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Az interkulturális dimenzió bevonása
a magyar mint idegen nyelv oktatásába

A globalizációs folyamatok, az európai egyesülés, az információs forradalom, az
emberek növekvő mobilitása és még sok egyéb tényező következtében a mai kor em-
bere gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy az övétől eltérő kulturális hátterű emberek-
kel kell szót értenie, ami nem könnyű feladat. Mindnyájan tudjuk, hogy két különbö-
ző kulturális hátterű ember kommunikációja során a nehézségeket nem kizárólag a
grammatikai kompetencia hiányosságai okozzák. Az interkulturális találkozások nagy
kihívás elé állítják kulturális identitásunkat és kommunikációs képességünket. Meg kell
tanulnunk, hogyan kezeljük a váratlan dolgokat, a kétértelműségeket, a másságot, és
az ezekből adódó kulturális félreértéseket, ütközéseket, valamint a kultúrsokkot. Ha
a nyelvoktatás a sikeres kapcsolatteremtésre akarja felkészíteni a nyelvtanulót, az új
kihívásokra reagálnia kell. Az interkulturális kommunikáció problémái, valamint a
kölcsönös megértés és tolerancia iránti általános igény új megközelítést hívott életre
a nyelvoktatásban, melyet meggyőződésem szerint a magyar mint idegen nyelv okta-
tásában is figyelembe kell vennünk. Ez a megközelítés ötvözi a nyelvi és a kulturális
tanulást, pozitív hozzáállást igyekszik kialakítani mások iránt a nyelvtanulóban, és
azokat a készségeket fejleszti, melyek az interkulturális szituációkban való sikeres
kommunikációhoz szükségesek. Ez a kommunikatív kompetenciára épülő tanulásmo-
dell kibővítését jelenti: nagyobb hangsúlyt helyez a nyelvtanulás nevelésben, szemé-
lyiségformálásban betöltött szerepére, arra az elvre építve, hogy a nyelvtanulás célja
„a sikeres információátadáson túl az is, hogy emberi kapcsolatokat építsünk más nyel-
vet beszélő, más kultúrából származó emberekkel” (Byram – Gribkova – Starkey 2002:
7). Az interkulturális dimenzió nagy hangsúlyt kap az egyesülő Európában, a közös
európai értékek formálásában és az integráció kihívásaira adott válaszokban, ezért az
Európa Tanács által kidolgozott A nyelvtanulás, nyelvtanítás és nyelvi értékelés euró-
pai keretei (Common European Framework of Reference, 2001) című  ajánlásban is
helyet kapott (Byram – Gribkova – Starkey 2002: 40–41).

Az egyének közötti kommunikáció olyan társas érintkezés, melyben a résztve-
vők társadalmi identitása kulcsszerepet játszik: meghatározza, mit mondunk, és
hogyan mondjuk, milyen feleletet várunk a másiktól, s miként értelmezzük mondan-
dóját. Amikor két különböző országból származó ember kommunikál egymással,
nemzeti identitásuk, kulturális hovatartozásuk fontos szerephez jut, mivel a másik-
ra rendszerint mint egy másik nemzet, kultúra képviselőjére tekintenek. Az előbbi-
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ek azt a veszélyt is magukban hordozzák, hogy csak az előítéleteinkre támaszkodunk
a kommunikációban. A nyelvtanításnak éppen ezért olyan tudást és készségeket kell
biztosítania a beszélők számára, melyeknek segítségével komplexebb helyzetekkel,
összetettebb identitásokkal is meg tudnak birkózni, és elkerülik a sztereotipizálást,
mely a beszélőpartner identitásának túlzott leegyszerűsítéséből, egysíkúvá tételéből
következik (Byram – Gribkova – Starkey 2002: 9). A tanuló – miközben felfedezi a
másik kultúrát – állandó „párbeszédet” tart fenn a sajátjával, hogy a hasonlóságo-
kat, illetve a különbségeket kikristályosítsa. Ezáltal határozottabban körvonalazódik
a kulturális öntudat, és egyben alkalom nyílik a meglévő sztereotípiák „lebontásá-
ra” is (Csernusné 1997: 118).

Hosszú ideig a nyelvoktatásban a nyelvtanulók elé állított modell az adott nyelv
anyanyelvi beszélője volt. A nyelvtanuló végső (és egyben elérhetetlen) célja az volt
(és sok esetben ma is az), hogy anyanyelvi szintű nyelvtudás birtokába kerüljön,
tökéletes kiejtéssel, a szókincs és a nyelvtani szabályok mesteri szintű elsajátításá-
val. Ehhez természetesen az „ideális” anyanyelvi beszélő kulturális kompetenciájá-
nak elsajátítása is járul.

