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Szili Katalin
A pragmatikai kutatások a nyelvoktatásban
(különös tekintettel a magyar mint idegen

nyelv tanítására)

1. Ha végigkövetnénk az idegennyelv-oktatás 2500 éves történetét – amitõl most
természetesen eltekintek –, megállapíthatnánk, hogy alkalmazott metódusai, az azok-
ban bekövetkezett változások erõsen az egyes korszakok társadalmi elvárásainak
függvényében alakultak.

Nem volt ez másképpen a nyelvoktatást a 70-es évektõl lázba hozó, a zászlajá-
ra megvalósítandó célként a kommunikatív kompetencia varázsszavát felíró irány-
zattal sem A nyugat-európai országok polgárai között ebben az idõszakban tömeges
mozgások indultak meg a Közös Piac megalakulásának jótékony hatásaként. A nyel-
vek (kiváltképpen az angol) munkaeszközzé váltak, így a nyelvismeret hasznos és
jól konvertálható tudás lett.

Az elõbbiekben vázolt gyökeres változás hazánkban a 80-as évek végén követ-
kezett be. Az elvárt és a szakmai elõrejutást is biztosító nyelvtudás szükségessége
a nyelvtanulók tömegeit irányította, lökte a lehetõségekkel élõ, nemegyszer vissza-
élõ gomba módra szaporodó nyelviskolákba. A most nem részletezett hátrányok
mellett e változások kétségbevonhatatlan eredménye, hogy az idegennyelv-oktatás
alkalmazott módszereiben, célkitûzéseiben, tananyagaiban szinkronba került a nyelv-
oktatás frissebb irányzataival, törekvéseivel.

Ha szûkebb tárgyam, a magyar mint idegen nyelv oktatásának elmúlt évtizedeit
állítjuk párhuzamba az imént vázolt folyamatokkal, a következõ hasonlóságokat és
lényeges különbségeket kell kiemelnünk: a magyar nyelv külföldieknek történõ ta-
nítása az 50-es évektõl egészen a 80-as évek végéig meglehetõs jelentõséggel bírt:
a harmadik világból érkezõ, valamint a környezõ országokból is szép számban ha-
zai egyetemeinken diplomát szerzõ fiataloknak a magyar nyelv klasszikus értelem-
ben vett második nyelvükké válhatott a hosszú tanulmányidõnek köszönhetõen. A
magyar mint idegen nyelv oktatás ma is értékes és követésre méltó tapasztalatokat
gyûjtött a szaknyelv-oktatás terén, s nem egy grammatikájában ma is érvényes mun-
ka született. A 90-es évektõl a régi államközi szerzõdések biztosította oktatási for-
mák szinte egy csapásra megszûntek, s elmaradtak az ösztöndíjas hallgatók százai.
Ezzel egyidejûleg azonban a magyar nyelvet tanulók differenciáltabb igényekkel
fellépõ új generációja jelent meg, akiket már a lehetõ legrövidebb tanulmányidõ, de
legfõképpen a tudatosság jellemez tanulmányaikban.
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Hogy megfeleljen az újonnan született elvárásoknak, a magyar mint idegen
nyelv oktatásnak is igazítania kellett eljárásait, módszereit, tananyagait a kommu-
nikatív központú nyelvoktatás fõ elveihez. Ebben a napjainkban is tartó folyamat-
ban az elméleti kérdések tisztázása, a tananyagok létrehozása közben szembesülnie
kell – gyakran hatványozottabb módon – mindazokkal a nehézségekkel, amelyek a
70-es évektõl a nyelvoktatás-elmélet megoldandó kérdéseit jelentik. Melyek ezek?

