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1.2./ 1.
I. BEVEZETÉS
1. Napjaink fokozott igénye a nyelvtanitás iránt egyre inkább
előtérbe állitja a módszertani kérdéseket: viszonylag rövid
idő alatt kell a nyelveket tanulókban valóban alkalmazható,
megbizható készségeket kialakitani.
A német, francia, angol nyelvet band -tom középiskolában, társadalmi nyelvtanfolyamokon, magántanitás során és kisérleti
/ gyermek, egyetemi és államvizsgára előkészitő, müszaki és
tolmácsképző/ csoportoknak. Tanulmányomban összefüggő és a
tamitási gyakorlatban egy időben, egymás mellett alkalmazott
és ható eljárásokat szeretnék ismertetni eddig kialakult rendszerükben, a ciklusos nyelvoktatás keretében. Mindegyik közölt
eljárást kipróbáltuk a laboratóriumi, studiós és hagyományos
iskolai és tanfolyami oktatás során, mindegyik emlitett fokozatban. Bármelyik tanitási formában alkalmazhatóak, mindegyik
számára tartalmaznak termékenyitő, hasznos gondolatokat.
Ilyen értelemben a jelen tanulmány az általános nyelvoktatási
módozertaa bárgykörébe tartozik«
A nyelvoktatás általános módszertani kérdéseihez a nyelvoktatás konkrét gyakorlata felől közelít: a nyelvoktatási munka
területeinek és formáinak lehetőségeire, igényeire alapulnak
a mintegy kilenc éve kezdett kísérletek, melyeknek eredményei ezek a mai állapotukban nagyrészt véglegesnek tekinthető módszeres eljárások, maga a ciklusos nyelvoktatási módszer.
2 A nyelvoktatás módszereinek területén kisérletezni, uj
eljárások létrehozásanak igényével rendkívül nehéz. Ez a munka feltételezi és előírja a több évszázados szervezett iskolai
nyelvoktatás eljárásainak ismeretét, a nyelvoktatás céltartalmainak, az általános alapelveknek, a nyelvoktatásban szükségképpen ható tudományok, valamint a nyomukban felépülő módszerek változásait.
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at. 1. A nyelvoktatás története egyben tükre a céltartalmak
változásainak, egymással való küzdelmének: a formális, gyakorlati /utilitarisztikus/, reális-materiális /irodalmi stb./ 1
müvelődésrajzi, világnézeti és általános nevelési célok alakultak ki a mai napig, és ezek közül hol az egyik, hogy a másik állt a nyelvoktatás középpontjában.
SZOBOSZLAY / 196o. / állapitja meg tanulmányában, hogy e
célformulák közül nyelvtanitásunk során hol az egyiket, hol
a másikat részesitették előnyben, mintegy metafizikusan szemlélve a nyelvoktatást, hogy ha az egyik célt meg akarjuk valósitani, akkor szükségképpen fel kell áldozni a többit. A mai
komplex céltartalom a benne elsősorban a beszélt nyelv tanitásának igénye csak lassan, kemény harcok során tört utat
magának.
19ol-ben igy ir AIWINCY: / 25.o. / "Rusztikus elmaradottságunkból, jogászkanász valónkból mi Magyarok4,csak ugy bontakozhatunk ki, ha előrehaladott kulturával biró népekkel törekszünk lelki bensőségbe jutni."
A régi grammatizáló iskola elleni reformtörekvések vezéralak•
ja, VIETOR /1885. 355.0./ ir az "irds és nyelv végzetes
összetévesztéséről", von RODEN, a reformtörekvések elméleti
összefoglalója az élő nyelv oktatásának fontosságáról szól
/189o. 5.0.1: "Uralkodjék a beszéd a könyv fölött, a szó az
irás fölött, a nyelvtudás a nyelv ismerete fölött". Nézetei
/3-4. o./ még mai nyelvoktatásunknak is iránymutatói lehetnének: miszerint a tanitás
- lélektanilag is helyes alapelvek szerint a szemléletességre
és utánzásra alapuljon: - elsősorban beszélni és a beszélt
nyelvet megérteni tanitsunk;
amit mar tud és ért a tanuló4
az idegen nyelven, azt a továbbiakban az idegen nyelven hallja,
beszélje a további beszédgyakorlatok során; - háttérbe szoritani az anyanyelvről az idegennyelvre való forditást; O
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- helyes kiejtést kell adnunk, nem a betűből, hanem a hangokból kiindulva; - az alaktan a hangtanra alapuljon; - nem szabad elválasztani a nyelvtant a beszédtől; összefüggő olvasmányokat kell a tanitás középpontjába állitanl; /szemben a régi gyakorlattal, ahol összefüggéstelen személtető mondatokat,
idézeteket nyujtottak/; - az irásos munkáknak az olvasményokhoz kell, hogy kapcsolódjanak, azoknak különböző visszaadására kell korlátozódniok; - / 37-38.o./ nem "papgáj módszer" kell,
hanem az értelemre kell épiteniink; - az összefüggő olvasmányok
tartalmukkal kell lekössék a gyermeket, aki azokat át is éli;
- a szavakat összefüggéseikben tanulja meg, ezek igy, asszociációik révén jobban megragadnak az emlékezetben; - a gyermek
maga fedezi fel az idegen nyelvi grammatikát; - a gyermek
solunindent öntudatlanul tanul meg.
'Ion Roden nézetei közül ma már világos, hogy több elavult,
továbbfejlődött. De mint a formális képzést hangoztató régi
iskola ellen szegülő csodálatos reformgeneráció egyik tagja,
jól példázhatja, hogy e korszak mai nyelvtanitás számára is
tartalmaz utmutatást, kimerithetetlen kincsesbánya azoknak,
akik kutatni Irp7( 34 k.
Ok mondták ki először, hogy a nyelvtanitásnak valóban a
beszéd tanitása legyen a célja. ALVINCY: /19ol. 24.o./ :
"A tagadhatatlan kudarcznémi leplezésére kitalálták az afféle
jelszókat, hogy k3zépiskolában nem a beszélés, hanem az izlés,
nemesitő, jellemképző olvasmányok kedvéért tanitják a nyelveket, főképp pedig a granviatizálásért, mert ez lenne a legkitünőbb észfejlesztő gyakorlat."
Az ő harcuk nyomán aztán a forMális képzés egyeduralmával
leszamolt a nyelvoktatás. A többi célformula már nem uralta
el a nyelvoktatást, és mai iskolánk hivatott haladó tartalommal megtöltve alkalmazni őket.
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2. 2. Az uj módszerek kidolgozását célzó munkának szem előtt
keli tartania a nyelvoktatás fölött őrködő és benne szükségszerűen tükröződő tudományok / filozófia, pedagógia, lélektan,
általános nyelvészet, a tanitott idegen nyelvet beszélő nép
vonatkozásáb2n, irodalomtudomány, történelem, müvészettörténet, földrajz, néprajz, magának a nyelvoktatásnak a története/ változásait.
2. 3. Szükségszerü az iskolába is bevonuló technika fejlődésének nyomonkövetése és lehetőségeinek felmérése. Miként jutott
a nyelvoktatás a betü-pedagógiától a kép-, az imitáció-, a
kréta-pedagógián át a mai modern szemléltetési eszközök és oktató-gépek pedagógiájához. Épithet-e mai, az általánosság igényével fellépő módszertani munka az audióvizuális és oktatógépek szerepére?
2. 4. A didaktikai alapelvek hiánytalanul érvényre kell jussanak a létrejött uj eljárásokban: a tudományosság elve, tudatosság és aktivitás elve, szemléletesség elve, az elmélet és
gyakorlat kapcsolatának elve, az okttás rendszerességének és
következetességének elve, az ismeretek tartós elsajátitásAnak
elve, az oktatás érthetőségének elve, a közösségi munka és
egyéni bánásmód elve, valamint az anyanyelvre való támaszkodás,
mint a nyelvoktatás speciális elve /KRAMIJER SZOBOSZ1vor 1963.
91-113. o./
2. 5. E munka során végig kell kövessük a módszerek változásait
a nyelvoktatás története során. A grammatizáló /szintetikus,
analitikus, _;enetikus/ módszer ellenhatásaként létrejött direkt módszer/ szemléltető-imitativ elvü oktatás, reform-mozgalombeli törekvések/ tartalmát és kritikáját, s az azok hasznos vonásait magában egyesitő kombinált módszer vonatkozásait
kell hiánytalanul feltárnunk.
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A direkt módszer történelmi érdeme és mai hatása is elvitathatatlan. Ez az irányzat szabaditotta meg a nyelvoktatást a
grammatizáló iskola életidegen és összefüggéstelen anyagokat
magoltató, paradigma-drilleket sulykoló, a beszédkészség helyett atomizált nyelvtant tanitól grammatikai elemzést és forditgatást végző módszerétől.
Hibája, ho ,- ;y a szélsőségre szélsőséggel felelt: - nem tanitotta a nyelv elméletét, és lemondott az anyanyelv használatáról,
- elszigetelt szavakat nem tanitott, csak kész nyelvi mintákat,
sOlónokat, mellőzte a tudatosság elvét, beszéltetett
ugyan, a beszélt nyelv volt a központban, de a nyelvi anyag
nem volt fokozatos és megtervezett. A zseniális nyelvtanár,
Gouin "belső szemléltetési elve", a természetes nyelvtanulás, a
mozgásos-imitativ elv fölé azért még mindig nem emelkedett a
nyelvtanitás egyetlen elve sem.
Igy állandóan felszinre jut ma is a direkt módszer emléke,
igénye: ECKER3LEY/196o. I. lo. o./: "a nyelv korrekt használata nem a tudás, hanem n szokás anlgnil /11.n./ "Angolul tanitnunk és nem az angolról
'Lngolul uy tanulunk meg, hogy
beszéljük, és nem uL;y, hogy beszélnek nekünk róla." bár látja az anyanyelv megtanulásának és az idegennyelv tánulásának
nagy különbségét: "perceket és órákat töltünk el ott, ahol a
,;yernek napokat és heteket töltött" /1o. o./
A direkt módszer felelevenitésének -gondolata vetődött fel a
Szovjetunióban is Anyicskov professzor javaslatában, a "szovjet, ujszerüen direkt módszerben", melyet a szovjet módszertani szakemberek 3_957-58-ban vitattak meg és vetettek el
/ INyT. l958.5-6.13o-145.o./. És vitathatatlanul a direkt
módszer adta azokat az eljárásformákat is, melyek mai nyeltoktatásunk lugmodernebb irányzataiban is jelentkeznek /audióvizualizmus, strukturalizmus/. A direkt módszer irányitotta a
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pedagógusok, "az emberi lélek kertészei" figyelmét a lélektan
legfontosabb tételeire, az ismétlés pszichológiai vonatkozásaira a _;yermeknél, kinek emlékezete "viaszként fogadja be és
márványként őrzi meg" az ismereteket /ECKERSIEY, 196o.1.11.o./.
A nyelvoktatás történetén végigvonuló módszerek alkotó ktitikáját a kombinált módszer végezte el. A fő módszertani irányokban nines döntő fölény egyik javára sem, "jó módszer csak eklektikus lehet" - vallják a kombinált módszer szakemberei. Es ez
az irányzat van hivatva felhozni és a modern gyakorlatba atuitetni a mult irányzatok értékes vonásait, eljárásait, valamint
arra is, hogy lefaragja azok fölösleges és szélsőséges elemeit.
Vele szüntethetők csak meg a grammatizáló iskola "szabályok,
csoportok, hang-, sőt: betütörvények, osztályok és kivételek"
halmazából álló "Augiász-istállója" /VItTOR, 1886. 16.o./, valamint a direkt módszer majom- és papagáj-ketrecei, imamalmai
is. Benne valósul csak meg a célkitüzések, alapelvek és módszeres eljarások együttes, helyes kapcsolatu alkalmazása, me=
lyek csak igy képesek az oktatást eredményesebbe tenni.
"A pedagógusnak egyrészt jól kell ismernie ezeket a módszereket
és eljárásokat, másrészt jól és helyesen kell tudnia az oktatás
eltérő és változó körülményei között alkalmazni őket." /KRAMLIERSZOBOSZLEY: 1963. 117. o./
fai A kombinált módszer talaján állva kell szemlélnünk a nyelvoktatásban felmerülő legmodernabb irányzatokat, világtörekvéseket is, mint az audióvizualizmus, strukturalizmus, behaviorizmus eljárásai, rendszerei, melyeket sokan /SZENTGYORGYVARI
is, MNy0. 1963. 1-24 63.o./ a direkt módszer továbbfejlesztésének tartanak. SZENTGY'iRGYVARI kételyének ad hangot: "Kialakult-e mar annyira az uj nyelvszemlélet, hogy a teljesség igényével léphet a régi helyére?
látnunk kell: nagy jelentöségü uj elgondolásokat ma még csak kis vállalkozásokban fércelgetnek rendszerré, nem egyszer erejét vesztett régi gondolaiok
renyhe fonalaval."
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MUMMER igy vall erről a kérdésről /MNTO 1965.2. 18-19. o./:
éberen kell őrködni, hogy e bátor kezdeményezés és
letezés ne törekedjék általánositásra addig, amig nem válik
nyilvánvalóvá, hogy eredményei valóban segitik, előbbre viszik...
"Egyenlőre csak kisérletnek tudjuk
a nyelvtanitást ."
tekinteni, általánositásukat ma még kockázatosnak tartanók."
A strukturalista iskola talán legjobb tankönyv-sorozata, az
An Intensive Course in English /Ann Arbor, 1966./ is csak a
4. kötetében jut el a hangok /1. kötet!, szószerkezetek /2.kötet/, az automatikus szokásokat kifejlesztő mondatminták
/3. kötet/ után ezeknek életszerü szituációkban való alkalmazásához, s ez a fokozat is kezdetleges.
TARJÁN is ezt állapitja meg elemző tanulmányában
/MN/0 1967. 156-166. o./: "Az USA egyetemeire kerülő hallgatók
jó része már meglehetős biztonsággal és folyékonyan beszéli
'haladó' fokon az idegen nyelvet, emit a 'pattern practice'
papagájszerü ismétlésével megtanult • .... A legtöbb probléma
ott is, mint mindenütt a világon, ahol idegen nyelvet tanitanak - igy természetesen Magyarországon is - azt jelenti:
hogyan térjünk át a gondolkodás nélküli, automatizált papagiajszerü szubsztituciós modell-ismétlésről a tudatosan
használt diszkrimináló beszélt és olvasott nyelv hasznAlatra?
nem tanithatjuk őket tovább a kezdő és középfokun egyébként jól bevált monofunkcionAlis drillekkel
Ez
haladó foku nyelvoktatásnál sem a beszélt, sem az irott nyelv
komplexebb szerkezeteinek elsajátitására nem alkalmas."
Valóban kisért nyelvoktatási munkánkban ez a gond: miként
lehetne módszereket teremteni, melyek elkisérnék a nyelvtanulót a kezdetektől a nyelvoktatás befejezéséig, melyekben
nem jelentkezik a hagyományos grammatikai fejezetek /hangtan,
alaktan, mondattan, majd az ezekre következő stilisztikai vonatkozások/ szétszakitottsága, melyek képesek egyszerre
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jeleniteni meg őket, már a nyelvoktatás kezdő fokán is, melyeket nem változtatni, csupán teljesiteni, anyagukban és formáikban kell bőviteni a későbbi fejlettségi fokokon. Es ezeket a
gondokat a strukturalista módszerekkel pusztán - ezt bárki elmondhatja ilyen könyvek, könyvsorok letanitása után - megoldani nem tudjuk.
Lt. Ezek után elemeznünk kell a mai nyelvoktatásunk előtt álló
célkitüzéseket.
Elmondhatjuk, ho1- az elmult lo évben kiadott Tanterv és
utasitás a gimnáziumok számára c. füzetek reálisak, komoly tudomAnyos alaposságra épülnek. Meghatározzák a nyelvoktatás gyakorlati feladatainak elsődlegességét, a készségfejlesztés területeinek fontossági sorrendjét /élő beszéd megértése és alkalmazása, szövegmegértés, majd irás/, velük kapcsolatban a müvelődési és nevelési feladatokat. Az idegen nyelv a tanitás tárgya és eszköze. Részletes utasitásokat adnak a készségfejlesztés minden területére. Hallás utá.ni megértés, beszéd: fonetikai
jelek ismerete, a folyamatos beszód redukált hangjai, intonáció
kérdése, magnetofon, hanglemez, rádió alkalmazása, idegen nyelvü óravezetés, egynyelvüség, automatizálás mintamondatok segitségével, az ezeken végrehajtandó transzformációs és szubsztitutiós gyakorlatokkal, a kérdések, feleletek, beszélgetések képek
alapján, tartalomelmondások kulcsszavak segitségével, szabad beszélgetések stb. Olvasás területén: mintaszerü bemutató olvasás,
karban, csoportban való olvasás, szintetikus és analitikus olvasás, a forditás szerepe és feladatai; magyaros forditás stb.
tanitás anyagának feldolgozása során a szókincs területén
tisztázzák az egynyelvüség igényét, a jelentésfeltárás módjait
Azemléltetéssel, szövegösszefüggés alapján, körülirással, szóelemzéssel, összehasonlit;ázsal, s csak szükség esetén forditással/, a rendszeresen és hibátlanul vezetett szótárfüzet igényét,
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a szótárhasznAlat tanitását, az anyanyelvvel és a másik idegennyelvvel való Jantervi és didaktikai koncentrációt. A nyelvtan valóban funkcionális nyelvtan kell legyen, annyi, amennyi
a legszükségesebb az elemi foku beszédhez, különválasztva a
nyelvtnni ismereteket, melyeket kell a készség, melyeket csak
az ismeret fokán tanitanunk. Hitet tesz a mondatcentrikus nyelvtnnitás, az induktiv nyelvtan-kezelés mellett, rögziti a gyakorlatfajtákat /behelyettesitések, bővitések, redukció, átalakitások kérdővé, tagadóvá stb./ Ilyen értelemben szabályozza a számonkérés, az iskolánkívüli munka kérdéseit is.
E Tanterv és Utasitás-brossurák a kombinált módszer gondos,
praktikus süritéseinek tarthatók. Iskolai munkánk során kötelességünk is, de érdemesek is arra, hoGy kövessük tanácsaikat,
naGyon megfontoljunk minden egyes vonatkozásukat, nyomunkban
inditsuk el kisérleteinket.
2..q. 1. Elénk módszertani pezsgés indult meg az iskolareform-

törekvések előszebként már. Módszertani folyóiratainknak a
6o-tól 65-ig terjedő évfolyamait kiemelkedő rap.- illeti meg
egész nyelvoktatásunk történetében.
22. 2. Gazdagodtak a didaktikai alapelvekkel kapcsolatos ismereteink. Jó példa erre TALASI Istvánné - CSER Lászóné cikke
/IT. 196o. 4. 97-1(0.0./ 1 melyben a négy komplex kérdés kimunkálásának szempontjait értelmezik és ujakat vetnek fel. Az
életszerüség elvénél kiemelik az idegen nyelvü óravezetést, az
"ad personam" kérdések, a színes auditiv-lexikai előkészítés,
a diáklevelezés fontosságát; az elmélet es Gyakorlat ka p csolatának elvénél, hoGy a szabályok ne pótolják a gyakorlatot,
sokoldalu yakorlással kell kószséggé fejleszteni az ismereteket; a didaktikai ;azdaságosság elvével kapcsolatban javasolják a dinamikus óravezetést, eredményes eljárások kidolgozását,

l o.
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az indukció és dedukció rugalmas alkalmazását, az anyanyelv
szerepének, a forditásos módszernek a szükséges méretekre van korlátozását, tágabb tér biztositását a szókapcsolatok,
szintagmák /semantisch kombinierte r:Tanzheiten/ gyakorlásának.
A szemléletesség elvével kapcsolatban vizuális területen a
megjelent tematikus képsorok, reprodukciók, diafilmek alkalmazását ajánlják. /A táblarajzok, posztótáblák, mágneses táblák,
miniatür berendezések, sőt bábjáték is felmerült egyéb cikkekben /vö. VÁRNAGY cikkét, INYT 1961.2. 6o-63.o./ a szembltetés
eszközeinek gazdagitására. A tanulók aktivitásának elvét elemezvén kiemelik, hogy "az egyéni komplex számonkérési formáknak szűkebb térre korlátozásával nagyobb szerepet kell biztositanunk az egyéni és kollektiv számonkérés, az osztályfoglalkoztatás kombinációinak". Uj elv a cikkben a perspektivanyujtás elve: olyan sikerörömöket kell nyujtanunk tanulóinknak, hogy idegennyelvi ismeret és készséggyarapitásukat folytassák iskolai tanulmányaik befejezése után is. /A cikknek
nagy szerepe volt a később kiadott Utasitások kimuakálásábana
6. 1. Mai nyelvoktatásunk szervezeti formái: az iskolák, társadalmi tanfolyamok, magán uton való tanitás.
C. 2. Nyelvoktatásunk körülményeiről szólva itt általános kép

megrajzolása szükséges, melynek vonatkozásai értelemszerüen
kisebb-nagyobb arányban érintik az egyes szervezeti formákat.
SZENTGYIRGYVÁRI mutat rá cikkében /MN/01 1963. 1-2. 64.o./ néhány itt elemzendő gondolatra:
"Soha nyelvtanárnak nem kellett annyira felkészültnek lennie
a nyelvórán, mint most. Hogyan lehet ne megoldani ezt a problémat?
Először a modern oktatási irányokra is kiterjedő Gyakorlati
tanArképzéssel. MAr az egyetemről kikerülő fiataloknak is
fejből kell tudniok azokat a didaktikai fogásokat, amelyekkel
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az alapvető nyelvi szerkezeteket eredményesen lehet tanitani.
Másodszor gyakorlati továbbképzéssel. A nyelvtanártól
nemcsak követelni kell, hogy az idegen nyelv tanitásához atmoszférát teremtsen az órán. Biztositani kell azt is, hogy a
tanitott nyelvet legalább időnként megfelelően gyakorolhassa.
Harnadszor megfelelő tankönyvekkel. Jól csak azt lehet
taninni, camit jól meg lehet jegyezni és érdemes is megjegyezni. Világosan tagolt, tudományos alapon, művészien kidolgozott
könyveket szeretnénk. Ha ebből a maximumból csak a minimum valósul meg, mar akkor is nagy lépést tettiink előre!
Negyedszer az audióvizuális észleltető eszközök biztositásával. Elöször kérjük az eszközöket, azután szivesen megfogadjuk a használatukra vonatkozó tanácsokat. Eddig sok helyen
kaptunk tanácsot, de nagyon kevés helyen a megfelelö munkaeszközöket."
6.2. 1. Az egyetemek e gyakorlati tanárképzési munkájár61, a
gyakorlati továbbképzésről mondottakat igy kell elfogadnunk.
Egyetemrői kikerülvén, fiatal tanáraink rendszerint még nem
birják kellő mélységben a nyelvet, szinte egyáltalán nem ismerik a nyelvoktatás modern irányzatait, de még a régi irányzatok értelmében is nagyon kezdetleges mind mélységében, mind
gyakorlatiasságában módszertani felkészültségük. A továbbképzésen, s annak különösen a külföldön történő formájában csak
nagyon kevés pedagógus vesz részt.
6.2 2. Tankönyveink csak néha és csak szórványosan dicsekedhetnek egy-e&-y jól sikerült fejezettel. A tankönyvirás elmélete
nagyszerüen kidolgozta a jó tankönyv iránt támasztandó igényeket: fokozatosan és tudományos rendszerességgel, jól meg-választott, sokoldalu gyakorlat-anyaggal készülő, és emellett olvasmányos, érdekes, a tanulóhoz az idegen nyelvet beszélő nép kulturáját, atmoszféráját közelhozó szövegekkel rendelkező könyvek
kellenek.
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ALVINCY már 19o1-ben kifejtette /10. 0.1, hogy idegen nyelvet "könnyen érthető, emlébe mintegy magától vésődő és nem
irott nyelv rythmusának megfelelő szövegben" kiván tanitani.
Az olvasmányos, csevegő, bő szöveganyag igényének találó 16lekbani megokolásával találkozunk RADNA1 cikkében /MNY0 1963.
3-4. 1o9. 0./: "Stabil emlékképhez kapcsolva egy uj szó hamarabb válik felidézésre alkalmassá, mintha bizonytalan emléknyomhoz kapcsolom azt
Tizenhat nem ismert szóval soká
bánunk jól, ha olyan szövegben ismerkedünk azokkal, ahol csak
négy ismert szó szerepel. Uzyanezzel a 16 szóval hamarabb megismerkedünk, ha 16 jól ismert szóval együtt kap helyet, hoszszabb szövegben."
Nyelvkönyveink ennek ellenére szürkék, gyakorlataik sokszor
ötletszegények, nemegyszertejtvényszerüek a hangulattalan,
élettelen és keveset mondó szövegek mellett, melyek szükszavu
illusztrációi a nyelvtannak, erősen érződik rajtuk a csináltsag, a fésültség.
Nem elhallgatható bibája még reform-tankönyveinknek is, hosy
a nyelvtant röviden, érintőlegesen akarván tnnitaai, sokszor
fontos nyelvtani ismereteket is bagatellizálnak, igy ez a süritett, hiányos jelleg idegességet teremt a dolgokat tisztázni, biztosan látni kivánó jó tanulók munkájában, és gátlásokat
a gyengéknél, akik ezáltal a biflázás egyetlen módszerére
kényszerülnek. /Nem is beszélve arról, hogy ez a jelleg e könyveket szinte teljesen alkalmatlanná teszi a hosszu ideig hiányzók, a maAntanulók, az otthon segitséget nem kapó diákok számára./ Szentgyörgyvári roppant pesszimista felkiáltása - bizony indokolt.
6.4 3. Szemléltető eszközökkel való ellátottságunk mindössze
néhány tematikus falikép, e g y-két olvasmányhoz kapcsolódó

diakép-sorozab, néhány magnetofon-szalag. A hires külföldi
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szemléltető sorozatok megjelentek már egy-két tanfolyamunkon,
főiskolankon, de általános elterjesztésük még csak nem is várható. Itt is Jaláló Szentgyörgyvári gondolata.
6.2. 4. Tandraink óraszáma nagy, jóval a nemzetközi Atlas fölött van. S hivatalos iskolai munkájuk mellett szinte kivétel
nélkül egyéb óraadásra is kényszerülnek, anyagi okokból.
6.2. 5. A velvtanitási óraszám mostoha. A nyelvtanitás eddig
leggyorsabbnak tartott módszere, a zseniális GOUIN témacsoportos
és mondatsoros gyakorlati rendszere is 8-9oo órát tart szükségesnek a nyelv elemi foku elsajátitására. Ezzel szemben a mai
általános és középiskolák összesen átlagosan 5 - 7oo órás
/orosz nyelvi, illetve 2oo 25o órás /második idegen nyelv/
képzésideje elenyészően kevés. /Az idegen nyelvü tagozatos osztályok 12oo 1400 órája sem hoz viszont sokkal nagyobb eredményt, mint az előbbiek, de ennek taglalása a következő pontok
feladata./
6.2. 6. A tanulócsoportok létszáma átlagosan 30 - 35 körül mozog,
a gyakorlatban nem ritka a 4o és ennél több fős osztály sem.
6.2 * 7. Mindeddig nem született átfogó, valóban az iskolai gyakorlat egészére kiterjedő általánosan elterjesztett modern
módszertanunk. Igy az iskoláknál általában tapasztalható tanári
módszertani munka éstovábbképzés legtöbbnyire a szakfolyóiratokban megjelenő, részletkérdésekkel foglalkozó cikkeinek tanulmányozásában merül ki.
Ezeknek a tényeknek mint objektiv körülményeknek ismeretében max láthatjuk, miért marad irott malaszt minden nagyon értékes hivatalos utmutató, miért jellemzi nyclvoktatásunkat ma
is nagyfoku eredménytelenség.
6.3. Módszertani ujdonságok, hatékonyabb nyelvoktatási eljárások, melyekre a refold-tantervek hivatkoznak, $ melyektől a
megoldást várják, nem jöttek létre.
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1. Az iden nyelvi anyag feldolozási menete mai nyelvoktatásunkban a régi, anyagleadó módszer jegyeit őrzi,
"kialakult sémála azzal fenyeget, hogy a nyelvi órák tulságosen egy kaptafára folynak le s ezzel egyrészt a tanári munkát tulságosan a rutin járszalagjára juttatják, másrészt a
tanulók számára lassanként tulságosan megszokottá, unottá teszik." /KRALTER - SZO3OSZIAY: 1963. 199. 0. 1
Az órák lefolyása tükrözi ezt legjobban: /Vö: a Fazekas Mihaly
Gyakorló AmnAzium nyelvtanárainak munkaközössége által irt
cikk: =IT 1959.2. 31-58. o./: irásbeli-szóbeli számonkérés,
auditiv-lexikai előkészités, bemutató olvasás, szöveg ieloivastatása karban és egyénileg, ismeretlen szavak jelentésfeltárása, szótárba irása, a nyelvtan uj elemeinek kiemelése, uj
mondatok alkotása, az uj szöveg feldolgozása néhány kérdéssel,
összefoglalás, házi feladat kijelölése. És ha mindezekhez hozzávesszük, ho g y a tanulók elenyészően keveset beszéltek az
órán, 6216.116 beszédtevékenységük alig volt, valamint hogy az
órák auditiv-lexikai előkészitése és a szemantika munkájai az
uj nyelvtan kiemelése rendszerint már el is viszi a 45 perces
nyelvórák idejét, szomoru kép All előttünk. És gyakorlatimkban
éppen ezeknek a mozzanatoknak a csináltsága, az ezek során fellépő, száz éve hibáztatott salfux okoskodások, ügyeskedések jellemzik nyelvóráinkat. Liz anyagleadásos módszer lehet élménynyujtó, gondolat-mozditó, de ellentétben All a kondicionálás,
a készség-épités és megőrzés alapvető lélektani törvényeivel.
1.3,

6.3. 2. Jelen anyagfeldolgozási rendszerünkkel nem adunk gyakorlatban is használható nyelvtant.
Nyelvoktatási szakembereink lépten-nyomon figyelmeztetnek
is erre a vcszélyre. IIETOR régi figyelmeztetése /1886. 24.o./
azóta is számtalanszor elhangzik: az olvasmányból kell levonni
az élő nyelvtant és nem fordítva, mert az olvasmány nem arra
szolgál, hogy a nyelvtani szabályokat bizonyitsuk be rajta."
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HEGEDUS /MNY0 1963. 1-2. 15., 23.0./ a "nyelvtani mag"
/grammatical core/ Hockett-től származó fogalmából indulva
egy uj tipusu, mondatközpontu és az ezeken végzett müvelete4ben megnyilvánuló nyelvani anyagkezelésre gondol Pmondattipológiával didaktikailag is meg lehetne oldani valamiképpen a
sokat emlegetett és rettegett alaktani kérdéseket"!, melynek a
nyelvoktatásban kardinális jelentősége van. Hockett-tól idéz:
"Ahoiy birtokunkba vettük a nyelvtani magvat, az uj szókincs
gyarapitása alig kiván formális tanitást. Azt olvasással, vagy
beszédgyakorlattal lehet gyarapitani."
SZÉPE /MIZO 65.2. 4o. 0./ mar az anyanyelvi nyelvtannal való
összevetés felé tekint: "Az iskolában egyedil az anyanyelv
grammatikáját fejtik ki tészletesen, és mindenesetre jóval
előtt., mint a többi nyelvét. Nagy vivmánynak tartjuk, hogy a
magyar grammatika általában megszabadulóban van más nyelvek
kategóriáinak béklyóitól. Ugy látszik azonban, hogy ezzel
együtt az iskolai magyar nyelvi oktatás némileg kevésbbé teljesiti azt a feladatot, hogy előkészitse más nyelvek grammatikájának tudatos elsajátitását. Pedig ez szükséges elsősorban bizonyos univerzális kategóriák megtanitására, amelyek
minden nyelv megtanulásában segitik később a tanulót. És szükség van, a mi számunkra elsősorban fontos néhány nagyobb indoeurópai nyelv közös metszetének grammatikai előkészítésére
is tit
PETERFIA nagyon széles tapasztalatokra valló irását kell még
idézni /MNY0 1963. 1-2. 67. oa t mert a később bemutatott eljárásokban ezen gondolatok élnek. "Tetézi nyelvtanáraink módszertani gátlásait az az elavult jélszó is, hogy a tanitás
mindig kizárólag az értelamre hasson. Ami helyes lehet más
tárgyak oktatásában, nem egyeduralkodó a nyelvoktatás terén.

16.
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A folyamatos beszédnek olyan komplikált a-uditiv központi
hangkepzö és idegrendszeri motorizmusa van, amelyek üzemeltetéséhez ezen idegpályák ugyanolyan foku beidegzése szükséges, akárcsak a zenei képességek elérésében. S mi g minden zeneoktató tennészetesnek találja azt, hogy tanulója naponta
skálazzon és kész zenemiivek kottából vagy memoriterkent csiszolt eljárásval készüljön fel az 6nalló alkotás feladataira,
nyelvtanáraink nagyrésze még ma sem látja ennek az akusztikus,
vizuális és szinetikus motorizmus kirealesztésének a szükségességét, sőt visszariad annak megfelelő metodikus alkalmazásától."
6.3. 3, Szembeszökő e szövegfeldolgozási menet során a tanulók
beszédbeli tétlenségel a nyelvvel való foglalkozás átterelődése más területekre. LUX vallja /Köznevelés 1948.1 2 hogy az
idegen szót annyiszor kell kiejteni, ahányszor az anyanyelvi
szót kiejtettük. Kifejti, hogy a sok előforduláshoz csak a
beszédgyakorlat nyujthat alkalmat az órán: - az a mozzanat,
mely órnmeneteinkből a "kicsuszások" miatt éppen elmarad vagy
csak kurta időre jelentkezik. PALMER, ANCH, HORNBY egyezően
mintegy 5oa-szoros előfordulásban jelölik meg a szükséges mér6.
téket. MOULTOY véleménye /MNY0 1964. 3-4. 167• o / _:
"a tanterem munkájának főképpen egyéni és együttes ismétlésekből, gondosan vezetett társalgásokból és hasonlókból
kellene állnia. A -tanitásnak bármely módja, amely a hallgatókat nem indítja valamiképpen a szokásformáló tevékenységre,
a teljes időpocsékolás komoly gyanuját kelti."
6.31 4. Idegen nyelvU szöveg- és témafeldolgozási menettinkben
szinte kizárólag a kérdés-felelet ösvényén járunk, csak néha
és néhol történik, hogy a tanulók egymást is kérdezgetik.
És ezek a szegényes beszéd 4- yakor1ati formák is rövidek, elnagyoltak, rendszertelenek, többnyire el is sinadnak.
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A tanult témák, szövegek "tartalomelmondása" rendszerint a
tanulók házifeladataként szerepel, gyenge előkészitéssel, bizony ezzel is az élettelen biflázás terheit rakva tanitványainkra. Hiába a figyelmeztetés /KRAMMER -SZOBOSZLAY: 1963. 207.0./:
"A szöveg beszédgyakorlatok kiinduló alapja, attól azonban
óvakodunk, ho,=;_y_plondos előkészítés /a lényeg megláttatása és
kiemeltetése, kérdések láncával történő egybefüzése/ nélkül a
tartalom elmondására szólitsuk fel a tanulót. A tartalom elmondása logikailag olyan szintézis, amely megelőző gondos analízis nélkül csak nagy rutinnal oldható meg.
amilyen kényelmes feladatkitüzés a taaár részéről a kellő előkészités
nélküli tartalom elmondatás, olyan nehéz és ezért gyakran sikertelenségbe fuló vállalkozássá lehet a tanuló számára."
6.5. 5. Nyelvoktatásunk általános képét vizsgálva megállapithatjuk, ho_zr mai gyakorlatunkban egyáltalán nem vagy csak nagyon vérszegényen tudjuk elérni a beszédkészség fejlesztését
és főleg nyelvoktatási témáink, szövegeink anyagában élő,
bennük rejlő eszmeij érzelmi, hangulati vonatkozásokat erőteljes módon feltárni. Nyelvtanitás-módszertani kutatóink
olyannyira értékes elméleti munkássága nem tud lehatolni a
mindennapi gyakorlat mühelyeibe, nagy az elmélet és gyakorlat közti szakadék. Mi sem jellemzőbb erre, mint egy országos konferencia egyik hozzászólójának mondata: " lelméletiae , jól állunk". A fellegekbe járó elméletieskedés is kárhoztatható ebben. A hozzászólás szavával: beszélünk mi országos összejöveteinken izelméletekről, konyhaművészeti
irányzatokról, a vitaminok termokritikai tulajdonságairól,
de hogy valóban "mit és hogyan főzzünk" a nyelvoktatás tüzhelyeinél, arról nem. De ha az eredménytelenségek okát vizsgáljuk, annak központjában sem az elmélet ilyen vagy olyan
jellege, sem az objektív körülmények, hanem elsősorban nyelvoktatásunk merev, nem a beszédkészség fejlesztésére irányuló
anyagkezelése All. Pazarolunk a kevésből.
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2.2.4 Hogy milyen eredmén-jeket ér el nyelvoktatásunk, arról pillanatnyilag nem All rendelkezésünkre országosan végzett, konkrét és részletes felmérés. Ennek hiányában módszertani cikkeink
sokszor szubjektiv megitélésekből, viszonylag szük területekre
vonatkozó megállapitásokból állnak. Magam is végeztem felméréseket eddig 5o osztályban, lo társadalmi nyelvtanfolyamon.
Ezeknek eredményei is ilyen értelemben tarthatnak csak igényt
általánositásra, noha az én kisérleteimben hálás utmutatóul
szolgáltak.
24. 1. Vizsgáltam a tanulók véleményét az órák menetével ,
hangulatával kapcsolatban.
7.1. 1. A szAmonkérés ma is föleg egyéni komplex formájában
jelentkezik. Csak a jó tanulók nem félnek tőle, de mindnyájan
látják, hogy a többség ezalatt tétlenségre van kárhoztatva.
Átlagos ideje 8-lo perc, szélsősége a 3o-35 perces számonkérés, egy-két-három tanulóval.
7.1. 2. Az auditiv-lexikai előkészitést, különösen annak valamely történetet elmesélő formáját, melyben az uj szavak is
előfordulnak /szövegkörnyezetben való felismertetés/, általában nem értik, nagyrészt nem is figyelik, mert szinte soha sem
történik meg a tanulók bevonásával való összefoglalása. Hasznosnak egyetlen tanuló sem érzi.
7.1*

3. A bemutató olvasás, szavak, kifejezések jelentésfelt4-

rása /targyi, képi szemléltetéssel,' kbrülirással, kiegészitéssel l rokonértelmü szóval, ellentétes értelmű szóval, meghatározással es végül a magyar jelentéssel - vö.: KRAMUER -SZOBOSZIAY
1965. 167. 0./ során figyeláek, de ezt a munkát csak nagyon kevesen tartják hasznosnak, még következetes alkalmazasa esetén
sem. A tanulók és tanár akkor látja munkája eredményét, ha a
fogalom világosan felszinre került: azaz, mikor világosan felmerül az anyanyclvi megfelelő. S ezt az élénkebb tanulók

19.
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rendszerint nessugják társaiknak. Az anyanyelv megkerülését
ez a módszer nem tudja megoldani, sőt sokszor éppen az a figyelem központja, melyik magyar szó hangzik el a sugásokban.
Másik észrevételük, hogy tanáraink csak rendszertelenül
alkalmazzák ezt az eljárást, a tanárok egyharmada előre,preparáltatja és tanultatja meg a szavakat, fordittatja le otthon az olvasmány soronkövetkező részletét, mar a kezdő csopor..
toknál is, s az órán igy kevesebb problémát kell megtárgyaljon. Másoknál a jobbak mindig "előre tanulnak". Harmadiknegyedik Osztályban a preparálás kizárólagos eljárás.

7.1. 4. A tanári bemu,ató olvasás általános, a magnetofon
használata minden 2o-25. órán történik, de az esetek mintegy
ötödében egyáltalán nem. Ha néha alkalmazzák, akkor szinte az
egész órát annak hallgatásával, mondatok ismétlésével töltik.
Icy játéknak, "potya" órának tartják, de általános használat
esetén nem időrabló, sőt nagyon hasznos a szemükben.
A tanárok nem tervezik meg a magnetofon használatát sem
az órákon, sem a nagyobb tanitási egység során: rendszerint
azon a napon, amikor magnetofont használnak, minden órájukra beviszik, bárhol állnak is az anyagban.
7.1, 5. A nyelvtant elmaqyarázzák a szöveg vagy a nyelvtani
rész egy-egy mondatán, mondatmintákat csak az esetek 2o %-ában
alkotnak, ott is sokszor nem irják le. A tanulók egy-egy jelenr
ségre általában 2-3 mondatot mondanak összesen, azt is csak a
jobbak. Mondatok transzformációit /mondatforma, idő-, személyvariációk, behelyettesitések/ csak néhány, a mintamondatokat
alkalmazők mintegy fele végeztet, kórusban mondatás, csoportos
és egyéni ismétlések sehol sem rendszeresek.
7.1., G. A beszéggyakorlatok egysikuak, szegényesek, az órák
több, mint felénél nem is szerepelnek, mindössze az összefoglaló órákon, egy-egy olvasmány lezárásánál, bar itt is inkább
/30-40 %/ számonkérés formáját öltik, egy-egy tanulóhoz szólnak.
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7.1 , 7. A házifeladatokat a tanárok mintegy 80 %-a egyáltalán
nem vagy csak néha és érintőleesen késziti elő. /Ez is nagyrészt abból 6111, ho,..;y megmondják a tanulóknak - különösen a
reform-tankönyvek késztetik erre őket -, hogy mit jelent a
könyvbeli feladatok fölött az idegen nyelvü utasitás, melyet
a tanulók titokban be is irnak a könyvbe./ A házi feladatok
tulnyomó és legnehezebb része az irásbeli rész, azonkívül a
szótanulás jellemzi; a szövegfeldolgozás munka fő formája ma
is a fordítás, majd a "tartalomelmondásra" irányuló memoriter.
7.1. 8. Izgalmas kérdésre adott választ a felmérés egyik vonatkozása: mennyi időt tölt beszédtevékenységgel egy-egy tanuló az idegen nyelvi órákon. 14 eves felmérés, egyenként
2o-2o osztályban, egy-egy negyedéves időtartamokra. A felmért
tanulók között gondosan válogatva egyaránt volt jó, közepes,
gyenge előmenetelü, aktiv és visszahuzódó nyelvi tcvékenységü tanuló./ Az eredmény: átlagosan 8o-90 másodperc jut egy
tanulóra. Szélsőséges esetek, hogy a felmért tanulók között
néhány az egész negyedév mintegy 2o órája során összesen 6,
7, 9, lo percet beszélt - beleértve a közösen végzett szóbeli gyakorlatokat is -, a másik "szélsőség" sem elragadtató:
a legtöbbet beszélők ez alatt az idő alatt 8o percet szerepeltek./
Az órák hatékonyságáról a tanulók nincsenek meggyőződve, általános érzésük, ho-2;y• tanulnak valamit, amit soha nem
használnak.
7.2. Legszembetünőbb jelenség, hogy tanulóink tudatában az
egyes nyelvtani ismeretek. sőt legtöbbször a szó- és kifejezésanyag nagy része is ey-ep;v olvasmányhoz kötődött. A nyelvtani anyagból csak a nagyon általános vonatkozások merülnek
fel másutt a későbbiekben, azok rendszeres további alkalmazása csak nagyon kevés tanárunknál tapasztalható. Az esetek
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többségében megelégszünk azzal, hogy a tanuló 2e1ismerje az
eyes formákat, ne jelentsen szAmára problémát a következő
szövegek elemzésénél. Tematikus szócsoportositásokat normál
tagozatos osztályokban sehol nom végeznek, a nyelvi tagozatokon a tanárok mintegy 2o %-a végeztet ilyeneket, de a szavak
rokonértelmü csoportjainak értelmezése, szituációhoz kötött
alkalmazása ott sem történik meg sehol.
Erettségire kerülő diákjaink közül csak az egészen j óak
7.
maradt meg emlékezetében a középiskola első, második osztályában tanult anyag szókincse, de sokszor készség-anyaga is:
irásuk, beszédük tele van kezdetleges egyeztetési, szerkesztési hibákkal, noha annak idején ezeket a dolgokat jól tudták,
nagyon begyakorolták, csak e készségek az idők folyamán kialudtak be/milk. Ezért jelentkeznek idegen nyelvből oly kevesen érettségire: a nyelvi anyagnak ujra keszenlétbe helyezése
Kilátástalan munkának tonik a szemükben.

7.3. 1. Folyamatos, rendszeres ismétléssel, a nyelvtanárok
mintegy felénél találkozunk, s ezeknek is elenyésző része
alkalmazza az ismétlést fokozatos igényekkel, uj szempontok
alapján. A dolgozatirások s a félév, illetve év vége előtt beiktatott rész- és átfogó ismétlések ezért jelentenek rettegett, felőrlő munkát aztán tanároknak, diákoknak egyaránt.
7.31 2. A rendszeres ismétlés formálissá süllyedése és elhanyagolása párosul a tananyag tanulásának sekélyes céltartalmában. Tanulóink óráról órára tanulnak, nem fesziti őket,
ho g y a nyelvi aRyagokat hosszu távra meg kell jegyezni.
7.4. Nyelvoktatásunk mai anyagfeldolozási menete, gyakorlatszegénysége a funkcionális nyelvtan hiánya azok a legfontosabb
tényezők, melyek miatt -tanitásunk végeredményben általában
középszintre emeli fel a tanulókat , s ennél megreked. Az érettségi vizsgálatok általános tapasztalata, hogy a nyolc évig
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tanult orosz nyelvben szerzett beszédkészség - párhuzamosan az ismeretek anyagával is - körülbelül ugyanolyan fokon
all, mint a csak né cg- éven at tanult második idegen nyelvben. Idegen nyelvi tagozatainkat szembeállitva normáltagozatos osztályainkkal azb látjuk, hogy a beszédkészség lényegesen semmiképpen nem, csak alig jobb a tagozatos osztály
javára, s esetleg anyagtudásuk szélesebb. Ugyanez a helyzet
a speciálisan képző kereskedelmi technikumi tagozatos idegennyelv-oktatas területén, szembeállitva az ottani eredményeket a gimnAziumiakkal.
7.5. Érettségizett diákok között végeztem felmérést az irdpv ,ban is, ki fogja tudni alkalmazni a szerzett nyelvi ismereteket ki fogja tovább fejleszteni nyelvi tudását. Az arányok:
- továbbra is fejleszteni szándokozik: 8 %; - olvasni és levelezni szeretne vele továbbra is: 16 %,
szükség esetén
szakszövegeknél felhasználja, de nem akarja továbbfejleszteni: 28 %; - a többi nehéznek találja, ugy érzi, hamar elfelejti, amit tud, megunta. /Megdöbbentő, hojy a felmért 22o
tanulóból 12 áthuzta a "megunta" szót, és "megutálta" szóval
helyettesitette. Közülük 5 nyelvi tagozatos tanuló völt./
A zenei érdeklődésű tanulók közül sokan a slagerek miatt
akarja angol és francia tudását fejleszteni, a németet a televizió miatt, de ez utóbbi helyi, a nyati országrészre
jellemző vonatkozás lehet./
7.6 . , A kérdés zárásául bemutatnám a tanárok körében végzett
tájékozódások során felszinre került véleményeket a tanulók
idegennyelvi felkészültséoéről.
7._6, 1. Az idegen nyelvü beszédjükre a "tanteremnyelv" nyomja rá bélyegét. Ennek jegyei; - monotonság: szótagok o 'szünetek időazonossága, valamint a kifejező intonáció hiánya;
- nincs gesztus, mimika; - a nyelvi tempó általában lassu,
vontatottan olvasnak, beszélnek, más tanulók viszont darál-
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nak, de ott meg a nyelvi tempó merev, csak darálva tudnak megnyilvánulni, és mindkét vállfajnál élettelen a beszéd; - önálló beszédükben, mikor maguk kell, hogy megfogalmazzanak egyegy mondatot, nagyon sok a nyelvi "találgatás"; szókincsük
nagyon szegényes és bizonytalan is szinonimák, kifejezések *
nyelvi fordulatok, a szinesség és élénkség eszközei teljesen
hiányzanak, ha beszédre szoritják őketi csak a legegyszerübb
szerkezeteket és szavakat használják; - nincs helyzethez, témához, egyéniséghez szabott stilusszintelés, nincs rugalmas
csere-készség, sőt a közepes szintnél gyengébb tanulókat mar
az is megzavarja, ha a kérdések kissé is eltérnek az olvasmány
gondolatmenetétől; - nem érzik a mondatok kapcsolási lehetőségeit; - a tanteremnyelv okozója a mostoha óraszAm mellett
maga a nyelvtanár: az idegennyelv tanitásába is áthozzák az
agyonhangsulyozást, sőt itt a szemléltetés végett éppen végződéseket, uj nyelv mu és lexikai elemeket hangsulyoznak ki,
noha a mondatban ugy soha nem hangzanának az idegen nyelvben.
/Védekezésük, hogy: nem motyoghatják el. Valóban, kell néha
a szemléletes, akár hanggal való kiemelés, de utána azonnal
vissza is kell ágyazni a normalis tempóju, intonációju, hangsulyelosztásu beszédbe./
7.6. 2. Beszédértési készségük szegényes. Általános az a
szinvonal, hogy olvasva, mondva az egyes szövegrészeket, értik, de összefoglalni nem tudják. Az élő beszéd sebességén
előadott szöveget még akkor sem értenek meg, ha ismert szavakból All, A jó tanulóknak is legalább kétszeri felolvasás szükséges, hogy felfogják a tartalmat.
7.6 * 3. Olvasásuk általában lassu, darabos: nem hogy az oszszetartozó szintagmákat nem olvassák egy huzamban, de a gyengék közül nem egy szóközépen is megáll, ujrakezd. Huzamosan
csak nehezen tudnak olvasni, hiszen Altalá an nem olvasnak
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nagyobb egységeket, legfeljebb házifeladatnyi töredékeket.Az
iskolai anyagon kivül még a végzősök közül is csak néhányan
olvasnak idegennyelvi anyagot.
7.6. 4. Irdsuk általában gondos tartalmilag és formailag egyaránt. Lényegesen kevesebb a nyelvtani hiba benne, mint beszedükben. Önálló fogalmazványok, tartalomleirások esetén az irdsban adott nyelvi formák nem egységes szinJüek, egy-egy olvasmányból felmerült kifejezéshez kapkodnak, önalló gondolatkife4tésük nincsen. Az olvasmanyt másoló kifejezesek közott a "töltőanyag" nagyon kezdetleges. A külalak sokkal jobb, mint az
anyanyelvi irásé.
7.6. 5. A nelvtani formakincs birtoklása területén legfontosabb a tanulók "egyszerű" - "bonyolult" komplexusa: különösen
az önálló megnyilvánuláskor, de a nyelV5ani ;yakorlatok során
is, menekülnek az egyszerű formákhoz, rettegnek a bonyolultabb szerkezetektől, transzformációktól stb. A nyelvi gyakorlatok során is sok a találgatás, sőt a jól mondott részek
iránti bizalmatlanságuk is. Könnyen megzavarhatók, szolgaian
elfogadják a tanári uGasitást, és a sugást is, noha az esetleg jó volt, amit mondtak. Formacsere és kapcsolási készségeik
gyengék, az alapvető igemód alapvető időiben, ragozott állitmányt használnak csak, igeneves összevonásokat, igei névszókat kerülik /különösen az angolban és a franciábani, fő beszéd,fovmájuk az egyszerű mondat. Nem tudnak közel sem kellő mértékben emocionólisan megnyilvánulni az idegen nyelven /felkiáltás,
indulatszavas mondatok stb.!. Hibáik esetén a szabályokhoz futnak nyelv ani tudásuk nem "funkcionál".
7.6. 6. Forditókészségük gyenge és főleg egyirányu: anyanyelv idegennyelv. A magyaros forditás érzéke még a tagozatos osztályokban sem alakult ki. Az idegennyelvre való forditáskor
sem "érzik" a szerkezeti, gondolkodásbeli, formakincsbeli eltéréseket, szolgaian forditaaak.
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7.6.

7. Müvelődésrajzi és személyiség_fejlődési vonatkozásban:

a tanulók erős arányban csak ismeret-anyagbeli értelemben közeledt_k az illető idegen nép felé, hangulatilag nagyon keveset kaptak. Tankönyveink sematikus, iskolaszagu jellegükből
ujabban sea sokat veszitettek. A nyelvet nem szerették meg,
a tanulók legtöbbje kötelességszerüen és nem állandóan megujuló belső inditékból tanulja.
8 Ezek előrebocsátása után beszélhetünk nyelvoktatásunk
feladatairól, igényeiről, melyek a tanulmányomban bemutatandó eljárás-rendszer létrehozását sugallták, illetve melyeknek
meg kell felelnie minden nyelvtanitási eljárásnak, ijy a ciklikus nyelvtanitási módszernek is.
E feladatok, igények csoportositásánál már a tanulmány belső
szerkezetét követjük, mikor ezeket a tevékenységi és a nyelvi
formakincs gondolatkörébe csoportositjuk.
8.1. A nyelvi tevékenység területén ujtipusu beszédgyakorlatok
kimunkálása szükséges, hogy egyrészt fellazitsuk a mostani
anyagfeldolgozási menet merevségét, megszüntessük beszédgyakorlati szegényességét, szürkeségét, megszabaditsuk néhol időrab16, fárasztó és kevésbbé hatékony mozzanataitól, masrészt hogy
magasabb szinten rendet, fokozatosságot, életszerüséget és
biztos ismeret- és keszségmegőrzési képességet biztositsunk
eljárásainknak. Milyenek legyenek tehát ezen ujtipusu beszédgyako21atok?
8.1. 1. E ‘Lik fontos szempontunkat von Riltden foalmazza meg
/189o. 3.0./: a beszédgyakorlatoknak olyanoknak kell lenniök,
"melyek révén megszünik az a helyzet, ahol az olvasmány és a
myclvtan közötti káros kettőség van, ahol a tanuló kevés alkalmat kap az öntevékenységre, ahol tul nagy teher hárul az
emlékezetre, ahol nem fejlesztik a nyelvi készséget." A gyakorlatok tartalmazzák a nyelvtudomány reprezentációs szintjeinek
/hangok, intonácó, szavak, szókapcsolatok, mondatok, közlések
mint a mondatok csoportjal/ valamennyi tarületét azok e;yUttes
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alkalmazásával, a bőséges begyakorlás formájában.
FULEI-SZANTO MEMO 1965.2. 53. o.: "A modern nyelvészet reprezentációs szintjei a nyelvoktatásban átadási szintekké
válnak, és az átadásuk nem szabatosan elkülönitett, hanem
a gyakorlatban összefonódott."/
8.1. 2. A ;Ielentésfeltárást - mai gyakorlatát leszükitve többnyire az anyanyelvi megfelelő egyszerű közlése után az
616 beszéd gyakorlása során mintegy nyujtott folyamatban valósitsa meg. A rákövetkező gyakorlatok, ismétlések során biztositsuk az uj ismeret sokoldalu beágyazását és rögzitését,
állandó későbbi alkalmazását.
8.1. 3. LUX figyelmeztet /1932.87-88. 0./, hogy "A kérdés és
felelet formajában folyó beszélgetés természetesen nem küszöbölhető ki a tanitásból, de ezt nem szabad a beszédgyAkorlat
egyedüll iormajává tenni." Fejlettebb fokozatokat jelöl meg:
- mikor a tanuló kérdést Szerkeszt, mikor a tanulók sze16kesztette párbeszéd kerül elő, - e párbeszédek mozgásos, /esetleg jelmezes, kellékes/ előadása, - egyeegy c s elekvés-sort
/Gouin-sorok/ maguk is végrehajtanak a tanulók. A gyakorlatoknak tehát fel kell iteit=at dolgozza az információ-kérés és
infoymáció-nyuAtás egyre teljesebb, majd teljes formakészletét.

8.1. 4. Iskolai munkánk során a nyelvi anyag főleg szövegekben
/elbeszélés, leirás, párbeszéd, kisértek4zés/, témákban és néha verses alkotásokban kerül a tanulók elé. A beszédgyakorlatoknak kell elérnie, hogy a tanuló tudata végig uralja a
szöveget, minak alkotó alakitásában részt vegyen, kellő lendülettel és könnyedén birkózzék meg minden fokozattal. Az
ilyen gyakorlatok nyomán megváltozik az összefoglaló 'tartalomelmondás fogalma, szerepe is; nem lélekölő memoriter- , tanulás,
;lint a régi iskolai gyakorlatban, ahol a szövegközlés, szövegelemzés és a memoriter feladata között semmi vagy csak gyér
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fokozati megközelités volt. Itt a tartalomelmondás majd az
elsajátitott szó-, szintagma- és mondatanyag magasabb szintű
szintéziseként, szines, egyéni, élőnyelvi valóságként fog jelentkezni.
8.11.

5. Olyan Gyakorlatok kellenek, melyekkel sUrün, egy carán

- a begyakorlottságtól függően - többször is végigmehetünk
egy-egy tanitási egyséen /a gyakorlatban legtöbbször olvasmányon, de olvasmánycsoporton, összefüggő témákon is egyszerre./
8.1..6. Olyan gyakorlatok kellenek, melyek állandóan és gazdagon ayujtanak beszédhelyzeteket, és ezek a beszédhelyzetek
plasztikusak, hamar áttekinthetőek és megtanulhatók, s a következőkben nem kell időt pazarolni a szerepek, maga a beszédgyakorlat összeállitásával.'
8.1, 7. E beszédgyakorlatok során az idegen nyelvi óra valóban
gazdag nyelvi élménnyé váljék: minden tanuló sokat halljon és
felengedetten, sokat beszéljen.
8,1, 8, Beszédsyakorlataink formái fokozatosak legyenek, ugyanakkor nagy legyen az oktatás menetében való e1helyezhetőséf4
rw:alnassaAuk /órán, nagyobb tanitási egységben!. Ne legyen
merev a fokozatosan felépülő gyakorlatok sorozata mégsem:
egy-egy formája legyen néha kihag,yható, másikkal helyettesithető is, hiszen a jól megtervezett Gyakorlat-forma sorozat
készségeket épit, melyek egymásra hatnak, s az előbb, más
anyagon kiépiett fokozatok, a nyomukban elért ismereti és
készségszint a következőben is hat, igényelt mértékként jelentkezik.
8.1 9. Nagyon fontos igény a gyakorlatokkal szemben, hogy
olyanok legyenek, melyekről nem kell maid másokra áttérni.
nem lesz törés a nyelv,;anulds későbbi fokozatainál sem, melyek a nyelv,anulás egészen kezdő fokán kiépithetők és gyakorlatilag a nyelvtanulás befejezéséig használhatók, csak anyaguk összetettsége, átfogó távolságuk fog nőni, formájuk
uj elemekkel Gazdagodni.
,

28.

1.8.1./ 28.
8.1. lo. A tanár vezette foglalkozások gyakorlat-formái egyben legyenek alkalmassá arra is, hogy tanulási módszerekként
alkalmazza őket a tanuló. Ha egyik anyagegységnél kihagytuk
valamelyiket, adhassuk fel pótlólag s esetleg majd a későbbi
ismétlés során, ismétlési fokozatként.
8.1. U. A gyakorlatok sokszinüsége egyben biztositsa a tanulók otthoni munkájának sokszintiségét, elevenségét is. A hibáztatható iskolai gyakorlatban elhangzó "olvassátok el és forditsátok le .... tanuljátok meg a szavakat" /A direkt módszer vitájának tanu1sá;a1, INT 1958.5-6. 133.o./ helyett sokkal árnyaltabb feladatkitüzéseket tudunk nyujtani, és a tanuló munkája is sokkal nagyobb mértékben nyelvi tevékenység lesz. E
gyakorlatoknak meg kell szabaditsa a tanulókat a szótanulás
nyügétől.
8.1. 12. A ujtipusu gyakorlatok alkalmazhatók lef;yenek gyakonlatilag bárhonnan vett, bármilven jellegü, témáau szövegek,
témák feldolgozására, melyek a welvtanitás elé kerülnek. Kevésbé le,3yünk függvényei az egyes szövegek esetleges értékeinek, t;ankönyveink sokszor nem magfelelőnek tartható olvasmányanyaga, anyagkezelése, nyelvtani magyarázata esetén is legyen
e gyakorlatok révén eszköz a pedagó,gus kezében, hogy a kitüzött ismereti és készségi sziAket elérje.
8.1. 13. Amellett, hogy ilyen értelemben biztositják a pedagó-

gus gazdag anyagfeldolgozási eszköz-tárát, gazdagságát, szabadságát is, ne fülön sikerük olyan nagy mértékben a tanár egyéni
sajátosságaitól, mint az élénkség, hangulatteremtő készség, lendület, beszélő-kedv esetleges hiányosságától, s ezek optimális
megléte esetén is kiméljék a pedagógus erejét azzal, hogy a gyakorlatox bonyolitásában nagy teret engedjen a tanulói tevékenységnek.
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Gazdag választéku szituativ szemléieteségUkkel hassanak a
gyermeki fantáziára, a felnőtt kor renyhébb beleélőképességét
is mozuitsák meg, felszabaditva a tanulók mozgásigényét, a beszéd gesztusokban megnyilvánuló területeit is feltárve.
8.1. 14. A gyakorlatok bevethetőek legyenek mostoha óraszám
mellett és na-4y1étszámu tanulócsoport körülményei között is.
8.1. 15. A jelentést, gondolatmenetet, eszmei és hangulati
értékeket feltáró gyakorlatokat állandóan kisérje szemléltetés.
Ennek olyan eszközeit kell keresnünk, melyek a legáltalánosabban alkalmazhatók, mindenütt megteremthetők, olcsó és egyszetü
kivibelüek. /E tanulmányban ezért alkalmazásunkban levő szemléltető eszközök közül csak olyanokat emlitünk, melyek kivétel
nélkül mindenütt megteremthetők, s igy természetesen háttérbe
szorultak a ma még nem általánosan használt elektro-akusztikai
és vizuális berendezések elemzései./
8.1. 16. A gyakorlatoknak meg kell, hogy fdleljenek a
eszközökkel való feldolgozás során is.

épi

8,1. 17. A gyakorlatok tegyék lehetővé l hogy állandóan és hathatós módon segi -tséglet kapja.nak a szociális szemDontból hátrányos
helyzetü vagy az iskolai munkából /hiányzás, betegség, iskolavagy osztályváltoztatás miatt/ hosszabb ideig kiesett tanulók,
hallgatók, főleg a beszédgyakorlatok egyes szerepköreinek alapos előkészités alapján az általuk való betöltésével.
8.2. A nyelvi formakincs megismertetése, feldolgozása, a jó
beszédkészség szempontjából fontos vonatkozásainak a készség
szintjére való emelése és azon a szinten való megőrzése a nyelvtanitás állandó háttért, biztos alapot nyujtó munkája, feladata.
/FERECZY idézi - MNYO 1963. 3-4. 44. 0. - az 1962-es Bas-féle
program megjelelte oktatási folyamatot: megfigyelés tudatositás - a tudatosság készséggé való fejlesztése a beszédgyakorlat
utján, majd automatizáció/.
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8.2 1. A nyelvtani formakincs elsajátitása, e folyamat formájának történeti változását már érintettük. Pillanatnyilag legfejlettebb, funkcionális nyelvtantanitási eljárásainkat a mondatcentrikus, modellező eljárások tárták fel és összegezték.
Ezek egyik változatának, a struktura - operáció nyelvtani nandszerének /S,0/ kimunkálója, FUTNT-SZANTO igy vall aanak előnyeiről /MNY 1962.2. 3o. o./ - vele egzaktabban tervezhető a
tananyag; - erősen megrövidülhet a tanitási idő; - sokkal mélyebb az automatizáció; - a gyakorlatban kiküszöbölheti az alaktan és mondattan mesterkelt kettősségét. landebbez a következő
lenne itt hozzáfüzendő: - ezeknek az eljárásoknak /s a tanulmánybanbemutatásra kerülő készülékes irányítási eljárásnak/
előnye, hogy nagy a forniAlis képzőerejük, nevelik a rendszerező gondolkodást, koncentrálásra és elvonatkoztatásra nevelnek
/melyekre JAUSZ hivatkozik - MNY0 1965.2. 55.0.1;
nagy nevelési értéke a figyelem aktivizálása és állandó ébrentartása;
- e gyakorlatok nyomán összehasonlithatatlanul több a beszéddel töltött idő; - minden helyzetben, szinten és sikon biztositja a nyelvi kontrasztivitást es oppoziciót; - biztosan kiépitett és mélyen bejáratott nyelvi formapályákat bejáró, rugalmas nyelvtudást eredményez; - képes a nyelvi anyag teljes
tartalmu és mélységü átfogására; alkalmazásakor mindenféle
tanulótipus érvényre jut: a racionális, és emocionalis, a rendszerező és fantázia-tipus, a beszédgátlásos és a bőbeszédü tipus egyaránt; - "szabály-nyelvtan" helyett "példa-nyelvtant"
nyujt, mely "a tipusmondatok gyakorlásával vezet el a nyelvi
strukturák elsajátitásához" /T5.: THORÉN, Birger: Modora Srakjáról szóló ismertetőt, MITY0 1963.1-2. lo6. 0./
-

8.2. 2. A funkcionális nyellan kiépitésénél azonnal felmerül
a rendszeradás és a rendszer-igény kérdése. Azt hiszem,dívatkérdéssel állunk itt szemben, mert gyakorlati szakemberek, az
iskolában dolgozó nyelvtanárok részéről még sohasem vetődött
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fel. Elméletileg annAl stirtibben. Pedig a welvtan,-tanitás
ezen vonatkozása csupán a rendszer-adás szempontjából lehet
döntő. Ez éppen a célunk: a nyelvi formarendszer megéreztetése, föltárása és praktikus, készségképző feldolgozása. A
rendszer-igény maga anyagkezelés kérdése. Ahol a pedagógus
képes érdekfeszitő módon feltárni már kezdetben a finom
egyezéseket, formai sorozatokat, szemléletesen állitja szem,be szükséges helyeken a formákat, ott a rendszerigény hamar,
szinte azonnal felébred a tanulóban, keresi, hol all egyegy jelenség ismeretében, hol van annak formatartományában
a végső határ, ahova el kell jusson. Es az elsajátitott anyag
ehhez mért arányának ismerete mindig biztonsággal, tudatossággal tölti el. VARGA tanácsa helyénvaló itt /INYT 1965.3.loo./:
"biztos kézzel s ne nagyon lassan vezessük át a kezdeti nehézségeken" tanitványainkat. /"A jelenségek 'kiskanalas 1 adagolása ugyanis nem ulőnyös a világos rendszer kialakitása szempontjából.!" Ugyanő állapitja meg, hogy végzett diákjaink tudatában "a nyelvtani tudAs szilánkokban 61, összes különlegességeivel, cafrangjaival".... s hogy tanitásunkban nem világos
"körülbelül mennyi az az anyag, amennyit érdemes rendszeresen
és tudatosan elsajátitani és állandóan az 'operativ memóriában'
tárolni". IADO - FRIES /1966. XIV.o./ is a rendszeradás mellett
van: "a minta gyakorlásának legfőbb célja szokássá változtatni azt, ami joggal tartozik a szokáshoz a tanult nyelvben."...
.... "a nyelvi mintákat szóbeli uton tudatalatti szokásokká
addig kell gyakorolni, mig nem tudjuk
Kell változtatnink,
keves erőkifejtéssel vagy erőkifejtés nélkül mondani őket."
A rendszerben való gyakoroltatás transzforwációs fajtáját is ők
emlitik: "a tanulót rávezetjük, hogy u:Ty gyakoroljon egy beszédmintát, högy mindahányszor változtassa a minta valamelyik elemét, ugy, hogy rendszerint igy soha nalismétli meg kétszer
ugyanazt a mintát."
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13.2. 3. A funkcionális nyelvtant adni kiváló nyelvtani gyakorlatoknak: - bő variációs készséget kell nyujtsanak mind a
transzformációk /mondat-, mondattagmüveletek, kapcsolások/,
mind a transzponációk /formacserék/ területén, azokat szerves egységükben ,;yakorolva; - a nyelvi formák hatékony és arányos gyakorlása révén meg kell szüntetnie az "egyszerü - bonyolult" nyelvi forma ellentétét; - ki kell alakitsa az emocionális Megnyilvánulások, a stilusbeli és formai hajlékonyság igényét és készségét.

