
Bodnár Ildikó

a magyar mint idegen nyelvi tankönyvek 
felhasználásának egy lehetséges új területe

„Én csak érettségi vagyok, 
és elvégeztem a jelnyelvészeti 

és jelnyelvi oktatói képzést, 
fel is lehet venni engem?” 

(Részlet egy, a képzés iránt érdeklődő 
siket fiatal leveléből)

1. Bevezető 

Az elmúlt félévekben részt vettem a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvésze-
ti és Fordítástudományi Tanszéke által meghirdetett Jelnyelvi mentor és Jelnyelvi 
lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzési programok kidolgozásában, majd 
ez utóbbi program keretében három féléven át magyar nyelvi gyakorlatok címmel 
órákat tartottam siket és hallássérült diplomás fiataloknak. A Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetségének, a SINOSZ-nak a támogatásával a szakirányú továbbkép-
zésre jelentkezett összesen 10 fő azzal a szándékkal ült be ismét az egyetemi padok-
ba, hogy újabb tanulmányaik segítsék őket a siket iskolákban 2017 szeptemberétől 
kötelezővé váló bilingvális képzés minél jobb előkészítésében. A Jelnyelvi törvény 
értelmében a siket gyerekek számára 2017-től hivatalosan is tanítható lesz a jelnyelv, 
s természetesen továbbra is jelen van, jelen lesz oktatásukban a magyar nyelv. 

A Jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzés hallgatói nem el-
sősorban szaktanárokként, hanem a leendő tanárok felkészítőiként fognak részt venni 
a formálódó programokban. Még a képzés tantárgyi struktúrájának kialakítása során 
merült fel a gondolat, hogy számos speciális jelnyelvi és didaktikai tantárgy (így pl. 
a jelnyelv lingvisztikája; a jelnyelvoktatás módszertana; nemzetközi jelnyelv; didak-
tikai alapismeretek; pedagógiai pszichológia; andragógia stb.) mellett a hallgatók 
magyar nyelvi íráskészségét is javítani kell. A siket hallgatók között ugyan vannak, 
jobban mondva: voltak – mivel a három féléves képzés 2011. december folyamán 
befejeződött – olyanok, akik kiváló magyar nyelvi íráskészséggel rendelkeztek, de 
még többen voltak azok, akiknek a magyar nyelvtan jó néhány területe határozottan 
hibaforrásként jelentkezett. 
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A magyar nyelvi tantárgy oktatása során felhasznált irodalom nagyrészt a felső-
oktatásban a magyar nyelv(észet) tanítása során használt közismert tankönyveket, 
kézikönyveket tartalmazta (É. Kiss–Kiefer–Siptár 1996; Keszler 2000; Keszler–
Lengyel 2009; Tolcsvai Nagy 1996), munkám során azonban alkalmaztam egyes, a 
magyar mint idegen nyelv tárgy oktatásában használatos nyelvtanokat, tanköny-
veket és munkafüzeteket is (Hegedűs 2004; Durst 2004; Durst 2009; Bencze 2001; 
Szita–Görbe 2010; Sturcz–Aradi–Erdős 2000). Ezt az első hallásra talán különösnek 
tűnő tankönyvválasztásomat szeretném az alábbiakban megindokolni, illetve az el-
múlt három félév tapasztalatai alapján a magyar mint idegen nyelv oktatásának egy 
lehetséges újabb színterét bemutatni. Már e bevezetőben szeretném hangsúlyozni: a 
magyar mint idegen nyelv gyakorlókönyvei igen sok jó, s egészen speciális anyagot 
„rejtenek” a siket hallgatók oktatása számára is. A gondolat kifejtésére a következő 
fejezetekben kerül majd sor.

2. A jelnyelv – anyanyelv

A jelnyelv – legyen szó akár a magyar jelnyelvről, akár bármely más (angol, 
német, francia stb.) jelnyelvről – az adott országban beszélt nyelvektől mindig füg-
getlen, teljes értékű, önálló nyelvtani rendszerrel bíró nyelv. Éppen ezért a jelnyel-
vet anyanyelvükként használó siketek számára – ők a siket szülők (főként siket 
édesanyák) siket gyermekei – bárhol éljenek is a világon, az adott ország nyelve 
voltképpen idegen nyelv, melynek megtanulása nagyon hasonló erőfeszítéseket és 
gyakorlást kíván(na), mint amilyenre az adott nyelvet tanuló külföldieknek szüksé-
gük lehet. Ennek a tudatosítása azonban eddig nem következett be, s talán ezért is 
érdemes beszélni róla.

Azok mellett a siket gyerekek mellett, akiknek a szülei siketek, és így egyértel-
műen a jelnyelvet vallják anyanyelvüknek, jóval nagyobb számban találkozhatunk 
a nem siket szülők siket gyermekeivel, akiknek a magyar nyelvvel kapcsolatos 
problémái hasonlóan igen nagyok, s bár ebben a csoportban többen vallják, hogy 
anyanyelvük a magyar nyelv, valójában számukra is a jelnyelv lehet(ne) a kom-
munikáció elsőnek megtanult nyelve. S vannak a magyar nyelvtanban problémái 
a súlyosan nagyothalló személyeknek is, akiknek az anyanyelve kétségkívül a 
magyar nyelv. 

Annak ellenére, hogy iskolázottságuk függvényében a siket vagy súlyosan na-
gyothalló fiatalok számos anyanyelvinek nevezett magyar nyelvtan órát végigültek, 
számukra nem problémátlan a magyar nyelv, s ezen belül egyes speciális terüle-
teknek a használata. (Személyes beszélgetések során több siket hallgató is feltette 
a kérdést, miért nevezték a magyar nyelvtant oktató tankönyvüket anyanyelvi tan-
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könyvnek, mikor az ő anyanyelvük nem a magyar nyelv. Ahogyan nem az az angol, 
a német vagy a francia sem, az adott országokban élő siketek számára.)