1.1. Ma már nyilvánvaló tény, hogy a sikeres kommunikációnak a lingvisztikai kom-
petencia, azaz a grammatikai szabályok ismerete csupán egyik feltétele. A számta-
lan nyelvtanilag korrekt mondat alkotásának képessége ugyanis nem feltételezi a
nyelv minden szempontból megfelelõ használatát. A magyar professzorához moso-
lyogva, ám a következõ szavakkal forduló diák bizonyára nem érti annak esetleges
vonakodását kérésének teljesítésében: Szervusz, te vagy Varga professzor? Akkor te
tudsz nekem segíteni. Tanárként gyakran élem meg azt a helyzetet, amikor késõ di-
ákom bûntudatosan azt rebegi: sajnos. Az angolul beszélõ pedig fiataljaink búcsú-
záskor használt heló-jára kapja fel értetlenkedve a fejét.

Az iménti hibák a nyelv használatának hiányosságait, azaz a pragmatikai kom-
petencia birtoklásának gyengeségeit példázták. A kommunikatív kompetenciának a
nyelvészeti vagy grammatikai kompetencia melletti másik összetevõje, a pragma-
tikai kompetencia az a tudás, amely lehetõvé teszi, hogy a nyelvet a legkülönfélébb
szociális interakciókban érvényes módon használjuk. Canale definíciója szerint olyan
tudás, amely lehetõvé teszi, hogy a megnyilatkozások és a megértés az adott
szociolingvisztikai kontextusnak megfelelõen menjen végbe (Canale, M.: From
communicative competence to language pedagogy. in Richards, J. and J.Schmidt:
Language and communication. London, Longman, 1983:7).

A pragmatikai kompetencia elkülönítése a grammatikaitól két fõ feladat elé ál-
lította a nyelvoktatás-elméletet. Egyrészt elkerülhetetlenné vált a fogalom pontos
leírása, azaz a nyelvhasználat, a kommunikáció szabályainak megfogalmazása,
másrészt a nyelvészeti és pragmatikai kompetencia egymáshoz való viszonyának
tisztázása. A 80-as évektõl megszaporodó, e témákkal foglalkozó munkák jellegü-
ket, célkitûzéseiket tekintve tehát a pragmatika körébe sorolhatók. (A pragmatika
célkitûzése Levinsont idézve az, hogy a nyelv formai jellemzõit a nyelvhasználat-
ban való megjelenésüket figyelembe véve tanulmányozza. Vö. Levinson, S.:
Principles of Pragmatics. Cambridge. Cambridge University Press 1983)

Végigkövetve a legjelentõsebb tanulmányok sorát, azt mondhatjuk, hogy a ket-
tõs cél megvalósítása három összefüggõ, de más-más szempontokat hangsúlyozó te-
rületen folyik: (1) A nyelv funkcionális modellezései a nyelvi formáknak a kommu-
nikációs eseményekben betöltött szerepét határozzák meg. (2) A nyelvoktatás tárgyát
és végcélját képezõ kommunikáció minél teljesebb leírását egyfelõl a diskurzus-elem-

SZILI KATALIN



115

115. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

zések, másfelõl a beszédtevékenység-kutatások hivatottak segíteni. (3) A fõként
szociolingvisztikai, interkulturális leírások azt vizsgálják, miként befolyásolják a nyelv
használatát a verbális kommunikációhoz kötõdõ társadalmi konvenciók.

1.2. A továbbiakban annak vázolására vállalkozom, hogy milyen nehézségekkel
szembesültek a szakemberek a funkcionális elvek érvényesítése, illetve a kommu-
nikáció tanulmányozása közben. Mindezt természetesen azzal a céllal teszem, hogy
a magyar mint idegen nyelv oktatásának hasonló, megoldásra váró kérdéseit kap-
csoljam a nyelvoktatás-elmélet általános változásaihoz.