Mindezek elmondasa nem öncélu volt. összegzése szeretne lenni annak, amit a ciklusos nyelvoktatási módszer kikésérletezése során szem előtt kellett tartani, s mely célok elérésére hivatott és a gyakorlat tanusága szerint alkalmas az itt bemutatásra kerülő módszer, tevékenységi és formakincs-ciklusában,
az idő-ciklus rendező elve alapján.
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II.TEVÉKENYSÉGI CIKLUSOK
Ennek a fejezetnek keretében szeretném bemutatni azokat az
uj eljárásokat, melyek a szöveg- és témafeldolgozás során
kerülnek alkalmazásra a ciklusos nyelvoktatási módszerben.
Fokozatosan, egymásra épülő eljárások ezek, melyeknek fokozatossága ugyanakkor nem zárja ki, hogy egy-egy olvnsmánnyal
kapcsolatban hol az eyik, hol a másik kerüljön előtérbe, és
majd az ismétlések folyamán végezzük el valamennyit.
A bemutatandó eljárások:
1. A beszédtempó gyorsitása, az "időcsökkentés" eljáránt.
sa;
2. Kontrasztiv olvasási gyakorlatok;
3. A tolmácsok és nyelvi átalakitók alkalmazása;
4. A kérdéskapcsolás módszeres eljárása;
5. .- ,yelvtanitási munka a képes forgatóberendezéssel;
6. A képelőzmény - képleirás - következmény nyelvi gyakorlata;
7. Informativ aktiv gyakorlatfajták;
8. A demonstrátoros óravezetés;
9. Stilusszintelési eljárások;
lo. Rendszeres és programozott ismétlés.
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11.1. A BESYLMTEMPŐ'.TYGIRSITÁSA, AZ "IDOCSOKKENTES" ELJÁRÁSA
1. 1. Senkit sem kell meggyőzni arról, milyen különbség van
a nyelvet tanulók, a nyelvet jó beszélők, illetve a nyelvet
anyanyelvi fokon beszélők beszédsebessége között. Az idegen
nyelvet nem az illető országban elsajátitott emberek léptennyomon találkoznak azzal a problémával, hogy a külföldi emberek, radio, tévé beszédét csak nagy erőfeszitéssel tudják
megérteni, noha az elhangzott szavakat, kifejezéseket, nyelvtani formát is ismerik, az egyes mondatokat rekonstruálva már
értik a beszéd tartalmat. Hányszor hangzik el a külföldiekkel
folytatott beszéd során, hogy: lassabban, kérem...
A beszédsebességi szintek, idők tudományos mérései még
nem igen jutottak el a módszertani irodalomba, a nyelvoktatási munka gyakorlatába. Pedig kétségtelen, a kvantitativ vonatkozás: hogy milyen gyorsan fog fel valaki idegennyelvü beszédet, s maga is milyen gyorsan, miiyen biztonsággal tudja
magát kifejezni, fontos elem a beszédkészség megitélésénél,
alkplmazhatóságánál. /Tanitványaimnak ezt azzal szoktam szemléltetni, hogy ez a különbség olyan a nyelvtudásnál, mint az
irógépen való pötyögés, veritékes betükeresgélés és a gépirás
gyors és könnyed müvelete között./
Nyelvtanáraink gyakorlatában is számtalanszor felmerül a
beszédsebesség kérdése, s csak az utóbbi években megjelent
cikkekben, tanulmányokban rengeteg helyen szerepel, hogy sorozatos, alapos beszédgyakorlatokkal miként juttassák el tanitványaikat annak készségéig, hogy beszédük sebessége "megfeleljen az élőbeszéd ritmusának", "a társalgási nyelv élénk
tempóján tudjanak megnyilvánulni", "megszokják az 616 beszédre jellemző ,;yorsaságob. De tanáraink ilyen észrevételei szinte kizárólagosan empirikusak, esetlegesek, senki nem gondolt
a beszédsebességi normák 0::,- alános, objektiv meghatározására.
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1. 2. Vizsgálódásaink kiindulópontjaként azt kell megvizsgálnunk, hogy a beszéd sebességét általában milyen tényezők
befolyásoliák.
.1.2. 1. LAZICZIUS/1944. 147.o./ megfogalmazása szerint: "A
beszédiram gyorsasága függ: a beszélő egyéntől, szerepük lehet
henne az érzelmeknek; fligg a gyakorlattól, s még az alkalom is
befolyásolhatja". A gyakorlottságot elemezve megjegyzi: "Alvanyelvünkön általában gyorsabban beszélünk, mint idegen nyelven, még akkor is, ha történetesen jól birjuk." Kétségtelen,
hogy anyanyelvünkön is függ a beszédsebesség attól, mennyire
gyakorlott a beszélő egy-egy ismeretkörben. Amihez bárki jól
ért az an;yanyelvén, arról könnyedébben, gyorsabban is beszél.
ZOINAI /1964. 216.o./ szerint: "A beszéd gyorsasága vagy lassusága összefüggésben van a beszélő egyén és nemzet karakterével vagy érzelmi állapotával: az olasz beszéd általában gyorsabb menetü, mint a magyar". A beszédsebesség elemzésénél ő
is az érzelmi telitettséget, az egyéni alkatot és a szituációt veszi számitásba. Simonyira hivatkozva mondja /1964.215.o/:
"Az olvasó lassabban vagy gyorsabban olvassa egyazon szöveget
is, aszerint, amint azt sugalljuk neki, hogy a szöveg komoly,
vagy vig tartalmu. Több és hosszabb szüntet is tart az olvasó
a komoly szövegben, mint a vigban."
1.2. 2. A sebességnek a beszédben hangulatfestő , hangulatkifejező szerep is jut. A vontatott, mélázó beszédtempóról irja zoIali /i.m. 216.o./, hogy -Az impassibilite egész költői
iránynak alapelve volt." "Van á szónokiatban sokszor affektált
sietés és gyakran nagyképű lassitás...". PISChER /1966.
234 - 235.o./ főleg a beszédsebessé-különbségek, a "tempómodulációk" logikai és érzelmi kiemelő szerepét vizsgálja. Találkozik'vele Zolnai gondolata, miszerint a gyorsan kiejteti;,
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összevont részeket akusztikailag kiemeli a beszélő a szövegből: mellékesek e részek, átsiklik rajtuk, "hogy idő, nyomaték maradjon a fontos részletekre."
A sebesség-szintek és sebesség-váltások tehát a logikai
kiemelésben és a művészi jellemábrázoló, megjelenítő beszédhasználatbaa is egyaránt fontos tényezők. Segitségükkel ábrázol a nyelv művésze, a szinész eltöprengést, megindultságot,
gunyos utánzást, mindent. Vele éreztet szituációváltozást,
pl. átmenetet a sietős, bizalmas, rábeszélő hangvételről a
lassubb, nyíltabb, mások előtt is hallható beszédre. Szinészeink szerint Bánk Ban Biberachja, Az ember tragédiájának
Luciferje, Shakespeare Makrancos hölgye egy előadás során is
legalább száz sebességi szinten mozog.
1.2, 3. A modern kulturnyelvek beszédsebességi szintjeinek
összehasonlitó vizsgálata scram egyre inkább jutunk arra a
kezdetben csak felsejlő, majd egyre meggyőzőbb tapasztalatra, hogy az e nyelveket beszélők tudatában létezik egy
beszédsebességi. gondolatközlés-sebességi norma. A beszéd sebessége valóban függ az egyéni sajátosságoktól, a beszéd
tartalmától, körülményeitől /kinek, hol, miről beszélünk, mi
a magunk és beszélőtársunk beállitottsága az elhangzottakkal
kapcsolatban/ 9 a müveltségtől, tárgyismerettől, nyelvi képzettségGől /mind anyanyelvi, midt idegennyelvi vonatkozásban.
Az anyanyelvi beszélők közötti norma létezéséről vallanak az
olyan jelzők, hogy valqkit lassu vagy gyors beszédünek neveznek, beszélnek hadaró, hebrencs, handráló, illetve álmos,
lagymatag beszédstilusu emberekről, kifejezéseink: "kása van
a szájában", "mujamalom" és "jar a szája, mint a kereplő".
De ezeken a vonatkozásokon tűl beszélhetünk a kulturnyelvek
körében általános, a népek adott kulturális színvonalán bizonyos norma kiépüléséről. Enaek hatása, hogy a különböző nyelvekben a felsorolt feltételek befolyása alatt álló beszéd is
bizonyos fokig közelit vagy közel all egymáshoz. /A hirközlé-
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sek jellemző időpontjaiban készitettünk sok nyelven rádiófelvételeket, s az elhangzott beszédek közötti sebesség.-eltérés
soha nem haladt tul lo - 15 %..-on. Ebből eredő következtetés
az lehet a magyarországi idegennyelv-oktatásban, hogy nyelvünk teljes értékü, fejlett kulturnyelv lévén, annak általános beszédsebességi normáihoz igazithatjuk bizonyos fokig azt
az igényt, melyet a tanitott, tanult idegen nyelvek során is
célul tilzhetünk ki. Azt tudjuk valóban jól az idegen nyelven,
amit anyanyelvünknek nagyjából megfelelő sebességen meg tudunk érteni és monderi tudunk, s további értelmezésben: el
kell érnünk anyanyelvünk normait az olvasás, irds sebessége
vonatkozásában. is./
A másik tapasztalat a mondatok időtaiLamára vonatkozik.
A mondatok, mint a kész gondolatok hordozói alávetettek a
nyelvekben meglevő i?ondolatközlés-sebesséi normáknak. asér ,
leteink, ahol azt mértük, miként alakul a beszéd sebesség4 1
ugyanazon gondolatokat rövidebb, majd hosszabb, bővítettebb
mondatokban kifejezve kivétel nélkül azt az eredményt horták,
hogy a hosszabb mondatok időben lényegesen gyorsabban peregnek le. /A rövidebb mondatok - minor sentences, Situationssatze
mint a kiegészítő kérdésre adott egyszavas vagy egyszintagmás
rövid válaszok, a helyeslés szavai, a betoldások kérdései, a
gesztus-mondatok, indulatszavak ezért lassubbak, vagy ha a
körülményektől függően gyorsak is, nagyok körülöttük az előkészítő, illetve a követő szünetek./ E vonatkozás kézenfekvő következtetéseket eredményezhet a nyelvtrmitásban is.
Abban, hogy az egyes gondolatok közlésének sebessége a rövid mondatok lassulásával, a hosszuak gyorsulásával közeliteni
törekszik egymáshoz, bizonyára biológiai tényezők játszanak
szerepet. MON /19oo. 23.o./ figyelmeztet az idegennyelv tanitásánál, hogy az egyes mondatok hossza feleljen meg a normális
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lélegzetvéel hosszának. Valóban, ilyen mondatokon gyakorolva
kell kialakitanunk a helyes és biztos legadagolasi technikat,
a mondatok helyes tagolását, a szünettartásokat is.
1.2. 4. A szünet-tartás felmerülésével bonyolult kérdés-csoporthoz jutunk, melyet összefoglalóan: a kifejező beszéd egyik
leglényegesebb elemének, alapjelenségének nevezhetünk. A szünetek logikai és érzelmi tagoló szerepének együttes elemzésével találkozunk ZOLITAI-nál is /1957. 293.0./: "A szónoki hatás titka igen gyakran a szünetekben van. A szavalómüvész szándékos és kiszAmitott szünetet tart." Itt beszél a szerző a
"hallgatás, elhallgatás, a szünet rétorikájáról", az impreszsziv, negativ hallgatásról, a "beszédes csöndről". Kétségtelen, hoy beszédünkben a szavak, szintagmák, tagmóndatok között levő szünetek olyan bonyolult automatizmuson alapulnak
/egyaránt érintve a beszédértés, beszéd, szövegértés, irás
tevékenységeit!, melyet csak hosszu gyakorlatozás során sajátithatunk el, mint ahogy anyanyelvünkben is hosszu idő után
vált sajátunkká.
1.2. 5. Tilágosan kell látnunk azt a hatást is, melyet a
beszédtempó változása a tiszta ejtésre plyakorol. Á minél alaposabb nyelvi gyakorlottságnak, mint láttuk, egyre nagyobb
beszédsebesség felel me. Mint VON RODEN irja /189o. 47.o./
"a tudatos és szAmitó nyelvi müvelet és a valódi beszéd ösztönös müveletének sebessége között hatalmas különbség van."
De e különbségek során nem közömbös, milyen változásokat mutat maga a kiejtés.
LAZICZIUS /194 ,1. 147, 151-16o.o./ nyujtja a kellő fonetikai
magyarázatot: "A hangok abszolut időtartama a beszéd iramától
Minél gyorsabb iramban beszéliink, annál kevesebb idő jut
egy-eg,), hang képzésére, minél lassabb az iram annál hosszabb
az az időszakasz, amelyet az ejtett hangsor egy-egy tagja
,
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igénybe vehet a magaszámára." Kifejti, hogy a hangeltolódásoknál az egyes hangok előkészitő szervi müködése /tension/,
középső része /tenue/, befejező része /détente/ módosul a sebességváltozással, hiszen a hangok /állóhangok: Stellungslaut/
közötti siklóhangok /Gleitlaut/ már az állóhangok képzésének
befejező része alatt, sőt a sebességgel már egyre előtte is
megkezdik a saját előkészitő szervi működésüket, s ez befolyásolja, változtatja meg a hangzóknak szinét, jellegé, mi g a
beszédcselekvésben jelentkező, az élő beszédre jellemző hangszin létre nem jön. Ez sokszor teljesen elütő az önállóan kiejtett hangokétől.
Más szakemberek /LAD° - FRIES, 1966. XV.o./ a helyes kiejtés
megbizható tanithatóságát magát is a beszédsebességhez kötik.
Szerintük a helyes ejtés normái is csak a helyes tempóju beszédben jelennek meg, csak ezen tanithatók, a tul lassu és a
tul gyors beszéd torzit. Veleményük szerint különösen a lassu
beszéd utánzása és müvelése veszélyes. Szerintük ha a tanár
kezdetben lassu tempóval kezdi is az oktatást, nagyon kell vigyáznia, hogy elkerülje az ezzel járó torzulásokat.
Ezek a vonatkozások állnak iskolai munkánk hátterében is,
ahol AZERFIA elemzése szerint /EITY0 63. 1-2. 69.o./ "a tanénak óvatos és szemléletes-tulzó artikulációja 'tanterémnyelvet'
hoz létre. Ezt hallják, utánozzak a tanulók. S ez az e_yoldalu
audiciós- értelmi reflex annyira leszükülhet, hogy idegen környezetbe jutva szinte semmit sem értenek meg, ujból fel kell
fedezniök a szavak artikulációját." Ennek elemzését a tanteremnyelv külön pontjánál végeztük el. /1.7.6.1.1
1.2. 6. Az idegennyelv-oktatás számára levonandó következtetésekvilágosak: képessé kell tennünk tanulóinkat arra, hogy az
élő beszéd sebességén elhangzó idegen nyelvü beszédet megértsék, maguk is tudjanak ezen a sebesség-szinten beszélni;
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képesek legyenek a beszéd, a gondolatkifejezés minden formájában sebesség-váltásokra; - tudjak használni a szünettartás eszközét a beszéd logikai és érzelmi tagolására; - a hangerő, hanglejtés, mimika- és gesztus-gazdagság minél több eleme
birtokukban legyen az idegennyelvben is; - beszédük feleljen
meg a helyes kiejtés normáinak.
A feladat ezek után annak megillapitása, hol határozható
meg az egyes nyelvek emlegetett "élőnyelvre ;15;11emző" beszédsebességi szint;ie.

1.3. 1. E sebességi szintek meghatározására mintegy hat évvel
ezelőtt kezdtem méréseket. Felvételeket készitettem a Magyar
Rádióbnn elhangzó idegennyelvü adásokról, külföldi /bécsi, délnémet, londoni, luxemburgi, párizsi/ rádiók adásairól. Ezeket
az ujrahallgatás során legépeltem, államvizsgára készülő tarit,
yaw/aim leforditották, majd alapos begyakorlás után az ő olvasásuk és a magnetofonfelvétel idejét osszehasonlitottuk. Fontos arányokhoz jutottam: e tanitványok alapos előkészület utáni olvasását loo %-nak véve az illető szöveg anyanyelvi beszélő előadásában annyival gyorsabb, hogy az rádióhirmagyankzat
eseten annak 70, 616 riport esetén 6o, sportközvetités alkalmával 35-4o %-nyi ideje alatt pereg le. A kezdeti mérések elsősorban a gyorsaság határait keresték, igy jutottam a Magyar
Rádióból német nyelven 400, francia nyelven 38o, angol nyelven
350 és külföldi rádiókban ezeknél lo-15 százalékkal gyorsabb
percenkénti szótagszámot mutató sebesség-mérésekhez. Külföldi
turistákat kértem meg relvételekre, olyan beszédet kérve tőlük, melyet mar kissé gyorsaak t„sAyarsnak ereznek. Igy jutottam a német 45o, az angol 42o, a francia 46o, az orosz 400,
a lengyel 43o percenkénti szótagszámmal beszélő sebesség-adatokhoz. Méréseimről az INYT 1966.2. számában számoltam be.
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1.3. 2. Azóta több izben folytattam méréseket, melyek már
kiterjedtebbek, jobban általánosithatók. Méréseimben elsősorban az élőbeszéd, aztán a rádió, televizió adásai, idegen nyelvü próza,ti és szavalat-lemezek szerepelnek. Felmértem a nyelvtnnitás céljára készült lemez-anyagok sebességeit
is, de ezek tapasztalatai nem általánosithatók, hiszen más
és más elképzelés szerint változnak, van, amelyik mar kezdettől az élőbeszédre jellemző tempóra törekszik /BBC, Bécsi
rádió nyelvleckéi, Voix et Images!, mások tul lassan kezdenek,
és csak később adnak élénkebb tempót, de akkor is "idegen
hallgatóknak" beszélnek /magyar lemezsorozatok, iskolai magnetokonszalagolt, keletnémet kiadványok!.
Élőbeszódről, valamint rádió, tévé és lemez anyagokról készült méréseim során ma már nem hosszu részleteket mérek öszszefoglalóan, hanem összetartozó mondatcsoportokat /párbeszédekben a kérdés - felelet részt egyben, hosszabb beszédkor a
gondolatcsoportokat, "bekezdéseket"!. Ilymódon többszáz felmérésből készithettam összesitést.
A mérések lebonyolitása: felvétel leirás - a vizsgált
rész szótagjainak megszámlálása - a vizsgált rész elhangzási
idejének mérése másodpercekben. A sebessészámitás képlete:
szótagszAm osztva a másodpercekben mért idővel, ez szorozva
Go-nal. Igy kapom meg a percenkénti sebességet szótagszAmban. A következőkben ilyen sebességi adatok szerepelnek.
Eddigi méréseim átlaga; - zárójelben a sebességek határai:
- német ruaLKI, _32o szótag percenként / 3oo 43o /
- francia nyelv: 38o szótag percenként / 310 - 45o /
35 0 szótag percenként / 290 - 410 /
- .pmgol nyelv:
Ezek az Atlagsebességek bizonyulnak mostani méréseim alapján véglegesnek, bar tervezett szélesebb, inkább fonológiai
bermészetü méréseim bizonyára módositand fogják ezeket az adatokat.
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A középiskola 1. és 2. osztályos német, francia és angol tankönyveinek olvasmAnyai alapján vizsgáltam azt is, hogy egyes
olvasmányokkal kapcsolatban milyen sebesség-átlaookkal beszélnek külföldiek, ha :
a./ nyugodt, kényelmes
b./ élénk, az élőbeszédre jellemző
c./ pergő, kissé gyors tempóju olvasásokat kérünk
tőlük.
Ezeknek a méréseknek az adatai:
Legtöbb
előfordulás
- német nyelv: a./ 290 szótag percenként /23o-33o/ - 3oo /32o-39o/ - 36o b./ 3 60
"
c./ 400
- 390 - francia nyelv:
a./ 3oo szótag percenként /26o-32o/
290 /310-390/
.)70 "'•
b./ 350
"
-

0e/ 39 0

angol

"

ti

/370-430/ ." 380

a./ 26o szótag percénként /2lo-29o/ - 28o "
/280360/ •-• 330 -•
b./ 32o
360 /350420/
0./ 370
"

Fenti felmérések áll;alánositható értékét befolyásoljak a
következő körülmények: nem tettünk különbséget a mérések során, hogy a beszélők valóban az illető nyelv köznyelvi, irodalmi nyelvét beszélik-e. A német nyelvü felmérések között sok az
osztrák /rddió- és tévé-felméréseknélis./, a francia anyagban
több kanadai francia és olyanok, akik eredetileg más anyanyelvűek, az angol nyelvi felméréseknél is több az amerikai és a
nem angol anyanyelvü. Ez az eltérés átlagosan a felmértek
2o - 25 %-ára vonatkozik.Befolyásolhatta a sebességet az is,
hogy a felmért egyedek tudták, hogy iskolai anyagot olvastak.
A rádiófelvételeknél beszómitottuk a nem az illető országban
müködő rádiók idegennyelvü adásait is. De azt hiszem, a tanulmányomban szükséges következtetések megtételéhez elegendő és
megbizható alapot nyujtanak méréseim.
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1.3. 4. Magunk is készítettünk idegen nyelvii felvételeket saját előadásban, több sebességszinten. A külföldiek e sebességszinteket meghallgatva azt a sebességet érezték kifejezetten
lassunak, illetve gyorsnak, mely a bemutatott a-szint átlagánál 3o százalékkal alacsonyabb, illetve a D-szint átlagánál
3o-35 százalékkal gyorsabb volt.
Általános véleményük a magyarok beszédéről, hogy nyelvünk
kissé kényelmes, de azt kivétel nélkül állitják, hogy Ma g yarországon tul lassan beszélik az ő nyelvüket. Saját nyelvükön
megértik a beszédet a közölt átlagos sebességszintek másfél-,
sőt kétszeresekor is.
1.3., 5. Külön fejtegetést érdemelne, milyen különbség van a
mondatkezdetek lendületesebb és a mondatvégek csökkenő, lassubb tempója között bármelyik idegen nyelvben. A különféle
szintagmák hangsuly- és tempóviszonyaival is kell foglalkozni,
de ez a munka az eszközfonetika tudamányos, technikailag is
sokoldalu apparátusa nélkül nehezen lehetséges.
1.3. C. Méréseim során tett egyik megfigyelésem, hogy a televizióban és a rádióban felolvasott anyagok átlagosan 8 - lo
szAzalékkal lassubbak az ugyanott élőszóra forduló "rögtön-.
zött" beszédnél. Azonkívül, hogy a tévé előadásaiban báraelyik
formánál 7 lo
sebességtöbblet van a rádióval szemben, a
beszéd gyorsabb: talán mert a vizuális lehetőség könnyebbé teszi a megértést, valóban élőbbé az adást. /Nyelvértési vonatkozásban: ezért is nehezebb egymással beszélő embereket, különösen külföldieket megérteni, mikor magunk nem látjuk oket,
vagy nem felénk fordulnak, és ez a vizuális többlet csupán
kettőjük vonatkozásában all fenn./
7. Felmértem sok esetben középiskolai diákjaink beszéd-

sebességét. Elmaradottságuk a beszélt nyelv normAitól megdöbbentő. Ismert tanitási anyagon nyujtott /l/ olvasási sebességük nem éri el az idegen ajku beszélők által lassunak tartott
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szintet /német nyelven átlaosan 19o, franciául 2oo, angolul
16o percenkenti szótagszámmal olvasnak, és a legjobbak sem
érik el a beszélt nyelvre jellemző élénk /b/ szintet. 0/16.116
beszédük, feleleteik, érettségi vizsgáik során nyujtott teljesitményilk ezen a téren beláthatatlanul szétszórt, a kezdetleges motyogástól általában az idegenek lassu beszédének alsó
határáig nyulnak /hatalmas beszédszüneteik miatt beszédsebességük 12o es 25o - 26o percenkénti szótagszám körül mozog. A
mért átlag 17o-es./
1.5. 8. Lényegesen kevesebb /nyelvenként 4o/ esetben mértük
fel az idegenek irás-sebessét/betük száma percenként, betünek számitva a központozás jeleit is/. Azt a sebesség-szinteket kértük tőlük, mint a beszédnél, es a másolandó szövegek
hossza általában 5-6 gépelt sor /összesen kb. 3oo betü/ volt.
Irásuk sebességátlaga németben: loo - 12o - 15o, franciában
70 - 90 - 13o, angolban 90 - llo - 14o betü volt percenként.
Diákjaink másoláskor elérik a nyelvek kényelmes-lassu /a/ sebességi szintjét, de 6116.116 irásmunkáik összehasonlithatatlanul lassubbak. Az irás gyorsasága kétségtelenül jelzi a nyelvben való elmélyültség fokát, értékének bizonyos vonatkozásait.
Módszertani irodalmunkban sehol nem történik emlités az irdstempó vonatkozására /kivételt képez a később emlitésre kerülő
NAGY - KUNSTAR cikk/ 9 bár kétségtelenül hasznosak lennének az
irás tempóját fokozó, a helyes idegennyelvi normára beállitó
módszeres eljárások, különösen az idegennyelvet mint szakmai
képzést szem előtt tartó intézményeknél /közgazdasági technikumok, egyetemek, tolmács- és forditóképzés intézményei!.
1.4. Elemezni kell azt a kérdést, hogy az idegennyelv elsar.
játitásának bizonyos minőségi és mennyiségi szintjén milyen
jelenségek adódnak a fent vázolt sebességek és sebesség-váltások következtében.
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1.4 1. Idegen nyelvü beszédet hallva a következő értési
fokozatokat különithetjük el:
- az idegennyelvi beszédet első hallásra nem értem meg,
/bár utólag rekonstruálva, lassubb forditással, megállásokkal már értem, azaz a szöveg megfelel idegennyelvü ismereteimnek/;
- megértem első hallásra a szöveget, de nem ;Iegyzem meg
/kissé hosszabb idő után, több témáról hallván is, nem tudom
később felidézni a gondolatokat»;
- me7értem, meg_is jegyzem a szoveget, de hangulati tartalmát nem érzem at, nem szórako z tat, nem indit bennem érzéseket;
- a meAértés. megjegyzés, átérzés együttes szintjén áll
nyelvtudásom.
1.4. 2. E fokozatok részletesebb vizsgálata adja meg azok lélektani hátterének néhány vonatkozását.
Az idegennyelvü beszéd meg nem értése esetén moha az
kvartitative az "értési" szinten áll/ az történik, hogy az
értési reflex kiváltódáa lassubb, és az elhangzott beszéd
sebesség e kiváltódási küszöb alatt van. A beszédet hallván
lefoglal egy-egy rövidebb, /lassubb/, elkapott mondat, gon,dolkodásom megáll ennek megfejtésénél, s eközben tovairamlik
a hallott beszéd, tudatom lemarad annak követéséről.
A legnagyobb gondot a násodik fokozat /megértem, de nem
jegyzem meg/ adja. Ennek háttere, hogy a reflex-kiváltódás
kellő gyorsaságu mar, de nem rugalmas és nem automatikusan
begyakorolt még, az idegen szavak szemantikai ekforációja,
az alaktani, mondattani sajátosságok Agyelése elnyomja a megjegyzés gondolati tevékenységét, ezek a tudat alatt vébemenő
tevékenységek foglalják le a gondolkodást, s Igy a tárolásra
nem marad energia.
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Az ideggyógyászok véleménye szerint fő probléma itt, hogy
az idegennyelvi engramok feltehetően nem ugyanazon a kéregterületen rögzülnek, mint az anyanyelviek, s hogy ugyanakkor
csak az anyanyelven érkező információk hagynak nagy mélységű
és tartós emléknyomokat. Az anyanyelvi anyag összehasonlithatatlanul jobban kiépített ,;ondolkodási folyamatokra /analizis,
szintézis, komparáció, viszonybelátás/ és kapcsolatokra /evokativ, predikativ/ épül, igy az anyanyelvi anyag edforációja,
felidézése is sokkal könnyebben megy végbe. Lag az idegen.
nyelvet olvasván, vagy hallván az anyanyelv állandóan ott van
a háttérben, s az öntudatlanul is foijó idegennyelv - anyanyelv komparáció, kontrasztálás kerül észrvételenül a gondokodási tevékenység központjába. Hallaskor, olvasáskor is számoihatunk az ezen tevekenységekre forditott energia általános
normáinak meglétével, s ez az energiamennyiség itt magára az
értésre megy rá /egyfajta leterhelés, egyfelé való figyelni
tudás képessége/ 9 lefoglal az anyanyelvvel való gyors kapcsolatkeresés, valamint az ismeretlen elem felbukkanásának várása. /Sok esetben ezért ismeretlen szótól ismeretlen szóig, ismeretlen fordulatig olvasonk, hallgatunk, s azok megfejtése
akasztgatja meg időről időre a folyamatos tevékenységet./
Hogy az idegen beszédet, szöveget /értés, megjegyzés esetén is/ nem érzem át, hangulatilag nincs ram hatása, nnnak oka,
hogy nem rendelkezem sokszinü, sok t-rületet érintő emlékezeti,
asszociációs bázissal, szegényes a nyelvi ismeretanyagom,
vagy formakincsem, hiányzik a kellő differenciáló készségem.
Az idegen beszéd hallgatása során fel-felhangzó derültségek,
nevetések többnyire a társaságbeli képmutatás szüleményei csupán. Idegennyelvü előadómüvészek éppen ezért gesztikulálnak,
alkalmaznak szélsőséges mimikát, nevetnek, borulnak el tervszerüen tulzó mértékben külföldi előadásaikon, hogy ezzel is
mintegy 'vezényeljék" a közönség hangulatát.

47.

11.1.4./ 47.
A neyedik pontban vázolt "együttes szintre" csak nagyon
kevés nyelvtanuló jut el, a kivételes tehetségit szakemberek,
egyetemi oktatók, utazók, müvészek, írók. A nyelvoktatás általános gyakorlatában ilyen szintről csak néha, egy-egy olvasmánnyal, témával kapcsolatban beszélhetünk, azoknál is csak
nagyon korlátozott értelemben.
1.4. 3. A fenti elemzés és vizslat önként kinálja a
következtetéseket melyeket le kell vonnunk a nyelvoktatási
gyakorlat számára. Nagy vonalakban ezek a következők lennének
az egyes elemzett szintek szerint:
- Gyors sebességre felhozott és bő sebességváltásokra
alkalmassá tett beszédértési és beszélési készségekkel /ugyanakkor kiépiteni e készségeket az olvasás, majd később az irás
területén is/. A nyelvtanulókat mondatok, mondatsorok bőséges
transzformációs és transzponációs gyakorlataival, témák, témakörök összefoglaló beszédgyakorlatai eszközével és azok
"időcsökkentésével" kell felkésziteni. A mondatcentrikus oktatási eljárás kerétében épitsük ki az összes többi reprezentációs szint tartós, rugalmas, automatizált alkalmazási készségét.
- A megjegyzés fokozása céljából praktikus szövegelmélyitő _yakorlatokkal kell biztosítani az anyaelvit megközelitő mélységit bevésést, meg kell találnunk a szélesebb átivelósü gondolatraktározási képességhez vezető gyakorlatokat,
valamint az anyanyelvvel való célszerü kontrasztálással kialakitani ezen müveletek könnyed végzésének feltételeit. /Vö.
a tevékenységi ciklus gyakorlatfajtáit!/
- Hogy a tanuló at is érezhesse, hangulati tartalmában is
megfoghassa az idegennyelvi anyagot, egy-egy oIvasmányt ki
kell dolgoznunk minden elképzelhető vonatkozásában, az elérhető legnagyobb mélységig és sokszinüségig. Az ilyen "csucsig"
,
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való feljuttatás mintául szolgál a tanulónak arra, hogy mit
nevezhet valóban "jól elsajátitott" idegennyelvi avagnak.
Ilyen különlegesen kezelt anyagok nélkül nyelvoktatásunk szintje monoton, egysiku lesz, mely az idegennyelvi oktatás nevelési, személyiségfejlesztési céljainak az idegennyelv segitségével való elérését kérdésessé teszi vagy legalább is veszélyezteti, az anyanyelven folyó értékelések, "cimkézések" sorsára
juttatja.
- A felsorolt szintek együttes birtokába jutott ritka
nyelvtanulók további munkája az idegennyelvvel kapcsolatban
az ismeretek állandó szélesitése, mélyitése, az anyanyelv
idegennyelv szintkülönbségeinek egyengetése egyes témakörökben /itt max sokszor éppen az idegennyelvi ismeretanyaghoz kell
egy-egy területen "felhozni" az anyanyelvit/, az asszociaciós
bázis szélesitése, a szóláskincs gazdagitása, a nyelv állandó
fejlődésével való lépéstartás a feladat. Anyanyelvünk továbbtanulása nap mint nap megujuló, permanens folyamat, kényszerszerüen vk;ezzük az uj szavak, kifejezések, frázisok, stilusok elsajátitását, az idegen nyelvben ez csak tudatos, célirányos munkával valósitható meg.
1.5. Mielőtt az "időcsökkentés" eljárásának módszeres lebonyolitását tárgyalnánk, mai iskolai ;gyakorlatunk eredményeinek
elemzésére kell visszautalnunk, különösen kiemelve néhányat,
melyek területén az időcsökkentés alkalmazásával lehet - a
tapasztalat szerint - jobb eredményt elérni. Ezek a jegyek:
a monotonság, lassuság, merevség, élettelenség, formai bizonytalanság, szürkeség, kiejtési hibák, a beszédértés hiányos,
gyenge volta, a lassu, darabos olvasás, gyenge helyesirás.
1.6. Az "időcsökkentés" módszere azoknak az eljárásoknak öszszességét jelenti, melyek során a nyelv,;anulók olvasási, beszédbeli, beszédértési, illetve irásbeli sebesség-teljesitmé-
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nyét az illető idegennyelvre jellemző általános normákra állitjuk be. /Tanulóink teljesitménye az idegennyelvi normáknál
általában lassubb - és mint a későbbi elemzésekből kittinik, a
nagyobb veszély is innen fenyeget - ezért használom az "időcsökkentés" elnevezést./
1.6, 1. AZ eljárás oél;la. hogy a nyelvtanuló Jeljesitménye a
négy alapkészség területén no legyen lassu. De ez az igény magában hordja ellentétének kirekesztését is: maga a gyors beszéd sem jobb önmagában. FISCHER /1966. 234. o./ figyelmeztetése: "A hadaró jellegű beszédnek az a nagy hátránya, hogy csak
a gyors tempót ismeri." Célmegfogalmazásunk tehát igy alakulhat: a megnyilvánulás no legyen lassu, tudja teljesiteni minden területen az idegennyelv normáit, ugyanakkor no 'even
merev: alkalmas legyen a nyelvi megnyilvánulás logikai és érzelmi tartalmának megfelelően a sebességváltozások alkalmazására. Jellemezze bármely orális megnyilvánulását a bátor és
helyes szünettartás. az összetartozó szószerkezetek egybevonási, vezérhangsuly-éreztetési készsége, a helyes mondatmelódia,
s mindezt kisérje a megbizható, ó kiejtés, beszédértésében is
tudjon alkalmazkodni az élőbeszéd sebesség-szintjeihez.

1.6. 2. Az időcsökkentésnek célja és hatása, hogy kifelező
olvasásra és beszédre szoktatja a tanulót. A kifejező olvasás
választ ad arra is, érti-e és mennyire érti a tanuló a feldolgozásra került szövegeket, azok minden részletében, hangulatában is. A kifejező olvasás felér egy forditási gyakorlattal.
Mi sem idegenebb ettől a mmikától, mint a minden területen való öncélu sietés, hogy elérjük és betartsuk az idegennyelVi atlag sebesség-szintjeit. Ez veszélyeztetné magát a beszédsebesség-váltásokban is megnyilvánuló beszédritmust: mindenféle időcsökkentés esetén meg kell védenünk különösen a rövid mondatokat az eldarálás, a jellegtelenné süilyedés veszélye ellen.
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A kifejező olvasás állandóan megujuló igénye őriz meg attól
is, hoy az időcsökkentés révén létrejött sebességgel, illetve a sebességgyorsitó gyakorlatok során az illető idegennyelvi szöveg percre is kikerüljön a tanuló tudatának uralma, ellenőrzése alól, hogy munkája valamiféle darálássá váljék.
1.6. 3. Külön hangsulyoznunk kell, hoy az időcsökkentés
általános ayelvoktatási módszer. Ezen az értendő, hogy egyrészt mindellnyelv ok-tatása során, azok minden tanitási mozzarnatábanmásrészt hogy a tanitás minden szintjén alkalmazható
és alkalmazni kell. Voltaképpen a kellő szövegelmélyitési munka egyik állandó tényezője.
Figyelmet érdemel próbálkozásunk az egyik tanulócsoportban, daol három évi nyelvtanulás után először vezettük be. A
tanulók nagyrésze nem tudott megbirkózni a feladattal, a számonkéréskor dadogtak, légadagolási zavarokba keveredtek, olvasásuk érthetetlen volt. Az időcsökkentés csak ott eredményes,
ahol kezdettől fogva alkalmazták, és mindvégig szem előtt tartották a kellő szintű beszédtempót. Ha később kapcsolják be,
mint a fenti esetben, akkor külön eljárásként előbb bő, kényelmes időszinteket kell csak előbb megadni, s majd csak később,
a következő olvasmányokkal kapcsolatban, illetve az első időcsökkentett olvasmányhoz időnként visszatérve lehet elérni
- meglehetősen hosszu idő után - az anyanyelvi beszédtempót
megközelitö sebességet. És bármikor való bekapcsolás esetén
aztán az állandó, következetes alkalmazás hozza -a7,4i9da meg az
időcsökkentés eljárásának lényegét: hegy ledöntse az anyanyelv és idegennyelv közötti egyik fontos és erős gátat, a beszéd, beszédértés, majd a kapcsolási és gondolatraktározási
sebességek különbségét.
1.6 4. k nyelvtanulás során flat:Jon fontos az időcsökkentés
előkészitése: annak a tudatositása, hogy minden nyelvnek a
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saját, rá jellemző artikulációs bázisa, eitésszabályai, a
mondatmelódia elsaiiátithatój hiszen az emberek beszélőszervei teljesen egyformák. Ezzel nő csak meg a nyelvet tanuló
önbizalma, hite a sikerben.
1.6.4, 1. Már az előkészités során magas szinten tudatosod,janak tanitványainkban az illető nyelv ejtésszabályai, a mondaLmelódia. Különösen kezdetben sok magnetofon— és lemezhallgatás kell, hogy megelőzze az időcsökkentést. A szöveteket
többször meghallgatják, a tanár más—más részeket, hangfajtákat figyeltet meg a szövegben, s az 1„;.y tervszerü sorrendben
gyüjtött tapasztalatokból sz:rjük le a kiejtés, mondatmelódia
törvényeit. A megfigyelés és a gyakorlás mindig 618 szövegen,
gondolatokat tartalmazó nyelvi anyagon folyik: elszigetelt
hangoztatási esetek drilljeivel soha. /S a legfontosabb szabályokat le is irják a tanulók, később példákat ,.;yüjtenek ra t
mondatokat, melyekben az illető hangoztatási esetek előfordulnak, s az illető előfordulás helyét bennük aláhuzzák./
Például a németben: a hangsulytalan vagy véghelyzetü e hangok
ö—sülése, majd elnyelése e ennek folytán az előtteálló vagy
rákövetkező hangsulyos szótag megnyujtása a szavakban; a p—,
t—, k— szó— és hangsulyos szótagkezdetek hásulása, a b—, d—,
g— kezdetek és véghangolc csökkentett zöngéssége; az i hang
elszineződése rákövetkező mássalhangzó—torlódás esetén; az
r hang ejtéskülönbségei; az
hangkapcsolat ejtése; a felkiáltások, kérdések fajtáinak eltérő mondatmelódiái stb.
Az emli-Gett elnyelt szótagokat először kimondjuk, hiszen rendszerint rag— és képzőfnnkeiójuk van / — e, —en, —er stb./, de
hiba, ha a tanuló éppen ezen eltérés miatt erősen kihangsulyozza: ilyenkor azonnal rá kell helyes ismétléssel javitanunk vagy javittatnunk, visszahelyezve az illető elemet a
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mondat megkövetelte hangsulyeloszlási viszonyokba. Leghelyesebb, hogy a tanár előbb tiszta mintaként kimondja az illető
szótagot, karban ismételtet, majd a kórus után már elnyelve
mondja, ismételtet, majd gyorsittat. Mert csak az ilyen ismétlésekkel és az időcsökkentéssel kicsiszolt ejtés és hallás
megkülönböztető képessége, annak fejlesztése folytán fogják
tudni tanulóink árnyaltan követni ejtésünket.
Az ungol kettős- és hármashangzók kellő gyakorlás nélkül
lelassitják a beszédet. Ezeknek, valamint a th, w, 1, s stb.
jelölte hangoknak valóban hü, pontos elsajátitása kilátástalan feladat nem angol nyelvü környezetben. Az időcsökkentéssel kell kifejlesztenünk a tanulókban olyan beszédkészségi
szintet, melyen az ilyen kisebb nUanszok megfigyelésére és
utánzására alkalmassá válnak. /A hangzók rövid-hosszu ellentétei, az összevont alakok ejtési és hangsulyváltozási problémái, a sebesség függvényében változó kiejtésü alakok mint to,
was, some stb. tanitása pedig lehetetlen a sebességek beállitása nélkül./
Csak ilyen tudatos s a későbbiekben még kiterjedtebb, árnyaltabb, több szemléltető forrásból /film, rádió, tévé/ jövő
nyelvi anyagok elemzése után kezdhetjük meg taniGványainkkal
az időcsökkentést, a gyorsitás végrehajtását, feladatként van előirását.
Oktatásunkban természetesen elsősorban a tanár és a magnetofon
megbizható, nagyon előkészitett, kifejező és sokszori bemutatására, az azok nyomán végrehajtott sokszinü utánzási gyakor ,lásokra /kórus, csoport, egyéni megoldások, ujra a tár, kórus ismétel/ támaszkodhatunk. Különösen fontos a kórusok utáni
egyéni megoldások /szürések/ változatos és sürü alkalmazása:
növeli a gyakorlatok alatti figyelmet, minden tanulót nagyobb
összpontositásra késztet, hiszen bármikor bárkire sor kerülhet.
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Hogy a tanulók valóban nyilt, tiszta artikulációval beszéljenek, e gyakorlatok idején különösen fontos a tanulócsoportnak
a nyilt, normál 6.-hangra, valamint a kissé hangosabb beszédre
való beállitásá. Kezdetben a legstirUbben szürt, majd később a
javitó szerepü, illetve legtöbbször szereplő /a később bemutatott gyakorlatok peaj, transzformáló stb. szerepében közrmilködő/ tanulók a legjobbak közül kerüljenek ki, akiknek szép,
erős a hangjuk és idegennyelvi artikulációjuk is a legmegbizhatóbb.
Az idegennyelv mássalhangzóinak ejtésszabályainál pedig
éppen a lehalkitáshoz kell folyamodnunk, hogy a mássalhangzók
plasztikusan kiemelkedjenek hangoztatáskor. Jó példa volt erre egyik kollégám eljárása az angol mássalhangzók tanitásakor:
az órát azzal kezdte, hogy most "sugni" tanitja meg az osztályt.
Ezt az eljárást ajánlja LUX /1932. 68.ó./ is.
Az ejtésszabályozás sürü, rundszeres szembeállitási és
utánzási gyakorlatokra épülhet csak, s ezeket lassu tempóban
végezni nem lehet, mert az már eleve helytelen hangoztatást
eredményez /vö. 11.1.2.5. pontjánál irottakkal/, másrészt csak
az időcsökkentéses gyakorlatok biztositanak időt a többszöri,
lendületes gyakorláshoz.
1.6.4. 2. Az időcsökkentés alapos elókészitése és gyakorlatai
vezetnek ahhoz, hogy a tanulók fülében is mesleyen a gyors
beszéd felfogásának készsége /KOSARAS INrT 1962.2. 42.0.1.
LAZICZIUS is erről ir /1944. 17o.o./: "A beszédben ugyanis
nemcsak képzésileg tudunk lassabb vagy - gyorsabb iramot kezdeményezni, hanem hallásunkat is be tudjuk állitani az előfordun iramkülönbségek észrevételére." "A mindennapos gyakorlat
bőségesen ád alkalmat arra, hogy az - iramkülönbségeket megszokjuk és köztük helyesen eligazodjunk. Anyanyelvünk esetében ez
az eligazodás már egészen gépies. idegen nyelveknél, különösen,
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ha olyanról van szó, melyet nem ismerünk eléggé, a tempókitlönbségek mindig zavarólag hatnak. Helyenként tulságosan gyorsnak érezzük a beszédtárs kezdeményezte iramot
amelyre már
nem tudunk beállitódni. Ilyenkor vagy rosszul itéljük meg a
nyelvi tényállást vagy fel sem ismerjük."
A forditás nélküli, szintetikus olvasáshoz is csak az vezethet megbizhatóan, ha az olvasások időcsökkentésével a sok
gyakorlat folytán gyorsabban tud dolgozni, egyre nagyobb
egységeket tud átfogni a szem. Anyanyelviinkön is a betii-,
szó-, szólamegység-, mondatolvasás utját j6rjuk meg a gyakorlott olvasók bekezdéseket mint gondolatcsoportokat átfogó, a
művelt olvasó eseményegységeket és gondolatmeneteket összefoglalni tudó, a stilusjegyeket és tartalmat öntudatlan sikon értékelő, velük szemben önmagát viszonyitó olvasásáig. /A szakirodalomban mindeddig még kisérlet sem történt ezek gyakorlati
vonatkozásainak meggondolására és érvényesitésére az idegennyelv-oktatás terén. Kétségtelen, hogy már induláskor a mondatolvasás szintjét feltételezve kezdjük a ,syakorlást, de általánosságban nem lépünk rendszeres módszerekkel a nagyobb egységek ea- üttes kezelése felé. A ciklusos nyelvoktatás 11.2., 4.
fejezetének gyakorlattipusai ennek igyekeznek megfelelni.! Ezen
az uton fontos kisérője, alapja a fejlődésnek az olvasás időcsökkentése.
12.7. Felmerül a kérdés, mi lehet az időcsökkentés területe,
a nyelvanitás során mit dolgoztatunk fel időcsökkentéssel.
/A felsorolás nem időrendi: hol az egyik, hol a másik területen folyik a gyorsitás./
1.7., 1. A legfontosabb nyelvi-nyelvtani sorokat és kapcsolatokat. Az egyes nyelvek igénye, e területen való bonyolultsága,
illetve az anyanyelvtől való eltérés mértéke szerint - kezdetben főleg: a főnév esetsorait, a melléknév, annak nyolc

55.

11.1.7./ 55.
fokozási szintjét, a melléknév főnév kapcsolata esetsorait,
példnmondatokba, illetve mondatcsoportokba Agyazott formában,
melyekkel - ha nem kellő mélzségüen, csak gyenge szinten sajátittattuk el, vagy ha később hagytuk elfelejtődni őket - még a
nyelvtanitás későbbi szakaszaiban is komoly problémák merülhetnek fel. /T anitványainknak kedve könnyen fölkelthető ezeknek a
dolgoknak megtanuláesiránt. Ezek az ismeretek "belépőjegyek" a
nyelvbe, megváltásuk kötelező, és az sem mindegy, kinek milyen
helyre szól majd ez a "belépőjegye!"/
Az igera,vzás biztonságos elsajátitása a nyelvtanitás legfontosabb területe. Hiszen az alany - állitmány szerkezet a
mondat legfontosabb, legdinamikusabb része, a tartalom örök
változtatója. /Korábbi tanulmányomban ezért használtam a "mondat
forradalmára", a tartalom örök változtatója metafórát az igével
kapcsolatban, mely kifejezi annak fontosságát, központi szerepét. Gouin "a mondat királyának, uralkodójának" hivta.
S a nyelvoktatás óriásának kifejezésével szembeállván más mellékzöngét kap kifejezésem, igy el kell hagynom mindenképpen./
Az igék ragozásánál az igét is azonnal kis modellmondatba
épitjük bele, s annak ragozását ,:forsitillak már az órán, s irjuk
elő feladatként. Ennek a példamondatnak mint alapnak történik
aztán a változtatása más bővitményekkel melyek felcserélése
más és más hangulatot adjon!, mondatfajták /Allitó, tagadó,
kérdő, tagadva-kérdő/ gyakorlása szembeállitásos és sorozatgyakorlatokkal végig a személyeken, alanycseréken, majd egye7 személlyel végig az igeidőkön, módokon, cselekvő-szenvedő,
főmondat mellékmondat szembeállitásos és sorozatgyakorlatai,
igeneves szerkezetek. /A tanulmány III. fejezetében leirt
strukturális modell-valsiációk és trnnszformációk során állandóan szerepel az időcsökkentés is!/
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Az időcsökkentés e gyakorlatokban abban nyilvánul mes s
hogy a tanulók szamára előirjuk azt is, mennyi idő alatt kell
megcsinálnia az illető variációs gyakorlatot. A mondatfajták
gyakorlása sokszor csoportos gyakorlatként szerepel: az egyik
tanuló kérdez, a másik tagad, az utánuk következő tagadva kéridez, a negyedik /de igen,
/ állitja a mondatot. S ha a
példamondat Ugyesen kiválasztott tartalmu, akkor ki tud alakulni a derüs hangulati kifejezés és a gesztikuláció is.
Az igeidők és igemódok gyakorlása során az időcsökkentés
kezdetben nehezebb) de a tanulók egyre nagyobb kedvvel csinálják, s váratlanul szép eredmények elérésére képesek. /Itt is
az helyes, ha a variált mondat a mindennapi életből menti
tartalmát, s más-más időben és módban mondva más és más hangulatu./
1.7. 2. Az időcsökkentés egyik leghálásabb területe az
ide(4ennyelvi szövegek olvasásának gyorsitása, időcsökkentése.
Eddigi gyakorlataimban, kisérleteimben, de a nyelvtanitás altalános gyakorlatában is ezek állnak a központban. SZOBCSZLAY
/196o. 337. 0./ az 1957-ben megjelent szovjet idegennyelv-tanitási tervezet utasitását /"Az 616 idegen nyelv középiskolai
oktatásának elsősorban gyakorlati célja van. Ez abban all,
hogy megtanitsuk a tanulókat az idegen szövegek olvasásfara és
megértésére, illetve arra, hogy beszélgetni tudjanak idegen
nyelven."/ kommentálva irja: "Nem véletlen, hogy az idegen
szövegek olvasása és megértése szerepel első helyen, hiszen
hazai viszonylatban többszor van szükség az idegen szöveg clvasasára és megértésére, mint az idegen nyelven való beszédre." t tényekhez azt tehetjük hozzá, ho gy komolyan kell vennünk az idegen szövegekkel kapcsolatos elmélyitő munkát és a
szövegek nyujtotta előnyök /mintaszerü anyag mélyül el velük,
nem változnak a visszatérések, ismétlések során sem, a gyorsitásokkal sem romlanak nyelvtanilag, pontosan csak ezek mérhetők
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mindig szilárd alapot adnak szövegtranszformációkhoz/ számbavétele után a szövegmlinkát a neki megfelelő sullyal kell nyelvtaitáslinkban elhelyezni.
Az időcsökkentett olvasással párhuzamban alkalmazzuk a
transzformált szövegek olvasását is. Olvasmányokat teszünk más
időkbe /párbeszédes részek változatlanok maradnak!!, a szereplőket másokkal, majd személyes névmásokkal helyettesitünk, állandóan megismétlődő főmondattal mondatonként mellékmondati
formájuvá alakitjuk az egész olvasmányt /itt azt olvashatjuk,
hogy....!, minden mondatot egy realis t potenciális és irreális
feltételes viszonylatba helyezünk. Nagyon hatásos oppoziciós
gyakorlatok ezek, hiszen a tanuló az eredeti olvasmányt nézi,
és egyre gyorsabb tempóban kell a variációkat, illetve átalakitásokat végeznie végig az egész szövegen. A gyakorlatok végső időszintjét, mely alatt végre kell hajtani őket, a tanár
előirja. Előirjuk a csoportos gyakorlatok idejét is, ahol az
egyik szereplő helyébe képzeltetjük valamelyik tanulót, ő
felolvassa igy az olvasmányt, társa mondatonként utánamondja,
majd egy ujabb tanuló harmadik személyben beszél az elsőről.
A szövegolvasásokkal és a szövegátalakitásokkal kapcsolatos tervszerü és rendszeres időcsökkentés nagyon szimpatikus
a tanulóknak, hiszen benne konkrétan mérhető a teljesitményük,
az elért időszint, az előadás élénksége és kifejező volta Pontosan tükrözi a felkészültséget.

1.7. 3. A tanulmány következő pontjaiban bemutatott Lyakorlatfaltáknak többszöri végrehajtása után azok elvégzési idejét is
csökkentjük. /Itt tapasztalati adatok mondhatók csak: kartársaim és külföldi látogatók, kollégák véleménye szerint olyan
időszintet kell elérni, mely az első gyakorlatok 50 - Go
mely arány a későbbiekben természetesen majd csökkenni fog.
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1.7. 4. A szövegek időcsökkentése, alapos beszédgyakorlatai
után kell, hogy sor kerüljön végső feladatként a tartalomelmondások időcsökkentésére: igy érünk majd el jó lendületü,
logikailag és érzelmileg tagolt, árnyalt, valóban 6/6 tartalomelmondásokat.
,1z időcsökkentés területeit összegezve a legfontosabbak:
a nyelvtani sorok, variációk, a szövegek, szövestranszform,,ciók, a kontrasztiv olvasási gyakorlatok /!/, beszédgyakorlatok párbeszédsorozatai, az egyszerü és a stilusszinteléssel
átal,kiott tartalmak elmondásai.
1.8. Ezek után kell beszélnem az időcsökkentés végrehajitásának
és vérahaitatásának módjairól.
1.8. 1. Iebonyolitása, hogy a szaktanAr egy-egy gyakorlat előtt
megmondja, mennyi idő kell majd azt_végrehajtapii_tudni. Egyegy példamondat gyakorlatfajtái föladásakor kitüzzük a gyakorlat elvégzési idejét, egy-egy olvasmány cime mellé odairjuk,
mennyi idő alatt kell majd azt az olvasmányt kifejezően elolvasni tudni.
A tanár előzőleg felméri, hány szótag van az illető olvasmányban, a variációs ,5rakor1at egy mondatában /szorozva ezt
majd annyival, ahányszor a variációs „-yakorlatban elő fog fordulni a mondat!. Ez a munka csak kezdetben nehézkes, később
ugy történik, hogy egy sor szótagszámát számolja meg, s ezt
szorozza meg a tajes sorok számával, majd a fél és töredék
sorok szótagszámát hozzáadja.
Az olvasmány, a gyakorlatok megközelitően pontos szótagszáma alapján határozza meg az olvasás elérni kivánt idejét.
/Gyakorlati képlete: szótagszám osztva a célul tüzött sebességgel, ez szorozva Go-nal egyenlő az olvasmány elolvasásának, illetve a variációk végrehajtásának szükséges ideje./
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Priegközelitő" szótagszám-pontosságról beszéltünk, hiszen
a gyakorlatban teljes szótagnak vesszük az elnyelt, röviden
ejtett szótagokat is, de a kettős- és hármashangokat mindenképpen egy szótagnak kell venni./
1.8. 2. Milyen sebesség legyen az időcsökkentés kitűzött
sebességszintje?
A szakirodalomban általában a "normális beszédtempó" kifejezés szerepel. Igy rendszerint - ha egyáltalán történik is
valami e tempó kialakitásad'elé - az állitódik be tarkán és
összefüggés nélkül egy-egy helyen, mely sebességet az egyes
tanárok "normálisnak" tartanak. Ezt tükrözi SOMORJAI nagyon
értékes cikke is /INYT 196o.6. 176.o./. Bartók Béla ötlete
alapján /ski zenemüveinek előadási idejét is meghatárorta/
bevezette az "időre olvasást", a saját kifejező, élénktempóju olvasását téve meg normául, melytől 25 %-os eltérést még
jónak tartott. Ez a módszer nála - országos hirii és nagy nyelvtudásu tanárról lévén szó megbizható alapon nyugszik. De általában szükség van az általános normák ismeretére, ezeknek a
normáknak a kialakitására. A Zanulmány II.1.5.3. adatai az
egyes nyelvekre ilyen normákat szeretnének megadni. Feleletet
adnak ezek a normák anyanyelvünk, illetve az eres tanulók
egyéni beszédsebessége és az illető idegennyelv elfogadható
beszédsebessége közötti különbségekre: minél nagyobb ez a különbség, annál nagyobb munkát igényel, de egyben annál fontosabb is az időcsökkentés eljárása.
ElObbi tanulmányaimban /INYT. 1966.2., TIT Ismeretterjesztő, 1967./ és módszertani kézikönyvemben /1968./ azt irtam, hogy általában a percenként 3oo-35o szótagot szép kiejtóssel, érthetően, pontosan, kifejezően olvasni tudó előadást
tehetjük meg az időcsökkentés normájául. Másik meghatározásom
volt, hogy olyan időszintet kell elérni, mely a szöveget,
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nyelvtant értő olvasó nyugodt, higgadt olvasásának kb. Go - 5o
százaléka. "Ez kissé gyorsabb, mint az idegen ajkuak nyugodt,
kényelmes beszéde, de: a hallgatók értelmében, szövegmondásában egy fölényes szintet kell kiépiteni, hogy valóban jó sikert érjünk el" - irtaa, és a gyakorlatban be is váltak ezek
az arányok. Módositásukra a következő időszakok immár árnyaltabb felmérései alapján került sor. Most ugy fogalmazhatom meg
az időcsökkentés szint-igényét, hogy az általános normák ismeretében az időcsökkentett olvasmányok, gyakorlatok keretében
el kell érnünk minden tanulónál az élénk, élőbeszédre lellemző
/b-fokozat/ szintjénél mért át1a -4ot. /Német 12,9_, francia 38o,
angel 3_22 szótag percenként.Oroszból hasonló szintelt méréseket nem végeztem, de iskolai hangos anyagok, rádiófelvételek
és személyes mérések alapján ez az átlag 54 0 -re tehető, a cL,eh
37o-re, a lengyel 37o-re, az olasz 39 0 -re, a spanyol 38o-ra,
az eszperantó 33o-ra./
Az átlagként megállapitott adatoktól való lo - 15 százalékos eltérés tartható elfogadhatónak mindkét irányban. Jagyon fonws, hogy az időcsökkentést ilyen, két irányban is
novmalizáló eljárásnak fogjuk fel: ha kezdetben rendszerint
a gyorsitó vonatkozása volt is előtérben, a nyelvtanulás haladóbb fokán már egyre inkább szerepel olyan elemként, mely
védelmül szolgál a hadarás, sokszor a jártasság-fitogtató
vagy éppen sebes volta miatt az érthetetlenség veszélyébe került beszéddel szemben. /V6.:Somorjai kifejezését a "stopper ,órás versenyekről" az idézett cikkben!/
Az időcsökkentett an,:sw;ek minte gy harmadánál tüztük ki a
;:yors tempó /c-fokozat/ szintjét.
1.8. 3. Az időcsökkentés bármelyik területénél fontos a
fokozatosság, az időszintek lépcsőzetes csökkentése. A tanár
az előre kitüzött szint felé haladva előbb csak egy nagyobb,
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könnyebb időt ad meg s csak azt elérve és ellenőrizve adja
meg a következő fokozatot. Igy például ha azt akarom, hogy
eg:- szöveg olvasása vagy egy gyakorlat 6o másodpercre gyor,suljon fel, előbb 8o, aztán 7 0 , majd Go nip-et adok meg feladatul /százalékosan: 150 - 115 - loo A lesznek a közelítés
fokozatai!. A tapasztalat szerint nagy hiba, ha nem igy, szintelve adom meg a következő alkalomkor számonkérendb időket,
mert a tanulót a végső időszint érdekli és hadar, gondolata
lemarad t nem érti amit gyakorol és előad, kiejtése elmosó és
felületes lesz; valamint hiba az is /különbsen kezdetben!/,
ha csak majd a végső eredményt kérem számon, mert a tanulók
csak akkorra készülnek majd fel, és az eredmény - noha a feladatot ütemeztem - ugyanaz, mint az előbbinél. /Az egyes fokozatok számonkérése jól beépithető az órába a beszédgyakorlatok előtti szövegfelidézésnél. S hogy több tanuló is szerepelhessen egy-e Ly olvasásban, rendszerint a "stafétaolvasást"
alkalmazzuk: az olvasmányt két, három, négy részre bontjuk,
és a részleteket egymásután olvassák gyors átadással más és
más ott, közben felszólított tanulók. Egy-egy tanuló többször
is szerepelhet egyazon olvasás, gyakorlat stafétájában.
A tam-a r minden következő szint feladása előtt olvassa
fel azon az időszinten szép kiejtéssel, kifejezően a szövegrészt, mutassa be a variációkat, maga is fölényesen ura legyen a következő szintnek. Mutassa be lehetőleg hangositó
berendezéssel vagy hangosabb előadással, de mindenképpen
erőlködéstől mentes, nyugodt, derüs arccal, a tartalmat követő kifejező gesztikulációval, nyugodt szünettartásokkal.
Az egy-egy szövegen, gyakorlaton végrehajtott időcsökkentési eljárásunknak módszertani hátteréből fel kell villantani néhány véleményt.
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LAD° - FRIES /1966. XV. o./ szerint: "A normal társalgási
sebesség mindig a végső szint kell legyen. Ha a tanár lassan
kezd egy gyakorlatot, az no maradjon ugy, hanem folyamatosan
fel kell gyorsitani, mig némileg normal sebességen nem történik a végrehajtás." Más szakértők is ugy vélik, hogy a gyorsaság növekedése májd a tanitás során, a beszédkészség fejlődésének függvényében fog noni. Ez valóban az általános tapasztalat, ahol nem kezdettől fogva alakitják, irják elő az időszinteket. Veleményünk l hogy az időcsökkentésre mindig szükség
an: amit a tanuló mondani tud, azt a beszédsebesség ideo*ennyelvi normái-izerint kell tulA2222.1 .1_1y eljárásunknál
nem a nyelvtanitás folyamán, hanem mindig, a kezdettől foi7a
/if
/
és rendszeresen a tanitási e séeken belül vé - ezzük el a
sebessé -4-beál1itást. A gyakor1atbr1 mindössze azzal módosult
eddig ez az elképzelés, hogy az egészen kezdő fokon nem három, hanem négy, öt időszintet adtunk meg az olvasások, gyakorlatok elvégzésének végső szintje felé. /Azak a kisérletck,
mikor a kezdetben csak a mért a-szintes átlagokig juttattuk
el a tanulókat, később töréseket eredményezett a magasabb
szint kitüzésekor a következő időkben./
1.8. 4. Az időcsökkentés olvastató módszer. Tanitványainknak
meg kell kezdetben magyaráznunk, hod a kitüzött szintekre
csak sokszori han7os olvasás ut.ján jutnak el. Csak majd
8 - lo-szeri olvasás után vegyék kezükbe az órát, hogy ellenőrizzék magukat.
1.8. 5. Az időcsökkentés nagyon komoly munka. fiázni kell,
soha no leven monoton, ;46 -pies jellege /mely éppen a felkészületlenség jele legtöbbször!, hanem az otthoni kemény munka után a tanitási óra a dolgokhoz jól értő kis "szakértők"
kedélyes összejövetele, derüs versengése legyen. Ha egy uj
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szint előtt félelmet éreznek a tanulók, kisebbeket kell lépnünk vagy abba is hagynunk egy időre a gyorsitást, hogy majd
visszatérve rá, ujult erővel ujrakezdjük és végrehajtsuk. Nem
engedhetjük meg, hogy merevarcu leckefelmondók álljanak előttünk, hogy az iskolai munka veritékszagu legyen.
1.3. 6. Az időcsökkentés mennyisége is idetartozó kérdés: a
gyakorlat szerint az időcsökkentésre kiválasztott olvasmány,
gyakorlat, olyan méretü legyen, hogy végrehajtása a végső időszinten ne haladjon tul a 70 - 8o másodpercen. Az év során tanitásra kerülő 2o - 24 olvasmányból 7-8-at tanácsos időcsökkenteni: a célt, a ,;anulók négy alapkészségének beállitását az
idegennyelvi normákra igy is elérjük vele. /SOMORJAI idézett
cikkében is irja, hogy nála ez a beállitódás váratlanul hamar
megtörtént./ A nyelvi gyakorlatoknak mintey felénél, a
beszédgyakorlatok mintegy harmadánál ajánlatos alkalmazni az
időcsökkenté at.
1.8. 7. Az időcsökkentett anyagoknál viszont állandóan fokozni
kell azt az igényt, hogy az anyag érzelmi tartalma is memayiivanul.jon az időcsökkentés során. A példamondatok elé tett kis
idegcnnyelvü megszólitások, mint "Nos, barátom,".... "Látod,
X..." stb, kis indulatszók /ah, 6, hm stb./ egyszerre feloldják az elmondás, a szembeállitásos és sorgyakorlatok gépies
jellegét. Ehhez, hogy maga a példamondat is közel álljon a
tanulókhoz, "telitett" legyen,
A tanulók area keze, ma g uk is mozoIdanak az ilyen gyakorlatok
alatt, mert az ilyen munkánál hamar lemerevedünk, s az ilyen
gyakorlat hozza létre az olyan esetet, mikor valaki csak ugy
tud az idegennyelven megszólalni, ha a mennyezetet nézi, vagy
például az anekdótába illő nyelvtanárt, aki nagyon szépen beszélt, de csak akkor, ha ülve beszélhetett. Szükséges a
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kifejező mozds elsajátitása /példa, utánzás, sok gyakorlás
utján/ 1 az állandóan felszabadult viselkedés a gyakorlatok
közben, hiszen egy-egy kifejezés, idióma igy motorikusan is
beidegződik, másrészt az idegennyelvü kifejezésekhez sokszor
jellegezetes gesztusok is hozz.:tartoznak, melyeket el kell
sajátitanunk.
roblémák
1.8. 8. Az időcsökkentéssel rendszerint e1lé
/melyek természetesen más gyakorlatbnn i1épne
de itt
végérvényesen ki szeretnénk küszöbölni őket/ a gyorsaság miatt
néhány tanulónál elléPő)elmosó,
felületes, formal hibákat
__
hordozó olvasás, beszéd, a monotonság és az a helyzet, mikor
néhány tanuló huzarnosabb ideig kiesik ebből a gyakorlatból.
,

1.8.8. 1. Az elmosó, felületes, formailag hibás olvasás, beszéd ellen az ellenörzött, diákjaink nyelvén "koppantási
menő" olvasás, beszéd módszerét vezettük be. Egy-egy tanuló
- a megállapitott sebességen - addig olvashatja, mondhatja
az olvasmányt, gyakorlatot, mig hibát nem vét: a hiba észrevételekor társai a padon koppantanak !innen az elnevezés!.
Nagy figyelemösszpontositó, becsvágynevelő eljárás. Es aki
észrevette a hibát, az olvashat tovább, majd ujrakezdjük az
olvasást, gyakorlatot. Ennek egyik játékos faja, mikor maga
a tanár olvas, a tanulók kezdő fokon nyitott, majd később csukott könyvvel figyelik, s ő tervszerüen hibákat vét. Aki észreveszi, többször is, osztályzatot jes'kaphat, mint az előbbi
gyakorlatnál is osztályozzuk a kivételesen jó 'a:ljesitményeket. /A tanulók biztos ismereteit megmutatja ilyenkor egy-egy
"beugrató" hosszabb szünet, mikor önkéntelenül is koppan egyegy ceruza, élénk helytelenités kiséretében./ - Hasonló eljárásról ir DORF - SUSZTER./1964./ Gyakorlatunkban ki is szoktunk jelölni egyes tanulókat ellenőrökként: nekik kellett jelezzenek a hibás részleteknél. Leginkább a gyengébbeket, viszszahuzódókat foglalkoztatjuk ekkor.
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IDORF-SUSZTER cikkében szó van az időre való olvasásról is,
szintén megfoghatatlanul és nehezen általánosithatóan: "Tegyük
fel, hogy a gyerekek lassan, hibásan olvassák a szöveget. Adjuk nekik azt a feladatot, hogy olvassák időre a szövegrészt.
Például ha lo sort 2o mp alatt olvasnak el, ötöst kapnak, ha
csak 25 mp alatt, akkor négyest, ha 30 mp alatt, akkor hármast,
ha még lassabban, akkor kettest. /Megfoghatatlan arány: mekkora sorokról van szó l miért csak a hilAls jelenség észrevétele
után alkalmazza? De a számunkra itt fontos rész most következik:/ "De mi történjék a hibákkal? Ha már elég jó az olvasás
tempója, akkor nehezitsük meg a mlInkát egy ujabb föltételiel:
ugy olvassanak időre, hogy közben hibátlanul ejtsék ki a szöveg valamennyi szavát"... Aztán: "olvassák egybe a beszédszakaszokat".... "azután'a helyes hanglejtést kivánjuk meg"....
Fejtegetéseivel nem érthetünk egyet: a hibás teljesitményre
való gyakorlatépités során olyan hibás készségek is jöhetnek
létre, hogy helyesbitésük sokszor még nagyobb munkát igényel,
valamint hogy az időcsökkentés már komplex, több sikot kell
- alapos előkészités után - egyszerre megjelenitsen: a helyes
kiejtést, a formai helyességet és a kifejező jelleget is. S
ez utóbbi igény miatt időcsökkentést csakis kerek egységen és
sohasem szakaszokon, részleteken gyakorolunk.
1.8.8. 2. Az élettelen, monoton előadás ellen a szituativ
szövegtrAzforuálást és moz4lsos olvasástechnikát vezettük
oe. Az osztály tanulói a tanár felszólitó intése szerint kérd&seket tesznek sorban az olvasmány mondataira /a nyelvi gyakorlatok mondatvariációs sorozatának mondataira is sorbani, és
egy vagy két tanuló ugy olvassa a soronkövetkező mondatokat,
hogy mintegy a kérdésekre adott feleletként logikai kiemelő
hangsullyal mondja a kérdezett szót, vagy szócsoportot a mondatokban. A mozgásos olvasástechnika során a tanulók begya-
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korolnak előre egy-egy helyzetet, amelyben el kell majd olvassák a tanult szöveget. Például olvasás gyermekeknek szóló magyarázatként, tanári előadásként, séta közben nagyobb szünetekkel,vagy éppen rossz tanulónak magyarázva. A tanulók átélik
és kedvvel csinálják ezt az olvasásfajtát, s jól szervezett
csoportokban szép eredményeket nyujt. /Egyben előkészitője a
később elemzésre kerülő stilusszintelő eljárásoknak./
1.8.8. 3. Az időcsökkentés a szövegelmélyités nagyon hatékony,
alapvető eszköze. Ezért jár nagy veszéllyel, ha néhány tanuló
huzamosabb ideig /hiányzás, ellenőrzés lazasága miatt/ kiesik
egy-egy egység gyorsitó gyakorlataiból. A többi beszédgyakorlat u,;.yanis erre az időcsökkentés során megszerzett sebességbeli készségekre épül, s igy a kiesett tanuló azokban már szinte kilátástalan hátrányban van társaival szemben.
Ezért szükséges itt nagyon a jól szervezett ellenőrzés, számonkérés, különösen a gyengébb vagy visszahuzódó tanulók
kiemelkedően sokszori szerepeltetése, valamint hogy a munkából kiesett, lemaradt tanulókkal pótlólag minden esetben megcsináltassuk /legtöbbnyire egy-egy jó tudásura bizva az ellenőrzést/ az időcsökkentést. Az időcsökkentés fő ellenségei a
megbujó, hanyagságra hajlamos tanulók és a hézagos számonkérés.
1 9. Az időcsökkentés hatásáról beszélnék zárásként.

