
Jónás Frigyes

Kutatási lehetőségek a magyar mint idegen nyelv
szakterületén*

A magyar mint idegen nyelv kutatásában nemcsak annak irányait, interdiszcip-
lináris összefüggéseit, hanem a diszciplínát közvetlenül érintő kérdéscsoportokat is
meg kell határoznunk. E kérdéscsoportokat csak úgy vagyunk képesek helyükre ten-
ni, ha fel tudunk mutatni egy valódi egységes alapelvű magyar mint idegen nyelvi
diszciplína-meghatározást. Ennek alapelvei nyomán hozható létre az a készlet,
amelynek ismerete az eddigiekben nagymértékben parttalan, ám az utóbbi időben
mégis mintha célirányosabban érvényesülő kutatását a magyar mint idegen nyelv
javára tudná fordítani.

A magyar mint idegen nyelv diszciplínáját a benne szereplő tényezők koheren-
ciájának logikus lépésekben való kimutatásával határozhatjuk meg. Eszerint: A ma-
gyar mint idegen nyelv – minthogy az oktatás által létezhet – oktatása és annak ku-
tatása. A reformpedagógia vívmánya, hogy az oktatás központi szereplője a tanulás
tárgyához viszonyuló tanuló. Az a mód pedig, ahogy a tanuló a tanulás tárgyához –
esetünkben a magyar nyelvhez – viszonyul, meghatározza az oktatás aspektusát, így
a diszciplína szemlélését. Ha ugyanis a magyar nyelv a tanuló számára idegen, nem-
csak az oktatás, hanem a kutatás számára is idegen aspektusúnak kell lennie. Ennek
alapján kimondható: a magyar mint idegen nyelv diszciplínája magyar nyelvre al-
kalmazott idegennyelv-oktatás és annak kutatása.

Más alkalommal már utaltam rá, most mégis újólag el kell mondanom, hogy a
magyar mint idegen nyelv jelen intézményszerkezete és feladatrendszere ellentmon-
dást tükröz. A tanulási, oktatási, valamint a kutatási elvek, de az oktatási gyakorlat
is a magyar mint idegen nyelvnek az idegennyelv-oktatáshoz kapcsolt feladatrend-
szerét igazolják (lektorátusok, nyelviskolák, független centrumok), míg például a
kutatás (és van, ahol a tanárképzés is) meghatározó érvénnyel a magyar anyanyelvi
nyelvészet gondozásában folyik. Ezt az állapotot kimondatlanul is egy világosan
kitapintható „ancilla linguisticae hungaricae” diszciplináris alapelv védelmezői tart-
ják fenn. Szerintük a magyar mint idegen nyelv a magyar nyelvleírás elméletének
alkalmazott nyelvészete, még gyakorlatibb felfogásban: a magyar anyanyelvi okta-
tás egy speciális leágazása. Kutatása tehát a magyar nyelvtudományhoz tartozik.

A semleges szemlélő mondhatná azt is, hogy e felfogásnak igaza van, hiszen
magyar nyelvet oktatunk, s a magyar nyelvvel dolgozunk… Erre a kérdésre a disz-
ciplináris meghatározás folytatásában szeretnék válaszolni.
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A magyar mint idegen nyelv diszciplínájának tárgyaként négy sarkalatos tényező
ragadható meg, mégpedig: (1) a magyar mint idegen nyelv tanulójának fogalma; (2)
az interkulturális dimenzióra is kiterjedő idegenség fogalma; (3) a magyar nyelvnek
az oktatás szempontjából rögzíthető tartalma és eszközrendszere, valamint (4) a ta-
nulási folyamatot koordináló tanár szerepe.

E négy vizsgálati terület valójában két alapfeladatból indulhat ki. Kiindulhat a
nyelv jelenségeiből, hiszen a válogatás, a feldolgozás, a nyelvi strukturálás nélkül sem
az oktatás, sem annak kutatása nem jöhet létre. A nyelvi anyag kiválasztása, haladási
menetének megállapítása, bemutatása a magyar nyelv fonetikai, grammatikai, lexikai
és pragmatikai-kommunikatív szempontjai szerint történik. A nyelvi anyag kiválasz-
tásához például nélkülözhetetlenek a magyar nyelv szókincsére, szerkezetére vonat-
koztatott gyakorisági vizsgálatok. Csak ennek segítségével hozhatók létre a nyelvis-
meret-szintek, pl. a magyar mint idegen nyelv küszöbszintje (Aradi et al. 2000). Ez a
munka sem funkcionális, sem leíró vizsgálatában nem nélkülözhette az ide vonatko-
zó szókincs és nyelvtani tudnivalók kijelölését (Aradi et al. 2000, 11).