Képzésünk siket hallgatói – akik egyébként valamilyen területen már szereztek 
egy felsőfokú diplomát – szintén küszködnek a magyar nyelvtan több jelenségével 
is. Hibáik egy része erősen emlékeztet a magyarul tanuló idegenek által elkövetett 
hibákra. Az a gondolat, hogy a siket tanulóknak az adott ország nyelvében elkövetett 
hibái nem is ritkán a jelnyelvből mint anyanyelvből adódnak, s a nyelvi interferen-
cia tárgykörébe tartoznak, Amerikában már a 70-es években felvetődött. Erről is ír 
tanulmánya egyik részletében a William Nemser – Dezső László szerzőpáros (Nem-
ser–Dezső 1972, 24; in: Horváth–Temesi 1972, 17). A későbbi kutatások is megerő-
sítették ezt a korai észrevételt, ahogyan arról a későbbiekben idézett szakirodalom is 
tanúskodik. Az interferencia jelenségét sokoldalúan tárgyalja Budai László számos 
írása; a legutóbb, s talán a legrészletesebben 2010-es munkája (Budai 2010).1

3. Melyek a jelnyelv mint anyanyelv jellemzői?

Anélkül, hogy minden jellemzőre utalnék, a továbbiakban csupán egy-két témát 
emelek ki a jelnyelv(ek) és hangzó nyelv(ek) főbb eltéréseinek köréből. Azt hiszem, 
elmondható, hogy a legfontosabb közülük a két nyelvcsoport eltérő modalitása. A 
modalitás szó – ez esetben – az érzékszervi csatornára utal, melyen át az információ 
érkezik. Eszerint:

1. A beszélt magyar nyelv akusztikus-auditív modalitású.
2. A jelnyelvre a gesztikuláris-vizuális modalitás jellemző.
Ugyanakkor a hangzó nyelvekre jellemző ún. kettős artikuláció a jelnyelvben 

is fellelhető; a jelnyelv legkisebb jelentést hordozó egységei (tkp. szavai) a beszélt 
nyelvek fonémáihoz hasonlóan kisebb s önálló jelentéssel nem bíró, de jelentésmeg-
különböztető szerepű egységekből jönnek létre. A jelnyelvi fonémák elnevezésére 
a keréma szó használatos.

A jelek természetével, a gesztikuláris kóddal állhat összefüggésben, hogy a 
jelnyelvekből a világ bármelyik részén használják is őket, hiányzanak a ragozások. 
Nagy szerepet kap ezzel szemben a mondatok szórendje.

1 A jelnyelvi interferencia témakörében tartottam közös előadást a SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
titkárával 2011 novemberében a Miskolci Egyetemen szervezett harmadik jelnyelvi és hangzó nyelvi 
kommunikációs konferenciánkon, mely előadás néhány példáját itt is felidézem majd (Bodnár–Kisida 
2011; megjelenés alatt). A jelnyelvi lingvisztikai és didaktikai képzésben részt vevő fiatalok magyar nyelvi 
gyakorlatai kapcsán tartott előadásom (Bodnár 2010) egyetemi kiadványunkban már megjelent. 
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További eltérés lehet, hogy bár – a hangzó nyelvek mintájára – a jelnyelvben 
is megkülönböztethetjük az igét, a főnevet, a melléknevet, ezek az elnevezések csak 
feltételesen fogadhatók el, mivel kifejezésükre gyakran teljesen azonos jel szolgál, 
s például a jelnyelvi igék tagolása, felosztása egészen más, mint a beszélt nyelvek 
igéié. Egyes szófajok teljességgel hiányoznak: pl. a jelnyelv nem használ névelőket, 
igeneveket stb. (Nève 1997, 134–150; Mongyi–Szabó 2005, 53–62).

A fontosabb különbségek között említhetjük még, hogy az igeidők a jelnyelvben 
a tér használata révén fejezhetők ki (a testtel egy síkban a jelen, előtte a jövő, mögötte 
a múlt van). Valódi igeragozásra emlékeztető jelelés csak néhány, ún. változó tövű 
jelnyelvi ige esetében figyelhető meg, de az eltérések itt sem ragokban nyilvánulnak 
meg. Kiemelhető, hogy a számnév és a hozzájuk kapcsolódó olyan főnevek sora 
mint: óra, nap, hét, hónap, év, osztály stb. sok esetben egyetlen jelben jelenik meg. 
Igen nagy jelentőségűek továbbá a jelnyelvi kommunikáció során az ún. proformok 
és osztályozók. Az előbbiek a hangzó nyelvek névmásaira emlékeztetnek és a fő-
nevek egy-egy csoportjához kapcsolódnak. Így utalhatnak pl. személyekre is, ám a 
személyre többféle proformmal is utalhatunk, a személy helyzetétől (ül, áll, térdel), 
mozgásától (sétál, fut, megy be valahová, kísér valakit), ill. a személyek számától 
is függően. Az osztályozók pedig az igékbe épülve, inkorporálódva, ugyanakkor – 
mondhatni ikonikusan – utalnak a cselekvés tárgyára. A karácsonyi előkészületek 
során többféle kéztartás kapcsolódhat a tenni igéhez, annak függvényében, hogy egy 
nagy dobozban, avagy egy apró skatulyában van-e az ajándék, vagy a karácsonyfára 
felteendő tárgy egyetlen könnyű, gömb alakú dísz-e, vagy egy hosszú papírlánc.

A ragozások hiánya, a szórend kiemelkedő szerepe, egyes szófajok alaki 
egybeesése, az inkorporáció vagy éppen az osztályozók használata – a jelnyelv 
fent említett alapvető jellemzői – nem idegenek a beszélt nyelvektől sem; Nève 
munkája nagy figyelmet szentel annak, hogy bemutassa: e jellemzők mindegyike 
– külön-külön – előfordul a világ nyelveiben. A szerző gyakran rokonítja a jelnyel-
vek szemléletét pl. a kínai nyelv szemléletével, melyben a legtöbb, a jelnyelvben 
is jelentkező kategória beszélt nyelvi megfelelőjét megtalálja (Nève 1999, 141; 
250–252) Mivel a munka fő témája nem a jelnyelv bemutatása, itt a jelnyelv gram-
matikai leírását befejezem, de ennyi ismeretet mindenképpen szükségesnek vélek 
a továbbiak megértéséhez.

