n  i k á c i ó s szituációban  a n y e l v®.  

használó  a nyelvhasználati tee. 

v é k e n y s é g e t .e. a.  funkció szerinte.  

eljárva  a t  el j e s b  e g y a k o r l o t te  

s á g fokán végezze,  ami a tempó  

és  a minőség alapján  i t  é l h e  't  ő 

m e g ., A kettő közül a .minőséget tartjuk a dominánsnak, eRo  

zen állitásunk megerősitésére visszautalunk a szabályozó 

normákon nyugvó tevékenységek jelentőségére. . 

Az idegennyelvi tudás formáinak, szintjeinek,  funkciói.• 

nak részletezése alapján pontosabban és komplexebben ire.  

ható le a preferált és a társadalmilag hasznos nyelvtudás 

fogalma.; A kommunikációs szituációban a nyelvhasználónak 

a nyelv segitségével kell cselekedni, kifejezni szándékait,. 

és jelezni viselkedését..; Ezt a nyelvhasználó, a; nyelvhasznáé. 

lat funkciójától indittatva a vázolt nyelvhasználati ,tevékenye, 

ség vagy tevékenységek végzésével teheti, amely tevékenye,  

sé eknek me kell felelniök  ezen tevékenységet szabályozó 

nyelviformáknak; Ehhez járulnak  a_ verbális  eszközök nél 
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kuli cselekvésformák, a metakoramunikáció, amelynek fon®'l 

tos szerepe van az interakciókban, 32  de amelyre ehelyen 

értelemszerűen ;E►  nem térünk ki. 

A nyelv használatának szintjét tehát a tevékenység 

tempója és elsősorban a minősége jelzi. Ez pedig abból 

az igényből következik, hogy a nyelvileg müvelt embernek 

eg sor árnyalatot is ki kell tudni fejeznie (pl.; rábeszée 

lés, dicsérgetés, sértés, bocsán'atkérés stb.). A sokoldalu, 

a nyelvi normákk mind szélesebb köréhez alkalmazkodó 

nyelvhasználati tevékenységek lehetővé teszik, hogy a .mi..ie 

velt ember társalgásához igazitsa a nyelvi anyagot és ki® 

fejezhesse érzelmeit, tulajdonságait, mert  igy differenciál 

tan, teljesebben tárhatja föl személyiségét, Ez forditottan 

is érvényes: minőségi nyelvhasználatra utal, ha a kommu® 

nikációs partner, a cimzett a megértésen tul• .á beszélő tu® 

lajdonságait, habitusát is felismeri. 

3. A gimnáziumi francia nyelvi 'tanterv elemzése 

A nyelvhasználat mai  igényű megfogalmazása talán 

adalékul szolgál korábbi álláspontunk megvilágitására, .mi® 

szerint az általános tantervű gimnáziumban folyó nyelvtani® 

tás elmarad a társadalom szükségleteitől. Ezt erősitik meg 

az 1978j79e.es tanévig érvényben lévő Tanterv és Utasis 

tás elemzése során kapott tények, adatok, valamint a tana 

tervi követelmények és a nyelvvizsgák követelményrendes 

szere között fellelhető különbségek. 
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Idézzünk néhány részletet a tantervi követelmények) 

közült 33  

°'A francia nyelv tanitásának eredményeként a tanulók: 

a) értsenek meg a tantervben előirt szókincsre és 

nyelvtani ismeretekre épülő rövidebb, összefüggi, 

gő francia beszédet; 

• ...•.i...".a.j.
-, . . 

c) legyenek képesek szótár segitségével; ismeret• 

len szavakat is tartalmazó, nyelvtani szempont® 

ból közepes nehézségű szöveget megérteni, 

szabatosan és magyarosan leforditani; .:. . 

d) legyének képesek gimnáziumi tanulmányaik befeca  

jezése után francia nyelvi tudásukat önállóan 

továbbfejleszteni, általános és szakmai müveltm 

ségük növelésére felhasználni. 

Az előirt szavak száma; °'A négyévi tanulás folyamán 

sajátitandó mintegy 1.200 lexikai egység." 

A feladatok között szerepel továbbá; "A tanterv 

ges fontosságot a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésének 

tulajdonit.". 

Összegezzük a tanterv és a tankönyvre vonatkozó 

főbb kritikai észrevételeinket, amelyek meggyőzően érvel€ 

hetnek állitásunk mellétt; 

eke  

el sődlee,  



d 27 G.  

	

1. 	Az 12006ban .megállapított lexikai egység kevés; a. 

szókincs sem mennyiségileg, sem minőségileg nem 

veszi figyelembe a TTF nyomán meginduló informál 

cióözönt, 

A követelményként felállított "rövid", "közepes" szinti 

tek minimalizmusra, de legalábbis közép szerüsére' " 

utalnak. 

	

3. 	Az irásbeliség és a franciára forditás háttérbe Szob  

ritása egyoldalusághoz vezet; 

a) a nyelvtudás a célnyelvre forditás nélkül e•  

félig az, 

b) az irástevékenység gyenge minősége éppen 

a nyelvtudás későbbi, önálló továbbfejlesztéss 

lének ,  lesz gátja, 

c) ha az irásbeliség nem interiorizálódik, a szód 

beliség is bizonytalanná válik, amit ki tudunk 

mondani,. azt le is kell tudnunk irni, 

A  korlátozott érvén ü szókincs" nem tudja felölelni 

a valós szituációk teljes mezejét. Arról nem  is bee+  

szélve, hogy igy árnyalatok, érzelmek, tulajdonságok, 

a szavak mögött meghuzódó jelentéstartalmak kifejed 

zése teljesen reménytelen. . 

~ 
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5. 	Az olvasrnányolv banalitása a  mai  tanulók számáár h  

ra nem életszerű, nem motiváló szituációk mindezt 

csak fokozzák.` Hiányoznak az ifjuság számára von.. 

zó témák, pl.,. a szinház, a filmművészet, a sport, 

a zene. 

Az irodalmi anyag szegényes. • Moliere, Balzac be.. 

mutatása is félszínes, tartalmatlan., A XX. századi 

irodalomból pedig éppen a legnagyobbak, pl. Sartre, 

Camus hiányzik. 

Megváltozott az olvasás értékelési kritériuma; a 

"beszédkészség" miatt az olvasás hanasulyozatlan.. 

ná válik. Ez bénitja e fontos nyelvhasználati tévéo, 

kenység alkalmazását és akadályozza a későbbi 

önképzést, igy nehézkessé vagy lehetetlenné válik 

a kommunikálás `irodalomban, publicisztikában, int. 

formációcserében.) 

Az anyag nem  követi a beszélt célnyelvben kiala' 

kult lexikai változásokat. , Pl.•. a kérdőszerkezetek =========:======== 
 

a beszédben leegyszerűsödtek: C'est un livre? 

Vous étes étudiant? Ezt a tankönyvek nem tűkrö . 

zik, még mindig ragaszkodnak a klasszikus kérdő. 

szerkezétek sulykolásához (est..ce que..:, ~ , amelye 

nek használata bizonyos francia nyelvi közegben' 

sokszor iskolás.for.málisnak hat. Természe tesen 

nem az ilyen szerkezetek teljes mellőzése mellett-  

vagyunk,  csupán a nyelv egyszerűsödési 'tendenciáié. 

nak figyelembevételét jelezzük., Hasonló a ne..., pas 

tagadószerkezet korai megkövetelése is, amelyen a 
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kezdő szakaszban a szándékos beszéd gátja, s- 

lehet, hogy a későbbi nem megfelelő szintű, bed 

szédtevékenység oka. 

Az i.. osztályos tankönyv leckéiben nincs lexikai 

és nyelvtani következetesség; az első mondatok 

tul sok uj szót és egyszerre több uj .nyelvtani ee. 

lemet tartalmaznak.: 

A régies, nehézkes nyelvtani, formulák mint gátló 

tényező jelentkezése, ezeknek az aktatási folyamat 

nem megfelelő szakaszában való tulzott gyakorlása 

öncéluoramd,tizáláshoz vezethet.;  

11., 	Ugyanakkor hiányzik néhány valóban nehéz, nyelvel 

tani kategória, pl.;  a  passé simple, ami az irott nyelv 

megértésében, az olvasásban okoz gondot. A korláti 

to zott nyelvtani tudás korlátozott nyelvtudást ad. 34  

12.; 	Vannak ellenvetéseink a tanterv fo almi rendszerér 

vel szemben is. { A nem részletezett "beszédkészség", 

1 

	

	"iráskészség" nem tükrözi az 'adekvátan felhasznál€4 

ható diszciplinák, uj eredményeit.( (A didaktikában,. 

a nyelvtudományokban megjelent uj, hiteles fogal.make. 

ra gondolunk, amelyekre a nyel-vhasználati tevékenyi5 

séfiek sarán már kitértünk.) Az általános, nem 

differenciált fogalmakból a gyakorlat felszinessége, 

pontatlansága következik., E dolgozatnak nem célja 

az idegennyelvi oktatási folyamat fogalmi rendszeré- 

nek didaktikai és nyelvelméleti szempontu vizsgálas. 

ta, s főleg nem annak kialakitása. A tárgyalt téma 
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gondolatmenetében azonban szükségszerűen bele€. 1 

tartozik, ezért is követelt a kérdés egy koherens 

részt korábban,; Mélyebb boncolgatást jelentene anet 

nak fölvetése, hogy, a didaktika korszerű felfogása 

szerint készség jellegű tevékenységnek nevezhetőre 

az idegennyelvi beszéd és főleg az irás.; Érdekes  

lenne e két tevékenység strukturális vizsgálata,  a~ 

melynek elvégzését indokoltnak, időszerűnek tartjuk.  

A problémát itt jelzés szintjén érintjük csupán., 

13.. 	A tanterv céle4 és követelményrendszerében bizonyos 

paradoxont érzünk'..; Általános műveltségi elemek, kul . 

turjava.k átadását szorgalmazza, amit et. koncepciónks,  

ból következően co  helyeslünk, miként a mindennapi 

alapnyelv átadásánál is.  Azonban, ugy tűnik, . a gim•_ 

názium nem döntötte el, hogy. a nyelvoktatásban mit  

preferál, illetve az oktatási folyamatban, melyik szagi. 

kaszban, mire helyezi a hangsulyt E, a teljességre 

törekszik.3 5  Felvállalt céljait nem tudja .megvalósitani, 

mert tul sokat kiván.' Foglalkozik pragmatikus anyag 

gokkal, pl. üzlet, család, de az ilyen témák kevert 

nyelvi elemei nem tükrözik sikeresen a jelen életm 

szituációit. j 	 '. 

Ugy tűnik, a tanterv nem mert a  mindennapi  tervre 

koncentrálni. Bevesz kulturtörténeti elemeket is; 

rossz, egysiku válogatásban, adaptált szövegekkel.)  

Ez a sokfélesés nem rendezőik strukturált . 

egésszé: nincs  meg az  egymásra épülés, a nyelvi 

lemek hierarchiája. j Igy nem épül ki  a.  fundamentális 

nyelvi kifejezése.bázis, ennélfogva nem jönnek létre -a 

magasabb szintű gondolkodási strukturákat hordozó 
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nyelvi kifejezések sem. ; 	 - -~ 

Más oldalról viszont a tanterv nem törekszik 

arra, hogy viszonylag zárt képzést adjon, csupán--

alapokat kiván nyujtani, amelyek később garanciái 

lehetnek az önálló tanulásnak. Ugyanakkor más társ 

gyakból, pl.; matematikából, történelemből, biológiáim 

ból teljes,magas:_;foku, jól lehatárolható anyag .elsae 

játitása a cél.; 

Mindezekhez hozzá kell számitani; 1.. hiányoz' 

nak a tanulást segitő audiovizuális anyagok hang® 

szalag ugyan van, de módszertani, fonetikai . hibái 

miatt kevéssé használható); 2., a heti két óra, nae.. 

gyon kevés; 3. a nyelvtanárok különböző felkészülte. 

ségüek; 4.  továbbkép zé sük tartalmi Hányo sságokat 

mutat `módszertani, nyelvtudományi, nyelvi. képzése 

re gondolunk).; Ezt a problémát ,sulyosnak itéljük 

általában a továbbképzések programja miatt, ami. 

több hazai és franciaországi továbbképzéseken szere 

zett benyomásokból ered, különösen azért, mert  a 

munka tapa.sztalatgyüjtésének helyén, a .megyében ;  

8 éve nem  volt továbbképzés francia szakosok. rédo 

szére, és a tárgynak nincs szakfelügyelője. (itt 

jegyezzük meg, hogy a megyében csupán egyetlen 

helyen, a megyeszékhely gimnáziumában tanitanak 

franciát.)- Ebből következően a francia szakos tag. 

nárok magukra hagyatva dolgoznak, országos tovább 

képzésüket, önmaguk szakmai kontrollján kívül, hivat' 

talosan nem kérik számon., Szakmai. munkájuk a. mán  

sik tárgyuk alapján minősittetik, miközben franciából 

fokozatosan elbizonytalanodnak, és minden valószi... 

nüség szerint oktató munkájuk is veszit értékéből. 
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Nem tartjuk kizártnak, hogy hasonló a helyzet egye. 

néhány más megyében 

Az oktatómunka során, ezen tényezők mellett 

más befolyásoló tényező is hat, például a nem kim 

elégítő nevelőtestületi légkör, a nyelvet tanitó pee. 

dagógus életkörülménye. 

A felsorolt érvekből egyértel.müen következik az érő 

tékkifelentés; a négyéves tanulás után 6 sok esetben 6, a 

tanterv nem tul magas  követelményei sem realizálódnak. 

Igy végérvényesen kimondható az értékitélet: az általános 

imnáziumi nyelvtanítás hatásfoka a mai uors, sokszinii 

világ i crlyeiés •lehetőségei  közepette nem  megfelleelő.o 

A tantervileg előirt és a felsőoktatási- intézmények- ále 

tal megkövetelt  nyelvtudás szintje között pedig kifejezetten 

ür tátong (felvételi külföldi egyetemre,, idegennyelvi szakra, 

idegennyelvi levelező szakra,) Az érettségi kivételével pl.:  _ 

nincs olyan nyelvvizsga, ahol nem ke ll  idegen nyelvre forte 

ditani.. Az előirt gimnáziumi nyelvoktatásban e. mint  láttuk 

ez háttérbe szorul, nem érettségi követelmény.' Ezt a féle.. 

oldalas képzést a szaktanárok e végtére szabálytalanul 

ugyan pótolgatják, de csak módjával tehetik... A nyelvviza. 

gák, a felvételikk programjában forditott a helyzet: az 

irásbeli vizsga eredménye szinte eldönti a tanuló sorsát.; 

R . felvételi vizsgák szintjéről értelmetlen lenne itt 

polemizálni, nem  is ez a célunk, • A felvétélik követelmén 

rendszere  adott,  sohasem  , fo&alábbszállni, s csak az  6.16 _ 

talános gimnáziumi elvárások vetületében tünhet tulzottnak.: 

Ugy véljük, hogy négyévi tanulás során a  nyelvhasználat-_ 

magasabb szintjei érhetők el,  mint  amilyeneket a tanterv 
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megfogalmaz, és akkor máris közelebb kerülünk a felvési 

teli követelményrendszerhez, illetve a társadalmilag elvárt 

nyelvhasználat szintjéhez,; 

IV.b fejezet 

A TANÓRÁN KIVULI OKTATÓMUNKA 

• LEIRÁSA ' 

A lehetőségek 

Az 1972/73E.as tanév elején, a négyéves tanitási 

folyamat kezdetén, a fentebb kifejtett elméleti kérdések 

végiggondolása nyomán,-, világossá vált, hogy az eredd 

ményes nyelvelsajátitás csupán a tanitási órán nem való. 

Bitható meg. Annak kivánt és elérhető szintje érdekében 

az oktatási folyamatban s terve zeti, tartalmi, módszertani 

módositásokat kell tenni, ami uj tevékenységi formákat 

és tananyagbővülést jelent. A szükségesnek vélt .váltod 

zások bevezetésére a tanórák  kerétei szüknek  .mutatkoz40 

tak, ám tervszerűen végigvihetőknek látszottak a tanórán 

kívül; korrepetálásokon, szakkörben, tanulmányi verse 

nyeken stb.; - 

Ehhez pedig nem kell központi intézkedésekre várom 

ni; a nyelvtanitás formáinak, módszereinek bővitését a 

tanterv is javasolja; "Az olytályon kívüli francia nyelvi 
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csoportos munka alapvető formája a szakkör.; (..;) A 

szakköri munka tartalmát ugy kell kialakitani, hogy haté.. 

konyan segítse elő az élő francia nyelv elsajátitását, a 

francia nép életének, hazájának, kulturájának élményszegi• 

rü megismerését.!', 

1.; A. szakköri munka történetéből 36 

A francia nyelv tanórán kivüli oktatására vonatkoe. 

zóan .. tiz évre visszamenőleg P• a hazai szakirodalom.. 

ban kevés 'tanulmány akad. Bőven van módszerleirás a 

tanóráról, a szakköri munkáról viszont alig  olvashatunk.,  

Mivel a szakkört a tanórán kivüli munka  legtermékenyebb 

szervezeti formájának tartjuk, kitérünk a hazai szakköri 

mozgalom történetére. 

A. közoktatásügy rendeletei, ajánlásai is erősen 

szorgalmazzák a _ tehetséggondozást, és ilyen irányi cseo. 

lekvésre ösztönzik az iskolákat, a pedagógusokat. Az 

1956e,ban bevezetett uj gimnáziumi Rendtartás szervezeti 

vonatkozásban vitte előre a szakkörök ügyét.', 1964s.től 

kezdve a szakköri mozgalom fejlesztése országos polip. 

tikai érdek., 1965e.ben jelent meg a Szakkörvezetők könye• 

ve,. amelyben a szakköri munka  céljainak és feladatainak 

eddigi legteljesebb summázását találjuk,'. 

A szakköri mozgalom  történetének van még egy font.. 

tos dokumentuma 1965e.ből.> Ekkor jelentek meg a KISZ és 

a Művelődésügyi, illetve a Munkaügyi Minisztérium közös 

irányelvei, Ezek megfogalmazásában a szakkörök célja 

az egyes tantárgyak, tudományom és technikai ágak, vala 

mint a müvészetek iránt érdeklődő tanulók igényeinek kik. 

elégitése, hajlamaik, rátermettségük kibohtakoztatása..'j J 
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Legyenek a szakkörök a választott szakma,, a továbbtanu 

lás elősegítői, , 

Az 1973ras gimnáziumi Rendtartás tovább szélesiti 

a szakköri munka szervezett formáit: "A szakkör a ta®. 

nulók szélesebb körét is bevonhatja a munkába pályázafqg  

tok, kiírások, házi versenyek szervezésével, ankétok, feli• 

olvasások .. rendezéséveLsi' 

Hogy miért van minderre szükség? A Tolna megyei 

Tanács Művelődésügyi Osztályának ilyen témáju körlevele 

szerint: "A gyakorlati élet vetette fel annak szükségesség. 

gét, hogy a tanórán kívül is több esetben, különböző for*. 

mában és tartalommal pótoljunk C.,.): tanulók körében 

mereteket, hiányokat, segitsük elő továbbjutásukat,', Ezek 

a különböző foglalkozások, amelyek minden esetben csol. 

portkeretben folynak, csak akkor érhetik el céljukat, ha 

a tanulók az ismeretek törzsanyagának birtokában vanl. 
. nak..;« 

Pólya György, az Amerikában élő magyar  szárma.. 

zásu matematika professzor ugy fogalmaz, hogy a pedal.  

góltus, az iskola "eladó" a gyermek pedig "vevő", , Az 

kola tehát akkor tesz jót, ha l. szaktanárainak tudására 

alapozva e. a tudományok minél széleeebb választékát 

kináljá,.; (Szerencsés az az iskola,  amelyik megteheti ezt!) 

Ha az iskola jót "kinál", akkor az biztosan vonzani foger 

ja a tanulókat; ily módon a szervezett foglalkozásokhoz 

szükséges érdeklődők száma biztositva leszi (A létszám€+ 

kérdés gyakori adminisztrativ akadálya a különminka megg. 

inditásának. i  Véleményünk szerint 2..4 tanulóval is köteles.. 

séfiünk foglalkozni.; 	 ._. 

L_ 
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2.á Tehetségnevelés d személyiségalakitás 

Természetesen, felvetődött a kérdés, vajon nem 

okozb:e tulterhdést a tanulóknak a különfoglalkozás? Ugy 

gondoltuk, hogy testileg, szellemileg egészséges ifju eme •  

bernek a tervszerüen irányitott munka nem okozhat tu]w 

terhelést; a . tehetséges, érdeklődő, többre törekvő gyermek 

elszürkül, ha nem állitunk fel számára fokozott követelmés. 

nyeket... 

Az az elvünk, hogy általában minden gyermek tec  

hetséges. A tehetségek, a széles körűen szervezett tej 

vékenységi formákban magas fejlődési fokra juthatnak éL 

A sokféle tevékenység, a különböző nehézségü. feladatok 

nyomán jön létre a tehetségek közötti természetes nivellá,~ 

lódás, s jutunk el a legrátermettebbek automatikus kivág  

lisztódásához. Tehát a fő feladat nem a tehetségek felkuos 

tatása, hanem a tehetségek fejlődéséhez szükséges fellé; 

telek megteremtése, vagyis: a tehetségnevelés.3 7  A cél 

az, hogy az iskola fejlessze ki á cselekvő egyénben az 

önismeretet, a szükségléteket, s alakitsa ki azokat a szóF: 

kásokat, amelyek segitségével az egyén képes lesz alaki 

tani önmagát. 

3. A. francia kultura szerepe a szocialista nevelésben 

Vajon a francia nyelv mennyiben eszköze a szemé... 

lyiség kifejlődésének? A francia kultura mennyiben segik.._ 

het a szocialista nevelésben? Marx nyomán megfogalmazóm 

dik, hogy az egyénnek anyagót és időt kell biztositani var..  

