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Somos Béla: 

A nyelvtanítás és az országismeret oktatása 
kapcsolatának néhány kérdése* 

Az országismeret és a nyelvtanítás - tanulás 
összefüggése magától értetődő, hiszen egyrészt: 

a./ a nyelv megismerése kulcs lehet az illető 
or8zág}nép megismeréséhez^ 

b./ másrészt: a nyelvország történetére, kul-
túrájára vonatkozó ismeretek érzelmi és 
intellektuális motivációt, kiindulópontot, 
s állandó fogódzót jelenthetnek a nyelvta-
nítás és tanulás veritékes munkájában. 

Az összefüggés egyértelmű, a módszertani megkö-
zelítés, a gyakorlati megvalósítás módozatai, a tananya-
gok meghatározása és időbeli beosztása azonban sokféle 
lehet, mivel mindez számos egymásra ható, egymást befo-
lyásoló tényezőtől függ. 

Az országismeret és a nyelvtanítás közötti ará-
nyok meghatározásakor figyelmet érdemlő tényezők: 

a./ az oktatás színhelye /A nyelvországban vagy 
azon kívül történik-e, következésképp a 
téma direkt megközelítésének lehetősége 
fennáll-e?/ 
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b./ a nyelvország és a nyelvet tanuló diák 
hazája közti történelmi, társadalmi különbségek, a 
földrajzi távolság mértéke 

c./ a tanítványok életkora, előzetes tájéko-
zottsága, érdeklődési köre 

d./ a nyelvtanítás célja és a cél eléréséhez 
rendelkezésre álló idő 

e./ a csoportösszetétel a nyelvismeret szem-
pontjából /Azaz többnyelvű vagy egynyelvű csoportról 
van- e szó, tehát a közvetítőnyelv alkalmazása lehet-
séges és célszerű- e, vagy nem, és ha igen, milyen mér-
tékben?/ 

Fentiek még bizonyára számos egyéb szemponttal 
kiegészithetők. 

A külföldieket egyetemi tanulmányokra felkészí-
tő intézmények munkájában - ugy vélem - közös, hogy: 

a./ az oktatás színhelye, az illető ország köz-
vetlen megismerésének és megismertetésének lehetőségei 
számottevőek; 

b./ a nyelvország és a nyelvet tanuló diákok 
hazája közötti történelmi, társadalmi, szokásbeli különb-
ségek eltérő mértéknek, hallgatóink jelentős százalékát 
tekintve: számottevőek^' 

c./ a tanítványoknak a nyelvországra vonatkozó 
tájékozottsága megérkezésükkor meglehetősen szUkkörű, 
ill. a hallgatók egy része nemcsak hiányos, hanem egye-
nesen téves ismeretekkel érkezik; 
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d./ a nyelvtanulás célja - a hallgatók több-
sége számára-nem a fogadó ország megismerése, hanem -
az egyetemi tanulmányokhoz szükséges nyelvtudás, s 
ennek révén a diploma megszerzése; 

e./ közvetítőnyelv alkalmazása - részben az 
oktatási folyamat egészének célkitűzése, másrészt a 
hallgatói csoportok többnyelvűsége, az idő szűkössége 
miatt - csak szűk keretek közt célszeríí és lehetséges. 

A felsorolt tényezők összhatása folytán formá-
lódott ki - mintegy másfél évtizedes kísérletezés után -
intézetünkben az országismereti oktatásnak jelenlegi, 
viszonylag komplexnek mondható, de korántsem végleges 
formája. 
Kis történeti visszapillantás a kérdés megköze lít esehez: 

1./ a hatvanas évek végén, a hetvenes évek ele-
jén az országunkról szóló tájékoztató előadások a hallga 
tók nagyobb csoportjai által ismert közvetítőnyelven 
folytak; 

2./ a 70-es évek közepétől a 80-as évek elejéig 
a tanév második felében heti 2 órában a célnyelven, va-
gyis magyarul önálló tantárgyként tanítottuk az ország-
ismeretet ; 

3./ az ötnapos tanítási hét bevezetéséből adó-
dó óraszámcsökkentés az önálló országismereti tantárgy 
megszűnését hozta magával 1981/82-ben. 