1.9. 1. A nyelvi gyakorlatok, olvasások időcsökkentése kétségtelen hatással van a tanulók kiejtésére /mely csak a mérések alapján normal sebességszintii beszédben sajátitható el
megbizhatóan/, az alaktani biztonságra /különösen a szsmbeallitásos és sorgyakorlatok időcsökkentése alakit ki nagy
forma-differencialó biztonságot/, szótudásra /a szavakat
funkcionaló közegben, a szövegösszefüggésben tánitja meg, és
igy nagyobb azok asszociaciós hatterlik és elsajátitási mély
ségük/, a nyelvtani biztonsáKra /hiszen grammatikailag hibát-
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lan nyelvi anyagok ömlesztett, nagyon intenziv elmélyitéséről van szó benne./ Ez az eljárás az egész ciklusos tanitási
módszernek egyik legfontosabb eleme, s nagy része van annak
eredményességében. /Az erről szóló felmérési eredmények a tanulmány utolsó fejezetében állnak.,
1.9, 2. Ményegesen hozzájárul, hogy a tanulóknak beszéddel
töltött ide e fokozódjék, komoly mértékben nőjön az tanitási
órákon és az otthoni munka során. Az otthoni munka tartalmi
arányát az élőbeszéddel való foglalkozás felé lenditi. aya,korlatanyaga főként orális, a tanulóknak megnő a mondatszerkezeti biztonsága, a mondathossz-kapacitása is, együtt a szövegértés készségének nagy növekedésével.
1.. 3. Hat magára az olvasástechnikára is, melynek csak tökéletes volta tesz képessé a betü nyujtotta élmény befogadására, mint BENEDEK írja /1922.1. Tanulóink könnyed olvasásának köszönhető, hogy szembetünően sokat és szívesen olvasnak
az idegen nyelven az iskolai tananyagon kivül is. A tananyag
vonatkozásában a könnyed olvasás segit feltárni az abban rejlő eszmei és hangulati vonakozásoka .J. A tanulók beszédessé
lesznek e gyakorlat révén, mely szóbeli és írásbeli önálló
megnyilvánulásuk területén szembettinő.
1.9. 4. Javul vele a tanulók idegennyelvi helyesirása.
A sokszori olvasás tartósan összekapcsolja az irásképet a
hangképpel, a mondathossz-kapacitás nbv- ekedése erő sitő hatással van a helyesirásra is: hiszen automatizál elemeket /mondatszerkezet, végződések stb.!, melyekre a figyelés nagy
energiaelvonó htásu lenne, s igy a helyesirás tényeire jobban tudnak figyelni. A nyelvtani sorok biztonságos ismerete
szinte kizárja az azok területén másutt oly dusan burjánzó
helyesirási hibákat. Már GOUIN is /Kron 19oo. 82.o./ a sokszori hallás és kimondás utján látja elérhetőnek a helyesirds
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biztonságát is. VON RMEN /189o. 32.o./ azt igényli, hogy a
tanulót maga a beszéd vezesse rá a kiejtés és írás közti kUlönbségro. A helyesirds kialakulását csak később, ezek alapján tartja lehetségesnek: "A helyes beszéd oly nehéz, hogy kezdetben egyedül arra kell irányitani a figyelmet. Ha az írásszabályokat tesszük egyből hozzá, könnyen zavarodás támad, és
nagy a veszély, hogy a helyes beszédet hanyagolják el a helyes
irás révén." Eljárásunk ezért alapvető mozzanatnak tartja, hogy
az írásbeli feladatok csak olyan nyelvi anyag írásos gyakorlását tfizik ki célul, melyet a tanulók már jól ertenek, alaposan begyakoroltak, több később ismertetendő eljárás során,
valamint a nyelvi formakincs minél több gynk-orlattipusában.
Ha a házi feladat ilyen értelemben jobban tipikus, azaz az
egyéni. megoldások sokszintisége helyett az általános, könnyen
összehasonlitható es ellenőrizhető feladat-fajtákra terjed ki,
a gyakorlat tanu3al3a szerint sokkal bővebbé, ugyanakkor könyn.yebben elvégezhetővé válik a tanuló számára.
Az időcsökkentésnek kétségtelen hatása van az irástem -oóra
is. /Mintegy tíz osztályban, négy-négy alkalommal végeztünk
felmérést, és az időcsökkentést alkalmazó osztályok tanulói
egyenlő idő alatt 35 - 40 %-kal több szöveget irtak le, lo %kal kevesebb hibával, mint azonos szintil másik osztályok.
Két felmérés során diktált szöveget ugyanilyen százalékkülönbséggel, és 40 c;-kal kevesebb hibával irtak. Irásuk sebessége
németből ho, franciából loo, angolból 80 betü volt percenként, ami megközeliti a közölt idegennyelvi irástempót.
Az irá.stempó és az irds helyessége összefüggésére mutat
rá NAGY - KUNSTill tanulmánya is /ITO 1964.4. 120./.: .... a
hibamutató értéke es az irástempó köz3tt is kimutatható az
összefüggés. Minél gyorsabban tud írni a tanuló, annál kevesebb hibát követ el"•••• Következtetésüket teljesen magunkévá
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tehetjük: "Az irástempó kellő időben és kellő mértékben tör ,ténő kifejlesztésének tehát nemcsqk időtakarékossági szempontból van jelentősége, hanem az iráskészség minőségének megtartása és javitása szempontjából is." Azt tehetjük hozzá, hogy
különösen speciálisan képző intézeteink /egyetemek, kereskedelmi technikumok, főiskolák, tolmácsképzés/ munkájában, de
mindenütt gyakorlatunkban kellő figyelmet kellene szentelni
az irástempó fejlesztése, kellő normákra való beállitása gyakoflatainak. Tapasztalatunk szerint itt is a kezdetektől folyó rendszeres módszerre van szükség, esetleg a szövegelmélyitési munkáknál látott szinteléses megközelitéssel.
A magunk tapasztalata azonban ezen a téren pillanatnyilag
nem elegendő ahhoz, hogy megbizható általánositásokra vállalkozhatnánk.

11.2./ 70.
II. 2. A KONTRASZTIV OLVASÁSI GYAKORLATOK
Az itt bemutatott módszertani eljárás az anyanyelv-idegennyelv
szembeállitését célozza oly módon, hogy gyakorlása során mind
az anyanyelv idegennyiv, mind az idegennyelv - anyanyelv viszonylatában felmerülő nyelvi tevékenységek, értelmezés- ás forditésfajták készségét együttesen sajátittathassuk el, valamint
hogy - voltaképpen szövegfeldolgozó és - elmélyitő eljárás lévén - segitségével szélesitsük az asszociációs bázist, mélyitsük és tartósabbá tegyük a megjegyzést, a szöveg eszmei és hangulati vonatkozásait jobban felszinre hozzuk és hatásosabbá tegyük.
2. 1. A forditás kérdése mindig fontos szerepű volt a nyelvoktatás történetében. A gramatizáló iskola tulzó fordittatésos
eljárásaival szemben VILTOR emelte fel szavát /1886. 31.o./:
.Az idegen nyelvre való forditás milvészet, amely nem tartozik
az iskolára." VON RODEN /189o. 12.o./ Bierbaumot iddzve áll
Vi'étor véleménye mellé: "a forditás müvészet, melyet éppugy
nem lehet megtanulni, mint a versirést ás a zeneszerzést, csupán a tehetsépmek hullik érett gyümölcsként az ölébe." Mepéllapitja, hogy az idegennyelvre - s különösen az anyanyelvre való forditás során - csupán azt érjük el, hogy a tanuló tovább
görnyedjen feladatai fölött, hogy jól beszélt anyanyelvét is
elfeledje, más egyéb haszna semmi sincs.
E véleményhez zárkózik a magyar ALV1NCY /19ol. 20.0.7, azt követelvén, hogy a tanuló az idegennyelv tanulása során csak hibátlan nyelvet halljon és beszéljen. "Már most idegenből szószerint magyarra forditani vagy viszont, ez annyit tesz, mint
e nyelveket természetükből kiforgatni. Ha a tanuló éveken át
folyton ilyen nyakakitekert nyelvet hall és maga is használ,
helyes magyar nyelvérzéke szükségképen tönkre silányul."
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VON RODEN emlitett munkájában / 189o. 11.0.7 ugyanakkor óv
felszines, biflázó tartalomismerettől, ezért mértékkel ajánlja a forditást is mint a megjegyzés megszilárditóját. Az ifjuság a tartalomra gondol, és azt akarja megközelíteni, megérteni, megjegyezni. Ez sokkal jobban sikerül neki, ha le is forditja anyanyelvére, mint az idegen nyelv puszta olvasásakor.
A forditésnak ilyen szempontból /összevetés, az anyanyelvi vetület segitségülhivása a mélyebb megőrzés, többoldalu jelentésfeltárás, szélesebb asszociációs környezet biztositása
mindig fontos szerepet tulajdonitottak. Már az 1879-es fiu polgári iskolai tanterv célformulájában szerepel: .Nyelvtani ismereten alapuló meg.5rtése a német nyelvnek, abban annyi jártasság
szerzése, hogy a tanuló az oktatás köréből vett valamely tárgyról németül helyesen tudjon szólni és írni: különösen, hogy egyszerü magyar sz .:5veget tudjon német nyelvre fordítani." /SZOBOSZLAY 196o. 184.0./
Másutt SZOBOSZLAY /INYT 1958. 5-6. 149.0./ arról ir, hogy
a magyar ekvivalens mer,jelölése a szemantizációnak csak egyik
módja" - de a többi forma mellett /auditiv, szemléltető stb./
is hangsulyozza az anyanyelv ellenőrző szerepét.
A következő /11.3-257 fejezet az anyanyelvnek az idegennyelvek
oktatásában való alkalmazását elemző gondolatai közül az kivánkozik még ide, hogy az idegennyelv tanitása és tanulása közben
az anyanyelv maga serkentő hatásu, ha tudatosan, tervszerüen alkalmazzuk, 58 gátló, ha ösztönösen, spontán módon hat, valamint
hogy az anyanyelvi háttér kiküszöbölése, megkerülése lehetetlen.
Bizonyitás nélkül hagyva is kijelenthetjük, hogy eddigi nyelvoktatási gyakorlatunk azért sem jutott el az analitikus olvasástól a szintetizálni képes automatikus olvasás készségéig, mert
nem gyakorolta be, nem iskolázta elegendő mértékben azokat a
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mULveleteket, melyek e készséghez elvezettek volna. Ezek: a
sokszori s dinamikus olvasás, a sokoldalu beágyazást, árnyalt
jelentésfeltdrést, tartós rögzitést eredményező beszédgyakorlatok, köztük a forditás többoldalu müveletének együttes gyakorlása.
2. 2. Hagyományos ás ma is általánosan használt forditási gyakorlataink a következők:
2.2. 1. - leggyakoribb az idegennyelvről anyanyelvre való fordités. Nyelvkönyveink anyag-aránya 4s a gyakorlati nyelvhasználat
is ezt a formát hozza előtérbe. Iskolai munkánkban és sokhelyütt
a tanulók otthoni munkáiban is ez áll előtérben.
2.2. 2. Az idegennyelvről anyanyelvre fordítás az órán kapott
példák és a házifeladatok forditásgyakorlataiban jelentkezik.
Régi nyelvtanáraink megitélésünk szerint - bőven élnek vele.
2.2. 3. A kabásforditások, ahol a tanuló csupán nézi a szöveget
5s u kaptisból" forditja, e forditási formáknak már dinamikusabb
formája, és ügyes osztálymozgatással a figyelmet is ébrentartja.
Alkalmazása - hasznos volta ellenére sem - általános és rendszeres, kartársaim véleménye szerint csupán a jó tanulók számára ad
megnyilvánulási lehetőséget, a gyengébbek még nagyobb anyagelmélyités esetén sem tudják megcsinálni. Magam nagyon jó tapasztalatokat szereztem ezen a téren, ha az időcsökkentett olvasmányokon hajtjuk végre.
2.2. 4. A visszaforditások. A tanutA szöveg magyar forditása alapján rekonstruálják a tanulók az eredeti szöveget. /Felsőbb
szinten ismeretlen és bonyolultabb szövegek anyanyelvi változatát fordítják az idegennyelvre, hogy majd az eredetivel összehasonlitsák, főleg forditástechnikai vonatkozásban./ A visszaforditás mér kezdettől hasznos 4s kivitelezhető, jó hatása van
az eredeti szöveg jó megjegyzésére. Szórványos alkalmazásakor,
vagy ha nem tüztük ki előre a feladatot, hogy a tanulók készüljenek ré, csak a jó tanulók számára sikeres, de rendszeres és
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előkészitett alkalmazásakor a gyengébbeknek is nagyon hasznos.
DORF - SUSZTER is emliti /1964./ ennek egyik, az eg6sz osztályt frontálisan foglalkortató formáját, ahol az egyéni felelő a nyitott könyvből vagy füzetéből kapásból fordítja vagy
mondatonként felolvassa az anyanyelvi forditást, s az osztály
tanulói /csukott könyvvel/ közül felszólitásra más és más emlékezetből visszaforditja. Hazai nyelvoktatásunkban, sajnos,
ritkán alkalmazott eljárás.
2.2. 5. A nyelvoktatás minden szintjén alkalmazhatóak a szinkron és aszinkron tolmácsolással kisért olvasások, magnóhallgatás. Az osztályok frontális foglalkoztatása nehéz vela, sok a
zaj, ellenőrizhetetlenek az egyes megoldások. A felsőbb szintü
társadalmi nyelvtanfolyamokon hasznos, ahol ellenőrizetlenül is
mindenki igyekszik résztvenni a munkában.
2.2. 6. Látszólag a legegyszerűbb, mégis talán a legösszetettebb,
leghasznosabb .forditési" gyakorlat a kifejező olvasás végzése.
Legértékesebb nyelvtanáraink gyakorlatában ez.irt kap éppen kiemelkedő szerepet. SOMORJAI /INYT 1960.6.174., 178.0./ mutat rá
a kifejező olvasással kapcsolatban, hogy a szövegnek kettős
tartalmát: a tányközlést és az érzelmi hátteret a tanulónak
egyaránt meg kell ismernie. S ezenkivül az összetartozó mondatszakaszok fogalmát, a szünet lehetséges helyét ás ahol nem szabad szünetet tartani. Itt említi meg, hogy maga kis 3o - 6o mpes szakaszokat olvas fel, s a tanulóknak azt ugyanugy és ugyanazon idő alatt kell olvasniok. Szerinte éppen ez az ut vezet a
hangulatot is éreztető, árnyalt, kifejező beszédhez, melynek
elérsére ők még külön - egy-egy szövegrészlet hangvételét tudatositandó - kéthasábos /sz;3veg - utasitás/ „hangmérnöki forgatókönyvet" is készitenek néhány olvasmányról, melyiW5szt
milyen hangtétellel, milyen érzelmet kifejezve kell felolvasni.
A gyakorlatban kipróbáltuk, és nagyon hatásosnak bizonyult
az eljárás, a prolaéma talán a viszonylag nagy időráforditás•
Másr'sszt ott állunk szemben vale, hogy a ciklusos nyelvoktatás
rendszerében a jelentés, hangulat, mondanivaló feltárása semmi-
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képpen sem pusztán az olvasással 6s annak ilyen "utasitásos"
elemzésére épül, hanem a tanulókat majd csak nagYon sok és Bő
tevékenységi forma végigjárása fogja elvezetni az árnyalt,
hangulatot is visszaadó előadásig, beszédig.
2. 3. A ciklusos nyelvtanitási módszer kisérletei során felszinre került uj szövegértelmezési és forditási gyakorlatok:
2.3. 1. A váltoatott szereplőkkel folyó “stafétaolvasást" bemutattuk már. Itt azt a válfaját mlitenőnk, mikor az egy, majd
több mondatra terjedő rész kapásforditása után a /csukott könyvvel/ helyükön ülő tanulók közül más és más végzi a visszaforditást, más esetben: egy tanuló kapásból előrefordit többs-oros,
lehetőleg egész bekezdést matába foglaló szövegrészt, és a többi
váltogatva, többször ismételve is, az időcsökkentés megadott
szintjén utána mondja az illető szöveget az idegen nyelven. Különösen sürün alkalmazzuk a transzformált !más személybe, időkbe, módokba, más szerkezetü mondat- és igeneves formákba tett
mondatos, szereplőcserés/ szövegekkel kapcsolatban, az uj változatot érzékeltető elVorditást, majd a staféta-megoldást.
2.3. 2. AZ ellenőrző, un. “koopantásig menő" olvasás, majd az
ezzel kapcsolatos, rendszerint előforditdsos gyakorlat kiterjeszti a tanulók kollektiv és önellenőrzését a forditás minőségére is. /Aki az előforditds során hibát, magyartalanságot
vagy éppen a rákövetkező szövegolvasásban hibát vét, nem folytathatja a gyakorlatot./ Ezt az olvasás- ás forditásfajtát alkalmazzuk - mindig előre kitüzve a feladatot, hogy már otthon
készüljenek rá - az előbb emlitett sz:ivegtranszformációknál is.

2.3. 3. A szituativ transzformáció / tanulók idegennyelvü kérdései a 1i:3vetkező mondatra, válasz az illető mondat kiemeléses
vagy normálmondatos-kiemelő hangsulyos változatával/ - mely a
tolmácsrendszeres gyakorlatok /11.3./ előkészitője - sokszor kerül alkalmazásra a r.z .ivegtranszformációkkal kapcsolatban.
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2.3. 4. A mozgásos olvasás - mely a stilusszintelő eljárások
előkészitője - éppoly komplex feladat, mint a haryományos kifejező olvasás: látszólag könnyti volta is valójában nagy előkészületet, a szöveg olyan átélését is ig5nyli, mely alkalmass6 teszi az olvasót “más, más" elképzelt környezetben felolvasni az illető sz , veget.
2.3. 5. Szavankénti egynyelvű forditás ás nyelvi gyakorlat.
Az olvasmány szavaival sorban mondatot készit atanuló, melyben
az éppen tanult, gyakorolt vagy ismételt nyelvtani formát kell
alkalmaznia. Más es4tben az illető szó minden nyelvtani formáját mondatban kell alkalmaznia. /A gyakorlat ötletét az eddig
számonkéréskor használt szófelkérdezési módszer adta t de a
ciklusos nyelvtanitási módszerben ez az un. “szóforditás" nagyon bő alkalmazást nyer a begyakorlásban és az ismétlés'fdzisában is, valamint a házi szó- és irásbeli feladatok gyakori
formája lett./ Az osztály frontális foglalkoztatása ugy történik vele, hogy néhány egyéni felelő előfordit, azok idegennyelvii megoldását adja más-más tanuló, máskor a létrejött mondat
strukturális szembeállitó ás sorgyakorlatait v ,5fizik el közösen valzy egyénileg, rendszerint a később bemutatandó strukturális modellvariációs készülékkel vezényelve.
2. 4. Az eddig bemutatott szövegfeldolgozás és -elmélyitési
gyakorlatok korlátai kézenfekvőek:
2.4. 1. Egysiku voltuk nyilvánvaló mind az egynyelvii, mind a
kétnyelvü változatoknál. Az egynyelvű kifejező olvasás, ellenőrző /.konoantásig menő"!, szituativ transzformációs, mozgásos olvasás, a szavankénti egynyelvű forditás nem tölti be
az anyanyelv-idegennyelv összevetésének feladatát, valamint a
forditásos eljárások ás az iméntiek kétnyelvű megoldásai is
huzamosan csak az ezyik irányu műveletet gyakoroltatják /idegennyelv - anyanyelv, illetve anyanyelv- idegennyelv ir6W.
Voltaképpen nem szakadnak el attól, ami miatt a forditás müveletét egyáltalán hibáztatják.
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2.4. 2. A felmerült orális /mind az egynyelvü gyorsitá, mint
a kétnyelvű forditásos/ gyakorlatoknál többször megtörténik,
hogy a begyakorlás ás kivitelező gyakorlat során is a tanuló
tudata lemarad, nem tudja követni azt, amit olvas vagy mond,
figyelme csak a formai megoldásokra terjed ki.
2.4. 3. Nem biztositják, nem „járatják be" többoldaluan cis

magas biztonsággal a mindkétirányu helyes forditás mtiveleteit.
2. 5. E vonatkozások meg ondolésa és szem előtt tartása vezetett kisérleteim során az uj forditási módszer, a ':ontrasztiv
olvasás kidolgozásához.

2.5. 1. Sok válfaja alakult ki a kisérletek során, melyeknek
hibáiból /hosszadalmas, nehéz, tulkombináló, laborat:óriumi
keretben nem alkalmazható stb. volt némelyik/ és a kapcsolatos
hatásfok-felmérésekből okulva alakult ki a mai forma.
2.5. 2. Lefolyása: az olvasott idegen nyelvü szövegrészletet

/mondat, mondatcsoport, bekezdés, párbeszédek összetartozó
mondatkettősei ás -hármasai stb./ a tanuló olvassa az idegennyelven - emlékezetből szóban mondja idegennyelv - anyanyelv idegennyelv sorrendben.
2.5. 3. A konrasztiv olvasás általános eljárás. minden idegennyelv tanitása során :is minden fokon alkalmazható. Hatása több
irányu:
2.5.3. 1. Egyszerre biztositja a biztonságos és helyes forditás
készségének mindkét irányban való kialakitását, rendszeres alkalmazása esetén megszünteti a kétirányu forditás egyikének esetleges tulsulyát, magasabb k4szs4gi szintjét a másikkal szemben.
2. A gyakorlat közben az idegennyelvii változat felé tolja el az arányokat, igy jobban hozzájárul az idegennyelvi anyag

2„2,2„.

elmélyüléséhez.
2.5.3. 3. Elősegiti a cselekmény- és gondolatmenet gyorsabb és
tartósabb megjegyzését.
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.5.3. 4. A tanitás minden szintjén alkalmazható, valamint
egyazon anyagon is több nehézségi szintje lehetséges aszerint, mekkora terjedelmű az egyszerre kontrasztiv módon forditott sz5vegr6szlet /vagy bármely más, auditiv forrásból jö2

vő idegennyelvü anyag!.

2.5.3. 5. A szöveg vagy beszéd mondanivalója és hangulati tartalma jobban elmélyül vele.
2.5.3. 6. Kapcsolható minden egynyelvű szövegértelmező ás -feldolgozó eljárással.

2.5.3. 7. Lehetsges (is nagyon hatásos az irással való kombinációja, valóban olyan helyzetet teremt /az utolsó idegennyelInd mozzanat után bekapcsolva az irást is/ 9 mintha a tanuló saját élő gondolatát 'irná le, mint az anyanyelven, távol minden
másolástól.

2.5.3. 8. Minden oktatási formában /hagyományos, studiós és laboratóriumi foglalkozások/ alkalmazható, sőt az árnyaltabb,
részletekre kiterjedő és általánosabb ellenőrzést teszi lehetővé.

2.5.5. 9. A gyakorint nagyon rugalmas, alkalmas arra is, hogy
megforditva alkalmazzuk, anyanyelvi anyagról indulva hajtsuk
végre. Ilyenkor a sorrend: anyanyelvi részlet - idegennyelv idegennyelv - anyanyelv - idegennyelv.

2.5.3. lo. A kórusban való mondásra /szürésekkel l csoportos
megoldásokkal/ nagyon alkalmas.
2.5.3. 11. A kontrasztiv olvasás nemcsak tanitási módszer, hanem /a gyakorlatban sokszor tulsulyban/ a tanulás, az egyéni
önképzés hatásos és minden fejlettségi fokon, anyagon alkalmazható eszköze. /A tapasztalat szerint leghatásosabb a gyermekcsoportoknál 4s a másik végletnél, az egyetemi előkészitő
és tolmácsképző csoportoknál a többihez viszonyitva./
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II. 3. A TOLMÁCSOK

NYELVI ÁTALAKIT AIKALMA7,1,SA

1. Ebben a módszeres eljárásban olyan lehetőség rejlik,
mely a nyelvtanitás minden fokén alkalmazható, jó szituációteremtő, az óra párbeszédes jellegét magas fokra emeli, a
tanulókat megtanitja a nyelvi formák széleskörü variálására.
A különböző nyelvi jelenségek /informáciá- és mondatfajták,
felszólitások, kérdések stb./ benne nagyon gazdag, mélysége
sokkal jobb, mint az egyszeril kérdés - felelet utján való
szövegfeldolgozásnak. Az eljárás célja az, hogy sok szereplőt mozgasson, az egy—egy szereppel megbizott tanuló alaposan elsajátitsa a kidolgozandó nyelvi formákat, a nyelvtanért fölmentse az ■slól, hogy egyedül Ő alkosson kérdéseket,
Ő mozgassa egyedül a társaságot, ellenben lehetőséget nyujt
neki $ hogy irányit6 és ellenőrző tevékenységét jobban kifejtse. Az eljárásban érvényesül az anyanyelvre való támaszkodás
elve is, valamint céljában, hogy a megismert nyelvi jelenségeket /langue/ széles beszédbeli /parole/ ágyazásba helyezze.

it 2. A gyakorlat szereplői ás lefolyása: a tanéri asztal mellé kétfelől és az osztály felé fordulva a következő szereplők
jönnek ki:
3.2. 1. Nagyon gyakori szereplő /különöseh az olvasmányok első, bemelegitő beszédgyakorlatai során/ A „magyar vendég" az
idegennyelvi órán. Tréfés helyzet: egy „magyar vendég" tópnan
be a „csak idegennyelven beszélők" közé... Üdvözli a társaságot, aztán kérdéseket tesz, mit olvastak, aztán sorban kérdez
az olvasmány gondolatainak sorrendjében. /Helyesnek tarthatjuk
ennek a szereplőnek az alkalmazását, hiszen tanulóink gondolkodásában még messze a hat:c5 fokon is anyanyelven jelenik meg a
gondola% s ezt kell alakitsák az idegennyelvre. A többi tanuló pedig példékat láthat itt erre a milveletre, ás az eljárás
kizárja azt a lehetőséget, hogy valaki, esetleg a gyengébbek

nem értették meg a kérdóst, lapulnakd
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De helyette állhat mindjárt idegennyelvid kérdés /akkor a következő szereplő, a tolmács kiesik!, vagy akár vetitett kép,
tematikus kép indithat beszélgetést, vagy a tanulmányban később leirt képes forgatóberendezés alapján krdez a következő szereplő.
3.2. 2. Tolmács. A feltett kérdéseket leforditja az idegennyelvre /611hat k:t vagy három tolmács is, akik közül éppen az fordit, akire a tanár rámutat!.
3.2. 3. Egy vagy két ismétlő, n papapáj". Ezek a tolmács/ok/
vagy bérmelyik későbbi szereplő kérdéseit, válaszait megismétlik, ha a kérdés nehéz, bonyolult, vagy esetleg nem jutott
el tisztán a tanulókhoz.
3.2. 4. Egy vagy két javitó. A gyakorlat bármelyik szereplőjének esetleg hibás mondatát helyesbitik. /A legjobb tanulók közül választjuk ki ezeket, akiknek esetleg hanyatlanék a figyelme a nekik helyenként alacsony szint miatt./

3.2. 5. A kérdéseket átalakitó vagy bővitő tanuló. /Szenvedővé, feltételessé alakit, más mondatrészeket is hozzáfüz./
3.2. 6. A kérdéseket - majd válaszokat is - mellékmondatba
helyező tanuló. /Mindenki ismeri már viszonylag egész kezdetben is a szükséges bevezető kifejezéseket: a feltett kérdés ...;
azt a kérd,5st kaptuk...; X.azt szeretné tudni...; X.azt a kérdést tette fel...; mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy ...;
illetve: a válasz...; X. válasza...; X. azt válaszolta...; azt
a választ kaptuk, hor-y...; stb.
3.2. 7. A helyükön ülő tanulók nagy fir ,yeleRmel kisérik a föltett kérdést, az átalakitásokat, a kérdés ilyen “vándoroltatása"
közben kialakul az árnyalt, szép válasz bennük. /Később, a mellékmondatok tanulásakor állhat már a válasz is mellékmondatban,
máskor az egyszerübb forma után mondhat a tanuló bővebb, átalakitott válaszokat is./ Tudják azt is, hogy a figyelem esetle-
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ges lanyhulása esetén bármelyik kinti szereplő feladatát meg
kell oldják, esetleg éppen az illető szereplő fölszólitására.
A kérdés teljes variációja után /néha véltozatosságként, meglepetésnek mér előbb/ felszólitésra felel rá egy-egy tanuló
az osztályból. Alkalmadtán ezeket a válaszokat is megismételtetjük, bővittetjük, átalakittatjuk a kijelölt szereplővel
vagy bármely tanulóval.
3.2. 8. A tanitvényok sokszor jelentkeznek egy egy fontos Icrdésnél kiegészitésre, véleménymondésra. Kezdetben banális, kis
dolgok lehetnek ezek, de magasabb fokon pl. egy tanuló egyik
alkalommal felsorolta a témához kapcsolódva a történelem legnagyobb igazságtalan háboruit, egy másik a világirodalom nagy
katonaalakjait mondta el egyéni gyüjtése alapján. A tanulók
előre tudják, hogy egy kérdés - felelet mozzanat végén egy
fönnmaradó kéz ilyen kieaészitésre vállalkozik, és a tanér
-

mindig alkalmat ad ennek elmondására: mindig jó mondanivalóju megvilágitést kanunk ekkor, benne rendszerint a nagyon jól
felkészültek, legigyekvőbbek szerepelnek, és ebben van igazán
az öntevékenység megnyilvánulása, csirája. /Jelentkezhetnek
akkor is, ha még lehetséges, jobb nyelvi formát tudnak az
egyes mondatokra./
3.2. 9. A legnagyobb kitüntetés, és sokszor a magasabb osztályokból hivunk meg valakit erre, a „másodtanár" szerepköre.
A tanártól percekre átveheti az ára-irányitását, maga javit
és javittat, mierkenti a beszédgyakorlat lendület4t. Wskor
előre kijellhetjük ezt a tanulót, főleg azok közül, akik az
idegennyelvvel később behatóbban kivánnak foglalkozni.
3.2. lo. A tanár - a beszédtempó élénkitésére - tlobször
helyettesiti egy-egy kérdésnél valamelyik szerenlőt, majd az
illető szöveg, téma elmélyültségi, begyakőrlottsági fokától,
a tanulók nyelvi fejlettségétől függően egyre többször és bővebben avatkozik be anyanyelvi vagy idegennyelvi kérdéseivel,
melyek egyéni vonatkozásokra /a témával kapcsolatos tapaszta-
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latok, vélemények, eszmei és hangulati vonatkozások/ is te-relik a gyakorlatot.
3.2.11. A gyakorlat kiemelkedő arányban alkalmazza a kórusmunkát: bármelyik mozzanatát, de különösen a kérdéseket, azok bővitett vagy átalakitott változatait sokszor ismételtetjük meg egy megszokott mozdulattal az egész osztállyal, máskor
kisebb csoporttal, s utána kivétel nélkül mindig u szürünk":
egy tanuló megoldását hallgatjuk meg.
3. A gyakorlat módszertani alapjait és eredményeit, hatását

kell elemeznünk.

3.3.

1.

A gyakorlat során kezdettől fogva, majd egyre csökkenő
arányban szerepel az anyanyelv. Kérdése nem probléma ma már,
hiszen a közvetitő módszer elvileg is kidolgorta, hogy az.idegennyelv-tanitésban támaszkodnunk kell az anyanyelvre /V -, . a
szovjet egybevető módszer gondolatával: az anyanyelvi összevetés nem cél, hanem eszköz - INYT 1958. 5-6. A direkt módszer
tanulság,ai c. cikk!.
Nálunk a Tanácsköztársaság reformtervezetében szerepel a gondolat, hogy ahol a tanuló megértése nehézkesebb az anyag természete vagy a tanulók felkészültsége miatt, ott "ne ragaszkodjunk az anyanyelv kiküszöbölésének hamis dogmájához" /SZOBOSZLAY
196o. 238.0./. KRATIeR - SZ03087LAY /1963. lo9.o./ Szalisztra
fejtegetését idézi az anyanyelv hatásának törvényszerüségeiről
az idegennyelv tanitása során: ez a hatás lehet serkentő, ha
tudatosan, tervszeriien alkalmazzuk, és gátló, ha ösztönösen,
spontán módon hat. Kifejtik, hogy az anyanyelvre való támaszkodás, majd az attól való fokozatos elszakadás az idegennyelvü
második jelzőrendszer teljes kialakulásáig tartó folyamat.
"...a módszer mindig kombinált marad, csak az anyanyelvre való
támaszkodás mértéke és aránya változik az oktatás folyamán."
•
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Ugyanez csendül ki l'ITERFIA meglét4sából /LINY0 1963. 1-2./:
N A beszédkészség sok tekintetben motorikus jellegének ténye
vezetett el a különösen nyugaton nagyon elterjedt direkt módszer kialakulásához. Azonban a nyugati nyelvoktatásban is, ahol a direkt módszert tették normává, egy idő után előtérbe
nyomult az a felismerés, hogy az idegen nyelv tanulásában az
anyanyelvet nem lehet figyelmen kivül haLvni. Az mér mindenképpen előzmény, s nemcsak mint az idegen nyelvi gondolkodást
és beszédet gátló, hanem mint azt elősegitő tényező is felhasználható."
A hazai tanitási gyakorlatban fellelhető esynyelviiség iránti
igény tulhajtésai ellen fordul egyre több szakemberünk. SZ:.PE
cikke /YO 1965. 2. 43-44.0./ hozzéfüzés nélkül is idevág:
„Az anyanyelv ás az idegen nyelv a tanulás folyamán állandó
interferenciában van. Teljesen felesleges arról beszélni, hogy
nz anyanyelvet ki lehet kapcsolni. Csupán afáia, vagyis a beszédkészség elvesztése esetében létesithető nyelvi vákuum; más
fl A feladat
esetekben ez még átmenetileg sem lehetséges ."
végső soron nem más, mint az idegen nyelvi probléminak az anyanyelvi problémához való maximálisan lehetséges közelitése. Idedlis esetben az anyanyelv likvidálása. Sietek hozzátenni, hogy
ez az ideális eset anyanyelvt1 környezetben nem reális követelmény." HEGEIAIS /MNYO 1963. 1 - 2. 16.o./ is erről Ír: "az anYP nyelv használatát a tanitás folyamán ki lehet küszöbölni, de
az anyanyelvi tudatállapotot nem lehet megkerülni."
S7ATM:LRI gondolatára /Az idegen nyelvek oktatásénak időszerü
kérdései c. kötet, 1958./ 1 miszerint az idegennyelv tanulása
"az anyanyelvnek mint első keletkezésü nyelvi komplexumnak a
kibővitésa jelenti, azaz ugyanazon fogalmaknakés gondolatoknak nemcsak anyanyelvi, hanem idegennyelvi eszközökkel való
kifejezését" - irja SZOBOS7LAY /INYT 1958. 5-6. 148.0./ 2 hogy
nem ezt a kibővitést kell hangsulyozni, "hanem inkább agy uj
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idegen nyelvi második jelzőrendszer kiépitését, amely az anyanyelvi második jelzőrendszerre épül ugyan, de a továbbiakban
attól egyre füge:etlenebbül ás önállóbban alakul ki."
A tolmácsrendszeres eljárás ilyen értelemben alkalmazza tehát
az anyanyelvet, a szembeállitás, értési biztonság, forditókészség kialakitására és egyre csökkenő mértékben. Az egynyelvUség
olyan értelemben biztositádik a gyakorlat során, hogy maguk a
tanulót csak az idegennyelven beszélnek, az anyanyelvi változat csak a n mae:yar venddg" szájából hangzik el /6 viszont idegennyelven nem beszél a gyakorlat lefolyása alatti.

3.3. 2; A tolmácsrendszeres gyakorlat a szövegfeldolgozés módszereként azt akarja elérni, amit PLTERFIA is célul tüz ki
/MNYO. 1963.1-2.72.0.7: „A megtanult szövegben lévő szólamkincs ne maradjon az adott szöveg bilincseibe verve.., igyekeznünk kell az adott szöveg kereteiből kiemelve áttenni a
mindennapi élet társalgási keretei közé, ugy aktualizálni 6s
a hallgató életkörülményeire individualizálni."
Ilyen értelemben a szöveg, mely - saussure-i szóhasználattal -a
parole esetlegességeit hordozza magában, az információkérés
ás információnyujtás, az instrukció, felszólités nyelvi megfelelőinek, mint langue-jelenségeknek felhasználásával kerül át
egy ujabb, szöveg által immár nem kötött, percenként és egyénenként változó l tervszerüen alakuló ujabb parole-jelenségbe,
a tanulók beszédbeli tevékenységébe. S mindezt olymódon érjük
el e gyakorlatban, hogy noha a szövegből ujabb parole-jelensóg
felé visz utunk, mégis magát a szöveget mint tananyagot állítjuk uj tükrözésbe, léttatjuk mint a nyelv egyik, esetleges megnyilvánulását. Mégsem szakad el a szövegtől, a tananyag szilárd,
a ksőb.iek során is változás, romlás nélkül megmaradó elemétől: a biflázás, magolás eszköze nélkül is jelen van szövegfeldolgozásunk során a szöveg mintaszerii formakincse, gondolat-
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menete, mintegy azok is mélyülve az eljárás _;orzé,11.
ilyen
jellegű beszédgyakorlat után a későbbiekben, összefoglaláskor,
ismétléskor, távoli felidézéskor a tanulóban a szöveg olvastán is megmozdul, fölelevenedik az az asszociációs tömeg, melyet az illető téma k5r4 gyüjtöttünk.

3.3. 3. Didaktikailag és

az

óra menetét illetően ez az eljárás
a kollektív számonkérésnek olyan válfaját valósitja meg, ahol
a számonkérés szinte teljesen a begyakorlási mozzanat jellegét
ölti, examináló jellege eltUnik, és ugyanakkor az egyéni feleltetés komoly felmérő jellegét is biztositjuk a különböző nehézségű szerepkörök, és néhány tanuló fokozott foglalkoztatása,
megfigyelése révén.
A gyakorlat során minden tanuló egyszerre ad personam érzi magét megszólitva, mindig készenlétben kell legyen a soronkövetkező mozzanat megoldására, azonkívül az egyéni kitérések az idegennyelv és a konkrét élettartalom szoros összefüggését, állandó
dialektikus egységét biztositják tudatukban. /A kérdés-felelet
egyéni kit5résekkel megrakott válfaja éppen ezért vált a legujabb
nyugati metodika egyik leginkább kultivált területévé is - Vö.
FRANKLIN -MEIKLE -STRAIN 1966. VII.0./

3.3.

4. Az eljárás másik következménye a nyelvi formakincset

érinti: az informative fontos elemek: kérdésfajták, kérdőszók
sokkal hamarabb kell - lehetőleg teljes rendszerükben -, hogy
bekerüljenek tanitésunkba, mint egyéb eljárásoknál. Ezeket emeHOFMANN /YO 1963. 3 4./ is. A kérőszókkal l azok
li
alaktanával, variációival, szerkezeteivel kezdődik meg tehát valóban hatékonyan a szövegösszefüggés, a mondatok értelmezése,
bennük a szavak jelentésének élőbeszéd során való minél teljesebb feltárása, bevésése és tartós emlékezeti anyaggá változtatása: voltaképpen a hagyományos alaktan meghóditása. LUX /1932.87.
o./ is ezt szorgalmazza már: n A tanulóknak tehát már az első beszédgyakorlatoknál meg kell tanulják a ... kérdőszókat."
-
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A kérdések, mint oly fontos informativ elemek ezért is kapnak
Olyan megkülönböztetett anyanyelvi támaszt a tolmácsrendszeres
gyakorlat során. /A tapasztalat szerint a kérdés -alkotásban
tovább is őrzi map-At az anyanyelv, mint pl. a közlés egyéb területein: ez érthető is, hiszen itt a forma fokozott érzelmi
ás gondolati tartalommal telitett./ A tolmácsrendszeres eljárés valójában nem is igazi tolmácsolás, hiszen a válaszokat
nem forditjuk már vissza magyarra, lezáratlanul hagyjuk tehát
az informativ kört, hogy biztositsuk az idefrennyelvi kicsengést.
A szövegtől vezetünk a beszédig, a párbeszédes megoldásig, mely
a dramaturgiák és a mai modern technikai müvészetek, rádió,
film, televízió korában is a gondolat egyetlen szemléletes kifejtési l alakulásában követhető formálódási lehetősége /GREEN
1956./ És e forma alkalmazásával segitjük, teljesitjük ki azt a
munkát, mel" jelentésfeltárás egyéb eljárásai mellett /bemutatás, meghatározás, szinonimával, antonimával való megvilégitás, szövegösszefüggés, forditás/ végeznünk kell. Mint ECKERSTRY
/196o. I.7.o./ mondja: a forditás - azaz: ártás - után azonnal
kell jöjjön a drill az illető uj szavakra, kifejezésekre, csak
ez tudja elvégezni a direkt asszociációt.

3.3. 5. A kórus - csoport - szürés megoldásokról kell szólni.
A módszer a reformtörekvések irodalméban bukkan fel először
/ VON RODEN 1899, HARTMANN 1895./ mint nagyon aktiv, beszéltető eljárás, GaUIN már sikra is száll ellene. Elveti a benne
rejlő veszélyek miatt, mint az egyes tanulók nem tiszta ejtése,
néhányuk visszahuzódása, az egyéni megoldások szépségének elvesztése. /Az imitativ - reproduktiv sorokkal kapcsolatban, ahol hosszuak a sorozatok, megszakitásuk nem ajánlatos a belső
szemléletesség szétesse miatt, valóban nehezen is elképzelh‘tő./
ALVINCY/19o1d igénye már, hogy f .a tanóra minden percében mindenkinek folyton járjon a szája, a mi nyelvtanulásnál föltétele
a sikernek."
l';'s a kórusmunka egyre elterjedtebb módszerré vált, főleg nyugaton, ahol az amerikai iskola, a mai strukturalista irányzat is
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módszere élére helyezte a kórusban való ismétlést. Igényük,
miszerint minden szó, kifejezés bevéséséhez az illető elemnek legalább 5oo-szoros megismétlése szükséges, csak igy 4rhető el. LADO -FRIES /1966. XV.o./ tanusága szerint kis, lo
főnél kevesebb létszámu csoportnál ezzel párhuzamosan alkalmazzák az egyéni orális gyakorlat-me. -oldást is, ennél nagyobb
csoportnál csak a kórus, csoport és üléssor orális munkájáról
beszélnek. Tanácsuk /XVII.o./, hogy a tanuló aktivari vegyen
részt benne, mert csak hallgatni a gyakorlatokat keveset vagy
semmit sem ér. Eg37éni gyakorlatoknál is mindenki ugy készüljön,
mintha éppen rajta lenne sor.
A nálunk látott - mint ahogy nálunk sokan hivják - fl papagájketrec",
imamalom" - talán éppen ezért nem örvend valami j6 hirnévnek:
a kórusmunka tulzásai valóban sokszor kikapcsolják a tudatot, a
tanuló törekvő önellenőrzését, saját kiejtésének alakitását.
A kórus elhangzása után bekapcsolt kisebb csoport megoldását
vagy a legtöbb esetben az egyéni megoldásokat kiemelő B szürést"
az egyéni felszólitásokat éppen ezért iktattuk be a kórusgyakorlatoknál. A tanuló figyelme, felelősségőrzete igy soha l percre sem lankadhat a gyakorlat alatt saját teljesitményét illetően, és szüréskor a közösség példát lát, vagy hibás teljesitmény azonnali javítását hallja, végzi el.

3.3. 6. A tolmácsrendszeres gyakorlat előnye, hogy a tanulók hamar megszokják, nem kell a továbbiakban időt tölteni a beszédgyakorlat szerepeinek kialakitásával, hiszen vele könnyed, szemléletes keret áll rendelkezésünkre.
Ez a keret rugalmas: egy-ea szerepben több tanulót is alkalmazhatunk, kiknek különösen szüksége van az állandó foglalkoztatottságra. Igy pl. a bővitő, étalakitó szerepre, egy jó tanuló mellett egy-két gyengébbet állitunk, akik igy sokat gyakorolhatják
a mintaszeril megoldást, mig ők is könnyedén tudják csinálni.
Különösen hasznos, ha például a papagáj szerepében sokszor hivunk ki hátrányos helyzetü vagy éppen sokat hiányzott, esetleg
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gyengb' Le(ul:kat. Ezeket segiti az is, hogy őket rendszerint
másodszorra szürjük csak ki a kórusmunka után, valamint hogy
többször szürjük, többször szólitjuk fel második megoldónak.
A németek jó szójáték-elve: Förderung durch Forderung" crvényesül itt.
Kezdetben ugy készitjük elő a gyakorlatot, hogy a szereplők
legfontosabbjainak előre megmondjuk, melyik poszton fognak
közremüködni /sőt a fl magyar vendéget" már egészen begyakorlott fokon is előre kijelöljük, és a gyengébb tanulókat is
tovább, mint a jobbakat!. Később ez fokozatosan eltUnik, csupán az órán tudják meg a szereplők, hogy mi lesz a szerepük.
7elük szemben az egyéni eljárásmód nagyon fontos, és a tolmácsrendszer rengeteg lehetőséget tartalmaz, hogy az osztály átlagos tudásszintjét ilymódon is jobban egységessé tegyük az idegennyelvben.

3.3., 7. Az eljárás értéke, hogy benne a lehetséges aulyilt4E2E1Aási formák bőséggel szerepelnek, a kérdések jól kiérlelődnek,
megragadnak a vándoroltatás és étalakitások során, az olvasmányok lexikai anyaét alkalmazási szintre hozhatjuk vele, nagy
a gyakorlat közben a nyelvi fegyelem.
Változatossága nagy: alapos begyakorlás után meg is forditható:
a „magyar vendég" kérdéseit az osztály tolmácsolja, bőviti, alakitja, és a kint 611(5 tanulók válaszolnak, bővitik, alakitják át
a válaszokat.

3.3. 8. A gyakorlat már a teljes olvasmány forditása, időcsökkentése, modellmondatgyakorlatok, esetleg kontrasztiv olvasás elvégzése után kapcsolható be. A kérdésekben, válaszokban, egyéni kitérésekben az ujonnan tanult nyelvtani anyag All az előtérben,
pl. a bővitő tanuló mindig azzal ővit, és a kórusmunkát is mindig ezekre a formákra irányitjuk.

3.3.

9. A sok szerelő folytán tetszőleges bőségii a szereplések

és osztályzatok száma is, az egyes részfeladatok különböző ne-
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h4zs'égi fóka miatt minden tanuló helyet kaphat benne. Jó a beesvágy-nevelő hatása, hiszen mindenki szeretne pl. a megtisztelő
mellékmondatos-szerepkörbeh vagy bővitőként, javitóként dolgozni.

3.3. lo. Külön kell a gyakorlat köz5ss6gi je11egről beszélni,
hiszen itt a gyakorlat összképéért mindenki egyaránt felel, a
másik tanuló munkáját is figyelni, javiteni kell, ha pl. egy
gyenebb tanulókból álló csoportot jelölünk előre ki valamelyik
uj posztra, melyet még ők nem csináltak, mindjárt jelölünk ki
köztük egy-egy jót is, akivel közösen készülnek. Ilyenkor képesek a leggyengébbek is bármely feladat megoldására, sikerélményük, eredményük mindig jó, lelkesiti őket.
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II. 4. A K:mDLSKAPCSOIÁS MÓDSZERTANI ELJÁRÁSA
4. 1. Az itt bemutatott eljárás a tolméesrendszeres gyakorlathoz kapcsolódik, annak kiteljesitett változatának tekinthető.
Támaszkodik az előzőleg bemutatott módszerek során létrejött
készségekre, egyesiti magában azok er4nyeit: - az idegennyelv
sebességi normájának beállitása; - az anyanyelvvel való öszszevetés; - a tolmácsrendszer szereplőinek megtartása; - a számonkérés frontális formájának megőrzése, valamint a számonkérés begyakorló jellegének előtérbe állitása; - sok szereplés,
egyéni bánásmód lehetősége; - az egyéni kitérések bő alkalmazása; - az egész osztály aktivizálása és a figyelem összpontositása, fokozása; - a gyakorlat közösségi jellege; - a beszédbeli tevékenység tulsulya jellemzi a kérdéskapcsolást. A vegyestipusu t begyakorló 4s ismétlő-rendszerező órák tekintetében korlátlanul alkalmazható frontális foglalkoztatási és számonkérési forma /Vd: GERC INT 1961.1./
4. 2. Nyelvtanitási gyakorlatunkban a beszédgyakorlat fő formája a kérdés - felelet eljárás /tanári vagy tanulói kérdések,
tanulói válaszok!. Iskoláinkban ezek aránya, mélysége t szervezettsége esetleges, nelgyon ösztönösen járunk a társalgási
gyakorlatok utján. Ezért aztán sokszor nem is tudjuk, hogy
egy-egy későbbi tartalomelmondás miért sikerült szinesebbre,
árnyaltabbra, a másik miért maradt nehéz, "mumus" a tanulók
szemében. Megokolásra csak annyit tudunk, hogy e2t vagy azt
az anyagrészt kevésbé, a másikat alaposan "gyakoroltuk be".
Azt hiszem, hogy a nyelvtanitás során nem számolunk egy fontos beszédbeli tényezővel: azzal, hogy az élő beszédben, beszédhelyzetben soha nem beszélünk ugy, mint az iskolában a
nyelvi órákon! Szinte sohasem megy aféle pingponglabda-játék
a beszédben, hogy kérdést teszek - választ kapok, kérdést kanok - választ adok. Hanem helyette sokkal összetettebb ennél
minden beszéd, sokszor kell többszálu és többrétü dolgot összefoFlalva kifejtenünk valamit. S ez csak akkor megy, ha rendel-
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kezünk bármely nyelvben a gondolat-raktározás készsével. ts
nyelvtanitási gyakorlatunkban is e készség kialakitásának célja kell vezessen bernünket mgr a kezdetektől fogva.
A kérdéskaocsolás módszertani eljárását ezek meggondolásával
kisérleteztük ki. Olyan eszkz, mely képes e feladatok megoldására, fontos eljárás azon az uton, mely a szöveg, téma ismeretétől az érnyalt, lendUletes, egyéni megoldásu, sokszinü tartalomelmondásig vezet.
A gyakorlat tartalma, nehézségi foka természetesen mindig a tanulók fejlettségi szintjén és az adott téma, szöveg anyagában
való elmélyültségük szintjén kell, hogy 611jon: akkor inditható
csak el sikerrel, ha az illető anyag modellmondatainak variációit,
a rávonatkozó egyszerü kérdéseket már csevegve tudják a beszédben használni. Másrészt a tanitás későbbi fokán sokkal kevesebb
előkészités alapján is bevezethető /ha már kérdezni jól tudnak
stb./ 2 az eljárás kellő begyakorlottsága után csak lelassitaná
a munkát, ha az egyes kérdésekkel kezdenénk a tolmácsrendszert:
akkor mér egyszerre a kérdéskapcsolásos megoldást alkalmazzuk.

4. 3. A kérdéskapcsolás lényege és lefolyása abban áll, hogy kezdetben a tanár vagy annak irányitásával néhány tanuló kérdéseket
készit, ezeket mindenki leirja. Igy már az olvasmány lexikai feldolgozása idején is gyakorolhatják otthon az ezekre való válaszadást. Majd mikor a következő órán sorrakerül, ez a kérdés-sor
/KRAMMER szavával: .kérdéslánc"/ lesz a kérdés-felelet, to1r6csrendszer alapja. S ha már egyesével begyakorolták, akkor „kapcsolni" kezdik a kérdéseket. Végigkérdezik az olvasmányt, témát
kettőzött kérdésekkel, majd ha ez megy, hármasával kapcsolják
össze őket, azokra is választ adnak. A gyakorlat végső szintjén
a legtöbb osztályban képesek arra, hogy a négyesével, ötösével
feltett kérdésekre is válaszoljanak. DO a hármas kérdéskapcsolásig minden osztályban el lehet jutni.
Az előkészitésnek itt vázolt formája mintegy 3 - 4 olvasmánynál
szükséges, a későbbiekben egyre csökkenhet. Ezután mér csak a
“magyar vendég" és vele a kijelölt tolmácsok beszélik meg, ir-
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ják le a kérdéseket /az órán természetesen e kérdés-lista nélkül kérdeznek!, majd csak a fl magyar vendéget" jelöljük ki, ésoz
ő irényitó kérdéseit fogják előbb a jó, később bármely tanuló
forditani, bőviteni, átalakitani a megfelelő szerepekben.
Már KLINGHARDT /1892. 76-77.o./ kiemeli a kérdés - felelet gyakorlatot, mint az informative legfontosabb elemekre irányuló,
a reform nyomán létrejött tanités fő formáját. Hangsulyozza,
hogy éppen ennek révén a beszédtevékenység felgyorsul, elevenebb és szemléletesebb lesz, rengeteg idő szabadul fel, s igy
könnyedén megoldható a nyelvoktatás bármely más feladata is.
trdekes megfigyelés, hogy a pyakorlatok mindig rövidebb ás rövidebb ideig tartanak, min41 több kérdést kapcsolunk össze gyakorlatunkban. Hiszen kiesik a sok felszólitás - felállás - nekifohászkodás - leülés tires ideje. Tapasztalat, hogy eggyel több
kérdés kapcsolásakor az előző gyakorlat lefolyási idejének 7o-8o
%-a alatt végzünk. Az egyes kérdésről a kettesre való áttéréskor
még szembettinőbb a különbség, ha a gyakorlatot már ismerik, a
módszert nem először csinálják a tanulókkal. Ebből is láthat6„
mennyire nő vele az órák dinamizmusa, végsőaoron a tanitványok
csevegő Iészsége. /A gyakorlat felső szintjén egy átlagos hoszszuségu leckeszövegrt, témát három - négyszer is, illetve átfog6 ismétléskor három - négy leckeszöveget, témát is át tudunk
venni kérdéskapcsolással egy órán, természetesen egyéni kitérésekkel, bő kórus - csoport - 4s szürőmunkéval ekkor is./
Iskolai és felnőttoktatási gyakorlatomban eddig mintegy tiz alkalommal mutattam be a kérdéskapcsolást kollégáimnak, szakmai
látogatóknak, külföldi csoportoknak. Mindnyájukat meglepte az
Óra egészen különleges atmoszférája, lendülete, a tanitványok
szereplésvégya. S ez érthető is: a tanulókban a sorozatos gyakorlással olyan készségek épültek ki, melyek sok - bár nagyon
Jó nyelvi tudásu felnőttben sem állnak kellő szinten. A rugalmas, tág gondolatraktározás, valamint tudatuk olyan beállitottsécra, hogy a kérdésre, kérdésekre bő, többmondatos, csevegő választ kell adni.
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Jól ismervén már az olvasmányt, annak gondolati menetét, s ha
a tanulók a kérdéskapcsolás módszert legszokták már, s a kezdeti különlegesség eltünt, már természetesnek veszik hogy figyelmüket több kérdésre is kiterjesszék. Az otthoni +anulás,
szövegbegyakorlás során is már ugy tanulnak, hogy kilépjenek
az egy-egy mondat adta keretekből, nagyobb gondolati egységeket fogjanak át. Az órákon lefolytatott kérdéskapcsolásos beszédgyakollatok aztán érdekes tanulságokkal szolgálnak. Van
sokszor egészen gyenge tanulócsoport, ahol a négyesével kapcsolt kérdéseket szeretik jobban, még a könnyebb, kettős kérdéseknél is, az egyes kérdések pedig már sehol sem “érdekesek",
sehol sem tűnnek komoly teljesitménynek a szemükben. Az érettségi vizsgálatokon a tanér egyes kérdéseire mosolyogva, könnyedán válaszolnak, szinte minden kérdóskor valami egyéni gondolatot, vonatkozást akarnak válaszlikba füzni, hozzászoktak a cseveg,ishez.
A legáltalánosabb a hármas kérdéskapcsolás. Van osztály, ahol
az ennél több kérdés összekapcsolást mér nehéznek érzik. Fontos ezért, hogy még egy órán belül is változtassuk többször
és föl-le a kapcsolt kérdések számát, de a szöveg, téma egy-.egy
kérdéskapcsolt gyakorlata végig egyazon kapcsoltkérdés-számon
maradjon. Egy szöveg, téma felaolgozása során fontos, hogy addig ne szaporitsuk a kapcsolt kérdések számát, mig az előző
szintet nem gyakorolták be valódi biztonsággal l mert a tulzások itt nagyon megbosszulhai- jAk magukat, kariv7agAak lehetnek
aztán az eredm6nytelenségek, maga az akkor fellépő n veritékszagn
a munkában. Öt kérdésnél többnek az összekapcsolásával aztán a
gyakorlat tanulsága szerint semmiképpen nem ajánlatos próbálkozni l mert az mér csak fárasztó, vontatott, sokáig szerepel egyegy tanuló, sok hiba merül fel mér a u vándoroltatás" során is,
a gyakorlat lendületét veszti, a kérdések, feleletek is szétesnek.
4. 4. A kérdések jellegéről, számáról. A készitett kérdések pontosan az olvasmány, téma cselekményi vagy gondolati menetében,
tárgyi sorrendjében haladnak, mindegyik egyforma nagyságut lép
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előre az olvasmány anyagában, azaz egyforma nehézségüek, és rendszerint inkább kérdőszavas, kiegészitendő kérdések. /KLEE, 1942.
előbb a nagyobb szituációteremtő képességü eldöntendő kérdéseket
ajánlja - azok formailag is egyszertibbek lévén és nem feltételezvén lexikai bővitést és azok után vezetné be a kiegészitendő
kérdéseket. A magunk társalgási eljárásaiban az eldöntendő kérdések - mint: beszélj erről, meséld el, mondd el véleményedet az egyéni kitérések és egyéni válaszkeresés során jelennek meg
és kapnak egyre bővebb alkalmazást. Klee eljárása a kezdő szinten jó l szemléletes, de később megragad az azonositások „igen nem" szintjén. Másik igény, hogy kérdéseink sorén ne kérdezzen
kettő is ugyanarra a körtilm5nyre, tényre, s logikailag egymásból folyjanak.
Technikai tanács, hogy a kérdésanyagL számát ugy alakitsuk ki,
hogy az a szám egyaránt osztható legyen kettővel, hárommal,
néggyel és öttel is. Ilyen számok a 15, 24, 35, 44 stb., ha az
utolsó kérdésben „és" kötőszóval két kérdést teszünk össze.
/ $ igy a valában,osztó számu kérdéskapcsolásnál az utolsó kérdés dupla, a nem osztó számunál pedig, ha az eggyel kevesebb is,
a dupla kérdéssel egészül ki./

4.5. Befejezésül ki kell emelni, hogy a kérdéskapcsolásnál a
gondolatraktározás, lendületes csevegés készségének fejlesztése mellett mélyül az olvasmányok lexikai tartalmának, nyelvi
formakincsének elsajétitása is. Hiszen a tanulóknak itt nem
egyszerü kérdést kell szinte tiikörként, kissé átalakitva és
kiegészitve visszaadniok a válaszban, hanem válaszadáskor szinte ujra kell szüljék a lexikai anyagot /szavakat, kifejezéseket!,
nyelvi formakincset. Az itt adutt válaSzok mondatai nagyon átalakitottak, szabadabban fogalmazottak, valóban élő beszéd jön
létre. S ha tanitványaink már olyan fokon vannak, hogy ismerik
és alkalmazni kezdik a mellé és alárendelő mondatok fajtáit,
akkor a kérdéseket sokszor ismétlik vissza elgondolkodva 5s később ösztönösen is mellékmondatban, s itt már szituativ érte-
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lemben is valódi kis „tárgyalások" tanui lehettnk. /Ilyen mondatokat hallani: - Kérdésedre, hogy
azt tudom válaszolni,
hogy
S utolsó kérdLsedre a válaszom az, hogy .../
4. 5. 1. Nő az eljárással a tanulók mind anyanyelvi, mind idegennyelvi fogalmazási készsége. Könnyü belátni, hogy a kettesével kapcsolt kérdések sorban egészen Inds helyeken fogják „metszeni"
az olvasmányt, témát, mint a hármasával vagy például ötösével
kapcsoltak. A válaszoknak mégis kerek egészeknek kell lenniök,
s igy más-más összefüggésil, megformálásu válaszokat kapunk. A
tanár /és később a tanulók/ egyéni vonatkozásokat, véleményeket
kereső kérdéseinek befüzése más-más helyen egyre inkébb nagyobb
arényu, és szintén a fogalmazási készséget fejleszti.

4.5., 2.A gyakorlat során éber, élénk a figyelem 4s a fegyelem
is. A tanulónak olyannyira kell figyeljen a kérdések tartalmi
határára„ sorrendjére, a!bővitések és étalakitésok során létrejött változatokra/s arra is, hogy ma g& is be kell többször
lépjenek egy-egy szereplő munkájába vagy annak megismétlésébe/
hogy teljesen lehetetlenné - és a szemükben fölöslegessé is vélik a sugás, a könyvből való puskázás.
4.5. 3. Nő a szabad társalgási kedv, variáló 1‹.:szség, a nyelvi
tormakincs elemeinek sokszori előkerülése folytán azok funkciónélisan elmélyülnek, gyors felidézésre és alkalmazásra képes
emlékezeti - készségi anyaggé válnak.

4.5. 4. A gyakorlat kisrhető tetszés szerint irásbeli megoldásokkal Imás-más tanuló irásban „kigyüjti" az elhangzott kérdések közül a bizonyos szerkezetfleket, pl. a kérdő szócsoportosakat, azok leirja mellékmondatban, máskor speciális bővitő gyakorlatokat végeznek a kérdésekből, válaszokból. Ezek főleg a
jó felkészültségii gyerekek legyenek, ha éppen az osztály zömével
inkább sulykoló drill-gyakorlatot akarunk végezni./ Ha szelvényes tábla áll rendelkezésre, akkor a különböző feladattal megbizott tanulók egyszerre, egymás zavarása nélkül dolgozhatnak,
As a végén hasznos példatár áll mindenki előtt, melyet az érté-
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kelés után mondatonként kórusban felolvastanunk. A házi feladatok ellenőrzése is folyhat egyszer/.e több tanulóval a szelvényes
táblán /ezek a gyengébbek, ha esetleg egy speciális, a továbbiakban már nem alkalmazott gyakorlatot mutatunk be, végzünk a jobbakkal/. A gyakorlatban az öt fős szelvényes tábla vált be a legjobban nyelvoktatásunkban, ahol a ftanulték összesen két tipusu gyakorlatot oldanak meg egyszerre: az első, harmadik és ötödik tanuló
egyiket, a második 4s negyedik a másikat. Ezeknek a kijavitása
is a „javitók" feladata. A javitést már a kérdéskapcsolás orális
mankája alatt 'megkezdik - piros körökbe téve a hibákat, fölé irva a helyes megoldást - 2 5s az osztály orális munkája ezután kezdődik a felirt mondatokon.

4.5. 5. Az óra utolsó kérdóskapcsolási „fordulójában" gyakorolt
kérdéskapcsolási szinten az olvasmányt ugy vehetjük át, bogy
megforditjuk. A „magyar vendég" kérdéseit más-más tanuló forditja, ismét más bőviti, majd átalakitják, ismétlik, és a kint 61_16
szereplők adják a válaszokat előbb egyszertien, majd megismételve bővitve, átalakitva.
4.5. 6. Gyenge tanulócsoportnál érdekes eredményt hozott, s aztán többször /negyedévenként más-más olvasmánnyal/ elővett eljárás lett a párhuzamositás: mielőtt nekilátnánk az előzőleg már
végzett, gyakorolt kérdéskapcsolásnak az olvasmányról /vagy éppen egy nagyobb kapcsoltkérdés-számra való áttérés előtti,
„játékból" elvégezzük a kérdéskapcsolást pusztán anyanyelven.
Majd utána azonnal az idegennyelvi változat következik, végig
az egész olvasmányon. Egészen gyenge osztályban csináltuk ennek
azt a változetét is, hogy kérdés - válasz egységenként ment a
párhuzamositás. A „játék" nem vált eredményt hozott: a tanulók
váratlan derilvel vettek részt benne, és a rákövetkező kérdéskapcsolás lendülete, kifejező volta meglepő volt: magyarázható
azzal, hogy itt voltaképpen „visszaforditást" végeztek a tanulók, az idegen nyelvü, talán fásult és lemerevedett formák friss
erővel teltek meg. S amellett, hogy megakadályoztuk, hogy értelmi tevékenységük egyirányu legyen, az élő l magyaros forditás fe-

96.

II. 4.5./ 96.
16 tettünk kirAndulást. /A tanulók azóta mindig stir3etnk, aikor tartunk u magyarórát" is./
4.5. 7: Eg6szen jó vagy tagozatos osztályokban előre kerülhet

már a kérdéskapcsolás eljérásához a „hólabda" beszélgetés.
Ezt azonban tipikus előfordulási helyénél, a II. 6. fejezetben levő képelőzmény - képleirás - képkövetkezmény nyelvi gyakorlatánál mutatjuk be és elemezzük.
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11.5. NYEIVTANITISI MUNKA A KIPS FORGATÖBEREaDEZÉSSEL

1. "Nihil est in intellectu, clued non Drius fuerit
in sensu" - kezdi Comeniust idézve tanulmányát TILASI IDA
/Audio-vizuális közlemények 1965.3.1. Valóban egyik legfontosabb alapelv, mely végig kell, hogy kisérje nyelvtanitó
munkánk egészét, a szemléltetés.