38  lamennyi tulajdonságának kifejlesztéséhez.j 	A francia 
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kultura értékrendszere, annak tudatositása kedvező talajt 

teremt az egyéni műveltség, s az abból fakadó erkölcsi 

felelősség kibontakozására., A felelős, művelt egyén pedig 

képes lesz a gazdag értékrendszer szelektált integrálágy 

sóra.; - 

Ily módon a francia kultura kiválasztott elemei gyarapit . 

-ják a szocialista viszonyok között tudatosan tevékenykegy: 

dő embert, s általa gazdagodik a közösség is.. 

A francia nyelv terjesztése során fontos követel 

ményként vettük figyelembe, hogy a francia kultura kincsei • 	 
a tanitást.tanulás folyamatában  a szocialista  ideológiai.4• -_~----~~----~----~~ ~= - _ - ~-~ 	  

nevelési  követelmények  hatékonzságaér d ek  é b e-n  

moza_ósitanaki_aktivizáljanak~`hogYa tanórán kivüli tevét. 

	

-- -   	~_ 	
kenysé~  s e s i t se.__az  iskola nevelési célkitúzéseit,; 

B.  

A  nyelvelsajátitó folyamat elméleti és 

gyakorlati kérdései 

.jA munka feltételei, főbb elvei és normái 

Az 1972%73gy.as tanévben a feltételek részben adoto 

tak voltak: az első évfolyamon a két induló általános tant. 

tervű osztályban, - kezdő tanárként, valamivel több, .mint 

nyolcvan gyermeknék tanithattam a francia nyelvet. A het. 

ti óraszám 2E42 volt, ami általában sem  sok, de ekkora 

létszámnál kifejezetten előnytelen. Ugyanakkor az is nyit *  

v. vánvaló, hogy ennyi gyermek között sokan vannak, akik 
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számára, éppen a tömég adta kedvezőtlen egyéni fejlő'• 

dés ellensulyozására, meg  kell teremteni a lehetőséget, 

hogy tehetségüknek, munkabirásuknak, akaraterejüknek 

megfelelő többlettudáshoz jussanak.; 

Néhány hónap tájékozódással telt el: egyéni beszél 

getéseket folytattunk a tanulókkal, figyelembe vettük az 

anyanyelv és a másik idegen nyelv tanulása során . mue. -

tatott telj esitmények et.  Az érdeklődő gyerekek szüleivel 

is beszélgettünk gyermekükkel kapcsolatos terveikről, az 

otthoni kiirülmúnyekről. Mindez megerősitette szándékune. 

kat: érdemes kiterjeszteni a nyelvtanitástm3s tevékenységi: 

gi formákra is, ahol a tanulók a tanitási órán elsajátithar. 

tó kötelező tananyag  mellett  magasabb szintű nyelvi tuu• 

dást és jelentős müveltségi anyagot szerezhetnek 

A felmérések jelezték, hogy sok tanuló szivesen 

kapcsolódna be valamiféle különmunkába.'; A. jelentkező 

tanulók érdeklődése különböző irányu és mélységü volt: 

társalgási nyelv elsajátitása, irodalom, nyelvészkedés, 

országismeret, egyszerű vonzódás, vágyakozás, kialaku. 

latian tervekkel. j 

Köztudott, hogy a nyelvi tagozat tantervi anyaga és 

követelménye jóval erősebb,  tartalmasabb, mint az általá€. 

rios tantervű osztályoké.; Emellett a 'tagozatos osztályba 

járó tanuló is igyekszik bőviteni ismereteit szakkörökben, 

más foglalkozásokon,? Ha az általános tantervű osztályok 

tanulói a siker reményével akarnak eleget tenni a felsőe. 

oktatás mindenki számára egyenlően mért követelményei•» 

nek (az irásbeli érettségi anyaga mindkét tagozat sza5 • 

mára azonos • T.  Gy.), akkor egyértelmű, hogy hatalmas 

menn%iséu  kiegészítő munkát kell elvégezniök, illetve 
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megteremteni  számukra ennek  a munkának a feltételeit.'y,  

A tanulók .motiválásakor, távlati szükségleteikre'. 

hivatkozva, a márcét, az elérni kivánt szintet magasra 

tettük, tulajdonképpen tifelülbiztositottuk" . a tudást, hogy 

azok a tanulók, akiknek a francia nyelvre szükségük 	. 

lesz, tanulmányaik továbbfolytatásához, akiknek vizsgáz. 

niok kell belőle, .mindenkiéppen eséllyel  pályázhassanak. 

Számukra a különmunka előkészítést jelentett  az életpá~ _—___~=____-_~- • 	~=~L--- 
lyára.1 De hát a többieknek, akiknek az érdeklődése .máse. _--~_ 
felé irányult, nekik miért a magas szint? Ugy gondoltuk,. 

aki vállalkozik a munkára, rosszul  semmiképp en  sem jár; 

a megtett ut végén jó hatásfoku nyelvtudással, a francia 

kultura bő ismereteivel rendelkezik .majd, s az érettségi 

vizsgát is könnyebben teszi le.j i'A . te  h e t sé g 

fejlesztés c é l j a m i n d e n t an u ló 

önkifejtésének maximális biz. 

t o s i t á s a.j A" pedagógiai t e v éft  

k e n y s é g intenzitásával  annak 

e l é r é s  e, h o gy mind .  a g y e n ,  g é b b.ee.  

k e t , m i n d a jókat  az általuk e l y 

érhető legmagasabb szintre  

fe j 1 e s s z ü k ." 39  %Kiemelés T.  Gy.1 	 . 	. 

2..; A  tanitástanulás tervezése  

Az oktatási folyamat tudományos megalapozottságá.e.  - 

hoz a következőket vettük, figyelembe: 1., a nyelvelmélee,  

tek és 2.', a kommunikációkutatás eredményeit, 3.', a didake.  

Likát; 4. 1 a tantárgypedagógiát.. Ne .m kívánunk nyelvelméim.  

leti fejtegetésekbe bocsátkozni. Csupán annyiban térünk  
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ki az* elméletekre, amennyiben azok koncepcióinkra fl 

hatottak.; Rögtön leszögezzük; a nyelvelsajátitás számár 

ra  a.  éppen mert "óriási intellektuális feladat"  4 d csakE. 

is egyetlen a relvelmélet nem elentheti ,  az adekvát elh  

mélete különböző nyelvelméletek  eredményeinek .inte q _-_ • - 	 ~ ..  
rálásával alapozható .meg az oktatásban alkalmazandó  _. 

straté&iai  amely  szükséserüen .más 'tényezőket is ma..  

aábanfo lal,y Valamennyi nyelvelmélet egy adott korszake. 

ban kellően hatott a gyakorlatra, módszereket alakitott ki , . 

és implicite magában hordozta  az  ujabb elméleteket. 

A.  gra.mmatizálóbforditó módszer után ujat jentett 

a direkte.módszer. ;j A nyelvtanitás megváltását igérte a 

strukturalizmus, amely behaviorista tanuláslélektana ala® 

pokon (stimulus/response) un..j drillii.módszerrel dolgozott, 

és előnye volt, hogy bevezette az audiovizualitást.'-', A 

strukturalizmus a nyelv rendszerbe foglalásával,. a tiszs: .. 

tán  észlelhető nyelvi elemek láttatásával tagadhatatlan 

lendületet adott a nyelvelsajátitásnak._j 

Rögtön érkezett a birálat: ez a .módszer üres, .mechanie 

kus, nem  életszerű, s megjelent a mélyebb belső szerte. 

kezeteket és konkrétabb emberi helyzeteket, akciókat 

előtérbe állitó transzformációs generativ nyelvelmélet.41  

Ezeket lehetetlen volt elkerülni, mivel hatottak ránk 

az iskoláskorban mint tanulóra az akkor alkalmazott .módom 

szereken keresztül, majd  később az egyetemen a nyelw 

tanári képzésben, s végül a nyelvtanári működés során. 

Az oktatómunkában, mint pedagógusra azonban a 

legnagyobb hatást a pályakezdés idején már megjelenő 

kommunikációkutatás eredményei gyakorolták, melyeket  

a tapasztalatok feldolgozása idején tisztábban látunk.j E 

hatás valószinü okai: ugy érezzük, a kommunikációelmélet 
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tulmegy az eddigi nyelvelml?leteken; olyan elemeket 

asszimilál, amelyek egy szélesebb karakterü nyelvi 

modell felállitását . segitik, s imindennél . jobban alkalmas 

az oktatási folyamat egészére történő kiterjesztésére.; 

Nem célunk a kommunikációelmélet részletes kifejtése, 

csupán állitásaink indoklására hozunk fel néhány érvet: 

1.j a kommunikativ  magatartás és a társas élet felé iy _ 

rányit, . 2.i eltérő képességü embereket tételez fel egy 

heterogén beszélőközösségen belül, ahol az eltérések 

szoxrickulturális tényezőkből adódnak, ami  különösen áll 

az idegennyelvi környezetre; 3.; a gyermek képessége 

foko'zható a '  nyelv használati szabályainak tudato sitásás 

val 46, az oktatási folyamatba uj beszédszokások és ver4. 

bális gyakorlatok vezethetők bé.. A folyamatban a pej 

dagógus nyelvi képessége, attitüdje, rutinja egyfajta sza® 

bályozó szerepet tölt be, amit az empátiás képesség és 

a nemverbális eszközök tesznek teljessé.42  

Az idegennyelvi nevelést tehát k o m p le  x e n 

igyekszünk megközeliteni. A nyelvoktatást a kommuniká; 

ciókutatásra épitve, "pedagógiai nyelvészetként" 43  fogi 

juk föl, amelybe didaktikai kérdések is beletartoznak, 

igy a tantárgyrendszer, az oktatási folyamat irányitása, 

a módszerek, a szervezeti formák.; Ezt a fölfogásunkat 

látszik megerősiteni Pálfy Miklós, a középiskólai és az 

egyetemi nyelvoktatás alapos ismerője, amikor a nyelvi 

oktatás hatékonyabb módszertana érdekében didaktikai 

célzatu grammatikát javasol  4  

1  
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3. Az oktatómunka menete, stratégiája 

Dolgozatunkban a továbbiakban a francia nyelv 

tanórán kívüli oktatási folyamatát vizsgáljuk didaktikai 

aspektusból: kisérletétteszünk a tanulási folyamat é s a. 

tanulók kommunikációs körülményeinek elemzésére, felé. 

állitjuk célrendszerünk et és szempontjainkat, vázoljuk a 

szervezeti formákat. Nem foglalkozunk a tanórákon végem 

zett munkával, annak minden tényezőjét koherensen és 

arányosan beépítettnek értelmezzük a tárgyfolya.matba. .., 

Tantervi kérdésekre 'sem térünk ki, az egyes szerveé 

zeti formákban a bővitett tananyag elemeit az oft vége. 
zett tevékenységet jelzik.; 

Amikor .megkíséreljük a kommunikatív francia nyelve: 

oktatási folyamat leirását e■ a már emlitett nyelvelméleti 

háttér mellett , . a tanulási folyamat és a tanulók ko.mmu' 

nikációs körülményeinek összefüggéseiben tesszük. E 

megközelitéssel jelezzük az oktatás szabályozására voó 

natkozó azon fölfogásunkat, hogy szükségszerűen megé 

változik a pedagógus kizárólagos irányitó szerepe, és 

'mindinkább előtérbe kerül a tanulók alkotó közremüködé. 
-45 se. 

A már ismertetett kiindulópontunk szerint a nyelvet 

a társas viselkedés és cselekvés egy formájának teg 

kintjük.; Márpedig a kommunikációs szituációban a part., 

ner is (t'vevő") jelentős hatást tud gyakorolni a beszé 

lőre ("adóra"); a téma kiválasztására, jelekre, a cseleke. 

vés .módositására stb.! H a kommunikációs kapcsolat ed 

gyüttmüködést tételez fel.; Ez pedig azzal jár, hegy a 

nyelv kereteit bőviteni kell az oktatásban is; a tartalom 
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a célok, tehát a "mit?" mellett  nagyobb jelentőségü lesz 

a "hogyan?'.
46  

Még a gram.matizáló oktatás helyébe lépő készség&. 

orientált nyelvoktatás sem  teszi képessé a tanulókat, hogy 

tudjanak beszélni nyelvi nehézségeikről, mert az iskola 

zártságában elsajátitott készségek nem tudnak transzfer. 

rálódni: A. hagyományos módszertan ellenében az idegen 

nyelvet az oktatáson belüli interakció eszközeként lehetoi 

ne kézelni, ami azzal jár, hogy kialakul a tanulásról, a 

kommunikációs nehézségekről való kommunikálás képese, 

cége.';  Ehhez természetesen alkalmassá kell tenni a tak, 

nulókat; 1.'1  a kommunikációra, 2. a saját tp.pasztalatezer. 

zésre, önismeretre, 3.';, a tervezés és változtatás képese, 

ségére ( szerepjátékok, véleményformálások . érezniök 

kell a tanulóknak, hogy idegen nyelven is  megoldható  a 

cselekvés), .4.; a metakommunikációs jelek adekvát hasad 

nálatára, 

Ezeket a célokat akkor lehet megvalósitani, ha 

nem  a nyelvet tanitó lesz az oktatási folyamat e gy e e 

d ü 1 i szabályozója, hanem a tanulók maga 

tartásagy  szándékai is belejátszanak abba.j 

Felvetődhet a kérdés, vajon a tanulók mennyire  

képesek alakitani a szabályozó folyamatot, hiszen aligha 

vannak oktatáselméleti ismereteik, és idegennyelvi tudást. 

szintjük d a kezdő időszakban alacsony. Erre fölhoz:. 

ható, hogy valamilyen kóddal bármilyen iskoláskoru gyers. 

mek, különösen a középiskolás, jelezheti nehézségeit, 

valamint az anyanyelv is segitségül hivható a zavarok 

megszüntetésére.; Igaznak találjuk azt a paradoxnak tünő 

megállap itást, hogy az  =--anyanyelv segitségével &.  anxa,. 

nyelvikörnyez étben F.  gyorsabban  halad az ide&ené+  
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nyelv€. lsajá titás a  mind magasabb  fok felé =mint annak -, 

kizárásával.] Ráadásul a problémák kontrasztív tisz® 

tázásával mélyül az anyanyelvi tudás 

Az eddigiek alapján fölvázolható az általunk pre*. 

ferált oktatási folyamatmodellje; a modellt ® összefüggő 

sorrendben E+ a következő elemek alkotják: 1.' a pedoH 

góltus viselkedése, 2. tanulói viselkedés, 3.; a kom.mue. 

nikációs szerkezet, 4. szervezeti keret, 5. ; tananyagrendem 

szer, 6. módszerfelépités, 7. ; információhordozók, ÁV eszed 

közök. i 

A kommunikáció elve szerint a szabályozás iránya 

megfordítható: a tanulók egyoldalu befolyásolását szop• 

gáló tanitói ütasitások helyébe az irányitás nyelvi szerkeem 

zeteként a párbeszéd lép., Helyet kap a tanulói érdek: a 

tanulók visszakérdezhetnek, jelezhetik egyetértésüket és 

ellenvéleményüket, bővül a tanulók cselekvőképessége. 

Igy egyértblmüvé válnak azok a tanulói reakciók, ame~ 

lyeket eddig a gyakorlatok, hanganyagok, utasitások nem  

pontos értelmezéseként zavaró momentumként kódolt a 

pedagógus.; Vagyis a_t_anulói hibák alkotó módon viszik 

előre  a nyelvelsajátitást. , A kommunikációs szerkezet 

szimmetrikussá váli, a tanulók befolyásolási, alakitó szeli 

repe megnő; az utasitásvégrehajtás .mellett a tanulók 

próbacselekvéseire is lehetőség van.  Igy válna igazán 

alkotóműhellyé a tanóra. 9 

Mindez azt a feladatot adja az oktatásszervezés 

nek, hogy olyan tanulási szituációkat, környezetet alas. 

kitson ki, amelyben a kölcsönhatás megvalósulhat; pél& 

dóul: felbomlik a merev ütésrend, uj formációk alakuló+ 

nak ki, változik a tanulócsoport térbeli elrendeződése. 

A szervezéshez tartozik a tananyag rugalmas kialakib. 

• 
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tása, - amely számol a tanulók érdeklődésével, és heh 

lyet ad igényeiknek megfelelő kulturtartalmaknak. , A  

szervezés feladata még: olyan módszerkialakitás, amely 

épit a tanulói szabadságra (és igy ..elősegiti azt), öt1ét. 

re, miként a tanuló részt vehet az információ kiválasze. 

tásában, sőt, készitésében, és kezelheti az oktatási 

eszközöket.' 

Nem az oktatási folyamat szabályozási körének 

megforditását szorgalmazzuk. A pedagógus kezde.ményero 
ző, alakitó tevékenysége továbbra is  megmarad,  sőt, épé. 

pen az ilyen tipusu folyamat igényli a kreativabb, dinese. 

miku cabb,  felkészültebb  és az együtt működő nevelői 

stílust reprezentáló pedagógust.5 0  E kérdés kibontása 

nem célunk, további fejtegetésére nem vállalkozunk. 

C. é t r e n d s z e r ü n k összeállitásánál 

abból az ismert tényből indultunk ki, hogy az idegen 

nyelv használata tevékenység, A kommunikáció megjeleli 

nési aspektusai; együttmüködés a munkában; az emberek 

magatartása a szituációkban? információcsere. :  Mivel "az  

egyes tevékenységtipusok" (munka, megismerés, értéke€. 

lés, cselekvés) kölcsönösen támogatják egymást a tee. 

vékenységek konkrét formáiban való realizálódásuk soe.  
rán~ l'. 51 

 a szervezeti tevékenységekkel kifejleszthető 

azok a szükségletek, képességek, melyek megfelelnek  
a fejlett szocialista társadalom_, igényeinek. 

Célrendszerünk tartalmaz személyiségjellemzőket, 

és nyelvhasználati tevékenység_eket.52  A tanórán kívül 

jó lehetőség kinálkozik; 1. :  az eltérő neveltségi szinttél, 

életmóddal (énkép, társasgyakorlat, tájékozottság, stb.) 

érkező tanulók szintjeinek egymáshoz való közelitéséré, 
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a hátrányos helyzetek oldására; 2, a társadalmi.e,közös. 

cégi ettitüdök és viselkedéskulturák kialakitására; 3. az 

általános műveltség bővitésére (a francia irodalom törte 

ténete, zene, Franciaország történelme, politikája, one, 

szágismeret); 4.; a munka® és szabadidő tevékenységi• 

gek megszervezésére, amellyel megalapozható az önálló 

tanulás, az önművelődés képessége; 5. . az alkotó gondolko 

dás fejlesztésére (müele .mzés, esztétikai itéletalkotás, tée; 

maflcifejtés), az egyéni helyzetmeg,itélésre és orientációs. 

ra;. 6,.; a nyitottság, a világérintkezésre való képesség 

formálására; 7. az önértékelés és az önkorrekciós ké.. 

pesség fejlesztésére.; 

A célrendszer nyelvie.kom.munikációs része a kom• 

munikációs kompetencia fejlesztését szolgáló a elvhaszné . 

lati tevékenységeket tartalmazza. A fő cél; a verbális és 

az irásos nyelvhasználat begyakorlott alkalmazása első.. 

sorban a mindennapi és a .művészi nyelvii- közegben. 

Ennek érdekében végzendő résztevékenységek; helyes. 

ejtés, néma olvasás, hangos kifejező olvasás, beszélge.. 

tés, (a kommunikációs helyzet eseményeinek, szereplőid 

nek, tárgyainak megnevezése, kérdésre adott válasszal, 

önállóan, kérdésfeltevéssel, a helyzettel kapcsolatos ál.. 

litások bővitése, önálló szövegelmondás), szerepcsere, 

szerepjáték; irástanulás (ismert szöveg másolása, lei 

irása diktálás után, tárgykép bemutatása nyomán), fordie,  

tás ( tolmácsolás, miiforditás), szövegfeldolgozás (.maga. 

nóról, élőbeszéd alapján), s.zövegtömörités, szövegeleme 

zés, szövegreprodukálás, .szövegprodukálás szóban, 

irásban; fogalmazás) helyesirás (mondattani, alaktani, 

szófaji ismerétek); könyvtárhasználat (katalogizálás; 
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lexikónok, .segédkönyvek használata); kutatómunka  

(cimleirás, adatgyüjtés, adatfeldolgozás, stb.)- 

Hogy a célok ne sikkadjanak el a tanulási fog.  

lyamatban, .megvalósitásukhoz jól körülhatárolt szexre - 

pontokat ke llett .rögzitenünk: 53 
	 _____  

1. A választott kódok széles skálája 	irott, bee.  

szélt nyelv, köznyelv, argó, dialektus, rádió, 

televízió, film nyelve, stb.; 

2. paralingvisztikai eszközök e. akusztikai, vizuá 

lis, taktilis kommunikációs jelek (az átvitt ine. 

formációk 60 %aát -hordozzák E. zajok) postán, 

utcán, áruházban, stb.); 	 . 

3. , a tétovázás, a bizonytalanság verbális kifejem 

zése 6 passeb.partout, izé, vacak; 	 - 

4., nyelvileg szines tananyag, tematikus elrendezés• 

ben, különböző funkciókat betöltő összetevőkkel: 

a )  szemantikáie.grammatikai kategóriák esemé'+ 

nyek, folyamatok, érzékelésére .eszköz, 

hely, időpont, személy, stb.); 

b)_ modális kategóriák E. a beszélő véle.méb. 

nyét fejezik ki; 

kom.munikativ kategóriák y cselekvésre 

irányul ("Két kávét kérek, uram!"  .5 'Azt 

mondtam neki, hogy hozzon két kávét." 

helyett. 

c~ 
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Célrendszerünkből következik, hogy a sokfajta f 

ladatot és munkaformát egyetlen módon, egy tevékeny+q 

Bégi formában elvégezni nem lehet.- Többfajta szerve.ze., 

tit és .munkaforma meginditására volt szükség, hogy arás. 

nyosan el lehessen osztani a feladatokat jellegüknek 

megfelelően. Ezt még az is indokolta, hogy sok tanuló, 

eltérő érdeklődéssel kivánt bekapcsolódni a_.külön.münká. 

ba. 