Jelenleg - az 1985 szeptemberében jóváhagyott 
tantervünkben - az országismeret nem szerepel önálló tan 
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tárgyként. Az országismereti aspektus azonban a nyelv-
oktatás minden szakaszában jelen van. A nyelvtanítás 
első heteiben ez mint pl.a megfelelő viszonylatokhoz 
illő tegező ill. magázó formák használata, ill. az 
egyéb udvariassági, s szituációkhoz illő szóhasználat, 
beszódfordulatok tanítása jelentkezik, majd a következő 
hetekben előbb a közeli, majd a távolabbi környezet, a 
szokások, a kiemelkedő jelentőségű történelmi események 
és személyiségek bemutatása következik. 

Tekintettel arra, hogy míg egyfelől a megérke-
zés utáni időszakban a hallgatók érdeklődése és affini-
tása talán a legnagyobb, másfelől viszont a célnyelven 
bonyolult és hosszabb tájékoztatásra ekkor nincs lehe-
tőség, 3-4 előadásból álló előadássorozatot tartunk, 
melyek a hallgatók által ismert nyelven hangzanak el. 
/E tanévben 14 nyelven, köztük khmer, pastu, koreai, lao 
nyelven voltak ezek az előadások/. 
Ezek az előadások az ország földrajzára, gazdaságára, 
történetére és a jelenkori társadalmára vonatkozó kérdés-
köröket ölelték fel. 

A mintegy 2000 szóból álló szókincs megszerzése 
után - ahogyan a többi intézetben, ugy nálunk is - a 
nyelvoktatás tananyagainak szövege és lexikája az illető 
szakiránynak megfelelően formálódik. /Az öt szakirány: 
közgazdász, bölcsész, műszaki, agrár és orvosi szakirány/. 

t 
A közgazdász és bölcsész szakirányban az országismereti 
aspektus jelenléte magétól értetődő, hiszen a feldolgo-
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zott és feldolgozandó szövegek egy része adaptélt/ill. 
- később - eredeti irodalmi, szakirodalmi szöveg. Ezek 
a nyelvország gazdaságéról, társadalmáról, történetéről, 
kultúrájáról, szokásairól, mindennapi életéről szólnak. 

A nyelvországgal való ismerkedésre a műszaki és 
orvosi szakirányú csoportok nyelvóráin is adott a lehe-

" / 

tőség. A műszaki szakirányú csoportokban pl. egy-egy 
nagy feltaláló életének és munkásságának bemutatása ré-
vén, az ország iparáról, egy-egy ipari létesítményről, 
építészeti alkotásról, gyárról szóló szöveg segítségé-
vel, az orvosi szakirányú csoportokban az ország egész-
ségügyi ellátáséról, egy híres orvostudós vagy biológus 
életéről szóló szöveggel. Intézetünk nyelvkönyvei közül 
talán az agrár szakirányú nyelvkönyvben történt a legsi-
keresebben a szakirányú és országismereti aspektus egye-
sítése. /Kéhány olvasmánycíms A magyar mezőgazdaság; 
Szövetkezeti mozgalom a különböző társadalmi rendszerek-
ben; Az élelmiszerek konyhai feldolgozása - a magyar 
konyha; A növénynemesítés - a dinnye meghonosítása Ma-
gyarországon ; A tokaji szüret; Erdő- és vadgazdálkodás; 
Halászat - a Balaton élővilága stb./ E felsorolt olvas-
mányszövegek megfelelnek a hallgatók szakirányú érdeklő-
désének, lexikájukkal segítik a biológia, kémia tanítá-
sát, így ezzel alapfeladatunkat, az egyetemi tanulmányok 
ra való felkészítést szolgálják, ugyanakkor azonban je-
lentős mennyiségei, az országra, a társadalomra vonatkozó 
ismeretanyagot is adnak. 
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Tekintettel arra, hogy az intézet olyan nyelv-
tanfolyamokat ia szervez, amelyek nem az egyetemi tanul-
mányokra készítenek fel, a közelmúltban elkészült a ha-
ladó nyelvtanfolyamok és nyelvtanulók száméra egy olyan 
tananyag is, amelyben az országismereti tematika dominál. 
/Ebben a jegyzetben pl. az egyik olvasmány a külföldön 
legismertebb költőnkről, Petőfiről szól, egy másik az 
országokat egymással összekötő folyónkról, a Dunáról, 
egy harmadik a világhiríT zeneszerzőnkről, Bartókról./ 