A kommunikáció oktatási célként való megjelenése a grammatika szerepének
erõteljes átértékelését hozta magával. Szerencsére a „nyelvtan vagy kommunikáció?”
dilemmája, az elõbbi számûzésének gondolata csak egy pillanatra villant fel, s rög-
tön elsöpörte a racionálisabb, a nyelvtanhoz újfajta viszonyulást kifejezõ szemlélet-
mód. A formák elsajátítása így továbbra is a nyelvtanulás fontos eleme marad, új
értelmezése szerint a grammatika az az eszközrendszer, melynek segítségével a
nyelvi kreativitás kialakítható, s aminek nem tudása a kommunikációs készség sú-
lyos korlátozását okozhatja.

A formák és funkciók megfeleltetését célul tûzõ különféle funkcionális elmé-
letek közös jellemzõje, hogy a nyelvi struktúrák és a nyelvhasználatban betöltött
szerepük kapcsolatát nem felületes forma—funkció hozzárendeléssel keresik, hanem
a funkció felõl: elõbb a kommunikációban elõforduló fogalmakat (tér, idõ, mennyi-
ség, irány stb.), illetve funkciókat térképezik fel, majd meghatározzák a kifejezésükre
használt formákat. E funkcionális megközelítésmódok metodikai megalapozottsá-
ga kétségbevonhatatlan: a nyelvtanulók a csak a formára összpontosító tanítás so-
rán ugyanis menthetetlenül létrehoznak valamiféle idiosyncratikus forma—funkció
egymáshoz rendelést, és ösztönösen arra törekszenek, hogy a birtokukban lévõ gram-
matikai eszközöket olyan funkciók létrehozására használják, amelyek a kommuni-
káció szempontjából számukra a legfontosabbak (Tarone, E.: Communication
strategies, foreign talk, and repair in interlanguage. Language Learning, 1980 417-
31). Csak egyetlen példa ez utóbbi jelenségre: amíg például indoeurópai anyanyel-
vû diákjaink nem ismerik a felszólító módot, (legtöbbször sajnos utána is) elõsze-
retettel helyettesítik azt a szerintük a kérések, célok kifejezésére tökéletesen
megfelelõ fõnévi igenévvel.

Mindamellett megfogalmazhatók fenntartások is a metódusokkal szemben.
Közülük a legfontosabb az, amire ugyancsak Tarone hívja fel a figyelmet: magának
a funkciónak az értelmezése (Tarone, E.: Variation in Interlanguage. London 1988).
A funkciót ugyanis az egyes munkák túl tág, különnemû összetevõket tartalmazó
fenoménként használják. Így tartalmazhat: (a) pragmatikai beszédfunkciókat (kérés,
elutasítás, bocsánatkérés); (b) a diskurzió megkövetelte funkciókat (kohézióterem-
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tés); (c) szemantikai funkciókat (specifikus és nem specifikus információk kifeje-
zésének a képessége); (d) grammatikai szerepeket (tárgy, határozó stb.).

Többfajta értelmezésének következményeként minden e megközelítést választó
munka szükségszerûen eklektikus lesz. E nehézségekkel most, a leíró jellegû gram-
matikák funkcionálissá alakítása közben a magyar mint idegen nyelv oktatása is
szembesül. Hogy csak néhány problémát említsek: A szemantikai alapú meghatá-
rozások a könnyen körülhatárolható jelentések (hely- és idõviszonyok, ok-okozati
összefüggések) és az azokhoz egyértelmûen hozzárendelhetõ formák esetében kö-
vetendõ eljárásként kínálkoznak. De hova kerüljön e rendszerben a nyelvünk egyik
sajátosságaként számon tartott kétféle igeragozásunk? Avagy milyen – az angol és
francia tanuló számára is nyilvánvaló – szerepet tulajdoníthatunk a tárgyeset ragjá-
nak? Könnyen megjósolható, hogy az utóbbi esetekben a funkcionálisnak induló
megközelítés átcsap grammatikaiba.