5.1. 1. Az idézett tanulmány nagyszerü világossággal foglalja össze a didaktikai segédeszközök fejlődését a négy
nemzedéken át. Az első generáció vizuális szemléltetését a
szájmozgás, mimika, gesztus, dramtizálás, motorikus és tárgyi szemléltetés, rajz, kézirás alkotta. A második generáció eszközei között találjuk a tankönyvet, nyelvtant, szótárakat, szemléltető képeket, applikációs képeket, reprodukciókat, plakátokat, térképeket, nyelvtani táblázatokat;
a harmadik generáció hozza az episzkópos vetitést, diafilmet,
diapozitivot, némafilmet, az audio-vizális szemléltető eszközöket /szinkronizált magnószalag - diafilm, hangosfilm,
televizióadást; a negyedik generációnál találjuk az oktatógépek, nyelvi nagylaboratóriumok számára a programozott
tanitási anyagot.
5,1. 2. Ezeknek a felidézésére a fenti tanulmányból azért
volt szükség, hogy az itt bemutatásra és tárgyalásra kerülő berendezésnek helyét világosan ki tudjuk jelölni.
A második generáció eszközei közül való, azokhoz társul,
- a szemléltető képek egyik fajtájának fogható fel a mi
kép-, illetve rajzsorozatunk, mely egy történet, téma vagy
tárgyi komplexum fő mozzanatait ábrázolja időrendi, illetve logikai sorrendben.
5.1. 3. Elgondolkodtat talán, hogy mikor a harmadik, sőt talán a negyedik generáció nagy vivmányainak tanui vagyunk •
szükséges-e a második korszakra jellemző eszközt létrehozni,
vele kisérletezni?
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Azt hiszem, igennel kell felelnünk. A nyelvt'anitás számára ez a korszak fedezte fel a valóságot, horta felszinre
Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Basedow hagyatékából a reális
szemléltetés igényét, gondolatait. Eszközt kerestek, mely
"kizárja az anyanyelvről a7, idegennyelvre való forditást: az
idegen nyelvbe közvetlen bevezetést nyujt az anyanyelvi kerülőut megtétele nélkül" /HARTMANN, 1895. 9., 13.0./. Ők alkalmazták először a nyelvtanitásban a tematikus faliképeket /évszakok, környezet, test stb.!, az igéket, mellékneveket, azok
fokozását, a számneveket ök szemléltették először, majd a történelmi, mondai és mesejeleneteket, városképeket, térképeket
is bevonva a szemléltetésbe. ks ezek az eszközök még ma is a
legelterjedettebbek, az uj generációk uj eszközeinek előretörésével párhuzamban ezek is fejlődnek, uj s uj változataikban
igyekszenek megállni a versenyben, s nem is sikertelenül. A
harmadik és negyedik generáció eszközei nem terjedtek még el
széles körben, nyelvi tankönyveinket nemkisérik eyenlőre
központi kiadásu ilyen fejlett szemléltető eszközök.
Másik meggondolás, mely ennek az eszköznek alkalmazására késztet, az, hogy egy röpke felmérés is bizonyitja: csak hazánkban ma mintegy 2oo féle nyelvkönyvből tanitjuk, az idegennyelveket, ugyanakkor nem rendelkezünk a hozzájuk szükséges diafilmmel l diapozitiv anyaggal. S azt hiszem, ha ezekkel az
eszközökkel már bőven el leszik is látva, akkor is megmarad
tanárainkban az az igény, hoy könnyü és olcsó módon tudjanak
szemléltetni egy-egy nekik tetsző anyagot, melyet éppen tanitani akarnak a nyelvtanitás bármeiyik területén és fokán.
Tehát a tanári aktivitás kisérletező és önállóság-igénye elégül majd ki ezzel az eszközzel a jövőben is. Barmilyen anyag
földolgozható vele: olvasmanyi egység, egy-egy ujságcikk,
érdekes adoma, aktualitás stb. Egyik helybeli jármügyárunkban ennek segitségével dolgoztuk fel az autómotor és karoszszéria anyagát.
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A veadéglátóiparban a vendégelés, szállodai szolgálat anyagát
szemléltettük vele nagyon tetszetős eredménnyel; a motor részeinek funkciójától azok mozgásáig, a szomoru és kapatos vendé3 kiszolgálásától a szép bucsuvételig.
5.1. 4. l958-ban kezdtük a kisérleteket, melyek során alakult,
fejlődött ki a képes forgatóberendezés és alkalmazásának mai
formái. Eszközünknek ugy érzem - fontos előnyei vannak az általában használt mai szemléltető eszközökkel szemben. Azokat
csak az iskolában használhatjuk, ennek képeit a tpnuló magával
viheti, az órán kivül is adhatunk feladatot vele, bármikor máshoz is reprodukálhatja bárki. A szokásos képi szemléltető eszközök zömével csak nehezen képzelhető el feladatokat kiadni
kisebb csoportoknak, anélkül, hogy a többi figyelmét is le ne
kötnénk, alkalmazásuk nagyrészt a csoport egésze előtt folyik,
s közben nem igen lehetünk tekintettel az egyes tanulók egyéni
tempójára az anyag begyakorlásakor.
Ur érzem, az itt bemutatandó berendezés azoknál sokkal
egyszerűbb, ezeket a problémákat előnyösen és természetesen
oldja meg, fő értékét abban látom, hogy nagyobb az óra módszeres lépései között való elhelyezési rugalmassága, a gyakorlat
során könnyebb a részenként való visszalépések, visszautalások
lehetősége /mint például a dia- stb. képsoroknál/, valamint
hogy a berendezést használó tanár vagy tanitvány tetszés szerinti nagyságu lépéseket választ, tetszés szerinti egységeket
foglal össze, tekinthet At egy gondolatcsoporttal egy-egy szöveg vagy téma feldolgozásakor.
.22. 2. A képes forqatóberendezés egy közös tengely körül forgatható /kerek lapos csőgyürdkkel hozzákapcsolt/ kb. 25-ször 3o ernes lemezekből áll, mely "lapokra" kék vezérlő sin közé fehér
kartonlapok csusztathatók, melyekre a képek, rajzok kerülnek
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ragasztással. E_;5,--egy olvasmányról, témáról azok celekményi,
tárgyi, illetőleg gondolati sorrendjében 12 rajzot készitettünk. Ezek a rajzok, képek egyforma nagyságu cselekmény-, 11letve gondolat-közt lépnek előre. A rajzok egyszerüek, kevés
elemből állnak, különösen kezdő fokon. A tusrajz az osztály
távolabbi pontjairól is jól látható. /ailön figyelmet kell for,ditani a rajzok esztétikumára: a tanulók készitette rajzok valóban nem elégitik ki ezt az igényt./
Eddig magam mintegy kétszáz rajzsorozatot készittettem,
főleg jól rajzoló diákjaimmal. Több sorozat az iskolában használatos tankönyvek egyes olvasmányainak anyagát tartalmazza,
de több sorozat van készen külön, összefoglaló témával is:
A fájdalom, Az öröm, A szerelem az ember életében, Évszakok,
Időjárás, Sportok, Egy nap története, Eletünk nagy állomásai,
Helyes és helytelen viselkedés, Hova viszem, vinném külföldi
vendégemet, Városunk képei, Egy-egy irodalmi mil tartalma stb.
Tervünk, ho,.;y a T anácsköztársaság reformtervezete témáit lerajzoltassuk, mely a mai napig legteljesebb képsorozatokat
jelöli meg /az iskola, a test, lakás, család, emberek foglalkozAsai, tevékenységei, középületek, országismeret tárgyköreiben!. :Tost készül/ a mai napok történetét megörökitő mintegy tizenöt sorozat /Urkutatás, Pblitikai események, Kennedy,
King, Olympiák, Bernard, Hemingway/.
Nyomdákban tudakolóztam aziránt, mennyivel drágulna meg
egy-egy tankönyvünk, ha olvasmányai közUl hatot - hetet ilyen
rajzsorozattal látnánk el. A tankönyvek előállitása mintegy
2o %-kal lenne kölségesebb. A stencilezés nem biztat reménynyel, nem világos rajta a rajz, a fénymásolás csak egyéni előállitásra és sokszorositásra vehető igénybe, de speciális anyagok sokszorbsitására ez látszik a legkedvezőbbnek.
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3. A képsorokkal foglalkozó szakirodalom meglehetősen sokrétü. A gyakorlatban főleg tematikus képeket tárgyalnak. Már
HARTMANN /1895. I7. 0 . 1 elmondja, hogy ilyen képek kellenek az
oktatásban, mert a róluk való tanulói beszéd mindig konkrét
"mindig valódi észleléseket fejez ki az idegennyelven, mely
Magasabb termeKenysegü, mintha pusztán forditana".... és
"többet ér, mint bármely kivülről tanult szöveg felmondása".
Ilyen képek merülnek fel a következő kor metodikusainál is
/Lux, Petrich, Aronstein, Bohlen, J. Schmidt, Closset/, C.E.
Eckerleynél, neenél mar megjelennek a cselekménysort követő
rajzsorok is. A mad franciaországi metodika alkalmazza a legteljesebb szemléltetést a jelentésfeltárásban /természebes
bemutatás, képfajták, gesztus, mimika, szinonimák, antonimák,
körülirás, meghatározás, szövegösszefüggés, croquis -k, vö. BALT6
IN/T 1962.4./.
ANTHER /INYT 1964.3./ már képsorozatokról számol be, és
kitér a képek elkészitésének metodikai elveire is: szervesen
kapcsolódjanak egymáshoz /"sorozatos eljárás"!, egy-egy képelem
tervszerü kiemelése legyen -mindegyiken /"komPonáló eljárás"/.Elemzi a tanitási célokat, helyzeteket i§, melyekben ők e képsorokat alkalmazzák: - lexikai ismeretek megszilárditása és aktivizálása dialogikus beszélgetés formájában; - a hallás utáni
megértés jártasságainak és készségeinek fejlesztése; - szabad
beszélgetés fejlesztése tanári kérdések és tanulói feleletek
formájában;
beszédkészség fejlesztése képleirás, elbeszélés,
beszámoló /riport/ formájában; - írásbeli kifejezés fejlesztése
irásos válasz, irásbeli képleirds, tudósítás formájában;
anyanyelven megfogalmazott tények értelemszerü tolmácsolása; nyelvi ismeretek megszilárditását és aktivizálását vagy jártasságok
és készségek fejlesztését célzó házifeladatok megoldása;
szóbeli és irásbeli szAmonkérés /iskolai dolgozatok is/.
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1. A kepi szemléltetés célja tehát a szemantizáció bőví-

tése. 4. hang immanens funkcióját egésziti ki a szemantikai
funkcióval ugy, hogy közben beszédre indit /beszéd-stimuldtor
funkciói.

.2.3. 2. A tematikus faliképekkel szerzett tapasztalatok nem
kedvezőek. LeYdkai összefoglalásnál használhatóak 4 de rendszerint megállnak a kép leirásának nyelvi formáinál, nyelvtanáraink véleménye szerint a formakincs elmélyitésére és gazdagitására sokkal jobb eszközeink is vannak. /A ciklusos nyelvoktatási módszerben a 11.6. fejezetben leirt képelőzmény - képleirás - következmény nyelvi gyakorlatánál alkalmazhat 5k haszonnal./

j.3, 3. Általános és belátható az az igény, hogy a cselekményes, az egyes olvasmányok menetét követő praktikus képsorokat
keresik tanáraink, melyek bárhol alkalmazhatóak, gyakorlataik
sokrétüek. A nyelvkönyvek olvasmányai mellett álló, azok egyegy jelenetét, tárgyi elemét ábrázoló, esetleg az érzelmi folyamatot meginditó képek helyett MAGOS /iNyT 1958.3. 82.0./
is ilyen képsorokat hiányol. Maga is merajzolt több jelenetet
az olvasmányokból, melyekből a tanulók majd fali rajzokat készitenek.
A képes forgatóberendezés ezeket az igényeket igyekszilc icielégiteni o
it 4. Ezek után térjünk rá, milyen munkák, gyakorlatok
vérezhetők el a képes forgatóberaadezésse/.
Elöljáróban annyit, hogy bármilyen munka előtt pontosan
kijelöljük, irnyitjuk a tanuló munkáját. S ha már a feladattipusokat ismerik is, megkérdezzük, értik-e a feladatot. A képek mellett a kartonon szabad hely au, oda beilleszthetők az
un. iráivitó szalagok. A kérdőszavakat nehézségük szerint három
csoportra osztottuk. S ezekből irunk odaillőket, eddigi gyakorlatunkban magyarul. /I. csoport: ki? mi?, kik?, mik?, milyen?,
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milyen/ek/ a..., hány?, mennyi?, hányadik?; II. csoport: hol?,
mikor?, ki/kelt?, kivel?, mivel?; III. csoport: hogyan?, miért?,
mi célból? és a kérdő szócsoportos kérdéseket./ S erre az irányitó szalagra kerülnek föl a későbbiekben és más tipusu munkáknál például a lehetséges kötőszók, melyek közül természetesen a mellérendelők egyszerübbek, az alárendelők nehezebbek.
Itt adunk utasitást arra is, hogy milyen bővitést alkalmazzon
/tárgy, jelző, igenév, igeneves szerkezet stb.!.
A végezhető munkák vonatkozásában sok ösztönzést kaptunk
BAYER Lné cikkéből /IN/T 1961.6./ is, bar 6 sem rajz-sorozatokról, hanem összefoglaló képekről ir.
5.4. 1. hét lehetséges mozzanatot nAr ő is feltárt: ezek a
képleirás és képelmondás / Bildbeschreibung és Bilderzahlung/.
A két elnevezés magában hordja lényegét: hogy kezdő fokon is
alkalmazható a kép leirása egyszerti határozószós kifejezésekkel, főnévre való kérdésekkel, valamint a kép elmondása igékkel, bővitményekkel, igékre való kérdésekkel.
5.4. 2. Ugy érzem, hogy további lépések lehetségesek, hozzáfüzve, hogy a gyakorlatban nagyon jó tapasztalatokat nyujtottak eddig: ilyen a kép értelmezése /a cikkiró terminológiáját
folytatva: Bilddeutung / kitérve már a cselekmény körülményeinek motivalására is, valamint a tárgyak anyagára, előállításának ipari, kereskedelmi vonatkozásaira, hasznosságára, alkalmazási módjára /egyéni kitérések!/. Mondattani gazdagodást tételeznek föl az ilyen mondatszerkezetek: Itt látjuk X-et,
amint,...;. hint tudjuk,....; A következő képen már azt figyelhetjük meg,.... stb.
5.4. 3. Jó értékü gyakorlat a képkapcsolás /Bildverknüpfung/
külonösen haladó fokon itt bontakozik ki eszközünk valóban
rugalmas volta: elöre - hátra utalások és kapcsolások, alárendelesek lehetségesek _;azdagon, ujy, hogy közben a képeket is
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előre - vissza forgathatjuk a többi tanuló előtt. Ugyanigy
alkalmazható a berendezés az összetett, idő-, ok- stb. viszonyt tartalmazó Kerdések, mellekmondatok anotásánál is.
4. ,lazdagitja a gyakorlatokat, valamint élőbbé, személyes vonatkozásuvá teszi őket a kapcsolatkeresés / Bild und
Assoziationi, mikor az egyes rajzokkal kapcsolatban azok hangulati tartalmának feltárását végzik, személyes élménydket,
az ő környezetük példáit, emlékeit mondják el a tanulók.
/Der Tisch: Möbelstück, woran man sitzt; Eisenbahn: vomit man
fahren kanft, wodurch die Stildte, Tinder verknüpft werden usw.
- Na, und wie steht es bei Ihnen damit? Haben Sie schon sowas
sesehen, erlebt, erfahren? usw./
Mindegyik gyakorlat végén azok megfelelő foku összefoglalása, értelmező, bővitő elmondása következik a tanár vagy a
jobb tudásu tanulók részéről, gyakran irásbeli rögzités, vázlatkészités. Minden gyakorlat többször is sorrakerül, az órák
sorozatában is, mis teljes biztonsággal nem megy.

5.

berendezéssel lehetséges transzformációk. Bármikor
átalkithatjuk az elmondottak /kérdezettek/ igéinek idejét,
módját, az alany/ok/ személyét, számát, mely transzformációk
szinesitik az elmondottakat, s a tapasztalat szerint csak az
első két - három mondat különleges hatásu, utána a tanitványok
nagyszerüen beilleszkednek az uj szemléletbe.
/Például a jövő idő, feltételes formák, második személyek alkalmazásánál./
Sürün alkalmazott a szituativ transzformáció. A cselekményes rajzsoron levő egy-egy személy helyébe képzeli bele magát egy-egy tanuló, aztán azok nevében társalognak, azok nevében mesélik el első szemé]yben, más-más időben, módban, mi
történt velük, mi volt a részük a cselekményben. Derüs helyzet,
50,4.
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mikor egyik /esetleg odaképzelt/ komikus szereplőként kell
valakinek elmondania a történetet első személyben, s a visszája, mikor megismétléskor második személyben beszél igy társáról, társairól /MAtyás király lusta főurai, Eulenspiegel fuvarosa stb./ De mindenképpen hasznos ez a gyakorlat-tipus,
hiszen igy a történet rejtett részletei tárulnak fel l nő a fogalmazási készség.

5.4 4.

6. Később kerül majd sorra a tartalomelmondás a forgatóberendezés segitségével. Itt voltaképpen a képek nyujtják azt
a "vázlatot", melyet általában támszavakkal szoktunk megadni,
ha képsort nem használunk.

5.2. 5. A képes forgatóberendezést minden metodikai mozzanatban
alkalmazhatjuk: az uj anyag előkészitésekor, az első forditás
során és után, a gyakorlásban, összefoglaláskor, ismétlő-rendszerezéskor; hálás eszköznek bizonyult számonkéréskor is.
21. 6. Az óravezetés nagyon rugalmassá válik a berendezés használatával, hiszen a vele végzett gyakorlat szerepelhet közpor
ti helyen, valamint összefoglalásokkor és lezárási mozzanatként is. Közben mindig nagy az aktivitás, nagy és konkrét irányu a figyelem, mint HARTUANN /1895. 26.o./ is ezt a sajátosságot emeli ki: a tanulóknak oly magas foku a figyelme, hogy
a tanárnak nem kell fegyelmezéshez folyamodjék, hiszen a tanuló "érdeklődését annyira igénybe veszi, hogy rendszerint eszébe Sem jut, hogy haszontalankodjék".
A szöveg és kép összekapcsoláskor a kezdeti időben a tanár is elöl áll, mozdulataival imitálja, sugallja a mondanivaló, a begyakorolt munka során már inkább a tanulók mögött 6.11va szólitja fel, akik válaszolnak, ismételnek, bővitenek, átalakítanak. Munkája itt már lényegesen megkönnyül, főleg az
Óra dinamizmusát, élénkségét kell kellő szinten tartania
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Az órákon folyó egyéb munkák esetén a forgatóberendezés
képsorát kiadhatjuk már az óra elején egy-egy tanulónak, készitsék vele elő az óra egy majd soronkövetkező mozzanatát,
például a képek alapján való tolmácsrendszeres gyakorlatot,
tartalomelmondást. S ha több ilyen berendezés is rendelkezésre áll, két-három tanulónak is kiadhatók, hogy majd bizonyos
gyakorlatokat végezzenek el vele.
5.6. 1. Ide kapcsolódik a forgatóberendezéssel végzett munkák
egyik jellegzetessége: vele a beszéd, rondolatok menete általában meggyorsul. Utalunk DUSAN mérésére
1965.1. 105.0.1,
aki e,.zr egyperces filmtekerccsel kisért szöveg elsajátitásának idejét álliGotta szembe azzal az elsajátitással, melyet
nem kisért filmtekercs. Az eredmény: a filmtekercshez kapcsolódó beszédben átlagosan kevesebb volt a hiba, és ;yorsabb
volt a tempó, mint a film nélküli puszta szöveg ismétlésében,
de a szókincs az utóbbinál nagyobb volt. A magunk megfigyelése is: a képekről való beszéd kevésbé csevegő, a gesztus-formák is sokszor a mutatásra korlatozódnak, a kifejező jelleg
is lanyhul. Ezért kell allandóan váltogatni a képekkel és a
képek nélkül folytatott beszédet még egy óra mozzanatain belül is.
5.6, 2. A forgatóberendezés használata sokszinüen érvényesül
az irásbeli munkákban. Günther emlitett didaktikai meglátásai
mind érvényesülnek itt. VON ROD EN /1899./ gondolataira kell
még utalnunk: a képek alapján készithető munkák szerinte a
diktátumok, a válaszadás idegennyelvü kérdésekre, idegennyelvU kérdések, mondatok készitése az uj nyelvtani anyag alkalmazásával, e mondatok ragozasa irásban, a kép részletének oszszefüggő leirása, a feldolgozott anyagról elbeszélések idő-,
mód- I személy- stb. variációkkal.
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A képsorokból néhány példányt kemény kartonokra ragasztottunk kétfelől, és ezekről a "kártyákról" a tanulók egy-egy csoportja közös otthoni feladatót készithet, melyet a következő
órán bemutatnak.
A képsorokról való irásbeli mlinka teljesen eltérő jegyeket
hordoz a szokványos írásbeli feladatokéitól. Itt valóban a tanuló előtt álló reális elem kap megfogalmazást: az irás, az
irdsbeli kifejezőkészség egészen más utakat jár, mint a hagyomAnyos szövegmunkáknál.
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G. KÉPEIUMENY - KÉPIEIRAS - KÖVETKEZMÉNY ELVI GYAKORLATA
6. 1. Általános, sokrétüen alkalmazható nyelvtanitás módszer,
mely szintén a nyelvtanitás minden fokán, minden szervezeti
formájában alkalmazható, a vele feldolgozott agyag mennyisége
és bonyolultsága a tanitványok felkészültségi szintje szerint
viltozik.
6. 2. C6l;ja. az idegen nyelven való ,4oadolattársitás, az idegen nyelven való gondolkodás fokozatos kiépitése. Segitségével a megtanult idegennyelvi lexikai anyag, formák, kifejező
gesztusok állandó leltározását, aktivizálását, bővitését végezzük, egyre fokozottabb Arnyalatu, lendületü önkifejezést
alakitunk ki vele. Fejlesztjük e gyakorlattal a nyelvi leleményességet: a nyelvi ismeretek mindig ujabb taralomhoz való kaccsolásának, alkalmazásának készségét. Célja az idegennyelv anyagában való állandó gazdagitás, elmélyités, a jó előadási forma, kellő véleménynyilvánitás kifejlesztése, a fantázia általános és speciális, nyelvi területü fejlesztése. Ugy
gazdagitja a gyakorlat a nyelvet tanuló készségeit, hogy nem
lép tul a tanult anyag keretein, hanem főleg a már elsajátitott anyag alkalmazási lehetőségeiben épit ki uj, erős készségeket, s ezzel ad nyelvi biztonságot és szinességet.
6. 3. Lefolyása: a tanulóknak bemutatunk egy képet. Idegen
nyelven, de nagyon egyszerű, mindenki számára érthető formában,
fokon értelmezzük, magyarázzuk, mit ábrázol, kik a szereplők,
hol, mikor, miért történt a bemutatott jelenet. Utána akár
közvetlenül /de a nyelvtanulás kezdetén s a tanfolyamok, szakkörök gyakorlatilag kevesebb, legfeljebb egy-két évig együtt
levő társaságánál a tanitványok otthoni felkészültsége alapján/
beszélgetést kezdiink róla. Ez a beszélgetés nagyon sokféle lehet: kérdés feleletes, tolmácsrendszeres, kérdéskapcsolásos,
az inkább elmélyitő jellegű társalgástól egészen az összefoglaló jellegű tanulói leirásokig, elbeszélésekig.
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6 • 3, 1. Kijelöljük a tanulók egy csoportját, amely elmondja
majd, mi vezetett eddig a képig: mi az ábrázolt jelenet
e 1 őzménye.
Alakitunk egy másik csoportot is. Ennek feladata 13sz a
képek sokoldalu /helyszin, alakrajz, alakok, tárgyak helyzete, szereplők célja, érzelme, akciója/ leirása. A
harmadik csoport azt fogja kifejteni, elmondani, mi lett a
jelenet cselekményl megoldása, a további történet, a
következmény.
Hasonló eljárást láthatunk SIMON Jné gyakorlatában lelőadta a TIT 1966. januári módszertani ülésén/ 1 ahol a kép háromdimenziós leirásáról beszélt. A képet le lehet irni a
tárgyak sikján: mi, hol /mitől mennyire, merre stb./ látható;
miből készül; mire használják; - a személyek sikján: ki, hol,
kivel látható; ki milyen; mi a foglalkozása, mit csinál most;
- a ,-;ondolatok, események sikján: ki honnan jött, midrt; mire
gondol, mit érez, mit csinál, mit mond; mit fog tenni stb. igy egészithetőek ki a tőle hallott elgondolások. Eljárásunk,
a képelőzmény - képleirds - következmény nem szinteli mereven
a dimenziókat, azokat együtt t egyszerre jeleniti meg, mindig
azt a vonatkozást hozva felszinre, amelyik az elbeszélés, leirás gondolati sorrendjébe beleillik, távol all tőle a leltár
szerü felsorolás t a szintek merev elhatárolása.
2. ljárásunk során az éppen tanult olvasmány, téma egyik
jelenetének rajzát akasztjuk a táblára a tanulók elé. Ehhez
viszonyitva az előzmény a szöveg t téma hozzávezető része, a
leirás maga az illető helyzetet elemzi, a következmény az olvasmány befejező része. A tanulók különféle szintü, jellegü
munkákat kapnak vele kapcsolatban / maga az elbeszélés, később
ehhez kapcsolják hozzá a véleményüket is, mondjanak el hasonló
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hallott történetet, mondjanak a történetre feltételes tartalmi variációkat: mi történt volna, ha stb., képzeljék bele magukat, más személyeket, társukat a történetbe: esetleg ezt is
felteteles formában, cseréljék ki a történet korát stb.!. Igy
az övékétől elterő tartalmu, értékü megoldásokat látnak, hallanak majd az Órán. /Itt persze egy egy megoldást elhangzása
után össze is foglalunk a tanulók közös munkájával, tolmácsrendszerrel, kórus - szürés gyakorlattal./ Ez az eljárás jól
mozgósitja a törekvőbb tanulókat, a gyengébbek, kisebb érdeklődésüek lelkesitő példákat láthatnak. S mindenkinek joga van,
hogy a neki adott feladat mellett bármelyik másikéra is felkészüljön, esetleg minél jobb, tetszetősebb megoldással.
-

62.21. 3. De lehet a tankönyvi anyagtól teljesen eltérő témáju,
jellegü kép is a gyakorlat alapja, bármi, amiről már a tarmltak alapján beszélni tudnak.
Például: bemutatok egy képet tanitványaimnak. Lt látnak
rajta? A család tagjai békés vacsorázás közben, mikor valaki
az ajtót felszakitva berohan, kiált'valanit. Az arcokon megdöbbenés, ki menekülni készül, ki tanácstalan, az apa bátran
felugrik stb. Elmondom erre, hogy a berohanó ember a velük jó
viszonyban élő szomszéd, és most azt kiáltja, hogy tüz ütött
ki a házában. A következő órán a tanulók más-ms csoportjai
elkészülnek, hogy erről a történetről - képről - a későbbi eseményekről beszélni tudjanak. Később majd éppen az fogja jelenteni a feladat érdekességét, magasabb fokát is, hogy a tanulókkal nem állapodunk meg ilyen történetben, hanem tőlük várjuk
az értelmezést, megoldást. A beszélgetésekkor aztán egy sor
elképzelést földolgozunk; ezek mindegyike tartalmaz hasznos,
nyelvkészség-fejlesztő tulajdonságot, hiszen a anulók értési és előadói stilusa fejlődik vele. /Minden értelmezés meghallgatása után közös feldolgozás és értelmezés, értékelés./
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A tanulóknak ugy kell kövessék az értelmezési változatokat,
hogy azok elhangzasa után - vagy mint a gyakorlatban általánossá vált, közben is - el kell mondják társuk véleményét,
mellékmondati formák, függő beszéd, valoszinütlenségi formak
alkalmazasával. S a következo órán bárkinek reprodukálni kell
egy vagy több tartalmi elképzelést legyet esetleg irásos formábani, melyet az oran hallott.
A tapasztalat szerint egy &v. folyamán 7 - 8 képpel kapcsolatban vezethetjük be a képelőzmény - képleirás következmény
nyelvi gyakorlatát.
6.3. 4. A következőkben majd a mar földolgozott képekre
többször visszatérünk. E visszatérések feladata nemcsak a
gyakorlat anyagának, az elért szintjének megőrzése, hanem esetenkénti fejlesztése.
Kedves emlékem erről az elmult év egyik képe /Nők Lapja
cimképe, 1967. szept. 16. - egy vitorlázó ifju hölgy, mögötte
egy szőke férfi ül, a tóparton erdőség, modern szállodai. Első
alkalommal a Balatonnál töltött idő szépségét beszéltük mes s
sok egyéni történet került felszinre, később a magyarországi
idegenforgalom került szóba, a szép kocsik, majd történetek:
mi hozhatta a3sze a két személyt. Igy alakult ki a Die Blume
von Hawaii cimet kapott téma. Előzménye: a hires szinésznő,
Hawaii kedvence, sok operett hősnője nagybátyjától földkörüli
utazást kapott ajándékba. Négy napot akart országunkban tölteni, de itt városunkban megismerkedett egy svéd mérnökkel, annak kocsijával lementek a Balatonra. Képleirás: a szép és könynyed női arc, alak, ruházat, az áhitattal néző fiatalember,
kint a parton a kellemes séták szintere, a park, a modern, nemrég épült szálló. És a befejezés is a tanulók fantáziájában
született meg: néhány nap mulya érzékeny bucsu a vonatnál, a
lány beszáll a párnás kocsiba, integetés. Aztán a fiu gyorsan
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telefonál haza, városunkba, a garázsba a főnökének, hogy kipróbálta a kocsit, már semmi hibája. A lány pedig átment a
fapadosra, s a következő állomásról táviratozott haza Rae,kecölre: az esti fejésnél otthon leszek, Böske.
A történet csupán éreztetni akarja, milyen jellegü, csattanóju megoldások jönnek elő a tanitványok fantáziájából. Ez
is a mintegy nyolc derüs megoldásnak csupán egyike. És ilymódon, hogy a történet az idők folyamán állandóan nő, szinesedik, a nyelvi formakincs is bonyolultabb lesz, állandóan ad
uj feladatot, soha nem veszti el érdekességét és aktuális jellegét. A tanulók fantáziája állandóan működik, hat, alakit,
csak szabad teret kell nyujtani neki. Már K2ON /1900.1 sikraszáll amellett, hogy a gyermekeknek, a tanulóifjuságnak nagy
fantáziája van, csak használni kell, támaszkodni rá.
tar,ténet, a kép legyen érdekfeszitő irja - 9 a tanulók szivesen
beszélnék, fantáziájuk megnyílik." Minden embernek van -l'antáziája, nyelvi adottsága, ha számára érdekes dologról, érdekes
módon nyilatkoztatjuk meg.
A feldolgozott képet egy tanulóval kis albumba ragasztajuk, később, a következő osztályokban is őrizzük. Azokra, melyek jó élményt nyujtottak, még évek mulya is visszajárunk,
immár sokkal nagyobb szóbőséggel, formakinccsel. Jutalomszereplések elsőszámu szereploje egy-egy ilyen kép.
6.4. 1. Nagy gonddal kell kiválasztnni a feldolLwzandó
képeket, Általában azokról sikerül változatos, jó beszédgyakorla-tokat csinálni, azokat bővítik, változtatják szivesen
a tanulók, melyek szinesek, kellő érzelmi fokuak inblickfnrgosak"/, melyek drámai /nagyon jók a színházi jelene -tk és
filmképek/ éles helyzetet ábrázolnak, valamint azok, amelyek
- humorosak. Vicclapjaink, képes folyóirataink rajzos viccrovatai állandóan "szállitják" a remek anyagot. Későbbi,
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erősen haladó fokon egyre inkább helyet kaphatnak a politikai ragy sporteseményekről készült fényképeknek, történelmi
jeleneteket, irodalmi alkotások jeleneteit ábrázoló művészi
alkotások reprodukcióinak, rajzoknak, sokszor mühely- és
gépraijzoknak vagy akár grafikonoknak, térképeknek az elemzései, a velük kialakitott történetek feldolgozásai.
6.4. 2. A gyakorlat középpontjában sok esetben nem kép all,
hanem egy-egy jellegzetes idegennyelvi szólás, kifejezés. Az
illető szólást, kifejezést megmondjuk a tanulóknak a magyar
jelentéssel együtt, és ők aztán olyan történeteket állitanak
össze, melyek során az egyik szereplő mondani fogja, vagy éppen rá alkalmazhatjuk az illető kifejezést.
6.4. 3. Mind a képnek, mind a kifejezésnek ilyen történetbe
való ágyazásakor végig arra törekszünk, hogy a gyakorlatban
mindenki részt vegyen. Az elbeszélések közben kisebb egységenként összefoglaltatunk, egyes jellegzetes moniatokat a kórus
- szürés mozzanatával megismételtetünk, majd más-más tanulót
szólitunk föl, mondjon esy,-esy mondatra egyéb lehetséges megoldást, máskor, hogy az egyes mondatokon variációkat hajtson
végre. A tolmácsrendszer minden szereplőjét alkalmazhatjuk
itt is, különösen a bővitőket, mellékmondatba helyezőket és
főleg: a javitókat. Minden történet-változatot megismételtetünk más-más tanulókkal. Máskor egyes részletek bővebb meginra
doklásáb kérjük. Ki is térhetünk később, miként alakult volna
a történet, ha bizonyos cselekményi elemei helyett más történt
volna, ha más körülmények között kellett volna lezajlania.
A kialakult történet-változatokba sokszor viszünk olyan
motivumokat is, ami éppen akkor történt a városban, az osztályban /sportesemények, rendezvények stb.!. SIMON ané mutat be
cikkében AZ-YU 1964.5-6./ egy eljárás-tervezetet, ahol egy-
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egy "epikus keretsorba" - egy mérnoknő egy estéje - agyaz különböző magtörténeteket /szinház, más-más darabok elmeselése/,
majd egy-egy cselekményi részletet "lassitott filmként" apróz,
tágit tematikus, nyelvtani vagy szeMantikai vonatkozásban /pl.
jelenet hazaérkezéséről a lakás ajtaja előtt. Az uj tanitási
anyagot mindig a már meglevő epikus keretsorba helyezi uj magtörténetként. Eljárásunk megfelel ennek az elképzelésnek is,
azzal a különbséggel, hoy. itt - az ő kifejezésével - az "epikus keretsor" maga az állandóan bővülő, változó történet. 'A
lassitott film-szerü kinagyitást különösen a képleirásnál alkalmazzuk: ott van a tanulónak valóban élő képe a személyekről, jelenetről.
6. 5. A képelőzmény - képleirás következmény állandó kisó-

rője, jellegzetes velejárója a hólabda-gyakorlat.
6.5. 1. Lefolyása: az immár kidolgozott történetek beszédgyakorlatakor /a tolmácsrendszer, kérdéskapcsolás után/ itt ugy
megyünk végig a történeten, hogy az első tanuló egy kérdést
kap, arra válaszol, és továbbadja a gyakorlatot ő is egy kéI.déssel; a következő tanuló ugy válaszol, hogy válaszában benne legyen az alőbbi felelet is, kérdéssel továbbindit, a következő feleletében is benne van minden eddigi válasz és igy
tovább.
2. A hólabda-gyakorlat ilymódon föl tudja ölelni a képelőzmény, majd egy másik a képleirds és egy harmadik sorozat
a következmény tartalmát. A 3ouin sorokat elemezve ON
/19oo. 24.o./ figyelmeztetése szabja meg a hólabda gyakorlat
tartalmát is, hány mondatra terjedhet ki. Szerinte egy mondatszéria legfeljebb 30 mondatból állhat. "24-ig feszülten figyel
a gyerek, 25 után akaratlanul is ideges nyugtalanságot -banalsit" - irja. A magunk gyakorlatábnn egy hólabda-sorozat terjedelme nem haladhatja meg a 2o mond a tot /Gouin-nél mozgás
kisérte - a megjegyzés könnyebb volt több mondat esetén is/.
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6.5 t 3. Voltaképpen a hólabda-gyakorlattal teljesedik ki el-

járásunk valódi célja felé. A tanulók ilyen sok mondatot mar
nem tuclnak szóról szóra, csupán a mondatszerkezetet illetően
megjegyezni, ;yakorlatilag minden mondatot ujra meg kell alkossanak. nálló beszédükben különben mindig a legbegyakorlottabb, legegyszerübb formákat használnák, ha nem végeztetnénk velük olyan gyakorlatot, amely fokozza egyre a beszédük
iránti formai igényeket, hogy önálló beszédükben konkrét anyagon mozditsuk ki őket a bonyolultabb, komplexebb nyelvi formák,
majd kifelezések felé.
Nagyezsda EZ mutat rá a stiláris, lélekGani asszociációs
különbségekre a szöveg, a beszélt nyelv és a köznapi nyelv között. A szövegek földolgozása, az azok alapján indult beszélgetés mellett a Köznyelv is fontos. - Nos, a "köznyelvi"
leget törekszik az egész itt bemutatott eljárás, benne á hólabda-gyakorlat érvényrejuttatni a tanitásban, de nem ugy,
mint általában értik, hogy ennek jegyében kis, jelentéktelen
dolgokról "beszélgessünk" mindössze, hanem anynnyelvi gondolkodásunk stámára is érdekes, hozzá nem olyan csüggesztően
alacsony szinvonalu dolgokról essék szó idegennyelvi óráinkon.
ks ebben elsajátittatni természetesen azt az anyagot is, melyet "köznapi" szókincsnek, fordulatkincsnek mondunk.
6.5., 4. képelőzmény - képleirás - képkövetkezmény nyelvi
gyakorlata, kapcsolva az eddigi eljárásokkal, valamint a hólabda-gyakorlattal a nagy lendilletii és kifejező beszéd készségének hathatós eszköze. Nagy terület összefoglalására teszi
alkalmassá a tanulók idegennyelvi emlékezetét, folyton alakitva, fejlesztve a nyelvi formakincset, melyet önálló beszédük
során alkalmaznak.
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Hálás hatással van a nyelvtanárra is. Az ő fölkészültsége
mindig magas foku, nagyon alapos legyen ezeknél a gyakorlatoknál. Különösen kezdetben nagyon fel kell készülnie a képről
való beszélgetés irányitásának és értékelésének idegennyelvü
kifejezéseire, a kép, megoldások, hangulatának osszegzésére
alkalmas szavakra, szólásokra, a humoros csattanók találó változataira, hiszen az elemzésekkor adott kifejezéseit a jellegzetes helyzet miatt a tanulók nagyon megjegyzik /sokszor le is
irják, hogy majd később használhassák!. Később, ha már tapasztalatokat szerzett, jártas lett ezekben a gyakorlatokban, munkája könnyed, leleményes és árnyalt lesz, követi a tanulók fDlkészültségi szintjét - maga is értékes és }1ás nyelvi és pedagógiai készségek birtokába jut.
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II. 7. INFORMATIV - AKTIV GYAKORLATFAJTÁK

Zs. 1. A modern idegennyelvü-oktatásnak a fő célja a szemléltetés egyéb módszerei mellett maga az aktiv és élő szemléltetés is.
3ouin módszerével kapcsolatban JUBASZ mutat rá /MNY0.1964.5-6/
azok néhPiy fontos gyakorlati vonatkozására. Előn:-/-einek tartja, hogy a szókincsnek, frazeológiának azt a részét gyakoroltatja, mely valóban rendkivill fontos, de a tankönyvekből rendszerint hiányzik; közvetlen /direkt/ asszociációs kapcsolatot
teremt nemcsak a tárgyak és tulajdonságok, hanem a ccelekedetek és azok idegennyelvü megfeIalői között is; a motórikus lehetőséget alkalmazza az oktatásban; fokozza a nyelvtanulás 61ményszerüségét; az automatizáltság fokára emeli a mindennapi
sztereotipiát. Juhász feltárja a benne rejlő hátrányokat,
nehézségeket is: a témák száma nem növelhető tetszés szerint,
mert az órán nem lehet akármilyen tevékenysé g et folytatni
/Gouin ugyanis több, egyszerre lo téma feldolgozását is lehetségesnek tartotta, sőt ugy is, hogy a tanár egyszerre több
osztályterembe járt ellenőrizni a munkát!; a tanárnak nagyon
jól, szinte anyanyelvi fokon kell tudnia beszélni, s még igy
is alaposan fel kell készülnie az órára; az óra könnyen unalomba fulladhat, ha a nyelvtanár nem tud kellő hőfokot biztositani; az eljárás viszonylag időigényes, legalább 3-4 óra
szükséges, hogy egy egészen kis jelenetet földolgozhassnnk.
‚'Példája a cigarettára való rágyujtás müvelete: 25 mondat,
6o kifejezési.
A Gouin,-módszert tehát nem hasznos, s nem is lehet ma változatlanul lemásolni. A gyakorlatban tulaprózóknak bizonyulnak gyakorlatai, szubjektiv és tul bő szókincsüek, hamar fárasztók, lexikai anyaguk mintegy 40 (grJr-a nem is fordul elő a
köznapi beszédben, melyre pedig hivatkozik.
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7.1. 1. Az aktiv es élő, konkrét szemléltetés igénye ma is,

minden syakorlati célu nyelvoktatásban központi helyen All,
mondja GIMNOT /1964./ is könyvében. Leirja az amerikai katonai iskolák nyelvi kiképzés-módjait. Alkalmaznak olyan :zrakorlatokat, hosy két szomszédos, de egymástól elválasztott szobában két terepaszalt állitanak föl. Az egyik szoba terepasztalán semmi sincs, csupán homok, a fali állványokon pedig
kirakva a szükséges makettek, elemek. A másik szobában a terepasztalon már kikészitve áll egy terep bizonyos elemekkel
/vasuttal, dombbal, fákkal, közöttük elhelyezett tüzérségi
fesyverekkel, meghatározott irányba beállitott harckocsimakettekkel stb./ Az utóbbi terepasztalhoz beállitott katona
telefonon elmondja, mit lát a "terepen" maga előtt, leirja az
elemek pontos helyét, "mozgását". A másik szobában a közölt
helyzetet rekonstruálja, "beállítja" az ott levő fülhallgatós
katona. A syakorlat végén az összehasonlitás hozza me az eredményt, a végső kontrollt.
A Szovjetunióban is hasonló kisérletek folynak Guénot közlése szerint. Természetes nagyságban fölépitettek egy idegen,
de kis változtatással akár más nemzetüségüvé alakitható kisvárost, ahol a mindennapi élet lefolyását, a közlekedést, viselkedést figyelik, játsszák le, tanulják meg a hallgatók, s
arról minden foglalkozás végén pontos os erre árnyaltabb beszámolót adnak.
7,1.

2. Nyelvtanitási gyakorlatulikban akkor kejilt elő és fejlődött ki később az itt bemutatásra kerülő syákorlat-sorozat,
mikor hosszu, veritékes munkával sem vált élővé, könnyedén
alkalmazhatóvá a helyhatározók kifejező eszközeinek: a határozószóknak s velük az elöljárószós névszók eseteinek rendszere.
A tanulókkal való beszélgetés, állandó utkeresés, a tanfolyami felnöttoktatásban való kipróbálás során jutottunk - a
gyakorlatokat folyton alakitva, fejlesztve, élénkitve - a mostani formákhoz. Ea már az iskolában és tanfolyamainkon egyaránt
alkalmazzuk őket, alkalmazási körük kibővült, s a nyelvtanitó
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munka minden mozzanatában, minden szintjén segitik az óra
szemléletes, cselekményes, párbeszédes jellegét. Olyannyira
kibővült gyakorlat-sor, módszer ma már, hogy külön fajtáiról
be
2.1. 2. Alap;t: egy tanulónak vagy csoportnak ki kell alakitania
e:;y képet, helyzetet, c.,elekményt a többitől kapott utasitas
alapján. A többi tanuló ey képről melyet csak ők látnak/
vagy irásos szövegről utasitja őket, vagy a szereplő tanulókat kiküldjük addig, mig a kivánt jelenetet megbeszéljük a
többiekkel.
Voltaképpen a beszéd és beszédértés fokozott osszpontositásbanjelentkezik itt: ez a aouin által hangoztatott nelső
szemléltetés", ahol mindenkinek pontosan és elegendő mennyiségüt kell beszéljen és pontosan kell megértse a mondottakat;
a gyakorlat kontrollja itt szinte együtt születik a megoldással, és ez a kontroll mindig az élő megjelenés maga. A tanuló
kényszerül arra, hogy az idegen nyelven gondolkodjék, beszéljen és alakitsa is, miit beszél, utasitson és helyesbitsen,
olyan tevékenység ez, ahol a beszéd kifejező volta eleve biztositott. Másik részről ahelyett, ho,-;y - a szöveg által összefüzött szavakat tanulná meg mechanikusan, itt a beszédleiró
és környezetalakitó képességével van eleven kapcsolatban, ami
=ON /19oo. 11.o./ idevágó, a belső szemléltetést érintő son:dolatával: "gondolkodását és értelmét kimagasló módon foglalkoztatja és'iskolázza".
7.2. 1. Az.informativ - aktiv gyakorlatok legtöbbször előforduló fajtája a "háttalállósnak" elkeresztelt gyakorlat.
Legjellegzetesebb helyzete'ma is, hoy két m4gneses tablát állitunk föl az osztály előtt, ugy, hogy az osztályhoz
közelebb, a padsorok előtt allón a fölrakható papirrajz
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elemekkel beállitunk egy helyzetet, jelenetet. A másik mágneses táblahoz, mely távolabb, a katedrán all, egy/- két! tanulót KUldiink előre ki, az ő táblája mellett is ott vannak a
szükséges elemek. A tanulók a helyzet, jelenet beállitása után elmondják neki az idegenelven, mit hova tegyen fel /elöljárószó tárgyesettel!, mi hol van /elöljárószó részes stb. esettel/ s milyen az íllető elem: igy az osztálynak és a másik
táblának hattal álló, az utasításokat végrehajtó tanuló munkáját mindenki láthatja, roppant élénk az érdeklődés, a figyelem,
és a határozói viszonyok kifejezőeszközei valóban ,vakorlati,
konkrét tartalommal telnek meg számukra. A gyakorlat után a
kint álló tanuló visszamondja, mit hova tett /mult idő!, mit
lát azon a táblán, melyet összeállitott és elmondja utólag
tévedéseit is, hova tett egyes elemeket először, ki és miként
javította /mellékmondat/. Az egészet meg is ismételtetjük más
és más banulókkal /idegennyelvi anyag emlékezeti raktározása/.
A tolmácsrendszer, kérdéskapcsolás minden szereplője foglalkoztatható itt, különösen a javitó.
Las esetben a mágneses táblák helyett egyszerű kép 6.11 a
tanulók előtt, és annak alapjAn rajzoltatunk a táblára egy
vagy két tanulóval. Ál t alában egyszerü, pálcikarajzos formában
kérjük az alakokat, egyszerű vázL_tszerüséggel a t árs-yakat is.
Ha kijelölt tanuló nem tud vagy nem rajzol szivesen, vagy ha
a gyakorlatot még bőviteni akarjuk a kijelentő és felszólitó
módu alakok szembeállitásával, akkor kiküldünk vele egy ügyesen rajzoló tanulót is, és az a kijelölt tanuló helyett rajzol, miután az a helyzetet közlő mondatok után felszólitó for ,mában megismétli e mondatokat, ugyanakkor kézzel is mutatva
társának, mit hova rajzoljon. Utasításokat adhatunk itt arra
is - sokkal könnyebben, mint az előző eljárásnál, hogy melyik
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elem, szereplő milyen nagy, milyen szinü legyen. Ilyenkor a
kijelölt tanuló adja a rajzolónak a kezébe a megfelelő szinü
krétát is.
Iskolánkban nemrég vezettük be a szelvényes táblát a
nyelvoktatásban is. Sok területen /irásbeli munkák párhuzamos
gyakorlása, számonkérése stb./ mutatkozó előnyei mellett itt
is alkalmazható. A kialakitandó képet, jelenetet az egyik táblarészre helyezzük, arról adjuk az utasitásokat, a mellette
levő részen, tőle elválasztva rajzolnak stb. a tanulók. A
szelvényes tábla előnye, hogy egyazon utasításokat több tanuló, csoport is végezheti egymás mellett, és azok összehason,
litó értékelése, helyesbitése történik zárásként.
7.2.

2. Osszerakás szétszedés. átrendezés.
Ennél a gyakorlatnál már kész elemeket kap kézbe a tanuló: gyermekjáték szobát, konyhát, házat, vonatot, iskolát,
tantermet, öltöztethető babát, gépmakettot, szerszAmokat stb.
Az egyik gyári tanfolyamon gépkocsi-modellen, rádión, mühelymaketten végeztük ezeket a gyakorlatokat, s felnőttek, illetve
kislétszámu tanulócsoport körében folytatható ez a munka ilyen
részlet-elemeknek kinevezett kis papirdarabokkal, pénzekkel is,
pl. igy helyeztük el a mühelyben az uj célgép-sort.
Az ilyen elemeket - miután a többiekkel megbeszéltük, mit
hova helyeztessünk el - egy vagy két tanulóval szétszedetjük
vagy összerakat,iuk a téma megkívánta módon és sorrendben.
Ugyanigy végeztetjük el az átrendezést is.
Mks esetben a főnevek és melléknevek tárgyesetes és határozói formai kerültek ismétlésre, s ekkor összeállitottunk egy
gyakorlatot "Barátunk utazni készül" cimmel. A tanulók szívesen hortak bőröndöt,
szinü és nagyságu kellékeket,
hogy válogatni is lehessen, s valakivel a kirakott dolgokat
egyenként gondosan elcsomagoltattuk az esernyőtől kezdve a
személyi igazolványig, aprópénzig a kofferbe, más-más zsebekbe.
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/.A. birtokos jelzős szerkezetek _3yakor1ásakor ezt a gyakorlatot uy módositottuk, ho:y a kijelölt tanuló sorban "kölcsönkérte" társaitól tárgyaitól, mindenkitől azt, mire az illető
felszölitotta, s közben mondta is, mit csinál./
Nem csupán ilyen kezdő szinten lehet alkalmazni ezt a gyakorlatot. Könnyed, szép élmény lehet begyakorláskor, ismétléskor, a már komplexebb lexikai és nyelvtani anyag elmélyitésének szinte minden mozzanatában a nyelvtanulás későbbi fokán
is, mikor a tanulókkal bonyolultabb dolgokat csináltatunk
meg: betegápolás, láto g atás, étkezés apró mozzanatai, közlekedés, szinház- és mozilátogatás stb. az ilyen Gyakorlatok
anyaga, s ekkor állitunk be történet-elemeket, megtörtént
vagy elképzelt jeleneteket a tanulók közremüködésével. Idegennyelven utasitjuk őket, ki mit csinál, hova all, s minden
akciót értékellink, megbeszéltink, egyéni hozzáfüzéseket teszünk. A müszaki élet területén ekkor kerülnek elő a mozgó
makettok, melyeken mar a müködéseket, helyzeteket is elmondják, a :yártmányokat értékelik. Prospektusok, statisztikák
is indithatnak ilyen beszélgetéseket.
7.2. 3. Cselekmények, jelenetek leirása mágneses táblán,
rajjzban, illetve 616 jelenetben.
Ebben a gyakorlatban jeleneteket $ főleg cselekménysorokat, eseményeket dolgozunk föl. A rajzos képes megoldás
kislétszamu osztály esetében előnyös, de legtöbb helyen a tanulók közill választjuk ki a többnyire 3-4 szereploből alló
lejátszó csoportot. /Természetesen lehet egy személy is a gyakorlatot végző, illetve jóval több szereplő is kaphat föladatot./
Az összeálliGott jelenet lehet egy olvasott történet,
helyzet, de lehet anekdóta, aktuális történet is. Rövid, köznapi szituációk, akciók beállitása és lefolyása irányitható
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vele, pl. bevásárlás, látogatás, vidám illeman, családi kör
közbejött váratlan eseménnyel stb. A kijelölt szereplők rendszerint nem ismerik a jelenetet, hanem a többi tanuló utasitásait valósitják meg. Közben nagyon élénk az idegennyelvü beszéd, a tanulók kedvelik ezt az eljárást, később maguk is hoznak kialakitandó jeleneteket, sokszor valük megtörtént eseteket.
S legyen is célunk e gyakorlatok során az állandó
beszéltetés. Gyakorolják a felszólitás formáit, a módbeli segédigéket, más tanulók mondják el jövő időben, mit fog egy egy
szereplő csinálni, a szereplő első személyben jövőben, majd
jelenben mondja, amit csinál, egy másik amit lát, s egy ujabb
tanuló mult időt alkalmazva mondja el, mi történt. Minden gyakorlat után az egész történetet összefüggően is elmondatjuk
valakivel, mult időben s egyéb kijelölt nyelvtani formák
/mellékmondatok, igeneves szerkezetek stb./ alkalmazásával.
Tapasztalat, hogy kezdetben inkább a rövid) mindenki
szAmára könnyü jelenetek szolgálnak igazán kedvébresztőül, jó
inditásnak a későbbi, sokszor öntevékeny gyakorlatokhoz.
A jelenetek 616 személyekkel való beállitása, majd leirása jó hatásu a megjerqyzésre. JUHÁSZ emlitett cikkében idézi
Aronstein gondolatát, miszerint az ilyen belső szemléltetés
valóban élő, termékeny, serkentőbb az akarat, fantázia számára, mint a "külső", helyi összefüggés a természetben vagy
a tárgyi, objéktiv Összefüggés-rendszerben. Az itt létrejövő
asszociativ kapcsolat - mondja 'valamennyi vagy legtöbb
érzékszerv közreműködésével jön létre", a mozgás, azaz a motorikus bevésés, a cselekmény konkrét analizise formájában.
A kinesztézia szerepe ez a nyelvoktatásban, melyet már
Comenius megfogalmazott.
-
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Eljárásunk hatékonyságát az emlékezetre egy vonatkozás is
elegendően példázza: az idegennyelvü óravezetés minden mozzanatát be tudtuk épiteni két jelenet-leiró gyakorlatba, s anyagát a tanulók önmaguk bővitik később, mindössze egy év mulya
ismételtük el, hogy azokat is beleillesszük az eredeti jelenetbe. /REUSS INV 1958.5-6. 155.9. összegzi ezeket: - az óra
szervezési szavai, utasí t ások; tanér vagy tanuló szokásos
cselekedeteinek szóval való kisérése; - a tanulók, hetesek
jelentései; - a tanulók kérései; - a tanárnak az órán elhangzó megjegyzései; - a tanulók munkájának az idegenayelven való
értékelései; - fegyelmezés: mintegy 5 0 kifejezés. Elsajátitása 2 óra gyakorlati részében szótárazás nélkül is megtörtént,
a tanulók maguk álltak az egyes szerepekben./ _Reuss tanácsára
különben minden jelentésben, tanári utasitásban stb. mindig
arra törekszünk, hogy szerepeljen az uj nyelv'Gani anyag.
A gyakorlat helyéről és előfordulási sUrüségéről: minden
nyelvtani egység lezárásakor alkalmazható gyakorlatként, és
felmérő számonkérésként való alkalmazásakor külön órát szán:hatimk rd., de élénk szint ad bálmelyik óra gyako21atai között
is. Általában az órán folyó beszédgyakorlati rész után, annak
összefoglalásaként All, de többször előtte is, annak inditár.
saként, mintegy az uj vagy éppen gyakorolt nyelvtani anyag kiemelésére, az óra középső részében. Időtartama ilyenkor 5-lo
perc.
7.2. 4. Jelenet-utánzó xiakorlatok.

Egy francia társasjáték nyomán alakult ki ez a derüs, mindig nagy élénkséget kiváltó _;yakorlat-fajta. ,abalában a nyelvtanitás későbbi fokán alkalmazható, már a lendületesebb beszédkészség birtokában.
Három-négy Janulót kiküldünk, a többiekkel megbeszélünk
egy egyszerü, rövid jelenetet /legjobbak az egyszeriek, gyors
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kis csattanóval, hiszen azokba minden beleolvasható/. Például:
valaki fagylaltot vesz, a fagylalt lecsöppen szép ruhájára,
törli, tisztitja, más is segit neki, és ugz- kell aztán mosolyogva sétáljon, társalogjon, hogy közben kezével letakarja
a foltos helyet, mondjuk a mellén. A kikuldöttek közül kettő
bejön, lejátsszuk előttük némán, minden magyarázat nélkül a
jelenetet. Egyikük elmondja /mult idő/ az idegennyelven, mit
olvasott ki belöle, a másik le is játssza /jelen időben mondva is/ a jelenetet, a félreértések miatt természetesen élénk
derü közepette. Majd a következő par is bejön, nekik mar az
előbbi par játssza el némán a jelenetet. S az uj par is elmondja, miként értelmezi a látottakat, majd le is játsszák.
Ez a játék a maga váratlan, derüs változataival nagyon
élénk, sokszor és szivesen csinalják a tanulók. Csszefoglaló,
ismétlő-rendszerező, szünetek előtti órákon a legkedvesebb
és nagyon hasznos ajándék, emlékezetben maradó élmény. Különösen a nagyobb óraszamu osztályokban, szakkörökben lehet allandó "müsorszam".
Több esetben kötöttilk össze a jelenet-utánzó gyakorlatot
*a tanulók elbeszélő-készségének fokozasával: ilyenkor maga a
tanár mutat be egy jelenetet, s a következő - órán bármelyik
közben lejátszfelszólitott tanulónak el kell tudnia mondani
va vagy lejátszatva -, mit látott benne. A tanulók hosszabb
jelenetet is szivesen földolgoznak többnapos vagy hosszabb
szünetekben. Aháay tanuló, szinte annyi megoldás lesz, az
előadások alatt mindenki nagyon figyel, följegyzi, majd javitja a nyelvi hibákat, s mikor a tanár végül elmondja a megoldást, azt játsszák le, közben élénken beszélve, mondva is
aprólékosan a cselekvést.
A jelenet-utánzó gyakorlat nem merev sablón: állandóan
alkalmazkodni kell vele is az esetleges körülményekhez. Grenge osztályban el is lehet mondani előre a megfejtést, hiszen
-
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ott az a feladat, hogy a tanulók egyáltalán el tudják mondani
és a mondással össze tudják kapcsolni a cselekményt. Másutt a
sokat hiányzott vagy hátrányos helyzetű tanulókat, a gyengébbeket közös munkára állitjuk a jobbakkal stb. Tésőbb a tanár
majd milr csak ritkábban mondja el a megoldást e csoportokmAl
is.

Az informativ-aktiv gyakorlatok nem szakadnak el az előző
fejezetekben leirt módszerektől, hanem nagyon is fokozottan
azokra tzimaszkodva alkalmazzuk 3ket. A tolmácsrendszer mindea
szereplője helyet kap bármelyik formánál, a kérdéskapcsolás
jól begyakorolt témánál itt utasitás-kapcsolásban jelentkezik.
S ugyanez vonatkozik az anyanyelvvel való szembeállitás más
eszközeire is.
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II. d.

A DEMONSTRÁTOROS ÓRAVEZETES

8. 1. A demonstrátoros óra is a tolmácsrendszeres, kérdéskapcsolásos, képes forgatóberendezést alkalmazó órákhoz kapcsolódik.
Eddigi kisérleteink során mintegy 40 órát tartottunk ilyen
formdoan iskolai, tanfolyami és rendkivüli tárgy, illetve szakköri keretben. Különosen az idegennyelvi tagozaos osztályok és
a szaKkorök munkájában alkalmazható sürün, itt is a legérdekfeszitőbb, legeredményeseob. A normal óraszámu osztályoknal félévenKént lehet ilyen tipusu órát szervezni.
ts. 2. Ennek a gyakorlatnak nyelvlélektani és módszertani alapja:
a mindennapi életben a beszed során a beszélo nem csupán aktiv
/olyan értelemben, hogy kérdésalkotó és válaszadó/ szereplbje
a beszélgetésnek, hanem sokszor - sőt tulnyomórészt - tanu:
olyan beszélgetésben vesz részt, melyhez sokszor nem is szól
hozzá. A modern Környezet, - hogy a mai ember a radio és Gelevizió idegennyelvü adásait nallgatja és nézi, idegen filmeket
néz meg - szinte sugallja a pedagógiai fölaaatot, a módszer
kialakitását, melynek során ezek megértésére és élvezetére alkalmassá kell tennink uanitványainkat. Olyan társalgást kell
elöttük bemutatni a megadott témakörben, mely az idegennyelven
mar jól oeszélők között zajlik le.
Ezért vezettük be gyakorlatainkban a fenti óratipust, illetve .;yakorlatfajtát, a demonstrátoros brat.
8. 3. Lefolyása: az órára a hagyományos gyakorlattól eltérően
nem egy gyakorlatvezető, azaz tanár lép be, xianem Kettő.
/Emlékeztetünk Gouin k éttanáros megoldásira, melyből a direkt
módszer korszakának nemet nyelvoktatábi gyakorlatában egész
mozgalom let. Az idegenajku "másoduandr" mai utódai az egyetemi idegennyelvii lektorok - vö. KRON 19oo. 4 0 . o./ a "masodtandr..
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a mi gyakorlatunkban csak néha idegenajku vendég, a legtöbb
esetben kolléga vagy az iskola egyik ielsőbb osztályos, nyelvet jól beszélő, nyelvi pályára iészulő tanulója. Leghálásabb
-másodtanárom" eddig egy régi uanitványom volt, aki jelenleg
külföldön tanul.
Mindjárt ketten kezdenek a mlInkához: mig az egyik ellátja
az óra hagyományos adminisztrativ teendőit - irásbeli munkák
ellenőrzését stb. -, addig a másik előkészíti a társalgás anyagára, befogadására a tanulókat. Idegen nyelven megbeszéli velük az olvasmányt, magyaráz néhány uj kifejezést, melyet majd
hallani fognak, fölhivja a figyelmet arra, hogy mit kell majd
a tanulóknak csinálni, milyen feladatokat kapnak az órán sorrakerülő bemutató társalgás anyagával kapcsolatban. Hogy majd
be kell számoljanak szóban, esetleg írásban a látott-hallott
beszélgetésről, kijelöl több tanulót, közülük a következő órán
ketten, esetleg két pár ujra kell, hogy rekonstruálja az elhangzott társalgást. /A tapasztalat szerint jó, ha a két párt
ugy állitjuk majd össze, hogy az egyik jobb, a másik, utánuk
következő gyengébb tanulókból All. A gyenge pár ügybuzga1m6.val, igyekezetével rendszerint lendületesebb teljesitményt
nyujt. Más esetben éppen ugy állítjuk össze a partnereket,
hogy egy jó tudásu tanulót közös munkára állítunk egy gyengébbel, a gyengébb bepillant ezáltal a jobb munkamódszerébe,
fölméri annak tudását, készségeit, a nyelvtanulásban tanusitott igy ekezete általában is nő a közös munka nyomán./
AZ adminisztrativ teendőket végzó tanár közben kijelöl egy
tanulót /szelvényes tábla esetén többet is/, ho;y írja föl a
házi föladatot a táblára. S ezek után kezdődik el a két tanár,
illetve tanár - demonstrátor közös munkája.
8.3, 2. Bemutatják /többnyire magnetofonról/ az olvasmány szö-

vegét. A tanulókkal azután mondatonként ismételtetik kórus
szürés utján /egyik tanár sétál, ellenőriz, ő jelöli ki a
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tanulókat, akik egyedül mondják a kórus után!, máskor a kórus
után a sétáló tanár a tanulók között vagy a magnetofonnál elöl
állóval váltogatva mondják, ismétlik el külön a mondatokat, élénk tempóval, nagy intonációélességgel, mindig jellegzetes
gesztusokkal, tartalmat követő arcjátékkal. /Közben többször
kórus./

3. Tapasztalat, hogy a tanulók ezt nagy figyelemmel kisérik, élvezik és majd könnyen utánozzák is: a szemük előtt lett
élővé a könyv szövege. A tarár ilyenkor ne féljen mértéktartó,
de bátor jelzéssel utánozni is, amit mond, ha cselekményről van
SZÓ. Kezével, arcával éreztesse a han,gulatot, ábrázolja szinte
a jelenetet, szereplőket, képet, gondolatot, engedje rá viselkedésére az érzelmi - eszmei mondanivaló hatását.
Itt nyilik már remek alkalom arra, hogy az illető nyelven
beszélő emberek általános viselkedési, modorbeli jelIgzeuessé-eit éreztessük: az oroszra jellemző kedves, erőteljes, szivélyesen magyarázó jelleget, a németek visszafogott, zárt, mértéktartó modorát, a franciák roppant könnyed, szinte "lezser"
Jzinezetii, élénk gesztusgazdagságát, az angol ember többnyire
nem a beszélő partnerre néző, inkább magának beszélő, töprengő,
kissé flegmatikus előadásmódját.
6.3. 4. A társalgásban résztvevő egyik tanár sokszor a már bemutatott "magyar vendég" forditottjaként
idegenajku vendéként
lép fel, akivel a másik tanár társalog a tanulók előtt. Ilyenkor
az"idegen"gondoljon arra, hogy egy-egy jelzéssel: jellegzetes
szemüveggel, diszzsebkendővel vagy éppen pipával, fényképezőgéppel stb. jelenjen meg az órán. Ezek a tárgyak Langsulyozzák,
aláhuzzák, segitik a jellegzetes modor, viselkedés érzékeltetését. Nem tuljátszásról van szó! Legszebb példaként egyetemi tanáromat emliteném, aki németet és franciát taniott nekünk a
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nyelvgyakorlati órák során. A németórákra feszesre kötötte
nyakkendőjét, szögletes, kissé merev mozdulatokkal, felfelé
nézve emelte le sokszor szemüvegét, kimért, egyenes tartással
lépdelt köztiink. A franciaórára ugy jött be, hogy messze kilógósra huzta ki csipkés diszzsebkendőjét, szemüvegét pörgette
a kezében, nagy, vásári élénkséggel mozgott, helyeselt, sziszegett föl a hibákra, a katedrára ült lábait egymásrarakva,
nyelvével csettintett, ha sikerült valami. Nem volt szinészkedő mégsem, hiszen: nemcsak ezt horta. A viselkedés a nyelv
jellegéből, az óra anyagából folyt, az hevitette őt olyan
nyelvtanuló körben, akikkel kia1J.kitotta már az együttműködés
szinte kartársi, a közös munka baráti hangulatát. Mert anélkül az eljárásnak ez a része bizony kétes kimenetelü lehet:
egy különben nem tapasztalt melegség, a rikoltó szinek, szélsőségek, mutatványoskodás csak ront, mintsem használna.
Külön fi gyelmet kell szentelni a nyelvi reakciósebességnek ezeken az órákon. Ne legyen tul gyors, mert a tanulók nem értik meg a szövegét, sokszor ismételjen a -;',anár.
Például ugy, mintha egyes nehezebb nyelvi helyzeteknél nem
értette volna meg beszédpartnerét. Az ilyenkor szokásos idegennyelvti kifejezések nagyon megragadnak az emlékezetben: a
tanulók való funkciójukban láttak fontos nyelvi elemeket. /Valamint cél az is, ho y us,yanazon kérdés, mondat más, pl. élesebb intonációval vagy akár mellékmondati formában is előkerüljön/ Sokszor mosolyogjon, és többször vonja be ismétlésre
vagy éppen egy-egy kérdés feltételére, válaszadásra ec.Tik-masik tanulót.
8, 4,

6. J. A demonstrátoros óravezetés ezek után jut el az órán
igazi funkciójához: beszélgetést kezdenek ők ketten az olvasmany tárgyköréből. Ezek a beszélgetések igy folynak le: kérdés-

kapcsolással / kezdőknél egyes - kettes kérdések, majd csak
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hármas és több kapcsolt kérdéssel, s egész haladó osztály
előtt vegyesen!, esetleg az emlitett mondatismétlésekkor nyelvtani /mellékmondat, függőbeszéd/ átalakitásokkal, ahogy a tanulók azt már megszokták, /esetleg már az éppen szóbanforgó olvasmAnwial is/ begyakorolták. A szemléltetés itt éppen az, miként lehet az illető beszédgyakorlatot valóban élénk, felengedett, hangulatos beszédszituációkban, máskor esetleg uj, még
nem gyakorolt formában végrehajtani.
/ads esetben éppen az a célja, hogy az anyag uj s uj szempontjait világitsa meg, más-más véleményt mondjon el, uj területek bevonására is sor kerüljön / vö. 11.9. fejezetben a stilusszintelésről irottakkal/.
A tanulókban az anyag sokoldaluan mélyül el, szinte ragad
beléjük a látott gyakorlat, viselkedés hangulata, jellege.
/Megjegyzésként: a tan lókat eleve oktassuk ki, miként jelezzék, ha valamit nem értenek, vagy miként kérhetik egy-egy részlet megismétlését, mely különösen érdekes volt a számukra, jobban meg szeretnék jegyezni - pl. a történet egy-egy részletét,
önálló kis történeteket, gondolatsorokat, okfejtést
miként
kérjenek bővitést, más kitéréseket is./
8 6. A demonstrátoros óra, gyakorlat fő célja: a következő
órán maguk a tanulók is tudják ugyanezt megcsinálni, lejátszani, mások tudják elmesélni a látottakat, természetesen az olvasmány, téma szövegét, gondolatmenetét tartva középpontban. Jó
alkalom nyilik itt arra, hogy a legigyekvőbb, legjobb előmenetelt tanusitó adkok is komoly erőpróbán mérjék le képességeiket, tudásukat.
Nagyon fontos magának a pontos, ugyanakkor 616, lendületes
utánzásnak az igénye. Ha már kezdetben kialakul tanitványainkban
az idegennyelvü emberek ilyen szempontu figyelése is, fontos
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elemmel .._;azdagodik nyelvtudásuk, melyet egy már elsajátitott,
megmerevedett, nem odaillő gesztusforma után kialakitani nehéz
lenne. Ha valamelyik diákunk az illető országba utazik, mindenképpen megkapja a feladatot, ho,y majd mutasson be nekünk nehány ismerősét, akikkel beszélt, ugy, ahoy ők mozogtak, reagáltak dolgokra, játssza el előttünk kintléte egy-egy fontos
jelenetét. Ha külföldi látogató jön be az órára, mindenképpen
megszólaltatjuk, sokat beszéltetjük, s a következő alkalomnal
addig utánozzuk, mig minél több tanulónak jól nem megy az illető gesztusanyagának, hanghordozásának megjelenitése. És
ugyanigy utánozunk tervszertien népszerü filmszinészeket, tévészereplőket is.
8 7. Nagyon fontos a részletes, nagyon alapos előkészités„
megbeszélés a két tanár között, különösen, mig nem szoktak jól
össze. Külön érdekesség aztán a "meglepetés" - egy-egy szerepre, egy-egy részlet beszédgyakorlati helyén'a többi tanuló
előtt titokban tartva valamelyik tanulót iktatjuk be, természetesen alapos előkészités után: itt ezzel nő meg a tanulók önnevelése: eleven, jó példát látnak éppen társuktól az eleven,
élénk beszélgetésre és mozgásra, izgulnak is a sikeréért, s
aztán sokan jelentkeznek ilyen szereplésre.
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A STILUSSZINTETS ELJÁSA

at. 1. Az eljárás célja, , mint minden idegennyelvi beszéd- és
nyelvJani gyakorlatnak, hogy kiemeljük vele a nyelvi anyagot
az eredetileg megfogalmazott szöveg, téma kereteiből, azt uj
szinten, formában bemutatván az eredeti anyagot is a lehetséges formák egyik megnyilvánulásának mutassuk be. 'lint mar emlitettük: a saussure-i fogalomhasználattal a szöveg, téma esetleges parole-jelenségeket kikristályositó anyagából indulunk
el, hogy azt a langue általános elemeiben tükröztessük, felfrissitsük, _;azdagitsuk, s uj parole-formákban jelenitsük meg.
RADNAI
1965. 3-4./ ir a perszeveráció, a tudati tapadás sajátossk;airól. Ez a perszeveráció lehet merev és laza.
Merev, egy anyag egy formájához kötött a perszeveráció a csakmemoritert kivánó gyakorlatnál, laza, rugalmas a sokszinü begyakorlás esetén /melynek betetőzéseként a nagy begyakorlás,
a könyvnélkül való tanulás szerinte nem is nevezhető a régi
értelemben vett "memoriternek", hiszen benne a sokszinü szituáció- és kifejezéstömeg egyik formájának kikristályosulását látja, érzi a tanuló, mely anyagában és keretében rugalmas, bármikor bővitheti egyéni kitérésekkel, párbeszédre bontható, alakitható a beszédhelyzet szerint. Szóval itt a memoriter egyfajta "megőrző keret", mely az összes többi format magába zárja, elevenen őrzi a felejtés ellen. 3-yakor1atunkban
tehát azt érjük el, hogy - mig a regi értelmü memoriter csak
suly, teher volt; a tanuló emlékezeti tevékenységében, sőt:
a nyelvi ismeretet egy anyaghoz kötve inkább gátolta, mintsem
segitette volna az öntevékeny, árnyalt beszédkészség kifejlődését - itt a tanuló a gyakorlatban való nagyobb elmélyüléssel,
egészen a kivülről való tanulásig is, csak szinesiti, rugalmasabbá teszi nyelvi tudását, készségeit.
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Gyakorlatunkban a tartalomelmondás, a memoriter csupán
végcél lehet, az emlitett "megőrző keret" megszerzése. A sokszinü gyakorlatok nélkül, azokat megkerülve, de még megelőzve
is, a memoriter feladása inkább gátol, mintsem előrevisz.
SZKIAAJEVA /M1'IY0 1963.3-4. 150. 0.1 arról ir; hogy: "Az előzőleg kivülről megtanult kész anyag szolgáltatja azt az alapot, amely segitségével át lehet térni az anyag félig önálló
reprodukálásához, majd önálló /spontánl alkaimazásához, miközben gondolkodási aktusunk a kifejezendő gondolat tartalmára
koncentrál." Gondolatában a régi memoriter emléke kisért, ha
uj megfogalmazásban is. A háttérben 6.116 igazság az, hoiy a
szövegfeldolgozás és a nyelvi formakincs 615 megközelitése
tekintetében nem állnak rendelkezésünkre /Vö. e tanulmány
1.6.3. pontjait/ uj, általánosan használható, rugalmas és sokszinü gyakorlati formák: ezért kényszerüliink ma is sokszor az
itt is látott memoriter alkalmazására.
22,11 1. A stilusszintelés eljárásához vezető módszerek, melyeket az előzőekben mutattunk be: - a szituativ transzformációk,
a mozgásos olvasás, a személycserés, idő- és módalakitásos olvasásfajták; - egyik szereplő helyébe való beleképzeléssel vale) olvass, mások, társaik beleképzelése a cselekménybe; - a
demonstrátoros óravezetés; - az utánzásos gyakorlatok; - a sokszinü képleirás és annak kapcsolási, előre - hátra utalással
való bemutatásai és beszédgyakorlatai./A sokszinü képleirás
eszköze már VON ROD EN - 1899.21-23.0. - szerint is, hoy a bemutatott meseképet a mese egyik szereplőjének nevében mondatjuk
el, illetve hogy a tanuló a látott tájkép kapcsán mondja el saját vakációját /személyes kitérések!, folytasson valakivel párbeszédet /nem kérdés - feleletet!! a képről, aki idegenként éxdelclődik a tájról./
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9.1. 2. A stilusszintelő gyakorlat a szövegek, témák eredeti
megfogalmazásától kiinclulva Gyakorol, gazdait, megszabaditja
a tananyagot a tankön,yviztől, s ujra magasabb szintit, gazdagságu megfogalmazásban kristályositja az anyagot.
KRAMIdER //0:11Y0 1965.2. 2o.o./ véleményét kell idéznünk itt: "a
nyelvtudáshoz, a folyamatos, zökkenőmentes beszédhez tömérdek
automatizáló gyakorlat is kell"
" az automatizálás eredményes megvalósitása után magasabb szinten a tanulók megint megkivánnak egy bizonyos fajta tudatositást, majd később még stilusárnyalatok, - szinonimika, idiomatika tudatos birto kb avéte lét. Ilyen értelemben nem lezárja a szövegfeldolgozás
menetét, hanem uj szintre juttatja egy-egy Gondolatkör anyagát,
melyen - annak nagyon erős megszilárditása után - ujra indithatók a már látott. eljárások, immár magasabb szintek felé es
nagyobb igényekkel.
"

ast 2. A stilusszintelés kettős alapvető vonatkozása a beszédk ö rülmény es a beszélőnek a tárgyhoz való viszonya.
9,2., 1. A beszéd körülményei fontos hatással vannak a beszédnek mind tartalmi, mind formai vonatkozásaira. Meg kell mozditanunk tanitványaink fantáziáját, olyan feladatokat kell eléjük tüzni, hogy mondják el az illető szöveget, témát különféle körülmények diktálta átalakitásokkal. Hogyan mondaná el a
tnnuló maga, majd a cselekmény, téma egyik szereplője, az 11lető szerepbe beleképzelt más-más tipusu vagy beallitottságu,
koru, foglalkozásu, hangulatu a cselekményhez vagyu'témához
más-más módon viszonyuló ember az olvasott vagy hallott dolgot: - pajtásainak, barátainak; - szüleinek; - bizalmasan;
- kisgyerekeknek, tudatlan embereknek; - csevegve, levélben
bőven és sok megszólitással; - táviratban, üzenetben röviden
és lényegretörően; - könnyen es nehezen értő embereknek;
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- az illető nyelvet jobban vagy kevésbé tudóknak; - nagyothallóknak; - iskolai feleletként; - kiselőadásként; - rádióban,
képernyőn; - közelre, távolra beszélve. Az anyagot természetesen e körülmények szerint kell alakitsa, bővitse vagy szükitse,
közben a helyzethez illő szemléltető és élénkitő alakzatokat
használnia / sok vagy kevés, más-más formáju megszólitások,
kérdések, felkiáltások, csodálkozás, metafórák, hasonlatok,
leirás, jelzők, időnkénti összefoglalások, előreutalások a mondanivaló tervszerű szerkesztése, értékelés, tanulsággal való
összefoglaló lezárás,a szövegközti kis töltő kifejezések alkalmazása stb./
WA 2. Feladatként kell kitűzni azt is, ho,zr a tanuló tudja
megjeleniteni, hogyan beszélne ő maga a szövegről, témáról, ha
nazis és más lenne beállitottsága annak anyagával kapcsolatban.
Itt mutatja be a szorgos, tehetséges, intelligens, stréber,
képmutató, beijedt, kapkodó, ideges tanulókra jellemző előadásmódokat, stilusában is utánozza, élénk derii kiséretében
társait, sokszor saját magát is. Utánozzák az előadókat is,
tiszteletteljes mértéktartással, de rendszerint nagyon élesen
megfigyelt /a tanár számára is tanulságos/ vonásokkal tanárukat, tanáraikat is. Az ekkor utalkodó hangulat az osztályban
talán az igazán elsó eset a nyelvoktatásban, mikor a szereplésre jól felkészült tanulók munkája nyomán valóban eltiinik
az anyanyelv /mint támasz, rögzitő/ iránti szükség. Itt már az
idegennyelv adja a tartalmat, hangulatot, a kifejezés és befogadás egyetlen közege lett.