A nyelv jelenségeiből való kiinduláshoz tartozik a még mindig hasznos, ám a
tanulásra gyakorolt abszolút hatását tekintve már kritikus szemléletű ún. struktúra
alapú kontrasztív elemzés a tanulási nehézség megállapításához (James 1980). E
tevékenység eredményeképpen a nyelvleírási szempontok a magyar mint idegen
nyelv területén alkalmazott nyelvészeti produktumokká válnak. A magyar nyelv je-
lenségeinek idegen aspektusú feldolgozása felől nézve tehát a magyar mint idegen
nyelv alkalmazott nyelvészeti diszciplína.

A magyar mint idegen nyelv kutatása azonban kiindulhat a nyelvoktatásból is.
Megfigyelt, elemzett tanulási folyamatokból. A nyelvi teszt kutatása pl. alkalmas a
nyelvismeret-szint felmérésére. Felhasználható a tananyagtervezéshez, majd a tanu-
lócsoportok megszervezéséhez, az oktatási célok kijelöléséhez stb. A nyelvtanulási
folyamatok elemzése – pl. a hibaelemzés lendítette tovább az említett struktúra ala-
pú kontrasztív elemzést a tanulói tudattal is számoló, folyamatközpontúan nyitott
kontrasztív analízis felé. Tudniillik annak felismerésére, hogy a tanulói hibák nem-
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struktúrák eltéréseiből adódnak, hanem a tanuló személyiségének álla-

potából, sőt kommunikációs stratégiáiból. Ezért nem azonos a ’degree of difference’
a ’degree of difficulty’ fogalmával (Knapp-Potthoff 1987). A nyelvoktatásból indul
ki az interlanguage-kutatás is, a köztes nyelv vizsgálata, ami egy dinamikusan vál-
tozó nyelvismeret-szintje a magyar mint idegen nyelv tanulójának, amelynek alakí-
tásában számos nyelvi és nyelven kívüli tényező közrejátszik (Vogel 1990). Célként
kell szerepelnie a magyar mint idegen nyelv kutatásában, hogy a tanulói köztes nyelv
hibáit – hiszen erről a kérdésről már megjelentek publikációk – ne csak L
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túráiban keressük, hanem sokkal inkább a személyfüggő stratégiákban: a tanuló és
a tanulás viszonyában: individuális tényezőkben, az idegenség-szemlélettel össze-
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függő identitás-képződésben, valamint a tanári koordináló munkában. Az oktatás-
ból való kiindulás alapján a magyar mint idegen nyelv diszciplínájának meghatáro-
zása: magyar nyelvre alkalmazott idegennyelv-didaktika.

A két elemzett meghatározás – ugyanazon tartalommal és tényezőkkel számolva
– egy és ugyanazon entitás két oldala. Mindkét megközelítés célja: a magyar mint ide-
gen nyelv tanulásának vezérelt optimalizálása. Mindkét megközelítés tárgya: a tanu-
ló, a nyelv, az idegenségszemlélet és a tanári szerep összefüggéseinek vizsgálata a ta-
nulás/elsajátítás folyamatában. Mindkét megközelítés módszere: a magyar elméleti
(leíró) nyelvészet eredményeinek átültetése a gyakorlatba az idegennyelv-didaktika
által, avagy az idegennyelv-didaktika eredményeinek átültetése a gyakorlatba a ma-
gyar leíró nyelvészet alkalmazásával. Ezek után felmerül a kérdés: Vajon a diszciplí-
na meghatározása/elnevezése nem azon múlik-e, hogy az alkalmazásban melyiket te-
kintjük elmélet–gyakorlat, s melyiket interdiszciplináris jellegű eljárásnak?