Kramsch (1998) élesen bírálja ezt a modellt, az anyanyelvi beszélő fogalmát
„divatjamúlt mítosznak” nevezve (i. m. 23). Érvelésének egyik alappillére az, hogy
az ún. „ideális anyanyelvi beszélő” éppúgy a való élettől elrugaszkodott, meghatá-
rozhatatlan fogalom, mint Chomsky (1965: 4) „ideális beszélő-hallgató” koncepci-
ója. Nincsenek olyan egzakt szempontok, amelyeknek alapján definiálhatnánk „az
ideális anyanyelvi beszélőt.”

A második probléma ezzel a fogalommal az, hogy a nyelvtanuló számára elér-
hetetlen célt tűzünk ki; nemcsak azért, mert valójában valószínűleg soha sem fogja
egy anyanyelvi beszélő kompetenciáját birtokolni, de azért is, mert ennek a beszé-
lő identitását fenyegető hatása is lenne. Amikor magyar nyelvet tanítunk, nem az a
célunk, hogy a nyelvtanulóból egy magyar embert faragjunk, annak gondolkodás-
módjával, világlátásával, kulturális kompetenciájával. Mint Mikóné (1997: 95) is utal
rá, nem egyértelmű, hogy a nyelvtanulónak meg kell-e szabadulnia akcentusától, át
kell-e vennie a célnyelvi kultúra nonverbális eszköztárát, használnia kell-e a célnyelvi
szólásokat, idézeteket stb. Kasper és Blum-Kulka (1993) a pragmatikai hiba fogal-
mának létjogosultságát is megkérdőjelezik, mivel a nyelvtanulók sokszor tudatosan
ragaszkodnak anyanyelvük, saját kultúrájuk normáihoz a célnyelven is. Bár ez el-
térést okozhat a célnyelvi normától, mégsem tekinthetjük hibának, ha a tanuló tu-
datos döntéséről, saját identitása kifejezéséről van szó. Egy idegen kulturális közeg-
ben élő nyelvtanulónak sokszor éppen az az érdeke, hogy ne tévesszék őt össze az
anyanyelvi beszélőkkel, mert így hamis kulturális elvárásokat támasztanának vele
szemben. A célnyelvi beszélők körében sokszor visszatetszést is kelt, ha egy idegen
ajkú az ő kulturális identitásukhoz szorosan kötődő kommunikációs eszközöket (pl.
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közmondásokat, gesztusokat) átveszi, mert ezt betolakodásnak érzik saját „kulturális
intimitásukba.” A nyelvtanuló elé e helyett azt a célt tűzzük ki, hogy megtanulja sa-
ját identitását, saját valóságát kifejezni a célnyelvi közösség által érthető és elfogad-
ható módon, hogy megtalálja saját hangját a célnyelven (vö. acquiring a ’voice’;
Kramsch 2001: 12).

Kramsch harmadik fő érve az anyanyelvi beszélő privilégiumának megdönté-
sére az, hogy az anyanyelvi beszélők nem élveznek előnyt az interkulturális kom-
munikáció nyelvtudáson túlmutató nehézségeinek megoldásában. Ha egy amerikai
és egy kínai üzletember angolul beszélgetve kulturális hátterük különbözősége mi-
att félreértik egymást, ebben a helyzetben nem biztos, hogy az amerikai jobban bol-
dogul a nehézségekkel pusztán azért, mert ő tökéletesen beszél angolul. Itt tehát a
nyelvtudáson túlmutató kompetenciáról van szó. Kramsch ezért egy új modellt ja-
vasol a nyelvtanulás és a nyelvtanítás modelljének: az interkulturális beszélőt
(intercultural speaker).

Az interkulturális beszélő a szövegeket és a beszédhelyzeteket kulturális kon-
textusukban tudja értelmezni, kritikával kezeli őket, felismeri társadalmi és kultu-
rális vetületüket. (Szövegen tágabb értelemben véve minden írásos és szóbeli nyel-
vi jelentésközvetítő megnyilvánulást értünk.) Az interkulturális beszélő megfelelő
tudással, készségekkel és attitűdökkel rendelkezik, melyek segítségével sikeresen tud
közvetíteni kultúrák között, sikeresen boldogul összetett kulturális hátterű helyze-
tekben is.