2. A ma nyelvtanulója jóval türelmetlenebb elõdeinél: kétkedve és elutasítással fo-
gadja a nyelvi formák üres gyakoroltatását, áhítja és értékeli ellenben a kommuni-
kációban közvetlenül hasznosítható nyelvi anyagot. Nem véletlen tehát, hogy a
magyar nyelvkönyvek különbözõ generációit összehasonlítva a legnagyobb válto-
zás – a kívülállók számára is – az egyes munkák nyelvezetében lelhetõ fel.

Az újabb nyelvkönyvekben az egymástól fényévnyi távolságra levõ atomiszti-
kus mondatokat felváltották a szituációkat megelevenítõ rövid dialógusok. A szitu-
áció ugyanis a legmegfelelõbb mód arra, hogy a birtokolt formai eszközrendszer
hiátusai és a kommunikációs szükségletek közti ûrt betöltsük: a valós életet utánoz-
zák, szövegösszefüggést teremtõ voltuk pedig segíti a megértést, feloldja a formák
nem tudásából adódó nehézségeket.

Nyelvkönyveink dialógusai javarészt szerencsés megoldásokat tükröznek. Ám
nem feledkezhetünk meg néha tetten érhetõ jellegzetes hiányosságukról: arról, hogy
nyelvezetükben megfelelnek ugyan a grammatikai helyesség kritériumának, de az
adott szituációban lehetséges megnyilatkozások lemeztelenített, mesterkélt utánzatait
tárják csak a tanuló elé mintaként. Szakszerûbben szólva kissé halványan tükrözik
a nyelvi viselkedésformáinknak történetileg kialakult és konvencionálisan áthagyo-
mányozott gazdag rendszerét, amely – ahogy más nyelveknek – a magyarnak is sa-
játos egyedi értéke.

Sutaságuk nem a nyelvkönyvírók oda nem figyelésével magyarázható, sokkal
inkább a kommunikáció nyelvészeti feldolgozatlanságának tulajdonítható: a tan-
könyvíró így általában saját intuícióira támaszkodva választja ki a szóban forgó szi-
tuációban szerinte legjellemzõbb megnyilatkozásokat, ahelyett hogy azok különbözõ
szempontokból feldolgozott tárházából válogatna.
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Amikor a beszélõk kommunikálnak, két dolgot cselekszenek: (1) interakcióban
vesznek részt; (2) valamilyen beszédtevékenységet visznek végbe. A kommuniká-
ció-kutatások következésképpen e két fõ területet ölelik fel.

2.1. Az interakciós stratégiák birtoklása teszi lehetõvé a tanuló számára a diskurzus-
ban való sikeres részvételt, nevezetesen, hogy egyik közlése simán átvezessen a
másikba, kezelje a témaváltásokat, megoldja a dialógus kezdésének és bezárásának
a feladatát, felépítse a beszélgetést, megalkossa koherenciáját. Az említett tényezõk
tárházát jelentenék a magyar nyelvben is az ilyen jellegû empirikus vizsgálatoknak.
(Az elméleti támpontul és gyakorlati útmutatóul szolgáló fõbb munkák: E. Schegloff:
Sequencing in Convertasional Openings, 1968; M. Stubb: Discourse Analysis, 1983;
D. Schriffrin: Discours Markers, 1987.) Valamelyest feldolgozottnak a magyar nyelv-
ben az ún. fatikus elemek tekinthetõk, nevezetesen a kapcsolatteremtõ megszólítá-
sok, köszönések, egyéb protokollformák, amelyeknek információértéke elenyészõ
szociális funkciójuk mellett.

Alkalmazásukat erõs kulturális konvenciók határozzák meg, és természetesen
azok a szituációk, melyekben elhangzanak (Sinor Dénes: A magyar nyelv udvari-
assági formái a két világháború közötti idõben. NytudÉrt. 83; Balázs Géza: A kap-
csolatfelvétel formái. Nyr. 1987).

