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Berényi Mária
Kontrasztív szemlélet a magyar mint idegen nyelv

oktatásában

A cím félrevezetõ lehet: tudományos témát ígér, holott csak az oktatási gyakorlat
egy lehetséges aspektusáról szeretnék szólni. Az APEH zsargonjából kölcsönözve
a kifejezést, önkorrekciót fogok végezni; egész korábbi gyakorlatommal, gyakorla-
tunkkal kapcsolatban egy egészében még ki sem próbált gondolatkísérletrõl számol-
nék be. Eddigi oktatási gyakorlatunkra intézetünkben javarészt az egynyelvûség
nyomta rá a bélyegét. „Tömegméretekben” évtizedekig csak egyetemi elõkészítés
céljára oktattuk a magyar nyelvet, az ösztöndíjas elõkészítés fénykorában több mint
50 nemzetiség számára. A szükségbõl kovácsolt erényként jelenítettük meg az adott
helyzetben egyedül üdvözítõ módszert: a nyelvet önmagából, önmaga segítségével
magyaráztuk, vezettük le az ismerttõl az ismeretlen felé haladva, s a nyelv belsõ
kontrasztivitását hívtuk segítségül. Nagy szerepet játszott a módszer sikerében a
nyelvtanulók motivációja: egy év alatt bármi áron el kellett jutni az egyetemi tanul-
mányok folytatásához szükséges nyelvi szintre. Az arabok kommunikációs kénysze-
re, az afrikaiak vasszorgalma, az európaiak nyelvtanulási rutinja nélkül nem lehe-
tett volna annyira eredményes a munkánk.

Mára a helyzet megváltozott: a „vevõkör” kiszélesedett, a motiváció különbö-
zõ típusú és mértékû, az egyetemre készülõk mellett megjelent egy igen sokrétû
igényt képviselõ, magyar nyelvet tanulni kívánó közönség. A nemzetiségi összeté-
tel is alapvetõen változott: csak egy maradt meg: a nyelvi kiinduló helyzet bábeli
mivolta. És még valami: az idõ viszonylagos szûkre szabottsága. Mert az idõténye-
zõ fontos minden nyelv (és más stúdium) esetében, de a kevésbé kurrens nyelvek-
nél, amelyek közé kénytelenek vagyunk a magyart is számítani, különösen az.

Ebbõl kiindulva is alapvetõ célkitûzésünknek kell lennie, hogy minél idõ- és
energiatakarékosabb, minél hatékonyabb, ugyanakkor minél „fájdalommentesebb”
módszereket keressünk a nyelvtanításban. Úgy gondolom, hogy ha a magyar ide-
gen nyelvként való oktatásában a szükséges és lehetséges módon figyelembe vesszük
a tanuló anyanyelve és a magyar mint célnyelv közti hasonlóságokat és különbözõ-
ségeket, és a figyelmet tudatosan ezekre irányítjuk, idõt, energiát, fájdalmat taka-
ríthatunk meg.

A nyelvoktatási divatok, irányzatok különbözõ módokon viszonyulnak az anya-
nyelv és a célnyelv kapcsolatához. A hajdan volt fordításos módszer sokszor az anya-
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nyelv „lerontása” árán is törekedett a pontos megfelelések megtalálására, távlati cél-
ként sem tûzve ki a célnyelven való gondolkodást, míg a direkt módszer és részben a
kommunikáció-központú módszerek szándékosan vagy önkéntelenül szemet hunynak
afölött, hogy a nyelvtanulónak anyanyelve is van. Pedig – ha tetszik, ha nem – a ta-
nuló a tudatosság minimális fokán is igényli a célnyelvi jelenségek anyanyelvi magya-
rázatát, fordítását, s ha azt nem kapja meg, jól-rosszul megalkotja a maga számára, a
maga eszközeivel, igyekszik megtalálni anyanyelvében a tanult idegen nyelvi szerkezet
megfelelõjét. Ha olyan jelenséggel találja szembe magát, amely az anyanyelvébõl,
esetleg az általa korábban tanult idegen nyelvbõl hiányzik, azt nehezen fogadja be:
például magyarok a többféle igeidõt, külföldiek a tárgyas ragozást; ha viszont az anya-
nyelve gazdagabb bizonyos területen, „pótolni” igyekszik a hiányt. Ezért találkozha-
tunk kezdõ nyelvtanulóknál a Megyek vagyok, mentem voltam, menni vagyok -féle
alakokkal: akiknek az anyanyelvében megtalálható a cselekvés folyamatos aspektu-
sának jelzése, valami módon ki akarják azt fejezni magyarul is.