Mint Byram, Gribkova és Starkey (2002) megállapítja, ahhoz, hogy valaki sike-
res interkulturális beszélővé váljon, nincs szüksége teljes és tökéletes kompetenciára.
Egyrészt azért, mert lehetetlen előre megjósolni és elsajátítani minden tudást, amely-
re a kultúraközi kommunikáció során szükség lehet. Másodsorban pedig azért, mert
az ember identitása és kulturális érzéke nem statikus, hanem állandóan változik, ép-
pen a kultúrák közti találkozások során formálódik, fejlődik vagy kérdőjeleződik meg.
Ebből következően az interkulturális felfogásban nincs olyan modell, amit utánoznia
kell a nyelvtanulónak: ilyen értelemben nincs az anyanyelvi beszélőnek megfelelő
modellfogalom, a nyelvtanulónak nem célja senki másnak a kulturális vagy társadal-
mi identitását elsajátítani. Ehelyett a nyelvtanulónak egy ún. harmadik pozíciót (third
place) kell keresnie, egy olyan nézőpontot, ahonnan kritikus megértéssel tekinthet saját
és beszélőpartnere kultúrájára és értékeire (Kramsch 1993).

Mint már kifejtettük, ebben a megközelítésben a kommunikatív kompetencia
mint elsajátítandó cél kibővül: a nyelvtanuló célja a sikeres interkulturális beszélő
birtokában lévő interkulturális kompetencia elsajátítása. Byram, Gribkova és
Starkey (2002) az Európa Tanács ajánlásában meghatározzák azokat a tudáseleme-
ket, készségeket és attitűdöket, melyek a beszélő saját társadalmi identitásából
következő értékekkel kiegészülve az interkulturális kompetenciát alkotják.
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A legfontosabb attitűdök a kíváncsiság, a nyitottság és a hajlandóság arra, hogy
relativizáljuk saját értékeinket és meggyőződéseinket. Ez utóbbit Byram „denaturali-
zációnak” nevezi (1989). Szerinte a kulturális érzékenység fejlesztése szempontjá-
ból nagyon fontos, hogy megtanuljuk elfogadni: az általunk képviselt értékek nem
maguktól értetődőek, abszolút érvényűek. Ahogyan mi élünk és gondolkozunk, az
mások számára éppúgy meglepő és furcsa lehet, mint az ő kulturális szokásaik a mi
számunkra.

A tudás tekintetében a hangsúly nem az egyes kultúrákról való ténybeli tudá-
son van, sokkal inkább azoknak a folyamatoknak az ismeretén, melyek a társadal-
mi és az egyéni interakciókban működnek (Byram 1997). Ezzel együtt ezeknek a
folyamatoknak és jelenségeknek bizonyos konkrét példákkal, konkrét kulturális je-
lenségekkel való illusztrálására is szükség van.

Mivel nem lehet előre látni, milyen konkrét tudásra lesz majd szüksége a nyelv-
tanulónak az interkulturális helyzetekben, ezért a tudás mellett a készségek fejlesz-
tésének is nagy szerep jut, hogy a tanulók meg tudják jósolni, felismerjék és kezel-
ni tudják a kulturális különbségekből adódó félreértéseket. Byram, Gribkova és
Starkey (2002) szerint a legfontosabb készségek a következők. Összehasonlító kész-
ségek (skills of comparison), hogy a különböző kultúrákból származó gondolatokat,
eseményeket, dokumentumokat egymás mellé tudjuk állítani, és más nézőpontból
is meg tudjuk világítani. Értelmezői és összefüggés-teremtő készségek (skills of
interpretation and relation), hogy meg tudjunk magyarázni bizonyos kulturális je-
lenségeket, és saját kultúránkhoz tudjuk kapcsolni őket. Felfedezői és kapcsolattartó
készségek (skills of discovery and interaction), hogy képesek legyünk új tudás bir-
tokába jutni egy másik kultúráról, hogy tudjunk kérdezni, és interkulturális kompe-
tenciánkat valós idejű kommunikációban használni.És végül a kritikus szemléletű
kulturális érzékenység (critical cultural awareness), hogy saját kultúránk és más
kultúrák jelenségeit kritikusan szemléljük, explicit irányelvek alapján, azaz tisztá-
ban legyünk azokkal az értékekkel, amelyek az egyes jelenségek hátterében állnak,
és amelyre ítéleteinket alapozzuk. „A nyelvtanításnak nem célja, hogy megváltoz-
tassa a tanulók értékeit és elveit, de az igen, hogy ezeket explicitté és tudatossá te-
gye a másokról való ítélkezés folyamatában” (Byram – Gribkova – Starkey 2002:
13). Az egyetlen általánosan elfogadott érték, melyet az interkulturális megközelí-
tés alapvetőnek feltételez, „az emberi méltóság tisztelete és az egyenlő emberi jo-
gok mint a társas érintkezés demokratikus alapjai” (uo.).