Fentiek minden bizonnyal jelzik, hogy a nyelv-
ország megismertetését igen fontosnak tartjuk az oktatás 
minden szakaszában, olyannyira, hogy a nyelvoktatás egé-
szétől nem is különíthetjük el. A téma fontosságát mu-
tatja, hogy éppen az országgal való ismerkedés, az or-
szágról való beszélgetés során adódik lehetőség a poli-
tikai kérdések megvitatására is. S a szó, hogy "megvita-
tás" kifejezi, hogy megbeszélésről, esetenként tényleg 
vitáról van szó, amikoris - minden bizonnyal a tanév 
második felében, utolsó harmadában, tehát a nyelvismeret 
viszonylag magasabb szintjén - a diákok /a tanár irányí-
tásával/ a nyelvet is gyakorolva vitatkoznak egy-egy té-
máról. Nyilvánvalóan ez igen tudatosan megtervezhető és 
megtervezendő a tanár részéről, de a vita váratlan for-
dulataira, esetleg nem várt kérdésekre is számítanunk 
kell. S nem mondhatunk le a spontaneitás, az ad hoc jel-
leg érvényesítéséről sem, és itt egyrészt a tanév folya-
mán adódó bel- és külpolitikai események megbeszélése, 
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másrészt a diákok egyéni érdeklődéséből, tájékozódásá-
ból adódó kérdésekre gondolunk. 

Az eddig elmondottak az ország megismertetésé-
nek közvetett, verbális módozataira vonatkoztak. Tekint-
ve azonban, hogy oktatásunk a nyelvországban folyik, 
számtalan lehetőség van a direkt, közvetlen ismerkedés-
re is, s ez megfelelő szóbeli tájékoztatással kiegé-
szítve az országismeret "tanításának" legteljesebbnek 
tekinthető formája. Egy-egy háromnapos országjáró kirán-
dulás - melynek során baráti találkozókra, egyetemláto-
gatásokra, gyár- vagy tsz-látogatásra is sor kerül -
mind az országismeret, a nyelvtanulás, a közösségformá-
lás, a szórakozás, szellemi pihenés, kikapcsolódás ki-
váló lehetőségét jelenti. De az egy-egy napos kirándulá-
sok, a színházlátogatások, a kiállítások megtekintése, 
a tv műsorának figyelemmel kísérése, az líjságolvasás, 
az olvasottak, látottak, tapasztaltak tanulócsoport-
vagy szekciókeretben való feldolgozása, megbeszélése 
szintén egyidejűleg szolgálja az országismertetés és a 
nyelvtanítás célkitűzéseit. 

Összefoglalva: az országismeret és a nyelvtaní-
tás-tanulás - megítélésünk szerint - egymást kölcsönösen 
kiegészítő és feltételező kérdéscsoport. Annak meghatá-
rozásában, hogy egy-egy adott csoportban, az oktatás kü-
lönböző szakaszaiban a direkt vagy az indirekt megköze-
lítés arányai hogyan alakuljanak, számos tényező játszik 
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szerepet. Alapelvnek vehetjük, hogy a nyelv és az or-
szág megismertetése nem járhat külön utakon, nem feled-
kezhet meg egyik a másikról, a kettő közötti harmónia 
az oktató-nevelő munka eredményessége szempontjából 
kulcskérdés. Tekintettel arra, hogy hallgatóink az elő-
készítő év után még 5-6 évet országunkban töltenek, 
ilyen irányú és jellegű tevékenységünk egy hosszú fo-
lyamat első szakasza, melynek természetes folytatása a 
hallgatóinkat fogadó egyetemek, főiskolák munkája. 