Valójában egyik elnevezés sem fedi le a magyar mint idegen nyelv problema-
tikáját. Az „alkalmazott nyelvészet” elnevezés azért nem, mert több is, kevesebb is
a magyar mint idegen nyelvnél. Egyfelől azért több, mert tevékenységi területe ki-
terjed – mégpedig legjelentősebb nyelvpolitikai feladatként – az anyanyelvi oktatásra,
azután pedig a gyógypedagógiára, sőt a pedagógiai területeken túl pl. a nyelvterve-
zésre, így a nyelvi norma kérdésére, a leíró grammatika hiányainak kiegyenlítésé-
re, az együttműködő tudományterületek módszereinek alkalmazására, a statisztiká-
ra, a gyakoriság-elemzésre stb. De miért kevesebb az alkalmazott nyelvészet a
magyar mint idegen nyelv szakterületén? Azért, mert vizsgálati eredményeiből –
amelyek egyébként mindig a nyelvvel kapcsolatosak – itt csakis a pedagógiai célú-
ak alkalmazhatók.

És miért nem kompatibilis elnevezés „a magyar nyelvre alkalmazott idegennyelv-
didaktika”? Mert az elnevezésben meghatározó szerepre utaló didaktika-fogalom lé-
nyege a vezérelt tanulásnak nemcsak az idegen nyelvre, sőt nemcsak a nyelvre, hanem
minden tanítható szakterületre való vonatkoztatása, pl. a matematikára, a földrajzra stb.
Ám a tanuló, tanár tényezői mellett a tartalmat ott nem a nyelv mint cél teszi ki, s ott
a szemléletet nem az idegenség fogalma határozza meg, hanem a szakmaiság.

A magyarnak mint idegen nyelvnek e kettős megközelítésű diszciplináris meg-
határozását az alkalmazott tudományok kettős közvetítő szerepében kell keresnünk.
Mert az alkalmazott nyelvészet egyszerre közvetít elmélet és gyakorlat, nyelvészet
és nem nyelvészet között. Például pedagógiai nyelvtant produkál. De ugyanazt el-
mondhatjuk az idegen nyelvekre alkalmazott didaktikára is (Peuser 1981).

A diszciplína meghatározásának megoldása tehát valójában a nyelvészet és
pedagógia integratív alkalmazásában van, amely önállóságát a nyelv–tanuló viszony
központi szerepében tudja felmutatni. Ezt ábrázolja a magyar mint idegen nyelv ta-
nulói-nyelvi produkciós modellje, amely szerint a magyar nyelvismeret csak tanu-
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lói teljesítmény által elérhető, míg a tanulói teljesítmény a nyelvismeret-szintek sze-
rint mérhető. Íme, a modell:

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV
TANULÓI-NYELVI PRODUKCIÓS MODELLJE

A modell szerint – ha a magyar mint idegen nyelv tanulója vezérelt tanulási
folyamatban vesz részt – a diszciplína meghatározása idegennyelv-oktatás és annak
kutatása, amely egyszerre foglalkozik a nyelvvel és tanulójával, ám mindegyik eset-
ben idegenként. Ez a fogalom hatja át a tanulást/oktatást. Ennek a fogalomnak kell
áthatnia kutatásainkat is (Jónás 2004).

A magyar mint idegen nyelv diszciplína volta feltételez ún. környezeti disz-
ciplínákat is, amelyeknek eredményeiből – ugyancsak az oktatás sikerességének
érdekében – szintén építkezhet. Környezeti diszciplínák: pszicho- és szocio-
lingvisztika, neveléstudomány, tanuláselmélet, tanuláspszichológia, szépirodalom,
kultúra és országismeret.

A pszicholingvisztika üzenete: a magyart idegenként tanuló képes a nyelv
kreatív használatára a puszta jelrendszeren túl. Kutatja tehát a receptív és produk-
tív nyelvismeretet. Erre utal a Spolsky-modell alapján szerkesztett magyar mint ide-
gen nyelvi tanulás-modell, íme:

KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV SZAKTERÜLETÉN
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A SPOLSKY-ALAPÚ MAGYAR MINT IDEGEN NYELVI

TANULÁS-MODELL

(Spolsky 1989)