4. Nyelvi területek, melyek különösen sok gyakorlást igényelnek

Amikor leendő magyar nyelvtan óráimhoz a feldolgozandó területeket szám-
ba vettem, részben a siket személyek írásbeli megnyilatkozásaiból általam gyűjtött 
példákat használtam fel, részben tanácsot kértem a siketek írásbeli kommunikációjá-
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nak problémáit régóta jól ismerő kollégáktól. Az alábbiakban két gondolatot idézek 
Kozma Krisztina PhD-hallgatótól, aki a jelnyelvet és a siketek világát régóta kivá-
lóan ismerő és jelnyelven előadásokat tartani tudó fiatal kutató: „…A siketek közül 
sokan tévesen használnak igekötőket, vagy rosszul értelmezik, hogy az mikor válik 
el az igétől és mikor nem. Ez abból is ered, hogy a jelnyelvben nincsenek igekötők… 
Vannak, akik nem érzik a szavak helyes sorrendjét sem.” 

Az oktatás elindulásakor maguk a siket hallgatók is jelezhették egyes gondjai-
kat: „Fontos lenne az alanyi-tárgyas ragozást jobban kielemezni, nagyon jellemző 
és tipikus hiba a «siket fogalmazásokban» ennek használata: csináltu(n)k valamit” 
(T. G. siket hallgató véleménye); „Szövegalkotási feladatok kellenének; a névelők 
használatát gyakorolni” (S. M. siket hallgató véleménye). Az idézeteket természete-
sen folytatni lehetne. Ahogy a jelzett területeket számba vettem, egyre inkább meg-
győződhettem arról, hogy ezek éppen azok a magyar nyelvtani jelenségek, amelyek 
a magyarul tanuló külföldieknek is gondokat okoznak.

Azok a leginkább kiemelt területek, ahol a siket hallgatóknak – a magyart ta-
nuló külföldiekhez hasonlóan – komoly gondjaik vannak, a következő pontokban 
foglalhatók össze: a) a névelőhasználat; b) az igeragozás, ezen belül az alanyi és 
a tárgyas ragozás elkülönítése; c) az igevonzatok problémája; d) egyes szórendi 
kérdések; e) az összetett mondatok és a szövegszerkesztés; f) a kötőszavak hasz-
nálatának problémaköre. A felsorolás minden elemével itt nincs módom foglalkoz-
ni, ezért csak a legfontosabbakat emelem ki közülük. A következő alfejezetekben 
megjelenő idézetek minden esetben siket személyektől származnak.

4. 1. Névelőhasználat, kötőszóhasználat
A névelőhasználat problémája a halló gyerekek számára alig-alig jelentkezik. 

A magyar nyelvtan órák feladatai között nem véletlenül igen kevés a névelőre utaló 
feladat. Hogy mégis akad, annak egyik oka az ún. nyelvhelyességi ismeretek tárgya-
lása, a másik pedig a szövegtan megjelenése; az utóbbiban azért fontosak a névelők, 
mert a szövegek szövegszerűségét elsődlegesen biztosító nyelvtani kapcsolóelemek 
között tartjuk számon őket. 

Hogy miért nem jelent problémát a névelő használata a halló magyar fiatalok 
számára? Mert kora gyermekkoruktól használják a névelőket. A siket fiatalok merő-
ben más helyzetét szinte indokolni sem kell: a jelnyelv nem használ sem határozott, 
sem határozatlan névelőt, innen ered a hibázások zöme: „Köszönöm órarendet”; 
„Kati érdeklődik jelnyelv iránt”; „Utasok aggódnak csatlakozás miatt”. A névelő 
elhagyása azonban idegen ajkúaknál is előfordul, főként, ha anyanyelvükben nin-
csen névelő (pl. a szláv nyelvek zöme ilyen). A névelő téves kiválasztása pedig a 
névelővel élő idegen nyelvet beszélőknél is előfordul, az eltérő szabályok miatt.
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De a névelők használatához hasonló jelenség figyelhető meg a kötőszavak 
kapcsán is. Kötőszavaink közül a siket közösség tagjai a leggyakrabban az alapvető 
mellérendelő, azaz kapcsolatos (és), ellentétes (de, azonban), választó (vagy) és a 
következtető (ezért), kötőszavakat használják, továbbá néhány alárendelőt: pl.: ok-
határozói (mert), ill. feltételes (ha) kötőszót. De még a legegyszerűbb kapcsolatos 
viszony helyett is sokkal gyakoribb a mondatok puszta egymás mellé helyezése. 
Ezért is lehet gond a megfelelő kötőszó kiválasztása. 

4. 2.  Az igeragozások és az igevonzatok
A magyar nyelvtanokban az igeragozás fontos helyet foglal el, de az általános 

és középiskolás tanulóink ezen a téren szintén nem a magyart idegen nyelvként 
tanuló személyek nehézségeivel találkoznak. Ahogy elvétve fordul elő hiba a név-
előhasználatban, a magyar fiatalok az alanyi és a tárgyas ragozást is nagy maga-
biztossággal alkalmazzák, bár választásuk indoklására a legtöbben egyáltalán nem 
lennének képesek. 

Ugyanakkor a magyar nyelv, a magyar igeragozás ezen „specialitása” valameny-
nyi magyarul tanulónak a legnagyobb gondokat okozza. Ezt a nyelvtani jelenséget 
– az ún. határozatlan és határozott (korábbi nevükön: az alanyi és tárgyas) igeragozás 
helyes használatát – az idegenek csak nagyon nehezen sajátítják el. Ugyanúgy sok-
szor tévednek a helyes használatban a nyelvünket elsajátítani igyekvő külföldiek, 
mint a siket hallgatók: „Majd megbeszélünk, melyik cím lenne jó”; „Kedves Tanárnő! 
Segítséget kérném Öntől, hogy…”; „Arra várom, hogy …”;  Mindkét csoport – tehát 
a magyarul tanuló külföldiek, illetve a siket tanulók – esetében is szükség van mind 
a szabályok megfelelő tudatosításra, mind pedig az alapos gyakorlásra. 