Felmérve saját erőnket és az iskola adta lehetősée. 

geket (különórák,  szakkör, engedélyezése stb.), a kö• 

vetkező szerveze'tie. és munkaformákat inditottuk be: 

1.' Vetélkedős Ki mit tud Franciaországról? 2.., Francia 

nyelvű előadás, 3. Minőségi korrepetálás, 4., Nyelvi há'. 

ziverseny, . 5. ;  Müforditás, 6.. Szakkör, 7. Egyéb: filmek 

megtekintése, bekapcsolódás a francia testvérvárosi kapli 

csolatokba, stb.; 

Az egyes munkaformák részletes kidolgozásakor a 

főbb szempontok egyike a tervszerűség volt, vagyis: a 

munkaformák kontinuitása  és eymásra épülése,  illetve 

egymás kLe_gé_sz_i.tés_e, valamint  mindezek  né&yrévre szóló •__--__==-=.0-=- _--  

folyamatosbee i.tése."> Szerettük volna elérni a tevéken 

ségi formák állandósáEát~ mert  a perspektivikusan felépi5 

tett tematikák igy biztosithatták a résztvevők fejlődését. 

További szándékaink között szerepelt az, hogy a foglald 

kozások ne a tanóra meghosszabbitott változatai legye+. 

nek, valamint kerülni akartuk az öncélu tudo.mányoskoe, 

dást.; 
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7 

A különfoglalkozásokon végzett 

munka 

A további részek foglalkoznak a munkaformák 

tartalmával, felépítésével, módszereivel és szervezési 

kérdésekkel.', Természetesen valamennyi foglalkozás 

több éves, részletekre kiterjedő teljes munkáját be.mut•. 

tatni lehetetlen..', Arra törekszünk, hogy c.  minden  szem 

vezeti formát érintve •• . olyan gyakorlatokat, eljárásos, 

kat írjunk le részletesebben, amelyek jellemző kereszt:-._. 

metszetét adják az ott folytatott munkának, és egyben 

jelzik koncepciónkat is..  foglalkozások nem  egymás 

mellett, a tanévek idősikjában, hanem különc.külön, kroe 

nológikus sorrendben követik egymást., Kapcsolódásuk.. -

ra megfelelő helyen utalások történnek.. Az egyes terüe 

letek tárgyalását a végzett munka  összegzése, értéke€ 

lése, és a konkluziók levonása zárná. 	. 

1. Szellemi vetélkedő 

Az 1972/73s,as tanév őszén, a nyelooktatási fo. 

lyamat első programjaként tartottuk meg a "Ki mit tud 

Franciaországról?" vetélkedőt.. A rendezvény célkitüzé•. 

sei voltak; motiváció, a francia nyelv . iránti érdeklődés 

felkeltésére; az ismeretek bővitésével a tanulók  .müvelts _=~___ 
ségi szintjének emelése; a felkészüléssel s a részvég 

tellel aktivitásuk fejlesztése. De a vetélkedő jó alkalom  
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volt arra is, hogy a különböző általános iskolából vers. 

buválódott gyerekek közelebb kerüljenek egymáshoz, és 

a jó hangulattal az első évfolyam egységesebb legyen. , 

Az egész évfolyamnak szóló vetélkedőn (a másik 

két, nem francia nyelvet tanuló osztály is nevezhetett), 

földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, művészeti, politikai 

és sportkérdések szerepeltek., Minden osztályból 2 d 2 

négy fős csapat vehetett részt a november végi vetéli. 

kedőn.',A tanulók az időpontról jó előre tájékoztatást 

kaptak, hogy kellőképpen tudjanak felkészülni.. A zsűri 

az első évfolyamon tanitó néhány kollégából állt., A 

csapatokért 'természetesen ott szurkoltak a zsufolt tee.  

re.mben az osztálytársak is. j 

A helyenként parázs hangulatu kellemes délutánon  

csak a villámkérdésekre adott válaszok döntöttlék el a  

helyzeéseket. ~ 

2.; Francia müsoros délután  

"1973., május 4F.é n, pénteken délután 5 órakor  

francia nyelvű müsort rendezünk. , 

A műsorból: jelenetek Moliere színdarabjaiból,  

mesék, dalok  

Szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját!  

i.,A és I. B osztály" 

d ez olvasható a gyerekek által szerkesztett 

meghivón, amelyre mottóként a következő  

Moliereeidézetet írták;  
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"Légy őszinte és csak a becsületre adj, 

Ne mondj ki szót, mely nem szivedből 

fakad."! 

A müsor a szellemi vetélkedőhöz hasonló célokat 

kivánt szolgálni, s egyben jó alkalom volt arra, hogy a 

tanulók megismerkedjenek a francia irodalommal, kulturá.. 

val. 

A: gyerekek többsége szivesen szerepel, és k öp. 

zöttük számos olyan akad, aki jól szaval,  ügyesen ját., 

szik, Szépen énekel, zenél.Amikor az első félév után 

jeleztük a .műsor megrendezését, nyomban szép számu 

jelentkező erősitette meg a vállalkozás életképességét.; 

Minél több tanulót akartunk bevonni a munkába,' a  

szereplésre jelentkezők közül senkit sem utasitottunk el., 

Az elsődleges szempont  nem  az órán mutatott francia., 

tudás foka volt,', 

A program kialakitásánál arra törekedtünk, hogy 

többnyire a tanulók által ismert és kedvelt szindaraboke. 

ból, művekből, dalokból válogassunk; továbbá, hogy a 

jelenetek, darabok  sem  tartalmilag, sem nyelvileg ne á1e. . 

litsák a tanulókat megoldhatatlan feladat elé, és a 

játékosság, -  a könnyedség yedsé dO váljon. Ugyanakkor a üe. 
G:CG~

m_ 	 .m 

sor  járuljon hozzá a tanulók nyelvi morálist-esztétikai  

emelkedéséhez  és see itse az esz én .másoldalu feltárulkoH 
zását.  

A müsottErvezetben szerepeltek anekdoták, mulatom 

ságos történetek, jelenetek, részletek Moliere müveiből, 

La Fontaine meséi monológ, illetve dramatizált formában, 

grammatikai és szójátékok, találós kérdések, dalok, 
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r (szóló és közös ) , hangszerszólók.. A müsortervezetet a 1 
tanulók ötletei, elképzelései is alakitották. A szövegek 

nyelvi nehézségi foka megfelelt a tanulók 'tudásszintjének. 

A darabok többnyire könnyitett szövegű kiadásból kerül. 

tek be a válogatásba, egyes esetekben a szövegek nybla 

vi egyszerüsi'tését magam végeztem el. Ennek ellenére a 

szövegtanulás során jócskán bővült a szereplők szókészes 

lete. 

A müsor előkészitését  februárban kezdtük el. A' 

szervezésbe bevontuk a két osztály kulturfelelősét, akik 

egész "szervező bizottságot" hoztak létre. 

A szervező bizottságban müködők felelősei voltak; az ee. 

gyes kategóriáknak; a hangszeres számoknak, a daloknak, 

á prózának, • és gondoskodtak a rendezésről (a terem. 

berendezésről, a meghivókról), sőt nyelvi korrepetitorként 

is müködtek. , A szereplők kiválasztása a következő szemes 

pontok szerint történt; egyrészt önként .jelentkezés alapján; 

de ekkorra már .mega.m is jól ismertem a tanulókat, igy 

egy+3egy szerep 'tanári ajánlás, felkérés nyomán talált gaz 

dára.; Mivel a tanulók egyrésze még az általános iskolából 

ismerte egymás képességeit ... a tanulói javaslat is ráiráe. 

nyitotta a figyelmet a 'tehetséges gyerekekre. 	 . 

A .müsor bemutatását május első hetére -  terveztük. 

Felvetődik; nem fogtunke.e hozzá tul korán az előkészüleó. 

tekhez. Amikor sok gyerekszereplővel dolgozunk, ráadásul 

idegennyelvü előadásról- van szó, nem lehet elég korán 

kezdeni.:i A kampányszerü felkészülést mindenképp en  el 

akartuk kerülni; 1.. a  franciát kezdő fokon tanulóknak időe. 

re  van szükségük,.. a.mig feldolgózzák a szöveget, hogy az 

idegen nyelv 6. a gyerekek , tudásához, szorgalmához 

ten ey méltó tolmácsolásban , hangozzék fel; 2. az idegenÉ. 
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nyelvűség mellett az előadásmód kimunkálása sem  ígért 

gyors határidőt; 3. és végül, ha a felkészülés csak ujabb 

megterhelést jelent a tanulóknak, akkor ellenkező hatást 

ér el a kezdeményezés., 

Ezután következett a müsorszámok, a szereplők pone.  

tositása.; Gyorsan gazdára találtak a jelenetek, a versek, a 

zeneszámok. d némelyik személyre cimezve, némelyik köd 

zös- .megegyezés (de  nem  ráerőltetés) alapján. • A nyelvi 

leg kulcsfontosságu verseket, monológokat a franciául jobF. 

ban tudó tanulók kapták, akiknek szép volt a kiejtése, és 

akiknek hosszabb szövegek betanulása sem jelentett nee• 

hézséget. Ezek a szerepek, illetve szereplők voltdc az előe, 

adás tartópillérei.. A továbbiakban a nyelviség másodrendű., 

vé vált. A szépen éneklők felosztották egymás között --a 

dalokat, a zenélni tudók szabadon választhattak a francia 

zenedarabokból, a jelenteket pedig azoknak a tanulóknak' 

szántuk, akik ügyesen játszanak, jó megjelenitő készséggél 

rendelkeznek. 

Megkezdődhetett a munka. A szükséges példányszám*. 

ban legépeltük a szövegeket, és kiosztottuk a szereplők*. 

nek. ;  Majd a tanulók és a magam elfoglaltságától függően 

(de rendszeresen) sorra vettük az egyes müsorszámokat; 

délutánonként találkoztunk a szereplőkkel, mindegyiknek  

felolvastam a nekik szánt szöveget., 

A felkészülés első Periódusa negyszerüen"  .minősési  

korrepetálás volt, ahol francia nyelvű szövegeket dolgozz• 

tunk fel. Ekkor, az idegen nyelv elsajátitásának különböző 

tevékenységeit'tudatositva, a tanulók fokról fokra sajátitote. 

ták el a szöveget.'. Az olvasás közben  például az alábbi 

résztevékenységek valósultak meg; néma olvasás, hangos 

olvasás, ez utóbbihoz; artikulációs, légzéss.gyakorlatok, " 
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tempó, hangerő érzékeltetése., Mivel a tanulók nemcsak 

a saját, de társaik szövegét is ismerték, fejlődött a 

hallás utáni beszédértésük és önkontrolljuk. -  A tanulók 

otthon önállóan szótáraztak. Amikor a szövegek alapján 

beszélgettek, a szavak mondatbeli funkciójának felis.meré.. -.==t-======  
sót is gyakorolták. ;  A történetek elmondása  a me.mória... 

fejlesztést is szolgálta.  

A  verbalizációt elkerülve, lassanként folyamatossá  

vált a monológikus beszéd, "összeállt" a szöveg.. A.  

he yesejtésre az első pillanattól kezdve nagy gondot fom.  

ditottunk. Különösen ügyelni kellett  erre  később, a jelene  

tek kidolgozásakor, hogy a játék ne  menjen  a kiejtés  rorn. 

vására.  

Ez a peródus jól segítette a nyelveslsajátisát, mert  

például csupán versmondáskor több bnyelvhasználati te..  

vékennység realizálódott: élőbeszédben szövegreproduká.  

lás történt, amely során a közlő, kívülről irányitottan, a  

cimzettekhez juttatta a szöveget, amelyet előzőleg a heg  

lyesejtés normáihoz igazodva többször javitott. 54  

Mint ahogy előre várható volt, az első, a nyelv..  

:tanulási szakasz meglehetősen elhuzódott.. Pedig  kihasz~ 

náltuk az adódó lyukasórákat, más tantárgyi órák elma.4  

radását (időkként még a tanórán is sort kerttettünk a  

szerepekre), és a franciául jobban tudó tanulók is segi.,  

tették a szaktanár munkáját. De hát sok volt a szereplő,  

és jártasságuk a francia nyelvben  nem  volt egyenletesen  

jó  szintű.; 

Amikor a szövegreprodukálás folyamatossá vált,  

rátérhettünk a versek, a szituációk értelmezésére. Ekkor  

beszélhetünk tulajdonképpen próbákról: elhelyeztük a  
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darabot térben, vázoltuk a mozgásokat, az össsefüggér 

seket, a hangerőt, formálgattuk a jellemeket.' itt feltétlenül 

meg kell jegyezni, hogy a szereplők rengeteg ötletet, 

szint adtak az eredeti elképzelésekhez.. Igy kerül be p]0 

a .müsorba egy mimetikus játék.. A némajátékot "meg. 

szinkronizáltuk": néhányan, narrátorként vagy párbeszéft 

det folytatva, francia nyelvű szöveggek kisérték a pan*. 

tomine.alakitást., Ezzel különösen a franciául nem értő née. 

zők számára vált közérthetővé 'a ' jelenet.; 

Később, egye.egy próbán már  több számot is gyako 

roltunk, igy a szereplők megismerkedhettek egymás jelle€ 

neteivel, alakításaival., Ez hozzájárult a műsor egységének 

kialakitásához; a szereplők érezték, hogy nemcsak a sa,~ 

ját .műsorszámaikért, hanem az egész mpsorért felelősség 

gel tartoznak.. A társak reagálása is jótékonyan hatott a 

szereplők önbizalmára.; 

A tavaszi szünet fontos időszaka volt a felkészüe, 

lésnek: a szereplő tanulók azt kapták házi feladatul, hogy 

a szünet végére a szövegeket helyesen ejtve, a teljes 

begyakorlottság fokán reprodukálják. (Megjegyzendő, hogy 

a tanulók sokkal hamarabb elsajátitották a szerepjátszábt, 

a játékot, mint a helyes kiejtést.) 

A szünet után nagy ellenőrzés következett; a sze*. 

replőket egyenként meghallgatva meggyőződtem a nyelw 

használat fokáról.', A minél tökéletesebb nyelviség érdeké o. 

ben elvégeztük az apróbb csiszolásokat, a jeleneteket uj . 

ra és ujra elpróbáltuk...Április végére, mikor  az együtt 

játszás is pontos és biztonságos volt, el lehetett mondani, 

hogy a müsor "megérett", előadható., 

Aratőröknél, gyermekszereplőknél nagyon fontos, 

hogy teljes magabiztonsággal játszanak, mert  az előadás 
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közben fellépő rutintalanság, lámpaláz a legalaposabb -fe1~• 

készülést is tönkreteheti. Ezért a műsort kicsit tulgyako . 

roltuk; már  a főpróbán simáp, fördülékenyen peregtek a 

számok, oldódott a görcs., Igy az előadás fütött légköre-

csak egészségesen doppingolta a lelkes szereplőket. 

Miközben a szervezők elkészitették és szétküldték 

a meghivókat, megtartottuk a nyilvános főpróbát, amelynék 

olyan célja is volt, hogy a  nem  szereplő gyerekek ismelis.  

jék meg  a jelenetek poénjait..,A műsorvezetést két hatás 

rozott fellépésű tanulóra biztuk, akik közül K.,  Zsuzsan.. 

na helyes• kiejtéssel beszélt franciául, és H. Tiborral .  

együtt képes volt improvizativ konferálásra is., 

A müsor lebonyolitásának egyik fő gondja volt; az" 

idegennyelvüség mellett, az érthetőség biztositása. . , Egy kié. 

zárólag francia nyelvü összejövetel, amiből a nézők nem  

sokat értenek, könnyén hermetikus vállalkozás lesz, és 

sznobos allűrnek tünhet d ezt feltétlen kerülni kellett. , `Igaz, 

a szereplők és az osztálytársak ismerték a jeleneteket,' és 

értették azok mondandóját, igy az értő bázis adva volt. De 

gondolni kellett a franciául nem tudó külső érdeklődőkre is. 

Ezért a műsorvezető először franciául, majd a mellette álló 

fiu mint tolmács magyarul  üdvözölte a vendégeket. Azokat 

a .müsorszá.moht, amelyek megértése nem  kivánt•'nyblvisineé. 

retet, csak franciául konferálták. Az olyan jelenetek előtt, 

amelyek tartalma, poénja ugy kívánta, a francia nyelvü 

közlést, az érthetőség kedvéért, rövid magyar nyelvü tág 

jékoztatás követte. 	 . 

'Az előadásokra meglepően  szép számu nézőközön*. 

ség gyült össze; a nem széreplő tanulók, szülők, felsőbb 

évfolyamos franciát tanulók, de mások is, barátok, ismerőé. 

sök..Az iskolavezetés részéről az igazgató és helyettese 
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r 	jött  el.,  

A gimnázium történetében. az  első francia nyelvű miiem 

soros délután vidám hangulatban ért véget, 

A második év végén is megrendeztük az előadást, 

az előző fivihez hasonló koncepciók alapján, felhasznáL. 

va természetesen az első előadás tapasztalatait. Például: 

nagyobb teremben, a lépcsőzetesen emelkedő, s jobb láft. 

tási feltételeket biztositó fizikai előadóba vittük a .műsort.) 

Nagymértékben lehetett támaszkodni az időközben beindult 

franciaszakkör tagjaira, mind a szervezésben, mind a .miiem 

sor kialakitásában, Igyekeztünk magasabb  szintű, az első...  

nél tartalmasabb programot összeállitani.. 

A második előadás műsorterve: 

1•' Francia tánczene lemezről E. amig a közönség gyülea 

kezik 

2.., Marseillaise 	 d közös ének 

3; J. P révert; Barbara c. 

verse, lemezről, Yves 

Montand előadásában 

fs A költőt és a verset 

bemutatja a szaktanár 

4. , quand un ami revient; dal 

énekel: Mireille Mathieu 

5.. Párizsi szinek és fények; f» a képekhez a szöveget a 

diaképek 	 szakkörösök mondják 

franciául 

S z ü n e t, 

átrendezés, közben zene 
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Un éléphant qui se 	eV  a Ti. évfolyamosok éneklik 

balancrait, dal 

2. Rövid tréfás versek 	4. Jerkovits i.,, Kiss Á., 

I.  A. 

3. Esprit d'observation, 	Sipos M.,, Szerletics M., 

jelenet 	 Jantner L. /II. , A. 

4. Sur le pont, dal 	.. I.  A és  

5. , Állatmesék é. Szőr M., Dömösi Cs., Hoki 

czer M.,:  Sarlós  E., /II. B. 

Hangszeres zene klaft. 

rihéton és zongorán 	Tinku J., Boda G. 

7. La femme qui, ne  salt 	Utasi M.,. Kovács M.,; 

pas ce qu'elle veut, 

,pantomin . 

8. Un diner franr?ais, 	.. Ferenczy J., Árki A. 

jelenet 

9.. Les feuilles mortes, 	e nekel: Szerletics M., . 

dal 	 zongorán kisér Krancz Zs. 
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10. , Littérature, összeállitás 

versekből: 

V. Hugó: Le p rintemp s 

L. .:  Aragon; Je vous saw. 

lue ma France 

J. Prévert; On frappe 
n. 	: Le déjeuner 

P.;  Éluard: Poemke pour 

la paix 

e. Ranga Éva 

Kiss-K. 

a Ranga Éva 

•y Felden E. 

Boda  G.  

11. Une querelle jelenet • Balla S.; Deák E., 

Márkus J.,. Mátyás- 

/L B.  

12.; Les chansons franyaises 

13., C hez le dentiste, 

jelenet 

14. Elle descend de la 

dal 

ff+ Boda G.,  Körösztös M.. 

Hovorka L., Wolf J. 

® lI..s évfolyam 

X 

Az előadás iránt még nagyobb érdeklődés nyilvád 

nult meg, mint az előző évben. Az feltétlen elgondolko z® 

fató, hogy  mennyi  etidegenti jött el; egyrészük a valaha 

tanult nyelv iránti nosztalgiától indittatva, másokat pedig 

a francia nyelv szeretete vonzott.; Talán ez is bizonyiték 



arra; hogy o különösen kisvárosban a- helye van a kultuE.-/ 

rát terjesztő, nyelvet ápoló rendezvénynek. 

A.  francia műsorok összegezésekor azonban több 

tényezőt kell számitásba venni; 

a dramatizálással, a szerepjátszással fejlődött a 

gyerekek nyelvi, kulturális szintje, erősödött aka. 

a  a szervezésben önállóságot kaptak, a szereplést, 

a siker pedig növelte önbizalmukat. 

e. A tanulók megismerték egymás értékeit, s ez  elme  

lyitette az egymás iránti tiszteletet. :  (Volt  egy pu4.  

pos, visszahuzódó kislány, aki a ,franciaórán  .. sem  

jeleskedett, s általában gyenge tanulónak számitott.  

Viszont gyönyörű l-a.ngja „volt. :  Szerepeltetése  ~. 

francia dalokat énekelt. e és értékeinek felfedezése  

módositotta korábbi helyét a tanulók között kialakult  

értékrendszerben. ; E z történt ,  a bukdácsoló diákkal  

is kitűnő szerepformálása után. A nehezen kezelhe .  

tő gyerek még az én szememben is nagyot nőtt,  

látva pontos, lelkes, értő szervezését, . s akinek jel'  

lembéli fejlődése is  talán innét datálódik. És sorols,  

hatnánk a példákat.)  

a  A szereplők és a nézőként jelenlévő társaik révén  

közelebb kerültek egymáshoz az osztályok. 	 ' 

Személyesebb kapcsolat álákult a tanulók és a  

szaktanár között. 	
1 
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Az iskolavezetés érdeklődése kedvezően hatott a.' 

gyerekek kedélyére, és a szaktanáréra is.. 

e A tanárkollégákat már kevésbé vonzotta az elő.. 

adás.' (Ennek ellenére, a követkéző években orosz 

és német nye.lvü .műsorokra is sor került.) 