A modell szerint vizsgálnunk kell a magyar mint idegen nyelv körében a tanu-
ló előzetes tudását, képességeit, affektív tényezőit és a magyar nyelvi kontextust.
Ezek a vizsgálatok nemcsak a vezérelt, hanem a vezérletlen magyar mint idegen
nyelvi tanulásra is kiterjednek. Kutatásaink célkeresztje lehet: Krashen hipotézise-
inek tanulsága, a tanulói önszabályozásra utaló monitor-jelenség, a nyelvismeret
fejlődési fokozatainak természetes sorrendje, a szisztematikus és időbeni strukturálás
szerepre vezérelt tanulásban vagy kontextusos elsajátításban. Meg kell vizsgálnunk
azt is, hogy a tanulás kezdetén a tanulói beszédre vagy a megértésre kell-e összpon-
tosítanunk. Eligazít bennünket az információ-feldolgozás alapú vagy emlékezet-el-
mélet alapú kutatás. Ezáltal talán ki tudnánk küszöbölni tananyagaink szókincsben
egyenetlen leckéit, változatosabbá tehetnénk a mondatminta és morfológiaszabály
uralta haladási menetet. Ezen kutatások által válhat világossá, hogy az országismereti
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(hungarologiai) tudas mellett a magyar mint idegen nyelv tanulojanak el kellene 
jutnia nemi szociokulturalis hatterismeretig prozodiaban, idiomatikaban, viselkedesi 
szabalyokban. Sziikseg van neurolingvisztikai kutatasokra is. Olyanokra, amelyek 
a nyelvtanulasra vonatkozo jobboldali agyfelteket celozzak. Megtudhatnank talan 
errol az oldalrol is, hogy a sikeres tanulas erdekeben mennyire kell figyelniink a re-
ceptiv lexikonra, a prozodiai szituacios nyelvtudas iskolazasara. Vizsgalnunk kell az 
identitas-kepzodest az idegensegszemlelet tiikreben, hiszen szituaciok, erzesek, cse-
lekvesek nyelv es intencio osszekotese nyoman keletkeznek. Ennek kezelesehez is-
merniink kell a magyar beszelo kozosseg konvencioit, hiszen ez a tanulas L^C-ben 
az idegen tanulo integracios folyamata is. Tananyagainkat ezert ilyen szempontok-
nak is at kell hatniuk. 

A masik fontos kornyezeti tudomany a szociolingvisztika, a szociokontextusos 
nyelvhasznalat-ismeret. Kutatja pi . a szo- es irasbeli megnyilatkozast, de azt is, hogy 
mely reteg, mely funkcio milyen nyelvi magatartast tetelez fel . K i beszel? Kivel 
beszel? M i t mond? Stb. Az idegen ajkiiak magyar nyelvhasznalata nem egyszeruen 
pragmatikai, hanem szociolingvisztikai kerdes is, hiszen a hetkoznapi tarsalgasie-
irasok - kozos strukturat alkotva minden nyelvben - szociokulturalis eligazitast is 
adnak. Szociolingvisztikai vizsgalatokkal allapithatok meg, hogy a sikeres nyelvis-
meret-szerzesre milyen hatassal van a magyar beszelo kozosseggel valo azonosu-
las merteke, a magyar kozegben valo maradasi szandek, a magyarokkal valo viszony 
kialakitasa, az idegen ajku tevekenysegi kore, valamint a tartozkodas idohossza. 
Ehhez kontaktus-kozpontu magyar tananyagok szuksegesek. 

A tanulaselmelet es -pszicholdgia segit ertelmezni a magyar mint idegen nyelv 
tanulas fogalmat, megpedig a kognitiv felfogason alapulo konstruktivizmus szerint: 
Az idegen ajkiiak magyartanulasa konstrukcio, egy belso tanuloi vilagkep kiepite-
se, amelyben szerepe van elozetes tudaskent az anyanyelvismeretnek, illetoleg az 
addig megszerzett magyar nyelvi ismereteknek. Az ismeretszerzes nem az altalanos 
kepessegeknek, hanem a tudasteriilet-sajatos rendszerek mukodesenek koszonheto, 
melyeknek vegso forrasa a velesziiletettseg. E ketsegtelen pszichologiai ertelmezes 
a magyar mint idegen nyelv tanulasat a kovetkezokeppen definialja: A magyarnak 
idegenkent valo tanuldsa iij informdcio-ertelmezes, amelyet a kognitiv rendszerek-
he rendezett nyelvismeret segitsegevel vegez a tanulas folyamatdhan, s amelyet al-
kalmazhato tudds es szemelyiseggazdagodds kovet. A tanitds nem egyszerii tudds-
dtadds, hanem a feltetelek megteremtese es hiztositdsa a magyar mint idegen nyelv 
tanulojdnak cselekveseihenfelepiilo szemelyes konstrukciokhoz-

