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Jónás Frigyes
A magyar mint idegen nyelv tanára

Bár a magyar mint idegen nyelv tanárának centrális szerepe korszerû didakti-
kai követelmény, mégsem emiatt vállalkoztam a téma rövid kifejtésére, hanem egy
idevágó konferencián tett megjegyzés miatt, amely panaszként hangzott el – így: „A
magyart külföldieknek még a takarítónõ is taníthatja”.1 Ez a megjegyzés a piac tör-
vényeit kárhoztatta volna a hivatalos magyar mint idegen nyelvi képzés kompeten-
ciájának hátrányai miatt.

Azt gondolom, hogy a magyar mint idegen nyelvnek – helyzete szerint – szá-
molnia kell egyfajta piaci közvetlenséggel, olyannal, amely nem diplomára, hanem
magyart tanítani tudásra, azaz pragmatikus szempontokra tekint. Mindezen túl: en-
nek a piaci közvetlenségnek van egy szakmai önhittséget mérsékelõ üzenete, még-
pedig: a magyar mint idegen nyelv oktatásának megoldása nem lehet intézményi
kényszer, csupán szakmai kínálat. Nos, e szakmai kínálat oldaláról tartom fontos-
nak a magyar mint idegen nyelv tanára szerepének elemzését.

Térjünk vissza a centrális tanári szerep korszerû didaktikai követelményéhez! Az
idegen nyelvi didaktika egyik fontos területe a tanárnak és a tanulás menetének vizs-
gálata, ahol a tanárnak a tanulókkal és a tanulás szintézisével, az interkulturális dimen-
zióra figyelõ idegen fogalmával, a nyelvnek az oktatás szempontjából való megköze-
lítésével kell foglalkoznia. A korszerûség követelménye közvetlenül az idegen nyelvi
curriculumok nyitottá válásával hozható összefüggésbe, amely szerint az oktatás fo-
lyamatában – a szituáció-központúság miatt – nagyobb szerep jut a tanári magatartás-
nak. Nem véletlen, hogy a legkorszerûbb nyelvpedagógiai munkák a tanár központi
szerepén keresztül vizsgálják az idegennyelv-oktatás körülményeit.2

A nyelvtanár meghatározó szerepe még inkább igaz a magyar mint idegen nyelv
oktatásában. A meghatározó szerepet épp a diszciplína differentia specificája oszt-
ja a tanárra. Ezek: a magyar nyelv tipológiai mássága, kisnyelvi státusza s követ-
kezményei, amelyekrõl majd részletesen szólok.

Mielõtt a felsorolt kritériumok rövid elemzése következnék, térjünk ki egy pilla-
natra a korunk idegennyelv-tanár típusát fejlõdéstörténetileg is igazoló körülményekre.

1 A magyar mint idegen nyelv oktatásának helyzete c. konferencia. Magyar Nyelvi Intézet, Budapest, 1999.
január 28-30.

2 Medgyes Péter: A nyelvtanár. Corvina, Bp. 1997.
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3 Caselmann, Christian: Wesensformen des Lehrers, Stuttgart 1949.

A XVI. századtól ún. nyelvmester típusú tanárokról, „magistri linguarum”-ról
beszélhetünk, akik a tanítani tudás széles skáláján mozgó native speakerek voltak,
és akik oktatási célként az idegen nyelv használati értékét, valamint a célnyelvet
beszélõ nép életformáinak ismeretét részesítették elõnyben. Õk az idegennyelv-ok-
tatás valóságos hagyományainak megalapítói. Nem véletlen, hogy e tanártípus ha-
gyományait a XIX. századtól a lektori intézmények folytatják. Lektorok azok a ta-
nárok, akik saját anyanyelvüket és kultúrájukat idegeneknek tanítják.

A XVIII—XIX. században kialakuló ún. reáliskolai tanártípus jellemzõinek új
mozzanata a pótlólagos kvalifikáció által elérhetõ magas színvonalú képzettség,
amely részben elõkészíti a XIX. századtól a XX. század közepéig mûködõ, a tudo-
mányszakon és a tanárképzésben is kvalifikált modern filológus tanártípust.