3.4.. 3.

A stilusszintelés eszközei:

9.3. 1. A lexikai eszközök: a különböző körülmények és beállitottság éreztetésére a tanulónak természetesen más és más for ,máju, tartalmu, sokszor uj lexikai vonatkozásokat kell gyüjtsön,
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elsajátltson és alkalmazzon. Ezért mar a nyelvtanitás kezdetétől tudatosan kell gyüjtetnünk n7. ismert szóanyaghoz füződő
szinonimákat, amtonimnkat, homonimákat; LUX /1932. 78. 0./
a szavak asszociációs csoDortdairól beszél e vonatkozásban,
azoknak tervszerd Tyüjtését, gyarapitását ajánlja.
9,3. 2. A tanulónak, hogy az itt előtte álló megjelenités
feladatának meg tudjon felelni, gyüjtenie kell az illető helyzetnek megfelelő szólásokat, szóláshasonlatokat, közmondásokat,
szállói;éket) az idegennyelvü idiómákat. A gyakorlatban ezeket
olvasmányonként nem lezárt sorozatban /utánuk bő helyet hagyva/ le is jegyzik szótárfüzetükbe /melyet mi szó- es kifejezésgyüjteménynek hivunk/.
9.3, 3. Rá kell vezetntnk tnnitványainkat, holy a fesztelen
viselkedés mellett itt már tervszerüen is alkalmazzanak a beszédhelyzethez, a megjelenitett beszélőhöz illő jellemző mozdulatokat, állandó megfigyeléssel gyüjtve h, azdap;itsák :4esztusaikat az idegennyelvü beszéd kisérésére.
4. A stilusszintelés fent vázolt fajtáiból annyit és azokat
dolgoztatjuk ki, amennyi az egyes osztályokban könnyeden megy,
és amelyek iránt érdeklődnek a tanulók; Nagyon fontos, hogy a
kiépitett megjelenit5 formákat oly mélyen és tartósan gyakoroljuk be, amennyire csak lehet, állandóan ismételve, föl- fölelevenitve a gyakorlatok során. És a lehetőség szerint teljes
elsajátitás után a stilusszintelt anyag ujra nyitpttá válik:
szövegkent /ha le is irták/ vagy teuaként ujra elindithatjuk
rajta a már bemutatott szöveg- és témaföldolgozási eljárásokat.
És igy, ujra visszakerülve a régi feladatokhoz, azok mar sokkal magasabb szinten, könnyed, élénk lendülettel végzett nyelvi foglalkozások lesznek, az élőbeszéd minden tartalmi, formai
jellegzetessége érvényesül már végzésük közben. Normal tagoza-
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tos osztályban két-három, nyelvi tagozatokon nyolc-tiz központi helyet kapott általános hasznu szöveg, téma /köznapi
élet, család, város, életcélok, vásárlás, turisztika, néhány
iró élete, irodalmi témák/ többszörös - három - négyszeri
földolgozási meneten is átkerülhet a középiskola négy éve folyamán. S iiy az érettségi elé kerülve szinte játékosnak mondható könnyedséggel nyilnak már meg tanitványaink, jó szereplési alkalomnak érzik csupán a szóbeli érettségi vizsgát.
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II. lo. RENDSZERES AS PROGRAMOZOTT ISMATTAS
lo. 1. Régi, ismert és sokat mondó Usinszkij példája a takarodó parasztemberről. Kimegy a mezőre, mindenkinél szebb, hatalmasabb rakományt rak föl a szekérre. Aztán elindul, megy
büszkén, vágtat előre, s otthon veszi észre, hogy kocsijáról
szinte minden leszóródott utközben. Mert nem törődött annak jó
rögzitésével, megigazitásával, ellenőrzésével
valaha tárgyaltunk, napirenden ma"Mindazt, a mit
rad egészen az érettségi vizsgái. Minduntalan ismétlünk és pedig szintén az iskolában.... Minden tanárának utolsó I5-2 0 percét e czélra szánom, sokszor egész órákat és órasoroztot. Ismétlek mindent és mindaddig, mi g az ifjak lelkébe végleg bekebelezettnek tekinthető
5 lo-ik ismétlés után a fiuk már
valamely egész ismeretágra vonatkozólag összevissza francziául föltett kérdéseimre oly széditő gyorsas aggal válaszolnak,
akárcsak a született francziák" - irja 19o 1-ben AIVINCY az ismétlésről. /13.0./
1°4,1. 1. Iskolai gyakorlatunk mai képét vizsgálva állapitottuk
meg /1.7.3./ 9 hogy az ismétlés metodikai mozzanatát nem aknázzuk ki kellőképpen, hogy formálissá süllyedése egyben a tanitványok tanulásában tapasztalható sekélyes céltartalom melegd6ya is. A ciklusos nyelvok-tatási módszerben az ismétlésnek
központi, anyagrendező és bővi,ő, készséeket ébrentartó j
fokozó és szilárditó,_ összehangoló szerep jut.
lo.1. 2. Az ismétlés mozzanatának értékelésénél néhány alapvető módszertani vonatkozás meggondolása szükséges. NAGY S.
/196o. 192.o./ is megállapitja, ho Lz. "A helyesen megszervezett
ismétlés.... az emlékezet és gondolkodás aktiv tevékenységéner:
segitségével nemcsak az ismeretek szilárdságát garantálja, $
nemcsak az ismeretek, készséek fejlődését eredményezi, hanem
a tudatosság növekedéséhez vezet az ismeretek vonatkozásában".
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Az ismétlés uj vonatkozásokat föltáró jellege az idegennyelv-oktatásban méginkább aláhuzza e mozzanat fontosságát,
melyet - tárgyunk főleg készség-tárgy lévén eleve hordoz - mindenképpen ki kell használnunk oly módon is, hoy a tanuló figyelmét, munkáját tudatosan irányitsuk az ismétlés során, ter ,vezzük meg, progrnmozzuk ezeket a föltáruló uj lehetőségeket.
RADNAI /10Y0 1963.3-4./ foglalkozik nagyon behatóan az ismétléssel, speciálisan az idegennyelvi tanulás jellegét, elemeit, motivációs hátterét vizsgálva.
A tanulásfajták / - próbálkozás; - belátással járó tanulás; - kondicionálás; - utánzás utján való tanulás; - értelmes
tanulás/ elemzése kapcsán elmondja, hoy a gyermek a könnyen
kimondhatót - ami már neki megy - sokszor ismétli /próbálgatás,
rátalálás, belátás után!, mig a felnőtt ember - és középiskolásaink ilyen értelemben már ide tartoznak - értelmesen szelektál, a szükséges tudnivalóval akarja kezdeni, értelmét látja
/non örömét leli/ az ismétlésnek,,amit tud, azt már nem gyakorolja sokszor, nem ismétli tovább. - Ezért kell nyelvoktatásunkban mind a tanulásfajtáknak, mind a sokszori ismétlésnek
megfelelő, illetve alapot szolgáltató módszert keresnünk.
6 hivja föl a figyelmet arra, hogy az emléknyomból emlékkép csak ugy válik, ha ugyanazt sokszor csináljuk, ugyanugy,
ugyanazon az anyagon, a szinesség, változatosság kedvéért nem
áldozzuk föl a tudatos ismeret- és készségépitést. Módszerünkben ez a vonatkozás ugy érvényesül, hogy jól kidolgozo
világos célu, rugalmas gyakorlatfajtákat teszünk az ismétlés
alapjául, és nem az egy-egy helyen alkalmazható, hanem a mindenütt használható módszereket helyezzük az előtérbe.
Bizonyitás nélkül is nyilvánvaló állitásának helyessége,
hogy "ha valakitől azt kérem, holnapra tanulja meg ezt a szöveget, és másvalakitől azt, hogy ugy tanulja meg, hogy félév
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mulya is tudja, akkor az, akinél a holnapi _zámonkérést helyeztük kilátásba, holnap azt el tudja mondani, de félév mulva már nem emlékszik rá. A másik, bár nem tanulja tovább azt
a szöveget, de miután azzal a szándékkal tanulja, hogy később
is tudja, félév mulya jobban emlékszik rá". - Ilyen értelemben fokozottan alá kell huznunk a perspektivitás elvét, a
távolra mutató motivációt. Módszerünk ugy igyekszik ennek megfelelni, hogy az ismétlés anyagában tervszerden szerepelteti
kezdettől fogva, egyre bővülőn és összetettebben az előbbiekben tanult anyag minden fontos elemét. Az ismétlés összefoglaló, megőrző jellege mellett tehát nagy hanssulyt kap annak
tervszerűen fokozódó és távlati jellege.
,lo.l. 5. A hatásos ismétlés magába kell, hogy foglalja mindazokat a gyakorlási formákat, melyeket a szöveg- és témaföldolgozás során alkalmaztunk: nincs nagyobb veszély, mint az
üressé vált, a készségeket már magárahagyó, csak az ismeretanyagokra terjedő ismétlés, mely pedig iskolai gyakorlatunk
annyiszor megismétlődő jelensége. Az ismétlés hatásos csak akkor lehet, ha benne egyre fokozottabban szerepelnek a már megjárt gyakorlati formák, és ha ezek a gyakorlati formák maguk
értékesek, mélyrehatóak, egymással rendszert alkotóak /fokozatosan egymásra épülők és ewmásból következők/ voltak. Hibás,
rendszertelen anyagföldolgozás után az ismétlés Vigtor
/1886. 21.o./ szavával "nem fog többet segiteni, mint ha az
ember mégegyszer elkészittet egy rossz orvosságot". Ismételni
csak reniszeresen érdemes, és csak rendszeresen tanitott anyagon eredményes.

10,1• 4. A modern pszichológia sok fontos adatot tart föl a
felejtésről, annak fokáról az anyag nehézsége, jellege, az
elmélyültség, begyakorlottság foka, a tanulótipusok és a föl-

1 43.

II. lo. 3./ 143.

dolgozás óta eltelt idő összefügc7ésében. Iskolai gyakorla,tunkban ezek a tényezők oly bonyolult képet adnak, maga az
idegennyelvi tanitási anyag, a gyakorlatok jellege, foka, a
tanitás objektiv és szubjektiv körülményeinek ezer szála a
mindennapi munkában megállapithatatlaand teszi a felejtés
pontos, bármilyen részletekbe menő regisztrálhatóságát.
Ezért egy eljárds maradhat: a lehető legsfirtibben. a lehető legmélyebben, a végzett anyag és a végzett gyakorlatok minden vonatkozására törekvően kell ismételni a készségek Allandó fejlesztése, az érdeklődés, a figyelem állandó aktivizálása jegyében.
lo. 2. NAGY S./196o./ foglalja össze az ismétlések faAtáit:
- tanéveleji; - folyamatos; - tematikus; - általánositó; - befejező ismétlés. A ciklusos nyelvoktás gyakorlatábnn a fő
hangsuly a folyamatos ismétlésre esik, mely néha vesz föl tematikus, ál'6alánositó jelleget a témák összekapcsolásakor, az
éveleji és a befejező ismétlést szinte fölöslegessé teszi, el
is nyomja. /Erre még a lo.9. pontnál visszatérünk./
lo. 3. Az ismétlés funkciói: - az ismeretek, készségek ébrentartása, gyarapitása, szilárditása, mélyitése; uj vonatkozások föltárása, uj beágyazások, uj kapcsolatok megteremtése
mellett beszélnünk kell az ismétlése: olyan sajátosságáról
gyakorlatunkban, mely a különféle területeken elért készségi
szinteket törekszik e g yenlő szintre hozni. Ismétlési módszerünk magában foglal minden eddig bemutatott eljárás-fajtát,
mel„ek közül, mint emlitettünk, nem mindent csinálunk meg
minden anyag földolgozása során. Az ismétlésnél viszont a
jól kidolgozott, megszokott gyakorlási formák immár önálló
feladatot kapnak: az egyes anyagoknál végre nem hajtott gyakorlat-tipusokat is elvégezzük az ismétlés során. A tanulókban
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él is az az igény, ho_;.y lehetőleg minden anyagot egyforma
mélységgel tudjanak: az ismétlésnek kell ellássa az ismeretek
és készségek ilyen egy szintre hozását. Az ismétlésnek tehát
"Pótló funkcióia is van.
A folyamatos jelleg biztositja gyakorlatunkban a motiválás,
a sikerélmény állandó megtartását, fokozását is. A tanitás során a tanulót különböző nivóju sikerélmények érik, a kudarctól a komoly elismerésig minden váltogatja egymást. A kudarc
után csak az állandó ismétlés, a mar ismert, önbizalmat adó
anyagra való visszatérés és jó szereplés hozhat ujra létre
lendületet, bizakodást, melyet a pedagógusnak ki is kell használnia. A tanitási munka folyton előrevivő, az eredményeket
sikerekkel nem nyugtázó menete csak fülledtséget, fáradtságot,
veritékszagot teremt az osztályban. Ilyen értelemben az ismétlés nem időszakos módszer, a sokat emlegetett "harc" a felejtés ellen, hanem a tanitási munka állandó velejárója, szerves része, a sokszinü foglalkozás és sikerélmények biztositója, a tanitási munka támasza és egyben betetőzője kell, hogy
legyen.

lo. 4. A rendszeres és programozott ismétlés itt bemutatott
eljárásának az a cél4a, hogy a tanuló az otthoni munkájában,
bármelyik nyelvi órára készül is, pontosan tudja, hogy az
órán mi -6, milyen szinten fognak kérdezni tőle az ismétlésből.
Ismétlésminden órára van, és mindig pontos programozással.
lo.4. 1. Ezért választottuk azt az eljárást, hogy minden
osztály számára a már tanult anyagból ismétlő—rendszerező
tételsort állitottunk össze. A tételsor két részből all, egyenként lo pontot foglal magába. Az első rész tartalmazza a
nyelvtani ismereteket lo tételben, a második, lexikai rész a
mar tanult olvasmányokat lo csoportban. /Az első osztályban
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a magyar nyelvtan szótani moridattani részének fő csoportjait
ismételjük félévig, akkor már alkalom nyilik a tanult idegennyelv:
anyag tételszerU rendezésére. A későbbiekben, a következő osztályokban is megőrizzia az ismételt alapanyagot, az elmult osztályok legfontosabb olvasmányait, ott már tematikus csoportositást
is érvényesitve az egyes lexikai pontokban./
lo.4. 2. Az órák végén a tanulók a házi feladathoz mindig hozzáírnak egy tört számot, melynek számlálója jelzi, melyik nyelvtani anyagot, a nevezője pedig, hogy niélyik lexikai, olvasmányi anyagot kell ismételjék a következő órára. /Az ismétlésre kapott
nyelvtani tétel vonatkozásaira természetesen az éppen vele társuit lexikai pOnt anyagából kell tudjnnak példát mondani, pl. ha
a nyelvtani ismétlés a főnév-melléknév kapcsolata, akkor az órán
automatikusan az illető olvasmányból kell fejből jelzős szerkezetet mondjanak, mondatba , mondatsorokba épitsenek - vö. a III.
3. fejezet alak - mondat - variáció gyakorlatával! Az órán folyó
számonkérés során mindig sort keritünk rá, hogy valaki vagy többen is szóban vagy a táblánál írásban elvégezzenek egy-egy ilyen
gyakorlatot./
10.4.

3. Az ismétlés ilyen megoldása során a nrogramozás ugy 4r-

v6nyestil l hogy a tanulók az ismétlési pontok 81_6 a, b, c o d pontokban feljegyezték azt a gyakorlattipust is, mely4a.z ismételt
szöveg vagy téma kapcsán otthon el kell végezzenek, illetve amelyre készülniök kell. /Ezeket a gyakorlatfajtákat fokozati
sorrendjükben helyeztük az egyes pontokhoz./ Az ismétlő tétel
törtszámával együtt feljegyzik azt is, melyik pont gyakorlatait
kell elvégezniök.
Az a-ponthoz tartozó gyakorlatok: Az időcsökkentés az eredeti
és tranzformált szövegeken, a forditásgyakorlatok /kapásforditások, visszaforditások, szinkron és aszinkron tolmácsolás,
kifejező olvasás; - koppantásig menő olvasás, szituativ transzformációk, mozgásos olvasások, kontrasztiv olvasás!. A b-ponthoz
tartoznak: a tolmácsrendszeres eljárás, a kérdéskapcsolás, a
képes forgatóberenCezéssel végzett munkák /képleirás, képelemzés, képrtelmezés, képkapcsolás, kapcsolatkeresés, transzfor-
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mációk, képpel való tartalomelmondás/. A c-pont gyakorlatai:
a k5pelőzmény - képleirás - képkövetkezmény, illetve szóláselőzmény - szólás - szóláskövetkezmény, hólabda-F,yakorlatok,
informativ-aktiv, különösen a jelenetutánzó gyakorlatok, az
esetleges demonstrátoros órák anyaga. A d-ponthoz tartozó gyakorlatok a stilusszintelés már tanult vagy ujabb egy-egy mozzanata, a stilusszintelés alapján való tartalomelmondások. /Ilyenkor kiezészitő szinonima, antonima- ós kifejezésgyüjtés is
folyhat, ezeket egy tanuló a táblára irja, majd kiegészitjük
közösen, s igy a leggazdagabb gyüjtés 611 minden füzetben.
- Vö.: ROSTA =IT 1958.4. számában szereplő, számunkra is indit6 jellegű cikkel!!
A III. fejezetben bemutatandó eljárásfajták közül az olvasmányoknál készitett mondatmodellek gyakorlatai az a-pontban, a
lo variáció a b-ben, az AMV- gyakorlat a c-pontban 611, a dpontnál maguk a transzformációk tartalmazzák magát a nyelvtani anyagot is.

1o.4.

5. A tételek sorban kerülnek földolgozásra /de mindig más

nyelvtani tétel All párhuzamban az egyes lexikaiakkal/, igy tiz
tanitdsi óraként általában végigismételjük egy szinten az addig
tanultakat, és 4o óra alatt minden anyag minden szinten ismétlés formájában is előkerül. A nyelvi tagozatok /heti 6 óra/
négyszer ismételnek az óv folyamán mindent, minden szinten, a
normál tagozatok /3, illetve 2 órás heti foglalkozásban/ kétszer, ha a 2 órás változatnál a második sorozatot 2 tételenként vesszük óránként, természetesen kevesebb gyakorlatmennyiségqel. /Több esetben a c- és d-pontot össze is vonjuk, mert
azok gyakorlataiból csak keveset, főleg csak a stilusszintelést végezzük./
Az eredeti tétel-sorrenden csak akkor változtatunk, ha az éppen ujonan tanult anyag tematikailag jól összekapcsolható az
egyik ismételt olvasmánnyal, olvasmánycsoporttal.
lo.4. 6. A tanár pontos följegyzést vezet arról, melyik olvasmánnyal, olvasmánycsoporttal /ilyen értelemben már: témával/
kapcsolatban melyik gyakorlatfajtákat csináltak már meg, mert
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csak igy tudja hiánytalanul 4s rendszeresen előirni, kiemelni
az ismétléskor különös sulyt kapó gyakorlatfajtát, melyet esetleg pótlólag csinálnak meg. Tervszerütlenségének legkirivóbb
áruló jele lenne, ha bármilyen bő gyakorlatanyag alkalmazásakor is uj gyakorlatként irna elő már elvégzett munkát: nem is
beszélve az ilyenkor keletkező hatásról az összenéző, cinkosan
elhallgató diAkemberekre.
10.5. 1.rendszeres és programozott ismétlés hatósáról kell beszólni t melyet az anyagfeldolgozási menetre gyakorol.
1o.5. 1. Az órák jellegét egyártelmiien a begyakorló órák felé
tolja: a tanulók beszéddel töltött ideje tölti ki a közös foglalkozás mintegy 8o százalékát.
Az uj anyag közlésében háttérbe szoritja a különben is csak
sok mesterkedést szülő szemantizációt, hiszen a jelentésföltárás nyujtott folyamatként érvényesül majd a begyakorlások, uj
beágyazások bemutatott során. /Maga az elsó szövegföldolgozási mozzanat, az időcsökkentés is az egyes szövegei teljes forditása után indul el. /Az uj anyag lexikai és nyelvtani vonatkozásainak automatizáló földolgozását a szöveg alapján készitett modellmondatokkal és a vezényelt modellvariációkkal vé-.
gezzük el /vö. a tanulmány 111.1. fejezetében mondottakkal!!.
Az órák fő tipusa tehát a beszédgyakorlati tulsulyt magánviselő vegyes tipusu óra. A tisztán uj anyagot földolgozó, begyakorló, számonkérő, ismétlő órákat szinte teljesen kiszoritja: a számonkérés és osztályozás könnyedén folyik a sokszinü gyakorlatok során - az osztályozásra kiszemelt tanulók többet és többoldaluan /szóbeli, irásbeli munkák, kulcsszerepek/
dolgoznak, az osztályzatokat az óra végén közöljük; az ismétlő
órákon - például év végén mindössze az a különbség, hogy nincs
uj anyagföldolgozás, és előtérbe kerülnek a strukturális modellvariációs gyakorlatok. A dolgozatiró és -javitó órák változatlanok maradnak.
lo.5. 2. Az egyes nagyobb anyagegységek földolgozási menetére
gyakorolt hatását a IV.3. Időciklus - óratipusok fejezetében
tárgyaljuk.
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lo.5. 3. Az év menetében lén,yegesqeszükiti az veleji ismétlés idejét és tartalmét. Az ismétlés rendszeres és programozott formájával megszabadulunk az éveleji ismétléseknek a gyakorlatban különben is rendszerint nyelvtani gyakorlatozó jelleFétől 2 melyre idézett cikkében ROSTA is hivatkozik. Hamar - egykét felmérő-értékelő l inkább előkészitő óra után -rátérünk az uj
év anyagára !melyet ugyan kifogásol az idézett cikk - mert ugy
az ismétlés nem lehet tervszerü - 2 de az ismétlés általunk gyakorolt formájára ez nem vonatkozhat/ 2 s az ötödik, hatodik órán
már el is kezdődnek az uj anyagon is a bemutatott gyakorlatfajták. /Az első 3-4 órán rendszerint a tanulóknak legjobban
tetszett egyik régi olvasmány, olvasmánycsoport-téma a-b-c-d fokozatu földolgozásán megyünk végig./
A részismétlések, valamint dolgozatelőkészitő órák mint Milan
jellegü tipusok eltűnnek: mindössze a soronkövetkező dolgozat
anyagát hozzuk a gyakorlás előterébe.
Az évvégi ismétlések, az érettségi előtti nagyobb ismétlés ideje szinte teljesen fölszabadul: akkor mér rendszerint az ismétlőrendszerünk d-szintjén kezeljük, az év folyamén immár negyedszer, harmadszor vagy másodszor az olvasményokat 2 érettségi
előtt mér különben is külön sulyt fektetve a majd tételként szereplő témákra, melyekről a tanulók könnyedén y egyéni kitérésekkel, csevegve tudnak beszélni.
lo. 6. Az ismétlés nyujt alkalmat arra, hogy érvényesitsük azt
az elvünket is, hogy állandó nyelvtanulási módszer legyen a
visszatérés az eqyszerüre. Harmadik-negyedik osztályban mér a
tanulók szivesen olvasnak egyszerübb kis olvasmányokat, lelkesiti őket, ha könnyedén föl tudják dolgozni azdkat. Az olcsó
kill- (5s belföldi idegennyelvii füzeteket adjuk a kezükbe, és a
nagyobb szünetek előtt néhány órával sort keritünk rá, hogy
legigyekvőbb diákjaink be is számoljanak olvasmányaikról, esetleg közösen megjelenitő gyakorlatot mutassanak be róluk.
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III. 1. AZ IDEGENNYELVI FORT.AKINCCSEL KAPCSOLATOS MU•KÁK
tS AZOK MÓDSZERTANI VONATKOZISAI
1. 1. Az idegennyelvü lexikai anyag tanitáséval párhuzamosan
mind e tanitás eszközeként, mind formai rendszerként /mely a
megszerzett lexikai elemeket mozgásbahozza, s azoknak a beszédben való mozgását szabélyozza/ eleve fölmerül a nyelvtani ismeretek elsajátittatásának kérdése, a nvenitás.
Ez huzódik végig vörös fonalként a nyelvoktatás történetén;
a nyelvtanhoz való viszony alapján lehetne szinte elkülöniteni egymástól a nyelvoktatás nagy történeti irányzatait.
Ezen vonatkozásokat érintettük a bevezetés pontjaiban, /Vd.:
1.6.3.2., 1.7.1.5., 1.7.6.5./ mostani fejezetünk azonban megkivánja, hogy a nyelvtgaftással kapcsolatos néhány nézetet,
problémát kiemeljünk az általános vizsgálatból.
1.1. 1. A mai nyelvoktatási gyakorlatban is állandóan kisért a
nyelvtan kérdése. Szakembereink legtöbbje elveti általában,
mert rosszak ma is vele kapcsolatos tapasztalataik: sok helyütt
vannak ma is nyelvtanozó $ a nyelvtanból induló 4s a nyelvtanhoz
érkező tanitési órák, nem egy tanárunk egész módszere. Másrészt
51 még a nyelvtanitási reformkorszak, majd a direkt módszer hiveinek a nyelvtan béklyói ellen való erőteljes kitöréseinek emléke. Csakhogy ott a kiváltó ok még közeli volt: voltaképpen a
mereven gramatizáló korszak $ iskbla paradigmás, atomizált,
taxativ nyelvtanitását kellett sz.5tzuzniok. Ma más a helyzet.
A régi értelemben vett „nyelvtant", az atomizált formasorok,
sehol nem használható paradigma drilljeit ma mér senki sem
venné védelmébe, talán nines is nyelvtanár, aki bármilyen értelemben közösséget vállalna vele.
A probléma más oldalu megközelitése szükséges inkább. És ez
a direkt iskola reklámtartalmának rossz hatása: gyors, köny-
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nyed módszerrel nyelvtudást szerezni a nyelvtan, a szabályismeretek rémei nélkül... Iskoláink általános gyakorlata ma is:
buzgón hangortatja a nyelvtan n eszköz-jellegét", és ez a különben oly fontos elv tömegesen odavezet - és ebben legujabb
reform-tankönyveink jétszák sokszor a vezérszerepet
hogy
sok nagyon fontos nyelvi jelenséget bagatellizálván iskolai
munkánk nyelvtankerülő lett, igy eztán tanulóink nagyrésze
megreked az olvasmányok anyagénak felismerésénél, egyszerü
beszédgyakorlatánál; a legegyszerübb nyelvi formák al lmazgatásénél.
Ezért érik vezető szakembereinkben is az az igény, hogy a
nyelvtanitás vonatkozásában föltárják annak értékét, funkcióját, megkeressék az azt megillető helyet a nyelvoktatásban.
Kérdése /ma is sokat mondó világossággal/ mér az 1879-es gimnáziumi tanterv Általános Utasitásában szerepel, mely szerint
fontos i n hogy a magyar nyelvbeli alakok taglalása folyvást
megelőzze és megkönnyitse az idegen nyelv alakjainak felfogását", továbbá e tanterv mér a magyar nyelv tanitásától azt
várja i hogy a nyelvtan általános kategóriáinak megértésével
segédkezet nyujtson az 416 idegennyelv tanitéséhoz, hogy a
magyar nyelvtan rendszeres tárgyalása kiegészitse és meger6sitse a tanuló nyelvi tudatosságát n még mielőtt a tanitás
folyama több idegen nyelvvel hozza érintkezésbe a növendékeket, melyeknek elütő szerkezete nyelvérzékén könnyen csorbát
ejthet". Ezt elemzve SZOBOSZLAY /196o./ is elismeri, hogy
ilyen összehasonlités rendkivül tanulságos, és igen nagy képző ereje van. De a nyelvtani jelenségek egybevetésének kellő
mértékét mindenkor meg kell találni, hogy ne az öncélu gramstizálás lépjen a nyelvoktatás fontosabb, gyakorlatibb feladatai elé - mondja, hiszen /az idézett Általános Utasitás megn a középiskolai nyelvtanitásnak tulajdonfogalmazásában!:
képpeni feladata a nyelvvel való gyakorlati elbánás ügyess50nek megszerzése".
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Következő jelentős vélemény : LUX /1932 loo.o./ irja, hogy
"Nyelvtant nem a szabály kedvéért tanulunk, hanem hogy segitségünkre legyen azoknak az asszociációs pályáknak a kifejlesztésénél, amelyek lehetővé teszik a gondAcodás kifejezését,
megértését". S ugyanezt vallja a modern nyelvészet képviselője,
YOULTON is: "A nyelvtant nem olyan szabályok sorozataként mutatjuk majd be, melyhez a nyelvnek alkalmazkodnia kell, hanem
inkább olyan általánositások sorozataként, ahogyan az illető
nyelv éppen viselkedik." /YO. 1964. 3-4. 167.0./
A

nyelvoktatási gyakorlatunkban mégis a nyelvtan általános
háttérbeszorulása ta-,asztalható. HEGEDUS /MNYO 1963. 1-2. 14.0./
irja erről: "A nyelvoktatás lelke a nyelvtan", majd mélyrelátán elemzi nyelvoktatásunk helyzetét: "Nálunk is mutatkozik egy
olyan tendencia, hogy háttérbe kell szoritani a nyelvtani anyagot. Azt reméljük, hogy bizonyos minimális nyelvtani kisérő
magyarázattal ellátott friss, aktuális, élménydus szövegek kérdés-feleltetése, nagyobbarányu gyakoroltatása révén a tanuló előbb utóbb megtanul helyesen "nyelvtanilag aeszélni"..4 "Az
oktatásra szánt nyelvi szövegekről azt szoktuk mondani, hogy
azok a nyelvtani anyagot illusztrálják. A ki nem mondott igazság az, hogy a szövegek egyre inkább eluralognak a nyelvtan
különböző témákat illusztrálnak. Végül már
felett, mér csak
egyáltalán nincs nyelvtan, csak ömlesztett szövegek, s közben
ismételjük a mér korábban megtanult nyelvtani anyagot; azt a
nyelvtant, amelyet a tanulók valójában sohasem tanultak meg..."
A nyelvtani anyag, formakincs elsajátittatásával szinte min- .
denütt adásak vagyunk, biztos rendszerét sehol sem rakjuk meg.
SZAPE /YO 1965.2. 45.0./ irja: "Azt hiszem, hogy megéri...
tudatosan felépiteni az idegen nyelv grammatikájának állványzatát, még akkor is, ha ezt utóbb le kell bontani. Az anyanyelvi
implicit grammatikára először idegennyelvi explicit 7rammatikát
segitünk épiteni; utána pedig arra törekszünk, hogy ez
a grammatika minél kevésbé legyen jelen explicit formájában,
tehát átváltozzék implicit grammatikává." ..."A nyelvtani sza-
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bály végcélja, hogy végül önmagát tegye feleslegessé", majd:
"nyelvérzékünk késöbb ujra bizonytalanná válhatik, s akkor ura elő kell venni a szabályt." /A szerző az explicit - implicit
ut felvázolásával már az autoMatizmust érinti, mely e fejezet
későbbi pontjában kap helyet./
A másik jelenségre FERENCZY /MNY0 1963.3-4. 44.o./ figyelmeztet: még idő kérdése, hogy a strukturalizmus és a formális
nyelvi elemzés a nyelvtanulás milyen szintjaiis terjeszthető
ki, s a nyelvoktatásnak a hagyományos nyelvtanaal való szakitásával az uj irányzat jegyében az lesz következménye, hogy lehetetlenné teszi a tárgyi koncentrációt például az anyanyelvvel,
de a másik idesennyelvvel is melynek a strukturalizmus értelmében természetesen egészen más nyelvtana lesz!. - Az 1962-es
Bas-program ezért a mondatmodelleken alapuló oktatás mellett
helyesen tartja meg a hagyományos leiró nyelvtan rendszerező
pontjait, terminológiáját, hiszen a mi nemzedékünk még ezután
is sokáig a hagyományos grammatikai fogalmakban gondolkozik.
1.1„. 2. Hogy a mai nyelvoktatásban szükséges nyelvtan és nyelvtantanitás jellegének megrajzolására kisérletet tehessiink, érintenünk kell néhány gondolattal a már fölmerült strukturális
modellek kérdését.
Mr a grammatizáló iskola is ismerte a példamondatok erőteljes szemléltető erejét, mely kiemelve hordozza magán a tanult
grammatikai jelenséget. A direkt iskola állitotta aztán az élő
beszéd szolgálatába, mintegy analógiás alapként a példamondatokat. A Tanácsköztársaság reformtervezete /Szoboszlay, 196o.
239. o./ már ezek alapján látja a nyelvoktatás célját is: "az
analogikus példák sokasága a tanulók figyelmét a nyelvtani jelenségre koncentrálja",
arra szolgálhat, hogy "az analógiaérzéseket irányitsa, támogassa, erősitse".
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A mai modell-alapu nyelvoktatási irányzatok elindítója
PALMER Systematic Exercises in English Sentence-Building, Stage
I. 1927, Colloquial English, Part I. loo Substitution Tables
195o. két zseniális könyve volt. S ha végignézünk a rákövetkező
modellező nyelvkönyveken / BRUTON 1956., MENON 1957„ HORNBY
1948., 1957., 1959., FRENCH 1948., 196o-, LAD° - FRIES 1966./ 1
magunk előtt látjuk azok elméleti, a válogatást, osztályozást,
modellmüveletek fejlődését érintő fejlődését egészen napjainkig.
Történelmi érdemük, bogy a modern nyelvészetnek is hatalmas lökést adtak, föltárván a nyelv tipizáló, kevés osztályba sorolható, formális elemzéssel megközelithető jellegét. Ehhez járult
a transzformációs analizis, a matematikai nyelvészet, formális
nyelvi elemzés, a gépi forditás elmélete, megjelenése és hatalmas
fejlődése / ±TŐFI S. 1967./ 9 hogy a strukturalizmus ma már teljes nyelvészeti rendszer, melynek hatásával o nyelvoktatás területén is számolni kell.
Szakembereink Hő.: I. 8.2. is/ kétkedésük ellenére is sok
jó hatását ismerik el.
HELL /MNYO 1965.1.25-26.o./ mondja el a legfontosabb kifogásokat, melyeket nekünk is meg kell gondolnunk: - vajon a strukturáknak valóban olyan központi szerepük van-e melynek alapján
Fries azt állitja, hogy a grammatikai kapcsolatokat nem a mondat
egészének értelméből, sem a mondatot alkotó szavak értelméből
kapjuk, hanem csupán a szók formális ismertetőjegyeiből/; - a
strukturslista módszer bevezetésekor olyan nyelvekbe, amelyekben az angoltól eltérően /pl. német, orosz/ a szókategóriákon belül sokféle szóalak létezik, kétséges, ho;y szabad-e annyira háttérbe szoritani a szókapcsolatokat és az alakcant, ahogy ezt a
mondatstrukturák fontossága megkivánná;
nem vezet olyan feltáró eredményre, mely a nyelvtanulás minden fokán e3- yarAnt tud jól
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alkalmazható módszert nyujtani; - a strukturák tul e:Tiszerilek
ahhoz, hogy kellőképpen hajlékony nyelvgyakorlatokhoz alapul
szolgáljanak; - a velük megadott mondatvázak a bennük szereplő
szókategóriák révén nem adnak elegendő magyarázatot az általuk
kifejezhető sokféle szintaktikai kapcsolatokra; - a strukturalizmus főleg az angol nyelv aLlpján dolgozik, ahol sokszor a
szórend, a szónak a mondatban való poziciója az az elem, melynek révén a szó megkapja végleges szókategória jellegét. Mindehhez mindössze azt lehetne hozzáfüznünk, hogy a strukturalista
irányzatnak a nyelvoktatásba való bevitele /mint nyugaton sokszor hangos es agyonreklámozott divat/ mögött senki nem kerese még meg a reális hátteret: az angolajku emberek ha egyáltalán tanulnak idegennyelvet rendszerint egyet tanulnak meg anyanyelvük mellé, másrészt hogy nem azért látszik-e szemükben csodaszernek a nyelvtant, elemző tudatosságot elvető eljárás, mart
az ottani átlag egyszerilen nem kapott kielégitő szintü anyanyelvi nyelvtanoktatást, melyre - mint megbizható alapra - épülhetne az idegennyelv rendszere, valamint mert az átlag mindössze
a turista-nyelv szintjén akarja tudni az idegennyelvet.
A strukturdknak különösen mint absztrakt sémáknak alkalmazása vet föl sok problémát a nyelvok'Gatásban. E kérdéssel foglalkozik SUARA / 1966.1-2. 82-83.o./ is. "A deszkriptivisták
a jelentés nélküli mondatot veszik modellnek... Nálunk is ismeretes az a törekvés, hogy a 'tudományosság' jelszava alatt
absztrakt nyelvi strukturákat, elvonatkortatott magmondatsémákat javasolnak a nyelvoktatás alapjául megtenni. Vagyis legyen
egy elméleti alap, amiből különböző müveletekkel lehet tartalmas mondatokat létrehozni. Ez az ut kissé hasonlit a régi grammatikai módszerhez." Az elvont mondatsémákkal foglalkozó Komkov,
majd Arakin véleményét taglalja, majd ő is ahhoz a következtetésig jut, hogy nem mondatmodelleket, mint absztrakt sémákat,
hanem az élő beszédből elvont beszédmintákat /melyek az aktiv
grammatika egységei/ oktassunk. Ilyen beszédegységek: az
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egyszerü mondat, beleértve a megszólitást, toldalékokat, az .
alárendelt mondat, a kérdés a ráadott rövid válasszal együtt.
Ezek valóban beszédegységek, megfelelvén az egység kritériumainak, nevezetesen, hogy: - mintaszerEiek analóg szerkezetek
számára; - értelmes egységeket, lezárt gondolatokat fejeznek
ki; - megszerkesztett, strukturális szempontból is kerek egészek; - intonációs szempontból is befejezett egységek. KOVACSICS Jné /MNY0 1965.1. 124.o./ a struktura - operációs nyelvtan alapján végrehajtott müveleteknek előnyeiről szóló véleménye egésziti ki még ezeket: - megnöveli az ilymódon begyakorolt szólamkincs alkalmazási irányait;
jól szelektált mondatok birtokában állandó óravezetést biztosit; - alkalmas a nyelvtan rendszerének tudatositására; - mintát szolgáltat hasonló
gyakorlatsorok készitésére;
alkalmas a tanulók tudásának egzakt mérésére; - felhasználható különböző nyelvtudásu 'tanulókból álló csoportokban. / E szempontokhoz járulnak majd a következő - III. 2. - fejezetben leirt készülékes irányitás adta
lehetőségek./
A konkrét elvont strukturális modellek alkalmazásának kér..
désével még sok értékes cikk foglalkozik. Egyértelmü kicsengésük, hogy az éppen tanitott anyagból kiemelt minták kell, hogy
a strukturálisan megoldott gyakorlatok anyagát képezzék.
FERENCZY /MM.° 1963. 3-4. 53.0./: "Felmerül a kérdés, vajon az
órán ilyen képleteket tanitsonr.e a tanár. Ur gondoljuk, hogy
ha a képleteket a szóbanforgó, éppen gyakorolt modell egyszerü,
sematikus ábrázolására használja fel, ha a képlet a begyakorlást és az automatizációt segiti elő, akkor helyes uton jár."
S helytelen lenne ennek ellentettje, a képletek mintegy önmagukért való tanitása. "A modell vagy képlet ugyaais éppen a
mondatépitési készség elsajátitását f_yorsitja fel azáltal, hogy
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nagyszánu nyelvi alakzati tipust egy vagy csak kevésszámu képlet /modell/ behelyettesitett, bővitett, szómüveletileg variált
vagy transzformált változatának tekintünk." SZOBOSZLAY /INfT
1964.3. 66.o./ szintén ezt vallja: "a külső forma, struktura:
signifiant mellett meg kell tanitanunk a nyelvi jel alapvető
jelentését is: signifié."
A strukturális modellekkel kapcsolatban tehát az iskolai
tanitás szintjén az a feladatunk, hoy e modelleknek minél
több konkrét, beszédbeli variánsát alakitsuk ki /mely beszédmintákat a tanitási anyag uj nyelvtani jelenségeket hordozó
mondatanyagából emelünk ki, illetve azok mintájára készitünk,
s igy azok fokozati programozását maga a imitási anyag, a tankönyv végzi!, s azokon a bő variációs es transzformációs müveleteket hajtsunk végre az automatizáció magas fokáig.
A tanár ismerje a strukturák elvont képleteit, s azok ve;yitett fajtáit, tudatosan teljesedő rendszerét gyakoroltassa
be a lehetséges milveletek során. Igy érvényesül /MUMMER MNYO
1965.2. 19. o./ "... a modelleknek az a nem lekicsinylendő hatása, hogy automatizálásuk közben kezdettől nem atomizálva,
hanem folytonos beszédfázisokban szólaltatja meg a tanulót, nnli
beszédtechnikájának kifejlesztése szempontjából jelentős".
L

1.1. 3. Tisszautalva SZtPE idézett véleményére, miszerint már
az anyanyelv oktatásának során szükség van bizonyos univerzális kategóriák megtanitására, sőt szükség lenne néhány nagyobb
indoeurópai nyelv közös grammatikai előkészitésére is, a n j elvten helyes értelmezése az lenne, ho_3y szükséges egy általános
logikai - formai rendszer kiépitése. S e rendszer egyes elemei
kifejezésének tanitása lenne szükséges az egyes nyelvek tükrében: vizsgálva, milyen fokban és miként fejezi ki azokat az
anyanyelv, majd ennek mint kontrasztiv alapnak a felhasználá-
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oktatni és automatizálni az idegennyelvi megfelelőket.
A mély begyakorlás fogja majd aztán azt eredményezni, hogy
maga az idegennyelv is önálló fo marendszerré válik, s elhagyhatjuk mögüle az anyanyelvi támasztékot, sőt vetületet is.
A nyelvtannak ilyen általános, illetve közös keresztmetszeti értelmezése különösen komoly gond nálunk, hol - saját
nyelvünk nem lévén világnyelv - rendszerint két vagy több idegennyelvet tanitunk. S ilyen általános rendszer hiján az a
szomoru tapasztalat, hogy az egyik idegennyelv halmazszerii
anyaga, szabálytömege nem talál pontos, kikristályosodott viszonyitó rendszerre tanulóink tudatában, s igy nemhoy segitene a következő nyelv zanitásakor, hanem még megtoldja nehézségeinket egy másnyelvi interferencia leküzdésével. Az érintkezések rendszerint csak esetlegesek, periférikusak, s veszélyesek is igy, mert a tanuló néha nagyobb jelentőséget tulajdonit nekik, mint kellene. Világos logikai váz kell tehát,
s e váz formáinak, fokozatainak kifejezését vizsgálni és mélyen begyakorolni a különböző nyelvekben. Ennek eredménye nem
valami forma-raktár, hanem a funkcionális nyelvtan, melynek
igényével lépten-nyomon találkozunk. /Az anyanyelvnek, mint
már elsajátitott jelrendszernek formai tartományain kívül eső
logikai és formai vonatkozások - pl. a nyugati nyelvek kiterjedt igeragozási rendszerei - nem is közelithetők meg máskülönben csak e rendszer felépitésével. Ez a logikai-formai rendszer közvetitette formakincs és annak idegennyelvi megfelelőinek automatizmusig való begyakorlása teszi csak lehetővé, hogy
a tanuló az illető fdrmákat a maguk teljes ükben értse, azok
kifejező értékét érezze és könnyedén, változatosan alkalmazni
tudja. /A bemutatandó strukturális modell-variációkat vezénylő
készülék ilyen logikai-formai rendszer kiépitését célozza,
sával
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rendszert igL'ekszik adni uy, hogy valóban bő es élő nyelvi
gyakorlatokkal k5zelitse azt meg: rendszert, anélkül, hogy
granmatizálna. /
Erről a funkcionális nyeIvtanról beszél MIHÁLYI /Ea° 1966.
1-2. 91.0.7: "A modern nyelvok-tatásnak olyan nyelvtnnra van
szüksk;e, amely a nyelv objektiv tén,eit tükrözi es a nyelvet
nem nyugalmi állapotában részekre bontva, hanem mozgásában,
életszerüségében, a nyelvi kategóriák funkcionálása közben
szemlélteti." A funkcionális nyelvtannak olyan módszeren kell
tehát alapuljon, mely kikapcsolja a grpmmatizálást, megismerteti a grpmmatikai szabályokat, de a nyelvoktatás lén,egét
azok automatizációig való begyakorlására helyezi, mely a gyakorolt részt azonnal a logikai-formai rendszer egészébe kapcsolja, mely koncentrál az anyanyelvvel és a másik idegennyelvvel is, mely biztositja a tanulók tudatossáját, a formai sorokban mint oppoziciós láncolatban megnyilvánuló ide3.ennyelvi
rendszert láttat és sajátittat el, fokozván a beszédtevékenységet és a beszédkészséget. A funkcionális grammatikának anyagot kell tehát adnia és felhalmoznia, azt kontrasztiv /anyanyelvvel/ es oppoziciós /az idegennyelvi formarendszerben/
vonatkozásaiban gyakorolnia, hq.;y ezek az analógiák mint ter,mészetes indukció hassanak a beszédkészség kialakitásának folynmatában /Vö. ehhez: BANó IN1T 1962.4. 49.o./
a formális nyelvi elemzés terminológiájával
Célja, hogy
a tanult nyelvi anyag /korpusz/területén bemutassunk,
szólva
rendszerben láttassunk automatizáljurk, lehetőleg minél több
mcpayilatkozás formáját. Ezen az uton fogja a tanuló a nyelv
funkcionálisan lényeges sze=entumait /fonémák, morfémák!,
szupraszegmantális elemeit /intonáció, hanlejtés, hangképzés
változásai!, disztribuciós vonatkozásait szemléletes kontrasztok és oppoziciók során, valóbpr élő készségek szintjén elsajátitani.
-

-
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Elö l valóban funkcionáló graamatikát kell adnunk, melytől
távol all mind a nyelvtant tulbecsülő intellektualizmus, mind
a nyelvtant lebecsülő mechanikus jelleg, a szük kitekintésü
szóbeli gyakorlási anyag. Formai gazdagságot kell kiépitenünk,
KRAMER szavával a tudatosság és automatizágió "dialektikus
erőjátékában", hiszen /HEGEDUS MNYO 1963.1-2. megfogalmazásában!: ".... a jel és a jelek 'önkényes' összeszerkesztése az
a végső, de egyuttal a legfontosabb dolog, amit a tanuló nem
képes tudatositani, csak begyakorolni. Az igazi nyelvi tudatosság már csak akkor kezdődik, mikor 'tudjuk', miért mondjuk
egy dologra, jelenségre vonatkozóan ezt és nem azt. A nyelvi
tudatosság tehát azt kell jelentse, hogy tudjuk a format) éS
a forma használata ;jelölési szándékunkból indokolt".
1.10 4. A fölmerült kérdés, az automatizáció és tudatosság
a nyelvoktatás állandó és sajátos problémája.
Vizsgálatakor a következő vélemények meggondolása szükséges: PETERFIA /MNYO 1963.1-2. 68.o./ irja, hogy a beszédkészség
kifejlődése során az idegen nyelv tanulásakor az anyanyelvhez
viszonjitott forcitott utat járjuk. "Az anyanyelv elsajátitásakor kezdetben kizárólag ösztönös, intuitiv a nyelvtanulás,
s csak az iskola teszi annak nyelvi kontrollját tudatossá. Viszont az idegen nyelv tanulásában mindenképpen a tudatos, logikus ismeret- és készségszerzés utján iEoulunk el, ami az ösztönös, közvetlen nyelvhasználatot erősen gátolja, amíg a kellő
automatizació, a motorikus készségek elsajátitása után megfelelő gyakorlatra szert nem teszünk." HEGEDUS /MNYO 1965.1.
37-38. 0.1 az automatizálást a nyelvi tudatositás seciális
formájának nevezi, melyre majd a tudatositás más formái'logikai, stilisztikai, történeti/ épülhetnek. A nyelvet nem lehet
ugy tudatositani, miat ahosy Inds viselkedési formát vagy más
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tantárgyat lehet. Szerinte "a nyelvi automatizálás nem valamiféle módszer vagy eljárás a sok között, hanem egy osztatlan
elméleti rendszer része,Pmely nélkül - az idegennyelvek okt tásának viszonylatában - az elméleti rendszer a akorlatban
hatástalan, vagy forditva, olyan, nimi az elméleti hatter nélkül szintén hatástalan." SZKIJAJEVA /MTN

150.0*/

az automatizmus mögött a marxista filozófia háterrét villantja föl: "A nyelvi modellek utánzással történő reprodukálásától
a spontán beszédig ugy juthatunk el, ho;y mennyiségileg felhalmozzuk a nyelvi anyagot, amely egy bizonyos szakaszban éles
ugrás utján csap At uj minőségbe, az önálló alkalmazás készségébe."
Nyelvi gyakorlataink tehát az alapvető tudatositás után a
bő gyakorlással kell, hogy az automatizációhoz vezessenek, közben is arra törekedve, hogy "a tanuló egyidejűleg mindig pontos
tudatában kell legyen annak, 'hogy mit mond az idegen nyelven"
/VILÉM FRIED - MI= 1965.2* 92.0.1
1. 2. A funkcionális /a tudatosságra alapuló és azt állandóan
szem előtt tartó, a nyelvi automatizációt épitő/ nyelvtan két
fő eszköze a kontrasztivitás és az o_ppozició.
Ezek elemzésekor annak figo elembevételével kell elindulnunk, hogy az idegennyelv tanulása kezdetekor tanulóink már
egy jól kiépült, gondolkodási és formai tartományában adekvát
jelrendszer, anyanyelvük birtokában van:22k. S hogy az idegennyelvi jelrendszer :;ondola,,kifejező funkcióit kialakitsuk,
meg kell épitenünk az anynnyelvi formai tartománynak egyre fokozatosabb mértékben megfelelő és biztosan, könnyedén funkcionáló idegennyelvi formakincset. / A direkt módszer hivei éppen
itt tévedtek, mikor korán, még nagyon is kezdetleges mennyiségü szó- és kifejezéskincs alapján mintegy az "idegennyelven
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való gondolkodást" sdrgették és hangortatták. Ez csak fokozatosan jelentkezik mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozás,
ban. A direkt módszerrel nagylendületü, mutatós beszédgyakorlatok hozhatók létre az adott olvasmányi és témakeretben, de
azok mögött sohasem áll az idegennyelvi gondolkodás, csak egy
szük területen kiépült, magasfoku automatikus re4Rció-sor./
Hogy az idegennyelv receptiv és produktiv értelemben is
egyre közvetlenebbül kapcsolódjék a ,ondolkodáshoz, az csak a
nyelv logikai - formai rendszerének elsajátittatásával, csak
az anyanyelv kontrasztjában /annak állandó viszonyitó és értelmező háttérként való ,.elhasználásával, s azt a begyakorlottság fokától függően fokozatosan levetve, majd elhagyva/
érhető el.
Az idegennyelv a valóságra vonatkozó uj, második jelölő,
második jelzőrendszer funkciójában jelentkezik és raktározódik el a tudatban, az anyanyelvire épül, majd azzal párhuzamosan helyezkedik el. Ezen a fejlődési uton nem szabad figyelmen kivül hagynnnk a nyelvtanuló állandó alapérzését: a nyelvtanulás során állandóan viszon-,fitja a két jelrendszert evmással: öntudatlanul is méri, értékeli, mennyit tud már az illető idegen, nyelven; sőt, két idegennyelv tanulásakor ez a két
nyelv viszonylatában is fönnáll. Es sok sikerélmény nyomán,
a párhuzamok tartalmi és formakincsbeli egyensulya felé közeledve - mikor a formai biztonság, variálókészség és nagy szótudás, kifejezés,;azdagság révén beszéd közben eltiinik a felbukkanó ismeretlen elemtől való félelem - alakulhat majd ki
az idegennyelv párhuzamos elhelyezkedése az anyanyelvvel, annak külön, önálló bázisa a beszédértésben és beszédben egyaránt. /A kreativ, önálló, feladatmegoldó gondolkodás során az
idegennyelvnek az anyanyelvvel való ekvivalenciájáról - talán
a kétnyelvüség ritka eseteitől eltekintve - soha nem beszélhetünk./
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1.2, 1. Az a fontos igény is, hogy az idegennyelv-tanitás során az idegennyelv autonómiáját kell egyre taguló, nagyobb keretben és mélységben biztosítani, csak az anyanyelvvel való
állandó kontrasztivitás révén valósithatjuk neg.
A strukturális gyakorlatok /és azok készülés irányitásal
során a mondatfajták, kérdő mondatelemzések és válaszfajták,
személy- és időalakitások sorgyakorlatai, a felszólitás, függő
beszéd, cselekvő - szenvedő szembeállitás, egyszerü és összetett mondat párosan szembeállitó és sorgyakorlatai során állandóan folytatnunk kell az anyanyelvi megfelelővel való szembeállítást. A sorrakerülő uj és uj változatokra egy-egy kijelölt
tanuló - vagy megjegyzésszerüen maga a tanár - megmondja,mintegy értelmezésként annak anyanyelvi megfelelőjét, s az idegenrnyelvü megoldást ezután alkotják meg a tanulók egyéni felehetként /szóban, írásban/ vagy legtöbbször - s a gyakorlatokba
elmélyülvén már szinte csak - karban mondva, a szükség szerint
alkalmazott szürésekkel. Ilyen szembeállitásos gyakorlatokra
kezdetben sokszor, később inkább akkor van szüksk;, mikor az
idegennyelvil kifejezés nagyon eltér az anyanyelvitől /pa. a
német haben, brauchen + 2.e.,; az angol to meet 4 T.e.; a francia se souvenir de qc. - általában: az eltérő vonzatok/, vagy
mikor éppen a tanulók forditástechnikai készségét szeretnénk
és kell fejleszteni. Ezeknek az eltérő idegennyelvi formáknak
az alkalmazásában kellő begyakorlás hiján még később, haladó
fokon is jelentkezik az anyanyelv gátló hatása /remanence/,
mely igy, ilyen állandó szembeállitó gyakorlással egyre nagyobb
területeken csap át éppen ellentétébe, a begyakorolt müvelet
eredményeképpen a gátlásból éppen serkentésbe, pozitiv hatásba
/permanence/, melyre BOUTON is hivatkozik /MO 1966.1-2./
/Az anyanyelvi kontrasztivitás legfontosabb területei a
nyelvoktatásban egyrészt maguktól adódnak, másrészt mar nagyon
használható elméletek is szolgálnak azok számbavételére, vö.
AMEI-SZÁ1T0 gondolatait a points of conflicts vonatkozásairól
az MNYO számaiban s ugyanitt a struktura - operációs - 3 ,0 nyelvtani rendszer-javaslatával kapcsolatban./

164.

1.2./ 164.
Az anyanyelvi összevetés legfontosabb gondola -tai
SZENTGYORGYVARI /MNYO 1963.3-4. stb./ cikkeiben találhatók.
"Az anyanyelvi szempont érvényesitése a nyelvoktatásban azt
jelenti, hoy a tanult nyelv és az anyanyelv nyelvészeti
összehasonlitásának eredményei felhasználásra kerülnek a tananyag kiválasztásánál és a feldolgozási műveletek kidolgozásánál". Ezért készültek mar az u,ynevezett kontrasztiv strukturális szériák nyugaton az angol és a 6.2.nitott különféle
nyelvek szerint más és más vonatkozásokat helyezve előtérbe
/Pl. H.L. Kaufner: The Grammatical Structure of English and
',Ierman - Contrastive Structure Series, de Ilyen nyelvkönyvek
állnak rendelkezésre angol - spanyol, angol - francia vonatkozásban is/. FRIES-re hivatkozik, aki Teaching and Learning
English c. 1945-ben megjelent könyvében igy ir erről: "csak
a megtanulandó nyelv és a tanuló anyanyelve megfelelő elemzésén alapuló anyagokkal érheti el egy felnőtt /olyan értelemben,
hogy már nz értelmes tanulás fokán álló tanuló - kiegészités
tőlem: P.A./ egy idegennyelv kielégitő birtoklása felé vezető
fejl3dés maximumát." Másutt /a tananyagok előkészitéséről szóló vitainditó elaborátumában, 1958./ iL3y. ir: "A tananyagok
ilyen megközelitésében az első lépés a tanuló anyanyelvének
kielégitő strukturális leiró elemzése volt". S meggondolandó,
hogy Magyarországon a nyelvokbatásban éppen ezért mondanak
csődöt nemegyszer a kiváló anyagkezelésü, de egy más idegen
nyelv kontrasztiv szükségleteire készült külföldi nyelvkönyvek/.
/Az emlitett logikai - formai rendszer kiépitésének és alapos
begyakorlásának, valamint a készülékes irányitásnak éppen itt
lesz az az előnye, hogy ilyen anyagoknál is érvé nyesitheti az
anyanyelv szempontjából fontos kontrasztiv pontok begyakorlását./
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A logikai formai rendszer /és a készülékes müvelet-irányitás/ másgyakorlatfajtáknál pedig éppen azt teszi lehetővé,
hogy - ahol az alapjában véve mechanikus sorképző, variáló
készség kiépitésére törekszünk - a kiinduló alap e,;yszAarü szembeállitása után a sorozat tagjainál elhar;yhassuk az anyanyelvet
a sorozat gydorlásával a rendszer belső változatai jelentkeznek a beszédben, mely fontos eleme le s6 mind az ide:ennyelvü
beszédértésnek, mind a beszédnek. Erről beszél SZOBOSZLAY
/INYT 1958.5-6. 150.0.1 is: ".... a szemantizációnál eredményesen alkalmazható a szemléltetés, de a tárgyképzet és az idegen
nyelvi szóképzet összekapcsolását ajánlatos az anyanyelvi ekvivalens megadásával is megerásiteni. Még szükségszerUbb azután
az ideen nyelvi nyelvtani ismeretek tUdatositásánál a tanulók
anyanyelvi ismereire épiteni". Ehhez az anyanyelvi kontrasztivitas itt elemzett céljainak és eljárásainak értelmében azt tehetjük hozzá, hogy az idegennyelvi formakincs elemeinek anyanyelvi ekvivalenciáit is nagyon szemléletesen kell fölidézni,
majd a sorozatos gyakorlás folyamán elhagyni.
Bővitenünk kell az anyanyelvi kontrasztivitás érvényesitése nyomán a szemantika, jelentésfeltárás eddig hangoztatott fajtáit is: hiszen itt a kontrasztáló gyakorlatokban mindazok mellé állandóan felszinre hozzuk a formai változatok nyomán keletkező jelentésárnyalatoknak a jelentés föltárásában és rögzitésében, az asszociációk gazdagitásában, majd aktivizálásában
érvényesülő hatását is.
1.2. 2. Az idegennyelvi formarendszer belső változatainak szemléletes szembeállitását, az oppoziciót kell elemznünk. A
strukturális modelleken végzett sorgyakorlatok / szemé(ek,
idők, módok, ragozásfajták, szórendvariansok/ során szemléletes
szembeállitást véjzünk nemcsak a már emlitett anyanyelvvel,
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hanem a sorozat egyes tagjai között is. /A német, francia, angol mult idők formai változatainak rendje - s a kontrasztivitás révén: jelentéskülönbsége - nem is tanitható másképpen,
csak egymásra épülő sorozatukban. Eagunk is ellenőrizhetjük
magunkat, miként állnak tudatunkban ezek a formák még az anyanyelvben is, s ezt igazolhatjuk csak./
De állandó szembeállitás történik a sorozat gyakorlása közben magával a kiinduló alapformával is, hiszen a táblára rendszerint jelen idős vagy főnévi igeneves formában kerülnek a
mondatok szerkezetei.
A gyakorlatok / s különösen azok készülékkel vezényelt formája/ során éles a szembeállitás a mondatokon belül végrehajtott
kis változatokban is. Ha pl. végiggyakoroltuk a német denken
an etw., jn. szerkezetet egy-két sorozatban, a::kor a denken an +
tulajdonnév, a denken von, über, auf etw., valamint a sich etw.
denken stb. eltérések kirivóak lesznek és ujabb változatokként
vésődnek be, sokszor olyan erővel, mintha velük gyakoroltuk
volna vé,s-i az előző sorozatokat. Az ilyen kisebb eltérések
egyaránt lehetnek alaktani vagy mondattani vonatkozásuak./ Il,en
pl. a francia penser qc., qn. változataival szemben az összevont j'y pense forma, a souvenir qn. de qc. vagy se souvenir
de qc. változataival a je m'en souviens; az angol to work vonzattalan változataival szemben a to work against, at, for, in,
out, up stb., ho y- csupán az oppoziciós ,;ydkorlatok jellegére
tegyek néhány kézenfekvő utalást.
Szembeállitás lehetséges e logikai-formai rendszerben a
fő- és mellékmondati, illetve igeneves formák, a cselekvő szenvedő, cselekvő - visszaható, cselekvő tárgyas - tárgyatlan,
cselekvő müveltető, valamint az egyszerű alakok és a módbeli
segédigés változatok között, az egyszerű és körülirt /angol/,
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az egyszerd és összetett igei alakok között, azokat élő mondatokban gyakorolva. Nagyon szemléletes szembeállitásokat végezhetünk az alapalakokkal a német és angol, francia függő beszéd, a francia érzelmi itélet stb. subjonctif-ot vonzó esetek
tanulásakor, itt kerül elő a francia és angol / kisebb mértékben német/ időegyeztetési rendszer, mellyel igy, a sorozatban
/vezényléssel/ gyakorolva a modell-variációkat sikeresen birkózunk meg nagyon rövid idő alatt, ugy, ho_y a tanulók a formák
elsajátitása mellett az egyes fokozatok beszédbeli "előtörténetét" is megismerik.
Összeszokott, jól irányitott osztályoknál később már egészen beidegződnek a szembeállitási ponGok, irányok a kontrasztivitás és oppozició vonatkozásában egyaránt. Az angol Perfect
időknél már önállóan mondják a szükséges előtéteket /since, for,
a year hence, previously stb.!, a sorozatból kiugró értelmezést,
a német Vorvergangenheit, Vorzukunft szükséges előidejü környezetét megteremtik egy-egy szokott szólammal /naahdem, kaum,
einst stb.!.
Az obboziciós beállitásos mondatpárok és ellipszises
/kin,yeréses/ mondatösszevonások alkalmazása gyakori eljárásunkká vált iskolai gyakorlatunk / főleg a készülékes vezénylés/
során. /Az igeidők oppoziciós sorgyakorlata különben is nagyon
fontos, hiszen a magyarban nagyon kevés igeidő van./ Itt az
igefajtákat állitjuk szembe: a német, aagol "gyenge" ragozásu,
a francia -er végű szabályos igékkel állitjuk szembe az erős,
illetve rendhagyó, majd idő- és módbeli segédigéket. Ilyen
mondatokat vezetünk végig a személyek és idők -orozatain - német példával: - Ich arbeite und babe Geld; - Ich suche meinen
Freund un bin sehr aufgeregt; - Ich lerne fleissig und werde
Ingenieur; - Ich suche mein Buch und finde es nicht; - Ich
finde mein. 3uch und lese es; - Ich erwarte meine Eltern und kann
das Hans nicat verlassen stb. És ugyahigy állithatunk szembe
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más-más rap:ozásu főnevet, melléknevet, /oroszban:/ eltérő
esetvonzatu számneveket, fokozott mellékneveket stb. is.
A
zs
a sorozatokon végigvezetve ezeket a mondatokat, a bennük
levő változatok automatizálódnak, a bennük levő lexikai anyag rögzül, a sok előfordulás révén aktiv nyelvi anyaggá válik. /Ez a meggondolás vezeti BUDAY az INYT 1963. 5. számában
bemutatott szubsztituciós készülékét is: a Megkeresem minden
nyelvtani jelenség állandóan visszatérő változatlan elemeit,
ezeket egy szóként kezelem, és maximális begyakorlással készséggé fejlesztem." HEGEDUS-MNY0 1965. 1. 38.o.- is erről beszál, bekapcsolva-már a forma-változatok elsajátittatásának
igényét is: a ... a nyelvtani programozás elve - amely határozott elvezerségen nyugvó apróbb, rekurrens /rendszerszerüen
ismétlődő/ és láncszerü fokozatokon át kapcsolódó mozzanatokra bontja a nyelvet. A lebontott mozzanatok elsajétitása viszont csak az automatizáció révén valósulhat meg."/
1.2. 3. A kontrasztivités és oppozició kérdéseinél külön föl
kell vetni a fokozatosség ás rendszeradás kérdését is. A tudatosság - automatizáció, valamint az indukció dedukció kérdéséhez kapcsolódik e probléma. KOSARAS /INYT 1962. 1. 13.o./
fejti ki, hogy a központi, fontos ás nehéz /az anyanyelvtől
narwon eltérő/ szabályoknak a nyelvtanitásban rövid, csak érintett indukciós ut után azonnal a nagy bőségü begyakorláshoz kell vezessenek, melynek eredménye lesz aztán mind a biztos értés, mind az automatizált készség.
A tanulók rendszerigényének fölébredése is ugyanilyen tenyezőktől függ: elsősorban attól, miként tAlAlja maga a nyelvtanár az eres jelenségeket, felvázolja-e távlatában azok jelentőségét, helyét a rendszerben. Mert a rendszer igénye fölmerül, csakhogy tudatos előkészités, a tanulók gondolkodásának feléje való irányitása nélkül ez bizonytalan, változó idő
mulya és erővel jelentkezik, és értéke mindig kétséges.