A műsorok összeállitásánál válogattunk a gimnáziumi 

tankönyvek szemelvényeiből és a Mauger IV. kötetéből. 

Nagy segitséget jelentett egy szovjet kiadásu, tagozatos osz€. 

tálynak szóló francia nyelvű segédkönyv gazdag választékág 

val: Poszobie dlja vneklasznoj rabótü na franczuszkom 

jazüke G. Moszkva, 1970,; `Kézikönyv a tanórán kívüli franc. 

cia nyelvű foglalkozásokhoz.) 

3. Minőségi korrepetálás .• nyelvtanulás 

A heti óraszámom lehetővé tett bizonyos számu kor.. 

repetáló órák felvételét, amit az iskolavezetés engedélye' 

zett is. Ezek az órák, hetente 2..4, : négy éven át, minden 

évben rendelkezésemre álltak. A  részemre biztositott órákat 

igénybe vettem ugy, hogy azok egy része hivatalosan korma. 

repetálás volt a gyengébb tanulók számára, a többi pedig az 

un. minőségi korrepetálásra .maradt. 

Az iskolai korrepetálások megitélésével kapcsolatban 

nagy eltéréseket mutat a gyakorlat. Mikor hasznosak? Mi.. 

kor üresjárat? Tapasztaltam, hogy oroszból például a gim.. 

názium első évében sokan korrepetáltatják magukat.  Ennek  
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oka az, hogy a gimnáziumban elért érdemjegyek rosze, 1 

szabbak az általános iskolai orosz jegyeknél. A javitás 

érdekében valóságos kapmány indul meg; a tanulók egy 

része (nem a legszorgalmasabbak) áltatja magát a ré . 

szére intézményesen biztositott reménnyel tévesen, 

miszerint, ha eljár a korrepetálásra, egyszeriben mege, 

oldódnak nehézségei anélkül, hogy fáradságába kerülne.; 

De meglepő a jó oroszos, szorgalmas tanulók töe. 

meges részvétele a korrepetálásokon. Ezek a tanulók 

E. a szülőktől is fokozottan isspirálva w nem is annyira 

tudásuk csiszolása végett, hanem inkább a  minden  áron 

jobb jegy reményében járnak. Hiszen legtöbbször az álo, 

talá.nos iskola és a gimnázium közötti különbségből ereim 

dő kezdeti nehézségekről van szó. Röviden; jóval több 

tanuló jár korrepetálásra, mint  amennyinek  ténylegesen  

szüksége lenne rá., 

Természetesén a- francia nyelvi korrepetálásra 

bárki eljöhetett, de arra törekedtünk, hogy a tanórán a 

r elvelsajátitás intenzitása olyan legyen, amely után 

valóban csak azok járnak a foglalkozásokra, akiknek 

nehézségeik vannak.. (Megjegyezzük, hogy még ezek. 

nek a tanulóknak a képessége is lehetővé tette es a 

gyakorláson tul eo az ismeretek bővitését.) 

Sok élményt ifiért a aainősé g-kor korrepetálás. A'z 

ide jelentkező öt tanulónak elvként tüztük ki; csak ak® 

kor van értelme s lesz sikere .munkálkodásuknak, ha 

rendszeresen eljárnak a foglalkozásokra. A közös ki:e, 

lön.munkára vállalkozó tanulók ismerték az érettségi 

tartó nyelvelsajátitó programot. Igy ismerték; különbö ő, - -  -__ _ 	 _ -_ 
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gyakorló tevékenységeket, az azokhoz tartozó feladatod 1  

kat és a feldolgozásra szánt időkeretet. A tanulók részt 

vettek a 'témák összeállitásában; bekerültek .a 'tananyaga. 

ba az őket érdeklő témák (pl.: a mindennapi élettel kapom 

csolatos 'társalgási, publicisztikai és szépirodalmi szögi. 

vegek.). Délután használhatták a nyelvtani és egyéb fee. 

ladatlapokat, a kézikönyveket, a hangszalagokat, a diai 

képeket, a hanglemezeket, az ujságokat, amelyek a franc 

cia nyelvi szaktanteremben voltak elhelyezve.., A tanulók 

személyesen voltak érdekelve a munkában, amit önállóan 

és csoportosan is végeztek., Például a' publicisztikai szö® 

vegfeldolgozásoknál t. témákra specializálódva több cs04.  

port alakult, amelyek folyamatosan számoltak be választott 

témájukról (autózásról, turizmusról, irodalomról, politika_ . 

ról stb,).;  

A programfelosztással körvonalaztuk a nyelvelsajáp. 

titó, tevékenységek hálózatát, ezen belül a résztevékeny+ ~. 

ségekhez tartozó anyagokat, eszközöket, módokat, tehát 

mondhatni, sikerült a programot strukturálni. , Igy kialakult 

az un.'. oktatócso.mag&rendszer.5 5  (Megjegyzendő: a tema 

tikus csomagok összeállitása nem kevés gondot jelentett, 

mivel nem mindig sikerült megszerezni a szükséges a 

nyagokat, eszközöket. Ennélfogva teljesnek nevezhető 

csomagot tulajdonképpen csak ritkán tudtunk 'össze 
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Most a példa kedvéért vázlatosan leirunk egy, a minw  

dennapi nyelvhez tartozó téma t'cso.magját';  

téma 	szituáció 	ko .mm.módj_a 	kornm.fajta eszköz  

éttej 	1• helyim 	tárgyalás,  
remben 	keresés,  

felvilá~ 	 konfliktus 	dialógus HD sorozat . 
go sitás  
kérés  

=====t=a=======_'_ = :_==:_=:_==__'_==:°:_=_==_ __ _= e  =  
2. rendes, 	tárgyalás, 	dialógus HD sorozat  

lés 	konfliktus  _=- _------~ 

  

=_____ ______='_____  

  

3.'. tájéko€. 	olvasás, 	étlap 	irásos  
zódás  

megértés 	 szöveg  

étlapról  _:____:__=_=  
4., vendége. a/információ, ujságcikk irásos  

látás 	elemzés 	 szöveg  

Franciao.rt+ bjtárgyalás dialógus hang szag 
ban , 	érzelmek 	riport 	lag  

====-========- =_-_ _ 
A tanulók, csoportokat alkotva, tetszésük szerint  

választották a szituációkat a hozzájuk tartozó anyagoké  

kal. A feldo lgozás eredményeiről, alkalmazás formájában  

` szerepjátékkal, feladatmegosztással beszámoltak a  

többieknek, akik beleszólhattak, kérdéseket tehettek fel. .;  

Majd a többi csoport anyagára került sor.; A kiscsoportos  

munka értékei közül az egyik legfontosabb: az állandó  
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mindenkit érintő kommunikáció.  

Az első évben a beszélt nyelv fokozására, a tára.  

salgásra fektettük a hangsulyt., A "Voix et  Image"  teljes  

képe és hanganyagát vettük heti kettő & a tanulók idejétől  

függően néha több órában,;  Nyári, otthoni olvasásra jó  

anyagnak bizonyult a Tankönyvkiadó gondozásában, Tátray  

Barna válogatásával megjelent érdekes, változatos témáju  

könyvecske, a "Lecture de tous les jours,!' amely megfea  

lelt a tanulók nyelvi színvonalának.., A kiejtés csiszolásági  

ra Monique Léon: Exercices systé.matiques de prononciation  

francaise I.  kötetéhez készült eredeti hangszalgot hallgattuk,  

ami egészen az érettségiig napirenden .maradt.  

A beszéd fejlesztésére  sokszor alkalmaztuk a pos z~.  

tótáblát.:; Közlünk néhány alkalmazási variációt.' ; A figurák  

elhelyezésével egy  kommunikációs  szituációt ábrázoltunk,  

amit megneveztünk, például: "A férfi az utcán van,"  

(L'homme est dans la rue.), majd a tanulók állilásokat  

mondtak pl.:; C' est un ho .mme.'j stb. Egy jel táblára helyes  

zésével utaltunk az időre .4. a tanulók bővitették  az állitá9 

sokat az idő megnevezésével.; Növeltük a személyek száe.  

mát női figura elhelyezésével. ;  Ezuttal - vele kapcsolatos  

állitások következtek.; A 'további menet szerint a tanulók  

cserélgették a személyeket, s felváltva helyettesite 'tték be  

azokat a mondatba, ti A két személy használata nyelvtani  

ismeretek gyakorlására is jó volt: a névelők és a személye.  

névmás cserélgetésével, az állitmány váltakozásával,,  

Az esémény 'tetszőlegesen bővithető, pl.:), a szemé  

lyek 'tulajdonságaival.; Ezzel lehetővé vált a nemek közti  

különbségek ismertetése, illetve' gyakoroltatása. Az egye:  

szerü állitásoktól eljutnak a tanulók a bővitett álli 'tásokig,  

fogalmakat, ' állilásokat 'tudnak megcserélni, illetve azok  sor+. 
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rendjét megváltoztatni, eközben nyelvtani szabályokat 

mernek meg, és megszilárditják azok használatát.; 	° t, 

A szókincscgyüjtés terén & á. fokozatosság elvének 

betartásával mégis jelentős gyarapodást értünk el; az 

iskolai témák .megszokottsága a figurák variálásával kelt' 

lően szinesithető, ami jól motiválja a tanulókat.: Sőt, szagi 

kitva a hagyományokkal, a kevés szóra épülő francia 

beszédet, már korai szakaszban,  az időhasználat széle 

sitésével teljesebbé tettük ugy, hogy az egyszerű jelen 

idejű mondatokat' áttettük mult és jövő időbe. is. ; Ily módon 

kevesebb igével e megoldható az igemódok tanulása 

A hagyományos eljárások szerint a nyelvet tanuló csak a 

másodikehar.madik évben tanulja a mult -vagy a jövő idejű 

igealakot, igemódokat, ami, a nyelvhasználaton eleve több 

évre tolja ki.; E: z az életben kinálkozó társalgás élményé. 

től fosztja meg a tanulót, , vagy éppen örökre  elveszi a 

kedvét a nyelvtanulástól.; 

A későbbi években olyan gyakorlatok is szerepeltek, 

amikor egyrsegy szituációban a szereplők különbözőisi- bel 

állítódásából eredő érzelmi megnyilvánulások nyelvi kifejem 

zésére került sor, j Az ilyen gyakorlatok . összeállitására a .  

Le Frangais das Le Monde több tanulmánya szolgált alapt' 
-56 

A második év elején átvettük a tanulók nyári olvas 

mányait, forditásait;  s elvégeztük a szükséges javitásokat. 

Folytattuk a "Voix et Imaget't", amelynek mintegy 13.15 lec& 

kéje volt hátra..; Hasznos olvasmány élményt -kinált a köny+ 

nyitett szövegű ujság, a "Passe.Partout" és a kis szó€» 

készlettel iródott 'Hachette«.könyvek, valamint a' hasonló 

szovjet kiadásit segédkönyvek. ;  Ezekből került ki a tanut' 

lók állandó házi, illetve nyári ólvas.mánya.. De belekezdtünk 
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az  Iskolatévé: Valentine en voyage cimü szórakoztató aie 

nyagába ugy, hogy a gyerekek lehetőség szerint ~

•megnézték a vasárnap sugárzott .müsort, amit aztán köo. 

zösen .megbeszéltünk. 

A harmadik évben megváltunk az adaptált szöveg' -

től, csak eredeti francia nyelvű szövegekkel • foglalkoztunk. 

Ujabb anyagra tértünk át: egy továbbképzés alkalmával az 

OPIkitól kapott "La France en direct" három kötetéhez tar» 

totó hanganyag jó részét is sikerült .megszerezni: ujszerü, 

módszertani ötletekben gazdag nyelvleckéit szemmel lát,3 

hatóan élvezték a tanulók. 

A kitartó öt tanuló közül ketten az órarendi okok' 

ból részükre "biztosított" lyukasórákat is kihasználták: a 

Zene.mütárban a, a hallás utáni értést erősitendő F. hallgató 

ták a Somorjai féle francia nyelvkönyvhöz készült lerrieze4' 

ke't, amelyek szókincse az eredeti tanulás alapján ismerős 

volt számukra. 

Ekkor már a tanórák programjában szerepelt a pubri. -

licisztikai szövegek feldolgozása;?, A tanulók rendszeresen 

böngészték a megyei könyvtár olvasójában a L'Express 

cimü hetilapot és a L'Hu.manitét. ; Az uj ságcikkek feldolgo6. 

zásával elértük, hogy a tanulók megismerkedtek a publio 

cisztikai nyelvvel, a sokrétű •támaválasztás révén a minden 

napi nyelvvel is. Az önálló munkát igénylő feldolgozás sori• 

rán a következő feladatokat oldották meg: néma olvasás, 

szótárazás, szövegtö.mörités.) 

A cikk bemutatása un.,, kiselőadás formájában történt. >- 

A felkészült •tanuló előre felirta a táblára témájának 1 egy

•fontosabb kifejezéseit, szavait, amelyeket szómagyaráza' 

tokkal bővitett.j Az ismert szavakból álló magyarázat alapeo 

~- ján a többi tanuló következtetni tudott az előadás témájára.; 
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Az  előadó tanuló hangos kifejező olvasással ismer 

tette a terjedelmében rövidebb cikket. , Az olvasás eseten 

kénti megismétlése során a tanulók globálisara értették a 

szöveget, majd annak részekre bontása következett.; Ekc 

kor került sor az uj kifejezések tárgyalására,; Az uj isi+ 

meretek pontositása után a tanulók ismét meghallgatták a 

szöveget, s közben kiegészi'tették az előző felolvasás a ~ 

latt készített jegyzeteiket.:; Kérdéseket tehetett fel az előd 

adó is a tanulók is, végül a szaktanár is.1 A hibajavitások 

is ebben a szakaszban történtek *4 általában csak zavaró 

értelmetlenség esetén,; 

Kérdésfelelet nyomán a vázlatkészités köve'tkezétt, 

a vázlat nyelvi gerincét az uj kifejezések alkották.. 

Többféle tevékenysásét lehetett végezni a feldölgozott 

szövegekkel; szövegreprodukálást, a. leirt kifejezésekkel 

mondatok alkotását, forditást szóban és írásban. Ezekre a 

nyelvhasználati 'tevékenységekre a következő alkalommal 

került sor, majd ® néhány hét elteltével . e. a magyarra irás® 

ban leforditott szöveg emlékezet utáni visszaforditását vés 

gezték el a tanulók..: 

A programból a szilirodalom  sem  hiányzott Négyen 

választottak egyyegy elbeszélést mai francia szérzőktől; 

szótárazták, forditgatták a szöveget, időben készülve a 

megyei KISZ bizottság által kiirt forditói _pályázatra..., A 

nyelvileg nehéz részeknél, a magyarra fino.mitásnál magam 

is közremüködtem ti ez szakmailag izgalmas, szaktanárt is 

fejlesztő elfoglaltság volt.ti 

A forditási verseny  helyezésein tanitványaim osztozé. 

tak.: i.me a sorrend és a leforditott .müvek; 
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1:P. Zsuzsanna 	Emmanuel Robles: L'homme a 

l'oeillet (A szekfüs ember) 

2.j F.  Erzsébet 

3.; K.;; Zsuzsanna 

Anikó 

no Roger Chateauneu: Les lar.mes 

(A könnyek) 

ISO Bernard Clavel: Joseph, le 

maréchal ou l'hom.me qui avait 

perdu ses mains (József, a 

kovács, avagy, az  ember, aki elm 

vesztette kezeit) 

Georges Coulonges: L'accordéon 

et les étoiles (l1 harmonika  és a 

csillagok) 

A nyelvtani gyakorlatok  sem maradtek el a foglal. 

kozásokról: az 1974.és párizsi tanulmányutamról renges. 

teg különböző szintű és fajtáju feladatlapot hotam: auto.  - 

matizációs feladatlap,  mikrotársalgások, stiláris gyakorla. 

tok, egyéb szövegek, amelyeket gyakorlásra is, de a 

tanulói teljesitmény mérésére is használtunk.; 

Ilyen  gyakorlatokat nemcsak irásban, hanem szóban 

is végezhettünk, mivel a La France en direct anyaga jó 

lehetőséget kinált erre. :  (A nyelvi auto.matizációt, bizonyos 

paradigmák, strukturák rögzitésére a nyelvelsajátitó folya. 

mat egyes szakaszaiban hasznosnak tartjuk.) 

A strukturális  nyelvtani g akorlatokat magnószalag. 

ról végezték a tanulókar Ez erősitette a beszédértést, az 

idegennyelvi gondolkodást, a nyelvtanilag helyes francia 



A  70 A  

beszédet.  Követni kellett a beszédtempót, ami az élő  -Í 
beszéd ritmusának felelt meg. A gyakorlandó beszédtipu. 

sok között szerepel: párbeszéd, kérdésyválasz, behelyetA 

tesités, mondatbővités, kérdésállitás.; A beszédtevékenyes 

ség közben a tanulók alkalmazták a francia grammatiká 

beszélt nyelvi szabályait.ii A. gyakorlatok végzését bizot. 

nyos zagyeffektusokkal nehezitettük (zene,. lépések, .más. 

beszéd). Ez elősegitette a tárgyszövegre való kóncentA 

rálást. (Az életben csak egészen ritkán fórdulnak elő 

zajtól izolált beszédhelyzetek.) . 

Három évi tanulás után elérkezettnek Látszott az i.. 

dő, hogy a tanulók kipróbálják tudásukat egy összetett, 

a tanórai általános követelményszintnél magasabb vertélt. 

kedőn; ebben az évben megrendeztük a francia nyelvi 

háziversen~rt,; 

A . versennyel egy kis vizsgahangulatot is éreztetni 

akartunk a tanulókkal,: Felkészülésnek szántuk az érett 

cégire, illetve. azok számára akik ekkorra már bejelem. 

tették pályaválasztási szándékukat az egyetemi, • főin® 

kolai felvételikre: 

A versenyre, harmadikos tanitványaim mellett jelentd 

keztek negyedikesek (őket egy kolléganő tanitotta T. 

Gy4, és hasznosnak véltem a részvételt néhány tehetségi. 

ges'másodikos tanulómnak, akiknek képességét a részük. 

re  külön inditott minőségi korrepetáláson jobban .megis . 

merhettem.". 
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r 	A háziverseny tematikája a következő volt; 

1.j 	nyelvtani teszt (negyedikes anyag 

nélkül, fogalmazás 

~ 

2.? Szóbeli 	b a% mindenkinek ugyanazon szöveg  

rep rodukálása 

ismeretlen szöveg olvasása 

c% ismeretlen szöveg hallás utáni meg-

értése, értelmezése, illetve a tartagi 

lom visszaadása eredeti francia 

nyelvű szöveg  ment magnóról) 

d. beszélgetés előre megadott  

témákról.]  

Az április végén megrendezett-  versenyt, amelyen 

12 tanuló vett részt, a harmadikos K.; Zsuzsanna nyerte 

meg egy negyedikes tanuló előtt; A harmadik F.-.; Erzsé, 

bet lett, de a többi tanitványommal is elégedett voltam. 

A verseny nemcsak a tanulók számára volt hasznos;  a  
• 

sokrétűen lemért teljesitmények a szaktanárnak is megi. 

mutatták az addig végzett munka eredményét, a tanulók 

tudásszintjét;-Különösen biztató volt a felvételire készülő 

tanulók hallásutáni • beszédértése és a nyelvtani teszttel  

elért pontszám.! 

A negyedik osztályra a pályaorientáció következe 

tében á hárisira maradtak a minőségi korrepetáláson.: Ve4> 
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lük intenziv munka kezdődött.; Heti két órában a követ6I 

kező anyagokkal foglalkoztunk; továbbra is dolgoztunk 

a "La France en direct" auditiv nyelvtani gyakorlataival; 

a forditás gyakorlására változatos témáival ott volt a 

"L' Empress", amely egyben a szókincs, a kifejezéskészes 

let bővitését is szolgálta,., A társalgási témákat gazdagitota 

tuk, részletesebbé tettük; irodalmi anyagot állitottunk ösz 

sze, amelyet a tanulók el is tudtak .mondani: Ehhez a 

Tankönyvkiadó; • Petite anthologie de la littérature fran9aise 

cimü kézikönyvét használtuk.fE AN nyelvtani ismeretek elmén. 

lyitésére s fejlesztésére a Mauger ii.` kötetét tartottuk a 

legalkalmasabbnak, amit a negyedik év végére, zömében, 

sikerült is átvennünk.; Megismerkedtek a •  tanulók a francia 

ta&ozatos osztályoknyel vkön_yveivel, egyrészt tájékoztatás: 

sul, másrészt, ezek a könyvek a témák összeállitásához 

alkalmas szöveget . és sok hasznos strukturális nyelvtani 

gyakorlatot kináltak. 	 . 

Ebben a szakaszban, ilyen nagy anyag elvégzéséÉ. 

hez különösen előtérbe került a tanulók rendszeres önálló 

munkája, 

A háziversenyt akkor értékelte igazán tanuló és tan 

nár, amikor hire "jött, hogy hosszu évek óta először es 

a francia nyelv is szerepel az országos tanulmányi ver= 

seny progra.mjában,r . 

A nyelvelsajátítás és 'használat egyik fontos formája .az 

erre való felkészülés és az irásbeli dolgozatok nEgirása, 

ami  már önmagában hasznos előjátéka a felvételi vizs6 

gának. 