Ami pedig a vonzatok használata terén elkövetett hibákat illeti – lévén, hogy 
a vonzatok egy másik nyelv, tehát pl. anyanyelvünk „logikájából” soha nem kö-
vetkeztethetők ki, magyarázhatók meg – azok minden nyelvtanuló esetében igen 
nagyszámúak, bármely nyelvpárról legyen is szó. Nem jelentenek kivételt ez alól a 
magyart idegen nyelvként tanulók, illetve a siket hallgatók sem: „Panziónál vendég-
látós teljes ellátásról biztosít vendégei számára”. (Az idézett mondatban a biztosít 
ige kétféle vonzata keveredik: valaki biztosít valakinek (valakinek a számára?) 
valamit, ill. valaki valakit valamiről biztosít, ugyanakkor hiba van az első főnév 
ragjának a kiválasztásában és hiányoznak a névelők is.) 

Természetesen az egyes kérdések sokoldalúan összefüggenek; ilyen kapcso-
lódási pontok pl. a határozott ragozás és a határozott névelő, ill. a határozatlan 
vagy határozott ragozás és a vonzatok kérdésköre. Az, hogy a nem tárgyi vonzatot 
tartalmazó igékkel (vár valamire, enged valamiben stb.) szerkesztett főmondatban 
ezek az igék határozatlanul kell ragozódjanak, bennem is csupán a hallgatóknál 
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előfordult hibák révén tudatosodott: *Arra várom, hogy…; *Nem engedem abban, 
hogy…).

4. 3. A szórend hibái
A szórend hibáira vonatkozóan elmondható: a jelnyelv nyelvtana egészen 

más szórendi szabályoknak engedelmeskedik, mint anyanyelvünk. A különböző 
jelnyelvek vonatkozásában az is ismert, hogy az egyes jelnyelvek szórendje is el-
térhet egymástól. A siket hallgatók tévedései ez esetben csak részben következnek 
be jelnyelvük hatására, sokkal inkább a hangzó nyelv szórendi szabályainak nem 
kellő ismerete, megértése okozza azokat. A rossz szórend gyakran más értelművé 
teszi a mondatot, mint amit az adott személy mondani szeretett volna: Ezért nem 
léptem be véletlenül a színjátszó társulatba, ahol csak jelnyelven játszom. (Ld. még 
a mottó mondatát.)

Ráadásul a hangzó nyelvek is egész sor, egymástól nagyon eltérő szórendi sza-
bállyal rendelkeznek, vannak erősen és vannak kevésbé kötött szórendű nyelvek. A 
magyar „szabad” szórend megértése és helyes használata a magyart idegen nyelvként 
tanulók számára az egyik legnagyobb probléma. A modern grammatikai kutatások, 
egészen pontosan a generatív grammatika egészen más megközelítésben mutatja 
be a magyar mondatszórend kérdéseit, az igét helyezve a mondat középpontjába. 
Magam is ennek az új felfogásnak a segítségével, a fókusz, a topik tárgyalásával 
igyekeztem jelnyelvet használó hallgatóimhoz közelebb vinni a magyar nyelvtannak 
ezt a területét (Dóla–Farkas 2007, in Alberti–Fóris (szerk.) 2007; ill. Medve–Farkas–
Szabó 2010). (Mivel a siket hallgatók a fókuszt, jobban mondva a hozzá kapcsolódó  
fő hangsúlyt, a kiemeléseket nem tudják a hangzás alapján megközelíteni, így maga 
a tárgyalt mondatszórend lehet a legfőbb támpontjuk a kiemeléseket illetően.) 

5. Anyanyelvi hatások magyar mondatokban

5. 1. Az angolból mint anyanyelvből jól levezethető hibák 
Amikor a nálunk tanuló leendő orvosok az alábbi helytelen mondatokat leírták, 

anyanyelvük, vagy az általuk nagyon jól ismert angol nyelv szerkezeteit vitték át 
a magyar nyelvre. (A példák forrása ezúttal: Dóla–Farkas 2007, in Alberti–Fóris 
(szerk.) 2007: 100–101.) Az angol nyelvből jól levezethető hibák a következők:

*Én nem tetszik ezt a film.
*Juli el kell mennie.
*Laci van kutyája.
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Az angol eredetiben a kiemelt – és a magyarban hibásan használt szavak – va-
lóban alanyesetben állnak. Az utolsó példa a birtoklásra vonatkozott. Az angol, a 
német, a francia a birtoklást egy külön, birtokolni jelentésű igével fejezi ki (to have, 
haben, avoir). 

Leslie has a dog. 
*Laci van kutyája. Helyesen: 
Lacinak van egy kutyája.

Az angol tehát a to have igével fejezi ki a birtoklást. A magyarban mutatkozó 
hiba elkerülhető, ha a nyelvtanuló megérti: mi a -nak/-nek toldalékkal és a van, van-
nak igével fejezzük ki a birtoklást. 

Hasonlóan az angol (anya)nyelvi hatással magyarázható további hibák be-
mutatása mellett megjelennek és elemzésre kerülnek a tanulmányban azok a hibák 
is, amelyek a magyar nyelv struktúrájának nem kellő ismeretéből adódnak. A cikk 
szerzőinek véleménye szerint a magyar nyelvtan korszerű – generatív grammatikai 
– módszerekkel történő oktatásával, a nyelvtan új szemléletű magyarázata révén 
jelentős javulás várható a magyarul tanulók nyelvi teljesítményben.

5. 2. Siket tanulók hibái az írásbeli nyelvhasználat során
A jelnyelvet anyanyelvükként használó siket fiatalok számára a magyar nyelv 

olyan második, s bátran mondhatjuk: idegen nyelv, amelynek írásbeli használata 
során jellegzetes hibákra bukkanunk. 

A siket tanulók írásbeli nyelvhasználatát illetően a külföldi szakirodalom hosz-
szabb ideje különbséget tesz olyan hibatípusok között, amelyek általában jellemzik 
az egy-egy idegen nyelvet tanulókat, s így egyaránt fellelhetők a halló és a siket 
nyelvtanulóknál, ill. az olyan hibázások között, amelyeket kifejezetten siketek kö-
vetnek el. Az utóbbira egy angol eredetű szakszó is megjelent, a germanizmusok, 
gallicizmusok mintájára. Ez a deafism(s) – siketes kifejezés szakszó (Myklebust 
1964a, idézi: Lepot-Froment–Clerebaut 1996, 126–127; Krammer 2001). 