A kultúra nyelvoktatásban betöltött szerepének hagyományos felfogása nem
foglalkozik a nyelvtanuló saját kulturális hátterével. Mint Jin és Cortazzi (1998)
megállapítja, a tanulók saját kultúrája nem csupán háttérhatás. Alapjaiban befolyá-
solja a nyelvtanulás folyamatát, mivel meghatározza a tanár és a nyelvtanulók fel-
fogását a nyelvtanulásról, a szocializáció folyamatáról, a nyelvi viselkedésről, va-
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lamint a tanár és diák szerepéről és hozzáállásáról. Cortazzi (1990) szerint a tanuló
elvárásai elsősorban a kulturális hátteréből következő rejtett meggyőződésekből
fakadnak. Világfelfogásának, értelmezési stratégiáinak és jelentésalkotó mechaniz-
musainak alapja a kultúrája. Jin és Cortazzi (1998) tanulságos példát szolgáltat eh-
hez nyugati angol anyanyelvi tanárok és kínai nyelvtanulók „tanulási kultúrájának”
elemzésével: a két csoport tanításról, tanulásról, kérdezési technikákról, osztályter-
mi viselkedésről stb. alkotott felfogása annyira különbözik, hogy az a nyelvtanulást
gátló nehézségekhez és félreértésekhez vezethet. A probléma megoldásához egy
olyan modellt javasolnak, melyben mind a tanár, mind a diákok tudatosítják maguk-
ban saját elvárásaikat és tanításról-tanulásról alkotott felfogásukat, ugyanakkor
megismerik a másikét is. A kulturális szinergia-modell a különböző kultúrák és
kommunikációs stílusok kölcsönös megértésén alapszik, és magában foglalja a másik
fél kulturális mintáinak, elvárásainak és értelmezési stratégiáinak megismerését és
elfogadását. A nyelvtanuló saját identitása a másokkal való kommunikáció során for-
málódik, megkérdőjeleződik és változik, így az interkulturális kommunikáció erő-
síti az egyén önértelmezését, identitásának kialakítását. Ez azonban csak akkor igaz,
ha saját kultúrája ebben a kölcsönös folyamatban egyenrangú partnerként vesz részt,
tiszteletet kap, és a tantermi interakciót kölcsönös tanulási folyamatként fogjuk fel.

Az interkulturális dimenzió bevonása a nyelvoktatásba mindezek ellenére nehéz-
ségekbe ütközik. Mivel nem elsősorban a ténybeli ismeretek elsajátításáról van szó,
az adott ország ún. magas kultúrájának nyelvoktatástól elkülönítve történő tanítása
önmagában nem vezet az interkulturális kompetencia kialakulásához. A kulturális célok
csak a nyelvtanulás folyamatába integrálva valósulhatnak meg, de gyakran nem könnyű
a kulturális és a nyelvi célokat összekapcsolni egy nyelvóra keretén belül.

Az interkulturális kompetencia fejlesztésére irányuló feladatok főként közép-
fokú szinten és afölött jelenhetnek meg, amikor a tanuló már egy biztos nyelvi bá-
zisra építve képes kommunikálni. Az interkulturális dimenzió azonban az első perctől
átfűzheti az oktatást, szemléletként, hozzáállásként. Az interkulturális megközelítés
elsősorban egyfajta rejtett tantervként lehet jelen az órákon, a csoportnormákban, a
közösen elfogadott szabályokban, illetve a tanár és a diákok hozzáállásán keresztül.
Másodsorban az interkulturális kompetencia fejlesztésére (is) irányuló, a fentiekben
ismertetett képességeket fejlesztő feladattípusokban. Fontos kihasználandó forrás a
nyelvi viselkedés és a kulturálisan meghatározott nyelvi normák tanítása, a gondol-
kodásmód nyelvi kivetüléseinek és a nyelvi sokszínűségnek a bemutatása. Mivel a
magyar mint idegen nyelv általánosan használt tankönyvei nem fektetnek kellő hang-
súlyt az interkulturális kompetencia fejlesztésére, a tanárokra nagyobb feladat há-
rul. Az alábbiakban öt feladatsort ismertetek, amelyet az interkulturális szempont-
ok figyelembe vételével állítottam össze magyarórák számára. A feladatok leírásai
és a feladatlapok a Függelékben találhatók.