A felkészülés első lépéseként összegeztük a nyelv 

tanulás különböző területein eddig végzett munkát, és 
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előre tervezve önálló szövegelmondásra alkalmas `1 

szövegeket kerestünk. Végighallgattuk szerény francia 

nyélvü magnó és lemeztáram "irodalmi hanganyagát", • és 

közösen kiválasztottuk kinek kinek a legmégfelelőbbnek 

vélt szövegét, A  tanulók megkapták a hangszalagokat .és 

a szövegeket; 

A monológ betanulása nem alt haszontalan, mivel 

az első, az irásbeli fordulóban magas pontszáoiot elérő 

két tanuló bekerült a tanulmányi verseny ,orszálps döntő 

jébe, ahol inkább a szóbeliség dominált.i (Az első fordu -• 

lóban ®• tapasztalatszerzés céljából 	2 harmadikos tanig 

ványom is részt vett.),. 

Az országos döntőn mindkét tanuló szépen szere 

pelt: K.?. Zsuzsanna hetedik lett, ami egyben "belépő"' is - 
57  volt a francia szakra.:!.. (Oroszból sikeres felvételi vizs' 

gát tett, és bekerült a József Attila Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karára.- A  másik tanuló -tizenharmadik 

lette , 

Vele, az első, sikertelen felvételije után el, ekkor  már  

iskolán kivül ® tovább folytattuk a megszokott "minőségi 

korrepetálást".- Egy évvel később ő . is bejutott-a szegedi 

Bölcsész Karra, .magyart:francia szakra: .; 

S.zak.kör 

A tanórán kívüli 'tevékenység korábban már  részle. 

.tesen kifejtett célkitüzéseinek -jelentős részét a szakköri 

munka során véltük megvalósithatónak (ismeretszerzés, 

önálló Munka, kutatás stb.). ;. Ugy gondoltuk, hogy itt .nagy 

( ~ 	 lehetőség nyílik az elmélyült •szövegelemzésre s talán 
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sikerül rávezetni a tanulókat a mü és a kor összefügg 'é 
seinek tisztázására.;?; De legfőképp azt reméltük, hogy ski  
kerül majd kulturtörténetet adni, tehát egy rendszert,.  az 
egyes irányzatok jellemzőivel és kronológiai összefüggét'  
.leivel, kitérve a társtudományok megfeleléseire ti Meggyős+  

ződésünk: egy rendszer értése és értelmezése segit abc'  
ban, hogy el tudjunk ,  igazodni bármely , más, még  tartalmán  
bari is eltérő rendszerben,  

A francia nyelv. iránti érdeklődést, az előbbiekben _  
tárgyalt "népszerű" foglalkozások teljesitve a motivációs  
rendeltetésüket ®'tovább fokozták. :. Az irodalmi szakköri  
munkára haj,landóságöt mutató tanulóknak az első év • vés  
gén vázoltam a szakkör tartalmára, felépitésére vonakozó  
elképzeléseimet, s ugy váltunk el, hogy a következő tanév  
elején megadják a •végleges választ. 	 . 

Tizennyolcan jelentkeztek a $ancia Kultura elnevet'..  
zésü szakkörbe.:; A léggyengébb tanulók természetesen  
nem jöttek, . a közepesek közül is csak az értelmesebbek. :. 
A többség kedvenc tantárgyával szeretett volna. .mélyebd  
ben megismerkedni, az  irodalom ̀ szerete t~  is vonzotta őt'  
ket.; Néhányuk a jövendő életpályára készülés egyik fon4  
tos szakaszának tekintette a szakkört.; 	 . 

A második év elején a leendő szakköri tagoknak részt'  
letesen ismertettem a közös munka terveit,' és külön hangé.  

sullyal felhivta .m a figyelmüket néhány alayelvre: a szak  
köri tagság nem egyévre szól, arra kell törekedniök, hogy  
lehetőleg egész tanulmányi idejük alatt (tehát az éretts  
cégiig) folyamatosan dolgozzanak, mert igy lesz teljes a  
nekik szánt kép, igy lesz hasznukra a megismert anyag,  
és ne.m vész kárba a .munl.ára forditott  idő. 
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A hitrom évre tervezett tematika összeállitásánál ~Í 

figyelembe vettük a tanulók elképzeléseit is; praktikus 

javaslataik, olvasmányélményeik vagy éppen vágyaik ah 

lapján bekerültek bizonyos témák a tervbe.• (pl.;', a franc 

cia nyelvű szövegolvasás folytatódott a második és a 

harmadik évben is, de sok esetben a jellemző regények 

közül is ők választották ki az elemezni kivánt művet.) 

Az anyag összeállitásának voltak objektiv feltéte6 

lei is; milyen kézikönyvek, mely művek, milyen irodalom 

található a megyei könyvtárban. :  Ezt a könyvtárban elő' 

zetesen felmértük. Ehhez, de az ° egész szakköri munkás 

hoz is nagy segitséget kaptunk a könyvtár dolgozóitól: 

az anyag kiválasztásában és biztositásában, a vonatkozó 

irodalom megrendelésével, a • referátumhoz anyagot kereső 

szakkörösök messzemenő tájékoztatásával. 

• Bár a szakkör indoklásával vásároltunk francia 

nyelvű könyveket az iskolai könyvtár számára,- ennek elv 

lenére nem állt rendelkezésre az elképzélt, kellő számu 

'szöveg:;  A szakkörre készülés -egyik fontos mozzanata 

volt a saját könyvtáramban meglévő szövegek gépelése 

és sokszorositása. (Néhány minta a 2. számu .melléklet:" 

ben.) 	 . 

Az első szakköri foglalkozáson a hároméves terv 

felvázolása után elkészitettük az első év pontos munka./4 

tervét, megbeszéltük a foglalkozások formáját, a .munka. 

módszereket. A tanulókat érezhetően meglepte a hayo• 

mányos iskolai módszerektől való eltérés, bár nem volt  

kedvük ellenére; többen vágytak arra, hogy megpróbál' 

kozzanak az órákon nem igen gyakorolt, • az egyén szái, 

mára kedvezőbbnek vélt önkifejezési formákkal., Ezen óhas4 

jok elfogadása természetesen nem  ütközhetett akadályba, 
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s a tanulók önkéntes társulásába a tanitási órán .még 

óhatatlanul meglévő alárendeltségi . szellem  sem  fért be 

itt csakis a tudás adhatott tekintélyt..  

A téma és a feladatok ismeretében a tagság .meg.  

választotta a szakkör titkárát és a jegyzőt., Az első tit*.  

kár a már dolgozatokat, főleg történelmi témáju pályamun ó 

kákat irogató P. ;  Zsuzsanna lett;;_ Ő később, indokoltan,  

régész terveire hivatkozva lemondott F. Erzsébet javára,  

aki teljes lendülettel irodalmárkodott, készülve a francia  

szakra, s akit a tagok szivesen elfogadtak.;  F. Borbála  

mint jegyző a szakköri naplót irta; három év alatt sok  

érdekesség került be a naplóba; őrzi a szakkört meg.  

látogató bezons.-i vendégek bejegyzését  is. 

A szakköri foglalkozásokat általában októbertől  

május közepéig tartottuk meg, kéthetenként, többnyire  

keddi napon, kétórás időtartammal, Amikor ismertetjük a  

szakkör hároméves tematikáját, az' éves munkatervekben  

csak a fő témákat adjuk meg időrendi sorrendben, az  

időpontokat csupán a harmadik számu munkatervben je.  

löljük, mivel a  negyedik  osztály időrendi beosztása némi  

változást igényelt az előző, hosszabb ideig tartó két  

évihez képest, :] 
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A «Francia Kultura"  szakkör  tematikája  három évre; • 

i. Franciaország kúlső arculata 

1:; A föld és az emberek s Éghajlat e. A nép 

2. A francia lelkület nyomában ® Vérmérségklet 

Jellem d A francia észjárás Személyiség 

3. A francia nyelv 

4. Párizs: Története ® Jellegzetessége tie 

Városrészek 

5 ;, Franciaország tájegységei 

ii. . A mult tanuságai 

1.4A. kezdeti korszak 

Középkor h Hűbériség á Román művészet 

Gótika 

3.: Ancien Regime .. Renaissance és humanizmus 

Barokk F. XIV. Lajos százada ő Klasszicizmus 

Felvilágosodás százada 

4. A francia forradalom utáni helyzet 4 Császár 

ság ® Francia polgárság 4. Romantika 

Realizmustól a szüreealizmusig tit A 3. 5  Köz4 

társaság 



üi.:. Kulturális élet  

1:. Szellemi alapok 	Vallás és világi élet  

Filozófiai ábredés  

Oktatás és nevelés Szervezeti felépités,  

módszerek  

3., Tudományok,  

4 Művészet és irodalom ,  Könyvkiadás  ~. 

Szinház, film, tánc, muzsika  

5. Hirközlés ® Sajtó, rádió, televizió 	A francia  

kultura a világban  

IV., Politikai élet  ======== ======  

1.•,Államstruktura Ügyintézés d Közügyek  

Polgári élet  

V. , Gazdasági élet  

1. Pénzügyi és gazdasági szervezés ' Mező'  

gazdaság ® Ipar és technika ® Közlekedés,  

szállitás  

Szociális helyzet  

1.- Népesség Munka 5 Család és Otthon 5+  

Városi élet  



2. Szövegolvasás 
1.4.2e.3., fok 

stilusgyakorlat 

elemzés 

la 79 es 

Az anya.g feldolgozá.sára. tervezett idő: 3 év tit 3x30 óra.1 

Az a.nyag_témák szerinti  megoszlása. tervezett időben: 

Fr.o külső  arculata  
fok 

Mult tanuságai 

• Kulturális élet 

e. Politikai élet 

▪ Gazdasági élet 

te Szociális helyzet 

2. fok, 3. fok 

  

  

3. Referá.tumok irodalmi müvekrőLL  vita.: 

századi irodalom 

tt 	 - 

co 1., fok 

e., 

 

2. fok 

3. fok 

Az első évi munkatery  témái  a XVIII, sz. irodalmá.ból: 

1. Les salons 6. Les Bureaux d'esprit 

1„1\4me de Lambert; 2,,,Mme de Tencin 

Les salons philosophique 

1. Celui de Mme Geoffrin; 2., Celui de Mme-

Deffa.nd; 3„ Celui de Mme Lespinasse 
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2.. Marivaux (1688.1763); Le Vie de Marianne  

(17316.1741)  

Le Paysan parvenu 17356.1736   

Le Jeu de L'Amour et du Hasard  

1730 "marivaudage"  

3, - Montesquieu 06896.1755): Les  LEttres persanes  

1721  

L'Esprit des Lois 1748 • 

4.J,. Lesage (16686.1747) .(Le Sage ); Turcaret 1709 
. 	 . 

Le Diable boiteux  

Gil Blas 17151735  

5,. Prévost (16976.1763); Manon Lescaut 1731  

6, Voltaire 06944.1779); Essai sur •les moeurs 1756  

Zadig--. 17:47  

Candide .1759  

7.. Diderot (17136.1784): La Religieuse 1760  

8, ,  Rousseau (17126.1778): Julie ou la Nouvelle  

Héloi~se 1.761  

L'Émile 1762  

Discours sur l'origine  

de 1'inegalité 1755  

Le Contrat social 1762  
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9.  Beaumarchals (1697E01763 : Le Barbier de Séville 1775  

Le Mariage de Figaro 1778 

10.E Ch. de Laclos 17411803); Les Liaisons 

dangereuse 1782 

L'Encyclop édie 1751661773 des passages 

A második évi munkaterv témái  a KD(.; sz.- irodalmából; 

1. Romantika 	 é a lor tört.i feltételei 

d irodalmi irányzatok 

2. Chateaübriand 	® Génie du Christianisme, 

szemelvény 

3.. Lamartine 	 H Méditations: Le Lac 

4. A.,j de Vigny 	« La .mort du loup, részlet 

V. :  Hugo 	 Fonction du poete 

• NotreQDame de Paris, roman 

6.: Balzac 	 6.illusions perdues 

7. )  Stendhal 	 La Chartreuse de Parme 

8, Flaubert 	 o Madame Bovary 

9.., Baudelaire 	 É. L'Albatros 

10. :  Verlaine 	 Chanson d'automne 

11. Rimbaud 	 sit Voyelles 

12.Maupassant 	á novellák 

13. • Zola 	 60 Germinal, roman 
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7' A harmadik évi munkaterv témái a XX,  : sz.:; irodalmából:  
`=~¢~~

- •~
- ~-------~--~  • 	:~~-~~_~~'`Y.~ 

Szeptember 3.; hete; 1.. foglalkozás 

Az évi program megbeszélése, a feladatok sze® 

mélyre szóló elosztásá és értelmezése, a francia 

nyelvvel kapcsolatos nyári élmények ismertetése. 

Október 1. hete: 2. , foglalkozás 

Franciaország XX. századi történelmi tablója 

Sajtóbeszámoló.., Proust .művészetéről.., 

Október 3., hete: 3. foglalkozás 

A.3 

 

G-ide; A Vatikán titka,,, Sajtóbeszámoló. 

November 1:. hete: 4.', foglalkozás 

Malraux,; Az ember sorsa 

November 3.. hete: 5 -foglalkozás 

Sartre  és az egzisztencializmusai A Tiszteste gd 

tudó utcalány ® elemzés. Sajtóbeszámoló.. 

December 1.': hete: 6..: foglalkozás 

Camus egzisztencializmusa, összevetés . Sartre 

filozófiájával.' 	francia iskolarendszer... 

December 3c% hete: 7.> foglalkozás 

Ionesco és az abszurd'g.szinhá.zi A Kopasz 

énekesnő d elemzés.: 

Sajtóbeszámoló. 
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Január 3, hete; 8. foglalkozás 

Beckett; Gedóra várva. Sajtóbeszámoló.: 

Február 1.: hete:  9.• foglalkozás 

Aragon rnunkássága, A francia zene,.:, 

Február 3.: hete; 10 - - foglalkozás 

Semprun: A nagy utazás.:; Sajtóbeszámoló. . 

Márbius 1: hete: 11.., foglalkozás 

P.  Merle: Az üvegfal mögötti t, Képzőművészet. 

Március 3. hete; 12.'. foglalkozás 

A  francia "uj regény'., a XX. , századi irodalmi 

élet.: Sajtóbeszámoló.. 

Április 3,6 hete: 13.. foglalkozás 

A francia politika fő kérdései a XX,., században, 

Sajtóbeszámoló. :  

Május 1.- hete; 14. , foglalkozás 

A francia film: és szinházmüvészet, sport. 

Az évi munka értékelése. 
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A foglalkozások menete,  az  alkalmazott módszerek  és a ~ c==~~:c=,_-~ __~    =~=:c:c====  

szakköri munka jpszichológiai vonatkozásai 

A szakköri tematika felépitése azt kivánta, hogy • a 

minél kedvezőbb hatásfok érdekében 0. egy és ugyanazon 

összetételű társaság dolgozza fel az anyagot. • A kezdeti 

tizennyolcas létszám (4 a. .különböző pályák iránti érdek4 

lődés és felkészülés következtében a .4 N.. osztályra ti® 

zenkettőre csökkent, Ez nem befolyásolta károsan a folya4 

matos munkavégzést.., A későbbiek során alsóbb évfólyamó 

sok is szerettek volna bekapcsolódni a munkába; a harma é. 

dik év (harmadik fokozat) foglalkozásaira néhány másodikos 

tanuló el is járt,; Mivel a többség ekkor negyedikes voltc igy 

ma  a  nem  azonos előképzettség miatt 6. az irodalmi vitákban 

a másodikosok inkább megyfigyelőkén vettek részt.:, Más 

feladatokat viszont; tájékoztatókat, beszámolókat szivesen 

vállaltak, és lelkiismeretesen fel is készültek. 

A foglalkozásokat a titkár vezette, de előtte megkapeo 

ta a szükséges •utmutatásokat A foglalkozások az irodalmi 

témákból készitett referátumokra, i lletve korreferátumokra m========== 
 

épültek; az év elején mindenki  választott magának egy reg 

ferátumot és egy korreferátumot, Ezen kívül a tagok eloszr 

tották maguk között az ismertetéseket, tájékoztatókat, sajtó 

beszámolókat, majd a vállalt feladatokat beosztottuk pontos 

időrendbe: Igy mindenki  nyugodtan készülhetett. A munka 

legfőbb követelménye volt; kijelölt műveket mindenkinek el 

kellett olvasni függetlenül attól, . hogy készülje dolgozattal, 

vagy sem, hisz olvasmányélmény nélkül nincs alapja a 

fának..; Természetesen előfordult, hogy valaki 4. elfogadható 

indokot hozva 4 nem  tudta  elolvasni  a müvet adott időpont' 
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ra. Ilyenkor az illető tanuló érezte magát a legkellemetle  

nebbül, mert éppen a kedvelt beszélgetésből rekesztette  

ki  magát,  és belső kényszerből indittatva igyekezett póő•  

tolni az elmulasztott élményt,  

A szakkör. első évében (a tanulók másodikosok Volt,  

tak) sok időt fordítottunk a módszerek a formák kialakitát•  

sára;, ..meg kellett magyarázni, mi  a referátum; mi a' korre®  

ferátum. A példa kedvéért irta.m egy referátumot, amelynek  

felolvasása közben felhivtam a tanulók figyelmét a dolgozat  

felépitésére, a szerkezetre, a dolgozat logikájára, a követ,  

tett munkamódszerre.  

Ez  a munka lassan, állandó csiszolások közepette  

érett be;  a  gimnázium negyedik évében már többségében  

érezték és értették a .művet, a szöveget, az iró szándukát,  

a tanulók tö'bbét.kevésbé birtokában voltak az elemzéshez  

szükséges formai ismereteknek, rendelkeztek egyfájta  logi~+ 

kai készlettel. . 

Milyen legyen az idegennyelvi szakkör »nyelve?" Ez  

a kérdés gyakran vált ki heves vitát á szaktanárok körég  

ben. A mi esetünkben a referátumok, a korreferátumok  . . 

mindig magyarul iródtak, és a vita is az anyanyelven zajt.  

loft.•, Ugyanis lényegesnek tartjuk, hogy a tanulők eszt.  

mékről lévén szó ő értsék is, ami hallanak, tudják és ta€. 

nulják meg önmagukat szabatosan kifejezni, az ismeretek 

értelmezve rakódjanak le  fejükben. ; De . a francia nyelvet is 

biztosítani kivántuk valamiképpen,:; Erre szolgáltak a frant. 

•cia nyelvű szövegolvasások, illetve a nyelvtudással arás 

nyosan, a  fokozatosárdöcögő francia nyelvű szöveg.ma5 

gyarázatók. Az ismertétések, a beszárriolók "hivatalos" 

nyelve később, a harmadik szakköri év végére a  fráncia 

~•- lett, de szükség esetén .a magyar oldotta fel a értelmetlen 
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pillanatokat;',) 

A foglalkozásokat a titkár nyitotta meg franciául; és 

ismertette a progra.mot:A Majd felkérte a referáló tanulót, 

hogy olvassa föl dolgozatát,.] Ezi követte a korreferátum, 

amelynek hangzása után a titkár vezetésével megkezdőé. 

dött a vita,". A vitában én is részt vettem, de inkább kérdés 

sekkel, rövid megfogalmazásokkal, megállapitásokkal igye® 

keztem a téma kivánta logika helyes irányát tartani, hogy 

végül a tanulók maguk summázhassák a problémakör lés. 

nyegét. Ez nem mindig sikerül, ilyenkor volt szükség a 

tanári összefoglalóra.. 

A foglalkozások menetét gyakran változtattuk: éneke. 

lés, zenehallgatást iktattunk be, diaképeket, reprodukciókat 

vetitettünk. , Be számoltam francia tanulmányutamról, .meghallr. 

gattuk F, Erzsébet franciaországi élményeit, és felolvasása• 

kerültek .. a. forditói pályázatra készitett müforditások is; _ 

A tárgyalt kor történelmi tablójának ismertetésére (az 

események kronológiai rendbe helyezésével) minden évben, 

rögtön a második foglalkozáson sor került., A későbbiek soe. 

rán ez a füzetekben is vezetett tabló kibővült az eszmei 

áramlatok, az irodalomtörténeti és a művészeti vonatkozás• 

- sok rendszeres bejegyzésével.,, igy, . a munka végeztével_ 

a tanulók a vizsgált borok átfogó kulturtörténeti .képével_  

rendelkeztek.'. 	 . 

Szólni kell a szakköri .munka_Eszicholó&iai vonatkor 

zásairól is. ,  A tanórákhoz képest kötetlenebb forma, a körte 

beült asztalnál folytatott beszélgetések, a társak ,ösztönző 

hatásá a személyiség alakulásának, fejlődésének is mozi 

gatója volt. 58  Az ismeretek gyarapitása mellett, közelebb 

„ _____jutva a pedagógiai célokhoz, felszinre kerültek a tanitvá. 

ra 
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nyok egyébként rejtett tulajdonságai. • 

Az osztályozás&nélkü.liség is felszabaditotta 'őket. É~ 

rezték, hogy kisérletezhetnek, dolgozatirás során megpró& 

bálkozhatnak olyan fordulatokkal, fogásokkal, amelyekre a 

tanórán nem mertek vállalkozni. 
59  A referátumok tárgy &- 

 részletes elemzése tudatositotta a tanulókban hibái'.-

kat, és azok ismeretében könnyebben szabadulhattak meg 

tőlük. Arra biztattam a gyerekeket, hogy merjék vállalni és 

végigvinni jól átgondolt logikai 'elkép zeléseiket, "valahonnét" 

jussanak el "valahová" •ugy, hogy a lépések-önnön. rend& 

szerükben feltétlen legyenek következetesek. Emlitésre méla• 

tónak érezzük E. Zsuzsanna esetét. , A halkszavu leány éd 

veken keresztül szürkeközepes dolgozatokat irt irodalom& 

bél., Hogy vannak jó gondolatai, az a szakkörben is csak 

fokozatosan derült ki. Sokat olvasott, megfogadta a tanácsos. 

kat. Felszabadult, tájékozottságról árulkodó érettségi felületé& 

vel' kellemes meglepetést szerzett magyartanárának.-, És a  •ráy 

adás, a megnyugtató igazolás; eredményes felvételi vizsga. 

jával bekerült a Kaposvári Tanítóképző -Főiskolára. :  

Ahhoz, hogy miért adatok alapján is értékelhessük a 

teljesítményeket, félévkor es  évvégén rendszeresen teszte& 

ket irtok a tanulók. A tesztek > csupán arra szolgálták, hogy 

az elsajátitott ismeretekről a • tanulók saját maguk is meg& 

bizonyosodjanak. Ezeket  az un.=műveltségi. teszteket pon& 

tern  a magam számára; azok évvégi rangsorolása bizo&  

nyára a dolgozatokat követő elemzés is segitett ebben  

többnyire, megegyezett a tanulók értékitéletével.,  

• ,C ======= . .==~.=•'===  
toztuk. Ugy érezzük, hogy a vidám hangulatban lezajlott  

akciók, a tesztek megválaszolása fejlesztette a tanulók . 

egészséges becsvágyát,; (A mintatesztet a 3. számu mek -

téklet tartalmazza.) Az évközi referátumokat is ' minősitett  
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Az évi szakköri munkát a közösen elvégzett értéé 

keléssel és az iskolai költségvetés jóvoltából mindenkiÉ. 

nek jutó jutalomkönyvek átadásával zártuk. 