A következőkben én is két csoportra bontom a hibákat és az első csoportban 
valamennyi magyarul tanuló személynél, tehát az idegeneknél és a siketeknél egy-
aránt előforduló hibákat vizsgálom, a másodikban pedig a siket személyek (zömmel 
gyerekek, ill. fiatalok) olyan hibáit, melyek a jelnyelv mint anyanyelv hatására kiala-
kult eltérések lehetnek. A későbbiekben a javítás kulcsa a siket gyerekek megfelelő 
anyanyelvi, azaz jelnyelvi oktatása és ezen keresztül a magyar nyelvtan tudatosítása 
lehet. Mindkét hibacsoport hibái hagyományosan az alábbi típusok valamelyikébe 
sorolhatók be: 
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a) Elhagyás (egy, esetleg több szóé, toldalék(ok)é);
b) Hozzátétel (szavaké, toldalékoké);
c) Helyettesítés (nem odaillő szó, szóalak, végződés használata);
d) A szórend hibái (a magyarban gyakran igekötő-hibák, pl. a fókusz figyelmen 

kívül hagyása miatt) (Lepot-Froment–Clerebaut 1996, 126).

5. 2. 1. A siketek és az anyanyelvünket idegen nyelvként tanulók hasonló hibáiról
Siket személyek (zömmel tanulók, ill. fiatal felnőttek) írásos megnyilatkozá-

saiban található hibák igen jelentős mértékben emlékeztetnek a magyarul tanuló 
külföldiek írásos produkcióiban jelentkező hibákra; a jelzett hibák zömét a követ-
kező típusok teszik ki:

1a *Nem kiderült, mi volt a halálnak az oka.
1b *Sanyi nem elvette a könyvet.

2a *Ez nem jelent, hogy nem tudja.
2b *Feri megfog Pistát.

3a *Nagyon sajnáltunk, hogy túl kevés az idő.
3b *Csak tudom később menni.

4a *Mikor fogod jönni hozzám?
4b *De holnap félem lesz dolgozat.

5a *Mi nagyon tetszünk itt.
5b *Fiam tetszik suliban.
 
6a * Mit te csinálsz?
6b * Mi lesz program?

A hibák az 1a – 1b-ben a szórenddel (az igekötő és ige szórendjével) kapcsolatosak 
(’d’ hibatípus); okként részben a szórendi szabályoknak, részben az igekötőszabályok-
nak (ha az adott anyanyelvben egyáltalán vannak) az eltéréseit nevezhetjük meg.

Az igeragozás hibái a továbbiakban (2a – 4b-ben) az alanyi és a tárgyas rago-
zással függenek össze. (Legtöbbször a tárgyas igei személyragelhagyásáról, ill. a 
tárgyasnak alanyi ragozású személyraggal való helyettesítéseiről van szó; ’b’ és ’c’ 
hibatípus); ritkábban tárgyas személyrag áll az alanyi ragozásban. 

Az 5a – 5b példákban a hiba az igevonzatokkal (mindkét esetben a tetszik ige 
vonzatával) (’c’, ill. ’a’ hibatípus) kapcsolatos. Az angol nyelvű személyek tévedé-
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sei kapcsán az eltérő igevonzatról mint anyanyelvi hatásról már volt szó; a jelnyelv 
esetében a részeshatározó ragjának elmaradása inkább a ragozásnak a jelnyelvben 
mint anyanyelvben tapasztalható hiányára vezethető vissza.

A 4b mondat valójában összetett mondatként lenne elfogadható, az alábbi sor-
renddel:

De félek, hogy holnap dolgozat lesz. A holnap ugyanis nem a félelemre vonat-
kozik, hanem a dolgozatra, az lesz a következő napon. 

A 6a – 6b hibái a kérdések szerkesztésével kapcsolatosak. A magyarul tanuló 
külföldi – anyanyelve hatására – a magyar nyelv szempontjából teljesen feleslegesen 
kiteszi a személyes névmást (’b’ hibatípus); a siket fiatal – ugyancsak anyanyelvi 
hatásra elhagyja a szükséges névelőt (’a’ hibatípus). (A fenti párok hibái közül az 
a-val jelölteket mindig magyarul tanuló külföldiek követték el, a b-vel jelölteket 
pedig a siket fiatalok írásaiban találtam.) 

Érdekes még megfigyelni, hogy a siket fiatalok hibáinak egy része nem len-
ne hiba ott, ahol – mint a szláv nyelvek zömében – valóban nincs névelő a szavak 
előtt, ahogyan az Ő tanár-féle mondatokat nem tekintjük hibásak a magyarban, 
hiszen nyelvünkben elterjedt a névszói állítmány. Ám éppen ezek a jelnyelvi mon-
datok jellegzetesen siketes hibának minősülnek számos indoeurópai nyelvben, pl. 
a németben, az angolban, ahol a létige (kopula) jelenléte kötelező. A jelnyelv ezt a 
kategóriát sem ismeri. (A magyarul tanuló külföldiek hibáit Dóla Mónika és Farkas 
Judit nyomán idéztem; a siketekre jellemző hibás mondatok egy részének forrása 
Csányi 1985, 128–129, ill. e-mailben hozzám eljutott anyagok. Ez utóbbi vonatko-
zik a következő fejezetrészre is.) 