A modern filológus tanártípus az idegen nyelv humanisztikus és formális kép-
zési erejét részesítette elõnyben, s annak kulturális világát, tehát: az írott szöveget
a beszélttel, a szépirodalmit a tényszerûvel, a múltbélit a jelenlegivel, az általános
mûveltséget a szakmaival szemben.

A XX. század közepétõl azonban az idegen nyelvek tanulása a pragmatikus és
etikai szempontok elõnyét, az embereket és népeket összekötõ lehetõségeket jelen-
ti. Magasan kvalifikált, ún. professzionális tanárokra volt tehát szükség. Megjele-
nésüket három kritérium motiválta:
(1)a kommunikációs képesség oktatási célja, amely az életszerûség követelménye-

inek megfelelõen alakította ki a célok pragmatikus rendjét;

(2)A tudományosság kritériuma, amely a tudományos képzettség és a személyiség-
alkotás elvének összeforrottságát jelentette az idegennyelv-tanárban;

(3)Az idegen nyelvi didaktika mint specifikus szaktudomány megjelenése, amely
megköveteli, hogy maga az oktató is ne csak tanítsa az idegen és a második nyel-
vet, hanem kutassa is annak oktatását és tanulását. Ennek principiálására egy
specifikus szaktudomány, az alkalmazott nyelvészet szerint kell foglalkozni a
nyelvészettel, tanuláspszichológiával.

A professzionális tanár mûködésében fontos szerepet játszanak a magas szintû nyel-
vi, országismereti és extrafunkcionális kvalifikációk.

A tanári szerep elemzésében kísérletek történtek karakterológiai és tipológiai
szempontok kimutatására. Tudjuk, hogy a típusok egymással keveredve fordulnak
elõ, mégis érdemes megemlítenünk Caselmann tanártipológiáját.3 Eszerint a tárgy
és a tudomány iránt fogékony oktató a logotropikus; a tanulói, emberi problémákra
érzékeny a paidotropikus tanártípus.

JÓNÁS FRIGYES
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4 Butzmann, Wolfgang: Praxis und Theorie der bilingualen Methode. Heidelberg 1980; Heuer, Helmut – Klip-
pel, Friderike: Englischmethodik. Berlin 1987.

A professzionális idegennyelv-tanár ideáljában egyesülnek a korábbi tanári
képzettségek lényeges elemei. A sikeres tanári személyiséghez tartozik mindenesetre
a szakma iránti elkötelezettség és ezzel együtt az a képesség, hogy a pedagógiai
vonatkozásokat a tanulók hasznára értelmezze.

Mint fentebb jeleztem, ma általában is megfigyelhetõ az idegennyelv-tanár in-
dividuális személyiségjegyeinek felértékelõdése. Ez azt jelenti, hogy az
idegennyelv-tanítás fontosnak tartja tanárának a nagyon különbözõ helyzetekben,
differenciált pedagógiai színtereken való mesteri helytállását ugyanúgy, mint a
szakma világában.4

Térjünk rá most a magyar mint idegen nyelv tanárának különös felelõsségére,
illetõleg azokra a kritériumokra, amelyek ezt a különös felelõsséget indokolják.

(1) A magyar nyelv tipológiai mássága a magyar nyelv morfológiai jellegébõl
fakad, amely sajátosan kihat például nyelvünk idegenként való tanulásának kezdõ
szakaszára. A tanulói motiváltságot illetõen inkább riasztólag, mintsem biztatólag.
Vessük csak össze a német zum Wohl, a svéd skal, az angol your health, az orosz na
zdarovje, sõt a genetikusan rokon finn kippis kifejezéseket a magyar egészségedre
megfelelõvel! Az egyszerû idegen nyelvi formákkal szemben a magyarban a szótári
alak agglutinálódik az informális (de formálisra is változtatható) birtokos személyjel
+ palatális hangrendû lativusi határozóraggal. Ez a triviális példa is sejtetni engedi,
hogy a magyar nyelv minimális kommunikatív nyelvi alakulatainak elsajátításához
ugyancsak meglehetõsen komplikált grammatikai viszonyok ismerete szükséges. A
nyelvtanulásra való motiváció biztosítása egyebek közt ezért is hárul inkább a tanár-
ra, aki egyfelõl a nyelv professzionális elrendezésével, az országismeret emotív ténye-
zõinek megjelenítésével, másfelõl a tanár-diák interakcióban elõtérbe kerülõ szemé-
lyiségjegyek által vesz részt a folyamatban. Az interakcióban meghatározó tanári
személyiségjegyek: az emberre figyelõ magatartás, az idegen iránti szeretet (xenofilia),
a tanuló idegenség-érzetének legyõzését segítõ empátia s végül a szociális vagy a ta-
nuló forrásnyelvi kultúrája iránt mutatott udvarias magatartás.

