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Abstract
The aim of this essay is to change the position of teaching Hungarian as a foreign 
language (HFL) within the system of disciplines and to provide arguments for the idea 
that it can also be conceived of as a field of Applied Hungarology. Therefore, this article 
starts with the historical overview of the self-definition of HFL and it coins the term 
Applied Hungarology. Then, it focuses on the complex unit consisting of language and 
culture in order to support the suggestion that HFL can also be regarded as a discipline 
of Applied Hungarology.
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1.  Visszatekintés a magyar mint idegen nyelv oktatás szakmásításának 
kezdetétől eltelt időkre: töretlen fejlődés megtorpanással  

A magyar mint idegen nyelv oktatása először a múlt század hetvenes, nyolcvanas évei-
ben, szakmává válásának újkori története idején határozta meg önmagát.  Mint isme-
retes, a területtel foglalkozókban az 1969-es lektori konferencián fogalmazódott meg 
tevékenységük új szintre emelésének, „szakmásításának” gondolata. Meglehetősen 
hosszú kihagyás után az áttörést az 1977-es esztendő hozta, amikor is az MTA Alkalma-
zott Nyelvészeti Bizottságának ülésén az egyes tanintézmények képviselői határozott, 
hat pontos programmal álltak fel a tanácskozásról. Az anyag megtalálható a Magyar 
Nyelvőr 1978-as számában (299−332) a folyamatban elévülhetetlen érdemeket szer-
zett Szépe György és Szende Aladár szerkesztésében. Most, majdnem 40 év távlatából 
végigtekintve az akkori terveken, jóleső megelégedés és némi szomorúság töltheti el 
a megvalósításban résztvevőket (akik közül sajnos többen már nincsenek közöttünk). 
Nézzük fontossági sorrendben a hat pontot! Azt a célt, hogy a magyar nyelvet speci-
ális irányú, egyetemi képzés keretében megszerzett diplomával rendelkezők oktassák 
(2. pont), fokozatosan, lépésről lépésre haladva, de elértük: kezdetben  posztgraduális 
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formában folyt az oktatás  (az első ilyen évfolyam az ELTE-n 1982-ben indult),  majd má-
sik három egyetem − a Pécsi és a  Szegedi  Tudományegyetem, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem – is lehetőséget nyújtott a képzés valamilyen formában történő elvég-
zésére (részletesen  lásd Szűcs 2000).

A magyar mint idegen nyelvi tanárképzés virágkora vitathatatlanul a Bologna- 
időszakhoz köthető, amikor is a hallgatók valamely élő idegen nyelv vagy magyar, 
esetleg néprajz BA-ra építve fő MA szakjuk mellé választhatták a magyar mint idegen 
nyelvet (Szegeden a hungarológiát). Az eredmény: megfelelő elméleti és  gyakorlati 
ismeretekkel rendelkező, a nyelvet és a hungarológiai ismereteket idegen nyelven 
is közvetíteni tudó nagyszámú fiatal szakember, akik − életkori helyzetükből adódó-
an – flexibilisek voltak, tehát könnyebben be lehetett vonni őket a külföldön folyó 
 lektori és egyéb kulturális feladatokba (Kőrösi Csoma-program, Petőfi-program stb.), 
de az itthoni sokszínű igények (nyelviskolák, cégek) kielégítésében is meghatározó 
szerepet játszottak. 2016-tól aztán az osztatlan képzésre történő átállással az oktatás-
politika (a szakma és a mérvadó nyelvészeti testületek egyöntetű ellenkezése ellenére) 
parkoló pályára kényszerítette a szakot. Jelenleg 2, illetve 4 féléves második diplomát 
adó képzésben felvehető ugyan, de a tapasztalatok alapján igen szűk réteg lát lehe-
tőséget benne, következésképpen a majdnem tizedére csappant évfolyamlétszámok 
nem tudják enyhíteni a lassan kritikussá vált tanárhiányt, arról nem beszélve, hogy a 
végzettek zömének élethelyzete (nagyobb részük már megalapozta egzisztenciáját 
Magyarországon, vagy éppen azon dolgozik) nem egyeztethető össze hosszabb kül-
földi tartózkodással. 