A szakkör és az iskolai közösség_ kapcsolata 

A foglalkozások nyitottak voltak; a szakköri titkár 

a franciaórán havonta tkéko ctattaosztálytársait a szakkör 

következő témáiról. • Néha előfordult, hogy "idegenek" is 

részt vettek a foglalkozásokon.v, A közösség' nem lehet meg 

anélkül, hogy tágjai ne ismerjék egymás értékeit., A szakom 

köri tagok eredményeit, -  a jó dolgozatokat, a müforditáso 

kat ismertettük a tahórán a franciát tanuló csoport tagjain. 

val., (A francia nyelv a HI.' osztálytól fakultativ tárgy volt d 

T. Gy.) Sőt, a nagyobb létszámu KISZ .alapszervezet is 

tudomást szerzett a szakkörös társak tevékenységéről.: 

A szakkörösök 6 tartalmilag és a szervezés szem 

pontjából nagy lenditői voltak a második francia müsoros 

előadásnak.' A szakkör az iskola kulturális életének fontos 

és megbizható megja lett: tagjai a francia testvérvárosból" 

az iskolába látogató vendégek értő házigazdáinak bizor4 

nyultak; francia nyelvű müsorok láthatóan -  meghatotta a "'" 

vendégeket és kivivta elismerésüket. -: A müsort követő oly,  

dott hangulatu beszélgetés után a távozó delegáció tagjai: 

elmondják:. ugy érzik, hogy ez .a kis találkozó  is hozzái 

járult a Szekszárd és az 1925, óta kommunista vezetés a 

latt° álló Bezons közötti kapcsolat elmélyi'téséhez.: 

Jó  szakmai eyüttmü köd es alakult ki a  magyar irodai. 

mat tanitó kollégával: megbeszéltük a szakkörben átvett' aÉ 
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nyagot, kitértünk a tanulók nehézségeire, erényeire, fejlő.  

désükre.. Az információk bővitették a tanulók tudásáról, ké..  

pességeiről ssszerzett ismereteit, gazdagitotta a tanulók szett  

mélyiségéről kialakitott képét.. A szakköri tematika hasznod  

san illeszkedett a TV.', osztályban a magyar 'tanterv világiroó  

dalmi részéhez; a szakköri dolgozatok kiselőadások formáé + 

jában helyet kaptak a magyarórán.: A kolléga az érettségi  

tételek összeállitásánál is figyelembe vette  a  - témákat, A .mai  

gyar szóbeli érettségin például az az érdekes véletlen for .  

dult elő, hogy az egyik szakköri tag, Á.. Attila éppen a  

szakköri referátumként feldolgozott Malrauxtételt huzta,  .agy 

mit nagyon szépen ki is fejtett.  

V.. fejezet  

ELEMZÉS d KÖVETKEZTETÉSEK  

1. Tanulmányi eredmények, adatok  

Mivel a szakkör a különórai tevékenységek jelentős  

részét tette ki, tanulságait nem tárgyaljuk külön, hanem  

lemzését összekapcsoljuk az egész tanórán kivüli munka,  

összegzésével, ;  

Nem  hiszünk a számok mindenhatóságában. Amikor _  

mégis érdemjegyekhez, számokhoz fordulunk, azt nem  a . 

zért tesszük, hogy a francia nyelvtudás szintjét bizonyitr..  

suk. Ez inkább az egész különórai tevékenység több oly  

dalu illusztrálását szolgálja,  



Ha valamit is megtámogatni kivánunk a statisztikával, 

akkor az a tulterhelés antitézise: a tanórán kívüli különd 

munka nem. rontotta a tanuló tanulmányi eredményét, nem  . 

vcrlt el időt és energiát a nem franciával kapcsolatos életé. 

pályára igyekvők 

II. ,év 	III.;  év 	IV. , év 	érettségi  

Osztály évvégi tag 
nulmányi átlaga: 	3,1 	3,1 	3,0 	3,3 

Szakkörösök évvégi 
tanulmányi átlaga: 	3,4 	r3,3 	3,2 

O sztály francia évi 
végi tanulm,átlaga: . 3,4 	3,8 	3,6 	3,8 

Szakkörösök évvégi 
francia átlaga: 	4,0 	4,3 	4,0 	4,3 

Megjegyzés: I,. Az osztály évvégi tanulmányi átlaga a 

magyar nyelv és irodalom, a történelem, 

az orosz, a francia, a matematika, a fi+, 

zika, a biológia és a kémia 'tantárgyak , 

érdemjegyeiből tevődik ki.: 

2. Nem mindegyik szakkörös érettségizett 

franciából, és .nem szakköri tagok is 

érettségiztek. franciából. • 

A statisztikai kép bővitéséért megemlitjük a szakköb 

rösök életpályájának kezdeti alakulását az érettségi után.  
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Csak azokat a tanulókat vesszük figyelembe, akik az ing± 

dulástól a negyedik év végéig szakköri tagok maradtak.; 

A 12 tanuló közül; . négyen tanitókép ző főiskolára, ketten 

bölcsészettudományi karra, ketten dolgoznak, a többi négy 

tamf.1.5 p edig tanárkép ző főiskolára, müszaki egyetemre, 

jogtudományi karra, illetve közgazdasági "egyetemre került,' 

Szükebb szakmai szempontból (kizárólag a nyelv. 

elsajáti'tó folyamatra gondolunk)' az első  . helyre kivánko® 

zik 6 legnyilvánvalóbb tényszerűsége miatt  6. a két tanuló 

bekerülése a bölcsészkar francia szakára.,; És szeretnénk 

hinni, hogy a többiek majd jogászként, mérnökként, tanitó4 

ként szakmájuk javára hasznositják tovább tökéletesítve E+ :====i===:====:G=,,: ==_=_==_•. 	 .. 

nyelvtudásukat. '• 	 . 

• De a tanulást komplex müvelődési folyamatként értelő 

mézzük, . amelynek eredményei is szélesebben jelentkeznek; 

hacsak a, szakkörben elolvasott műveket nézzük: a külön.+ 

foglalkozásokon részt vett tanulók olvasottsága, az "ünnepi. 

'napi" kulturából szerzett ismereteik száma az "átlag" gimti 

náziumi tanulókhozx viszonyitva magasnak nevezhető. Ehhez 

hozzáadódik; a problémamegoldó gondolkodást fejlesztő.. 64.  

le.mzések, értelmezések, az alkalmazást segitő, önállóságot 

igénylő referátum.. és korreferátumszerkesztés, a kutató.: 

munkában, a beszámolók és az előadások megtartásában 

szerzett jártasság. T ehát valamennyi tanuló müveltségtar 

t alm aa  bővült. Remélhetőleg, igén' szintjükG  is _emelkedett, s 

talán sikerült olyan szükséleteket, _szokásokat kialakitani, 

amelyek segitenek eligazodni az életszituációkban. Ilyen 

értelemben véljük hasznosnak a különmunkát azok számára 

is, akik nem a felsőoktatásba, háne.m a különböző munkae+ 
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helyekre kerültek. , 

A tanulságokhoz tartozik az is a rend kevéért  

hogy pl.,,  a szakkört az iskolavezetés,  szakfelügyelő, a .  

kollégák soha nem  látogatták, a szakköri munkáról  hiva~. 

talcs rófum sohasem kért 'tájékoztatást.-,  

Mindent figyelembe véve ugy véljük, hogy vállal, 

kozásunk célkitüzéseinek megfelelően ó a tanórán kívüli ,  

nyelvelsajátitó folyamat eredményeivel sikerült tulhaladnia  

tanórán elérhető nyelvhasználati szintet. Az 1978/79.:.es  

tanévben uj tantervek  szerint dolgoznak a gimnáziumban?  

ez azt a korábbi vélekedésünket igazolja, hogy az által&  

nos tantefvü gimnázium eladdig szük lehetőséget kinált a  

hatékony nyelvtanitásra. Tehát, amikor meginditottuk és  

végigvittük a kifejtett stratégiát, tulajdonképpen elébe  

m e n t ü n k a központi intézkedéseknek.  

2..; A megoldás lehetőségeiről  

Összevetésül néhány megjegyzést teszünk az áltor..  

lános gimnáziumi uj francia nyelvi.. tanterv főbb elemeire  

vonatkozóan.ó 0  A tanterv tartalmilag, szerkezetileg kedve..  

zőbb feltételeket.kinál az előzőnél, kapcsolódó munkafilc.  

zet segíti a tevékenység fejlesztését. ,  Negativumai között  

emlithetj ük:  

1. Az alkalmazás szintjén elsajátitandó maximális 1200  

lexikai egység kevésnek látszik, főleg ha azt  

vesszük figyelembe, hogy az óraszám emelése  

előtt is ugyanennyi volt.. A szakirodalomban a  

szükségesnek jelölt szőkincs~szám ennél jóval  
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magasabb., A Francais fondamental ler degré, té® 

hát az első fokozat szókincse 1400 szóból áll. 

Ehhez járul az élő beszélt és irott nyelv alap 

jait tartalmazó 2. fokozat; a kettő együtt 3000 

szót és 200 nyelvjelenséget tartalmaz.ó 1  Az  

államvizsgára kb. 7200 szavas szókincs kel1. 62  

2.. Nem indokolt a 11.. évben a heti óraszám háromról ket4 

tőre való csökkenése; ez hátrány a fakultative, 

továbbtanulók szempontjából, de ® mint alaptan' 

folyam 0. kevés azok számára is, akik a II. év 

után nem választják a franciát. 

Tudományos felmérések szerint 600 óra biztosit 

eredményt.63  

értünk egyet az írásbelisé& háttérbe szoritásával. 

Erre vonatkozó nézeteinket a üI. fejezetben már 

kifejtetteik. 

4. Az információhordozók diaképek, hanganyag) továbbra' 

is hiányoznak.. 

A részletes elemzés nem lehet e dolgozat feladata.  

A fentiek alapján azonban leszögezhetjük: ahhoz, hogy a 

társadalmilag hasznosnak tartott és a dolgozat elején föles 

vázolt nyelv- yelvhasználati tevékenységek .megszerezhetők le' 

gyenek, az uj tanterv mellett, is szükséges a 

tanórán kívüli .munka. 
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Tudjuk, hogy 'az általunk leirt nyelvelsajátitó  folya,~ ° 

mat eredményei sem érik el a megjelölt szintet. Szándér  

kunk, célkitüzéseinkhez igazodva  es. a lehetőségek és a  

módok közepette 6. az igyékezeká törekvés  volt annak  

zrc e2 közelitésére .\ 
--------------- 

A hasznos és szükséges nyelvtudás eléréséhez  

átfogó változásokra van szükség. .  

Ennek tárgyalását egy .másik dolgozat tárgyának tartjuk,  

e helyen e. vázlatszerűen felvillantjuk a kérdésre vonat  

kozó főbb tételeket, amelyek kutatók, pedagógusok érdeke  

lődésének középpontjában áll, s amelyek elemzésével a  

szakirodalom és a -  gyakorlat is foglalkozik.  

idegen .nyelv tanitását kezdjük minél korábban.,  
• 

Szépe György és sokan mások .is. a kisiskolás  

korban jelölik  meg  a kezdést.ó 4  Ugy véljük, hogy  

az arlyanyelvi tudás m egsz  ilárditása  után, tehát  

az általános iskola 3. i  osztályában bevezethető az  

idegen nyelv.., A második idegen .  nyelv kezdését a 

4. osztályra tennénk. ;  Az első idegen nyelv kivé. 

lasztását 6. a jelzett időben e. ..a helyi feltételektől 

tesszük függővé., (Alkalmas  pedagógus, érdeklődés, 

motiváltság stb.) (E felfogást támasztja alád több 

bek között 6,, néhány szegedi általános iskola ered. 

ményes gyakorlata, éppen a francia nyelv tanitása 

terén.) Ehhez a későbbi .iskolatipusokban biztosi. 

tani kell a szervezett folytonosságot,  akár szaba'. 
65 don választható tevékenységek formájában. 
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 , A tananyag kiválasztásánál támaszkodnunk kell a . 

nyelvelméletek adekvát elemeire, a kommuni'f. 

kációkutatásokra, a didaktika uj eredményeire._ 

Ezek alapján állithat . össze az idegen nyelv 

korszeriibb szakmódszertana. 

3, t Ez  maga után vonja a nyelvtanárképzés elméletének 

és gyakorlatának bizonyos foku módositását. 

(pl.. a nyelvtörténet rövidebb ideig történő - tani' 

tása) ígéretes törekvések tapasztalhatók például 

a Szegedi Bölcsészettudományi Kar Francia irigy 

tézetében. 

4. A tartalmi változások méginkább igénylik a szerveze.-4 

ti keretek rugalmasabbá tételét. (Heti  óraszám 

3®5, kiscsoportok kialakítása 14f..17 fővel.) 

5. ; A felügyeleti szerveknek kezdeményezni kell valameny 

nyi müködő nyelvtanár rendszeres nyelvi továbbá 

képzését -  illetve előirni a továbbképzési kötele. 

zettséget. 

6.. Fokozni kell a társadalmi idényt és .megbecsülést; a 

felsőfokfa szakképzésben legyen komoly tekintés 

lye a nyelvtudásnak (irodalmi hivatkozások, ind 

formációk, diplomamunkák összeállitásában); ind 

tézményeinkben, • vállalatainknál olyanok kerüld 

'hessenek ki külföldi tárgyalásokra, akik vala.miip" 

lyen" fokon ismerik a célnyelvet.. 
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Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a problémák 

nem választhatók el a mai iskolarendszer általános proba 

lémáitól. Következésképp, megoldásuk is egy olyan iskola 

modell megjelenésével következhet be, amely Ágoston 

György szerint, megfelel az egyéni adottságok és képes® 

séfiek felszinre hozását és kifejlesztését célzó modern 

szocialista követelményeknek.
óó  

S ha  mindez  megvalósul is, számolni kell az idegen€: 

nyelvi közeg hiányával.. E z csökkenti a nyelvelsajá4 

tatás hatásfokát, s megneheziti a n y e l v 'f e n n 

tar  t á s 't. Ez utóbbi alatt azt értjük; hogy a nyelvtu€. 

dás valamely szintjére eljutó egyén, elkerülve a nyelvy 

elsajátitás helyéről (pl.. az egyetemi nagyvárosbób), ,  idegen 

nyelvi szempontból kezdvezőtlen körülmények közé jut., 

Vegyünk néhányat ezen körülmények közül: 1.. lehet, 

hogy az adott nyelv egyedüli ismerője lesz azon a terük4 

leten; 2., az idegennyelvi sajtó nem,  vagy korlátozott méné: 

tékben áll rendelkezésére; 3.' idegennyelvi beszédet ritkán 

hall: nincs alkalma külföldiekkel találkozni, a TV®ben min* 

den film magyarra szinkronizált, marad a külföldi adó halt 

gatása a rádióban és az ujabb nyelvi hangszalagok be. 

szerzése. Leginkább szépirodalom á (ritkább esetben: 

.szakirodalom) olvasására adódik lehetőség. 

ily módon pedig a nyelvtudás szintjét tartani, és..fő® 

leg: emelni, nehéz,  még akkor is,  ha a nyelvtanár rend®_ 

,szeresen igénybe veszi `és meg is kapja) a külföldi 

ö sztöndij at. 
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1 .. 
A fölvetett gondolatok  nem  azt jelentik, hogy passzi 

mistán látjuk a nyelvtanitás jövőjét. Csupán a számitásba 

jöhető érveket, tényeket igyekeztünk reálisan felsorakoze 

tatni az idegennyelei tudás értékelésének árnyaltabb meggy. 

közelitése érdekében.' 
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JEGYZETEK ÉS IDÉZETT SZAKIRODALOM 

1.. Orosz nyelvi szakköri munkára vonatkozóan megeintii  

lithetjük BALÁZS ÉVA: Müforditó szakkör a tiszaföld' 

vári gimnáziumban.;. Idegen Nyelvek Tanitása, 1972. 

15. , évf. 3._y sz. 91. ;  old.,1  

2.., Ez a rész idézet egy korábban megjelent irásunkból, 

amelynek több gondolatát átvettük e dolgozat irása soe 

rán.. L.:; TÓTH GYULA: Nyelvtudás ürügyHn , Uj . Tükör, 

1980;, 17.4 évf.; 1. sz. 45®46,, old..j 

3..; SZERDAHELYI ISTVÁN, a/;- Bábeltől a világnyelvig. 

Gondolat Kiadó, Bp.; 1977.. ,;  11:, , 

4. :  idézi: BANÓ ISTVÁN e BOGDÁNY FERENC: Idegene4 

nyelveloktatás 	személyiségfejlesztés. ;  Pedagógiai 

Szemle, 1976.;, 26. évf... 4.: sz. 291.101d., 

5. SZERDAHELYI i,m., 1977Ja:  

6s~ SZERDAHELY[ ISTVÁN, bJ: Idegen nyelvi oktatásunk 

holnapja.; Köznevelés, 1977., 33., évf.,; 34. sz. s  

A Köznevelés, 1966; 22. évf.,, 23..; sz., 892. old:; 

BÁGRCZI  G.  érvként hozza fel, hogy az eszperantó 

tanitásáról külföldön is, hazánkban is számos érdekes 

és eredményes kisérlet tanuskodik. 

7. ILLYÉS GYULA: Nemzetében él a nyelv.; Kritika, 1976. 

6.. sz. ,, 16. old.., Az iró szerint, nem valószinü, hogy az 
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országok, féltve nemzeti jellegüket, betársulnak egy  

közös nyelvbe . :; Azt irja Izlanddal kapcsolatosan; "A  

dolgozó fő gondja itt nem az, hogy gazdagodjék, ha®  

nem hogy izlandi legyén.!'  

8.. Idézi; SZERDAHELYI i. .m. 1977/a; 14, old.,  

9. Idézi:  SZERDAHELYI i,.m. '  1 . 977/b: . 7. old.  

10., Az  1976&os adatokat . KÁLMÁN GYÖRGYI .emliti:  

Egymillió kudarc., Magyarország, 1977. 14.; évf., 60.  

sz. 24, old.; az 19784iias adatokat FRANKA TIBOR:  

Csempészláz c., cikke közli; Uj Tükör, 1979. 16. évfa :  

51., sz. 37., old. ', 	 .. 	 . 

11.:: ILLYÉS i. m. 17., old.  

12. RÁTHONYI JÁNOS; Az üzlet nyelve. Magyarország,  

1977. 14., évf. 25., sz. 24. old.  

13.. Az adatokat SZERDAHELY[ I. .már idézett könyvéből  

vettük át, 1977/a: 323,'  

14.', RÁTHONYI i, m,  24. old.,  

15,:; OM  135/1978/M.K. , 17.1 OM számu utasitása a fels:5 .  

oktatási intézményekben az idegen nyelvek oktatásáé.  

ról szóló 121/1974./M.K.24,/ OM sz. utasitás kiegészi'  

téséről., Müvelődésügyi Közlöny, 1978. 22.. évf.., 17. . sz,  

720.... old.  
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SZERDAHELYI i. , m. 1977/a:; 48. old. 

17. BOURDIEU, PIERRE: A nyelvi kommunikáció ökonó. 

miája G tanulmánya a Langue francaise 1977. májusi 

számában jelent meg: magyarul Nyelv és valóság 

cimmel olvasható: Valóság, 1978. 4. sz. 123., old. 

18. SZERDAHELYI i.  m. 1977/a: 324. old., 

19. Ennek illusztrálására a következő véleményeket é.mg 

litjük még; 

a% "A magyar turisták többsége nehezen boldogul kül 
4. 

földön.'! 1. KALMAN i. m. 24. old.; 

b/ A  gyenge  iskolai nyelvoktatás ckainak tudható be 

többek  között 6. az alacsony óraszám, a. nyelv. 

tanárkép-zés,' az anyanyelvi képzés. , L.  KULCSÁR 

ILDIKÓ: Tanulunk vagy tudunk nyelveket? Világ 

ifj usága, 1976.• 30, , évf., 10.. sz.  557. old.; 

c/ A műszaki szakemberek „nem tudják nyelvtudásukat 

életszerűen használni...„ 1.. NAGY GÁBORNÉ; Az 

idegen nyelvű szakirodalom szerepe a nem nyelv 

szakos hallgatók képzésében. Felsőoktatási Szemle, 

1979. 28. évf. 758.. sz. 446.; old. 

df Egyenesen csődről ir GERGELY MIHÁLY; Az inba 

formáció és a kommunikáció válsága. Kritika, 

1976. 6. sz. 15. old. 
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20.  ÁGOSTON  GYÖRGY; A pedagógia  alapfogalmai  és 

a nevelési célrendszer, Aka.dérniai Kiadó, Bp.; 1976, 

19.' old., 

21.KbPECZI BÉLA; Mindennapi tudat, mindennapi kui..4 

tura, ifjuság. :  K öznevelés,, 1980, 36. evf. 2. sz. 5. olds‘ ■ 

22. SZÉPE GYÖRGY: Nyelvi, kommunikációs ne 

velés4 , Magyar Tudomány, 1975.'. 3.; sz. ; 130. 4  old. 
• 

23. SZÉPE GYÖRGY; A nyelvileg milvelt ember modeli,  

jeio Világosság, 1976. 17, , évf.; 	sz. 504. old. 