(2) A kisnyelvi státusz még a fentinél is fontosabb konzekvenciákat indukál a
magyar mint idegen nyelv tanára számára, mégpedig: a felnõttoktatás jelleg, a tan-
folyami keret jelleg, a célnyelvi környezetû orientáltság és a tanári anyanyelvûség
problematikájának megoldását.

(a) A felnõttoktatásról (elsõsorban a fiatal felnõttek oktatásáról) vallott azon
felfogás, miszerint az idegennyelv-tanulás a felnõttképzésben nem több, mint az
iskolai tanulás megváltozott külsõ feltételek mellett, már nem tartható. A felnõttkép-
zésnek mára kialakult egy specifikus didaktikája és módszere, amely a magyar mint

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANÁRA
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6 Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1993. 14.
7 Az észrevétel nem vitatja a tankönyv szakmai hitelét. (J. F.)

idegen nyelv oktatásában is értékelhetõ. A magyart idegenként tanuló szándéka sze-
rint tettre kész és optimista. Ez az önmotiváció azonban – különösen célnyelvi kör-
nyezetû tanulás esetén, a környezeti integrativitás hiánya miatt – sérülékeny. Épp a
sérülékenység alapjául szolgáló érzések miatt kell hangsúlyosan figyelnünk arra,
hogy a magyar mint idegen nyelv tanulóját ne tekintsük gyereknek (tegezés), ne
éreztessük vele a kívülrõl jövõ, felé irányuló kíváncsiságot (rácsodálkozás) és a
nyelvi nehézség okozta kommunikatív diszkrepanciát (mutogatás vagy emelt han-
gon beszélés). Mindamellett a magyar mint idegen nyelv tanárának a következõ di-
daktikai szempontokra kell figyelnie:
– A felnõtt tanuló számára fontos motivációs érték a tanulási tartalmak egymással

való kapcsolatba hozásának lehetõsége, amely a magyar mint idegen nyelv ok-
tatásában az országismeretet jelöli ki közös didaktikai alapként.5

– Fontos szerepe van a felnõttoktatásban az elõzetes ismeretanyag aktivizálásának,
amely esetünkben a magyart megelõzõ idegen nyelv elsajátítási módszereire fi-
gyel, de optimális, ha a megelõzõ nyelv, amelyet az idegen idegenként tanult, a
tanár által is ismert közvetítõ nyelv.

– A felnõtt tanulónak az oktatási folyamatban való részvételére meghatározó ér-
vénnyel hat a szakmai státusz, az életmód, a családi és munkahelyi körülmények,
amelyek komplex módon biztosíthatják a mentálhigiéniai feltételeket (kiegyen-
súlyozottság, kipihent állapot, szabadidõ, optimista hozzáállás stb.). A magyart
idegenként tanuló esetében a felsoroltak ritkábban jelentenek gondot. Helyette
azonban jelentkezik – különösen a kezdõ szakaszban – a kommunikatív eredmé-
nyek elmaradása miatt érzett türelmetlenség. Ha a tanuló nem tudja, hogy a ma-
gyar nyelven való értelmes megszólaláshoz szélesebb nyelvtani alapozás kell,
mint az általa tanult világnyelvekéhez, türelmetlensége jogosnak tûnik. Ezért
fontos, hogy felnõtt hallgatóinkat elõre tájékoztassuk a várható eredmények je-
lentkezésének ütemérõl, esetleg periodikus voltáról. A nyelvelsajátítást ugyanis
nem a folyamatosság jellemzi, hanem a stagnálás és ugrás váltakozása.