Egy peldaval: A hogy mondjam magyarul? kifejezes az orosz ajkii magyarul 
tanulo szamara lij informacio megertese, megpedig a ,J(.aK CKasamt no eemepcKU?" 
elozetes L,-ismerett61 a modalis imperativuszos magyar kifejezesig, amelynek ga-
ranciaja a mindket nyelvben mukodo un. 'kell'-mozzanat. Az alkalmazhato tudas a 
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kérés-kérdezés beszédhelyzeteiben számos lexikai elemmel teljesíthető ki, pl. Hogy
csináljam? – Hogy segítsek? stb. A személyiséggazdagodást a partnerségi kapcso-
latok árnyaltabb birtoklásának öröme, a nyelvi kifejezések adta kommunikáció újabb
lehetőségei okozzák. A feltételeket vagy a tanári vezérlet, vagy a szociális kontex-
tus kommunikációs kényszere biztosítja.

Nagyon fontos környezeti diszciplína a neveléstudomány, amely az idegen aj-
kúak önmeghatározásának és cselekvőképességének kialakítását a kommunikatív
szolidaritás jegyében segíti. Az újhumanizmus szerint a személyiség tartalommal
való felruházásának eszköze az anya- és idegen nyelv egyaránt. Annak ellenére, hogy
a képzéselméleti hagyomány (a görög-római nevelés) eredetileg idegennyelv-köz-
pontú volt, korunkban többre tartják az anyanyelv nevelő hatását. Igaz, a modern
idegen nyelvek oktatásában nincs jelen a klasszikusok eredményein alapuló művelt-
ségfejlesztés, de megjelenik egy új igény: a nemzetközi kommunikáció igénye,
amelyben valóban jelen van mind az idegen nyelvek, mind a saját nyelv szereteté-
nek vágya. A tanulónként változó ún. köztes nyelvismeret-szint fejleszthetőségét az
egyéni curriculum biztosítja. Ezáltal kerül előtérbe a tanulói cél. Vagyis az, hogy mit
kezd majd az idegen ajkú a nyelvismerettel? Dolgozik a hazai kereskedelemben, mint
a kínaiak? Tudományos kutatásokat végez, mint a csereprogramos külföldiek, vagy
turista-vásárlásra használja fel tudását? Könnyen belátható, hogy a különféle tanu-
lási célok különféle oktatási célokat és vezérleteket igényelnek. Tananyagainkat is
eszerint kellene készítenünk.

A nemzetközi kommunikációs igény megfogalmazza, a magyar mint idegen
nyelv oktatása pedig egyre gyakrabban igényli egy közös idegen nyelv tudását, amely
a „ianua linguarum reserata” szerepét töltheti be. És ez korunkban az angol nyelv,
amelyet közös közvetítő nyelvként mára ismernek az idegen ajkúak, s amely min-
denképp megkönnyítheti az országismeret és az interkulturális kommunikatív kom-
petencia fejlesztését. Mondjuk ki nyugodtan: a neveléstudomány célja a magyar mint
idegen nyelv kutatásában is annak kimutatása, hogy miként függ össze az idegen
nyelvek ismerete és az emberi értelem, amely kétségkívül minden nyelvismeret leg-
általánosabb fölérendelt hozadéka.

A szépirodalom – ugyancsak környezeti területként – szintén üzen a magyar
mint idegen nyelv kutatóinak. Az irodalmi szövegek fikciós jellege egyéni értelme-
zést engedélyez. A felekezeti egyetemeken tanuló idegen ajkú számára a Biblia Is-
ten szava, míg pl. a Közép-európai Egyetem idegen ajkú tanulójának történelmi mű.
Ez bizonyára azért van, mert az irodalom valóban az olvasót helyezi a középpont-
ba, s számára kitöltendő üres helyeket kínál, amelyek a szabályok alkalmazását nem
teszik lehetővé, de a lehetséges konvenciók és szabályok megértését igen. Az értel-
mezés azonban – minthogy előzetes feltevéseken nyugszik – feltételezi az idegen
kultúra jelenségeinek megtanulását. Miközben tehát a magyar irodalmi művek „üres
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helyeibe” belopódzik az idegen tanuló hozzáállása alapján kitöltött élményvilág,
kialakul egyfajta közeledés a két kultúra között. A hozzáállás célkulturális tartalmá-
nak megtámogatására országismereti képzésre van szükség.