Ha viszont a tanulókat akár mér az egészen bevezető és nagyrészt orális-motorikus gyakorlatokkal tűzdelt nyolc-tiz óra
után arra állitjuk be, milyen gazdag, változatos és mégis szilárd rendszerii valóság a nyelv, figyelni kezdik az anyanyelv

169.

III. 1.2.1169.
lehetőségeit, keresni az ideq.ennyelvi mepfelelőket, mée - akkor
is, ha nem “forszirozzuk" külön nyelvtanozással tovább a néha
fölvillantott gondolatot: A tanulók figyelni kezdenek, fölfedezik a szerkezeti különbségeket stb., az egészen rags jellegü,
célu gyakorlatok során is. A lélektan tanusága szerint is a
teljesen direkt módszer csak a gyermekkorban /7-8 évig/ alkalmazható, később, különösen a 13-14. évtől fölfelé a rendszerigény, a miértek 5s az összefüggések keresése, valamint a mér
meglevő anyanyelvi /sőt, a tudatos anyanyelvi nyelvtani/ bázishoz való viszonyités igénye lép a közvetlen, direkt érintkezés elé /Beljajev hivatkozik ebben THOMAS cikkére/ Mar-var
Pszichológiai Szemle 1962.4./
Célunk kell tehát 1e7yen, bogy minden tanulónk hamar meglássa a logikai-formai rendszer lényepét, jellepAt, az egyes
műveletek célját és határ-lehetőségeit /pl. a személyes névmások számét, különféle mondatrészként való használatukkor azok
alakrendszerét, az igeidők számát, a cselekvő
szenvedő Atelakitás lehetőségeit stb./ Itt sem tanácsos a jelenségek
“kiskanalas" adagolása: a tanulónak tudnia kell, egy egy jelenségből, lehetséges formai sorozathól mit sajátitott már el,
mi van még hátra, hogy ugy tervezze munkáját, ugy készletezze
energiáit. /Nincs '71itóbb jele a tervszeriitlenségnek, távlattalanságnak, mint mikor a tanulók sokhelyütt csodálkoznak,
fölsziszegnek, hogy megint ujabb jelenséget kell tanulniok./
Másrészt az is a rendszer felé vivő gyors, hatékony eljárásra késztet, hogy tanitványaink nagy része hamar olyan nyelvi
forrásokkal /olvasményok, rádió, tévé/ kerül kapcsolatba ) melyek mincsenek tekintettel a kisebb nyelvtudásu emberekre.
‚'Kérdéseik szinte mind olyanok aztán, melyeket a formarendszer ismeretében maguk is megoldottak volna: mit jelent a kifejezés, hogy “wenn es sowas gegeben hgtte,"vagy „das und das
muss getan werden" stb./
A rendszeradás tehát gyorsitott folyamat kell, hogy legyen, 4 s aztán a létrehozott rendszerben végzett gyakorlatok
adják meg voltaképpen a kellő szintü ismereti elmélyitést, a
régi szakadék helyett itt azonnal párhuzamosan futó művelet-

tel: az automatizációval együtt.
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A fokozatosság kérdése is igy oldódik meg: a formarend-.
szerbeli helyét, értékét, jelentését elsajátitván nem azok
formai bonyolultsága, hanem nagyrészt a rendszer egészének
begyakorlottsági foka fogja a fokozatosságot jelenteni. E
nyelvtantanitási eljárásnak kell megszüntetnie azt a helyzetet, hogy a tanulók az egyszerü igeidőket, alakokat sokkal
nagyobb mértékben elsajátitják, mint a később tanultakat.
Ez teljesen ellentétes magával a nyelvvel is, hiszen beszédünkben együtt élnek és ef7- ütt kell mindig szerepeljenek az
egyszerti és bonyolult formáknak. /A szintaktikai bonyolultság megoldására a III. 3. fejezetben bemutatandó 61jéris
szolgál./
A rendszeresség és fokozatosság azonban más fontos kérdést is felvet.
A strukturalista nyelvoktatásban sokszor tapasztalható
/Palmer, Hamby, French, Lado-Fries stb. szubsztituciós táblái, különben nagyon szellemes és valóban szoktató hatésu
chart-alapu gyakorlatai!, hogy a rendszeres jelentéskancsolatoktól, a jelentésrendszertől való elvonatkoztatás utján
- illetve annak árán is - hoznak létre ós együtt tanitanak
meg, csupán a formai azonosság, hasonlóság alapján kifejezés és mondattipusokat. A németből vett példán: a főnévi
igenévre végződő mondatok együtt-tanitása /werden, würden,
können, konnten, könnten, müssen, mussten, müssten, mögen,
mochten, möchten, sollen, sollten, wollen, wollten, dUrfen,
durften, dürften és egyéb variánsaik szereplésekor/ 1 hoha azok hol jelen, hol mult, hol feltételes jelen értelmek. Együtt tanitják a befejezett melléknévi igenévre végződőket
/hat, hEtte, hatte, wird, wurde, ist, war, ware stb. szereplésekor/, a jelentéstől függetlenül. Az ilyen tanitási módnál aztán elkerülhetetlen az anyanyelvi értelmezés, magyarázgatás hosszu, rendszertelen ós mégis sok félreértést,
rossz beidegzést előidéző folyamata.
A mai számunkra módszertanilag itt merül föl annak kérdése, hogy miként, mihez kössük az ujabb, de szerkezetileg azonos jellegü nyelvtani formákat. Lemondjunk-e bizonyos hasonlósági kapcsolatokért a rendszerépitésről, megbontsuk-e értük
magát a rendszert? Azt hiszem, nem szükséges. A funkcionális
-
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nyelvtan alapját adó logikai-formai vázat kell ismertetni a
tanulókkal, magával anyanyelviikkel tudják azt hiánytalanul
kitölteni, illetve ismerjék az anyanyelvükből hiányzó forma
jelentését, aztán az idegennyelvi anyaggal való fokozatos
feltöltés, majd a rendszerben való együttes gyakorlás következik. S ennek megszilárdulása után már lehetségesek a formai
alapu kötések is. Például a német elváló igekötők végső szórendi helyzetét ismételjük akkor, mikor ajövő időt, majd a
módbeli segédigés, majd mikor az egyszerübb igeneves szerkezeteket tanitjuk. Ekkor viszont mindjárt bekapcsoljuk az ilyen
igeneves formák jövő idejének tanitását is. Az angol Gerund
legjobb előkészitője az alany- és tárgyesettel 6116 főnévi
igeneves szerkezetek ismétlése, azokkal kapcsolatban az igenév fajtái, a főnévi igenév nyolc fajtájának ismétlése a hozzájllk tartozó logikai változatok /állitás, tagadás, erős tagadás, erős állitás: I want you to come - I don't want you
to come - I want you not to come - I don't want you not to
come/ gyors áttekintése ilyen variációs gyakorlatokban, s
ezekre épülve kerül bemutatásra a Gerund, annak 8 változata,
egyenként e fenti négy logikai variáns-lehetős6ggel, majd
erre következhetnek az elmé,lyitő - automatizációs gyakorlatok /ugyanezt az utat járjuk meg a német, francia, orosz
igeneves szerkezetekkel is./.
Gyakorlataink /és a k5szü14kes vezénylés is/ lehetővé
teszik azt is, hogy kellő begyakorlottság után a különböző
igeidő-formákat stb. akár a formai hasonlóságok alapján öszszekötve gyakoroltassuk /vezényeljük/. De az ilyen megoldások időnként való felmerülése nem zavarhatja meg magát a
rendszert: a formai párhuzamok bemutatása és gyakorlati megláttatása, gyakorlása után azok vissza kell kerüljenek a
logikai-formai rendszerben elfoglalt helyükre l és formai kapcsolatuk felvillantása mellett főleg és elsősorban egymáshoz
való tartalmi viszonyuknak e tartalmi sorozatoknak megfelelő
formai megoldások sorozatainak kell tisztázódnia 5s rögződnie: ez a kapcsolat a beszéd gyakorlatában sokkal fontosabb
a pusztán formai kapcsolatoknál. A későbbi l végleges gyakor-
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latsorok aztán már kizárólag a tartalmi kötésekr ,, támaszkodnak, különösen az ismétlések, rendszerező mozzanatok,
fölidézések során.
Máskülönben a formai kapcsolatok puszta megtanitásával nagyon ötletszerüvé válhat, milyen egymásutánban, milyen kötésekkel gyakoroltassuk sorban az egyes igeidőket,
módokat, ra7ozásfajtékat stb., és akkor ezen ötletszerii párositások révén - mint a strukturaliata nyelvkönyvek végigtanítása után a tapasztalat szerint legtöbbnyire - bizonyos
formai “bokrok" alakulnak i, tarka, rendszertelen, esetleges, kibogozhatatlan tudati kapcsolatok. Ilyen módszerrel
lehet beszélni tanitani a hétköznapi témák, tartalmak szintjén, de aztán a jelensgeket Összetettebb szinten beágyazni,
a rendszerben elfoglalt helyükre hivatkozva magyarázni és
továbbfejleszteni őket bajos. Jogosan igényli mind a tanár,
mind a tanitvány a jól kiépitett formai rendszer alapján való tanítást, mely megfelel az értelmi mechanizmusok minden
funkciójának, az elvonatkoztatásnak, általánositásnak 5s
rendszerezésnek /melyek szintén a BOUTON-cikk fontos pontjai!. Ha ezeket a funkciókat nem mozgatja és nem tölti meg
416 nyelvi anyaggal az oktatás '118 77a, azok akkor is mük'Mnek,
csak az általuk létrehozott kapcsolatok helyessége roppant
kétséges, teljességük és teherbíró képességük pedig nem alkalmas a nyelv további l magasabb szintü tanulásakor. A tanulóban nem alakul ki az általános logikai-formai rendszer )
mely a további idegennyelvek megtanulásának is alapja lehet
/melyben a másik idegennyelv formai eltérései, az egyes formák megléte - hiánya is viszonyitó formai kapcsolatként jelentkezik/, mint például a helyenként még ma is joggal hiányolt latin grammatica általános rendszere volt. E rendszer
nélkül a már megtanult idegen nyelvvel nemhogy bizonyos alapot, de egy ujabb gálás-tömeget épitünk ki a következő idegennyelv szempontjából. /Egy kisérleti nyelvtanuló csoportban a mintegy három éve alkalmazott és még hosszu kisérletsorozat előtt 4116, általam “fedő módszernek" nevezett eljárással angolt tanitottam németül olyan hall atóknak, akik a
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németet már jól beszéltik. A sok tanulság közül az idevonatkozó: akik nem tudatos logikai-formai rendszerben, hanem valami gyakorlati és egyéni rend, csoportositások szerint tanultak ős raktározták el nyelvtani ismereteiket, készségeik nem
egy általános rendszert tükröztek, az uj nyelv tanulásában
hamar kimerültek. Szinte gátként jelentkezett a rokon nyelv,
a remanence 5s permanence esetei, szövedéke kibogozhatatlan
volt náluk.
A logikai-formai rendszer előtérbe helyezése azért is
fontos, mert a nyelvtanulás ős nyelvtanités magasabb szintjén
ugyis eltünnek a kezdetben alkalmazott gyakorlati, formai alapu kötések, helyükbe a rendszerben való gyakorlás, a tudatos, tartalmi kötések igénye és feladata 14p. A tanuló ebben
a tartalmi-formai változatrendszerben fog gondolkodni /természetesen nem elméleti ismeretek, hanem gyakorlati készségek
alapján/ 1 az alkalmazáskor az illető forma fokozati minőségét érzi, kötve a rendszerben előtte és utána álló, szintén
jól kiépitett fokozatokhoz. Olyan rendszer van a birtokában,
melyet nem kellett a következő idegennyelv tanulása előtt
vagy során átalakitani vagy ledönteni, valamint amely elkisérte a nyelvtanulás végső szintjéig. Rendszer t mely a kontrasztiv gyakorlatokkal az anyanyelvben is pontos és rendszeres megfelelőkre támaszkodik, kontrasztálhat6 bármilyen más
idegennyelvvel, ős mélyen bevésődött, megerősödött a tudatában.
1.3. Ezek után tisztáznunk kell, hogy a strukturális model-

lező gyakorlatok /a készülékes irányitással is/ a modern nyelvészet melyik reprezentációs szintjéhez kapcsolódnak.
A válasz eFyértelmU: a gyakorlatok mindegyike a mondat
reprezentációs szintjén gal, a mondat-tipológia ős a mondat
lehetséges belső és külső variációinak, transzformációinak
végrehajtásával óhajtja megoldani az egyéb szintek feladatait
is: a kiejtés, intonáció, szünettartás, szótanitás, szintagmák egységekké épit,Sse, a mondatkörnyezet megteremtése problémáit.
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A nyelvtani gyakorlatoknak csakis ilyen felfogása, csakis
a “mondat-nyelvtan" veheti fel rer4nnye1 a küzdelmet a grammatika élettelen, atomizált, taxativ és paradigm/4s jellege ellen.
VIP;TOR /1886.7 figyelmeztetése: n egyes külön szavak és szóformák alkalmazása a nyelvoktatásban durva vétséget jelent a
pszichológia és a pedagógia ellen" - még ma is időszerű.
KRAIIT,ER - SZOBOSZLAY /1963. 186. o./ vázolja a mai helyzetet: .Egyes szavak leirása és megtanulása, izolált ragoztatása, a paradigmák ragozásainak gyakoroltatása és ezzel szemben az igei szerkezetek, igei kapcsolatok háttérbe szoritása olyan jelenség, amely régebben majdnem kizárólagosan, de
még manapság is tulzottan jellemzi nyelvtanitásunkat."
GiNTHER és a mai drezdai iskola a szintagmákat /semantisch
kombinierte Ganzheiten/ teszi meg nyelvtanitásának középpontjául. Véleménye szerint olyanok ezek, mint előregyártott elemek az dpitkezésben a régi, apró téglákból épitkező eljár.Assal szemben. /Hasonlatéval szemben a mondat-nyelvtan álléspontját ellenhasonlattal lehetne példézni: a mondat mint a
gondolat kifejezési formája nem „épület" /v3.: a Satzbau szóval!/, hanem sokoldalu teljesitményü motor vagy automata: benne minden rész a maga megszabott funkcióját teljesíti, a maga
lehetséges mozgását v4f-zi./
Lux /1932. 1o6.o./ már az igények mondatban való ragoztatását ajánlja /a monCaparadigma fogalma mér dnyelvoktatás reformkorszakában fölmerült, vö. KRON - 19oo. 2o-21.o.: egyes
szavakban nem gondolkodunk, anyanyelvét sem szavanként, hanem
mondatonként tanulja meg a gyermek is. A szókincs tálalása
tehát történjen “egész mondatokban, az ige különös kiemelésvel."/ Lux tov4bbá mondatsorok együttes gyakorlatait tartja helyesnek, melyekben a főnév alakrendszere, vagy melléknév ragoz4sfajtái, fokozási rendszere bennfoglaltatik. /Egy
gyakorlatainkból vett példa: Der Vater ist nicht zu Hause,
ich suche den Vater, ich telephoniere ins Büro des Vaters,
ich kann mit dem Vater sprechen. S e mondat-csoportnak következik azután variációja a mondatfajtákon, igeidőkön stb./
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SZO3OSZIAY /INYT 1964. 3. 66.o./ is végső soron mér a mondatmodellek fe 1 4 tolja el a strukturális avakolatokat: fl A beszédben a jelképzés a szavak szintjén ritka, a szintagmft szintjén gyakori, a mondatok és közlések szintjén tulsulyban van."
“a nyelvi jeleket és a jelképzést egybekapcsoltan, meg- felelő strukturákban, a közlés folyamatában, határozott
kontextusbeli-szituációs környezetben kell elsajátitani."...
‚Ez az egybekapcsolt tanitds a mondatmodellek segits5géve1
yalósulhat meg. Ennek érdekében a mondatmodellek komplex szintjébe fokozatosan be kell épiteni az alacsonyabb amintu nyelvi
jeleket és a jelképzés alapjául szolgáló strukturákat."
Valóban: csak a mondat szintje az, mely, a gondolat kifejező eszköze lévén, a nyelvek teljes logikai rendszerének és
müveleteinek teljes megfelelését mutatja; a mondat egyben a
nyelvek egyetlen eleme, ahol teljes tartalmi ekvivalenciáról
beszélhetünk /szavakat, szókapcsolatokat soha, csupán gondolatokat tudunk teljes hüséggel forditani/. Igy a biztos mondatépitési készség a legfontosabb a nyelvtudás minden készsége
között, fontosabb, mint a szavak ismeaate, vallja HORNBY /1957. 7
Ps valóban, a mondat átadási szintnek a való megválasztása az
egyetlen mód, mely megszünteti az alaktan ás mondattan masterkélt kettősségét, a nyelvtan atomizált halmazjellegét, a nyelvtani vonatkozásokat valódi összefüggéseikben, dialektikus ds
dinamikus együttlétükben mutatja be és alakitja aktiv, alkalmazható ismeretté, kifejezési készséggé.
A funkcionális nyelvtan elemzésénél tárgyalt logikai-formai
rendszer központjában a mondat 611. Kiépitése révén bő gyakorlási lehetőség jut a kezünkbe: e mindvégig a tudat ellenőrzése
alatt végrehajtott autoratizáló gyakorlatok során jut a tanuló ahhoz az életerős nyelvérzékhez, melynek révén majd az uj
és uj nyelvi ismeretek halmaza is ezen rendszerben fog helyet
találni, kikristályosodni, ezáltal is a már begyakorolt strukturák erejét, tartószilárdságát növelve. E gyakorlatok során
fognak az uj és uj modellmondatokba ágyazott szavak, szintagmák /valamint kifejezések, idiómák is/ a sokszori ismétlés
révén az öntudatlan emlékezés sikján bevésődni. Gyakorlatilag
az történik ilymóc'on nyelvtanitésunkban, hogy uj szavakat ismert nyelvtani anyagon, uj nyelvtani anyaaot ismert szavakon
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gyakorolunk be. Az eyfajtan nehézség pedagógiai követe1m4nye
érvényesül itt, melyre SZKIJAJEVA /MNYO 1963. 3-4.7 hivatkozik. Radnai /MFY0 1963. 3-4./ megfogalmazásában: stabil emlékképhez kapcsolva egy szó hamarabb válik felidézésre alkalmassá. FÜLEI-SZÁNTÓ /MNYO 1966. 1-2.55.o./: "Ha tehát jóelőre
beprograroztuk a különféle grammatikai szerkezeteket, és ugyanazokban jelentkezik a tanulás későbbi időpontjában az uj
szókincs, akkor mér az uj szókincs elsajátitása feltétlenül
megerősitésen át történik, már bizonyos fokig ismétlés, mert
a szerkezet, a séma, amelyben jelentkezik, ismert."
Azzal, hogy a szavakat, szókapcsolatokat stb. a mondat
komplex szintjébe kapcsolva tanitjuk meg, automatizálva sajétittatjuk el, egyben kikapcsoljuk az atomizált nyelvtan azon veszélyét, hogy a tanuló a nyelvet heter6én elemek bizonyos formai elvek, majd nyelvtani szabályok csoportositható 4s összeállitható halmazának lássa, minden elemet külön a
maga ragozási soraival l osztályaival, kivételeivel. Másrészt
megóv attól, hogy e gyakorlatok percre is mechanikussá váljanak /ami akkor szokott föllépni, mikor a mondatból kiszakitott - és telén soha mondatba nem kerülő - szavak, szókapcsolatok formasorának gondolati tartalmat nélkülöző felsorolása történik s a megjegyzés azok a.orára l sorrendjére irányul, vagy ha a tudat el is veszti fölöttük az uralmát, ha a
gyakorlatnak nem tünik ki a beszédkészséget fejlesztő jellege/. A tanuló a mondat egészét látja, értelmét, tartalmi és
formai változásait észleli és kisári a gyakorlatok során, a
mondatrészeket megjelenitő szavakat valódi, jelentésthordozó
funkciókban gyakorolja be, ::rtékeli, tudat alatt is elemzi
Őket /ez CFOYSKY 4s SAUMJIN transz -Pormációs grammatikájának
és analizisének is egyik fontos alapgondolata: a funkció és
az előtörténet/.
A tanuló idegennyelvü beszédét vizsgálva tapasztalható,
hogy kreativ beszéde kezdetben csak szavakban tud megjelenni,
majd szintagmatikus beszédegységekdt mond mondatai összeállitása közben, anélkül, hogy e szintagmák elemeit tudatosan válogatná össze, s csak később jelenik meg a mondat mint egyszerre megragadott 4s bontatlanul, elemzés, összerakás nélkül
alkalmazott nyelvi forma.
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Ennek elérése gyorsul fel a mondatcentrikus nyelvtani
anyagkezeléssel, ahol a tanulót azonnal a mondatokra mint a
beszéd alapvető egységeire állitjuk be.
A iondathossz 4s a mondat szerkt,zeti minősége is attól
függ, milyen hosszuságu 4s jelleot mondatokra állitottuk be
eleve tanitványainkat. Kisérleteinkben, ahol kis, rövid tdmondatokat alakittattunk ki kezdetben t , később külön gondot
jelentett magának a mondatnak bővitése is. Ezért ma már
modellmondataink fő formája - hacsak nem egyéb, pl. ellipszises feladatok stb. állnak előtérben - a teljesen bővitett
mondat. Ennek egyes mondatrészeinek cseréje, teljes idegennyelvü mondatelemzése megy a legkönnyebben 5s legtermészetesebben, a mondatsztikitések és mondatrész-halmozások ezen hajthatók végre a legszemléletesebben és legteljesebben, velamint a teljesen bővitett mondat ilyen központi kiválasztásét
indokolja az a tény is, hogy vele a szórend, intonáció, beszédsebesség, mondatfajták kialakitása a legárnyaltabb /176.: a gondolatközlés általános sebességnormáiról irottakkal az 1.1. fejezetben!! Mondatelemző gyakorlataink során a kiegészitendő
mondatokra adott egyszavas, egyszintagmás, rövid mondatos,
kiemelő szerkezetes mondatos, kiemelőhangsulyos normálmondatos válaszok során bőséggel gyakoroljuk a rövid, nagyobb szünettel előkszitett 5s lezárt, élesebb intonációju mondatokat
is. A bővitett mondathoz még az áttekinthetetlen bővités veszélye n51kül kapcsolhatunk mellé- és alárendelt mondatokat.
Ilyen értelemben a teljesen bővitett mondat tartható a
leg-lkalmasabb formának mind a mondat belvilágának variációs
lehetőségei, mind a modatkörnyezet megteremtése szempontjából.
1.4. A vázolt funkcionális nyelvtannak az anyanyelvre és az
idegennyelvi készségekre gyakorolt hatását kell elemznünk.
1.4., 1. Az anyanyelvre gyakorolt hatását Goethe szavai jellemzik legjobban: “Wer fremde Sprachen nincht kennt, weiss nichts
von seiner eigenen." Az idegennyelv tanulása során az anyanyelv-
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nek is sok, addig tudat alatti vonatkozása, sajátos rendszere kerül elő, az anyanyelvvel való tudatos *Isszevetés magában
az anyanyelvbeh is árnyaltabbá teszi bizonyos formák, szerkezetek, fordulatok alkalmazását, értékelni és elemezni tudását.
Végső soron e szerkezetek is a milvelt ember köznyelvi szintjére kerülnek, a tanuló anyanyelvi stilusa is gazdagodik, tudatosabbá, árnyaltabbá, szinesebbé lesz. Ezen tul: az idegennyelvi 'ormák lehető legpontosabb anyanyelvi megfelelőjének
keresése, a helyes, majd müvészi fordités igénye az anyanyelvi pallérozottságot, hajlékonyságot is formálja, fejleszti.
/Kézenfekvő példaként: a maEyar határozói igenevek -va, -ve
formájának mód- 4s állapothatározói, -vén, -vén formának időés okhatározói értelmét az alkalmazás szintjén szinte kizárólag csak az idegennyelv-tanités tisztázza./
Az idegennyelvnek az anyanyelvvel való részenkénti és általános összehasonlitása magában kell hordja a fontos gondolatot, hogy anyanyelvünk mindent ki tud fejezni, amit az idegennyelv kifejez /pl. a magyar igeidők és körülirások az összes
lehetséges időviszonyokat/;i talán egyszerübb, az nem tökéletlenebb. Anyanyelvünk teljes értékü és formakincsü modern
kulturnyelv.
Nagyon fontos a tanulók érzelmi beállitása az anyanyelv
iránt: annak szeretete, ápolása mindennél fontosabb, hiszen
életük, minden érzelmük ahhoz fog kapcsolódni, abban kifejeződni. S a nyelvtanár, aki nem kötődik küzdelmesen, hazafiként anyanyelvéhez, melyben népének szelleme lobog, a hazai
történelem könnyeztető is bizakodtató, drága emléke 41, melyen
apáink szóltak és gyermekeink gyermekei is szólani fognak, az
nem tudja az idegennyelvhez sem, annak semmiféle szelleméhez
sem elvezetni, fölmelegiteni tanitványait, arra a világ egyetlen népének és egyetlen iskolájának sincsen szüksége!
1.4. 2. A tanult idegennyelvre való hatását FÜLEI-SZÁNTÓ
a mondat/MNYO 1965. 1.45. 0.1 szavaival összegezetjük:
centrikus grammatikai tervezés valamely praktikusan szelektált
szókincset oly mértékben tesz hajlékonnyá, adaptálhatóvá, hogy
a begyakorolt sémAk és elemeik helyettesités, segitségével
szinte minden helyzetben beszédkészséget eredményezhetnek a
tanulónál."
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1.4.2. 1. A beszédkészség gyors és hatékony fejlesztését szolgálja a módszer, hogy benne élőbeszédi minták automatizációja
folyik; - gyors és könnyed nyelvi reakciók alakulnak ki; - a
mondatstruktura állandó erősödése mellett jut el a tanuló a
beszédmintától a sok gyakorlás révén az elvont modell tudatalatti bevésésén át az ujabb, magasabb szintű, komplexebb
beszédminták fölfogási és alkalmazási készségéig; - s közben
a beszédmintákba épitett szavakat, szókapcsolatokat is aktiv
anyagként sajátitja el. / A komplexebb szinten ezeknek a szavaknak, szókapcsolatoknak bővitási lehetősége, teherbiróképessége is nő: pl.: az Ich spreche mit einemSchüler -féle mondatok alapstrukturája annyira megerősödik, hogy kibirja és beszédkészségi szinten hordozni tudja az eféle bővitéseket is:
Ich spreche mit den wegen seines schlechten Benehmens aus der
Schule entfernten Schülor. tb./
1.4.2. 2. A tanuló elemzőkészsée ás rendszerlátása a formák
sorozataiban biztonságossá válik, melyre a beszéd fejlettebb
szintjei is támaszkodhatnak. S mindez nem elméleti sikon és
erYvoldaluságpal jelentkezik, mint a tételes nyelvtan alkalmazásakor, hanem aktiv, tartósságában és mélységében is sokkal erőteljesebben. /Ilyen jellegü elemzőkészség nélkül a tanuló kellő lendülettel ás biztonsággal soha nem tudná alkalmazni a német mondat belső szórendi variánsait, pl.: Ich stelle
dem Lehrer meinen Freund vor - ich stelle ihm meinen Freund
vor - ich stelle ihn dem Lehrer vor - ich stelle ihn ihm vox',
s különösen nem a bonyolultabb igeidők, igemódok, mondatfajták, módbeli segédigék, igenevek, szenvedő igeragozás változataiban. A francia ragozott ás röviditett névmási alakok me, te, nous, vous, se - le, la, les - lui, leur - y - en sorrendjeinek alkalmazása, kihatása az összetett mult idők
igeneves részeinek helyesiráséra, ás ezek módbeli segódigékkel, a mélveltetésben, tap-adásban, tagadva-kérdő formákban,
igeneves szerkezetekben való használata a tanitás kilátástalan feladatának bizonyul az aktiv, funkcionális grammatika
elnyagkezelése és mbveleteinek bő alkalmazása nékül./
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1.4.2. 3. A tanuló analéeia-érzéke megnő mind a beszéd- és
szövegértsben /mikor a hallott, olvasott "ormákat a már elsajátitottakhoz köti!, mind a beszédben Imikor az elsajátitott formák alapján könnyedén alakit ki uj 5s bő formakincsü
mondatokat/.
1.4.2. 4. A beszédértés és olvasás területén csak ilyen módon
nő meg a tanuló megjer7yzési készsépe. Eddigi kisérleteink bőséges tanulsgggal szolgálnak arra nézve, hogy azok a tanulók,
akik nagyobb intenzitásu és bővebb területű variációs és transzformációs gyakorlatokat végeztek, az ismeretlen szöveget is hamarabb fogták föl és tartósabban jegyezték meg: a strukturák
alapformái szilérdek voltak tudatukban, azok fölfedezése, a
nyelvi formák értékelése, értelmezése nem kötötte le gondolkodásukat.
1.4. 2 .5. A Illyesirási biztonság gyorsan kialakul a logikaiformai rendszerben végzett sorgyakorlatok nyomán. A rengetegszer hallott formai sorok esetenkénti leiiáSa nagy hatásu a
helyesirásra. Az angol mondatok belső központozási problémái,
a francia igeragozási sorok helyesirási tudnivalói csak igy
mélyithetők el./ A francia avoir + befejezett melléknévi igenév ra t7ozott és igeneves formáju alakjainál a hel,yesirás nemet jelölő funkciója elölálló tárgy!:- le, la, les szereplésekor; tárgyra vonatkozó kérdéskor, kiemeléskor; tárgyszerepü vonatkozó névmásokkal bevezetett mellékmondatok/ esetében - a hagyományos grammatikai megvilágitásnál csPk töprengést, lassu elemzést eredményez, lendületes, aktiv, ösztönös
alkalmazást csak rendkivill ritkán./

1.4. 3. Hatása a tanitési menetre: feleslegessé teszi az egyes
területekre kiterjedő ismétlést, rendszerezést, hiszen e gyakorlat-tipusoknál szinte mindig mindent együtt gyakorolunk,
az egyes vonatkozások kiemelése mindössze azok bővebb, illetve hangsulyozottabb gyakorlásban nyilvánul meg.
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1.4.4. Metodikai vonatkozásban: a kontrasztivitás és az oppozizicó jegyében létrehozott szOmbeállitó 5s sorgyakorlatok
konkrét, funkcionális eltérésekben nyujtják a valóban élő,
nyelvi szemléltetist. /Ehhez járul a vezé%lő készülék esetében a szemléletes ábra, a rendszer lokális felvázolása révén elért szemléletesség./
1.4. 5. A müveletek /külnösen azok vezényelt formái/ állandó
óravczetst biztositanak, ahol a figyelem konkrét, a közösen
végzett munkában nagy a fegyelem. A jól dolgozott milveletformák, az irányitás módjaiba beleszokott osztályokban azonnal
és különösebb előkészités nélkül létrehozhatók a gyakorlatok,
azok során főleg a tanulók beszélnek, a tanár beszéddel való
leterheltsége, olyannyira igénybevevő „gégemunkája" a minimumra csökken.
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III. 2. NYELVTANITÁSI MUNKA A STRUKTURÁLIS MODELL-VARIÁCIÓKAT
ÉS TRANSZFORMÁCIÓKAT VEZÉNYLő KÉSZOLÉKKEL
A ciklusos nyelvoktatás egyik jellegzetes, az egészen kezdő foktól végig alkalmazott eszköze ez a strukturális modellező készülék.
A jelen tanulmányban bemutatott készülék mai formája öt
éves kisérletezés soránalakult ki. Iskolánkban, a Győri Révai
Miklós Gimnáziumban jelenleg három ilyen készülék van alkalmazásban: egy tiz, egy negyven és egy ötvenöt mezős készülék
/melyek voltaképpen egymásra épülnek, a tiz és negyven mezős
készülék a tJljes ötvenöt mezősnek részei!.
A strukturális modellező készüléknek egyik régebbi változatából, melyen igeidőket egy átvilágitható forgó henger tartalmazza, smds müveleti területek is hiányoznak róla, három darab készült a TIT ,győri, Dr. Kovacs Pál Nyelviskola és egy darab a TIT budapesti nyelviskolái részére, valamint megyénkben
körülbelül hat helyen helyeztek üzembe ilyen készülékeket a
tőlünk kapott minta alapján. /Az ezzel a készülékkel végzett
gyakorlatokról beszámoltam az MNYO 1967.1-2. számában, a cikk
folytatása az 1968.1. számban./ Szabadalmi bejelentést a jelen
készülék alapján tettünk.
Szeretném most bemutatni a készüléket, célját, a vele végezhető müveleteket, alkalmazásának módját. Eddig kisgyermekcsoportoknál, általános iskolában, a gimnázium minden osztályában, kezdő, haladó, társalgó, államvizsgára és egyetemre
előkészitő társadalmi nyelvtanfolyamokon, intenziv müszaki
nyelvi kurzusok során próbáltuk ki.
A készüléket az elektromos fénymezős változaton kivül,
mely itt bemutatásra kerül, egyszerü falra akasztható kartontábla formájában is elkészittettük /ahol a tanár mutatja vezény-

183.

III. 2./ 183.
lésként a soronkövetkező változatok mezőit!, valamint a tanulók otthoni használatra több fénymásolatos, fényképes kicsinyitést készitettek.
Az elektromos készülék 18o cm magasságu, 13o cm szélessé—
ötvenöt darab belülről átvilágitható fénymezőt tartalmaz,
a fénymezők ablakainak kettős üvege közé helyeztük az egyes
mezőknek megfelelő ábrákat, jeleket. A teljes készülék magasan
a falon függ, a tanári asztaltól működtethető kapcsolósorok,
nyomógombok és dugaszolók segitségével /részletesen erről a
készülék leirásakor beszélünk!.
A készülék technikai tervezése és kivitelezése Nemék Béla,
iskolánk mérnök—tanárának munkája.
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III. 2. 1. A STRUKTURILIS VEZÉNYLÖ KÉSZDIÉK CÉLJA, A VEZÉNYELT MOVELECia JELLEGE, HATÁSA
2.1. 1. A készülék tartalmi céllla az előző fejezetben vázolt
funkcionális grammatika alapjául szoLsáló logikai - formal
rendszer kiépitése, az ebben végzett kontrasztiv és oppoziciós
szembeállitásos és sorgyakorlatok; a :yors tudatositás után
bő automatizáció létrehozása /Vb.: JUHÁSZ INYT. 1966.3a; a
beszédminták, modellek sokoldalu beágyazása; a mondatban elhelyezkedő kisebb egységek, szavak, szókapcsolatok elsajátittatása, szilárditása; - mindehhez hozzákapcsolva a szemléletességet és a mindenkire kiterjedő, praktikus, yors irányitást. A készülékes irányítás célja a rendszerben, összefüggésekben való tanitás, az elsajátitott formák állandó ismétlése, szerepeltetése, valamint a tárgyi koncentráció megvalósitasa az anyanyelvvel és a másik idegennyelvvel is, ahol a vezénylés közben a figielem mindig konkrétan a tartalmi változatra és annak formai megoldására irányul.
A készüléknek meg kell felelnie a strukturalista nyelvoktatási módszer minden müveletének irányításánál.
A müveleteket két praktikus csoportra osztottuk melyek
kis mértékben eltérnek a strukturalista nyelvészet ismert
mondat-, mondattag- és szómüveleteitől - mögöttük különben is
szinte egy uj elméleti grammatikát sejthet az ember - megjegyezve, hogy a jelen csoportositás és felsorolás nem elméleti jollegii, csupán e müvelet-tipusok szemléletes bemutatását
szolgálja: a gyakorlatban azok összefolynak, egyikből a másikba keralünk, a vezénylés közben hol ide, hol oda visszük
a gyakorlás szinterét. A két müvelet-csopoft a variációk és
transzformációk csoportja.
A variációk csoportositásunkban azok a szembeállitásos
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és sormüveletek, melyeket a mondat belsejében végzünk el, anélkül, hoy a mondat közlő szándék, tartalom és szerkezet szerint
meg-változnék. Ezek a műveletek: a személyvariációk, idő- és
/kijelentő, feltételes, német kötőmód, francia subjontif/ módvariációk, cselekvő - szenvedő ragozás, bővitések, halmozások,
szükitések, szavak, mondatrészek, mondatrészek eyűttes /a1an 7
+állitmáv, állitmány+tárgy, állitmány+határozó, jelző+alany,
jelző+névszói Allitmány, jelzőVtárgy, jelző+határozó/ cseréi.
A transzformációk műveletei az egész mondatot érintik, megváltoztatják azt a uartalom, közlő szándék, szerkezet szerint.
Ezek a műveletek: a mondatfajták /állitó, tagadó, kérdő, tagadva-kérdő, felszólitó, tiltó/ kialakitása; az elemző /kiegészitendő, kérdőszavas/ kérdések és a rájuk adható válaszfajták
Jegyszavas, egyszintagmás, kiemelőhangsulyos normálmondat/;
mindezek önálló és főmondat - mellékmondati variációi; a függő
beszéd /és árnyalatai, szórendi variációi/; a folyaraatos és befejezett főnévi, melléknévi igenevek /valamint az angol Gerund,
a francia gárondif változatai!; a mellérendelt összetett mondatok fajtái, az alárendelt összetett mondatok fajtái területén
végzett müveletek, gyakorlatok. /Ez utóbbiak megoldási fajtái:
- azonos kezdő mondat változó második - harmadik stb. mondattal; - változó első mondat, azonos második mondattal, - változó első mondat változó második mondattal - az eddigiek mind
mellé-, mind.alármdelés esetén -;
beágyazások: a főmondatba
mellékmondatot, a mellékmondatba főmondatot./
A strukturális modellező készülékkel azt érjük el, és az
egyben a vezénylés célja is, hoy gyorsan, rugalmasan tudjuk a
variációs sorozatok bármelyik tagját áttenni a transzformációs
sorozatok valamelyikére, és viszont, ho_zr a transzformációs
sorozat bármelyik tagjának strukturáját ugy gyakorolhassuk be,
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hosy végigvisszük a variációs müveletek valamelyik sorozatán
/természetesen bemutatva itt a müveletek határlehetőségeit is:
például, ho,y a különféle angol befejezett idők mikor és milyen
kérdőszavas mondatokban alkalmazhatók stb.!. A készülékkel való
vezénylés tehát nem-hogy elhatárolná, hanem inkább párban, e -vmást kiegészitve, tAmogatva végezteti a két csoport müveleteit.
Valamint: a vezénylés kiterjedhet egyes mondatokra, mondatpa_
rokra, mondatcsoportokra és szövegekre is.

2.1. 2. A logikai - formai rendszert a készülék ábrái kettős
módon szem1é16etik. ]i.vényesül az ábrázoló szemléltetés: a készülék mon.,.atfajtákat, személyeket, idöket ábrázolja, a mondatrészeket, felszólitást, függő beszédet, fő- és mellékmondat és
azok fajtáit az anyanyelvi nyelvs;an ismerete során régről közismert, illetve könnyen elsajátitható jelekkel jelöli. Az elemek elhelyezése azok fontossága, gyakorisága, összefüggése szerint lokálisan szemléltet és segiti a megjegyzést. /A bemutatandó készüléken a mondatfajták és a mondatrészek jelei az első tiz mezőben, a mondat személyi és időciklusa a lo - 4o mezőben, a két ciklus között a függő beszed, felszólitás, cselekvő
- szenvedő, főmondati - mellékmondati forma; a 40 - 55 mezőben
a mellé- és alárendelő mondatok fajtái./
készülék metodikai a3lja a strukturális modellekkel
2.1 *
végzett gyakorlatok mindenkire kiterjedő, gyors és rugalmas
vezénylése.
A vezénylés ;Iyors, mivel, a tanulók a készülék ábráit, sorozatait, nagyrészt a müveleteket /a tapasztalat szerint 2-3
Óra alatt/ megszokván, bármilyen gyakorlatot gyorsan, idővel
minden rendelkezés nélkül elkezdhetünk és lebonyolithatunk a
készülékkel. A tanulók megszokják, tapasztalják hatásait, lelkesen vesznek részt a munkában.
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A vezénylés rugalmas, hiszen bármelyik modell bármelyik formáját végigvezethetjük bármelyik ciklus bármelyik sorozatán, a
gyakorlatokat ujrakezdhetjük, részenként megismételhetjük, meg
is fordithatjuk, egyes elemeket szurópróba szerint kiemelhetünk.
A készülék nagy előnye, hogy ha bármelyik formánál, valmni nehézséget érzünk, a tanulók nem egyforma értéküen oldották meg,
tetszőleges számban megismételtethetjük az illető formát.
A vezénylés mindenkire kiterjed, hiszen a modal-müveleteket a tanulók az osztályban közösen oldják meg a felvillantott
vagy /a kartontáblás kivitelű készüléknél: mutatott/ mezők, elemek szerint.
2.1. 4. A tanulók munkája a strukturális modellező készülékkel
vezényelt gyakorlatok során:
2.1.4. 1. A. mondat és a soronkövetkező változatok kórusban való
mondása;
2.1.4. 2. A kórus - egyéni vagy csoportos szürés - /esetleges
javitás/ - kórus ismétel;
2.1.4, 3. Kijelölt tanuló /vagy tanár/ egyéni megoldása - kórus
ismétel /esetleses szüres/ a mondat és változatainak során;
2.1.4. 4. Tolmácsoló-értelmező munka: a soronkövetkező változat
anyanyelvi megfelelőjét egy kijelölt tanuló /vagy a tanár/ előre mondja - /esetleges egyéni idegennyelvü megoldás/ - kórus
ismétel - /esetleges szüréa;
2.1.4. 4. A variációk és transzformációk müveleteinek egyéni
és csoportos irásbeli munkája is vezOnyelhető minden szembeállibó és sorgyakorlatnál. /Gyakori ennek összekötése a tolmácsoló - értelmező munkával./
2.1. 5. A tanár munkája a vezénylés során: a készülék kezelése,
a szürések irányitása egy-egy tanulóra /a gyakorlatban az a megoldás vált be, ho g y a kórus után egy elöl ülő tanuló szólitja

188.

III. 2.1./ 188.
föl az ülésrendről más és más társát az egyéni megoldásra/.
A tanár beszéde lényegesen kevesebb: néha a javitásoknál müködik közre, néha megjegyzésszerüen, értelmezésként előremondja az anyanyelvi megfelelőt, hogy a tartalom iránti figyelem
és tudatosság mindig ébren maradjon. A saját megoldását és a
született kifogástalan egyéni megoldásokat a lehető legtöbbször megismételteti.
A készülékes irányit4ssal fokozatosan és hamar eltünnek a
régi nyelvtanozás tanári irányitásának kifejezései /"alakitsd
át", "tedd más időbe, módba", formába" stb.!, melyek voltaképpen csak a nyelvi órán használt kifejezések voltak, az élőbeszédben alig kerültek elő.
2.1. 6. A tanulók beszéddel töltött idejét a készülékes vezénylés minden más megoldással szembeállitva lényegesen megnöveli.
A strukturális gyakorlatokra szánt idő 90 ;7 ,-a alatt minden tanuló idegennyelvü orális munkát végez. /Ez az idő a tapasztalat szerint tanitási óránként 2-szer, 5-szor 5 perc. Egy nerc
alatt átlagosan egy teljesen bővitett mondat 15-2o variánsának szóbeli megoldása kerül a kórusra. Tanitási óránként tehát csak a vezényelt strukturális gyakorlatok során minden tanuló 2oo-25o mondatvariánst mond, ez mintegy tiz mondat strukturdlis müveleti földolgozását jelenti./
A tanulók ez alatt az idő alatt könnyedén megjegyzik a
J.öldolgozott mondatok strukturáit, változatait, lexikai anyagát. FUZEI -SZÁNTÓ /YO 1965.1. 51.o./ szerint "átlagos képességü csoportban 6 - 15 között mozog az algoritmusok fázisos ismétléseinek száma, hogy a mondat szerkezetét, szintagmáit, szavait megjegyezzék". A magunk tapasztalatai szerint
tTobszöri ismétlést kell lehetővé tenni, s a készülékes vezénylés lehetővé is teszi ezt. /A szükséges előfordulás egy sor
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tényezőtől függ, mint: a strukturák uj volta, bonyolultsági
foka, tanulók képességei, esetenkénti fáradtságuk, hangulatuk, motiváltságuk szintje, az óra helye a tananyagegységben,
azon a tanitási napon, a szomszédos erősebb vagy gyengébb,
azonos vagy más jellegü órák zavaró vagy lendítő hatása stb.;
valamint véleményünk, hogy e ,:yakorlatok során mindig a bizonyos foku "tulgyakorlás" hoz teljes és valódi eredményt./
A tanulók beszéddel töltött idejének nai;yfoku me7,növekedése erednényezi azt, hogy az éppen tanult, funkcióikban bemutatott szabályok tudatos alkalmazása a bőséges _;yakorlással sLilard készséggé fejlődik; és a sz'bály maga el is tUnik, az
explicitást hamarosan bizonyos implicitás, az önkéntelen alkalmazás váltja föl. Plirden nyelvi forma a vezényléssel sok
más területtel kapcsolatba kerül, más ciklusok sorozatain végigvezetve ujabb és ujabb vonatkozásokba kapcsolódik, alkalmazásának, s i_;y teherbirásának is uj és uj területek nyilnak
meg. A készülékes irányitás ma talán az egyetlen eszköz, mely
ezt a folyamtot könnyen és bőséggel lehetővé teszi és meggyorsitja.

2.1. 7. A strukturális modellező készülékkel vezényelt gyakorilatok =laden óratípusban helyet kaphatnak, minden órának a
gyakorló jellegét emelik. Alkalmazhatók az uj anyagból kiemelt
vagy az uj nyelvtant példázó beszédminták elsődleges bevésésekor, a /ciklusos nyelvtanitási módszerünkben különben is tulnyomó szerepet kapó/ beszédgyakorlati órák módszeres lépései,
a tevékenységi ciklus éppen végzett gyakorlatfajtái között és
azok összefoglalásául, az ismétlő-rendszerező és számonkérő
órákon még kiemeltebb szerepeltetésUk történik, a speciálisan
strukturális milveletekre beállított irásbeli munkák vezényelhetők vele /az osztályt több külön feladatu csoportra osztva
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is/ 9 a dolgozatok, egyéb irásbeli munkák, házi feladatok,
javitásakor a tipushibák javitására készitett modellmondatok
gyakorlatait kivétel nélkül mindig vezényléssel oldjuk meg.
2.11 8. A készülékkel vezényelt gyakorlatok hatása.
2.1.8. 1. A gyakorlatok során létrejövő sok idegennyelvü beszéd, sok variáció, sok előfordulás nagyon hasznosan hat a
tanuló beszélő-kedvének kialakulására;
2.1.8. 2. Élőbeszédi formákat automatizál, s a variációk és
transzformációk bő alkalmazása és állandó kapcsolata, váltogatása révén a beszédminták, modellek hajlékonyskqa növekszik.
2.1.8. 3. Sok beszédminta és modell földol;ozható vele rövid
idő alatt. A beszédminták kiválogatásának szempontjait /-használhatóság, ,;yakoriság, szélesköril behelyettesités lehetősége,
a struktura jellege, a közlés célja, vö: SUARA összegző jel•
lemzését MNY0 1966.1-2. 65 o./ igy bő anyagon és változatosan
érvényesithetjük.
2.1.8. 4. A tételes nyelvtant elhagyván is széles és megbizhar.
tó formai rendszer, aktiv formaérzék alakul ki a tanulóban, valamint gyors, könnyed reakciók minden beszédhelyzetben;
2.1.8. 5. A gyakorlatokban mindig együtt van a rendszerezés,
az ismétlés és fokozatosság, az egyszerü és bonyolultabb nyelvi formák összekapcsolódnak, és egyre homogénabb készséi4i
szintre kerülnek a tanuló beszédében /ehhez járul majd még a
fejezetben tárgyalandó transzformációs - transzponációs
eljárás gyakorlatal.
2.1.8. 6, A tanulók otthoni munkájia is irányitható vele: a
strukturális modellező készülék ábráit ők is lerajzolták, másrészt kis fénymásolatos kivitelben megkapták, s annak alapján
otthon is teljes strukturális müveletsorokat tudnak végezni.
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A házi feladatok ismert fajtái / - mondatkiegészitések; - válaszok kérdésekre; kérdések alkotása; - mondatok alkotása
adott szavakkal, kifojezésekkel; preparálás; - forditásgyakorlatok; - szócsaládok gyüjtése; - fogalmazások; - dramatizálás, vő.: ÓVÁRI M né összegzését INYT 1967.5.; - valamint
kész mondatok analógiájára foymált uj mondatok szerkesztése,
vö.: ATKRFIA MNYO 1963.1-2.; - és a reformtankönyvekben immár
szereplő strukturális gyakorlatok/ tehát a tevékenységi diklus
gyakorlatfajtáinak szóbeli és irásbeli előkészitése, illetve
összegzése és az itt bemutatandó strukturális variációs és
transzformációs ,gyakorlatok révén jelentősen kibővülnek, változatossá, mindig kellő gondolkodtató feladatot és ugyanakkor
hatékony készsé,sképző munkát adnak a tanulónak.
/A tanár szempontjából nagy előny, ho_y ezek a házi feladatok
könnyen tipizálhatók, igy ellenőrzésük, hatékony közös javitásuk, a tipikusan előforduló hibákra való gyakorlatépités
közös végzése könnyen megoldható./
2.1* 9. A strukturális modellező készülék a szubsztituciós
gyakorlatok mondatrész-cserés változatainál csak előre elkészibett, minden tanulónál azonos szó-lista megléte esetén alkalmazható egységes vezénylésro. Különben főleg az egyéni magoldások kórusmunka - szürés módszerével használható / megjegyezzük, ho gy akkor is - természetesen sok tolmácsoló-értelmező mozzanattal - nagy haszonnal!.
2.1. lo. Különös célja a strukturális modellező készüléknek,
hogy segitségével bárhonnan vett, akár nem nyelvtanitási célra
készitett szöveg feldolgozásakor bőséges strukturális müveleteket hajthassunk végre a kiválasztott beszédmintákon. Általános használata esetén melyre törekszk - a széleskörü, tanárok és tanulók számára egyaránt szóló program-ellátás mindössze majd a tankönyvekhez /külön egyes olvasmányaikhoz/ kapcsolódó kisszAmu modellmondat-anyag kinyomtatása révén oldható
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2./ 192.
III. 2. 2. A STRUKTURALIS VEZÉNYLő KISZULEK BEMUTATÁSA,
OSZTÁSA A VEZÉNYliő JELEK /FANYMEZÖK/ SZERINT

EIr

/A zárójelekben az egyes fénymezők kivilágitásának kapcsolási
módja. A készülék kartontáblás kivitelénél a tanár csak rámutat vezénylésként az egyes mezőkre.!
1. - 4. mező: mondatfajták közlő szándék szerint / Ki-be kapcsolókkal/
Sorban: 1. = állító mondat
2. = tagadó mondat
3.= kérdő mondat
4. = tagadva-kérdő mondat jelei.
6. - lo. mező: mondatrészek / El-be kapcsolókkal/
Sorban: 6. = alany
7. = állitmány
8. = tárgy
9. . határozó
lo. = jelző jelei.
5. mező: bármelyik mondat bármelyik fovmájának megismételtetését vezényli /Nyomógombbal/
11 - 2o. mező: a személyes névmások ábrái /Dugaszolóval/
A mondatok személyes névmással kifejezett bármelyik
mondatrésze /alanya l névszói állitmánya, tárgya, határozója, különleges vonzata, jelzője/, a visszahatió
névmással kifejezett mondatrészek, valamint az önálló
vagy jelzői birtokos névmásokkal kifejezett mondatrészek alapján a mondatok sorgyakorlatait vezényli a
személyes névmások sorrendjében.
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Sorban: 11. =
12. =
13. =
14. =
15. =
16. =
17. =
18. =
19. =
2o. =

én
te
6, az /himnem/
ő, az /nőnem/
ő, az /semlegesnem/ /a franciában
kiesik/
általános alany
mi
ti
ők /az ábrán a francia miatt szétválasztva a
és nőnem/
On, Önök

Az egyes mezők vezénylési tartománya tehát roppant
tág: például a 11-es mező "jelentése" lehet a személyes,
visszaható, birtpkos névmáSokkal kifejezett mondatrészek
-/i/m, az enyé/i/m magam + ezek
szerint: én, az én
minden ragos, viszonyszós + ragtalan /angol, francial l
viszonyszós + ragos /német, orosz/ alakja. /A francia,
angol i:ei és önálló szemé1:4es névmásainak változatainak szereplése e nyelveknél speciális szembeállitásos
és sor,3yakor1atokat tesz szükségessé./
21 - 22. mező: a behelyettesitések mezői /Dugaszolóval/
A névmásokkal kifejezett mondabrészek alapján a személyes névmások sorozatán végzett variációk után a
variált névmási elem nelyettesitései történnek más
névszókkal /21-es:/ egyes, illetve /22-es:/ többes
számban.
23 - 32. mező: az d.,:eidők fajtáinak ábrái /Dugaszolóval/
/ E mezők alsó harmadán végigfutó vizszintes.vonal
az "idő-vonal", ennek közepén levő, élén fekvő fekete
háromszög a "beszélés időpontja": amikor az illető
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történéséről cselekvésről beszélünk. Ezzel azonos
pontban van a cselekvést, történést jelképező piros karika, ha a jelenidőt akarjuk ábrázolni; előtte balra, ha a multat; utána jobbra, ha a jövőt.
A mult idők közül - az I. - folyamatos, elbeszélő, gyakoritó mult kissé távolabb áll a beszélés időpontját jelző háromszögtől; - a II. mult
- befejezett jelen - közvetlenül határos vele; a III. mult - előidejü vagy régmult a "multban elképzelt időpontot" jelképező üres hároltszög előtt
már lezajlott, az előtt ábrázolt mul4dő.
A jövő időben lefolyó cselekvés piros karikajele jobbra utána áll a háromszögnek, a befejezett
jövő idő karikája egy a "jövő időben elképzelt időpont" üres háromszög jdle előtt áll, az akkor
már letajlandó történés, cselekvés jelölésére./
Sorban: 23. me "egyezményes" idő /pl. a francia passé
bécent, az éppen gyakorolt irodalmi
multak sta./
24. = jelen idő
25. = "egyezményes idő /pl. a francia futur
Proche/
26. = jövő idő
27.= feltételes jelen idő
28. = elbeszélő mult
29. = befejezett jelen idő
3o. = előidejü mult
31. = befejezett jövő idő
32. = feltételes mult idő
/1:artalmi sorozatukat természetesen nem ez a lokális
eIhelyezés adja, hanem a gyakorlatban alkalmazott 24.,
28., 29., 30., 26., néha 31., 27., 32. A jelen lokális elhelyezést indokolja, hogy a bal igeidő-oszlop
elemeit a folyamatos, a jobb oszlop elemeit a befejezett igenevekkel helyettesithetjük, /vb.: 39.-4o.
mezőket!/
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33. mező: a függő beszéd, érzelmi itélet, valószinüség kialakitásának vezénylője /Nyomógombbal/
34. mező: A felszólitás fajtáinak kialakitását vezényli /Nyomógobbbal/

35. - 36. mező: a cselekvő - szenvedő igeragozás szembeállitását vezényli /Nyomógombbal/

37. - 38. mező: a fő- és mellékmondati forma szembeállitását
vezétyli /Nyomógombbal/

39. - 4o. mező: a folynmatos és befejezett főnévi, melléknévi, határozói /valamint a francia gérondif, az angol Gerund / igeneveket vezényli cselekvőben és szenvedőben /Dugaszolóval/
41. - 45. mező: a mellérendelt összetett mondat fajtáinak jeleivél
ezek kialakitását vezényli /Dugaszolóval/
/
Sorban: 41. =
- 42. =
43. =
44. =
45. =

kapcsolatos
ellentétes
választó
következtető
magyarázó

A jelek az anyanyelvi nyelvtanból ismertek, illetve kifejező voltuk miatt könnyen elsajátithatók./
46. - 55. mező: az alárendelt összetett mondatok jeleivel
ezek - kialakitását vezényli /Dugaszolóval/
Sorban: 46. =
- 47. =
48. =
49. =
50. =
51. =
52. =

alanyi
állitmányi
tárgyi
határozói
jelzői
megengedő
következményes
53.= feltételes reális /jelentő mód, jelen,
mult, jövő/
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54. = feltételes potenciális /feltételes
jelen idő/
55. . feltételes irreális /feltételes
mult idő/
A mezőkön található ábrák és jelek fokozatosan kerülnek
alkalmazásra. Ismertetésüket elvégezzük már az első osztály
anyanyelvi nyelvtanra vonatkozó áttekintő ismétlése során:
a bemutatáskor próbaképpen egy-egy anyanyelvi mondat variációit mutatjuk be. Általában 2 . 3 tanitási óra alatt szoknak hozzá teljesen á tanulók, de az egyszeri bemutatás alapján is természetesnek veszik azokat rind az általános, mind
a középiskolában. A kisérletek során a kisgyermek- csoportban
is ez volt a helyzet. /Ctt kezdetben természetesen különféle
mozgásos elemek hozzákapcsolásával vezettük be'a vezénylést:
az állitást bólintás s al, a tagadást fejrázással, a kérdést
fejemeléssel, a tagadva-kérdést fejemeléssel és fejrázással
kellett kisérniök, a személyeket mutattak is, az időket később szintén, de az ees szinteken a mintegy negyedszeri yezényelt gyakorlatnál ezek a motorikus elemek feleslegesekké
valtak. A jelek és ábrák értelmezésében sehol, egyetlen szinten sem történt félreértés. /Régebbi kisérleteinknél még másfajta jeleket, pl. a személyek jelzésére első személy: lefelé,
második személy fölfelés, harmadik személy jobbra mutátó piros, kék, fekete nyil, illetve többes számban nyilak, az 5nözés mezőjében jobbra fölfelé mutató nyilak álltak - ezt a
megoldást több társalgó 6s államvizsgás társadalmi tanfolyamon ma is jobban kedvelik; valamint az időjelek helyett régebben kiirásokat is használtunk; - ez teljesen eltünt./
A készülék mondatfajtáinak vezénylését már LUX is emliti
/1932. lo8-1o9 o./:R. Münch ragozási hálózatokat készitett,
a mutatópálcája véére tett kartonokra rajzolta a + 1 ?,
-?
jeleket, azzal vezényelte az illető idővel, személlyel kia-
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lakitandó mondatfajtát. A közölt eljárást kipróbáltuk, s
nehézkesnek, kevésbé szemléletesnek és nehezen továbbfejleszthetőnek találván elvetettük, bár sok gondolata találkozik jelen készülékélivel, illetve továbbél azokban.
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III. 2. 3. A STRUKTURALIS KESZITaKEEL VEZÉNYELT GYAKORLATOKRA KIVÁLASZTOTT MONDATOK FAJTAI
•

A modellmondatokat aszerint osztályozhatjuk, milyen
rendszeresen változtatható elemek vannak bennük, melyeknek sorozataiban a mondatvariációk vezényléssel végrehajthatók, s a végzett szembeállitásos és sorgyakorlatok elegendő előfordulást biztosítanak, hogy a mondatban elhelyezett szavak, szintagmák, maga a mondatstruktura is a készségi szintű alkalmazásig vésődjék be, aktivizálódjék.
A III. 2.1. 1. pontnál közölt transzformációk minden
mondattal kapcsolatban végrehajthatók. A mondat belsejében végbemenő változások, a variációk is elvégezhetők minden esetben az ideidők ciklusában és az egyéb variációs
müveletek területén. A személyi variációk ciklusára azonban csak azok a mondatok kerülnek, melyekben valamelyik
mondatrészt személyes, visszaható vagy birtokos névmás fejez ki. A mondatokon végzett müveleteknél a személyi ciklus és a kapcsolódó variált elemek cseréi komoly számú elő-.
fordulást biztositanak, s bármelyik személlyel képzett mondat idővariációi aztán mindig uj és uj vonatkozásában mutatják be a mondatot, uj és uj területen épitenek hasznos készségeket. Ezért mint rendszeresen változó elemeket, fel kell
használnunk strukturális gyakorlataink során.
A mondatok állandó változói az igék: az idősorozatban
való gyakorlással 8 - lo alkalomnal ismétlődik a mondat,
.s az igék minden egyéb változó elem /különösen személyes
névmás alanyként/ mellett állandóan változnak. Igy a struktúrális mondatmodell-gyakorlatok elsősorban igeközpontúak.
Emellett keresnfink kell az olyan mondatokat, melyeket a
személyi ciklus sorozatában is gyakorolhatunk: a személyi
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ciklus maga i $ 8 - lo -szeri előfordulást biztosit, minden
e6yes időben. A két ciklus igy összekapcsolva mintegy ezer
előfordulási keret-lehetőséget biztosít, melyben változatosan tudjuk elhelyezni az éppen gyakorolt mondatot. /Ez
a keret többszörösére nő, ha a mondatban több személyi variációra módot adó elem van, s csak egyiket változtatjuk
egyszerre, a többit leállitjuk, s egyéb megoldások is alkalmazhatók: két, stb. elem együttes személyi variációi.
A gyakorlat - előtt a mintamondatban a tanár meg is jelölheti a variált elemet: piros kört rajzol az igei változók,
másszinü négyzetet névszói változók köré.
Szeretném bemutatni ezek alapján a strukturális modellvariációs gyakorlatokra kiválasztható ilyen mondat-tipusokat
német, magol, francia, olasz és eszperantó nyelven.
/Az egyes mondatok előtt a "Valtozók" oszlopában az
éppen variált alany, állitmány,'tárgy, határozó, jelző rövidítését jelző nagybetük állnak, a mondatokban az illető
mondatrész alahuzással all./

2oo'•
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nMET NYELV:

Változók:

Mondat-tipusok

A

Der Vater sucht das kleine Kind auf der
Strasse.

A-A

Ich suche den neuen Kollegen am Vormittag.

Á

Der Kollege sucht Pich um drei Uhr.

-T

H

Dieser Freund sucht eme Stelle für mich
istatt meiner, mit Lalr/.
Der Freund sucht meine Wohnung wegen einer
Angelegenheit.
Ein Freund von mir sucht meine Wohnung
wegen einer Angeleganheit.

- A - T

Ich kAmme rich jeden Morgen vor den grossen
Spiegel. /Szenvedő változatok elmaradnak!/
Ich kaufe mir jeden Tag zwei Brötchen.
/Szenvedő változatok elmaradnak./
Ich lee das interessante Buch var mich
auf den Tisch.
Ici schicke den neuen Kollegen statt meiner

auf die Messe.
Ici halte die wichtigsten Dokumente bei mir

im Ausland.

A - A - J
-A-H- J

Ici verkaufe schnell meine alten Dinge.
Ici sDreche mit meinen Kollegen sehr viel

über mich /von

A

-

T -H

Dieses GetrEink bringt mich immer zu ir.

2ol.
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A
A
A

-

T - J

Der Kollege besucht mich in keinem Haus
zwecks einer Besprechung.

-T-H-J Das erinnert nich an mine Gedanken von .
nir selbst in meiner Jugend.
-

A - T-H-J Ich erinnere mich an meine Soren mit mir

selbst im vorigen Jahr am Meer.
/Változók lehetnek még: az egyes mondatrészek halmozatai,
valamint az állitmánlyok cselekvő, szenvedő, visszaható
kombinációja módbeli segédigékkel, a müveltető formákkal./

2o2.
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ANGOL NTELV:
Változók:

Mondat-tipusok:

A

This man visits his friend in the town.

A-A

I visit the new neighbours in the afternoon.
The friend visits me in the new office.
The director speaks with /to, about/ me
in his officeroom.

J

This friend looks for Liz flat in the Other
street. This friend of me /mine/ looks
for this flat in the other street.

A - A - T

I wach myself in the small bathroom.

A - A - H

I buz two books to myself in the bookshop.
I care too much for myself in case of a
little headache.

- A - J

I sell

old car to somebody.

- H - J

I speak to Illy colleagues too much about
myself.

A- T

- H

These results make me dissatisfied with
myself.

A- T

- J

This colleague visits me for a short talk
in Li house.

A

-T-H- J

A-

A - T - H-J

The success of ly new works makes me
believe in myself.
I make responsible only myself for the
troubles with me at Ely woorking place.
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FRANCIA "NYELV:
Változók:

Mondat-tipusok:
Ce Monsieur cherche la petite fille
dens la rue.

Á-A

Je cherche le nouvel ingénieur dens la
matinée.
t

A - T

Le collégue me cherche á trois heures.

A - H

Cet ami cherche un emploi pour /avec,

au lieu de/ moi.
J

L' ami cherche mom appartement dams une
autre rue.

A-T

Je me coiffe chaque matin devant lagrande glace.

ti

Je m'achéte chaque jour deux crayons.
Jo cherche un bon tailleur pour moi.
J'envoie le nouveau collégue A la foire
au lieu de moi.
Je vends vite mes choses anciennes.
Jo visite cet ami de moi dans le bureau.

I -A-H-J
- T - H
T

J

Je parle avec mon collégue beaucoup de moi.
Cet arii me cherche chaque jour chez moi.
Le collégue me visite dens ma maison A
cause d'une affaire.

A -T-H- J

Le succés de mes travaux me fait avoir
foi dens moi-mgme.

A -A-T-H-J

Je me souviens de non souci avec moi
/].16102/ l'été passé.

2o4.
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OTASZ NIELV:
Változók:

Mondat tipusok:

A

Ii padre cerca il piccolo filio per la vie.

A

A

-

-

A

Io cerco ii nouvo college la mattina.

T

Ii college mi cerca alle tre.
questo amico cerca un lavoro per me.

- H

A

-

J

Ii amico cerca ii mio appartamento per
un motivo.
Uno del miei amici cerca ii mio appartamento per un motivo.

A - A - T

A - H

/12/ mi pettino la mattina davanti al
grande specchio.
lo mi guardo nel grande specchio.
lo mi compro ogni giorno due libri.
lo invito da me il medico famoso dalla
clinica.

A - A - J

Io vendo presto
Io vendo presto
-

A

Io Dario con il mio college molto di me.

A-H- J
- T - H

A - T - J
-T-H- J

- T - H - J

il mio
ii mia
i miei
le mie

soprabito vecchio.
macchina vecchia.
soprabiti vecchi.
mecchine vecchie.

uesto avvenimento mi fa venire da me.
Ii college vierie a trovarmi in casa mia.
questo mi fa ricordare alle mie
rifflessioni fatte da me nella de mia
gioventu.
/To/ mi ricordo delle mie cure con me
l'anno passato al mare.

2o5.
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ESZPERA17 TO NYELV:
Változók:

Yondat-tipusok:

A

sinjoro seraas la malgrandan
Tiu
filinon sur la strato.

a

Mi seraas la novan ingénieron antAtagmeze.
La kolego seraas min je la tria horo.
Tiu c4 i amiko sercas oficon al /kun,
anstateW mi.
- J

A - A - T

La emiko serCas mian logejon en alja strato.
Ml kombas min e'iumatene antA la granda

spegulo.

A

A-H
- A - J

Li a'eetas aiutage du krajonojn al

mi.

Rapide mi forvendas
malnovajn
objektojn.
ki vizitas
tiun amikon de min e la ofico.

A -A-H-J

Ii Darolas kun mia kolego multe pri mi.

Á- T-H

Tin a amiko seraas min tiutage ae mi.

A

T J

La kolego vizitas min en mia domo pro
iu afero.

A -T-H- J

La sukceso de miaj laboroj fidigas min
al mi mem.

A -A-T-H-J Mi kulpigas nur min mem pro la malagrablajoj
kun mi sur mia laborloko.

2o6.