Két, egymástól eltérõ elvet tükröz a kétnyelvû vagy egynyelvû tankönyv kérdése.
Az anyaországban kiadott, világnyelveket oktató tankönyvek általában egynyelvû-
ek, míg az ugyanezen nyelveket más országokban idegen nyelvként szemlélõ tan-
könyvek nagy része kétnyelvû. A kétnyelvûség sem mindig aknázza azonban ki azt
a lehetõséget, hogy a kiindulási és célnyelv közti megfelelésekre, illetve különbö-
zõségekre kitérjen.

Az utóbbi évtizedekben kiadott magyar nyelvkönyvek javarészt egynyelvûek, de
az idegen nyelvi magyarázatokkal ellátott nyelvkönyvekre sem jellemzõ, hogy a tananyag
szerkesztésében, a gyakorlás súlypontozásában tudatosan figyelembe vennék a kiindu-
lási, illetve a magyar mint célnyelv közötti azonosságokat és eltéréseket. Ez részben abból
adódik, hogy több tananyaghoz is készült több nyelvû magyarázat (Kovácsi Mária: Itt
magyarul beszélnek; a Magyar Nyelvi Intézet munkacsoportja: Tanuljunk magyarul CD),
így a magyarázatok nem térhettek ki az egyes nyelvekkel kapcsolatos különbözõségekre;
a tanulást mindenképpen segítõ idegen nyelvû magyarázatok inkább csak deskriptív in-
formációt adnak a magyar nyelvi jelenségekrõl.

Úgy érzem, meg kellene próbálnunk a tudatos nyelvtanulást új módon megkö-
zelíteni, s az oktatási módszerek sorába, az õt megilletõ helyre beemelni a kontrasztív
szemléletet. Ehhez persze feltétlenül szükség van az oktatott tanuló(csoport) anya-
nyelvi rendszerének ismeretére. Nem feltétlenül szükséges (bár jó lenne) tudni is
ezeket a nyelveket, de ez lehetetlen valamennyi tanuló esetében. A nyelvek szerke-
zeti leírását viszont mindenkinek módja van vagy lenne megismerni. Csoportos
nyelvoktatásunkban a legtöbb esetben nincs lehetõség – talán szükség sem – arra,
hogy azonos anyanyelvûek legyenek csak egy csoportban, de a tanárnak az oktatás
során lehetõsége van figyelembe venni valamennyi tanuló anyanyelvének sajátos-
ságait. Segítséget nyújthat a nyelvek szerkezetének megismerésében a most meg-

BERÉNYI MÁRIA



109

109. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

jelent „A világ nyelvei” kötet (Akadémiai Kiadó 1999). A nyelvek összevetésével
tudatosan hívhatjuk fel a hallgatók figyelmét azokra a lehetséges interferencia-je-
lenségekre, amelyek azonos anyanyelvûek tipikus hibáit idézik elõ.

Mostani csoportom indulásával illusztrálnám, mit nevezek kontrasztív szemlé-
letre törekvõ nyelvtanításnak. E példával arra szeretnék rávilágítani, hogy a kont-
rasztív szemléletbe – az én olvasatomban – mindenfajta külsõ és belsõ, fontosabb-
nak és kevésbé fontosnak látszó, grammatikai és formális jegyek szembeállítása
beletartozhat. Amerikai és kínai hallgatók ültek egymás mellett, és nem tudtam, mit
fogok kezdeni e két egészen eltérõ anyanyelvû (és kultúrájú) diákcsoporttal. Azu-
tán rögtön az elsõ nap elõkerült a két nyelv közötti – szinte egyetlen – azonosság a
magyarral szemben: a szavaik feltûnõ rövidsége. És ezzel megteremtõdött a továb-
bi munkához nélkülözhetetlen összhang a kétféle náció között: egyformán nehéz volt
számukra, ugyanannyi gyakorlást igényelt a hosszabb magyar szavak kiejtése.

Végül még egy megjegyzés, mielõtt a konkrétumokra térnék. Az általam ismert
tananyagok közül a leginkább Dohár Péter Kis Angol Nyelvtana tükrözi azt a szem-
léletet, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, s amelyet a magyar nyelv oktatásá-
ban is követendõnek tartok. Nem törekedve abszolút teljességre, funkcionális leíró
rendszerét nyújtja az angol nyelvtannak, minden jelenség magyar megfelelõjét meg-
adva, számos példát hozva a megfeleltetésekre.