A kultúra és országismeret kifejezetten a kultúrák közötti közvetítő szerep le-
hetőségeit kutatja, a kultúrák differenciáltsága közötti összefüggések megragadását.
A magyar kultúra minden manifesztációja része az egésznek, így a nemzeti kultúra
állandó kölcsönhatásban van az egyetemes kultúrával. Az idegen ajkú magyart ta-
nulók kultúrája és a magyar kultúra között a hétköznapi tapasztalatok és az univer-
zális életszükségletek révén folyik a „hídépítés”.

A hétköznapi magyar tapasztalatok és az univerzális életszükségletek mögött
valójában magyar történelmi, gazdasági és kulturális együtthatók működnek, amelyek
az anyanyelvi beszélő szocializációs folyamatával ágyazódtak be a magyar társadalom
fejlődési folyamatába. Az albérlet fogalmát pl. nehezen lehet megértetni egy magyart
tanuló idegen ajkúval az állami, majd önkormányzati főbérlet fogalmának feltárása
nélkül. Ma ugyanis az albérlet ’bérlakás’-t jelent, míg a korábbiakban Magyarorszá-
gon jórészt ’a bérlakás/főbérlet egy részének bérbeadásá’-t (a főbérlő által).

Az idegenség-fogalomban éppúgy fellelhető az analógiás, esetleg előítéletes
gondolkodás, mint az idegenség tapasztalása célkultúrában. Ennek oka a saját ha-
gyomány abszolutizálása és megmerevítése. Az ezáltal keletkezett interferenciák
azután az idegen tudatban jelentéseltérésekként működnek tovább. Az éttermi vacso-
rameghívás az amerikaiak tudatában pl. ’ki-ki alapú finanszírozás’-t jelent, míg a
vendégül látó magyar számára a ’teljes számlavállalás’-t. Az amerikaiak ezt a ma-
gyar szokást valószínűleg felesleges pénzkidobásnak, netán kivagyiságnak ítélik. Az
efféle mentalitás-manifesztumok megértetését a magyar mint idegen nyelv oktatá-
sában tanulói igényként kell kezelnünk, s ennek érdekében nemzetközi összehason-
lító elemzéseket kell végeznünk. Egyéb idegen nyelvi elemzések kimutatják, hogy
az idegen ajkúak számára szükséges a történelmileg megalapozott tudás, a társadalmi
struktúrák és funkciók ismerete. Oktatásának stratégiái: a kezdő szinttől tananyag-
kompatibilis országismereti (ún. nyelvországismereti), a középhaladó szinttől tema-
tikus országismereti tanulásra van szükség, amelyet az irodalmi szövegeken keresztül
gondozott érzékenység, illetve fogékonyság még inkább árnyalhat. Mindezen tanul-
mányokat a Magyarországon való tartózkodás tapasztalatai és a magyar kultúrában
való idegen tanulói mozgás teszik természetesebbé, s mozdítják elő egyben a ma-
gyar nyelv rugalmasan árnyaltabb ismeretét. Ez már nem alkalmazott nyelvészet, s
nem is csak egyszerűen országismeret, hanem az idegen tanuló összehangzó értel-
mű igényének megteremtése L

1 
(forrás) és L

2 
(cél-magyar) kommunikációja között.

Önökre bízom tehát, hogy döntsék el: sikerült-e válaszolnom arra a dilemmá-
ra, hogy a magyar mint idegen nyelv szakterülete, illetve kutatási lehetőségei vajon
egyfajta egységesülésből következő idegen nyelvi öntörvényűségként bontakozhat-
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nak ki a sikeres tanulás végcéljával, vagy a magyar anyanyelvi nyelvészet segédtu-
dományi leágazásaként. Én mindenesetre úgy vélem, hogy minden magyar mint
idegen nyelvi kutatásnak tükröznie kell a „mint idegen” kitétel szempontjait.
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