III. 2. 4. 1./2o6.
III. 2. 4. A STRUKTURALIS VEZÉNYLŐ K2SZTILÉKKEL 1=ZETT
VARIACIOS S !RA.NSZFORMÁCIOS GYAKORLATOK FAJTÁI
/A zárójelekben a vezénylések módjai/
2.4. 1. Bármely mondat közlő szándék szerinti változatai-

nak kialakítása:
Allitó mondat - a mondat rendszerint ebben a formaban áll
a táblán. /1-es mező kivilágitása/
- Tagadó mondat - kezdetben az egyszerübb tagadóformakat
helyezzük előtérbe, később mar olyan mondatok is előkerülnek, ahol a tagadás kialakításakor egyéb elemeket is
változtatni kell /német: em n - kein; francia: un, une aucun, aucune; angol: sóme - any stb.!. /2-es mező kivilágitása/
- Kérdő mondat - itt főleg eldöntendő kérdéseket alakitunk

ki - kezdetben az egyszerűen kérdezhető mondatok, később
az dtalakitásokat feltételezők /angol: some - any; francia: un, une - aucun, aucune szembeállitása aszerint,
hogy állító vagy tagadó választ várunk/. Már egészen kezdetben tisztázzuk az eldöntő kérdések szórendfajtáit: a
forditott szórendü kérdést, a kérdő /funkcionalis/ iütonációjú egyenes szórendű /un. "csodálkozó"/ kérdést, s a
franciában még: az "est-ce que" bevezetésű egyenes szórendű kérdést, azalanyismétlő - szórendü kérdést névszói,
különösen többszavas alany esetén. Itt gyakoroljuk az &Ilitó mondatok olyan transzformációját kérdő mondatta, ahol a kérdés funkcióját az un. "simuló kérdés" eleme /német: nicht wah -r?; francia: nlest-ce pas?; angöl: Special
Verbs + not + személyes névmas és ennek ereszkedő, illetve emelkedő hanglejtése aszerint, hogy a válasz tartalma
számlinkra biztos vagy kérdéses/ hordozza. /3-as mező kivilágitásat
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Tagadva-kérdő mondat - itt is előbb az egyszeriien tagadvakérdezhetők, később az dtalakitásokat igénylők/ az angol
Special Verbs + személyes névmás intonációja mint fenti.
/4-es mező kivilágitása/
- A válaszfajtákat közvetlenül a kérdések után alakitjuk ki.
A kérdő mondatra adott Allitómondatos heh'eslő és a tagadómonatos ellentétes, valamint a tagadva-kérdő mondatra
adott tagadómondatos helyeslő és állitómondatos ellentétes válaszok a nyugodt és az erőteljesebb, feszült intonáció ellentétét hordozzák. Igénylik a válasz-szavak kalönbsé g ét is /német: ja - doch, valamint nem n - nem,
nem n és o, nem; francia: oui
mais Si és si, Si, illetve non - nón, non; az angol: yes - no, valamint az erőteljes yes - no, no/. /1-es és - 2-es mezők kivilágitása egymás
után./
Gyakran ide kapcsolódó gyakorlatfajta a fenti változatok kialakitása főmondat-mellékmondati formában is /536-os mezők kivilágitása/.
2.4. 2. A mondatrészekre vonatkozó kérdőszavas, kiegészitendő /elemző/ kérdések kialakitása - egy mondat transzformációja eseten sorban végig az egyes mondatrészeken, mondatpárok,
mondatcsoport, szöveg esetén egy-egy mondatrész kérdésével
végig minden mondaton/ ugyancsak egymás mellett sokszor mind
fő-, mind mellékmondati formában./ Teljesen azonos struktúrájú, mondatrész-tartományú mondatpárok esetén ugyanazon egy
vagy két kérdőszóval kérdezhetünk egyszerre mindét mondatra.
Itt gyakoroljuk a kérdésfajtákat egymás mellett: - egy
kérdőszavas; szintagmába foglalt kérdőszavas; - kérdőszavas
teljes mondatokat /a kérdezett elem értelemszerü kihagyásávall; a kijelentő mondatokat /melyekből a kérdezett elem
hiányzik/ az utánuk tett erőteljes kérdő intonációjú kérdőszóval.
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A franciában különösen fontos ez a transzformáció-fajta, hiszen otWzórend gyakorlása nagyon fontos a gazdag
változatok miatt: kérdőszó + est-ce que + egyenes szórend;
kérdőszó + forditott szórend, kérdőszó + alanyismétlő szórend; kijelentő mondat a hátravetett kérdőszóval. Az angolban a kérdőszótól vagy kérdő szintagmától elváló viszonyszdnak az alany-állitmány-tárgy mögé és a határozók elé való
kerülése gyakorolható itt bőséggel és nagyon eredményesen,
különösen mondatpárok, mondetcsoportok esetén.
/3-as, majd sorban vele a 6 - 7 - 8 - 9 - lo-es mezők
kivilágitása/
2.4. 3. Válaszadások a mondatrészekre vonatkozó kérdésekre:
- egyszavas, valamint a hozzátartozó esetleges bővitményekkel egy szintarmás válasszal;
- kiemeléssel való válaszadás /német: a kiemelt szó vagy
szintagma a mondat elejére jön, utána forditott szórend,
illetve a hátul álló igenév esetén ahhoz való hátratevés
- a "hátravetéses" kiemelés; francia: alanykiemelés clest
ce sönt...
bővitténykiemelés c'est...
qui
que ce sent... que... szerkezetekkel; angol: alanykiemelés it is... who, which, bővitménykiemelés it is...
that.../;
- kiemelő /funkcionális/ intonációjú normálmondattal való
válaszadás: a kezdő nondatszakasz gyorsabb, "ráfutó" temr
pójával, mAjd a rákövetkező kis sztinettel készitjük'elő
a kérdezett, itt kivételesen nyomatékkal kiemelt szót.
/Gyakran szerepel itt a kérdés - válasz sorozat összefoglalásként a hangsúlyeltolódások gyakorlása, vö.: 2.4. 6.
gyakorlatot!! /1-es, majd sorban vele a 6 -8 - 9 - lo-es mezők kivilágitása/
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2.4,4. Bármelyik mondatrézre vonatkozó kiegészitendő taA-adva-kérdések kialakítása - a 2.4 2. pont változataival.
/4-e5, majd sorban vele a 6 - 7 - 8 - 9 - lo-es mezők kivilágitása.
2.4.5. Válaszadás a tagadva-kérdő kiegészitendő mondatokra a 2.4. 3. pont változataival.
/2-es, majd sorban vele a 6 - 7 - 8 - 9 - lo-es mezők kívilágitása/
A tárgyalt kérdő és válaszadó mozzanatokat a kérdés-válasz logikai egysége biztositására mindig együtt, összefUg -ő
beszédegységként gyakoroljuk, mind az egyes mondatok, mini a
i_ondatpárok, mondatcsoportok eseten.
2.4. 6. Az értelmi, kiemelő, "funkcionális" hangsúly eltolódásainak gyakorlása. A mondaton a kiemelésnél látott "normálmondat kiemelő intonációval" müvelE.tet hajtjuk végre - sol.ban minden mondatrészen. /E gyakorlat keretében vezényeljük
pl. a német tagadó mondatokban a nicht helyének váltakozását is aszurint, hogy melyik mondatrészt tagadja./ A kifejező beszéd kialakítására szolgáló nagyon fontos gyakorlat.
/1-es, vagy 2-es, majd sorban vele a 6 - 7 - 8 - 9 - lo-es
mező kivilágitása/
2.4. 7. Az egyes mondatrészek kiemelésének /kiemelő szerkezetek és kiemelésfajták/ gyakorlása.
/A tanár előremondja: "kiemelés", majd - attól faggően,hogy
állító vagy tagadó móndat trans2formációjáról van-e szó
az 1-es vagy 2-es, majd vele sorban a 6 - 7 - 8 - 9 - lo-es
mező kivilágitásai
2.4. 8. ITondatépités - a mondat alanyából vagy egy megadott
alany - állitmányi tzerkezetből kiindulva alkotunk &nitmányt, tárgyat, határozót, jelzőt. A sorozat igy fest:
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az induló szó /a kijelölt tanuló vagy tanár mondja anyanyelvén!; - többször a kijelölt tanuló, később eíből a
kórus /szürésekkel/ mondja az idegennyelvü megfelelőt; 3-as, 7-es mező együtt: a kijelölt tanuló vagy egyből a
kórus kérdez az állitmanyra; a kijelölt tanuló sugallja az
anyanyelvi kiegészitést, a másik megoldja vele a szerkezetet - kórus; 3-as, 8-as mező együtt: a kijelölt tanuló
vagy egyből a kórus kérdez a tárgyra, a kijelölt tanuló
sugallja az anyanyelven a kiegészitést, a másik megoldja
idegen nyelven, kórus - és igy tovább.
A mondatépitési gyakorlatok végeredményeként kialakult mondatokat leirják, a zárásként eggyel elindulnak a
mondatfajták, kérdések-válaszok, majd a következőkben bemutatott gyakorlatok valamelyikén, egy másikkal a tanuló otthon szóban vagy irdsban oldja meg ugyanezt a gyakorlatot.
A mondatépités gyakorlata előkészitésére többször azt
a megoldást választjuk, hogy a kiinduló alany-álliUmányi
szerkezetet előre megadjuk, s annak alapján készülnek a
tanulók, s különösen a megoldásokat anyanyelven előre sugalló tanuló minél több teljesen bővitett mondattá való kiegés2,itését készit. /Ez komoly munkát vesz le a tanár válláról, másrészt biztositék arra, hogy a gyakorlat során valóban csak már tanult laxikai anyag kerül elő./ Ilyen "egy
mondatinditás - több mondat" gyakorlat mindig gazd isztribución vonatkozásokat, léhetőségeket tar fel.
S a mondatépités gyakorlata különösen olyan esetekben
fontos, mikor a mondat belsejében levő kisebb szórendi,
sorrendi szabályokat akarunk automatizálni. Ilyenkor /mondatrészhalmozással/ kerül elő pl. a német: ok - idő - mód - hely - célhatározói sorrend, valamint a'rövid határozószók előbbrekerülése, a részeshatározó és tárgy sorrendje
azok névmási vagy egyéb névszói változatakor; a francia:
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ragozott igei névmások és határozói névmások sorrendje a főige raozott része előtt, illetve módbeli segédigék szereplésekor stb./ kivétel a faire müveltető szerepben/ a főigék
igenevei előtt; az angol határozók mód - hely - idő sorrendje, a rövid határozók sorrendi helyzete, a részeshatározó tárgy sorrendi és kapcsolódó alaktani vonatkozásai /melyek
egyben a kialakitandó szenvedő szerkezetek lehetséges alanyát is döntően befolyásolják/.
2.4.9. Mondatrészek bővitése - az igével kifejezetteket /nénévszóval kifejeha a melléknévi jelzőket/ határozóval
zetteket jelzővel. Különösen fontos és hatásos gyakorlat az
igenevek tárgyas és határozós bővibése, ami kiragadja az igeneveket névszói merevségükből, mintegy ujra "feléleszti"
igei ternészetaket.
/A tanár vagy a jelölt tanuló a 3-as mező felvillanásakor
a teljes mondatot transzformálva kérdez kiegészitendő kérdéssel az ujabb körülményre, a 6 - 7 - 8 - 9 - lo-es mezők
egyszerre vannak kiviláGitva, s közülük a bővil;eni kivántat
hosszan lekapcsoljuk, majd ujra kivilágitjuk./
E gyakorlat közben különösen gyakori a kórus szürés
alkalmazgsa.
2.4. lo. Mondatrészek halmozása - a mondatrészeken esetleg többször is - sorbanhaladva hozzájuk még egyet kapcsolunk, az egyes mondatokat bő kórus - szürés munkával sokszor megismételtetjük. /Különösen fontos ez a Gyakorlat az
alany halmozásánál, ahol a-val- vel rag megfelelőinél egyes
sz(im, az "és" kötőszónál többes szám lép elő az idegennyelvben, ellentétben a magyarral./ A tanár irányitó kifejezései:
"és", "és " kérdőszó + még...?"
idegennyelvü megfelelői,
Kezdetben saga, később a kijelőlt tanuló sugallja az anyanyelven a behozandó uj szavakat - majd /esetleg idegengyelvü egyéni megoldás/ - mely többször inkább az egyéni meg-
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oldók számonkérését célozza után/ kórus ismétel szürésekkel.
/A 6 - 7 - 8 - 9 - lo-es mezők egyszerre kivilágitva, s a
halmozandó mondatrészeket gyorsan ujravillantjuki
A láthatóan egyszerü gyakorlat nagyon hatékony: minden
his mozzanata ujabb légkörü mondatot teremt, ujabb 5s mils
asszociációval gazdagitja a lexikai anyagot; tágitja és
rugalmassá teszi a tanulók mendathosszkapacitását, a beszédtempóját is, mindvégig sarkall a kifejező beszédre.
A mondatrészek bővitésénél és halmozásánál is sürün
alkalmazott gyakorlatunk az emlékezeti irds: kórusmunka
nélkül, csupán egyéni megoldások során haladurk a bővitő
és halmozó mozzanatokban, s egy-egy résznél a soronkövetkező bőviéseket a tanulók egyes csoportjai az anyagelvi
sugallás alapján irásban oldják meg, alkalmazva természetesen az összes addig beépitett elemeket.
Ide kapcsolódik a hólabda-kérdezés: a mar beépitett elemeket is tartalmaznia kell az uj körülményt kereső bővitő, halmozó célú kereséseknek. /A tapasztalat szerint egy
teljesen bővitett mondatnál lo-15 uj elemet tudnak még a
szétesés vagy erőltetés veszélye nélkül alkalmazni kérdéseikben./ A hólabda-kérdéseknél már adrün alkalmazzuk a
kórus -sziirést is, mindvégig vigyázva a tempó kellő gyorsulására, a biztos, kifejező hanglejtésre.
2.4.11. Mondatrészek cseréi más szavakkal való helyettesitései/ - a halmozó gyakorlattal együtt a szóismeret számonkérésének, aktivizálásának nagyszerü lehetőségeit adják.
Itt is előre megbizunk néhány tanulót, hogy az előre megadott egész mondat csere-lehetőségeit syüjtsék össze. Valamelyikük az órán magyarul mondja előre mondatrészenként a
csere szavait, utána következnek a számonkérő jellegű. egyé-
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ni, majd kórus - szUrés megoldAsok. /A kész mondatok aztán
végigmennek a többi gyakorlatfajtán./ Ide kapcsolódnak a
mondatrészek együttes cseréi is: egyszerre cseréljük ki az
a1any-á1litmányirn51,állitmány /vagy alany/ - határozói
és bármelyik mondatrévmét alkotott jelzői szerkezeteket.
/A 6 - 7, - 3 - 9 - lo-es mező egyszerre ég, anyanyelven
hangzik el az uj szó, - kis szünet után a megfelelő mező
vagy mezők ujravillantása, - a csere megoldása az idegennyelven./
Hasznos, ha a csere szavait külön csoportositjuk nemük
/az oroszban a tárgyas bővitésre még külön az 615-élettelen
szerint is/, számuk, köznévi tulajdonnévi jellegük szerint, s igy voltaképpen fontos alaktani gyakorlat bontakozik ki, az egyes esetek élő, funkcióbeli megláttatásával.
Később a csoportositást szándékosan összekeverjük, s ekkor
éppen az illető alakok gyors alkalmazási reakciója épül ki.
2.4. 12: A mondatépités, mondatrészbővités és - halmozás
útján létrejött mondatok ismétlései után alkalmazható gyakorlat: a mondatszükités transzformációs gyakorlata. A mondatból - itt egymás után hagyjuk el a mondatrészeket. A gyakorlat során a mondat belső tartalmának, színes leíró jellegének a silányulását látja maga előtt a tanuló, annak a mondatrészek mennyiségével való összefüggése konkrét lesz számdra. A mondatszükités után többször is visszatérünk az eredeti mondatra, s a szükitést megismételjük.
/A 6 - 7 - S - 9 - lo-es mezők egyszerre kivilágitva, és az
elhagyandó mondatrész mezőjét kikapcsoljuk./
2.4. 13. Olyan mondatok variációinak kiépitése
a személyes névmások sorozatában, amelyekben a személyes
névmás alavesetben /alanyi szerepben vagy az összetett állitmány névszói részeként/ All.
/A 11 - 2o-as mezőket sorban kivilágitjuk./
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2.4. 14. Olyan mondatok variációinak kApitése a személyes
névmások sorozatában, amelyekben a személyes névmás tryesetben /tár,„-yi, különleges vonzati szerepben vagy viszonyszó vonzataként határozói vagy jelzői szerepben/ áll.
2.4. 15. Olyan mondatok variációinak kiépitése a személyes
névmások sorozatában, amelyekben a személyes névmás birtokos
esetben /Különleges vonzati szerepben vagy viszonyszó vonzataként, francia, angol: birtokos jelzőként/ All.
2.4. 16. Olyan mondatok variációinak kiépitése a személyes
névmások sorozatában, amelyekben a személyes névmás részes
esetben /részeshatározói vagy különleges vonzati szerepben,
illetve viszonyszó vonzataként határozói, jelzői szerepben/
áll.
2.4. 17. Olyan /orosz/ mondatok variációinak kiépitése a
személyes névmások sorozatában, amelyekben a személyes névmás eszközhatározós, előljárószós esetben /határozói, vonzati, illetve jelzői szerepben/ áll.
2.4. 18. Olyan mondatok variációinak kiépitése a személyes
névmások sorozatában, amelyekben jelzői birtokos névmás
/jelzői szerepben/ All.
2.4. 19. Olyan mondatok variációinak kiépitése a személyes
névmások sorozatában, amelyekben az önálló birtokos névmás
/alanyi, névszói Allitmányi, tárgyi, határozói, jelzői szerepben, különleges vonzatként vagy viszonyszó vonzataként/
All. A II. 4. 13. 2o müvelettipusnál a személyes névmások
sorrendje lehet mind a hagyományos grammatikai sorrend,
mind a közlő helyzetes sorrend /egyes szám egyes személyei
lépnek a többes szám megfelelő személyeivel párositásba a
vezénylés során/.
2.4. 2o. Egy mondat, mondatpár vagy mondatsorozat, - cso-
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kport
ort idővariedióinak végrehajtása. E gyakorlatban az egyes
idővariációin kiül az állitó - tagadó; kérdő állitó vagy tagadó; tagadva kérdő - tagadó vagy állitó mondatfajták összetartozó mondatpárjait és -hármasait rendszerint együtt vezetjük végig az igeidőkön.
E gyakorlatfajta különösen fontos az angol simuló kérdések, valamint a So I am, neighter - nor am I helyeslő válaszoknak a teljes időrendszeresen való végigvezetéssel történő bevésésében. Ezeknek a kellő elsajátitása hosszadalmas,
és a készülék rendszeres vezénylőgyakorlatai nélkül szinte
mindig csonka.
/Az igeidők mezőit a mar emlitett 24 - 28 - 29 - 30 - 26 - esetleg:11 - 27 - 32, azaz: jelen, I., II., III. mult,
jövő, esetleg befejezett jövő, feltételes jelen, felt&eles mult sorrendjében kapcsoljuk be. Amikor viszont azt akarjuk elérni, hogy az egyes igeidők képzését állitsuk szembe, azok mezőit többször ismételve váltogatva világitjuk ki
a .vezényléskor - például a jelenből multba, jövőbe, stb. való átmenet tanitására, máskor - az egyes igeidők hasonló
képzését szemléltetendő - formai alapon kapcsoljuk és vezényel jük váltogatva őket. Az orosz nyelvü idővariációs gyakorlatoknál a 24, 28-as mező a jelen - multat, a 29, 3o-as
mező a befejezett szemléletű, jelent és multat jelenti./
2.4. 21. A függő beszéd, óhajtás, érzelmi itétet /francia/
formáinak kialakitása. Az igeidő-sor ekkor természetesen
a német kötőmód, a francia subjonctif időit jelenti; a német függő beszéd fokozatainak /való, állitólagoS, hamis/
megfelelő kijelentő és kötőmódú igeidőket kell mondaniok a
tanulóknak, tekintettel az egyes jelentőmód - kötőmódbeli
alakoknak azonossága miatt létrejövő változásokra is/ bár
ezek részletes problematikáját majd a transzformációs -
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- transzponaciós eljárás fogja megoldani, vö. a III. 3.
fejezetben írottakkal!!. A francia és angol igeidő-egyeztetési szabályok érvényesítésére a két időt /amit az igealak jelent és smilyen időben kell állnia/ egymás után való
felvillantással vezényeljük, majd a kialakitandó alakot
hagyjuk a mondat megalkotásáig megvilágitva.
/A 33-as és vele a 23 - 32. mezők kivilágitása értelem szerint/
Különösen fontos ennek a gyakorlatnak kombinálása a
fő- és mellékmondati formákkal, valamint a cselekvő - szenvedő változatokkal.
2.4. 22. A felszólitás /parancs és tiltás/ és árnyalatainak
kialakitása fő-és mellékmondati, cselekvő - szenvedő formaban. /34-es - együtt az 1-es, 2-es mezőkkel, a személyek
variálására: a 12-es, 17-es, 18-as, 2o-as mezők bekapcsolása az egys nyelvek lehetőségei szerint, majd mindez a
37 - 38-as, illetve 35 - 36-os mezők felvillantásával is./
2.4. 23. Egy mondat vagy mondj.tpár, mondatcsofort szembeállitó /anyanyelvvel, majd cselekvőve l/ 1 majd önálló sorgyakorlata cselekvő - szenvedő formában az igeidők, majd egyes
időkben a szenvedő vagy a végrehajtó személyes szerint a
személyes névmások sorozatában. /Ha a szenvedő alany vagy
határozó személyes névmással van kifejezve. Máskor behozunk ilyen névmási alakokat mondatépitéssel, bővitéssel,
vagy halmozással./
/33 - 36 os mezők váltakozó felvillanása/
A cselekvő - szenvedő igeragozás szembeállitásos gyakorlása különösen fontos olyan esetekben, mikor a mondatba
az állitmány bővitésével módbeli segédigéket és velük azonos jelentésü, illetve azonos strukturális változásokat előidéző kifejezéseket hozunk be, illetve ha már a variálandó
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alapmondatunk tartalmaz ilyeneket. A tanuló csak igy, ezeknek együtt való gyakorlásával látja meg, hogy a "lehet
bir, szabad, tartozik" jelentésű módbeliek és hasonló jelentésü kifejezések előfordulásakor mindig kialakitható a
szenvedő igeragozás, mig az "akar, kiván, óhajt" jelentésű módbelieknél és kifejezéseknél a jelentés a mindenkori alanyból kiindulva - átalakul.
2.4. 24. Egy mondat /itt főleg:/ mondatpár, mondatcsoport
váltogatva szembeállitó majd önálló sorgyakorlata cselekvő - visszaható formában az igeidők, majd a személyes névmások sorozatában. /A gyakorlat alapja a táblára irt mondatpár, illetve mondatcsoport./
/Vezénylés mint a személy- és idővariációknál./
2.4. 25. Egy mondat vagy mondatpár, mondatcsoport váltogatva szembeállitó, majd 6'16.116 sorgyakorlata cselekvő müveltető formában az igeidők, majd a személyes névmások
sorozatában. /A g4yakor1at alapja a táblára irt mondatpár,
illetve mondatcsoport./
/Vezénylés mint a személy- és idővariációknál/
2.4. 26. Az eddigi gyakorlatokban szereplő bármelyik mondatfajta, kérdés - válasz, függő beszéd, felszólitás, cselekvő, szenvedő, visszaható, müveltető igés mondat, mondatpár, mondatcsoport gyakorlása fő- és mellékmondati for,mában, szembeállitó, majd sorgyakorlatos személy- és idő
variációk, velük együtt a szarendi változatok, az időegyeztetési vonatkozások, a függőbeszédbeli árnyalatok
gyakorlása.
Formai változatok:
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- változó /variált/ főmondattal azonos mollékmondat
— azonos főmondattal változó /variált/ mellékmondat
— változó /variált főmondattal változó /variált/
mellékmondat
— főmondat beágyazása mellékmondatba /az azonosság
és variáltság lehetőségei mint előbb/
— mellékmondat beágyazása főmondatba /az azonosság
és variáltság lehetőségei mint előbbi, valamint
e két utóbbi mozzanatnál több fő— és több mellékmondat is lehetses.
/57—es és 38—as mezők fel4illantása váltogatva — majd az
ilyen összetett mondatokat is visszatesszük a személy— és
idővariációkra: elmélyiAaVezokon való gyakorlásuk során
•
történik

•

2.4. 27. Folynmatos és befejezett /az angolban ehhez még:
folyamatos és általános szemléletü/ cselekvő és szenvedő"
főnévi ós melléknévi igeneves szerkezetek, valamint az angol Gerund, a francia R-érondif változatainak kialakitása
mellékmondatból vagy az egyszerü mondat idővariációs sorozatának végrehajtása után, ha a mellékmondat alanya azonos
a főmondatéval, illL,tve ha a főmondatban már világos és
félreérthetetlen utalás történik a mellékmondat alanyára.
4o—es és velük az 1—es, 2—es mezők váltogatott ki/39
világitása/
-

A folyamatos és befejezett formájú igeneves szerkezetek a táblán felettLa elhelyezett igeidőket helyettesit—
hetik.

E szerkezetek folyamatos — befejezett, cselekvő — szenvedő /a német, francia főnévi igenév négy,-négy, az angol
nyolc, a francia gérondif négy, az angol Gerund tizenhat/
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alakjai mellett azok /a III.1.2. 3. pontban/ emlitett logikai variációinak /állitás, tagadás, erős tagadás, erős
állitás/ kialakitására minden eddig alkalmazott eljárással
szemben összehasonlithatatlanul nagyobb bőségü és rugalmassaga gyakorlatot biztosit a strukturális modellező készülékkel való vezénylés.
2.4. 28. Mondatpárok mondatsorozatok esetén a mondatoknak
mellérendelő és alárendelő viszonyban való összekapcsolása, illetve e mondatoknak uj tag- és mellékmondatokkal való kieészitése.
/41 - 55-ös mezők sorban. van kivilágitása/
2.4. 29. A mondat környezetének megteremtése mellérendelő
összetett mondatokkal.
Tartalmi változatok:
- kapcsolatos /4I-es mező kivilágiása/
- ellentétes /42-es mező kivilágitása/
választó /43-as mező kivilágitása/
- következtető /44-es mező kiviiágitása/
magyarázó /45-ös mező kivilágitása/
Formai változatok:
- a variált alapmondat az összetétel első tagjaként
- a tanuló ehhez alkot második, harmadik stb. tagot /folytatást/;
- a variált alapmondat az összetétel zárótagjaként
- a tanuló ehhez alkot első, második, stb. tagot
/előzményt/;
- a variált alapmondatot az uj mondatok közé ékeli
/előzményt és folytatást teremt/;
- a variált mondatba ékel megfelelő mellérendelő
fajtája mondatokat /mondatba ékelt "megjegyzést"
alkot!.
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2.4. 3 0. Többszörös összetételek alkotása /a már jól begyakorolt, elmélyült összetett mondathoz ujabb előzményt
és folytatást kifejező mondatokat kapcsol, azokat halmozza.
/A megfelelő mezők kioltása, majd ujból való kivilágitása./
Az előző három mondatösszetételi gyakorlatnál /s a következőknél is/ nagyon sürLin és következetesen alkalmazzuk
megoldás előre való mondását, majd kórus - szürések következnek. Záró ellenőrzésként irásos munkát is iktaturk be,
ahol a vezénylés jelei, az anyanyelvi megoldások nyomán a
tanulók leirják az idegennyelvi mondatokat, s a tanár - barhol kapcsolódik is be egy-egy tanulónál az ellanőrzésbe
az éppen kialakitott mondat helyességéből az egész sorozat
helyességét meg tu_lja állapitani.
Ide kapcsolódó gyakorlatfajta az emlékezeti mcf:oldás:
a vezénylés jelei és az anyanyelvi megoldás sorban következnek, a tanulók magukbrépitik fel a mondatokat, és a tanár egyéni me3-oldásokat szür csak ki. /Természetesen itt is
előbb - a mondatok mtg kevésbé bonyolult fokán - a gyengébbeket, s jóval később a jobb tanulókat. A végső mondatot
aztán kórus - szürés formájában bőséges ismétlésekkel mélyitjük el.
2.4. 31. Az összetett mondat egyes tagjainak cseréi, bővitései, majd bármelyik fokozat variációi a személyes névmások vagy igeidők sorozatában azok elmélyitésére.
2.4. 32. A mondat környezetének megteremtése alárendelt
mondatokkal.
Tartalmi változatok:
- alanyi mellékmondat /46-os mező kivilágitása/
állitmányi mellékmondat /47-es mező kivilágitása/
- tárgyi mellékmondat /48-as mező kivilágitása/
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határozói mellékmondat /49-es mező kivilágitása/
- jelzői mellékmondat /5 0 -es mező kivilágitása/
megengedő mellékmondat /51-es mező kivilágitása/
következményes mellékmondat /52-es mező kivilá• gitása/
- feltételes reális mellékmondat jelen mult jövő idejü - a jövő jelentégü alak fontos időegyeztetési vonatkozásokkal /55-as mező kivildgitása/
feltételes potenciális különösen fontos a francia, angol időegyeztetés,a német würden + főnévi
igenév alkalmazási lehetőségeinek tani tásánál
/54-es mező kivilágitása/
- feltételes irreális fontos a francia, angol időalkalmazási szabály tanitásánál /55- ős mező
kivilásitása/
Formai változatok:
mint a mellérndelő összetett mondatoknál.
2.4. 33. Osszetett mondat kialakitásának vezénylése kötőszóval való inditással. /A 41 - 55- ős mezők sorban való kivilágitása./
Itt más-más tanuló az illető mondatfajtára jellemző kötőszót mond, és maga teremti meg mind az előzményt, mind a
folytatást, illetve mind a fő-, mind a mellékmondatot, melyek között az illető kötőszót alkalmazni tudja. Minden megoldás után bőséges kórus szűrés mozzanat, s ha a mondat
hasznos vagy bonyolult, itt is visszatérések a személy- és
idővariációkra.
2.4. 34. Szöveátalakitások esetén - nyelvtani gyakorlatként - vezényeIhető minden - mondat előtt más-más transzfor-
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máció vagy variáció. Ilyenkor a tanulók csukott könyvvel
ülnek, egy tanuló felolvassa könyvéből sorban az eredeti
mondatokat - vezénylés következik - egdéni megoldás az illető mondatfajtára vagy variációra kórus, szürésekkel.
Nagyon perdülékeny, nagy figyelmet és rugalmas nyelvtudást,
fo mabiztonságot kifejlesztő és feltételező gyakorlat.
Vele egyben átvezetést teremtünk a következő, 111.3.
fejezetben bemutatott gyakorlatfajtához.
•
A szövegátalakitási munkák másrészt uj, gyakorlatunkban még kisérleti álla2on)an levő készülékre, a "kérdőszóoszlol)" készülékre tartoznak. Ennek feladata a möndatelemzések fomai variánsainak kiépitése, a mondatok bővitése,
halmozások, szükitések területén szükséges gyakorlatok vezénylése, de ennek bemutatására még megbizható mennyiségü tapasztalat hiján - nem vállalkozhatunk e tanulmányban.
2.4. 35. Az összetett mondatok kialakitása gyakorlatainak
állandó kisérője az ellipszis /kinyeréses/ gyakorlat. Az
összetett mondatokban a megismétlődő mondatrészeket első
szinten névmással helyettesithetjük, majd a kinyerés következik. Külön mondatcsoportokat állitunk össze, ahol a
gyakorlat sokán végrehajtjuk az alany, állitmány, tárgy,
határozó, jelző kinyerését.
2.4. 36. A gyakorlatok során kialakitott egy-egy variációs,
transzformációs forma tetszőleges számú megismétlése lehetséges - mig csak az illető forma kellően el nem mélyült
/Az 5-ös mező felvillantásával, de lehetséges az ismétléseket az éppen kialakitott forma mezőjének ujravillantásával is vezényelni!.
Záró megjegyzésül: az egyes gyakorlatoknál nem tár-
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gyaltuk azt a kérdést, hogy az egyes gyakorlat-fajtáknak
illetve a struktdrális modellező készülék mezőcsoportjainak milyen mértékü a leterheltsége az egyes nyelvek tanitásánál, az nyilván az egyes nyelvek jellegétől függ.
A francia, angol tanitásakor - azok analitikus nyelvek
lévén - inkább a 23 - 4 0-es mezőket, a német és orosz tanitásakor - azok flektáeió, nagy alaktani gazdagságú "morfologikus" nyelvek lévén - ezek mellett a 11 - 22-es mezőket is sokkal sürübben kell alkalmaznunk.
Es a többi variáció és transzformáció vonatkozáeában
is: bármelyik gyakorlat sürüségét az egyes nyelveknél az
dönti el, hogy az illető formák milyen súllyal, adrüséggel, változati gazdagsággal szerepelnek az illető nyelvekben, valnuint hogy kialakitásuk milyen tartalmi - formai
nehézséget jelent a tanulóknak az egyes anyanyelvek kontrasztiv hátterében.
Hangsúlyoznunk csak azt kell, amit az idegennyelvi
formakinccsel kapcsolatos munkák és azok módszertani vonatkozásaival /III. 1. fejezet/ kapcsolatban elmondottunk:
a mintamondatokkal, modellmondatokkal végzett gyakorlatokat Agy kell irányitanunk, hogy azok a variációk és transzformAciók müveletei során mintegy 2o-25-ször elhangozzanak.
Tapasztalat szerint ez az a szükséges előfordulási menynyiség, mely elegendő mind az illető mondat struktúrájának, mind az éppen kialakitott bonyolultabb formáknak,
mind a mondatban levő szó-, szókapcsolat- és kifejezésanyag elsajátitasához.

/Es ezeknek nyelvtani-tartalmi kitöltését maga a mindig uj,
magasabb szintű nyelvi anyagot nyujtó tananyag, valpmint
az ismétlést, a kisebb struktúrákra: vonatkozó fejlesztést
szemelőtt tartó nyelvtanár programozza./
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III. 2. 5. ATRUKTURkiIS KESZULEKKEL VEZÉNTELT VARIÁBIOS
ES TRANSZFOLMACIOS MWELETEK BEMUTATÁSA
EGY MODELLMONDATON
A bemutatásra némei nyelvü mondatot választottunk:
az iskoláinkban tanitott nyelvek között a német
alaktani vonatkozásában, annak bonyolultságát tekintve körülbelül a középuton.
/A következő muvelet-sor elméleti jellegi: egy mondatnak ilyen sok műveletét ilyen sok előfordulásban elvégezni
felesleges, helyette e uveletek bizonyos részét végezzük
el, biztositandó a tartalmi - formai bevéséshez szükséges
előfordulást./
Nk

2.5. 1. gyakorlat: a mondat közlő szándék szerinti változatainak kiépitése: - Der Vater sucht diesen Freund suf der Strasse.
- Der Vater sucht diesen Freund nicht auf der Strasse.
- Sucht der Vater diesen Freund auf der Strasse?
Ja, der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
Nem, der Vater sucht diesen Freund nicht auf der
Strasse.
Sucht der Vater diesen Freund nicht auf der Strasse?
- Doch, der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
- Nein, nem, der Vater aucht die sen Freund nicht auf
der Strasse.
2.5. 2. gyakorlat: a mondatrészekre vonatkozó kérdések
kialakitásal
0
- Wer sucht diesen Freund auf der Strasse?
- Was macht der Vater auf der Strasse?
- Wen sucht der Vater auf der Strasse?
- Wo sucht der Vater diesen Freund?
- Welchen Freund sucht der Vater auf der Strasse?
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2.5. 3. gyakorlat: válaszadAs a mondatrészekre vonatkozó
kérdésekre:
ppla r Paten
-Der Vater gucht diesen Freund auf der Strasse.
- Der Vater gucht diesen Freund auf der Strasse.
Diesen Freund. Diesen Freund sucht der Vater auf
der Strasse. Der Vater sucht diesen Freund auf der
Strasse.
- Auf der Strasse. Auf der Strasse sucht der Vater diesen
Freund. Der Vater sucltdiesen Freund auf der Strasse.
- Diesen Freund. D&en Freund sucht der Vater auf der
Strasse. Der Vater sucht diL.sen Freund auf der Strasse.
/Az aláhúzások a kiemelő, funkcionális hangsúlyt jelzik./

2.5. 4. gyakorlat: kiegészitendő tagadva-kérdések kialakitása:
Tagadó mondatból indulunk: Der Vater sucht diesen Freund
nicht auf der Strasse.
MkAt
-Wer sucht diesen Freundrauf der Strasse?
- Was macht der Vater nicht auf der Strasse?
- Wen sucht der Vater nicht auf der Strasse?
- We sucht der Vater diesen Freund nicht?
- Welchen Freund sucht der Vater nicht auf der Strasse?
2.5. 5. gyakorlat: a tagadva-kérdő kiegészitendő kérdésekre
állitó, majd tagadó válaszadás:

- Der Vater. Der Vater sucht diesen Freund nicht auf
der Strasse.
- Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse nicht.
- Diesen Freund. Diesen Freund sucht der Vater nicht
auf der Strasse. Der Vater sucht diesen Freund nicht
auf der Strasse.
- Auf der Strasse. Auf der Strasse sucht der Vater
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diesen Freund nicht. Der Vater sucht diesen Freund
nicht auf der Strasse.
— Diesen Freund. Diesen Freund aucht der Vater nicht
auf der Strasse. Der Vater sucht diesen Freund nicht
auf der Strasse.
2.5. 6 gyakorlat: hangsúlyeltolódások gyakorlása:
Hanu.súlyeltőlódások:
—
—
—
—
—
—

Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
Der Vauer aucht diesen Freund auf der Strasse.
Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
Der Vatet aucht disen Freund auf der Strasse, der, • • •
/den, dessen, den...
— ezt a legutóbbi hangsúlyvariáciet a vonatkozó névLiásos
kötőszóval bevezetett jelzői mellékmondatok sorrakerülésekor
tanitjuk. /vO. III. 4.6. .75.4.!/
A nicht tagadószó lehetséges helyei a mondatban:
— Nicht der Vater sucht diesen Freund auf der Stras:Je.
— Der Vater gucht diesen Freund auf der Strasse.nicht.
— Der Vater sucht nicht diesen Freund auf der Strasse.
— Der Vater sucht diesen Freund nicht auf der Strasse.
/Itt a határozón a kiemelő hanEsúly, hiszen a mondato -,.
szerden tagadva is rendszerint ott állna a nicht./
— Der Vater sucht nicht diesen Freund auf der Strasse.

2.5. 7. gyakorlat: kiemelési variációk:
- der Strasse.
— Der Vater aucht diesen Freund auf
— Der Vater aucht diesen Freund auf der Strasse.
— Diesen Freund sucht der Vater auf der Strasse.
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- Auf der Strasse sucht der Vater diesen Freund.
- Diesen Freund sucht der Vater auf der Strasse.
2.5. 8. Gyakorlat: mondatéDités /itt: erre a mondatra vezetői:
- Wer? /Magyarul: "az apa"/ - válasz: Der Vater.
- Was macht der V eryLaE-eyarul: "kéres"/ - válasz:
Der Vater sucht. en reund.
- Wo sucht der Vater den Freund? /Magyarul: "az utcán"/
- válasz: Der Vater sucht den Freund auf der Strasse.
- Welchen Freund sucht der Vater auf der Strasse? /Magyarul: "ezt a barátot"/ - válasz: Der Vater sucht
diesen Ffeund auf der Strasse.
/Ezzel a mondat,tal kezaődnek aztán a variációk a következő
gyakorlatfajták valamelyike saran./
2.5. 9. gykorlat: mondatrészek bővítése /a tanulók nyelvtani ismeretének foka szerint!:
- az alany bővitményei: dieser, em, mein, stb. d r
gute, mein Guter, der ltere s der baste, der zu gute, der aus der Fabrik kommende, der von seiner Famine seit lanEe her gesuchte stb.
- az állitmány bővitményei: immer, oft, manchmal, sehr,
jeden Tag, bel Tag und ncht, ununterbrochen, in schnellem Lauf, an (lesem Yorgen, bis fünf Ubr, zusammen mit
seinem aus Paris angekommenen Bruder stb.
- a tárgy bővitL.ényei: guten, anderen, semen, diesen
seiner Freune, diesén Freund von ihm, in diesem GeschRft kaufenden, gewöhnlich hier spazierenden, ins
Spital gebrachten stb.
- a határozó bővitményei: langen, verkehrsreichen, inmer staubigen, von den - Touristen der schönen GeschRfte
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wegen so sehr gesuchten und überlaufenen Strasse stb.
_ a jelző bővitményei: itt cserével igenevet hozunk
be és tovább: kaufeAden, em n Fahrrad kaufenden, en
Fahrrad gekatiften stb. /A nem kijelölő, hanem minősitő jelző esetében: a jelzőként álló melléknévhez
járulnak módositószavak guten Freund, sehr guten,
ziemlich guten, allzu guten, unglaublich guten stb.
Rreund/
2.5 lo. gyakorlat: a monda -cr6zzek halmozása:
— alany: Der - Vater und die Mutter
und der Lehrer
und der Polizist
und die Nachbarin
und das ganze Dorf
und die Bekannten stb. suchen diesen
Freund auf der Strasse.

— állitmany: Der Vater gucht und bemerkt
und sieht
und ldsst... suchen
und begleitet stb. diesen
Freund auf der Strasse.
- tárgy: Der Vater suuht diesen Freund und den
und die
und das
und die
usw.auf

Polizisten
Waschfrau
Reisebüro
Kollegen
der Strasse.

— határozó: Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse
und im lads
in der Bank
im Geschaft
In Kino
in den Bars stb.
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- jelző: Ser Vater sucht diesen und jenen
und einen anderen
und den alten
und der kommenden
und den angekommenen
und den nicht arbeitenden
und den erwahnten Freund
auf der Strasse.
/A bővités és halmozás során mindvégig magyarul sugalljuk
az odaillő elemeket, később, nagy begyakorlottság után egyéni megoldásokra támaszkodhatunk, s ezeket ismételtetjük
meg a tanulókkal. Kiindulás többször szubsztitucios szó listából .1
2.5. 11. gyakorlat: mondatrészek cseréi:
Der Vater
sucht
diese/n Freund auf der Strasse.
Der Lehrer findet jene/n Kollegen her dorm Park
Der Schaffner sieht jedein Frau
vor der Apotheke
Dec Polizist beobachtet
Bekannte vor dem Schaufenster
Die Verkduferin bemerkt
Mddchen
Leute
Die Schulerin begleitet
im Warenhaus
Das Kind
schaut
im Reisebüro
- A mondatrészek együttes /szerkezeti/ cseréikor:
alany-állitmány csere /előbb anyagnyelven hangzik el az
uj méLoldás: "a rendőr figyeli/"
- Dec Polizist beobachtet diesen Freund auf der Strasse
stb. az anyanyelvi előremondó szó-listája alapján!;
- 411itmány - tárgy cseréi:
- Dec Vater kauft em n Eib auf der Strasse stb./
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- Allitmány — határozó cseréi:
— Der Vater findet diesen Fteund im Restaurant.
— jelzős szerkezet cseréi:
— Der Vater sucht drei ndere Kollegen auf der Strasse.
2.5. 12. gyakorlat: mondatszükités:
Der aus der Fabrik konmende Vater sucht jeden Morgen
diesen alten Freund auf der von ausldndischen Touristen sehr
gesuchten Strasse.
A táblára vagy a tanulók fizetébe irt, vagy a sokszori
ismétléssel megjegyzett mondatból egymás után hagyjuk el a
tanár által sorban kijelölt szavakat.
Tanár: Aus der Fabrik /Közben 1kapcso1ja a határozó mezőjét/
Válast: Der kommende Vater sucht jeden Morgen diesen alten
Freund - auf der von den auslandischen Touristen sehr gesuchten Strasse.
Tarár: auslandisch/a jelző mezőjét kapcsolja leL
Der kommende Vater sucht jeden Yorgen diesen alten
Freund auf der von den Touristen sehr gesuchten Strasse.
Tanár: /ujra felkapcsolván a jelző, határozó mezőit, ujra
kezdi - a szakitést/:
von den Touristen /lekapcsolja a határozó mezőjét/
Válasz: Der Vater sucht jeden Morgen diesen alten Freund auf
•
dér . sehr gesuchten Strasse.
Tanár: alten /a jelző mezőjét kapcsolja le/
Válasz: Der Vater aucht jeden Morgen diesen Freund auf der
sehr gesuchten Strasse.
Tanár: /ujrakezdve/: sehr /a határozó mezőjét kapcsolja le/
VAlasz: Der Vater sucht jeden Morgan diesen Freund auf der gesuchten Strasse.
Vandr /ujrakezdve/: jeden /a jelző mezőjét kapcsolja le/
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Válasz: Der Vater sucht am Morgen diesen Freund auf der
Strasse.
Tanár: /ujrakezdve/: am Morgen /a határozó mezőjét kapcsolja le/
Válasz: Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
Tanár: - /Ujrakezdve/ diesen /a jelző mezőjét kapcsolja le/
Válast: Der Vater sucht den Freund auf der Strasse.
Tanár: - aUf der Strasse /a határozó mezőjét kapcsolja le/
Válast: Der Vater sucht den Freund.
Tanár: - den Freund /a tárgy mezőjét kapcsolja le/
Válast: Der Vater sucht.
/A szükités sorrendje tehát: előbb a mondatrészekhez kapcsolódó bővitményeket hagyjuk el, utána térhetünk át az eredeti
bővitmények elha&Asára./
2.5. 13. gyakorlat: az alanyesetben álló személyes névmású
mondatok variációi a személyes névmások sorozatában:! E
mondatnál: cserével hozzuk be a névmási alanyt. Tanár kér
dése: War?
és az egyes szám első személyének mezőjét a
11-e mezőt villantja fel, majd sorban a többit, 22-ig. Itt
a gyakorlat je12n időben áll, mint majd a 15 - 19-es gyakorlat is -, me,3jegyezvén, hogy különösen hasznos lest majd ez
a gyakorlat-fajta a különböző mondatfajtáknál, igeidőknél
visszatérve rá, illetve az egyes összetett mondatok struktúráinak, szóanyagának elsajátitására/.
-

- Ich suche
du suchst
er sucht •
sie.sucht
es sucht
man aucht

wir suchen
ihr sucht
sie suchen... diesen Freund auf der Strasse.
Sie suchen
der Vater sucht
zwei Manner suchen
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- Ich /stb./ bin /stb./ es, der /die/ diesen Freund auf der
Strasse suche /stb./
2.5. 14.Eyakorlat: a tár. esetben Alló személyes névmású
mondatok variációi:
- Der Vater sucht
- Der Vater sucht
Strasse.
- Der Vater sucht
der Strasse.
- Der Vater Adsst
Strasse suchen.

mich /stb. auf der Strasse.
dicsen Freund ohne mich /stb. auf der
diesen Freund an mich /stb./ denkend auf
diesen Freund clurCh mich /stb./ auf der

2.5. 15. Gyakorlat: a birtokos esetben Alló névmás:tmondatok
variációi:
- Der Vater sucht diesen Freund statt meiner /stb./ auf der
Strasse.
- Der Vater sucht diesen Freund sich meiner /stb./ erbarmend
auf der Strasse.
2.5. 16. gyakorlat: a részesesetben Alló személyes névmású
mondatok variaciói!
-

Der
Der
Der
Der

Vater
Vater
Vater
Vater

sucht
sucht
sucht
droht

mir /stb./ diesen Freund auf der Strasse.
diesen Freund mit mir /stb./ auf der Strasse.
diesen Freund von mir /stb./ auf der Strasse.
mir, diesen Freund auf der Strasse zu suchen.

2.5 18. gyakorlat: jelzői birtokos névmású mondatok variációi:
- Mein /stb./Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
- Der Vater sucht meinen/stb./ Freund auf der Strasse.
- Der VaGer sucht diesen Freund statt meines /stu./ Onke1s
auf der Strasse.
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- Der Vater sucht diesen Freund mit meinem /stb./ Onkel
auf der Strasse.
- Mein /stb./ Vater und neme /stb./ Eutter suchen diesen
Freund auf der Strasse.
- Mein /stb./ Vater sucht diesen Freund und mein /stb./ Buch
auf der Strasse.
/- és tovább a két utóbbi mondatból olyan variációval indithatank, ahol a jelzői birtokos névmás más-más esetben
és szAmban Alló főnév előtt áll./
2.5. 19. gyakorlat: önálló birtokos névmásos mondatok variAciói:
- Dieser Voter spaziert nur, aber meiner /stb././Iragy:der
meineestb./ sucht diesen Freund auf der Strasse.
- Der Vater sucht diesen Freund, und auch den mein/ig/en
/stb./ auf der Strasse.
- Der Vater sucht diesen Freund statt seines Xollegen und
statt des mein/ig/en /stb./ auf der Strasse.
- Der Vater sucht die sen Freund mit semen Bekannten und
mit dem mein/ig/en /stb./ auf der Strasse.

7-és tovább Dads nemii és más számú bővitmények felhasználásával./
2.5. 2o. gyakorlat: a mondat idővariációinak végrehajtása
/itt is a cselekvő; Allitó mondatban, kijelentő módban mutatjuk be, megjegyezvén, hogy alkalmazása az 1-7, 13-19,
21., 24-26., 28-32.-es gyakorlatokból rátérve a leghatékonyabb elmélyitő eljárás./:
- Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
- suchte
- hat
gesucht
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-

hatte
wird
wird
suchte
/vagy:würde
- hatte
/vagy:würde

gesucht
suchen
gesucht haben
suchen./
gesucht
gesucht haben./

2.5. 21. Gyakorlat: a függő beszéd fokozatainak kia1akibasa:
JelL;n:
- X."taste mir, - der Vater sucht - suche - suchte chosen
Freund auf der Strasse.
- dass der Vater diesen Freund suf der Strasse sucht - suche
- suchte.
Mult:
X. - sagte mir, - der Vater hat - habe hatte diesen Freund
auf der Strasse gWcht.
- dass der Vater diesen Freund auf der Strasse gesucht
hat - habe - hatte.
Jövő:
- X. sate mir, - der Vater wird - werde - würde diesen Freund
auf der Strasse suchen.
- dass der Vater diesen Freund auf der Strasse suchen wird
- werde - würde.
Különösen fontos az állitmány jelentő módU és felszólitó
módú alakjainak egyezésekor a fellépő változatok tanitására:
/például egyesszám első és többesszám személyeinél a második
fokozat kiesik: X. sagte, sic suchen - suchten; haben - hatten
gesucht; warden - warden ... suchen.
/A tagadó mondatok, szenvedő ragozású, müveltető igés monda-

tok a szövegtranszformáció gyakorlásakor, a felszólitás és

235.

III. 2.5. 23.1235.
körülirásainak gyakorlásakor kerül majd elő főleg ez a 6eyakorlatfajta./
2.5. 22. gyakorlat: a felszólitás fajtái:
- Suche - Sucht - Suchen wir, - Suchen Sie diesen Freund
auf der Strasse!
/A 21-es gyakorlatban:
- X. sate dem Vater, - er soil - solle - sollte chosen
Freund auf der Strasse suchen.
- class er diesen Freund auf der Strasse auchen soil - solle - acute.
- X. sagte mir /stb./ ich /stb./ soil - solle - sollte
diesen Freund auf der Strasse suchen
- class ich /stb./ chosen Freund auf der
Strasse auchen soil - solle
sollte/.
/Allitmany alakegyezésekor: X. sagte mir, wir sollen soilten./
2.5. 23. gyakorlat: cselekvő-szenvedő rar-,ozás szembeállitásos
• majd önálló sorgyakorlata /itt ezt is cselekvő, kijelentő,
mód, Allitó alapban mutatjuk be, megjegyezvén, hogy fontos
területei az 1-13., 14-22., 26-34-es gyakorlatok bármelyike/:
- Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse.
- Dieser Freund wird vom Vater auf der Strasse gesucht.
- Der Vater suchte diesen Freund auf der Strasse.
Dieser Freund wurde vom Vater auf der Strasse gesucht.
- Der Vater hat chosen Freund auf der Strasse gesucht.
Dieser Freund ist vom Vater auf der Strasse gesucht worden.
- Der Vater hatte diesen Freund auf der Strasse gesucht.
Dieser Freund war vom Vater auf der Strasse gesucht worden.
- Der Vater wird diesen Freund auf der Strasse suchen.
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Dieser Freund wird corn Vater auf der Strasse gesucht
werden.
- Der Vater wird diesen Freund auf der Strasse gesucht haben.
Dieser Freund wird vom Vater auf der Strasse gesucht wor-den sem.
- Der Vater suchte diesen Freund auf der Strasse.
/Der Vater würde diesen Freund auf der Strasse suchen./
Dieser Freund würde vom Vater auf der Strasse gesucht.
/Dieser Freund würde vom Vater auf der Strasse gesucht
werden./
- Der Vater hdtte diesen Freund auf der Strasse gesucht.
Dieser Freund wdre vom Vater auf der Strasse gesucht worden.
/A páros gyakorlat után a szenvedő foriLák öhálló idővariációi,
kombinálva a fent emlitett gyakorlatokkal: különösen kiemelve
a mondatfajták, a fő- és mellékmondati, a - függő beszédi variációkat, az Allitmánybővitést módbeli segédigékkel/.
2.5. 24. gyakorlat: Cselckvő- visszaható fol.dák szembeállit6,
majd 6'16.116 variációi /Megjegyezve, hogy az 1-22., 27-0.,
gyakorlatok mindegikében alkalmazható elmélyitő eljárásként./
Der Vater macht sich auf die Suche mach diesem Freund
auf ler Strasse. Der Vater ldsst sich Zeit zur Suche nagh diesem
Freund auf der Strasse.
/A gyakorlatok többségében nincs szükség ilyen átalakitásokra,
hiszen már eleve tárgyas és részes visszaható iOsálliLmánya
mondabkkal indulunk .1
Kiemelendő gyakorlatfajta itt: a 21, 26, 27. gyakorlatok.
Személyvariációkkal:
Ich /stb./ mache mich /stb./ auf die Suche nach diesem Freund
auf der Strasse.
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Ich )!stb./ lasse mir /stb./ Zeit zur Suche nach diesem Freund
auf der Strasse. /ts utánuk valamelyik mondatfajtával és valamelyik személlyel idővariációk./
2.5. 25. gyakorlat: á cselekvő-müveltető formák szembeállitásos, majd önálló - variációi /Alkalmazható még az 1-22, 26-34
-es gyakorlat során/:
Ich /stb./ lasse den Vater diesen Freund auf der Strasse suchen.
/Kiemelendő gyakorlatfajta a 2o., 26-os, az összetett igealakban a kettős főnévi igenév és ennek a mellékmondatban való
szórendi vonatkozásai miatti.
2.5. 26. gyakorlat: a fő- és mellékmond-ti formák szembeállitó, majd önálló
/Alkalmazható az 1-25., 28.,
32-34. gyakorlatok során is/:
Idővariációk:
a 2o. gyakorlatnál leirt sorozattal/
- X. sagte mir, da'Ss der Vater diesen Freund auf der
Strasse aucht
suchte
gesucht hat
gesucht hatte
suchen wird
gesucht haben wird
suchte
/suchen würde/
gesucht hatte.
2.5. 27. gyakorlat: igeneves szerkezetek mrakorlásat
- X. sagte vom Vater, diesen Freund auf der Strasse zu
suchen, gesucht zu haben.
- X. sagte von diesem Freund, von Vater auf der Strasse
gesucht zu werden.
/Vagy: - Der Vater sagte
- Dieser Freund sagte... +
igene.tek/.
Logikai variációk:
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- X. saute vom Vater
- X. sate nicht vom Vater
- X. sate vom Vater
- X. sate nicht vom Vater

zu suchen
zu suchen
nichto zu guchen
nicht zu suchen.

/Ugyanezen logikai variációk bemutathatók és vezényelhetők
a másik három igenévi formánál is./
2.5. 28. gyakorlat: mondatipárok tagjainak összekapcsolása
mellérendelő és alArendelő viszonyban:
- Der Vater sucht diesen Freund auf der Stresse. :r findet
ihn nirEends.
- Der Vater sucht diesen Freund auf der Sbrasse, und aber - odor also - denn er findet ihn nirgends.
- Der vater sucht diesen Freund auf der Strasse, als bevor - bis - wenn - da well stb. er ihn nirgends
findet.
2.5. 29. gyakorlat: a mondat környezeténk megteremtése melLirendelő összetett taEmondatohkal. /Alkalmazható minden egyéb gyákorlatfajta során is./:
- Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse,
- und or kann ihn nicht finden.
- aber or findet ihn nirgends.
- odor Kinokarten möchte or kaufen.
also let or jetzt nicht zu Hause zu
- n4plich or möchte it ibm sprechen.
/Az eres kötőszók "bevitelét" 0 második tagmondatba:
or findet - ihn aber airgends - különösen a forditott szórendet vonzókét sürün gyakorolhatjul./
-

FormLi változatok:
Ich suche'- diesen den Freund auf der Strasse, und
plötzlich begrüsst er mich ver dem Warenhaus.
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- Es regnet, es ist kalt, und ich suche diesen Freund
out der Strasse.
- Es 1st schon dunkel, ich suche noch diesen Freund auf
der Strasse, und es beginnt langsam zu regnea.
Ich suche - und das ist nur eme kleine Gef6.1ligkeit
von mir nichts anderes, nur diesen Freund auf der
Strasse.
E.5. 3o. gyakorlat: többszörös összetételek alkotása:
- Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse, und
er kann noch nicht nach Hause, denn er hat ihm etwas
sehr Wiyhtiges zu zagen, und morgen kann er ich nicht
mehr treffen.
2.5. 31. gyakorlat: ta=ondatok cseréi:

•

- Der Vater sucht diesen Freund auf der Strasse, und
er kann ihn nicht finden - csere - ich kann ihn nicht
finden; - ich kani mit ibm nicht sprechen; - ich kcnn
ihm seine Adresse seben
2.5. 32. gyakorlat: a mondat környezetének meEteremtése alárendelt mondatokkal:
- Es 1st schon sicher, dass der Vater diesen Freund
auf der Strasse sucht.
- Mein Gedanke ist, dass der Vater
- Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Vater
- Ich bin bestimmt zu Hause, als der Vater
- Der Vater sucht den Freund auf der Strasse, der ihm
einen Wagen verkaufen will;
den er sejt lane her
nicht sah;
dessen Wagen zu verkaufen ist;
dem er
einen Brief übergeben soil /+ viszonyszós alakok/
- Obwohl der Vater diesen Freund auf der Strasse sucht,
-

-

-
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-

-

wird er sich bel diesem Wetter nicht erkdlten.
Der Vater 1st bereits so aufgeregt, dass er diesen
Freund auf der Strasse sucht.
Wenn es schönes Wetter is /war, 1st/ 1 sucht /suchte,
wird ... suchen/ der Vater diesen Freund auf der
Strasse.
Wenn es schtTnes Wetter ware, /suchte/ würde der Vater diesen Freund auf der Strasse suchen.
Wenn es schönes Wetter gewesen wdre, hatte der Vater diesen Freund auf der Strasse gesucht.

/Szórendi változatok még: 1st /war, wdre/ schönes Wetter
/gewesen/

2.5. 33. gyakorlat: kötőszóval való inditás:
doch: Es ist sehr spat, und der Vater sucht doch
diesen Freund auf der Strasse.
- nachdem: Nachdem der Vater den Betrieb verlassen hatt, suchte er diesen Freund auf der Strasse.

2.5. 35. gyakorlat: ellipszis:
- alanykinyerés: Der Vater sucht diesen Freund auf der
Strasse, und findet ihn nirgends.
- alany-állitmánykinyerés: Der Vater sucht diesen Freund
auf der Strasse, und natürlich auch den Lehrer seines
Sohnes.
- alany-, állitmAny-, tergykinyerés: Der Vater sucht
diesen Freund auf der Strasse, und dann spdter auch
in den Bars.
- alany-, Allitmány-, tárgy-, határozókinyerés: Der
Vater sucht diesen Freund auf der Strasse, uhd natürlich auch jenen, den er em n Paket übergeben soil.
- jelzőkinyerés: az előzőekben felmerült már.

241.

III. 2. 6. 4./241.

111.2.6. OLVASMANYFELDOLGO74S A STRUKTURALIS ununő
KESZULZKZEL VIIGZETT GrADORLATOKKAL

2.6. 1. A ciklusos nyelvoktatásban a szövegek, témák, /az
iskolai gyakorlatban:/ olvasmányok gyakorlati feldolgozása
főleg a tevékenységi - ciklusoknál bemutatott gyakorlatfajták során valósul meg.
2.6. 2. Felmerül azonban - különösen az ismét lő-rendszerezéskor, nagyobb irásbeli munkák, vizsgák előkészitésekor annak
az igénye, hogy a nyelvi formakincset, annak gyakorlatait
helyezzük az előtérbe. Ilyenkor rendszerint megnő a strukturdlis modellvariációk és transzformációk igénye, s alkalmazása is.
Ilyen esetekben léphet előtérbe a speciálisan strukturális jellegü olvasmányfeldolgozáS.
2.6. 3. 'Ennek alapját az illető olvasmányból kiemalt, 11letve készitett mintamondatok képezik.
A mintanonda'Gok kiválasztásánál feldolgozás során

az általános szempontok /hasznosság, gyakoriság, elegendő
analógiás alap nyújtása más hasonló mondatok készitésére/
mellett egyéb szempontok is nagy súlyt kapnak. Nevezetesen:
a készitett mintamondatok tartalmazzák az uj nyelvtant,
legyen bennük az uj szó-, szintagma- és kifejezésanyag, valamint!- az alkotott mintamondatok az olvasmány gondolatieseményi-tárgyi rendjében haladjanak, és fogják át az egész olvasmányt.
2.6. 4. Itt egy mondatpáros /párban azonos szerezetü mondatok kiVálasztása/ feldolgozást mutatunk be. /A feldolgozás leirása megjelent az MNYO 1967. 1-2, folytatása az
mNro 1968. 1-2. számában jelenik meg. Az ott közölt feldolgozásmenet a strukturális vezénylő készülék egyik változatára vonatkozik./
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2.6.4. 1. A feldolgozott olvasmány /A Blázy Kramer
Mollay - Vajda Walkó: Német nyelvkönyv haladók számára c. tankönyv - Tankönyvkiadó, 1961. - 2.d. olvasmánya/
- szövege:

Das beste Mittel.
Der bekannte Rennfahrep Herbert Sturm hatte sich schon baj
mehreren internaiionalen. Autorennen Praise Eeholt. Er war
weEen seiner Tollkühnheit bekannt. Vor alien Dingen nahm
Cr die Kurven in alnem halsbrecherischen Tempo.
Trotzdem hatte or noch nie amen Unfall gehabt, wail
er semen Wagen meisterhaft beherrschte.
:ines Tages bat em n Journalist baj alnem Interview
den Rennfahrer, ihn einmal auf elme Probefabrt mitzunehmen,
da ex' amen Bericht für eineIllustrierte schreiben wollte.
la a
Sturm zögorte, oevor er zusagte.
An den verabredeten Tag nahm der Reporter neben den
Failrer in Wagen Platz. In Nu hatten sie die Stadt hinter
sich und sic fuhren auf elmer Strasse, die sich in vielen
Serpentinen durch das Gebirge wand. Steil stiegen auf der
alnem Seite die Fe1s4inde empor, und genau so steil waren
auf der anderen Seite die Abgründe.
Immer schneller wurde das Tempo, imme gefahrlicher
und kurvenreicher die Strasse. Eine Haarnadelkurve mach
der anderen - und dennoch bremste Styam nicht: Den Journalisten standen die Haare zu Berge, kramphaft klammerte
ex' sich an semen Platz. Endlich schrie or den Fahrer zu:
"Langsam, bremsen Sie doch! ich kann es nicht mehr mit
ánsehen, wie wir ins Unglüdk rasen!"
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Ganz ruhig kan die Antwort:' "Dann machen Sic es doch
so wie ich: machen Sic die Ausef 2t!"
/Aus Schulz - Griesbach: Lesehöft far Ausldnder./"
2. Az olvasmány alapján a következő modellmondatpárokat állitottuk össze:
2.6.4.

-

-

Ich besuche den bekaAen Rennfahrer.
Ich spreche mit den bekannten Rennfahrer.
Ich sehe seine schönen Preise.
Ich kenne sétne berahmte TollkahnhAt.
Ich lese viel in den Zeitunsen von ihm.
/Ich kan sehr viel in den Zeitunsen von ihm lesen./
Ich schreibe einen Bericht von ihm.
/Ich mag von ihm einen Bericht schreiben./
Ich hitte ihn darum, mich au f eme Probefahrt mitzunehmen.
Ich bewege ihn dazu, wir sem n Können zu zeisen.
Ich bekomme von ihm seine Zusase.
Ich nehme neben ihm in Wagen Platz.
ich fahre auf einer sefdhrlichen Sbrasse.
Ich blicke auf die Felsen, auf die Absrande.
Ich klammere nick an meinen Platz.
ici farchte mich vor den Unslack.
Ici kann es nicht mehr aushalten, wie schnell der Rennfahrer fdhrt.
Ici will es nicht mehr mit ansehen, wie ruhig der Rennfahrer ist.

A moddatokról csak annyit: a mondatpárok nagyrészt
azonos, illetve szembeállithatő struktúrák, eltéréseik fontos'nyelvtani ismereteket szemléltetnek. A mondatok jeltartalma a lehető lesegyszerabb, a legközelebb állnak az alap-

244.

III. 2. 6. 4. 4./244.
alakhoz. Követik az olvasmány menetét, szókincsét /benne
nem szereplő, csupán a bewegen zu etw. és a Können s néhány, de általánosan ismert szó./ Egyszerü tartalmuknál
fogva szinte kinálják majd magukat a bővitésre, melynek
során majd az egész olvasmányt rekonstruáljuk belőlük.
Mind jelentő mód jelen idő, egyes szám első személyben
állnak, hogy a végrehajtandó variációk egyforma műveletet
igényeljenek valamennyinél. /Laboratórilimi és stúdicigyakorlatok során okvetlenül, de azon kivül is nagyon előnyös,
ha ezek magnetofonon is megvannak, lejátszhatók, ismételhetők karban és egyénileg./
1.6.4. 3. A mondatokon véjigvitt gyakorlatok: vagy egyes
és páros mondatokra terjednek ki, melyeken az éppen soronkövetkező fontos nyelvi formákat gyakoroljuk túlsúlyban;
vagy egy-egy transzformáció 's', a variációk egyik esetét
visszük végig az egész mondatsoron /egy időben, bizonyos
személlyel, bizonyos mondatfajtával, stb./
2.6.4. 4. A struktarális gyskorlatok befejező mozzanata:
a halmozások, bővitések, melyek során előbb egyeqszám első, majd harmadik s végül a behelyettesitett Journalist
szóval ujra rekonstruáljuk az egész olvasmányt. /Egy hasonló terjedelmű olvasmány ilyen struktarális feldolgozási ideje mintegy 3 - 4 tanitási óra./

A rekonstruálás folyamatát mutatnánk be itt most végig jelen időben, állitó mondatban, egyes szám első személyben:
Ich besuche den bekannten Rennfahrer
deutschen - Herbert Stgam - an einem Nachmittag -
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Ich spreche mit dem bekannten Rennfahrer.
- endlich - in seinem Heim - Ich sehe seine schönen
- geholt bei internationalen Autorennen
- aus der ganzen Welt Ich kenne seine berühmte Tollkühnheit.
- in der ganzen Welt - wie er die Kurven nimmt - in welcheni Tempo er die Kurven nimmt
- wie er seinen Wagon beherrscht - Ich lese viel in den Zeitungen von ihm.
- heutzutage
deutschen
- Sportzeitungen Ich schreibe einen Bericht von ihm.
- grossen - mit Bildern - für die Illustrierte Ich bAte iI darum, mich auf eme Probefsbrt mitzunehmen,
- bei dem Interview - auf eine kleine Ich bewege ihn dazu, mir sem n Können zu zeigen.
- endlich + können - und sehr schwer - grosses und wunderliches -
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Ich bekomme von ihm seine Zusage.
- kach langem Zögern - von zwei Tagen
durch lanes Zureden
auf viel Bitten und Flehen Ich nehme neben ihm im Wagon Platz.
- im Rennwagen
- starken, riesigen
- fröhlich, ldchelnd, nichts ahnend
Ich fahre auf einer gefdhrlichen Strasse.
- ausser der Stadt - die wir im Nu hinter uns haben - in das Gebirge
immer gefdhrlicheren
- kurvenreichen
-

-

Ich blicke auf die Felsen, auf die Abgründe.
- in den Bergen - auf den Serpentinen
- scldngelnden
- hohen, tiefen
-

- Ich klammere mich an meinen Platz.
erschrocken
krampfhaft
Ich fürhhte mich vor dem Unslück.
- schrecklich
sinnlosen, nahen
- vorzeitigen Tod
-

-
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Ich k ann
'
es nicht mehr aushalten, wie schnell er fdhrt.
- ohne zu bremsen - an den gefdhrlichsten Stellen
rasend, haarstreubend Ich will es nicht mehr mit ansehen, wie ruhig der Rennfahrer 1st.
- ohne die Gefslir zu bemerken
waghalsige, Dhlegmatische
Az olvasmány szinte hiánytalanul ujra előttank All.
Ujraolvasása most valóban aditő lesz, rengeteg változatot
idéz fel a tanulóban, s szinte sugallja az árnyalást, len—
(Metes beszélőkedvet.
A strukturális jellega szövegfeldolgozás az ismétlőrendszerezés, dolgozatelőkészités /kalönösen egyéni kitéréseket igénylő fogalmazványok előtt/ gyakori eljárása lett
munkánkban.

•
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III. 3. A TRANSZFORLICIOS TRANSZPONACIOS ELJARAS
e

3. 1. Az eljárás lélektani hátterében az analógiás indukció
és a determináló hajlam kérdései állnak.
LUX /1932. lol 1o3. o./ fejti ki a szóindukció
nyelvoktatási vonatkozását; _ alap az analógiás szó- és
mondatforma-képzésekre /péld6u1: egyszerü - összetett igeidők, azok analógiás kapcsolatai. A struktdrális modelltranszfoEmációs es -variációs gyakorlatok hivatottak ezeket kiépiteni.7
A szóindukcióval kapcsolatos, abból kinövő és továbbfejlődő nyelvtudási szint a determináló hajlam: hogy a beszélő érezze, mind beszédértésében, mind beszédtevékenységében készségi szinten bevésse, hogy "egy szó - és asócsoport előre Lieghatározza a következő sóknak vagy szócsoportoknak a milyenségét, alakját, helyét, hangsulyát" /például
a szórendi kérdések az egyes nyelvek mondatfajtáinál, az
összetett mondatokban, az idők és módok alkalmazása a fü_,L beszédben stb./ Ennek kialakitását részben elvégzi már a
struktürális modell-müveletek bő gyakorlása, de végső megoldásra a jelen transzformációs transzponációs eljárás szolgál.

