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a magyar nyelv tanára öntötte. A tapasztalat azt bizo-
nyította, hogy mindkét fél nyert a kísérlet során: a 
magyaiS«órán a motiváció miatt, fizika órán a megfelelő 
előkészítés miatt vált eredményesebbé az oktatómunka. 
Igazi nyertesek azonban a diákok voltak. Hasznos lenne 
a pozitív tapasztalatok alapján a munka folytatása. Igaz, 
hogy a szakirányú nyelvi jegyzeteket szaktanárok lektorál-
ták, ezzel a szakmai hibáik előfordulása kiküszöbölődött, 
de ez nem pótolja a jegyzetírást megelőző időszakban vég-
zett előkészítő munkát. Véleményünk szerint erre a jövő-
ben sokkal nagyobb gondot kellene fordítanunk. 

Kovácsi Mária: 

Nyelvoktatás és szaktárgyi oktatás 

Ha a NEI történetét tekintjük, abban mindig fon-
tos szerepet játszott az un. szakosok-magyarosok közötti 
ellentét vagy mérkőzés, vetélkedő, ahogy tetszik. Bár 
személy szerint a két tábor egyes tagjai nagyrabecsülhet-
ték egymást, sőt kitílnő kapcsolatokat tarthattak fenn, a 
felszínen állandó huzakodás folyt, amely a másik fél mun-
kájának, szerepének, jelentőségének kölcsönös fitymálásá-
ban nyilvánult meg. A szakosok részéről hangoztatott di-
vatos nézet szerint a nyelvoktatáshoz nem szükséges külö-
nösebb szakértelem, magyaros körök szerint viszont a sza-
kosok szerepe főleg a hallgatók nyelvi szintjének rongá-
lásában merül ki. 
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Mindez nagyon komolytalan dolognak látszana 
- mivel természetesen nem is feltételezhetjük, hogy 
intelligens emberek komolyan gondolják - ha a vicces 
ócsárlások mögött nem feszülnének igazi ellentétek. 

Mindkét felet rettenetesen szorítja az idő. 
A diákokat - főleg a gyenge képességűeket - nem tud-
juk megfelelően megtanítani magyarul. Ezért panaszkod-
nak az egyetemek. A diákokkal - főleg a gyenge előkép-
zettségííekkel - az adott időkeretben nem tudják pótol-
tatni szaktárgyi tudásuk hiányosságait. Ezért is pa-
naszkodnak az egyetemek. A két tábor oktatási-szakmai 
érdeke tehát azt kívánná, hogy egymás rovására kiter-
jeszthessék oktatási idejüket, mivel máshonnan nem nyer-
hetnek időt. 

A másik ellentét gyakorlati, oktatásszervezési 
érdekek között feszül. A magyarosoknál az első időszak-
ban heti 30 magyarórát kell ellátni egy csoportban, a 
második félévben tizenkettőt. Az első félévben tehát meg 
kellene két és félszerezniük önmagukat. Ez nem megy, és 
az ad hoc bevetett segéderők működése gyakran még tovább 
nehezíti munkájukat. A szakosoknak viszont a kezdeti 
kényszerpihenő után a második félévben kellene megsokszo-
rozódniuk. Ahhoz, hogy óraszámuk egyenletesebb legyen, 
minél korábban kellene kezdeniük. 

Az intézet története során ezek az ellentmondó 
érdekek szülték - sok vita és kitérő után - a jelenlegi 
status quo-t: a lépcsőzetes szaktárgyi belépést. Minden-
ki tudja, hogy ez a nehezen kialakított törékeny egyen-
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súly nem borítható fel, mert nem tudunk jobbat. Azt is 
tudjuk, hogy ez kényszermegoldás. Természetesen nem ide-
ális, hogy 6 heti nyelvtanulás után fizikát kell tanulni 
magyarul, 9 heti után történelmet. /Mi lenne velünk, ha 
ezt kívánnák tőlünk pl. kínai nyelven?/ Az ideális meg-
oldás csak a kétéves képzés lehetne - legalább a gyen-
gék számára - de erre sincs lehetőség. 

Felmerülhet a kérdés, miért kell rágódni minde-
zen, ha nem segíthetünk. Két okból vettem elő a témát, 
amelyről már régóta nem beszéltünk. Egyrészt vannak fi-
atal tanárok, akiknek talán jó tudni, hogy mennyi vívó-
dás után alakult ki a jelenlegi helyzet, tehát ne gondol 
ják, hogy ami nem jó, ami nehezíti a munkájukat, az köny 
nyen megváltoztatható lenne egy kis jóakarattal. 

Másrészt pedig azért, mert ebben a tanévben meg 
jelent egy reménykeltő kezdeményezés. 

Az egyik szakos - a Budaőrsi úton - fogta magát 
és beiratkozott főiskolára, magyar szakra. Ugyanakkor be 
lépett gyakorolni egy olyan magyaroshoz, akitől a leg-
több kritikát várta. Terve az, hogy megpróbál kétéltuvé 
alakulni. Ennek nemcsak az az előnye, hogy mindkét félév 
ben azt a tárgyat taníthatja, amelyikből tanárhiány van. 
Még nagyobb értéke van annak, hogy ha első naptól végig-
kíséri a csoport nyelvi fejlődését, akkor kezdheti el 
igazán úgy saját tárgya tanítását, hogy minden szóról, 
minden szerkezetről tudja, hogy értik-e, ha nem értik, 
miért nem, és hogyan lehet megmagyarázni. Igaz, hogy a 
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többi gyakorló órát tartó TTK-s tanár is megismeri a 
csoport nyelvi szintjét, de a nyelvoktatásban mégsem 
mindegy, hogy valaki szakértelemmel, szakképesítéssel 
működik-e. 

Nem mindenkitől várhatjuk, hogy ugyanezt te-
gye. Nem mindenkinek van hajlama, kedve hozzá. A Herder 
Intézetben kötelezték a szaktárgyakat tanító tanárokat 
a némettanári képesítés megszerzésére. Én óvakodnék 
ilyet ajánlani. De nagyon buzdítanám rá a fiatal taná-
rokat. Hátha többen is vannak, akiknek kedvük lenne, és 
az intézet ezt többféle módon támogathatná. 

A szaktárgyi és nyelvoktatás koordinációja, 
együttes minőségi fejlesztése akkor válna lehetségessé, 
ha a személyi feltételek javulásával csökkennének a 
szorító óraszám-problémák, és a gyakran nem megfelelő 
külső oktatók alkalmazása megszűnhetne. /A megfelelőkre 
természetesen mindig szükség lesz./ 

Dr. Major Györgyné: 

Néhány gondolat a nyelvi és szaktárgyi oktatás 
közelítéséről 

Havas Ágnes bevezetőjében igen körültekintően 
elemezte a magyar nyelvi és a szaktárgyi oktatás közötti 
együttműködés meglévő formáit és a továbbfejlesztés le-
hetőségeit. Ezekhez szeretnék néhány kiegészítő gondola-
tot elmondani. 