– A felnõttek is nyitottak a játékra, de vigyáznunk kell a nyelvi játékokkal. Semmi-
képp sem kell a magyart tanuló idegent anyanyelvû gyermekeknek szóló nyelvgyöt-
rõkkel terhelni, sem a magyarok számára szellemes szójátékokkal, mint pl. A nyúl
Európában fél. Bocsánat, Európában él.6 S nemcsak azért, mert Európa lakossá-
ga nem nyúl, és ma már nemcsak él, hanem fél is, hanem azért is, mert az ún. ho-
mogén gátlás fellépése a hasonló szavak elsajátításában bizonytalanságot okoz.7

Mi jelentheti a játékosságot a magyar mint idegen nyelvben? Általában a tanári

JÓNÁS FRIGYES
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önirónia, amely nemcsak önmagát célozza, hanem tanított tárgyát, a magyart is.
Tudja a magyart tanuló felnõtt idegen, hogy a tanórai és tananyag-környezet töb-
bé-kevésbé mesterkélt, s csak kiindulási pontot jelent a természetes környezetben
való eligazodáshoz. A magyar mint idegen nyelv tanárának tudnia kell, hogy a szin-
tetikus tanszöveg nem lehet irodalmi mûalkotás, és benne könnyen csorbát szen-
vedhet a grammatikalitás és akceptabilitás viszonya (pl. a Ki vagy? használata a
Hogy hívnak? helyett stb.) A magyar mint idegen nyelv tanárának azt is tudnia kell,
hogy az országismeret nem lehet a célnyelvi kultúra himnikus dicsérete (így a
magyar történelem például a „kalandozás” mûszóval eufemizálja a magyarok rab-
lását stb.; idegen szemmel az utóbbi elfogadhatóbb).

– A felnõtt tanuló idegenkedik az erõs tanári irányítástól. Az önként vállalt folya-
matban a külsõ kényszer ellenérzést szül. A nyelvi, nyelvtani kinyilatkoztatások
és drillek mellett tehát biztosítani kell a tanulói kérdezés lehetõségét. A magyar
mint idegen nyelv nyelvtanát illetõen a tanári indoklás gyakorta a nyelvtörténe-
ti okokra való utalásig is elmegy. A tanárnak meg kell adnia a tanulói kérdezés
diszkrét lehetõségét is. Mindenki tudja a maga gyakorlatából, hogy a felnõtt ta-
nulók nem a tanár, hanem tanulótársaik elõtt szoronganak hiányosságaik miatt.

– A képi anyag feldolgozásával kapcsolatban a magyar mint idegen nyelv tanára
zavarban van. Az újabb tankönyvek zsúfolt képkínálataikkal a perzsa vásár ha-
tását keltik. Ki kell mondanunk, hogy e divatkényszer egyfelõl a világ rajzfilm-
õrülete, másfelõl a nagy nyelvek gyermektanításra irányuló módszertanainak
kritikátlan átvétele miatt települt ránk. A túl sok szín és kép zavarja a nyelvtani
vezérelvet, amelyet viszont nem tudunk kiiktatni a magyar mint idegen nyelv
oktatásából. S a nyelvtani vezérelv alapján való oktatás jobban is illeszkedik a
felnõtt tanuló kognitív tanulási elvéhez.

(b) A magyar mint idegen nyelv tanfolyami keret-jellege a nyelviskolák, a fel-
sõoktatási intézmények ún. devizás vagy nyári egyetem-szerû oktatását jelenti. (Most
egyéb szervezésû privát oktatásra nem célszerû kitérni.) A nyelviskolák magyar mint
idegen nyelvi oktatása mára növekvõ mértékû, mégpedig a magyart idegenként ta-
nulók forrásnyelvének ismerete miatt, amely orientáló tényezõ, s növeli a nyelvis-
kolák ilyen irányú lehetõségét. A nyelviskolai magyar mint idegen nyelv szakos ta-
nár azonban gyakran nem magyar szakos, nem specializált. A nyelviskoláknak
mégsem képesítési megkötésekre van szükségük, hanem szakmai koherenciára.