Most térjünk át néhány olyan magyar nyelvi jelenségekre, amelyekkel kapcso-
latban minden bizonnyal a legtöbb idegen ajkú figyelmét érdemes felhívni az anya-
nyelvükkel való esetleges egyezésekre és a gyakoribb különbözõségekre. A felso-
rolás korántsem teljes, nem akar, nem is tud az lenni, már csak azért sem, mert végül
is nyelvenként különbözõ jelenségekrõl lehet szó. A cél a figyelem felhívása arra,
hogy minél többször állítsuk tudatosan szembe a magyar nyelv egyes jelenségeit a
tanuló anyanyelvével. Az összevetés egyik eszköze lehet a fordítás is, ha erre mód
van. Ha a szótári formák mellett példák felsorakoztatásával is egymás mellé állít-
juk a két nyelv hasonló jelentésû szerkezeteit, jobban tudatosíthatjuk a magyar sa-
játosságokat. Például a ’vkinek szüksége van valamire’ a franciában a magyarhoz
hasonlóan birtokos szerkezettel fordítható: „avoir besoin de...”, csak a -ra/-re meg-
felelõje a teljesen más alapjelentésû „de”; az oroszban megvan a magyarhoz hasonló
dativusos forma, a szükséglet tárgya alanyként jelenik meg, míg az angolban a me-
rõben más aspektusú „sy needs sg” tranzitív ige a megfelelõ. Ugyanakkor a fenti
alapformában a topik–predikátum szórendi megfelelés hasonló a különbözõ nyel-
vekben. (Egyébként az oktatás során valamikor érdemes idõt szentelni az aktuális
tagolás kérdésének, s ezt is összevetés tárgyává tenni.)

A nyelvek összevetésekor nemcsak a grammatikai sajátosságokat érdemes fi-
gyelembe venni, hanem egyrészt a lexika körébe sorolható jellegzetességeket, más-
részt látszólag jelentéktelen formai jellegu specifikumokat is, például a szavak adott
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nyelvre jellemzõ hosszúságát (amirol már tettem említést), valamint szupra-
szegmentális elemeket: a szó- és mondathangsúlyt, intonációt stb.

A lexikai kontrasztivitás figyelembevételérõl beszélek például akkor, ha felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a szótárban jelzett jelentéstartományok nem pontosan felelnek
meg egymásnak a két nyelvben. Pl. a magas melléknév csak akkor high, ha hegy, de
ha ember, akkor tall. Az old öreg, ha ember, régi, ha épület, kivéve, amikor mégis
öreg az épület. Az angol ask ige lehet kér és kérdez magyarul, attól függõen, hogy
direct object (tárgy) vagy for prepozíció áll mellette. A latin eredetû szavak jelentés-
beli eltérését az angolban és magyarban jól illusztrálja Werner Lansburgh-nak a nyelv-
tanulással kapcsolatban írt Drága New-see c. szellemes könyve (aminek elolvasását
egyébként mindenkinek ajánlom): a konzekvens angolul nem consequent, amely in-
kább következést jelent, hanem consistent; az angol eventual nem eventuálist (eset-
legest) jelent, hanem véglegest. Persze lexikai kontraszt a vonzatként használt pre-
pozíciók és ragok/névutók megfelelése, illetve meg nem felelése, amelyeknek
gyakorlására soha nem lehet elég idõt szánni. És ezeknél még sokkal markánsabb a
kontraszt, amikor például egy magyar jelzõs szerkezetnek a másik nyelvben egyet-
len fõnév felel meg: ahol például gyakran találkozni oroszlánnal, ott egyetlen lexi-
kai egység jelezheti, hogy éhes, vad vagy haldokló oroszlánról van-e szó.

Ha a hallgatók anyanyelvében nagy számban vannak jelen nomenverbumok,
vagy a magyar tranzitív – intranzitív igepároknak egyetlen ige felel meg, különös
jelentõsége van a gyakran elõforduló képzõk tanításának, legalábbis jelenlétük tu-
datosításának a tanult lexikában. Az angol start szó például egyaránt jelenthet in-
dul, indít igét, indulást és indítást.