Keveset tudunk a magyar nyelv témamegjelölési, témaváltási, valamint a szó
átvételét segítõ formáiról. A témamegjelölés módozatait megszabhatják az adott
helyzetben fennálló hatalmi viszonyok, illetve a hivatalos eseményekhez rögzült
formák. A tanár hatalmi szerepe például általában nem teszi szükségessé az óra té-
májának cizellált bejelentését, de az, ahogy egy ülés, konferencia elnöke bevezeti
a szóban forgó esemény, elõadás témáját, már jól meghatározható nyelvi, protokol-
láris elõírásoknak felel meg.

A kötetlen beszélgetések mind a témamegjelölések, mind a témaváltások mó-
dozatainak, mind a szó átvételét biztosító formák összegyûjtésében, leírásában vál-
tozatos, érdekes következetésekkel szolgálhatnak.

A beszélgetéseket záró formák széles skálája (nagyon örültem a találkozásnak;
nagy megtiszteltetés volt számomra az önnel való találkozás; a legközelebbi viszont-
látásra; na, akkor csá) szintén bõséges alapanyagul szolgálna a témával foglalko-
zó kutatónak.

2.2. Míg az elõbbiekben érintett diskurzuselemzések a megnyilatkozásokat interak-
cióban vizsgálják, a 90-es évek pragmatikai kutatásainak másik számottevõ irány-
zata a beszédtevékenységeknek, az illokúciós aktusoknak a nyelvoktatás sajátos
szempontjait is érvényesítõ leírását vállalta fel.

A PRAGMATIKAI KUTATÁSOK A NYELVOKTATÁSBAN
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Nyilvánvaló tény, hogy a kommunikáció tanításához, az egyes beszédtevékeny-
ségek teljes, részletes listája kell/ene, hisz csak ezek birtokában tud a nyelvkönyv-
író, a nyelvtanár az oktatási szinthez, célhoz leginkább megfelelõ formákat taníta-
ni. Ha a klasszikus illokutív aktusokat (ígéret, köszönetnyilvánítás, elutasítás,
bókolás stb.) különféle szituációkhoz kötjük (vendéglátás, hivatal, utca stb.), feltá-
rulna gazdag rendszerük.

Mivel az egyes beszédtevékenységektõl elválaszthatatlanok a társadalmi és kul-
turális beágyazottságukról valló összetevõik, nyelvpedagógiai leírásuk nem nélkülöz-
heti társadalmi érvényességi körük meghatározását. Ez utóbbiak nélkül a nyelvet ta-
nuló a használatukhoz szükséges legfontosabb orientációnak híján marad, s bizony
kínos pillanatokat okozhat magának és másoknak, vagy akaratlanul mosolyt fakaszt-
hat hallgatójában. Egy lelkes diákom például baráti társaságban frissen szerzett tudá-
sával büszkélkedve a következõ kérdéssel fordult hozzám: Hogy ityeg a fityeg?

A nyelvoktatás szinte sugallja az egyes illokúciós tevékenységek összevetésé-
nek gondolatát a különbözõ anyanyelvû tanulók magyar nyelvhasználatában és bá-
zisnyelvében. Ez utóbbi terület értékes interkulturális és a tanítás során közvetlenül
hasznosítható információkkal szolgálhat.

Az ELTE Magyar Nyelvi Lektorátusa jelenleg dolgozik egy ilyen projektumon
OTKA-támogatással. Mivel dolgozatom írásának pillanatában a kérdõívek összeál-
lításán és az elsõ választott illokutív aktus, a kérés feldolgozásán dolgozunk tanít-
ványaimmal, a módszereinkben követendõ mintául választott angol nyelvû szakiro-
dalomból, jelesül Olhstain és Cohen bocsánatkérési stratégiákat feldolgozó
munkájából idézek, akik angolul tanuló héber anyanyelvû hallgatókat állítottak olyan
helyzet elé – feladatlapon –, hogy bocsánatot kelljen kérniük (Olhstain, E. – A.
Cohen: Apology: a speech act set in Wolfson. N. E. Judd: Sociolinguistics and second
language acquisition. Rowley, Mass. Newbuy House, 1983). Az idézett munka a
következõ fõ bocsánatkérési stratégiákat különítette el:

stratégia példa

I. A bocsánatkérés direkt kifejezése
(a) sajnálkozás kifejezése Sajnálom.
(b) bocsánatkérés Bocsánatot kérek.
(c) megbocsátás kérése Bocsáss meg!