A felsõoktatási intézményekben folyó ún. devizás oktatás voltaképp a volt NEI
(ma Magyar Nyelvi Intézet) profilja. Bizonyíték: a tananyagok is – tisztelet a közgaz-
dasági egyetem kivételének – az ún. NEI típusú oktatásból származnak, s az ilyen irá-
nyú oktatási centrumok nem tudnak felmutatni erre a célra funkcionalizált tananya-
got. Ezzel ellentétben külön meg kell említenünk a Debreceni Nyári Egyetem ma már

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANÁRA
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egész évre vonatkozó oktató-programját, a nyelvész tanári közremûködést, a tankönyv-
családot, amely oly mértékig professzionalizálja az oktatást, hogy a magyar mint ide-
gen nyelv tanárképzésében is meghatározó szerepet követelhet magának.

A tanfolyami keretben a magyar mint idegen nyelv tanárainak zöme mellékfog-
lalkozásban, megfelelõ didaktikai irányítás nélkül dolgozik, tehát természetesen nem
érheti el a professzionális tanár színvonalát.

(c) A célnyelvi környezetben való oktatás a tanár számára különös feladatot
jelent. Az irányított oktatásnak ugyanis figyelembe kell vennie a környezeti irányí-
tás nélküli elsajátítás hozadékát is. Erre utalnak a kezdõ szintû magyar mint idegen
nyelvi oktatás egynyelvû tankönyvei. Miután a magyart idegenként tanuló csopor-
tok – ritka kivétellel – heterogén forrásnyelvûek; a tanárnak vagy ismernie kell a
csoportban alkalmazható közös közvetítõ nyelvet, vagy olyan speciális nyelvészeti
és pedagógiai mûveltséggel rendelkezõ tanárnak kell lennie, aki hatékonyan képes
részt venni a magyart idegenként tanuló nyelvi és kulturális integrációjának irányí-
tott folyamatában, figyelemmel az irányítás nélküli folyamatokra is.

(d) A tanári anyanyelvûség a magyar mint idegen nyelv diszciplínájának legko-
molyabb kritériuma. Szakmai kérdésként jelentkezik ugyanis saját anyanyelvének el-
idegeníthetõsége: az idegenség-szemlélet princípiuma. Ha közhelyszerû lennék, azt
mondanám: errõl szól a magyar mint idegen nyelv szakmai képzése. Hiszen a magyar
nyelv alkalmazott nyelvészeti, didaktikai feldolgozása eme szemlélet alapján realizál-
ható, s konzekvenciái jelentik a magyar mint idegen nyelv tanárának speciális képzett-
ségét. Meg kell mondanunk. hogy e tekintetben a NEI és a BME magyar nyelvi cso-
portja jelentõs eredményeket ért el. Ha a magyar mint idegen nyelv szakterülete
önmagát valóban professzionalizálni óhajtja, az õ feldolgozásaikra támaszkodhat. Ezért
tartom lényegesnek a Giay—Nádor-féle „A magyar mint idegen nyelv / hungaroló-
gia” egyetemi segédkönyv8  megjelenését, mert végeredményben elismeri a lektorá-
tusi munka fontosságát, hiszen módszertanát az említett eredményekre építi.

Nem könnyû feladat tehát a magyar mint idegen nyelv tanáraként mûködni. A
professzionalitás igénye nemcsak a fent elemzett képzési követelményeket, hanem
a paidotropikus és logotropikus karakterek jegyeit is sajátos rugalmasságban egye-
síti. A magyar mint idegen nyelv tanárának ugyanis partnerként kell megteremtenie
tanulója számára mindazt a biztonságot, amelyet anyanyelvi közege pillanatnyilag
nem tud.

Hölgyeim és Uraim! Taníthatja-e a takarítónõ idegenként a magyart? A választ
Önökre bízom.

JÓNÁS FRIGYES