Hogy a lexika és grammatika nem mindig harárolható el egymástól élesen a
nyelvtanításban, arra eklatáns példa, hogy bizonyos nyelvek a magyarban gramma-
tikai eszközökkel kifejezett egyes jelenségeket lexikai eszközökkel fejeznek ki (pél-
dául az idoviszonyok kifejezésére csak idõhatározókat használnak a kínaiban, viet-
namiban, nincsenek igeidõk: ennek következménye az a tipikus hiba, hogy egy múlt
idejû eldöntendõ kérdésre (pl. Megírta a házi feladatot?) pozitív válaszként gyak-
ran felelik magyarul, hogy „Már” vagy „volt”).

A felsorolásban említett formai sajátosságok körébõl említhetjük a fentebbi
példán kívül a magyar a/az névelõ megkülönböztetésének tanításánál az angol a/an
vagy a francia le/l’-vel való párhuzamot.

A grammatikai összevetést kezdhetjük mindjárt a névelõkkel. Nem is tudnám
megmondani, kik hibáznak többet a névelõhasználatban: akiknek anyanyelvében van
(angol, francia, arab), vagy akikében nincs (orosz) névelõ. A szükséges határozott
névelõ elhagyása, illetve nem indokolt használata szinte azonos mértékû. A nyelvtu-
dás magasabb szintjén jelentkezõ probléma – amikor a tanuló már alapvetõen tisztá-
ban van a névelõhasználattal –, hogy az eltérõ vagy éppen az azonosságot fel nem is-
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merõ helyzet miatt tévesen használják a névelõt: Tipikus hiba még középhaladó szin-
ten is: Péter az iskolába jár, tegnap a moziban voltam (illetve lexikai hibaként a lét-
igés szerkezet helyett ilyenkor a moziba mentem formát szereti használni a külföldi-
ek többsége, amit már úgy megszoktunk, hogy észre sem vesszük); ezzel szemben: A
Magyarországon élek, Péter a diák; illetve Diákok megérkeztek; Ez utca kicsi.

Fontos tudnunk, mennyire széles a tanuló anyanyelvében a határozottság nyelvi
kifejezõeszközeinek a köre (hogy minden nyelvben van ilyen, az bizonyos; a hatá-
rozottság kategóriája nyelvi univerzálé, valamilyen szinten minden nyelvi/nyelvû
gondolkodásban jelen van): alapvetõen megegyezik-e a determinánsok eszköztára
a magyaréval (névelõk, névmások); ha igen, érdemes felhívni a figyelmet a hasz-
nálatbeli eltérésekre és azonosságokra (például anyagnév elõtt, különbözõ földraj-
zi nevekkel, utcanevek elõtt stb.). A határozottságról szólva a névelõkön kívül a
névmásokra is érdemes figyelmet fordítani. Figyelmet érdemel többek között a
mutató, illetve a személyes névmás utaló szerepe: John is here. I (can) see him. /
Látom. The children / the toys are here: I (can) see them. / Látom õket. Mindkét példa
problémát jelent a nyelvtanulónak: az elsõ azért, mert a magyarban a tárgyas rago-
zású ige elégséges az egyes számú határozott tárgy jelzésére, a második pedig fur-
csa módon azért, mert bár a legtöbb tanuló anyanyelvében is így van, nem szívesen
használják az õket személyes névmást többes számú élettelen tárgyra. Ha szándé-
kosan rámutatunk az azonos használatra, talán elõbb megtanulják.

A mutató névmások és hasonló funkciójú névmási határozószók magas—mély
hangrendû párjainak elõre-, illetve visszamutató szerepe, s a mély hangrendû vál-
tozat esetenként kötelezõ kitétele az alárendelõ összetételeknél szintén e témakör-
höz tartozik.

Néhány felvetés az igehasználat, igeragozás körébõl. Az alanyi és tárgyas ra-
gozás szinte mindenki számára ismeretlen (néhány, a magyar nyelv iránt kevés ér-
deklõdést mutató eszkimó törzs kivételével), mégis jól megtanítható, ha a szabály-
rendszert az oktatás megfelelõ fázisában, a lehetséges logikai rendben tálaljuk, míg
megfigyelhetjük, hogy azok a külföldiek, akikre évtizedekig csak „ragadt” a nyelv,
ezt soha nem tudják, és valami misztikus dolognak tartják.