3. 2. Gyakorlati indokolása az eljárásnak, hogy a tapasztalat szerint tanitványaink - még ha bőséges transzformációs
és variációs munkát véeztónk is velük / s még azzal is
nagyon adós nyelvoktatásunk/ elsősorban tartalmi és formasorozatokhoz szoknak hozzá, kevébé begyakorlott náluk az
eo.vik na -v-obb forma-tartomán-ról a másikra való átmenet
az 616 beszédben pedig az egyes formák váltakozó, megjelenő és másik formára váltó bő áradásának lehetünk tanui,
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s magunknak is rendelkeznünk kell azok gyors, akadálymentes
felismerésének és alkalmazni tudásának készségével. LUX
idézett véleményét folytatva: "egyszerre csak egy lelki
kép-let tud előtérbe kerülni; ravel pedig beszéd közben
a beszélőnek a beszéd tartalmára, gondolatmenetére kell
figyelnie, nem figyelhet ugyanakkor a beszéd alakjára, nyelMihelyst a beszélő a beszéd alaki olvi viszonyitására
dalára figyel, megszakad a gondolatmenet és uj bekapcsolásra van szükség, ha ujra folytatni akarja a beszédet
az, amit ni idegen nyelven való gondolkodásnak nevezünk,
az -culajdonképpen nem más, mint az idegen nyelvi szóindukciónak, determinációnak és a sztihoz tapadó érzelmeknek a
fellépése."
-

A másik gyakorlati indokolás, hogy - túl azon, hogy
nehezen lépnek át egyes forma-tartományokról a másikra,
tanitványainkban kialakul egy tudatalattinformaértékelé4
önkéntelenül is osztályozzák a formákat azok bonyolultsá=
ga szerint, s önálló beszédükbenfőleg az egyszerUbb, néha
banális formákat merik csak megjeleniteni. Ezt a "bonyolultsági" komplexust van hivatva eltUntetni eljárásunk.
• . A gyakorlat elnevezése: - "transzformációs - transzuonációs eljárás" - azt akarOa kifejezni, hogy a benne kialakibott formaváriAnsok részben transzformativ jellegüek,
azaz egymásból következőek, részben az egymásból következés kiesésével a tanulóknak be kell gyakorolnia a goudalatkifejezés fő formájának, a mondatnak egyik formából a
másikba való áthelyezését: transzponációját. Igy, ezek bő
gyakorlásával érjük csak al, hogy az idegennyelv "bonyolult" formái is sokszor szerepeljenek - amit bármilyen ügyesan programozott tananyag is csak kérdéses értékkel tud
elérni /hiszen akkor oly bonyolultak lennének a szövegek,
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.4064 elszakadnanak az é101ayelv valódi aroula11/
s
bogy ledöntsük azt a „).'6- c-t, mely az c,gyszerü formákkal
szemben a 4plvileg komlexebb, ritkább struktúrák kbszségi
szini alkalmazása előtt All.
3.4. A transzformációs - transzponációs eljárás előfeltétele, hogy a nyelvtanuló a benne szereplő formákat már ismerje, itt a hangsúly már azok egymásmelletti gyakorlására
helyeződik.
hooy a tanul&emak a gyakorlatok
.5. Az eljárás
alapjául választott mondatot transzformációs és transzponációs uton végig kell vezesse Ez egyes idegennyelvekre
felállieott formaváltozatokon. /Elemzés nélkül hagyjuk azt
a kérdést, hogy az egyes pJntoknál milyen előzméneket es
folytEtásokat kell nyelvenként és esetenként képezzen a
tanulónak: a tanár programozó feladata viszont, hogy azoknak minél - több leheitőség6t, kifejezA ismerje meg és gyakorolja be a tanuló./
7

251.

III. 3. 6. 3.1251.
III. 3 , 6. A TRANSZFORUCIOS TRANSZPONACIOS ELJARAS
R.FMUTATASA'A NtMET NYELVBEN'
3.6.1. Önálló mondat:
- Der Vater sucht chosen Freund auf der Strasse.
3.6. 2. Mellérendelt összetett mondatok:
- Tartalmi csoportositással:
Der Vater sucht diesen Fr6und auf der Strasse,
- und ...
- aber v-vir
- ocher ...
- also ...
- denn
stb., stb. + uj mondat alkotdsa /Va.:
III. 2.5. 29-es gyakorlattal!/
- Aszerint, hogy a kötőszó egyenes vagy forditott szórendet
vonz_e:
aber, denn, ndmlich stb. + uj mondat alkotásai
- dann, darauf, dennoch, endlich, sonst,
infolgedessen stb. + uj monda* alkotása.
/Utána: az utóbbiak "bevitele" a mondatba egyenes
szórenddel/.

3.6. 3. Alárendelt

összetett mondatok:

- Tartalmi csoportositással /Vö: III. 2.5 32-es gyakorlattal!/
- A mellékmondat helye '/a főmoridat előtt, a főmondatba árazva vagy a főmondat után/ szerint. Itt gyakoroljuk az
előlálló feltételes mellékmondatok vonatkozásait is:
Der Vater sucht /suchte, wird - würde
suchen, hdtte...
gesucht/ diesen Freund auf der Strasse, wenn es schönes
Wetter ist /war l - ist, ware, gewesen, wdre/.
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gewesen/ es
1st /war, wird - warde... sem, ware, ware
schönes Wetter /dann/ sucht /suchte, wird - wUrde... suchen, hatte gesucht/der Vater diesen Freund auf der
Strasse.
3.6. 4. Függo beszéd és árnyalatai - kötőszóval:
Der Nachbar hat mir gesagt, dass der Vater diesen
Freund auf der Strasse sucht /suche suchte/ mult idös
inditáskor: gesucht hat - habe - hatte.
3.6. 5. Ftia0 beszéd és árnyalatai:

kötőszó'nélkal:
Der Nachbar sate mir, der Vater sucht - suche - suchte
diesen Freund auf der Strasse /hat - habe - hatte pzesucht./

/S ha az inditó mondat jövő idejű volt, akk or itt: wird werde - würde fokozat all./
.

3.6. 6. Főnévi igenes szerkezetek:
- alanyazonosság esetém4elen vagy jövő idejii inditásko54
Der Vater versprach, diesen Freund auf der Strasse zu
suchen.
/mult idős inditáskor/:
Der Vater erinnert sich nicht mehr 2 diesen Freund auf der
Strasse gesucht zu haben.
az' igenév alanyára való világos utalás esetén: /jelen és
jövő idős inditáskor/:
Ich hörte vom iVater, diesen Freund auf der Strasse zu
suchen.
/mult idős inditáskor/:
Ich hörte vom Vater, diesen Freund auf der Strasse gesucht zu haben.
/Szenvedő mondattal való inditáskor: Dieser Freund sagte;
ich yusste über diesen Freund,vom 'Pater auf der Strasse
gesucht zu werden - gesucht worden zu sein./
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3.6. 7.

Főnévi igengv speciális mellékmondat-röviditésekben:

- Der Vater in von zu riause wed, Lau diesen Freund auf der
Strasse zu suchen.
- Der Vater spazierte nur, ohne diesen Freund auf der
Strasse zu suchen /gesuchL; zu haoeni.
- Der Vacier telephoniert, ansGatt diesen Freund alai der
Strasse zu suchen /gesucht zu haben/.
3.6. 8. Folyaratos melléknévi igeneves szerkezetek:
- jelzőként /stilisztikailag keralendő!/:
Ein Kollege bemerkte den diesen Freund auf der Strasse
suchunden Vater.
- időhatárózóként:
Diesen Freund aüf der Strasse suchend l ging der Vater am
Rathaus vorbei.
- okhatározóként:
Diesen Freund &uf der Strasse suchend, konnte der Vater
semen Sohn von der Schule nicht abholen.
:3.6.

9. Befejezett melléknévi igeneves szerkezetek:

5.3. 9. 1. Csaekvő értelmia: ha az igenévvel kifejezett csel-kvés végrehajtója egyben - a mondat alanya is:
- jelzőként /csak tárgyatlan igéknél/:
Der ganz durchgefrorene, aufgeregte -Vater sucht diesen
Freund auf der Strasse.
- időhatározóként:
Diesen Freund adf der Strasse gesucht, sprach der Vater
lange mit ihm.
- okhatározóként:
Diesen Freund ftuf der Strasse gesucht, kam der Vater erst
um zehn nach Hause.
/Bonyolultabb helyzetben: az igenévvel kifejezett cselek-
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vés végrehajtójára csak utalás történik: Diese Probleme gelöst, können uns die weiteren keine Schtierigkeiten mehr
bereiten./
3.6. 9. 2. Szenvedő artelmil, ha az igenévvel kifejezett
cselekvés tárgya a mondat alanya: /s csak tárggyal rendelkező tárgyas igék esetében alakitható ki/
jelzőként:
In Theate sah man diesen von V€.ter auf der Strasse gesuchten Freund.
- időhatározóként:
Von Vater auf der Strasse gefunden, phuderte dieser Freund
noch lange mit ihm.
- okhatározó:
Von Vater áuf der Strasse gesucht, kan auch dieser Freund
sofort dorthin.
/Bonyolultabb: az igenévvel kifejezett cselekvés végrehajtóját nem nevezzük meg, s a tárgya is csak utalásban
- más esetben az előzményben vagy később, csak a folytatásban szerepel: Einmal gelobt, wurde für ale ihre Arbelt am wichtig5ten./
3.6. lo. Igéből képzett főnév alkalmazása a mondatban bármelyik motdatrészi szerepben:
- Die Suche nach diesem Freund auf der Strasse machte den.
Vater sehr müde.
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III. 3. 7. A TRANSZFORMACIÖS... TRANSZPONACIÖS ELJARAS
BEMUTATASA A FRANCIA NYELVBEN

3.7. 1. Önálló

mondat:

- Mon oncle cher6he cet ami dana la rue.

3.7. 2. Mellérendelt összetett mondatok /tartalmi csopor-tositással/s
Mon oncle cherche cet

ami

dana la rue,

- et il ne peut pas encore rentrer.
- mais il ne le trouve pas,
- uu bien ii s'est rendu quelque part.
- ainsi on ne le trouve pas chez lui,
- car il veut lui remettre un paquet.

3.7. 3. Alárendelt összetett mondatok /tartalmi csoportositással - időereztetés nélkül, majd időegyeztetéssel/:
- Ii y a apparence qua non oncle cherche cet ami dana
la rue.
- Je suis de l'avis que non oncle cherche cet ami
dana la rue.
Je sais que mon oncle cherche cet ami dana la rue.
- Mon oncle cherche cet ami dana la rue quand il a
le temps.
- Mon oncle cherche cet ami dana la rue o us ont
l'habitude de se rencontrer.
- Mon oncle cherche cet ami dana la rue bien qu'il
soit tard/ subj.!/
ce
- Mon oncle est si excité qu'il cherch
• dams la rue.
- S'il fait beau, mon oncle cherche cet ami dana la rue.
/faisait - cherchait, fait - cherchera/
- S'il faisait beau, non oncle chercherait cet RIM dana la
rue.
- S'il avait fait beau, mon oncle aurait cherché cet ami
dams la rue.
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. 4. Mtőmóddal — a főmondat tartalmától
— Jo conseille quo mon oncle aille chercher cet ami
clans la rue.
— Joattends quo mon oncle puisse chercher cet ami dans
la rue.
— Jo doute quo mon oncle doive chercher cet ami clans
la rue.
n'est pas doutetx que mon oncXle veuille chercher
cet ami clans la rue.
— Jo crams quo on oncle no veuille cherchr cet ami
clans la rue.

3.7. 5. Kötőmóddal - a főmondat alaokától
— Jo ne crois pas quo mon oncle veuille chercher cet
ami clans la rue.
- Ii est rare quo mon oncle aille chercher cet ami clans
la rue.

3.7. 6. Kötőmóddal — bizonyos kötőszók után:
— i.on oncle est clans son bureau bien
chercher cet mmi clans la rue.

veuille

/A mondatokba épitett segédigés bővitesek csak a subjonctif
alakjának szemléltetését szolEálják./

3.7. 7. Vonzattalan főnévi igeneves szerkezetek:
— :on oncle prétend chercher cet ami clans la rue.
— Mon oncle prétend avoir cherché cet ami clans la rue.
/Logikai variációk: ii prétend chercher il ne prétend
pas chercher — iiprétend no as chercher — il ne prétend
pas no pas chercher — mindegyik igeneves formánál./
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3.7. 8. Főnévi igeneves szerkezetek á viszonyszóval:
- Yon oncle commence chercher cet ami dams la rue.

3.7. 9. Főnévi iEeneves szerkezetek de viszonyszóval:
- Mon oncle a honte de chercher cet ami dams la rue.
Mond oncle a honte d'avoir cherché cet ami dams
la rue.
- Jo prose 6. mon oncle de chercher cet ami dams la rue.
- Mon oncle lit le journal au lieu de chercher cet ami
dons lá rue.
/Logikai variációk mint előbb./
ób k3,-;5szóval:
- Ion oncle sort de chez soi pour chercher cet ami dams
la rue.
- Aprés avoir fini son travail mon oncle cherche cot
ami dons la rue.
- Lon oncle rentre chez soi sans chercher /sans avoir
dnerché/ cet ami dams la rue.

- Beiktatható gyakorlat: az igeneves szerhezetek oppoziciós
gyakorlatai a que, 6. ce - aue, de ce quo, pour que + subj., aprés
cc que, sans que, stb. bevezetésii mellékmondatokkal a nem egyező alanyok esetén.

3.7. lo. Yelléknévi igeneves szerkezetek:
- folyaTaatos: Je regarde non oncle cherchant cet ami dams
la rue.
- befejezett: Je vois l'ami cherché par non oncle dons la rue.
- gérondif: Ton oncle me rencontre en cherchant cet ami dams
la rue. - időhatározó mellékmondat röviditésére: Ayant cherché cet
ami dams la rue, non oncle est rentré;
- okhatározói mellékmondat röviditésére: Ayant cherché cet
ami dens la rue, non oncle no pouvait - pas aller au cinéma.
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III. 3. 8. TRANSZFORMACIOS TRANSZPONACIOS GYAKORLAT
TIVEUTATAA AZ ANGOL NYELVBEN

3.8. 1. (Inane) mondat:
The father looks for this friend on the street.
3.8. 2. Mellérendelt összetett mondatok — tartalmi cso—,
portositással:
The father looks for this friend on the street,
— 'then he goes into the bookshop.
— but he doens't find him.
— or else he can't hand over the packet to him.
— therefore he isn't at home.
- that is he wants to come into contact with him.
3-8. 3. Alárendelt összetett mondatok — tartalmi csoportositással /valamint időegyeztetéssel a mult idejű főmondatok
után és a feltételes méllékmondatoknál/:
— It is certain that the father looks for this frien
on the street.
— My dream is that the father looks for this friend
on the street.
— I can only say that the father looks for this friend
Ön the street.
— I am alone, because the father looks for this friend
On the street.
— I don't know the matter in which the father looks
for this friend on the street.
— The father looks for this friend on the street,
though they can meet every day in the office.
— This matter is so urgent that the father looks for
this friend on the street.
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- The father looks / - looked - will look - / for this
friend on the street, if it is / - was - is - / fine.
- The father would look for this friend on the street,
if it were fine.
- The father would have looked for this friend on the
street, if it had been fine.
3.8. 4. Nominative with the Infinitive:
- The father seems to look for this friend on the street.
/- The father seems to have looked for this friend on
the street./
/Logikai variációk: - he seems to look for - he doesn't
seem to look for -'he seems not to look for - he doesn't
semm not to look for - mindegyik igeneves formánál./

3.8. 5. Accusative with the Infinitive:
- csonka infinitive-vel:
- I see the father look for this friend on the street.
- to-s trifjnitive-vel:
- I think the father to look for this friend on the
Street.
- maveltetésre:
- I have ?get ... to/ the father look for this friend
On the street.
Beiktatható gyakorlat: az Accusative with the Infinitive
átalakitása Jszenvedő^igeragozással/ Nominative with the
Infinitive-vé:
- I see /think
to/ the father look for this friend
On the street. - The father is seen/thought/ by me
to look for this friend on the street.
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3.8. 6. Accusative whit the Particilae:

- I see the father looking for this friend on the
street.
3.8. 7. Gerund - sima vonaatként:

- I regret the father /'s/ looking for this friend on
the street. -/... being looking for/

/- I regret the father's having looked for this friend
on the street./ - /having been looking for/
- Beiktatható gyakorlat: az alany - állitmán;fi vagy az
neves szerkezet szenvddővé való alakitsai/

ige-

3.8. 8. Gerund - viszonyszás vonzatként:

- I think of the father /'s/ looking for this friend
on the street. - /being looking for/
- I think of the father /Is/ having looked for this
friend on the street. - /having been looking for/
3.8. 9. Gerund - kötőszó vonzataként:
- The father doesn't come home while looking for this
friend on the street. - /being looking for/
- The father comes home after having looked for this
friend on the street. /... having been looking for/
3.8. lo. Grand - önálló használatban:
- időhatirozóként:
- Looking for this friend on the street, the father
bought something in a shop.
- Having left home the father looks for this friend
on the street.
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- okhatározóként:
- Looking for this friend on the street, the father
can't visit his uncle in the hospital.
- Having got a Aission /having been commissioned
to arrange something/ the father looks for this
friend on the street.
- alanyként, állitmányként:
- Finding this friend was the father's aim while
looking for him on the street.
- My idea is the father's looking for this friend on
the street.
- a Verbal Noun alkalmazása:
- The finding is quite hopeless for the father after
having looked for this friend on the street for
long hours.
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3.9. A transzformációs - transzponációs eljárás kiegészitő munkái: az egyes fokozatokat bevezető, indokló kiAtezések gyüntése, valamint egy-egy helyzetben az éppen létrehozott format felhasználva olyan szituativ mondatcsoport
alkotása melyben kialakitjuk azt az előzményt, illetve
majd a folytatást is, amelyek között az illető mondatforma elhangozhat.
3.1o. Az egyes fokozatok készségi szintü elmélyitésére azokat kiinduló modellmondatnak véve - végrehajtjuk rajtuk
a strukturális modellező készülékkel vezényelt struktIrális
variációs és transzformációs gyakorlatok egy-egy szembeállitásas és sorgyakorlatát, bizbositandó mondatonként a
tartalmi formai bevéséshez szükséges /2o - 25 -szöri/ előfordulást. Nagyon fontos - különösen a ritkább, bonyolultabb szerkezetek ilyen gyakorlatainál _ az oppozició, és
főleg: az anyanyelvi kontraszt megteremtése a hajlékony,
rugaltas formakezelés, illetve a magyaros forditás készségének kialakitására.

/3. 11. Záró megjegyzésként: az egyes formák gyakoriságának, valamint több részletébek elemzésére itt nem kerithettünk sort, mert egyrészt túl terjengőssé tették volna,
másrészt mert e fejezet már icy is túllépett az általános
nyelvoktatási módszertan kompetenciáján./
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III. 4. Az AMV / ALAK - MONDAT - VARIÁCIÓ / -ELJÁRA
4. 1. Az AMY /alak - mondat - variáció/ -eljárást is már a
nyelvoktatás legkezdetén kialakitjuk, és egész nyelvoktató
munkánkat elkiséri: a ciklusos nyelvoktatás lényeges alkotóeleme, jellegzetes, központban álló yakorlatfajtája.
Lt. 2. Az eljárás céla az alaktani problémák megoldása a
nyelvi formakincs egyéb ciklusainak segitéségével: azok beolvasztása a strukturális modellezés és a transzformációs
transzponációs eljárás miLreleteibe usy, hogy azok tervszerű és gyakorlatias programozással, fokozatosan és hiánytalanul 616 nyelvi anyaggá váljanak e müveleteh végzése során.
Célja, hosy e munka során állandóan biztositsa az alaktani
formák kontrasztáló és oppoziciós /egymás mellett, jelentéseik és nyelvi funkcióik szemléletes érzékeltetésével való/
begyakorlását.
4. 3. Lényeqe hogy a strukturális modellezés és a transzformációs - transzponációs eljárás számára készitett
modellmondatokba épitiük be az egyes alaktani fonnákat. Ezekbe helyezzük a főnév, melléknév, névmások esetsorát, ragozásfajtáit /az oroszban még: az eltérő vonzatu számneveket is/,
a kérdőszók, kötőszók, viszonyszók tartalmi és formai csoportjait gyakoroljuk be ilyen modellmondatokkal.

it 4. Az eljárásban, alkalmazott modellmondatformák:
4,4. 1 e;Pyes mondatok ez egyes alakok elsajátitására;
4.4. 2. mondatpárok az egyes alakok szembeállitására /a gyakorlat lefolytatása után zárásként az azonos szavak elkerülhetetlen ismétlését feloldjuk: azok névmási helyettesitésével is bemutatjuk a ,;.yakorlatok kis részletét!;
4.4 3. mondatsorok az egyes esetsorok összefoglalására.
Ezeket lehetőleg uy alakitjuk ki, hogy egymással összefüggő,
szituativ mondatláncot alkossanak.
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5.

Az AMV- eljárásra minden nyelv tanitása során szükség
van, méz az analitikus nyelveknél is, ahol az egyes esetek
funkcionális megvilágitására és az egyes szerkezetek /jelzős,
köztük a birtokos, határozói jelzős szerkezetek, az egyes mondatrészek, pl. azangol tárgyeset - részeseset sorrendje és
formai megoldásai stb./ elsajátitására, de legfőképpen a nagy
alaktani _,azdagságu "morfologikus" nyelveknél /német, orosz/
kell bőséggel támaszkodnunk rd.
4.

4. 6. Az egyes mondatok, mondatpárok, mondatsorok kiválasztásának és a velük kapcsolatos mdveleteknek vonatkozásairól kell
beszélnünk.
4.6. 1. Az egyes mondatok nem jelentenek gyakorlati nehézséget: ugy kell kialakitani őket, hogy bennük szerepeljen az az
alaktani forma, melyet éppen gyakorolni akarunk /pl. a főnév,
névmás, melléknév stb. egyes esetekben!. Az egyes formákkal va16 megismerkedés utáni első gyakorlatok során a legsürtibb ez a
modellezési forma, valamint a nyelvtanulás sokszor egészen felső fokán ujra előtérbe kerül az egyes bonyolult, nasyon bővitett formák kellő begyakorlására.
2. A mondatárok során kétféle funkcionális oppoziciót
kell elvégeznünk: az eseteket és az egyes esetek más-mds funkcióit kell szembeállitanunk egymással az esyütt való gyakorlásban.
4.6.2. 1. A névszók egyes eseteit állitjuk szembe eymással
a mondatpárokban. A mondatpárokoan váltogatva kell szerepeljen az alanyeset tárgyeset -tel, alanyeset - birbDkos esettel,
alanyeset részesesettel, tárgyeset - birtokos esettel, tárgyeset - részesesettel, birtDkos eset - részesesettel /valamint
az orosz nyelv eszközhatározó és elöljárós esete további kombinációkat igényel/.
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-

Német példán:
Der later spricht mit meinem Freund auf der Strasse.
Ich ache den later mit dem Knaben aus meinem Fenster.
Der Vater will mit mir einen schönen Ausf lug machen.
Ich höre diesen Plan des Vaters mit Freude.
Der Vater bereitet den Wagen für die lange Reise vox'.
Ich helfe dem Vater sehr gerne bei dieser Arbeit.
Ich sehe den later mit einer englischen Zeitung in der Hand.
Ich gebe dem later mein Wörterbuch.
Ich suche den Tater in der grossen Fabrik.
Ich kenne den Arbeitsplatz des Vaters sehr gut.
Ich ache die Sorgen des laters sejt lange her.
Ich will dem later irgendwie helfen.

2. Az

esetek más-más funkcióit állitjuk szembe
egymással a mondatpárokban. Szembeállitjuk ez egyes eseteket
eredeti /pusztán a ragozás réven létrejött/ és egyéb /vonzati,
viszonyszós kapcsolatuk miatt létrejött/ funkcióikban. A tár ,gyat jelölő tárgyeset vonzatos tárgyeset, a birtokos jelzőt
jelölő birtokos eset - vonzatos birtokos eset, a részeshatározót jelölő részeseset vonzatos részeseset stb. kern_ itt
szembeállitásra.
- Ich schicke dem Vater em n grosses Paket.
Ich will mit dem Fater auch persönlich sprechen.
- Ich erwarte den 'later in diesen Stunden.
Ich deake immer mit Liebe an den later.
lei lese den langen Brief des Vaters ungeduldig.
Nur dieser Brief kommt statt des Vaters zu mir.
/6 ehhez: egyéb, igei, melléknévi vonzatok is párba állithatók az esetek eredeti jelentéseivel./
e;;;:ves

—

4.6.2.

3. A funkciók szembeállitása mellett állandóan szere-

pel az alaktani jelenségek bemutatásánál oly fontos fovmai
opoozició is. A mondatpárokban egymás mellett gyakorlunk más-

266.

4.6. 3./ 266.
más /ige, főnév/ ragozástipusokat, más-más /melléknév/ ragozásfajtákat, szórend-tipusokat /egyenes és forditott/, valamint a szükség szerint a kiemelés és a funkcionális hangsalyeltolások eseteit bar a tapasztalat szerint ez utóbbit megbizható szinten elsajátittathatjuk a strukturális modellezés müveleteinél: vö.: III. 2.4.6.-7.!/
A páros mondatokat is eleve u:y alakitjuk ki, hogy egyszerü alakban álljanak a gyakorlat előtt, valamint hogy bennük mindenképpen legyen olyan /személyes névmási stb./ elem,
melynek alapján az idők mellett a személyes névmások ciklusain is végigvezethessük őket. A zárógyakorlat - mint null. emlitettük - mindig az azonos szavak ismétlését elketülő névmási
helyettesités.
A páros mondatoknak - az emlitett müveleteken
legfontosabb tertiletei az összetett mondatok fajtáinak kialakitása köztük. Itt jelentkeznek az egyes kötőszók tartalmi,
valamint a kötőszók, vonatkozó névmások és vonatkozó értelemben kötőszóként alkalmazott kérdőszók, kérdő szócsoportok tartalmi és formai összevetései. S oppoziciók teremthetők magasabb szinten aszerint is, milyen mondatrészi szerepekben Allnak e kötőelemek mind a főmondat, mind a mellékmondat vonatkozásában.
Az AMY -eljárásnak az igei, melléknévi vonzatokra, valamint a kötő elemek mondatrészi funkcióira kiterjedő oppoziciós lehetőségei /azok területén élőnyelvi készséjépités a
strukturális készülékkel vezényelt bő modellező gyakorlatokkal/
fontos részei azoknak a vonatkozásoknak, melyek alapján az eljárás a kezdő és haladó szintek mellett az egészen felső szintU nyelvoktatásnak is fontos és nagyon hatékony eszköze lehet.
4.6. 3. MondatcsoporLokat /szituativ, összefüggő mondatláncokat/ az egyes alaktani jelenségek összefoglalására alkotunk.
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Ilyen mondatcsoportok szükségesek a főnév, a melléknév eyes
ragozásfajtái /német/, fokozása, a névmások, a vonatkozó
névmási kötőszók, a vonatkozó értelemmel kötőszóként használt
kérdőszók, kérdő szócsoportok esetsorára, az ige fajtaira, az
összetett mondat kötőszavainak fajtáira stb.
4.6.3, 1. - Példa a főnév esetsorára alkotott mondatcsoportra:
Der Vater ist nicht zu Hause - ich suche den Vater Uberall
ich kenne die l'elephonnummer des Vaters - ich kaan den Vater
telephonieren.
4.6.3 # 2. - Példa a melléknév fokainak mondatláncban való bemutatására / alap-, közép-, felső-, abszolut felső-, tulzó,
módositó, negativ közép- és negativ felsőfok/: Lein Nachbar
kauft einen schönen Wagen, darauf kaufe ich omen noch schöneren. Den schönsten Wagon bekommt aber der Hausmeister von
semen Onkel, or hat also den allerschönsten Wagen in der
Gegend. Ich mag keinen zu schönen Wagon haben, meiner ist
schön genug für mich. Er ist weniger schön als der des Hausmeisters, aber am wenigsten schön it der des Nachbars, der
semen Wagon nicht gut instand halt.
4.6.3. 5. - Példa névmások esetsorára alkotott mondatláncra:
Ich bin nicht in Hotel. - Mein Freund will mich besuchen.Statt meiner findet or nur meinen Kollegen in Zimmer. - Er
kann mir nur eme Botschaft hinterlassen.
4.6.. 4. - Példa a vonatkozó névmási kötőszók esetsorára
alkotott mondatláncra: Der Bekpnnte kommt bald zurück, - der
uns semen Wagen verkaufen will, - den or für den besten
Wagen der Welt halt, - dessen Preis aber zu hoch fUr mich
1st, and mit den ich nur den Neid der Nachbaren auf mich
ziehe.
Példa a vonatkozó értelmű kérdőszók esetsorára
alkotott mondatláncra: Der Prelude fragte,
wer ihm in seiner

4.6.3. 5.
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peinlichen Lase mit mir zusammen behilflich sem n kann, - wen
ich ihm empfehle, - in wessen Haus or für einige Tage Unterkunft bekommt, - zu wem ich ihn mit Vertrauen schicken kann.
4.6.3. 6. - Példa az igék ragozásfajtáira /itt a módbeli
segédigék csoportjára/ alkotott mondatlánc-fajtákra:
Ich darf das Zimmer nicht verlassen, ich kann die lustigen
Leute nur durch das Fenster seben. 'oh muss am Tisch sitzen
und schreiben, ich soil mit meinem Aufsatz schon endlich
fertig sem. Und ich will mir noch das Fernsehen anschauen,
ich mag den langst erwarteten Film doch seben. Diese Aufsatze
mag ich aber bel weitem nicht so sehr!
4..3 .3. 7. A mondatcsoporton végrehadtott müveletek: rendszerint egy-esy személlyel, egy-egy időben és rids variációs és
transzformációs müveleteknek is egyszerre csak egy-egy formajával, elemével megyünk végi_; a mond:Itokon. A szükséges előfordulás ezeknél a tapasztalat szerint több: általában 30 - 35
előfordulást kell biztositanunk. Ilyen előfordulással azonban
oly mélyen rögződnek a szembeállitott és összefoglalt formák,
hogy azok egy, esetleg két mondatcsoporton való gyakorlása
sokáig az emlékezetben maradó, biztos analógiás alapot nyujt
hasonló idesennyelvü formák, szerkezetek létrehozásához:
voltaképpen az eleven, biztos készségekre támaszkodó funkcionális grammatikát terjesztjük ki vele az alaktan területeire.

269.

IV. 2./ 269.
IV. A TAJUIM1ITYI IDŐ CIKLUSAI
1. Hogy a tanulmányban bemutatott tevékenységi és a nyelvi
formakinccsel kapcsolatos ciklusok gyakorlatainak és eljárásainak az idegennyelvek tanulási idejére való elosztását elemezhessük, néhány már fölmerült vonatt.ozást kell eleve előre
bocsátanunk.
A ciklusos nyelvoktatás olyan eljárásokat tartalmaz, melyek: - már a nyelvoktatás kezdetén és /ha később kapcsoljuk
!.s be őket/ gyorsan kialakithatók; - nagyfoku szituativ szemléletességet biztositanak, az órákon hamar kialakiuhatók és
a gyakorlatokhoz szokott osztályokban előkészitésük minimális
időt vesz igénybe /rendszerint csupán az egyes szereplők kijelölése szükséges/; - a nyelvtanárok egyénisége, elképzelései szerint alakitható, bővithető és szükithető gyakorlatfajták; - rugalmasan alkalmazhatóak nagyon különböző körülmények között / óraszám, tanulólétszám, a tanulók képességei,
a társadalmi tanfolyamok, szakkörök speciális feladatai, jellege stb. szerint!, - nem sértik meg sehol - sem maximalizmussal, sem szimplifikálással a tantervi fegyelmet, hanem az
egyes tantervek adta keretet töltik meg rugalmas, élőnyelvi,
nagyon hatékony nyelvoktatási és nyelvtanulási tevékenységgel.
2. A ciklusos nyelvok .Jatásban a nyelvtanulási idő négY
ciklusát határozzuk meg !nem teve itt most különbséget az általános és középiskolai nyelvoktatás, a társadalmi - esetleg
intenziv vagy speciális célu tanfolyamok között, melyek
természetesen bizonyos változásokat eredményeznek és feltételeznek mind az anyagkezelésben, mind a gyakorlat - és müveletfajták bevezetésének ütemzéLét, teljességét illetően.
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Alapvető annak fielembevétele, milyen árnyalatokra képes
már a tanuló a saját anyanyelvében, s milyen igénnyel tanulja a nyelvet./ A négy ciklus, tanitási szakasz mindegyik tanitási formában kialLkitható.
Következő gyakorlat- és müvelet-elrendezési sémákban az
egyes ciklusokon a középiskola egyes tanéveit értjük.
Ezek után térhetünk rd annak elemzésére, hogy a ciklusos
nyelvok,atás tevékenységi és a nyelvi formakinccsel kapcsolatos ciklusai miként helyezkednek el a tanulmányi idő négy
ciklusában /a négy középiskolai év folyamán, illetve bdrmely
tanitási formában, ahol az egyes idegennyelvek tanitása elkezdődik/.
2. 1. ciklus /első év/
A tevékenységi ciklusok gyakorlatfajtái mind fölmerülnek már,
két-három olvasmányt minden gyakorlatfajtán végigvezetünk.
A sulypont: az időcs5kkentés, transzformált /szituativ és
nyelvtani vonatkozásban átalakitott szövegek időcdikkentései
/v6.: II.1.7.2./; - staféta-olvasások III. 1.8. :- )./; 7 mozgásos és kifejező olvasások /II. 1.8.7.-8./; - tolmácsrendszeres gyakorlat /II../.
A nyelvi formakincs ciklusait mint logikai-formai rendszert teljes egészében bemutatjuk, az anyanyelven való kitöltést nagyrészt megismertetj'slk. A felmerülő és sulypontban
6.116 idegennyelvi gyakorlatok: mondatfajták minden kérdésésválaszfajta
azaz az informative legfontosabb nyelvi formák!, hangsulyeltolások, kiemelésfajták /III. 2.4.1. - 7.1;
- a mondatepités, mondatrészek bővitése / a németben a jelzős bővitések csak a 2. ciklusban!!, mondatrészek halmozása,
mondatrészek egyenkénti és együttes cseréi, mond atszükités
gyakorlatai /III. 2.4.8. - 12./; - a személyek variációi
/alany-, néha tárgy- és részesesetben, jelen időbeni; - a
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cselekvő - müveltető, néha a cselekvő - visszaható ragozásfajták szembeállitásos és sorgyakorlatai /III. 2.4.13.,
III. 2.4. 24. - 25.1.
It 2. ciklus /második év/
A tevékenységi ciklusok közül sulypontban all: - a kontrasztiv olvasás /II. 2.5.1; - kapásforditások /II. 2.2.1.1;
tolmácsrendszer végleg összekapcsolva a kérdéskapcsplással
/II. 3., 4./; - a képes forgatóberendezés minden gyakorlatfajtája: képleirás, képelemzés, képértelmezés, képkapcsolás,
kapcsolatkeresés - egyéni kitérések, szituativ és nyelvtnni
átalakitások /II.5./.
A nyelvi formakincs cikla3ai is - a már elsajátitottak állandó alkalmazása mellett - tovább bővülnek. Sulyponti helyre
kerülnek: a személyek variációi teljes esetrendszerükben
/III. 2.4.13 - 19./; - az idővariációk első része; az egyszerübb idök /III. 2.4.20./; - a felszólitás gyakorlása /III.
2.4.22./; - a főmondat - mellékmondat szembeállitása és sor,.
gyakorlatai a személyek és az ismert idők variációin megjegyezve, hoy szórendi vonatkozásban a főmondat - mellékmondat
szembeállitása már megtörtént a kérdéskapcsolás, a tolmácsrendszer egyes szerepeinél /III. 2.4.26./; - az ellipszises gyakor ,latok /III. 2.4.35./. Itt, a második eiklusban már teljes rendszereben kibontakozik az AIN-eljárás mind a főnevek és névmások, melléknevek esetrendszerén, mind egyes mondatok, mind a
mondatcsoportok formájában /III. 4./ 1 összefonódva a mar is
mert variációs és transzformációs müveletekkel.
2. 5. ciklus /harmadik óv!
A tevékenysé g i ciklusok eddigi formáira támaszkodva itt
középpontba kerül: - a tolmácsrendszer és képes forgatóberen-

dezés _;yakorlataival osszekapcsolva a képelőzmény képleirás következmény nyelvi gyakorlata, a hólabda-gyakorlat /II. ,/;
- az informativ-aktiv gyakorlatok 3 - 4 olvasmánynál III.?.!.
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A nyelvi formakincs ciklusai közül az előzőek allandó
ismétlésének alapján kozéppontba kerülnek:
az idővariaciók
teljes rendszere /111.2.4.20a; - az összetett mondatok teljes rendszere /111.2.4. 28. - 33./; a felszólitás Gyakorldsa
a fő- és mellékmondatokban - kapcsolatban az informativ-aktiv
Gyakorlatokkal /111.2.4.22., 26.1; - a cselekvő - szenvedő igeragozás teljes rendszerének szembeállitásos es sorgyakorlatai
a személyek és igeidők, fő- és mellékmondatok változatain
/III. 2.4.23.stb./: az AMY teljes rendszere, már a melléknév
teljes ragozási és fokozási rendszeren egyaránt /III.4./.
2. 4. ciklus /neGyedik év/
A tevékenységi ciklusok minden eddigi formája fölmerU1 az
ismétlés révén, valamint az uj anyagokat itt is végigvezetjük
teljes sorozatukon. Középpontba kerülő gyakorlatfajták: - a
demonstrátoros órák, azok utánzása, majd idegennyelvü összefoglalása, leirása, elbeszélése /II.8./; - a stilusszintelő
eljárások teljes rendszere /II. 9./, megjegyezve, hogy itt már
a stilusszintelés bemutatott fokozatai mellett előtérbe lépnek
az egyes anyagegységek, szövegek témákká való összevonásai.
A tartalomelmondások élővé, lendületessé tételét szolgálja
azok időcsökkentése.
A nyelvi formakincs ciklusainak eddigi változataira itt
most bő gyakorlással épülnek rá: - a függő beszéd és árnyalatainak szembeállitásos és sorgyakorlatai /111.2. 1621./; - az
igeneves szerkezetek és azok logikai változatainak bő gyakorlása /III.
- az AMY eljárás minden formája /III.4./:
- a transzformációs - transzponációs eljárás teljes rendszere
/III../
3. A ciklusos nyelvtanitási medszer hatása az egyes időciklusok /tanévek/ tananyagfeldolgozási menetére: itt érvényesül
elsősorban a rendszeres és programozott ismétlés állandó alkalmazásának hatása.
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it 1. Az éveleji ismétlést lényegesen Atalakitja, leröviditi.
Főleg "bemelegitő" jellegd strukturális modellezést végzünk,
esetenként az előző óv, évek kiemelkedő, legjobban kidolgozott
olvasmányát, témáját vesszük elő, azon mégegy3zer elvégezzük
a tevékenysé g i ciklusok gyakorlatait. Ennek az ismétlésnek az
a szerepe, hogy kitUzze, körvonalaiban fölvázolja a soronkövetkező év munkait mind a tevékenységi, mind a nyelvi formakincs ciklusainak területén.
It 2. A tanév során - a mai iskolai gyakorlatban Altalánosan
alkalmazott - ismétlő mozzanatokat /dolgozatokat előkészitő
és egyéb részismétléseket, a rendszerező, az évvégi összefoglaló ismétléseket, az érettségit előkészitő zárismétlést/
mint a nyelvoktatás külön fázisait nagyrészt feleslegessé teszi, hiszen itt mindig, mindent ismétlünk, mig az egyes lexikal egységek témákká és 615 nyelvi anyaggá nem szerveződnek,
mig a nyelvi formakincs teljes értékü készségekként nem funkcionál. Igy az ismétlésekre szánt tanmeneti időt szinte teljesen fölszabaditja.
Az egyes nagyobb anyagegységek zárásaként mindössze abban
nyilvánl meg az "ismétlő jelleg", ho,_; y az órákon nincs uj
anyagban való előrehaladás, es megnő a strukturális modellezés aránya.
Mindezen tul: lehetővé teszi -az eddig alkalmazott metodikánál sokkal bővebben - magát az ismétlést is, ha a nyelvtanár egyénisége, egyéni elképzelése azt fontosnak tartja:
a nagy tanulói beszédtevékenység, a formák állandó élőnyelvi
gyakorlása mö g ött föl-fölvillanthatjuk, rendszerezhetjük is
"tételesen" a nyelvtant. De erre a tapasztalat szerint a
strukturális modellező készülék müvelettipusai területén semmi esetre, pusztán a kisebb strukturák területén, azok rendszerezésénél kerülhet sor.
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3. A ciklusos nyelvtanitási módszer általában nagyon magas
szintre emeli az órák :,yakorló jelle:qét. Minden órán a tevékenységi és nyelvi ciklusok bő gyakorlása folyik, igy az eddigi metodika külön kezelt "be gyakorló" órái háttérbe szorulnak, el is tűnnek. A begyakorló jelleg előtérbe kerülése mind-

össze az órák menetében helyezi előtérbe a tevékenységi ciklusokat, de akkor is bő strukturális modell-gyakorlatokkal
kisérve.
1. 4, A ciklusos nyelvoktatás módszerének hatása a nagyobb
anyagegységek / az iskolai gyakorlatban: 3 - 4 olvasmány/
földolgozására:
1.40', 1. Az olvasmányok nyujtott folyamatu feldolgozáson mennek át.
1.4. 2. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy uj anyagként az
egyes olvasmányok részenként való földolgozása az óra mind-

össze kis részét foglalja el, a szoveg yors értelmezése
történik, valamint az uj lexikai és nyelvtani anyagra készitünk belőle modellmondaokat. A megszokott időmennyiség:
8 - 9 perc. Az órán tovább az elöző és ismételt olvasmányok
be
es strukturális munkája folyik.
1.4. 2. Az olvasmány ilyen gyors, és nem az órák középpont-

jában álló lexikai - nyelvtani földolgozása /közben minden
jelenségére elkészültek a modellmondatokl/ után indul el az
olvasmány az egész olvasmányi egység időcsökkentésével, majd
a következö tevékenységi ciklusokon végigvezetve a "teljes
földolgozás" felé, párhuzamban az állandó és egyre bővülő
modellezo munkával.
1.4 9. 3. Az

olvasmány "teljes földolgozása" tehát akkor ér
véget, mikor végigvittük a tevékenységi és nyelvi ciklusok
minden szükséges mozzanatán. A gyakorlatban: az egyes olvas-
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mányok teljes értékü nyelvi anyaggá válása mégcsak az egyes
időciklusokon belül sem, hanem annál is később megy végbe
/hiszen az előző év, évek anyagait is folyton ismételjük/.
Anyaguk fontos változásokon megy át:
1.4,3. 1. — bő változatokkal rendelkezik:, nagyon rugalmasan
és hajlékonyan alkalmazhatóvá válik;
1.4.5. 2. — az eredeti szövegek a beszédgyakorlati társitások
révén egyrészt kapcsolatba kerültek eL4mással, gondolati körökké, témákká szerveződtek;

1.4.3, 3. — másrészt az egyéni kitérések, a stilusszintelés,
maguk a nyelvi formakincs ciklusai nagyon gazdag, uj formákat
és lexikai anyagot /kifejezéseket stb./, előadási készségeket
és asszociációs területeket kapcsoltak hozzá.
1. 5. A tanuló mindig bő nyelvi anyagon dolgozik, készül föl
az egyes órákra. Munkája igy leveti gépies, valamint egy egyetlen anyag korlátai közé bezárkózó jellegét, helyébe a levegős,
távlatos anyagkezelés lép. A nyujtott folyamatu, sok anyagot
és sok kapcsolatot egyszerre kezelő es kiépitő földolgozási
menet ilymódon teljesen kizárja a biflázást, az egyes órák
szük perspektivájában való tanulói munkálkodást. Innen táplálkozik, telik föl ujra erővel, lendülettel a tanulás munkája:
a tanuló már ismert anyagon próbálja ki ujra és ujra tudását,
készségeit fejlesztő, valódi "alkotást" végez a tananyagon;
eza munka könnyed, és állandóan megujuló önbizalommal tölti el.
VIk0R idézi Goethe fisyelmeztető szavát: "Wehe jeder Art von
Bildung, die auf das Ende hinweist, statt auf dem Wage zu
beglücken". Ennek akar és hitünk szerint: tud is megfelelni a
ciklusos nyelvtanitási módszer anyagfeldol,;ozási menete.
It 5. A ciklusos nyelvtanitás módszer hatása az óratipusokra.

1.5. 1. Általánossá válik a bő beszédgyakorlati munkát feltételező és biztositó ve,;yes tipusu óra.
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_1.5.

'2. A ma általanosan alkalmazott többi / uj anyagot közvetitő, begyakorló, ismét16-rendszerező, számonkérő/ óratipus aránya teljesen lecsökken, csak néha, változatosságként
teljesitjük a vegyes tipusu óra jeliegét ezek egyike felé.
A dolgozatokat előkészitő órán mindössze az a változás, hogy
ott a dolozat anyagának bővebb beszédgyakorlati és strukturális gyakorlása történik; a dolgozatiró órákon több esetben
szerepel a tevékenységi ciklusok egy-egy gyakorlata /kérdésválasz sorozattal való önálló olvasmányfeldolgozás, szovegtranszformációk, a képes forgatóberendezés padsoronként másmás képének feldolgozása, kiadása képelözmény-képleirds-következmény gyakorlataként, stilusszintel6 átalakitások/ a hagyományos doigozati müfajok mellett. /Ezek: a másolás, tollbamondás, anyanyelvi kérdések leforditása ús idegennyelvü válaszok alkotása, feleletek idegennyelvü kérdésekre, ,.,zövegátalakitások, kepleirdsok, tartalomleirds, fogalmaz as, forditások./ A dolozatjavitó órákon a közös javitás során a fölmerült tipushibák alapján összeállitott modellmondatok strukturális Gyakorlatai kapnak fontos szerepet.
l. 6. Erősen megváltoztatja a ciklusos nyelvtanitási módszer
az egyes órák menetét.
Ezen a területen a nyelvokatás történetében 'TUTOR /19o2/
hozta az első döntő vál t ozást. óramenete / — az olvasmány feldolgozása csukott könyvvel; - majd nyitott könyvvel; - kérdések és teljes mondatokkal való válaszok a szövegre; - a tartalom ujból való elmondása csukott könyvvel; - a tartalom elmondása a megismételt kérdésekre; - a kérdések leirása a táblára majd a tanulók füzetébe is/ forradalmi ujitás volt a régi, grammatizáló iskolával szemben. Es ennek az óramenetnek
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láthatjuk kis változásokkal a továbbélését később is /vö.:
SCHIDT, 1932. és LUX, 1932. óraleirásaivali/ ZIGINY /INYT
1958. 5-6./ az anyagfeldolgozás előrehaladó három és az olvasmányzáró egy órának ajánlott beosztását irja le. Ilyen mozirásbeliek számonkérése a táblánál, nyelvzanatokra tagol:
tan számonkérése - 5 - 7 perc; - szavak számonkérése és sulykolása kérdés-felelet formájában vagy olyan egyszerü mondatokba épitve, melyek egyben a tárgyalt nyelvtani problémát is
tartalmazzák - lo pare; - az uj szó- és olvasmányi anyag bemutatása, olvastatása és forditása - 14 perc; - a felmerült
7 perc; - az uj szó- és
uj nyelvani probléma megvilágitása
nyelv ani anyag gyakorlása kérdés-felelet formájában nyitott
könyvvel- lo perc; - házi feladat megbeszélése es kitüzése
mesbeszéléste 2 perc. /Az óra 5o perces volt./
Az idézett óramenet nagy gyakorlati tapasztalatokról tanuskodik, az általános nyelvoktatási kép azonban akkor teljes, ha
hozzáfüzzük, hogy a feldolgozott szöveg bármilyen kérdés-feleletes formája óráinkról rendszerint elsikkad. Másrészt, hogy a
frissen megismert nyelvtani jelenséghez a tanuló voltaképpen
"még hozzá sem melegedett", máris annak "gyakorlása" következik.
És a legfőbb: a tanulók rendszerint ijesztően keveset beszélnek ezeken az órákon.
KASZAB /IT 1962.1./ már más oldalról közelit: rámutat
mai nyelvoktatási módszerünkben a grammatikai módszer vonásaira, kiemelvén, ho;y óráinkon gyakran az uj szöveg bemutatása,
a tanulói olvasás és forditás, az ismeretlen szavak megadása,
a lexikai - nyelvtani magyarázatok révén "az olvasmány szövegének beszélgetés formájában való feldolgozásara nem marad
idő. A kőv e tkező óra eleji számonkérésben a hallás utáni megértésnek és a beszélgetésnek csekély szerepe van a forditással,
nyelvtani gyakorlatokkal szemben."
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KRAMMER - SZOBOSZLAY /1963. 198 - 199.0./ a szövegfeldolgozásnak kialakult, "sőt gyakran sablonossá váló" hagyományos
menetet mutatja be: - a tanár egyszer vagy kétszer kifejezően
felolvassa a szövegrészt, a tanulók nyitott vagy csukott könyvvel hallgatják; - egyenként felolvastatja a szövegrész mondabait, s azokat az osztállyal megbeszéli; - a szavakat és kifejezéseket a táblára irja vagy iratja; - tisztázzák a soronkövetkező nyelv ani szabályszerűséget; - egyes mondatokat leforditanak előbb a jobb, aztán a gyengébb tanulók is; - a nyelvtani
jelenségeknek példával való további mezvilágitása és szóbeli
vagy irásbeli begyakorlása törtánik; - majd a házi feladat e16készitése. A következo órán a számonkérő részben a szöveggel
való foglalkozásnakkialakult rendje: - az irásbeli házi feladatok számonkérése, javitása a táblán; - szókikérdezés; kérdések az olvasmánnyal kapcsolatban; - a szöveg olvasása, ellenőrző forditása; - a szovegnek kérdésekkel való összefoglalása. Figyelmeztet is a veszélyre: "az előkészités lehetőleg ne
legyen olyan mértékű, hogy szinte az uj agyag feldolgozásának
helyébe lépjen".... "csak a kulcsnehézségek feldolgozására
kell szoritkoznia"
"nem szabad a tanulói invenció érvényesülésének lehetőségeit elvenni" /az első és utolsó idézet alhuzva/.
Másutt az auditiv lexikai előkészités, a szemantizáció
mesterkedései veszik el az időt, melyekről tanitványainknak
bizony nagyrészt az a véleménye, hogy érthetetlen, "olyan németet hallani a tévében is", valamint ezek alatt a mozzanatok
alatt bizony nyelvi tétlenségre kárhoztatjuk őket. /Az ilyen
eltolódásokra példa ILEUMS óraleirása, MT 1959. 2. is./
A ciklusos nyelvtanitás óramenete azt tilzi ki célul, hogy
a tanulónak legyen ideje inventiv módon belehatolni n7 uj
lexikai anyag és nyelvtani formák lényegébe /az alkotott modell-
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mondatok otthoni gyakorlása révén, melyek az uj nyelvtant és
két-háromszori előfordulással a lexikai anyagot tartalmazzák!,
a oeszédgyakurlati formákat majd a teljes olvasmányi egységen
kezdje el, valamint hogy az órákon sok időt töltsön beszéddel.
Ki kell küszöbölnünk a tul bő előkészitést, elemezgetéseket,
egyszerü és célravezető szemantikai formákat kell alkalmaznunk,
hogy a rövid indukciós ut után a bő és egyre bővülő formáju,
tartalmu gyakorlatok számára szabaditsuk fel az órák idejét.
Az árnyalt, sokoldalu beágyazás majd a már elemzett nyujtott
folyamatu feldolgozás során valósul meg.
Órameneteink vázlatos bemutatására két óra, a vegyes tipusu és a begyakorló - ismétlő jellegü óráink lépéseit irjuk le.
1.6. 1. A vegyes tipusu óra általános menete:
- az otthon feldolgozott modellmondatokat a számonkérésre kijelölt tanuló variálja, transzformálja a strukturális modellező készülék vezénylése alapján egyéni megoldásban, közben:
kórus szürés mozzanatok;
- ezzel együtt egy /vagy szelvényes tábla esetén több/ tanuló
az irásbeli házi feladatot megoldja a táblán - 5 perc;
- közös javitás, a tipushibák modellmondatos gyakorlata - 4
perc;
- az uj szövegrész gyors bemutatása /ha otthon preparálták,
értelmezése/, az uj szavak modellmondatokba helyezése, ezek
táblára és füzetekbe való irása - 8 - 9 perc;
- az uj modellmondatok közül egy-kettőnek előzetes modellgyakorlatai a készülékkel vezényelve /kórus-szUrés/ 2 perc;
régebbi /ismételt vagy még feldolgozás alatt 6116/ anyag
be
/,1. tolmácsrendszer kérdéskapcsolássa1/
- 7 perc;
- strukturális gyakorlatok /kórus-szUrés/ - 3 perc;
- beszédgyakorlat /pl. kérdéskapcsolás több kapcsolt kérdéssel/ - 5 perc;
- strukturális gyakorlatok - 3 perc;
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- ujabb beszédgyakorlati forma és szoveg osszeraggő felolvasása - 5 perc;
- házi feladat kijeloiese, a következö óra gyakorlatának,
esetleg szereplőinek meghatározása és kiválasztása - 2 perc.
/A strukturális gyakorlatok a regi szöveg más-más modellmon,datain folytak, más-más müveleti területeket érintettek./
A tanulók beszéddel töltött ideje: strukturális gyakorlatok nélkül 2o - 21 perc; strukturális gyakorlatokkal:
31 - 33 perc.
1.6* 2. A begyakorló ismétlő jellegLl óra általános menete:
- /esetleges/ orális nyelvtani 'nazi feladat ellenőrzése modellezéssel, kórus-szUréssel,
közben sz:Inet: kiadjuk pl. a képes forgatóberendezést, az
esetleges képelőzmény - képleirás - következmény képét, tisztázzuk a feladatot - 5 perc;
- beszédgyakorlat /pl. tolmácsrendszeres/ - 7 perc;
- strukturális ;yakorlat - 3 perc;
- beszédgyakorlat /kérdéskapcsolás/ - 6 perc;
- strukturális gyakorlatok - 3 perc;
- beszédgyakorlat a képes forgatóval - 5 Jere;
- strukturális gyakorlatok - 2 perc;
- összefoglalás a képes forgató alapján, egyéni kitérések,
stilusszintelés - lo - 11 -Pere;
- /esetleg közben mar/ strukturális gyakorlatok - 2 perc;
- házi faladat kitüzése, uj gyakorlatfajta megjelölése,
esetleg szereplők kiválasztása - 2 perc.

A tanulók beszéddel töltött ideje: strukturális gyakorlatok nélkül 24 - 26 perc, strukturális gyakorlatokkal:
36 - 39 perc.
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IV. 1. 7./ 281.

1 7. A tanulók házi feladata nagyrészt orális: az órákon
sorrakerülő tevékenységi ciklusokra és a modellmondatokkal
a strukturális modellezés variációs és transzformációs müveleteire készülnek, az olvasmányok anyagán végeznek időcsökkentést, kontrasztiv olvasást, kapásforditásokat, szövegtranszformációkat stb. irásbeli munkáik is nagyrészt ezeken
a területeken mozognak /igy könnyen tipizálhatóak és eUe
őrizhetőek/, valamint könnytiszerrel birkóznak meg a tankönyvek egyes feladataival is.
Otthoni munkájukra főleg az jellemző, hogy a szöveg, téma
valóban élni kezd foglalatoskodásuk nyomán előttük: hiszen a
hagyományos szavak - nyelvtan - szöveg tanulása helyett állandóan azt kell szem előtt tartsák, miként fog majd az illető
anyag az éppen sorrakerülő beszédgyakorlati fajtában megjelenni, miként fogják ők majd azt alkalmazni. Es tudatosan dolgoznak: ismervén a tevékenységi és a nyelvi formakincs ciklusait, tudják, mi áll még előttük, érzik az éppen végzett gyakorlás fontosságát, sulyát, lelkesiti őket a már feldolgozott
szövegek példája, az élő nyelv távlata.

282.

V. 2./ 282.
V. FELM1RS A CIKLUSOS NYELVTANITAS EREDNYEIRCL
1. Hogy a tanulmányban bemutatott nyelvtanitási módszer hptását, eredményeit értékelhessük, 1967. novembere :is 1968.
junius között kontrollcsoportos fölméréseket végeztünk.
A kiválasztott két csoportot azonos vfolyami /II. gimnáziumi osztály!, azonos képességü tanulókból állitottuk öszsze, külön tekintettel arra, hogy az idegennyelvet egyik tanuló sem tanulta ez iskola előtt vagy az iskolán kivül. Mindkét csoport átlaga 3,5 volt az idegennyelvből /6-6 jeles; 3-3
jó, 6-6 közepes, 3-3- el6gsges = 2o-2o tanuW. Négy alkalommal, összesen négy olvasmányt dolgortunk föl, egyaránt 3 - 3
órában /a földolgozási hónapok: november, december, illetve
március, április. Minden olvasmány földolgozása után következett az első fölmérés, majd mindegyik olvasmányról a földolgozás után két hónap elte1tvel ujabb famirést készitettünk /január, február, illetve május, junius hónapban/..Közben az ismétlés mozzanatát mindkét csoportnál elhagytuk.
A kontr011csoport az olvasmányt a ma általánosan alkalmazott nyelvtanitási formában tanulta /az órákon a IV. 1.6.
pontban bemutatott ZIGANY és KRAMER, valamint LELKES leirta
óramenetet és mozzanatokat alkalmaztuk, házi feladatuk mindig az általánosan kitüzött munkaformákból állt: szótanulés,
nyelvtan tanulása és elemzések, a modellmondatok átnézése,
értelmezése, kérdések alkotása szóban vagy irásban, szövegtanulás; irásbeli munkák: a könyv egyes feladatainak megoldása l kérd5sek-válaszok irása, nyelvtani Atalakitások, fogamazások, zárásul tartalom elmondás szóban vagy irásban/.
A ciklusos nyelvoktatás módszerével tanitott 5s tanuló
kisérleti csoport óramenete; a IV. 1.6.1.-2. pontban, házi
feladataik a IV. 1.7. pontban leirtaknak feleltek meg /megjegyezve, hogy a tankönyvek ugyanazon feladatait ók is megoldották, mint a kontrollcsoport tanulói!.
2. A fölmérések területei mind az első, mind a földolgozások
után két hónap mulya következő n emlékezeti" fölmérések esetében ugyanazok voltak, cis mindkét csoportnak egyazon feladatokat kellett megoldania.
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A fölmérések
2. 1. - az uj szókincs ismerete;
2. 2. - az olvasmányról való kérdés-felltés társalgás /minden
tanulóval külön és teljesen végig az egész olvasmányon; a kérdések a magnóról hangzottak el, és mindegyiket megismételte
a tanár!;
2. 3. - a nyelvtani variációk és transzformációk ismerete, alkalmazni tuOésa /minden olvasmányról az illető szöveg 5-5 mondatán kellett lo-lo müveletet elvégezzenek/;
2. 4. - nyelvtani elemzőkészség, önálló példamondatok alkotása
a tanult nyelvtani jelenségekre, két rairtásos sz"veg kiegészit.5se hallás után szóban, olvasás a3rpján irásban;
2. 5. - az olvasmány tartalmának elmondása a róla készitett
rajz-sor alapján /a rajz-sor minden olvasrányról lo képből
állt!;
2 . 6. - kapásfordités s kontrasztiv olvasás mondatonként,
majd több /2 - 3/ mondatot összekapcsolva;
2. 7. - 3/16116 tartalomelmondás /mennyi ideig tud a tanuló
még élénken, szinesen, egyéni hozzáfüzésekkel beszélni az olvasmányról!;
2. 8. - társalgásvezetés az olvasmányról;
2. 9. - tartalomelmondás az olvasmány egyik szereplőjének nevében, majd egy másik szereplő nevében levélirás az illető
történetről;
2. lo. - a szöveg szavaival készitett más szöveg hallás utáni
megértse, majd ujra való elmondása.
3. A tanulók mindegyike ismerte már előre az alkalmazott módszereket, a felmérés területeit is. A csoportokat - személyi
összetételüket változatlanul hagyva - olvasményonként megcseréltük. Kellett ez, hogy egyrészt valóban maguknak a módszereknek a hatékonyságát mérhessük föl, másrészt hogy maguk a
tanulók is véleményt mondhassanak a munkáról, eredményességről. /Eey tanuló esett ki betegség miatt a kisérletekből, helyét egy másik, ugyanolyan fölkészültségü tanuló vette át a
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3. olvasmány f31do1gozása előtt. Hiányzás a kátszer 12 órán
nem volt. Minden fölmárás tanulónk4nt, egyánileg folyt, a tanulók tudták, hogy a kisárlet az :4vi tanulmányi munka rásze,
felelősek a jegyek minős4g44rt /bár valóban v.itlen kisiklásaikat, az étállásokból nyilván adódó rossz jegyeket nem számitottuk be az ávi értálcelásbe/. Az osztályzatokat a kisrlet
folyamán egyszer sem mondtuk meg, csak a teljes lezárás után,
juniusban názhették meg a návre szóló összesitást.
4. A fölmrásek eredmányei 3sszesitve / 4 olvasmány, 2o tanuló:

fölmirási pontonkánt 8o osztályzat/:
4. 1. Az olvasmányok letanitása után első fölmérásek eredmányei:

Kis5r1eti

2
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

18
23
29
22
26
21
38
34
2o

lo.

30

5.

4
19
23
25
24
29
24
28
22
26
32

2
26
22
21
21
18
2o
9
16
18
12

2
13
lo
3
12
6
12
3

7
13
6

1
4
2
2
1
1
3
2
1

3

csoport
átlag

3,42
3,69
3,95
3,6o
3,94
3,6o
4,25
401
3,58
4,07

Összesitve /osztélyzatok számában/
19
85
261 252 183
3,75
Összesitve /osztályzatok %-arányában/
32 ' 6 31,5 22,9 11,- 2,-
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Kontrol 1

2

A

2

2

24
2o
21
19
19
16
30
19
lo
17

21
22
19
2o
31
34
18
29
26
23

23
28
17
27
9
8
17
lo
18
11

11
6
19
11
16
16
11
18
22
21

.

csoport
1
1
4
4
3
5
6
4
4
4
8

Különbség

átlag
3,7 0
3,Co
3,42
3,51
3,55
3,47
3,74
3,51
3,20
3,25

- 8
+ 2,5
+16
+ 3
+11
+4
+14
+14
+12
+25

%
%
%

+ 8

%

%
%
%
%
%

%
%

összesitve /osztályzatok számában/
195

243

168

151

43

3,49

összesitve /osztályzatok %-arányában/
24,4 30,4 21 18,9 5,3
A fölmérés rövid elemzése, kiemelendő vonatkozásai:
- a szókincs ismerete /1-es pont/ kezdetben a hagyományos tanitás eredménye alatt van;
- kiugró a nyelvtani variációk biztonsága /3-as pont!, az önálló tartalomelmondás /7-es pont!, a társalgásvezetés 4s az
uj szöveg megértése /8-as, lo-es pontok/ előnye a kisérleti
csoport javára;
- az iskolai statisztikákkal összevetve szokatlan a kisérleti
csoport osztályzatainak eltolódása a jó jegyek irányába;
hozzá kell füznünk, hogy a kisérleti csoport tanulói minden
fölmérési területen könnyedébben, lendületesebben dolgoztak
/hibáik is többször a gyors mondatkezdetekből, válaszokból adódtak!, a kontroll csoport tagjaival szemben egyszer sem 6-
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reztek fáradtságot, nem kértek szüneteket a fölmérés fázisai között. Beszélőkedvük - különösen az emlitett kiugró
pontoknál összehasonlithatatlanul narrvobb volt /hibáik vontak le azok értékéből, s isy csak ilyen arányban kertilter
fölénybe/.
.4.4 2. A földolgozások után két hónappal tört6nt n eml5kezeti"
fölmérések eredményei:

Kisérleti

2

A

2

1.
2.
3.

17
19
26

15
2o
24

24
22
23

4.

19

23

5.

2o
16
29
28
15
18

28
18
23
19
24
22

6.
7.
8.
9.
lo.

csoport

2
19
16

1

átlag

5

3,25

5

2

22

14

2

18
22
15
17
22
24

13
2o
lo
14
16
12

1
4

3,84
3,53
3,66
3,25

3

3 ) 81

2

3,7o
3,40
3,47

3,45

4

Összesitve /osztályzatok számában/
2o9
2o7
216
139
29
3,54
összesitve /osztályzatok %-arányában/
25,9 27 ) - 26 ) 1 17,4
3)6
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Kontrol 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo.

1

A

2

15
lo
8
11
9
6
8
lo
5
4

17
16
13
16
22
lo
21
2o
9
11

lo
19
16
17
18
21
lo
13
15
19

cso7)ort
1
9
8
11
lo
9
14
12
lo
16
18

2
29
27
32
26
22
29
29
27
35
28

Különbs4g

4t1ag
3 1 00
2,91
2,68
2,90
3,00
2,58
2,8o
2,81
2,40
2,43

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

összesitve /osztályzatok számában/
86 155 158 284 117 2,76

8
19
43
22
22
26
36
32
42
43

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

+ 28

%

Összesitve /osztélyzatok %-arányában/
lo 1 8 19,4 19 ) 7 35,5 14,6
A kis4rleti 4s a kontroll csoportnak felejtési százalé-

kai

a

k4t fe1mér6s

adatainak

Kis5r1eti

tükr5ben:
Kontroll

csoport

1.
5 %
2.
7 %
3.
3 %
4.
2 %
8 %
5.
6.
11 %
12 %
7.
8.
8 %
5 %
9.
lo.
17 %
összesen:

23
24
28
21
18
35
34

6%

26

%
%
%
%
%
%
%

25%

33
34

%
%

Kil1önbs4g:

18
17
25
19
lo

%
%
%
%

24%

22

%

17%
28%

17

%

2o

%

/A fölm6r6sek adatait 4s a felejt6s-killönbségeket a mellelkelt
t6glányos ábrAzolásu grafikon szem161teti./
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A fölmérés rövid elemzése, kiemelendő vonatkozásai:
- a szókincs már szilárdabb, mint a hagyományos nyelvoktatásnál;
- a nyelvtani variációk /3-as pont!, nyelvtani elemző és analógiás készség /4-es!, az önálló tartalomelmondás /7- es!,
a társalgásvezetés 18-as/, az étalakitott tartalom elmondása
és leirása 19-es!, az uj szöveg megértése /10-es pont/ területén a különbség erősen megnőtt, illetve naayon megváltozott
a kisérleti csoport javára;
- a kisérleti csoportnál nagyon sok a jó jegy /ritka jelenség, hogy a jó-jeles a legtöbb, a kontroll csoportnál föltünő a középrész „kiesése": a fő csoport a jó és el6gstiges osztályzatoké, nagy a tanulók tudásbeli szétszakadása. /Ms esetben végzett emlékezeti fölmréseim is ugyanezt a képet
mutatják a ciklusos s a hagyományos tanitás összehasonlitgsakor./;
- feltűnő a kisérleti csoportnál, hogy a nyelvtani variációk
és az elemző-analógiás /3-as, 4-es/ feladatcsoportot alig
felejtették;
- a kisérleti csoport tanulói most is az első fölmérést megközelitő lendülettel dolgoztak, a kontroll csoport munkája
inkább töprengő, az emlékezés feladatára koncentráló volt,
még ha a feladatokat jól oldották is meg;
- a tanulók véleményét a következőkben összegezhetjük: a kisérleti csoport tanórákon végzett munkája sokkal nagyobb mértékben igénybevette figyelmüket, de azt m5rTis - kivOtel
- egységesebbnek és ezért könnyebbnek tartják. Az otthoni
munkát is lérryegesen könnyebbnek érezték a kisérleti csoportban. A számonkérés nem ijeszti őket, mindössze jó szereplési
lehetőséget látnak benne, és a sok szereplés, beszéd révén
gátlástalanok. A kórusmunka mindenkinek tetszik. Az eredményt
még az osztályzatok tükrében mutatkozó aránynál is jobbnak
tartják, mikor később a végeredményről értesültek, azt nagyon
uszükmarkunak" érezték a kisérleti csoporttal szemben.

289.
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4. 3. A tanulók otthoni munkájának idejét, munkáit egy alkalommal mértük föl, a 2. olvasmány földolgozása során, a számonkérésre való fölkészüléskor.
A tanulók egy loo percre beosztott lapot kaptak, arra kellett ráirják, mit csináltak az otthoni munkában, és melyik tevékenységük mennyi ideig tartott. A 2o-2o tanuló lapjait öszszesitve a következő kép tárult elénk:
4.3. 1. A kisérleti csoport tanulói a k .3vetkező munkákat végezték:
- előkészület:
2 perc
- modellmondat-variéciók:
8 perc
- kontrasztiv olvasás:
6 perc
- kapásforditások:
5'perc
szóforditás, AW-gyakorlat, szótanulás:lo perc
- időcskkentés /6-szori olvacás/:
8 perc
- kérdéskapcsolás előkészitise /szóban/: 7 perc
- irásbeli feladatmegoldás:
8 perc
Teljes elfoglaltságuk átlagosan:

54 perc

4.3. 2. A kontroll csoport otthoni munkái:
- előkészület:
4
9
- szótárazás:
- szótanulás, ragozás, mondatkészitések: 17
5
- forditás:
4
- nyelvtani elemzés, példák készitése:
- kérdések készitése /tebbnyire irásban/:13
12
- válaszkeresés a szövegből, elmondás:
3
- összefoglaló szövegolvasás:
14
- irásbeli feladatok:
Teljes elfoglaltságuk átlagosan:

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc

81 perc

/Két tanulónak - mindketten jelesek - a munkáját itt nem számithattuk be, mert bevallásuk szerint eikérték a kisérleti
csoport mintamondatait, azt gyakorolták, valamint papirjukon

29o.

V. 4.4./ 290.
leirták, hogy a ciklusos tanitási módszer eljárásait is vér, ezték. Négy tanuló mástól kérte el a szószedetet, 5 nem adott válaszokat, csak kérdéseket készitett./
4.3., 3. A kisérleti csoport tehát a kontroll csoportnál 34
százalékkal kevesebb időt töltött tanulással, s nyelvi tevékenységük otthon is több, mint kétszerese volt a kontroll
csoporténak. A kisérleti csoport mindegyik tagja elvégezte ni
kontrasztiv olvasást, időcsökkentist, a modellmondat munkáit,
általában ezekkel a jobb tanulók jóval több időt töltöttek,
mint társaik.
.4.1, 4. A bemutatott fölméréseknek értékelésénél figyelembe
kell venni, hogy a két módszer összehasonlit6sa viszonylag
rövid ideig folyt, hosszabb időszak alatt a különbségek bizonyára jóval élesebbek lennének, valamint hogy a ciklusos
nyelvtanitási módszer két alapvető eljárásának, a rendszeres
és programczott ismétlésnek 4s a nyujtott folyamatu anyagföldolgozásnak alkalmazésáról a kisérlet idején le kellett
mondanunk.
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