24., Uő. i.rn. 1976., 5006507.; old. 

25.E részletek kidolgozásánál felhasználtuk azokat a 

veket, amelyek megitélésünk  szerint  a legteljeseb6 

bek, egyrészt elméleti megalapozottságuknál fogva, másc4 

részt mert differenciált, részletes és pontos fogalmi 

rendszereket alakitanak ki; ' 

HYMES, DELL H.; Kommunikativ kompetencia.', K ommu6 

nikáció. 2. kötet; A kommunikáció világa. Szerk.; HOt,- 

RÁNYI ÖZSÉB: K özgazdasági és Jogi K önyvkiadó, 

Bp„, 1978,;335e.356. old.  

U- 

ÁGOSTON  GYöRGY NAGY  JÓZSEF  OROS Z SAN .6 

DOR: Méréses módszerek a pedagógiában. Tankönyv. 

kia.dó, Bp.11979. 29;i..42.; old.. 



•i‚ 102 

NAGY SANDOR; Didaktika. ,  Tankönyvkiadó, 	1969. 

SZENDE TAMÁS: A beszédfolyamat alaptényezői. :  

Akadémiai Kiadó, Bp.; 1976. 3585. old.', 

ZSOLNACJÓZSEF: Beszédthilvelés kisiskoláskorban,; 

Tank önyvkiadó, Bp. ::: 1976.. 11..41., old. 

26.: Elfogadjuk ZSOLNAI J.  felosztását, i.  m. - 1979. 

más kelfogás a z olvasást  az  éfőbeszé'd és" az  irott be4.. 

széd közé helyezi, 1. BABOS ERN45: A módzerta.nok 

• - dolgában., ,= Idegen 	 anyanyelv., Szerk. BABOS 

ERN(5,, KÁROLY SANDOR., Akadémiai. K 	 1970.) 

27. FULET.'.SZÁNTó ENDRE;;;  SZILÁGYI  JANOS: A nyelv.. 

tanulásról., PTV e. Minerva Kiadó, Bp. 1975. 87ei91.! old. 

28. HYMES, DELL H.; A beszélés néprajza.= Társadalom 

és nyelv.: Szociolingvisztikai irások. Szerk.: PAP MA.... 

RLA és SZÉPE GYöRGY., Gondolat Kiadó, Bp. 1975. 

108. old. 

29. SZENDE L. m. 1144119. dd. es  161..165. old. 

30. Anyanyelvtanitási kisérlet a kommunikációkutatás ea. 

redményei alapján (1971.4'1975.) Szerk.: ZSOLNAI 

JÓZSEF. K aposvár, 1976., 24. old. 

31. HYMES 	m. 1975.- 118..119.; old. 
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32. . . A verbális és 'a nemverbális kódok kapcsolatát kulcs 

kérdésnek tartja HYMES i.; m. 1978. 348., old..; A neme. 

verbális kommunikáció részletes kifejtését adja KNAPP, 

M.  L.; A. nemverbális kom.munik'áció. A kommunikáció. 

2., kötet.; A kommunikáció világa.., Szerk. HORÁNYI 

ÖZSÉB. . K özgazdasági és Jogi Kiadó, Bp., 1978,. 	694 

87. old. ; BUDA BÉLA a - metakommunikáció fogalmat 

használja a téma tárgyalásakor Az empátia ® a beleé6 

lés lélektana c..; könyvében,. Gondolat Kiadó, Bp41 ,1978._ 

1134120. old., 	 - .. 

33.. Tanterv, és .Utasitás a gimnáziumok számára.jTankönyv.. 

kiadó, • 1965.', 24445... old. ,  

34. A subj on ctif imp arfai't például már  nem  hiányoljuk, 

bár az irott nyelvben annak is fontos funkciója van;;.;" 

A passé 'simple -használatát általánosabbnak 'tartjuk, .de 

az önálló tanulás riasztó nehézsége lehet., A passé 

simple távolléte égy alapfokfix nyelvtanfolyam anyagában 

természétes:; Ha viszont - olyan szemszögből nézzük, 

hógy. 'a tanterv 6 a gimnáziumi munkával, az é'rettsé4 

- givel mint előkészitéssel 	a felvételi vizsgákat is 

megcélózza, akkor a gimnáziumi tantervben a passé 

"simple mellőzése nem jogos.., 	 ' 

A korlátozott nyelvtani tudást .mi sem azonositjuk a 

hibás nyelvtudással, amire NEMES ILONA is utal; 

Adalékok a minimális' szókinc"s proble.rnatikáj'láhóz a 

'francia nyelvoktatásban c.', irásábán; megjelent: Nyelv 

oktatás felsőfokon.; Szerk.;, Br. ZACHENSKI JÓZSEFá 

- NÉ: Közgazdasági ' és Jógi Könyvkiadó, Bp. , 1976. 

194. old. 
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m. 195. oldván ezt a jelenséget npri.mitiv tel 

jességre törekvést nek nevezi. A teljességet mi ' is 

igy értelmezzük., 

36., Ez a részlet többédkevésbé ebben a formájában 

már szerepelt egy a Tolna megyei Pedagóguspályáim .-

zaton dijat nyert dolgozatunkban, TÓTH GYULA; A 

francia nyelv és kultura tanórán kívüli tanítása és 

terjesztése.. Szekszárd, 1978. K ézirat.: A szakköri .mund 

ka leírása megjelent: A Tolna  megyei  Pedagógus ToH 

vábbképzési Intézet módszertani kiadványában;`, Tanul. 

junk egymástól. Az eredményes munkáért II. Szerk.; 

BÉKÉS FERENC. 61.", old. Szekszárd. 1979. december., 

A részletekhez felhasznált irodalom; 

Rendtartás az általános iskolák és gimnáziumok szag, 

mára. Tankönyvkiadó, 1964. 9.;;§ 

Rendtartás a gimnáziumok számára. 1.973.. 36., § 

Tanterv és Utasítás i.. M. 44. old.., 	 - 

Szakkörvezetők könyve. Utmutató a középiskolai szaka 

körvezetők részére. Tankönyvkiadó, Bp.; 1965. , 

1966. január 31,1\W. Közoktatási Főosztály (körren4 

delet) 10.. 57, .1966. , I. , sz., utasitás "az egyetemi fel® 

vételi vizsgákra előkészítő tanfolyamok szervezésére 

a középiskolában:". 

Előkészítő tanfolyamok, táborok és központi szakkörök-

összesitett anyaga ' melléklet a 74.0.36/1973.. sz. ügy' 

irathoz.-;  Tolna megyei Tanács VB. Művelődésügyi Oszd 

tálya. . 
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A gondolkodás sohasem .lehet unalmas., Beszélgetés 

Pólya György matematikussal., Köznevelés, 1977._ 

évf. 36.), sz. 20621., old. 

37.E BÁTHORY ZOLTÁN; . Tehetségkutatás vagy tehetség 

nevelés? Köznevelés, 1978. • . 34. ` évf., 25. ,5;: ;• 10,; old. 

MARXE.ENGELS, Müvei; 3.. kötet., 2476248. old., 

3.9., KOZÉKI BÉLA; A tehetségek pedagógiai6pszichológiai 

problémája az általános iskolában. Pedagógiai Szemle, 

1972. ; 7468. sz. • 634. old. 

40. CHOMSKY, NOAM; Ujabb adalékok a velünkszületett . 

eszmék elméletéhez., c. A nyelv keletkezése. ,  Szerk.; 

PAP 'MÁRIA. Kossuth Kiadó., Bp., 1974. 87., öld. 

41.1 A strukturalista módszert bírálja; LAW, M.;;  A . j elenle6 

gi amerikái  modern  nylevi tanfolyamok nyelvészeti és

•  tanuláslélektani alapelvei. 	l 'axis des neuspraché 

lichen Unterrichts, 1973. N .3.,; 2316238. ,  old. Kivonat; 

Külföldi Pedagógiai Információ, 1974./535. 430., old. 

A. Chomsky6féle generativ nyelvészet hazai ismertetés 

sei közül megemlítjük; 

a/ SZÉPE GYÖRGY: A nyelv szemantikája és sze.miob 

tikája. á Nyelvtudományi , értekezések. :  83. sz., Jelen. 

téstan és stilisztika.'. Szerk.: IMRE SAMU, SZATHMÁ' 

RI ISTVÁN, SZÜTS LÁSZLÓ. Akadémiai Kiadó. Bp. 

1974:, 5876592.04 
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b/ Uő.:. Nyelvi funkciók, generativ nyelvészet, népköb: 

tészet, Valóság.. 1969. 6. sz. 2032. • old., 

c/ ZSILKA JÁNOS; A nyelvi mozgásformák dialektis 

kája.. Akadémiai Kiadó, Bp. 1973. 22421.old.{ 

Itt  utalunk a generativ nyelvelmélet kritikájára; 

a/ Z S ILK A  m.•30.iold. ~ 

b/ Egyes külföldi szákirók azt tartják, hogy az elmégy. 

letileg helyes fogalmak nem igazolódtak egyértelmi s. 

en a gyakorlatban. J HEESCHEN, C. «. NEHR, M.;. 

Pszicholingvisztikai megjegyzések a generativ 

transzformációs grammatika helyéről az idegen nyelv 

oktatásban.', Praxis des neusprachlichen. Unterrichts, 

1974. N 1. 311.', old.  Kivonat; Külföldi Pedagógiai 

Információ, 1975/1002. 684. old., 	 . 

ca DEZSŐ LÁSZLÓ véleménye szerint a generativ 

nyelvészet nagyfoku egzaktságot biztosit, de a nyelv 

teljes egészének leirására jelenleg nem alkalmasa  

Eredményeit ő is felhasználhatónak tartja. •DEZSŐ 

L.:  Az idegen nyelvet oktató tanárok, tanitók képzéF. 

se és a távlati reform: Felsőoktatási Szemle, 1976. , 

25: ,, évf. 5., sz.°j 285. old. ;  

-.. 	 . 

42, L. HYMES i., m.; 1978. és BUDA i. m. 1978., 2204. 

235., old.. 
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43.. FÜLELSZÁNTÓ ENDRE á HEGEDÜS JÓZSEF: A 

nyelvészet alkalmazása az idegen nyelvek oktatásák4 

ban,. Nyelvtudományi értekezések.. 75.; sz.,NyelvéE. 

szel és gyakorlat,, Szerk.: BENKŐ LÓRÁND és 

SZÉPE GYÖRGY.. Akadémiai Kiadó, 1971. i 40. ; old. 

444; PÁLFY MIKLÓS; Az egyetem és a középiskolai együthi. 

müködés a nyelvoktatás szakmódszertanáért, . Felsőok 

tatási Szemle, 1976.. 	évf., 5.. sz.. 293.E old., 

45, COLOMBIER, PIERRE 4,  POILROUX, JEAN: Pour un - 

enseigne.ment fonctionnel du franyais aux Migrants._ 

. A bevándorlók funkcionális francia nyelvi tanitásá•• 

ért., ford,; ® T, Gy.]. Le Franiais dans le Monde, 

1977. , N . 133., 2224. cold., 	 . 

46. KRUMM, HE+J.: - Az idegen nyelvoktatás: az oktatási 

folyamat mint  kommunikációs .helyzet.:, = Unterrichtswienti 

schaft, 1974. N°.. 4.; 3038, old,. Kivonat; Külföldi Pej 

dagógiai Információ, 19761618. 448, old. 

47. ; COLOMBIER, P., 6 POILROUX, J,;. i. m. 24. old. és :még 

ORBÁN ÉVA: A permanens önmüvelés proglémái.. Ma. 

gyar Pedagógia, 1979. 2.. sz.  211.'218.. old. A szerző 

ismerteti az UNESCO Nevelésügyi Intézetének 19784 

ban kiadott 4. 5. kötetét. . 	 . 

48. Hasonló gondolatokat közöl BAUTIERriCASTAING; 

Élisabeth; De la langue a l'éleve; enseignement ou 

apprentissage.; A nyelvtől a tanulóig: a tanitás vagy 

tanulás,Jford.. b T. Gy.,P Le Franiais dans le Monde, 

1977. , N°. 133. 70, old.. 



ep 108 ei  

49. Erre vonatkozó nézeteinket bővebben kifejtettük. 

1.. TÓTH GYULA; Mennyit ér a bemutató órai. Köz . 

nevelés, 1979. 35. évf.. 38. sz. ,  11. ;  old. 

50,;, V.ö.; ORBÁN i. m. 212€.213. old, Az együttmüködő 

nevelő tipusjegyeit részletesen leirja UNGÁPNÉ KO..  

MOLY JUDIT; A tanitó személyiségének pedagógiai.. 

pszichológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Bp.. 1978. 

864.87. ; old. 

51.; idézi; ZSOLNAI JÓZSEF: Anyanyelvtanitási kisérlet 

a kommunikációkutatás eredményei alapján.. II. FPI 

Kaposvári Tanitóképző Főiskola Szekszárdi Tagozás 

ta, Bp. 	Szekszárd, 1978. 6.; old.  

52., A célrendszer kidolgozásában épitettünk ZSOLNAI 

J.,. , 1978.. 235 .,, old.; és MÖHLE , D.;: A kom .muniká • 

ciós képesség fokainak leirása a  modern  nyelvek ok® 

tatásában.; = Praxis des neusprachlichen Unterrichts, 

1975. N°. . 

1,..1  44.13. ', old. , Kivonat; Külföldi Pedagógiai Információ, 

1977/572., 538, old., 

53. A szempontok kialakitásánál a következő munkákat 

vettük figyelembe; 

a/  FtEBOUL, OLIVIER; Le slogan et les fonctions du 

langage.; g A jelszó és a nyelv funkciói. :  (ford.% ® 

T. Gy.) Le Franais dans le Monde, 1979 ,  N° . 

143~  
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b~ LÜBKE, D.:.A 'kommunikációs készség fejlesztésé  

nek problémái. L Praxis des neusprachlichen  

Unterrichts, 1975. 1 N°.., 3. 2914- 30.1., old:; Kivonat;  

Külföldi pedagógiai Információ, 1977152.. 166., old.,  

c% HORVÁTH- JÓZSEF; Ujabb irányzatok a nyelvokta4  

Iásban., Idegen Nyelvek Tanitása, 1978.. 2.; ;  sz,y 35.  

37.; old.  . 

54. i  ZSOLNAI i,m.. 1979.; 31. :  old. ,  

554 Az oktatócsomag többféle értelmezésével találkozunk  

a hazai szakirodalomban. ,  Az angolból szó szerint map&  

gyarra forditott (Learning package) terminus az osze  

tályban alkalmazott eszközegyüttest jelenti. Ezt a szük  

felfogást bőviti ki FALUS IVÁN e HUNYADI GYÖRGY&&  

NÉ d TAKÁCS ETEL e TOMPA KLÁRA; Az oktató'  

csomag c. könyve (Tankönyvkiadó, Bp. 1979.)., A leg.  

átfogóbbnak NAGY JÓZSEF terminusát tartjuk,:  aki p ee  

dagógiai programcsomagot e.mlit. (NAGY  J.:  Az 00K  

és a pedagógiai 'technológia.; Veszprém, 1979.; OOK•■  

34435. old.) A pedagógiai programcsomag tartalmazná  

a részletesen kifejtett célrendszert, az ehhez kapcsod  

lódó tananyageszköz együttest és a kikisérletezett  

tanulási és pedagógiai programokat..; Mi, főleg ez utóba:  

bi fölfogással értünk : egyet, .  és a jövő lehetséges .meggy  

oldásának tartjuk.. Ugyanakkor beismerjük, hogy az ák.  

falunk e.mlitett °oktatócsomag„ távolról sem  volt ilyen,  

teljes, tulajdonképpen jobb szó hiján használjuk. Min t&  

denesetre a csomagok elősegitették a tanitandó anyag  
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strukturálását, a témák hiera.rdhizá.lását és az egyes 

témák részletes fölépitését..1  

56.. Törekvéseinket jól példazza; COURTILLON 

LECLERCQ, . JANINE PAPO, ÉLIANE: Le Nivea.u&Seuil 

établi pour le fran9ais peut&il renouveler la conception 

des cours (audi&visuels) pour débutants? & A francia 

nyelv számára megállapitott "küszöbroszint" megujithatja 

a kezdőknek szóló (audiovizuális) oktatás koncep& 

cióját? (ford. 	G-y.) .  Le Fra.n9a.is  dans le Monde, 

1977. 	133., 66. 'j olcL 

57. MüvelődéSügyi K 	 20„, évf. 11.; 445,;old. -  

58, MÉREI FERENC; Az együttes élmény.. Csoportlélektan.' :  

Szerk.; PATAKI FERENC.) Gondolat Kiadó, 1969.. 

346: old. 

59. Dr., BUZÁS LÁSZLÓ: Az 'uj iskola" pedagógiája. :  

Pedagógiai K özlemények.. Tankönyvkiadó. 'Bp. 1967. 
• • 

• 141. old..  

60,j A gimná.ziumi nevelés és oktatás terve.  Tankönyv.  

kiadó. Bp. 1978. 193&213.• old. 

61, 1  NEMES t.. m. 199. old. 't 

62, .KULJCSÁ1 irn. 7.i old. 



63. , PREJBIS Z, A.;_ Az iskolai idegennyelt' tanitás  

lesztése. Jezyki Obce w Szkole, 1973. N°; 1.8. 

old. Kivonat: Külföldi Pedagógiai Informáci, 1973/ 

1257. • 896. old. és még: MARÓTI ZSUZSA: Nyelv 

tanitás a középiskolában.; Köznevelés, 1974.i 30. 

évf. • 31.  

64, SZÉPE i. , m, . 1975. 135., old., 

65. V.ő.:. AGOS'TÖN `i. m. 75. old. 

66.,Uő. u.o. 



1. számu melléklet  

A szakköri munkához felhasznált irodalom jegyzéke a  

Megyei .Könyvtár és a szaktanár ányaga alapján 

P.-G. Castex -P. Surer:-  Des études littéraires fran2aiseg 

du Moyen Áge 3 2o e  siecle 

Lagarde-Michard: Collection littéraire 

Bordas: La littérature en France depuis 1945 

Nisard: A francia irodalom története 

Faguet: A 18. századi francia irodalom 

Guy Michaud: Guide FRANCE 	. 

Le Francais dana le Monde 

Bajomi L. Endre: Párizs varázsa; A 2o. századi francia iro-

dalom kistükre 

Gyergyai Albert: Előszó az "Elveszett illuziókhoz" 

A francia felvilágosodás 

Benedek Marcel: Gondolattár & francia klasszikusdráma 

Könyv és szinház /Voltaire . . ./ 

Irddalmi hármaskönyv /19. századi regényről, 

Hajnaltól alkonyatig/  

Gondolattár - Kis könyv a regényről 

Benedek István: Bolond világ /Rousseau -fr. felvilágosodás/ 

Párizsi szalonok 

Barta János: Élmény és forma Bp. 1965 /Realizmus/ 

Barokk, Klasszicizmus, A romantika, Realizmus, A naturalizmus, 

A szimbolizmus, Az expresszionizmus 

Szabó György: A futurizmus 



Köpeczi Béla: A szűrrealizmus; Az egzisztencializmus; 

Az egzisztencialista irodalom - Elvek és utak 

Balzacról . 
Lukács György: Világirodalom; Balzac, Stendhal, Zola; 

A történelmi regény 

Rónay György: Uj francia költők ' 	 . 

•Michel Butor: Irodalom, fűl és szem 

Hegedűs Géza: A kentaur és az angyal /Maupassant, A. Daudet/ 

Il.léa Endre: Irók, szinészek, dilettánsok /Mauriac/ 
Nagy irók műhelyében / 20. századi francia ir6k: Beauvoir, 

Sartre, Mauriac, Aragon/` 

'Kerdoe László: Művek és z mesterek /Rimbaud, Flaubert, Zola/ 

Harsányi. Zoltán: Stendhal 

Nagy Péter: ' Táguló világ 	I. 

Danyilin: Maupass'ant  

Garzo: Alfred de Musset 	. 
Roger Garaudy: Aragon utja • 
Mészáros Vilma: A mai francia regény; Camus 

Mihályi Gábor: Martin du Gard 	' 
Szávay János: Emberek és tájak 	' 
Sartre: Mi az irodalom? 

Egri Péter: Álom, látomás, valóság 

"Nouveau roman" 	. 
Magyar Miklós: Regény vagy,"uj regény" 

A. Maurois: Prometheusz vagy Balzac élete 



A világirodalom ars poeticái - Gondolat, Bp. 1965 

/Moliere szinmtivei/ 

.Francia költők antológiája: I.-II. 

Gyergyai Albert: Voltaire válogatott irásái 

A világirodalom legszebb drámái: II.kötetben - Racine 

A kultura világa —Irodalom, Filozófia, Nevelés 

Világirodalmi lexikon I.-II.-III. A -E-ig 

Uj magyar lexikon 

Világtörténet - 4. kötet - 17. század 

- 5. - 18. n 

- 6. - 19. " 

- 7 	- 2o. " 

Doboásy László: A francia irodalom története I-II. 

A . francia irodalom története a  XX. században I-II, 

Jean-Paul Sartre: Módszer, történelem, egyén 

A francia esszé klasszikusai 

Irók'írókról /Európa Kiadó/ 	. 