PIROS BORBÁLA
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Az I. feladatlap arra szolgál, hogy feltérképezze a diákok elvárásait, tanár és diák
szerepéről való nézeteiket, melyek egy kultúra alapvető sajátosságai közé tartoznak.
A tanár számára rendkívül fontos, hogy tisztában legyen a tanulók elvárásaival (vö.
a tanuló saját kultúrájának hatásáról elmondottakkal). Ez nem jelenti azt, hogy szol-
gai módon követnie kell azokat, de mindenképpen számításba kell vennie őket, és
meg kell értenie az eltérő elvárásokból és mintákból adódó nehézségeket. Ez segít
a hatékony óratervezésben, a problémák megjósolásában és megoldásában. A diá-
kok számára is fontos, hogy tudatosítsák magukban ezeket, és ütköztessék más kul-
túrákból származó emberek véleményével, mert ez fejleszti összehasonlító készsé-
geiket és kritikus szemléletű kulturális érzékenységüket.

A II. feladatlap célja, hogy a diákok észrevegyék és meg tudják fogalmazni a
kulturális különbségeket, azokat a meglepetéseket, amik az eltérő környezetben érik
őket, azokat a nehézségeket, amikkel szembesülnek. A kulturális sokk enyhítése
céljából nagyon hasznos ezeket a tapasztalatokat más hasonló helyzetben lévőkkel
megosztani. Ezzel a feladattal fejlesztjük az összehasonlító és az értelmező-
összefüggésteremtő készségeket. A kijelentések az én diákjaimtól származnak (szer-
kesztett formában), de minden tanár a saját diákjaitól, ismerőseitől vett példákat
használhatja, hogy az anyagot minél autentikusabbá, személyesebbé tegye. Ennél a
feladatnál nem a nyelvi formákra koncentrálunk, hanem a tartalomra: a diákokat a
szókincsben, mondandójuk megfogalmazásában segíthetjük, de nem javítjuk.

A III. feladatlap a kulturális különbségek egyik legfontosabb hordozójával, az
időkoncepcióval foglalkozik (vö. Csernusné 1997). Az I. rész az értelmezői és össze-
hasonlító készségeket, a II. rész a kritikus szemléletű kulturális érzékenységet és a
relativizáló attitűdöt fejleszti, míg a III. rész a felfedezői és kapcsolattartó készségek-
re koncentrál, miközben konkrét tudást is adunk a tanulóknak a különböző szokások-
ról. A feladatok tetszőlegesen bővíthetők további anekdotákkal, megbeszélésekkel,
projektmunkával. A feladatok egy részét a Mirrors and Windows című interkulturális
szöveggyűjtemény (Huber-Kriegler–Lázár–Strange 2003) ötleteiből adaptáltam.

A IV. feladatlap célja egy másik fontos kulturális mező, az ételek feltérképezé-
se, a relativizáló attitűd és nyitottság kialakítása, valamint az értelmezői, összefüg-
gés-teremtő és fölfedező készségek fejlesztése. A közmondások a kulturális szim-
bólumok nyelvi vetületét mutatják be. A kóstolási verseny célja (a tanulók motiválása
és a változatosság mellett) az, hogy az ismeretlentől való ódzkodást enyhítse a ta-
nulókban, nyitottabbá tegye őket más kultúrák ízei iránt (vö. Abrate 1997), és hogy
az érzékszerveiket is bevonjuk a kulturális tanulásba: érzékszervi élménnyé tegyük
a tanulást. A többi feladat egy-egy részét ugyancsak az előbbi szöveggyűjtemény
ötleteiből adaptáltam (Huber-Kriegler–Lázár–Strange 2003).

Az udvariassági indikátorok, köszönések és megszólítások minden kultúra fon-
tos részei, és az interkulturális kommunikáció egyik legnehezebb pontját jelentik.

AZ INTERKULTURÁLIS DIMENZIÓ BEVONÁSA A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV…
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A magyar nyelv különösen gazdag ezekben, kulturálisan érzékenyek vagyunk a tár-
sadalmi távolságokra és a hatalmi viszonyokra, ezért ebben sok támpontot kell ad-
nunk a nyelvtanulónak, hogy céljainak megfelelően tudjon viselkedni magyar kör-
nyezetben. Az V. feladat a külső és belső kontextuális tényezők befolyását és az
udvariasság különböző nyelvi eszközeit tudatosítja a tanulókban, valamint a külön-
böző kultúrák közötti összevetésre ad lehetőséget, így fejlesztve az összefüggés-te-
remtő és összehasonlító készségüket, bővítve a társadalom és nyelvhasználat kap-
csolatáról szóló tudásukat.
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