5. 2. 2. Siket tanulók jellegzetes hibái
Ugyanakkor a siketek írásaiban szinte mindenütt fedeztek fel olyan hibákat is, 

amelyek az idegen nyelvet tanuló hallókra, így pl. magyarul tanuló külföldiekre nem, 
vagy legfeljebb kivételesen jellemzőek. Siketek esetében előfordul:

a) A szófaj helytelen kiválasztása
7. * Évi játék a babával.  (’c’ hibatípus)

b) A toldalékok – különféle határozóragok – teljes elhagyása:
8. * A fiú ül asztal játék van. (’a’ hibatípus)
9. * A család szép ruha.  (’a’ hibatípus)

c) Igeragozás elmaradása:
10. * A mackó labda játszani. (’a’ hibatípus)
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d) Hibák a főnévi igenév körül:
11. * Segít zöldséget pucol.   (’a’ hibatípus)

12. * Te holnap megy sinoszba dolgoz? (’a’ és ’c’ hibatípus)

13. * Barátnőm akar tolmácsolni lenni. (’b’ hibatípus)

e) Szórendi hiba:
14. * Gyereknek menni kell szülői értekezlet. (’d’ és ’a’ hibatípus)

f) Szórendi, egyeztetési és  a névelő elhagyására vonatkozó hiba:
15. * Jó, örülni siketek fog!   (’d’ és ’a’ hibatípus)
(Tkp.: Jó, a siketek örülni fognak!)

g) A kelleténél több névelő felvonultatása (hiba, amely átlagos idegennyelv-tanu-
lóknál nem fordul elő):

16. *A egy gyerek megnézni a kutyára. (’b’ hibatípus)

A fenti mondatokban igen sok az egyeztetési hiba, és ugyancsak feltűnő a 
határozóragok gyakori hiánya. Ezek mellett a 7. mondat hibája az igének és a fő-
névnek a jelnyelvben tapasztalható gyakran azonos alakjára vezethető vissza, amit 
a 3. fejezetben említettünk is. A 8-10. mondatban a határozóragok hiányoznak; a 8. 
mondat információi helyesen két mondatban lennének elhelyezhetők: A fiú az asz-
talnál ül. Az asztalon játékok vannak.

A 10. mondatból szintén hiányzik mind a megfelelő igei személyrag, mind a 
határozórag: …játszik a labdával. A 12. és a 15. mondatban egyeztetési hibát ta-
lálunk. Érdekes, hogy a főnévi igenévre utaló -ni végződés vagy hiányzik ott, ahol 
kellene, vagy éppen teljesen felesleges. A siket fiatal esetében a főnévi igenév fogal-
ma valószínűleg egyáltalán nem alakult ki, így használata sem jó. Ez a hiba fordul 
elő a 11-13. mondatban.

Szintén jellegzetesek a mondatba leírt felesleges szavak, mint a 16. mondatban 
látszik; egy hasonló angol példa: The boy is be playing (Lepot-Froment–Clerebaut 
1996: 126).  Ugyanez a mondat azonban ragozási és vonzathibát is tartalmaz.

A siket tanulók íráskészségének és olvasási kompetenciájának a növekedését 
várhatjuk, miután 2017-től – a jelnyelv immár hivatalos, iskolai keretek között tör-
ténő tanítása-tanulása során – a siket gyerekek végre megismerik anyanyelvüket, s 
a jelnyelvet ismerő tanáraik tudatosíthatják annak szabályait. Ezt követően azután 
a magyar nyelv szabályait is hasonlóan sokkal nagyobb mértékben lehet majd tuda-
tosítani. Ahogy az idegen nyelv esetében építeni lehet és kell az anyanyelvre, ez a 
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siket tanulók magyartanulása során is lehetővé válik majd. Ahol ez szükséges lesz, 
figyelmeztetni kell a tanulót anyanyelve és a magyar nyelv eltéréseire. A bizakodó 
hangnem nem valamiféle megalapozatlan optimizmus; azokban az országokban, 
ahol a siket iskolákban a bilingvális oktatást bevezették, mindenütt javult a diákok 
írása és olvasásértése – az adott ország nyelvére vonatkozóan. A módszereket ille-
tően is egyre nagyobb ismeretanyag halmozódik fel a kérdésről külföldön, minde-
nütt, ahol a bilingvális oktatás teret hódított. Ilyen eredményekről is beszámolnak 
a L’enfant sourd (A siket gyermek) című könyv szerzői (Lepot-Froment–Clerebaut 
1996, 318–330).  

Visszatérve tanulmányunk alapgondolatához: a magyar nyelvtan oktatása során 
a siket iskolákban bizonyára nagyon jól fel lehet(ne) majd használni azt a gazdag 
gyakorlatanyagot, amelyet a magyar mint idegen nyelv tanárai az elmúlt évtizedek-
ben idegen ajkú magyarul tanulók számára készítettek. Sőt meg merem kockáztatni: 
a témakörrel foglalkozó, ilyen munkákat publikáló szerzők maguk kellene, hogy 
megkeressék a siketek oktatásáért felelős személyeket; tankönyveik kis átfogalma-
zásával sokat tehetnek a siket fiatalok eredményesebb oktatásáért.

6. Miért a magyar mint idegen nyelv tankönyvei?

Már a bevezetőben megfogalmaztuk, hogy a magyar mint idegen nyelv oktatásá-
nak nyelvtani összefoglalói, tan- és gyakorlókönyvei igen sok kiváló, a siket hallga-
tók oktatása számára is nagyon nagy mértékben alkalmazható nyelvtani szabálysort, 
szemléletes táblázatokat, egy-egy nehezebb témához pedig bőséges gyakorló anyagot 
tartalmaznak, ill. pillanatnyilag csupán „rejtenek”. 

A két tanulói csoport helyzete tehát sok tekintetben hasonló, ha a jelnyelv-
használat más körülményeket is teremt. A dolgozatban eddig inkább a nyelvtanra 
vonatkozó szabályokra és gyakorlatokra koncentráltam, ám a rendelkezésre álló 
gyakorlókönyvek kínálta sokféle szókincsgyakorlatra is legalább akkora szükség 
lehet, mint a nyelvtani jelenségek gyakoroltatására, hiszen általános tapasztalat, 
hogy a siket személyek magyar nyelvi szókincse is szegényes, s ez csak alacsony 
szintű olvasásértést tesz lehetővé.