Gyergyai Albert:. A  Nyugat Árnyékában 

Gyergyai Albert: Kortársak 

Gyergyai Albert: Klasszikusok 

André Mauro's: Proust 

Pierre Barbéris: Balzác egy realista mitológia 

Zsigmond László: Franciaország 1789-1968. 

Roland Barthes: Válogatott írások 
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2. sz. melléklet  

T. 	ur 	`~up d'.ét:;.dé s de 2e . de ,'~, rsl  s~6 P~ 16 	 ~  

Chateaubria.ndt Génie clu rhristianisrie i  

__Uno.._i,.itá_Ldans  lA.6 V^r_LKta  

Une nuit apres le coucher .i4, coleil. 1^ 	r»—c:ccsus dos  

c.rbres á 2'horizo: opposé. 	brise eztba..ur.áe, quo cettc reine des nuits  

	

• 	r 	 ' 

amenu.it de :1'orient avec elle, se:iblait lu. 17récéder dana  1cr,  ioretc,  coo  

sa fraiche haleiize. I,'astre solite.ire ü.oilta pou cl peu la:ns le ciol; t4',tot  

il suivi.as paiaible ~•~ent sa course azurée ,  t.antot it se reposait sur des c,roupes  

do. nues qui ressernb1aitn't á lá Qirne  . de 	ut:  s moiltaiies couro:_i..es do  

ncinc. . Ces nucs,' ployailt et déployant leurs voiles, so dé -rouLlaie:.t on ^c-:es 1Iz1Tp':  

:.:.8pi1~ Y]es 

 

Ac satin blc:ac ,  se (Uspersaie.it el, •légers :flocons d'Ccu::le, ou  

r.) -rmaient clans lea cieux des banes d'une ouate ,";blouissaate, si. doux  

1'oeil, qu'on croyait rossentir lour ;::ollesse et 1.Llr ::lc.cticit:í® 
~ 	..  

La scone • sur la' terre ia'ótait pas mains ravissante, le »-2.' bleuntrc et vclouté  

de ].w luire desc&nda.it den les iiztervÜlles dac asb -res ot ;.-, ouss<_i.fi dés E:erbes  

do l::.:;  :re jusque  . 11ans 1'épaisseur 'des plus profondés té.:.c :.: _- •_.r,  
t,"c:•. l .::~ `.; e.szellő; tzize haléinemléhelet; l'a.stre=é4itest,  

ploy  mzt =1—  j  lélconys  

lú i:.o1lesscysáiS  

diapliaíc.ygáitatszó, une ouate =vatta,  

1'éla.sticités ►.rugainlassif;  ].' é cute =:..b o  

iZészitettes T,óth Gyula  

Zéld3nys z ár_n: 2.3kb ,; _ 
• 



iorctcs .)our  le arlupe d'ótUdoa de 3 dQgro 

La: artine: Le Lac 

Ainsi, toujours poussós vers de nouveau rivage, 
Dans la nuit étornelle emportés sans retour, 
Ks pourrona-noun jja;:iais sur 1'oeéan des áges 

Jeter l'a.:icre un soul jour? 

0 laol 1'annóe ó pcino a fini sa oar•riere, 

Et pres dos flats ()heris qu'elle devait revoir, 

Regardol Je viens soul ri'assooir sur cette pierre 
Ou tu la vis s'assooirt 

Tu mUrissais ainsi sous ccs=civaaroches profondes; 
í:insi, tu to brisais stir 1.curs flancs; dóchi.rós; 
Ainsi le vent jetait 	de tes ondes 

Sur ses pieds adorós; 

horgony 

Bönb51, zug 

hab, tajtók 

Un soir, t'en souvient-il? nous vozuio°•,s.  en silence; 	 hajózik 
. On n'entendait au loin,, sur 1'onde' et sous les cieux, . 
Quo lo bruit des raRour„8 qui frappáient tsn ,codenceo 1.evezős, 2. ütemesen 

Tes flots hari_ionioux. 	, 

Tout coup des accents inconnus á la terce 

Du rivage chamé frapperent les dohos; 

Le flat fut at,tontif, et la voix qúi m' est ()here 
Laissa tomb©r ces mots: 

figyelmes 

"0 temps, .susRc ds .t.:on vol! ot vous, heures prgpices,_ 2,,pfelfUggoszt,2.kedvoző 

Suspendcz votrc ()ours! 	 . 

.Laissez-'noes savourar les rapides délises 	izla 

'Des plus beaux de nos fours! 

"Assez : de nalheureul: ici-bas vous ir.:plorent: 

Couloz, éoulez - pour eux; 

Brenez avec lours jours:lcs .soins qui les dévoreat;, i:;ogenészt, ..kinlódih 
Oublioz les heureur:. 	.. 
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. 4ifals-je demande en vain quolques moments encore,  

- ' 	Le temps m'éc'..ap.e et fuit;  

Jé 'dis á pette nuits"sois plus lente"; et 1°a  

Va dissi,per la n.uit.  szétszór  

   

tA3.mons dorio, Pirlons done! de l'Yieure furitivo, 	ruló • 

Háton-nous, jouissons!  

Lthomme n'a  ,point de port, le teMps n'a pói ~lt de rive;  

ooule, et -nous.passons!"  

Temps jaloux, so peu4-il que nos moments d'ivresso,  

Du 1'amour á long fl.ots nous verse le bonheurb, -   

S serivolent loin ,de xi.Qus do la memo  vitesse 	' 	 . 

 Quo les jowl,  de z jalheúr?  	. 

Étqruité s -  néant, passé y  sor bras abimes, 	örákkévalósg .  •
, Que , fáites-►vous dos jours quo vous en•g,loutissez? 	felfal  

Parlei:vhous.rendrez.vous ees extases sublimes 	 . 

Que vous nous ravisséz?  

Q la.oi roohers nuotsi grottos!  toret obscure! 	barlr.ng .  

Vous quo 10 temps épargzle . ou . qu' il petit rs, ieuáir. 	r•►e gu j it  

- Gardez de cette nuit, F.2rclez, bello nature, 	 ti   , i  
Au moins 3,e s ) lveniri  

remeg  

. 	De sos molles clartési 	 - 

Q'ne lo vent qui arLit,, lo s?seau qui soupire,  
Qúo  les parttzr.,o lógers de tori air omiia.um4,  

Clue tout ce , qu' on . entend, l s oa voit ou l' on respire,  

Tout dice: "Ils ont aimé't !  

1.zut; ►  2. náciszd].  

íllatosit  

s • Qu'il snit daps. ton rep os, qu i spit d^..s tos orages,  

Beau lac, of  dons 1'aspoot do tos rirnts coteav ,  
Et ' dens cos noirs sapins, ,et dans cos rocs cr.uv ~ .Ees  

Qui pendent sur tes eauxi  . 
Qu,'il soit'dons lö zéphyr qui frémi et passe,  
Duns les bruits de tes bords par: tes bords.répptós,  
Dan i' astrq au front C argent qui bIanchít to surface  • 



Toatc;o pour '1._ 	• a.:„LiCcs  

Alfred de .V6.1.7ny g 1,2 Lort clu  

Les nua;es cour^iant sur la lm_: enf17.a -16v  

Commc cur 1 9  i.ncendi.o an voit ftukr 	flu:iéo Q  

Et los bois 6t^.i.ent noi..x°s jusques 6 lshariona  

Nous marchions  8  sans parlor, dans I D aur. -lido gazon,  

Dans la bruyere ,5°:i.o„e "9 • et dans les hautc;, brandes s  
Lorsque, sous d.::o s:.cpi:zs pareil.c 	céux des Landes Q  

Nous avons apaaicu I,:,; 7,r^nds angles m+arqu6s  

Par  les loups vcy: - .,~euro que nous avions trs.quéso  

,Nous avots écout6 a  retenralt nptr.e: nótre haleine  

Et le pas sur.pend.ua. -- Ni lo boi.s ni la plaine  

Ne poussait un sotkp.ir du ns lés 41.i'_.:o s j. - seuJ c;mett  

La Er il= ,ou .cte on deail criait an firmament;  

Car le vent, Ci,av6 bion au-des.}us des terres  9  
N  fl  ef fleurait de  ors píeds quo les tours solitaires,  

Et les chenes 	bas, c«ntre le-s rocs pench6s,  

Sur leurs coude, 	or'd .urrli_;3 et Couchéso  

Rion  ne brlaicl,;c.f_t (1:)nc, 1;i=sr ~ t.Ie D  b•.1;:^ant la tete 9  

Le plus viettx ci.s , chr.sscul•s 	saa ,.i.•v . t t -, . s en quote  
,  ÍA. re ;.rd ~: 1G céfb/:, on  s'y c p;;c,i;2 .,t; 

 

Lui quo j rw11 _.i.s ici l g on ne vit onC, f <..1zt 9 
 

A  s6clwxú t_/ut bas que ces mrtrques rcenies  
Ann )ncaio_e.t  

 	

d'mrrche et les griffes puisrantes 

	

~1 ~~t. Lr':Adi loups-corviers C:t 	 (1- 1.1X 1_.uV.ta at  ,0  

Wous avons t<<us nlors pr6pGrel nos couteau`<= 9  
Et, cach art n ou fauns et lours lueurs .  trap blanches,  

Nous al1.icm^ 	6 o : - s on 6CS.rtant les  branches* _  

Trois s's,rrctc<it, et .71:i. 9  clierchant oe 	ils voyaieilt,  

J' 9 uper~.~is ti.0 	Co11p deux ,yaux qui floxnboyaient 9  

Ét je v ~ ía .~~;u d1:1a quatrc .L ' tSnI%s lé ~.cres  

Qui dr.1nsa7_cnt srnzs lo. 3.une  an milieu dos bruyeres 9  

0 



II. 

J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, 
Me prenant á penser, et n'ai pu me résoudre 

A poursuivre sa Louve et ses fils, qui, tour trois 

Avaient voulu 1'attendre, et, come je le crois, 

Sans-ges deux louveteaux, la belle et sombre veuve 
Ne 1Yéűt pas laissé seul subir la grande épreuve; 
Mais son devoir était de les sauver, afin 
De pouvoir leur apprendre á bien souffrir is faim, 

A ne jamais entrer dans le pacte des villes 
Que l'homme e fait avec les animaux serviles 
Qui.chassent devant lui, pour avoir le coucher, 
Les premiers possesseurs du bois et du rocher. 

Hélas i ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Homnes,, 
Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommest 

Comment on doit quitter la vie et tous ses maux, 

C'est vous qui le savez, sublimes animaux. 

Á voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, 
Seul le silence est grand; tout le reste est faible sse. 
- Ahi je t'ai bien compris, sauvage voyageur, 
Et ton dernier tegard West  allé jusqu'au coeur. 
I1 disait: "Si tú peux, fais que ton áme arrive, 

Á force de rester studieuse et pensive, 

Jusqu'á ce haut degrú de stoiqüe fierté 
Oú, náissant dans lea bois, j'ai tout d'abord monteo 

Cémir, pleurer, prier, est également lache. 
Fads énergiquement ta longue et lourde the 

Dans is voie ou le sort a voulu t'appeler, 

Puis, aprés, comme moi, souffre et meurs sans parlor." 
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'Text es pour le groupe ( ti.124flide 

RiMbSűd: VOYELLÉ8 

: 111anc , I .q..)ati.-de ,»U'vv6ivt O-b1u: v9-yelle , 
quelglie 'j6tir ires' naissancos latentes 

; • ; „ 	 , 
A a  'rioir c6r6ét veiuns--  raöúdfids•-belt-antes 

i bcmnent aut ar" s• •PU.S.fit d Ors ,  ruellep p 

• 	

d'brnbresVE,' and'etii*s(-"eles-rif'Speuts et-t. des tent e s „ 
, Lane s 'des '3'1 EC 	firs 	 4. siSnb 	f is on d' or:tbc.l3,QS ®  elle ; 

Peidrpres Ban' sP 38'Al;Oii6;' -̀  	eits'-f:Te'vres belles 
Da:fis is col 6re 'O cire a l 	 ; 

7e e s vibeRs el i;r fia 	s filar 6'; 	s 
dés patiEi' 46(.46 d` *:rEin 	 de s 	e 

Que 1 1  al him i 	 s. 1st udieux ; 

0 supreme C I 6:1)ilb 3)3 e 	We ri 1;6" t}iikrtie tir ":6 t rang e s 
Silences' ':traire'r6teciek; Ior1d e  eicdeEi-H 'Ahges ; 

0 1' Omega, 	iáiet Ed 6' "Se 916tix! 

' 	 • 	 • 

I 

• 1;észitette: Teyth G"tr. u1 s , 	 50 



Textes pour le group d'.études  

Baudalair© : L 6 AL73ATROS  

Souvent, pour s'actussor, leb hommes d'équipage  
Prennent des albatros, vasstess oiseauye  . dee mers,  
Qui siuvent, indolents compagnons de voyage,  

Le navire glisssant sur les gouffre3 arnersa  

Á peiné les ont-ils déposs eur les_plancheg,  
Quo cés rois de l'azur, maladroite et honteux,  
Zaisssent piteusement lours grandee aileé blanches  

Come des avirons trainer á .  coté d' eux®   

Ce voyageur ailé, come it est gauche et voule! 
Lui, . naguére ei beau, qu'il . est. comique et. laid!  
L'un agace son bec "avec un brute-gue e,  
L'autre.mime, on boitent , l'imfirme qui volaitl .  

semblable au prince des nuéirs  
tempete et se rit de 1parchcA.;  
`sol' aú" miliéu' déss hues  
géánt,I'empechent de marcher~ 

Le Poéte est 
Qui hante la  
Exilé'áúr le*  
•Ses ailess.-  de  
Verlaine: Chan3on.. d.''au t omn.e ; . . 	. 

	

- 	 -   	. .. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

Les eanglots longs . . 	Tout _. suffocant__... t  
Dess . violons; . 	; 	,. Et bleme, , t.~uand 

	

DB  1'automne 	Sonrie l'heure, 
Blesssent mon .coeu.r_ : . . Je.,me.. nouvi.ens.,.  

Et je m'en vais  
' Au vent mauvais  

Qui m'emporte  
Dega, delá,  

D:!une ; . l.angnnur. . 	Des: ,jo.urs , anciens. . . •areil á la ' ,  
Monotone,,  Et...je pl.eure, :  

• 

. Peuille morte  0  

Készit©tte: TQth Gyula  
"Példányszám: 50° ° "  



fáklya, • megráz 

g  

Text°. pourle groups d'étudet de edelgréci 
• Victor 	Fonction du poéte 	' 1 

Dieu le trout, dans les temps cuatraires, 
Chacun travaille et chaoun sort. 
Malheur á qui dit é. ea Treres: 
Je retaurne daris le.désertt 
Malhor é. qui'prencl . ses •andales 
Quand ics haines et 	ndales 
Toatemontont 
anteau p..)noeur-qui 

Et .04en.Va, Chanteur 
Pat la porto 	citél 

Le ipOéte en des jours Alales 
Vient prctrer des jfin4Its meilleurs. 
11 eat lhonune dos .1t .ires, 

pieda ici, les au 
t 4est lui qui sur Volutces Le s tetes4  
47_;n tout tortps, par ' UL9,uc prophetes4  
Dana sa:pain ou,tat...2.aut tenir;. 
tainMe'W110,tOre0 	s.:ccue 
Faire flamboyer 

: 
ileuplea yegetentq 

Zen reves, toijours:leins 
Zpnt faita des 01.1111:4tCS 	ttent 

loa 

	

	srOnt un jaur. 
lo-r:rip.,ae#Iportel 13. penpe. 

Plus J'uve 	inacriI 
Co que 1. foule,ti!=eitt,11.4 3ns. 
II plaitt se.s 	, teqrs fijAr 

inal.nt faux sage s'4 .r.;es 

Rit tout, haut et'son 	tout 

,ipt ,molen, kegyetlen 

tréfál 

Zer360.6 

Készitot6o: Téthq}trolft 	P6 .1do.nyo,t ,1::o 



Pedplos! écoutcz is .pote! 
Ecoutez is roveur sacr,i1 
'Dane' votre nuit, sans luj complete, 
Lui-seul a front éclair
Des 	fUturs per9ant lea ombres, 
Lui ccil C.istingue en l.:urs 'larcs sombre 
Le :me qui n'est . p.:clos. 
Homme, il est dimik - c3'::le uyle 
Dieu narle Ó. voix b—.73se zfk,. son 
Come aux ,forets et oo-me au: 

csira. 	kinyilik 

	

,C'est lui qui, nalgré leg SDi21_es, 	 tliskc 
L'envie et la dóriaion, 
Marche, ccurbé dans vos . ruines, 
Ramasca_Lt la tradition 	 felvo z , UE, szefwUjt.Hagyomziny 

W. AN. 	 am. .• 

De ln tra(Ation f6conac5 
Sort tout ce qui couvre is monde, 
Tout ce quo is ciel ).ut bénir. 
Touts idéc, huaine ou divine, 
Qui prend is passé pour racins 
A poUi feuillagé l'avenir. 

Ixl rayonne! il ,jette sa,flamme 
Sur l'át.rnellevérité! 
II 1 -  f'dt,reaplendir pour, _l'AmQ 	ragyog, tUndököl 
D'imj a=x1Fwmerveilleuse clart6. 

sa el4raszt. 
Ville et d..sert,. Lotivr, -; et Ch%W.liC:r0. 

Et lesplaines et 	hauteurs; 
A taus d!en.hauti la déver.e; 	loleplez 
Car la po6sie est l'toile 
Quf acne 	Dieu rid/kip et pasteurs. 

• 

Készit_tte: Tóth Gyula Pó10.g.nyszdra: 5 0 
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3. számu melléklet:  

Tesztek a szakköri foglalkozásokhoz  

1. D'ou vient le romantisme?  

du nord 	- 	du aud  

2. Le début du romantisme?  

- de l'est  

• 
révolutimde 1848; Grande Rév. Fran9aise; chute de Napoleon  

(Nei couche sociale se développe apres la Gr. R. Fr.?  

paysannerie - aristocratie 	- bourgeoisie  

Écrivez en ordre chronologique les représentants du roman-  

tisme.  

Chateaubriand - Lamartine - A. de Vignyi - V. Hugo  

Qud. a écrit  Génje  du Christianisme?  

A. de Vignyi .  - Lamartine 	- Chateaubriand  

6. L'.amie célébre.de Chateaubriand  
P 

Lee mots-clefs du romantisme  

8. Les mote qui caracteriaent7et ' dietingusnt.lei roYnantieme de  

Chateaubriand- de Lamartine - de Vignyi - de V. Hugo  

Identité et différence dans la poéeie de V. Hugo et de  

Petőfi  	 . 



I.Traduisez  on  fracais! 
jut ideje niindenré 
megkeresik a' megélhetésre valót • 

. Joseph a 2o. évébe lepett  
a legosekélyebb bánatot seri okozza  
hiányt Szenved valamiiben  

II.Traduisez,en hongrois! 
Si ce•n'était que celaI . .. 

il change á rue dtoeil . 

ni la fille du magister ni la fillo du  
bailli 	 ' 

. e ávais:• .` grande envie  

Tout á coup, il coupe en deux la taupe 

5x2=lo pont  

5 pont  

IIT a. Richelieu a fondó  on 1635 o .  ~ franciául:2 pont  
magyarul: 1  " 

'IV.Qui' est  le roi en 1635?  fr.:2 pont  
m.: 1 w  

V.1598 - 16ü1.  Cot 1'áge du O  . . 	' 	. 	fr.:2p9 ni.: 1p  

Vl oQui eeipp411e "l:c Roi Sol.eil."? • 	 m lp  

Louis XIII. 	Louis 1;:IV®  Louis XV® Louis XVI;  

VII ®  Quel est le "Grand Siécle"? . 

• le siocole du 17 e .ou le siécle du 18° 	lp 

VIII. 1715-1735 ?  
• 

TX ©Le Jou dc 1:qzs:our et du Hasard  

172o? 	1748? 	I73o?  

2p  

X. 1721. 	. 
Les li.,isons dángereuses? 	Turcaret? . l'ettres persales? 	l.p•  

	

XI® Szársokkal jelölje ki volt a fiatalabb? ; legfiatalabb 	1p`p  

	

teljesen jó: 	4p'  

Montesquieu Marivaux Losage 	• Lacloe  
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XIT.Qiu était en Hongrie?  
Laclos 	ISontesquieu  Harivaux  1p.  

XIII.Ru'est-ce que "marivaudagé"?  Décrivez en quelques mots!  3p.  

XIV ,  nursérez les grands auteurs du 17 e  ot (III  loe  siéclesI  2-2p.  

XV.num6rez les Brands oeuvres dd~ 17e, et du 18 siéciost 	2-2p.  

Le BONITUR /Pierre_Perret/  

Le bonhem.r c'est toujours pour domain .  Et quand to tenders, ing6nue  

Eh.fillette ne 	 divine prends pas r: a main 	'ra bouche meurtrie contre ma.  
Mes doigts ont offeuill6 tant de roses  
Que de parler d'amour encore jo n'ose 

Ou sont mos amis qui leront fidelco 
Et eel pays pleins d'odeur de 'candle? 	Cc 1ui qui snit tout Oa est  Et toi mon bel  amour, ma tristosse nouvelle? 	horse plus heureux tjue moi ®  As•►tu un coeur do for sous ton corsage de velours?  

Y-a--t-il quelque part un ruisseau d'eau pure? . 

N'existe-t-il pas cet amour qui'dure?  
Le bonbeur est  -il-  breí •orimo un orate en Biel d9été?  
Celui qui snit tout qa élt home plus heurcux quo moi.  
Brulants sent los rots sortis de tel I.evres  
1L'eau do tes balsors m'a donné la fievre  
Si un autre quo moi Bort dans to chevelure 	. 

Mes doigts soront serpents, coutoaux soront mes denim  

poitrine  
No faut-il pas partir avant  
d' encore uno fois roourir? 	 , 