Az igeidõk, igemódok tanításánál mindenképpen tanácsos valamennyire tisztá-
ban lennünk tanítványaink anyanyelvének ilyen vonatkozásaival. Az anyanyelvben
meglévõ több igeidõt a bevezetõben említett módon igyekszik becsempészni a nyelv-
tanuló, az igeidõket nem ismerõ (kínai) pedig nehezen szokja meg a múlt idõ haszná-
latát, elegendõnek tekinti egy-egy múlt idejû jelentést hordozó idõhatározó bevetését.

Az igemódok közül a felszólító mód elsõ személyû alakját tanácsos a kötõmód
jelentéssel együtt tanítani, másként nem értik a hallgatók, mit kezdjenek e formá-
val. A feltételes módnál többek között a fõ- és mellékmondat azonos típusú igealak-
jának használata jelenthet alkalmat az összevetésre.
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A létige igemódosító, illetve egzisztenciális jelentése is (ez utóbbiba sorolható
a birtoklás kifejezésében megjelenõ létige) jól bemutatható kontrasztív alapon.

Fontos kontraszt az indoeurópai nyelvekkel szemben a szenvedõ szerkezet rit-
kasága a magyarban. Ha szerencsések vagyunk, és a tanuló anyanyelvének szenve-
dõ szerkezetét vizuálisan is szembe tudjuk állítani az ennek megfelelõ magyar ak-
tív szerkezettel, elérhetjük, hogy a nyelvtanuló az ilyen mondatoknál ne
csodálkozzék, ha a megfelelõ tranzitív ige mellé tárgyragot kérünk tõle a fõnév után.
The room is cleaned: A szobát kitakarítottam / kitakarították. Ne titkoljuk el azon-
ban a ki van takarítva formát se! Egyébként egyesek felvetésével ellentétben nem
tekintem szenvedõ jellegûnek az intranzitív igés mondatokat; A ház épül esetében
a ház szempontjából az ’épülés’ egyértelmûen bizonyos aktivitás a magyar nyelvi
gondolkodásban, míg a The house is being built biztosan nem az.

A névszóragoknál szintén érdemes odafigyelnünk az eltérésekre, illetve egye-
zésekre. Általában már az oktatás legelején szembesítjük a hallgatót az irányhármas-
sággal, ami számunkra szinte érthetetlen nehézséget okoz például az anglofon ta-
nulóknak. A vonzatok tanításánál könnyítést jelenthet azok logikus voltának
felvázolása a magyar nyelv rendszerén belül (például a -hoz/-hez/-höz, -ra/-re, -nak/
-nek vonzatként általában valamilyen célra irányultságot fejez ki), ugyanakkor ér-
demes szembeállítani a más nyelvi gondolkodás logikájával. A birtoklás kifejezése
is olyan téma, ahol fontos és érdemes összevetni a nyelvek kifejezési eszközeit: a
török, ujgur hallgatók ujjongva veszik tudomásul a hasonlóságokat a birtokos sze-
mélyragozásban, az oroszok a birtoklást jelentõ nekem van / u menja jesty hasonló-
ságban, a habeo jelentésû igéket használóknál pedig a többnyire azonos topik—pre-
dikátum szerkezet bizonyíthatja a tanulók számára, hogy bizonyos vonatkozásokban
a magyar nyelv is hasonló az övékhez.

A szórend közismerten nehéz valamennyi külföldi számára, de az anyanyelvhez,
illetve esetleg az elsõként tanult idegen nyelvhez képest más és más a nehézség. Az
indoeurópai SVO szórenddel szembeállított magyar SOV vagy aktuális topik—pre-
dikátum szórend (és a mondatrészek azon belüli elhelyezkedése) a legkeményebb dió,
a kínaiaknak viszont például az nem evidens, hogy a kérdõszó a kérdõ mondat elején
áll. Az anyanyelvi beszélõ számára még elfogadható ugyan a Péter a szobában kivel
beszélget? szórend, de tudnunk kell, hogy a kínai nyelvtanuló ezt nem stílusvariáció-
ként használja, hanem anyanyelvének szórendjét alkalmazza.

Összefoglalva tehát továbbgondolásra, kipróbálásra javasolom a kollégáknak a
fentiekben vázolt, csak néhány példával illusztrált lehetõségeket: oktatásunkban
próbáljuk az eddigieknél jobban figyelembe venni hallgatóink anyanyelvét, olyan
magyarázatokkal és új gyakorlatokkal kiegészíteni tananyagainkat, amelyek a gya-
korlatba átültetik a kontrasztív nyelvészet eredményeit.
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