6. 1. A magyar mint idegen nyelv tankönyveiről
A magyart idegen nyelvként oktató tankönyvek és gyakorló munkafüzetek, 

nyelvtani leírások száma az utóbbi két évtizedben örvendetesen megnőtt. A minőségi 
javulás is egyértelmű, s ezen most nem csupán a könyvek külső megjelenését értem, 
bár ez sem elhanyagolható, hanem sokkal inkább a módszertani változatosságot és 
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korszerűsödést, valamint a modern nyelvészeti irányzatokhoz való kapcsolódást. 
A kommunikatív módszer térhódítása egyértelmű. S azt is elmondhatjuk, hogy a 
magyar mint idegen nyelv oktatásában hamarabb kezdett hódítani a modern nyel-
vészet több ága is, mint a magyar nyelvet magyaroknak, pl. a magyar diákoknak 
leíró tankönyvekben. A magyar nyelvtan jelenségeinek generatív grammatikai és 
pragmatikai megközelítése nagyon hasznosnak bizonyult.

Az előző fejezetekben kiemelt területek számára a magyar mint idegen nyelv 
nyelvtanaiban, tankönyveiben jól érthetően megfogalmazott, gyakran szemléletes 
módon táblázatokba foglalt szabályrendszerekkel találkoztam, amelyek alapján 
magam is könnyebben tudtam bemutatni az adott nyelvtani jelenséget. A határo-
zott és a határozatlan névelő használatának szabályai Hegedűs Ritánál jelentkeztek 
jól áttekinthető módon, alapos gyakorlásukra Bencze Ildikó munkafüzete nyújtott 
lehetőséget, akár a helyes kötőszók vagy vonzatok kiválasztására; A határozatlan 
és a határozott igeragozás összevetésére, a mondatfajták megközelítésére kiválóan 
alkalmasak a Durst Péter munkafüzetében rendre felbukkanó táblázatok, ugyan-
ott, illetve tankönyvében egy sor gyakorlat tette lehetővé a tanultak alkalmazását. 
Számos terület pontos bemutatása jellemzi a Sturcz Zoltán, Aradi András és Erdős 
József szerzők által 2000-ben megjelentetett kiadványt; a mondatszórendhez kap-
csolódó részekből különösen sokat merítettem. Amikor viszont a Mondom, hogy … 
helyes és a *Mondok, hogy… helytelen mondatindítás kérdését tárgyaltuk, említésre 
kerültek a generatív nyelvtanokban nagy szerepet játszó ún. pro-elemek is (Medve–
Farkas–Szabó 2010; Dóla–Farkas 2007, in Alberti–Fóris (szerk.) 2007). A magyar 
szórendre vonatkozó ismereteket ugyancsak kiválóan foglalja össze és a gyakorlásra 
is nagyon sok lehetőséget ad egy másik, szintén egészen frissen megjelent kiadvány, 
Szita Szilvia és Görbe Tamás Gyakorló magyar nyelvtana. 

6. 2. Az új kiadványok például is szolgálhatnak
A talált gyakorlatokat egyes esetekben változtatás nélkül felhasználtam, máskor 

azok nyomán magam írtam feladatsorokat. Az egyes feladatokat sokszor kivetítettem 
siket hallgatóim számára, s ugyanígy, vetített formában jelentek meg a helyes meg-
oldások is. A magyarázatok során minden esetben jeltolmács segítette munkámat.

A közvetlen felhasználáson kívül gyakran „ihletet merítettem” a rendelkezésre 
álló munkákból. Leginkább a változatosság kedvéért – és azért is, mert a Jelnyelvi 
lingvisztika és didaktika című szakirányú továbbképzésből a magyar irodalom saj-
nos kimarad –, több, az előbbiekben már említett nyelvtani jelenséget kiemelkedő 
költői alkotásokkal is illusztráltam, ill. a gyakorlatok körébe verseket is bevontam. 
Példaként állt előttem a Goretity József – Laczkó Zsuzsa szerzőpáros munkája, 
akik kiadványukban zömmel kortárs magyar novellákat használtak fel a magyar 
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mint idegen nyelv tanítása során. Magam mintegy 15–20 modern verset – huszadik 
századi, zömmel kortárs költők alkotásait – vontam be a nyelvtani témakörök il-
lusztrálásába. Először véletlenszerűen találtam rá a képzésünkben is hasznosítható 
egy-két műre, majd tudatos gyűjtőmunkát kezdtem végezni. A témából jelent meg 
már hivatkozott publikációm (Bodnár 2010). A készített feladatokból néhányat a 
Mellékletben mutatok be.

7. Összefoglalás

A Miskolci Egyetemen folyó jelnyelvi képzések és az ezekkel kapcsolatos, 
egyre bővülő elméleti ismeretek, valamint a siket hallgatók grammatikai hibáira 
vonatkozó empirikus kutatások bebizonyították, hogy a magyart idegen nyelvként 
tanuló külföldi diákok és a magyart tanulmányaik során végig anyanyelvként tanuló 
siket személyek nyelvtani hibái között számos hasonlóság van. Ezért a siketek okta-
tásában eredményesen hasznosíthatók a magyart idegen nyelvként tanulók számára 
összeállított tananyagok.

A magyar mint idegen nyelv tanítása során felgyűlt gazdag tapasztalat, rengeteg 
gyakorló anyag – akár külön kötetbe gyűjtve is – már most nagy segítséget jelent-
hetne a magyar nyelvben, főként az írásbeli nyelvhasználatban tökéletesedni vágyó 
siket embereknek. Illetve mindezek a munkák oktatásuk fontos segédanyagaivá is 
válhatnak a jövőben, amint megváltozik a siketoktatás szemlélete, s a magyart nem 
a halló gyerekek anyanyelvi tanításához hasonlóan, hanem éppen siket voltukhoz 
alkalmazkodóan kezdik majd oktatni, nagyjából a jelen évtized végén. 

Munkámmal magam is – a magyar mint idegen nyelv tankönyveinek e sajátos 
felhasználási lehetőségére rámutatva – a siketeknek, mint jelnyelvi kisebbségnek 
minél magasabb szintű képzéséhez szeretnék hozzájárulni, legalább az ötletadás 
szintjén. 
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Bodnár, Ildikó
Using handbooks for Hungarian as a Foreing Language – in a different context

Teaching Hungarian language for deaf children (whose mother tongue is Sign Language) in Hunga-
rian schools is, to a large extent, similar to the instruction of hearing children (whose mother tongue is 
Hungarian). Deaf children have no extra classes where they could be given explanation and practice 
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of the rules of Hungarian grammar. That is why deaf adults with a degree make the same mistakes in 
writing as the persons who start to learn Hungarian as a foreign language. I had an opportunity to teach 
deaf students in the framework of a specific program called Hungarian language practice, when I was 
able to make good use of handbooks (especially the grammar book by Rita Hegedűs and the books for 
practice  by Peter Durst, Szilvia Szita–Tamás Görbe) written for learners of Hungarian as a foreign 
language. In the study I intend to give an overview of my experiences and the ways of utilizing this 
„new opportunity”. I will come to the conclusion that for teaching Hungarian for deaf learners can be 
done on the basis of books compiled for teaching Hungarian as a foreign language. Regarding both 
methodological and linguistic issues, these books are very up-to date.