II. Magyarázatadás vagy beszámolás Nem jött a busz. / Csõtörés volt a
a vétek okairól lakásban.
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III. A felelõsség beismerése
(a) a saját hibánk beismerése Az én hibám.
(b) fogyatékosságunk beismerése Nem figyeltem. / Ügyetlen vagyok.
(c) annak kifejezése, hogy másoknak Teljesen jogos a felháborodásod.

bocsánatkéréssel tartozunk
(d) annak kifejezése, hogy a hiba nem Nem gondoltam, hogy ez lesz belõle.

szándékos volt

A szerzõpáros egy késõbbi dolgozatában arra a következtetésre jut, hogy a bocsá-
natkérés stratégiái elég univerzálisnak mondhatók: „ugyanazon szociális, kontex-
tuális tényezõk mellett azonos szintû vétség esetén a különféle nyelvekben haszná-
latos bocsánatkérési formák nagyon hasonlóak” (Speech act behavior across
language. in: Dechert, H. – M. Raupach: Transfer in Language Production. Norwood,
N. J.: Ablex 1989: 171).

A felsorolt formák általánosnak mondható alkalmazása persze nem jelenti a
kulturális különbségek teljes hiányát. Cohen és Olhstain például azt tapasztalta, hogy
az angolul beszélõ héber diákok kevésbé vállalják saját felelõsségüket, vagy ajánl-
ják fel a hiba kijavítását, intenzitásban is visszafogottabbak. Wu adatai szerint el-
lenben a kínaiak bõven élnek a sajnálkozás kifejezésének módjaival, valamint a
magyarázatokkal (Wu, Z.: Speech act – apology. Los Angeles. ESL Section,
Department of English, UCLA. 1981).

Okunk van feltételezni, hogy az utóbbi megfigyelések ránk, magyarokra is iga-
zak: ha hibázunk, a bõbeszédûség hibájába esve magyarázkodunk, feltehetõleg rit-
kábban használjuk a III/c formát, és saját felelõsségünket sem szívesen valljuk meg.

Ahhoz hogy a magyarul beszélõ külföldiek körében hasonló vizsgálatokat tud-
junk végezni, elõbb az anyanyelvi beszélõk nyelvi viselkedésmódjait is fel kell dol-
goznunk. Megjegyzem, a beszédtevékenységek ismertetett leírásával most, nyelv-
használatunk sekélyesedésének idõszakában az anyanyelvi beszélõk kommunikációs
kultúráját is fejleszthetnék: mintát nyújthatnának a tudatos, választékos nyelvi cse-
lekvésmódokra, feléleszthetnénk vagy fenntarthatnánk az igényes önkifejezés vá-
gyát. (A magyar kontrollcsoportjaink tagjai, akik egyetemi hallgatók, a kérdõívek
kitöltése után például többször is kifejezték elégedetlenségüket önmagukkal szem-
ben, monoton, igénytelen megnyilatkozásaik miatt.)

Dolgozatomban általában szóltam a pragmatikai kutatásoknak a nyelvoktatást
érintõ, annak céljait szolgáló területeirõl, azokról a fõbb kérdéskörökrõl, melyeknek
feldolgozása a magyar mint idegen nyelv oktatásában a jobb tananyagok megszü-
letésének megítélésem szerint elengedhetetlen feltételei. Jellegét tekintve tehát a jövõ
új feladataira utaló helyzetkép.

A PRAGMATIKAI KUTATÁSOK A NYELVOKTATÁSBAN