Melléklet 
magyar nyelvi gyakorlatok 

a 20. századi magyar költészet felhasználásával

A) Gyakorlat a névelőhasználat köréből 
Tóth Éva Szótár című versében pótolja a hiányzó határozott vagy határozatlan névelőit! 
(Figyelem! Két esetben nem kell névelő.)

  
  …. ember azt mondja: száj
  és ….. szájra gondol.
 
  Azt mondja: szem
  és az …. szem jut …eszébe
  amelyikben önmagát nézte.

  Azt mondja: kéz
  és ….. simogatásra gondol.
  Azt mondja: … ember
  és nem gondol csak egyetlen egyre
  akit szeretett és aki őt szerette.

B) Gyakorlatok az alanyi és tárgyas igeragozás köréből
1) károlyi amy Csönge című versében hol lehet a tárgyas, ill. hol a tárgyatlan igealak a 
helyes? Húzza alá a helyesen használt igealakot!

  Utaztunk / utaztuk öt órát autón, vonaton
  hogy megtaláljunk / megtaláljuk azt a helyet…
  s megtaláltunk / megtaláltuk a ház helyét a ház 
  helyett
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  megtaláltunk / megtaláltuk a tó helyét a tó helyett
  a fák helyét a fák helyett
  a fű helyét a fű helyett
  patak helyét patak helyett
  a dombok megmaradtak, kopaszon
  ezért utaztunk / utaztuk öt órát autón,
  vonaton  
  hát így esett. 

2) Csukás istván Szerelem sós íze című versét olvasva döntse el, melyik igealakot használta 
a költő, azaz melyik mondatban helyes az alanyi, melyikben tárgyas ragozás!

  Már a tél elért / elérte a várost, 
  plakátok nyalnak / nyalják a ködöt,
  a szerelem sós íze magányos
  számat mar / marja, mert mint két pólus között
  a neonfény északsarki, havas 
  tündöklése – a szerelem
  szívem s szíved közt hatalmas
  ívként kigyúlt / kigyúlta: nem vagy velem.

  Szabad kóborgó, ámulok / ámulom,
  önként a karodba mi űz / űzi?
  A tél fehér pincéibe lucsok
  Verte tavasz fénye betűz/ betűzi;
  így omlik / omolja össze majd a gőg
  és fortyogó kamaszkorom.
  Fennhéjázása összetört / összetörte
  szelíden szóló szavadon.

C) Gyakorlatok az igevonzatok témaköréből
1) karinthy Frigyes A költő című versének első szava az egyes szám első személyű sze-
mélyes névmás valamelyik, az igevonzatnak megfelelő alakja. Keresse meg, hová, melyik 
névmás illik!

 1. vsz. : ………….. keresztelték el a világot,
  …………… zenélnek a Hét csillagok,
  …………. harcol az ördög, Isten ellen,
  ……………. sietnek a szép kisdedek.
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 3. vsz. …………… idéz, ki sóhajt itt a földön,
  …………. rohan a parttalan dagály,
  …………. ránt kardot a büszke Bosszú,
  Mögöttem bűzlő véres bűnökért.

A hiányzó névmási alakok: Engem, Hozzám, Nekem, Rólam, Felém, Velem, Miattam.

2) Weöres Sándor Budai gyümölcsös című versének soraiban pótolja a hiányzó vonzatot! 
Válasszon! Hol jó a de (ellentétes), az és (kapcsolatos), illetve a vagy (választó) kötőszó? 

  Északra Rózsadomb……, nyugatra Óbudá………,
  a ferenchegyi kertben a fű ősszel se sárga,
  fakó sziklák tövében, galagonya-bozóton 
  sok bogyó pirúl, mintha most szökkenne virágba.
  A kert felső szögé…… lelátni a Duná……
  hol hidak emelkednek szónoki lendülettel, 
  s a túlsó, pesti parton a háztömbök sorá………
  hová ködöt borít, de/és/vagy  sziporkát szór a reggel.
  Óriáskígyót vonszol, öntöz a feleségem, 
  nézem, melyik kerül ki győztesen a csatából:
  szárnyas bogár az asszony, de/és/vagy  hét-öles a sárkány,
  de/és/vagy hol a nő parancsol, a szörnyeteg cikákol.

D) Gyakorlat az igenevek köréből
Csukás István: Elömlik narancssárga nyár – Válassza ki a megfelelő igenévi formát! Az 
igeneveket (főnévi, melléknévi, határozói) rendre a következő igékből képeztük: sikolt, ug-
rik, biztat, szétlök, nyír, marasztal. 

    
  Villamos ………………….. fordul,
  elömlik narancssárga nyár,
  a roncs híd …………….. készül,
  ………………. mozdulatra vár.

  Karom ………………. repülnék,
  de itt minden másnak látszik,
  ……………… bokor mögül nő lép,
  elő: fehérruhás jácint.
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  Ó, …………………… káprázat!
  A szerelem toronyra röppen, 
  Ingujjban indulok felé,
  S a nyár összecsap mögöttem.

E) Gyakorlat a személyes névmások használata köréből
radnóti miklós Kis nyelvtan című verséből elhagytuk az ismétlődő én és te névmásokat és 
egy esetben a többes szám első személyű mi névmást is! Próbálja pótolja őket! 

  
  ……  ..... vagyok magamnak
  s néked …….  ….. vagyok, 
  s ……  …. vagy magadnak, 
  két külön hatalom.
  S ketten ….  vagyunk.
  De csak ha vállalom.