Visszatérve a hat ponthoz: a szak léte kialakította a magyar mint idegen nyelv okta-
tás szakembergárdáját, több volt diákunk vállalkozott arra, hogy doktori fokozatot 
szerez a pécsi vagy  az ELTE-n működő alkalmazott nyelvészeti doktori programokon. 
A  3.  pont elvárásai így teljesültek. A rendszeresen publikálók köre ezzel egyidejűleg 
egyre gyarapodott, írásaik tematikája felöleli a magyar mint idegen nyelv oktatás 
(további akban MID) szinte minden lényeges elméleti és gyakorlati kérdését, számos 
tankönyv is napvilágot látott. Ez persze azt is jelenti, hogy léteznek megfelelő fóru-
mok a munkáik közlésére (6. pont), valamint a szélesebb tanári közönség tájékoztatá-
sára (5. pont), gondolok referált szakfolyóiratunkra, a 2005-től létező THL2-re vagy a 
 2000-től, a Pécsi Egyetem gondozásában megjelent Hungarológiai Évkönyvre (mind-
kettő elérhető az Elektronikus Periodika Archívumban). Az egyetemi szintű feladatok 
mellett figyelmet fordított a szakterület a nyelvtanárok tájékoztatására, továbbképzé-
sére (4. pont): az évi vendégoktatói konferenciáknak állandó részét képezik a műhely-
foglalkozások, a lektorok módszertani felkészítése is folyamatos, az egyes egyetemi 
oktatóhelyek évente tartanak szakmai napokat, a határon túli kollégák segítését pedig 
kiemelt küldetésünknek tekintjük. 

Az 1977-es cselekvési tervezet eddigi felsorolásból hiányzó 1. pont a szervezeti kere-
tek megteremtéséről szólt, amire négy alternatívát vázoltak fel akkor: a) önálló szekció 
a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságon belül; b) önálló szakmai munka közösség; 
c) munkabizottság az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottság (vagy más testület) ke-
retében; d) önálló vagy más intézményhez kapcsolódó kutatóközpont. Ezek közül a 
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harmadik változat realizálódott, az is meglehetősen későn: a magyar mint idegen nyelv 
oktatói 2016-ban tömörültek a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesület egyik szek-
ciójába. A lépés két okból is szükségszerű és logikus volt: egyfelől képviselői addig is a 
MANYE-ban leltek befogadó szervezetre, rendszeresen részt vettek az általa szervezett 
konferenciákon, másfelől a szakma önmaga diszciplináris helyét a kezdetektől fogva 
az alkalmazott nyelvészeten belül képzelte el (Kontra 1979; Éder 1984; Szépe 1989; Giay 
1990a; Giay 1998b; összefoglalva: Nádor 1991).

2.  A magyar mint idegen nyelv oktatása mint alkalmazott  
nyelvészeti szakterület 

A diszciplináris kérdések megvitatásának fő fóruma az 1981-es 5. lektori konferencia 
volt, tehát nem meglepő, hogy az önmeghatározás a nyolcvanas évekhez köthető. 
Történeti távlatból tanulságos megfigyelni, hogy az akkori írásokban (Szépe 1981; Éder 
1984; Giay 1990a;1998b; egybegyűjtve Nádor szerkesztésében:1991.) az önmeghatáro-
zás elsősorban  a  magyartanítás  színes célcsoportjainak differenciálását  jelentette a 
klasszikus anyanyelvként való megjelenéstől a  klasszikus idegen  státuszig,  ami nem 
véletlen: a  MID  oktatásának ugyanis először határozottan el kellett magát választa-
nia  az anyanyelvi magyaroktatástól, ki kellett mondania, mondatnia önállóságát, meg 
 kellett fogalmaznia szemléletbeli különbözőségét, céljainak, tananyagainak, eljárá-
sainak stb. eltéréseit: „A magyar mint idegen nyelv és a hozzá szervesen kapcsolódó 
magyarságismeret oktatása, mint bármely idegen nyelvé és kultúráé, önálló szakma”, 
szögezi le a szakról szóló cikkében az Éder – Hegedűs – Horváth – Szili szerzőnégyes 
(1984: 20). Az alkalmazott nyelvészet körébe leginkább gyakorlati feladatai és módszer-
tani megfontolásai miatt rendelték (Hársné Kígyóssy 1978; Szőllőssy-Sebestyén András 
1985; a témáról szóló cikkek összegzése: Giay 1991 ). Az egyes leírásoknak visszatérő 
eleme az interdiszciplináris jelleg is, vagyis annak hangsúlyozása, hogy a  MID több 
tudományterület eredményeit olvasztja magába, így az idegen nyelvek oktatásáét, az 
általános nyelvészetét, de támaszkodik a nyelvtipológiára, a kontrasztív elemzésekre, 
de a pszicholingviszikára, szociológiára is (Giay 1990a; 1991; 1998b). 

Összegezve (és rendszerbe foglalva, kiegészítve) a hetvenes évektől a kilencvenes 
évek elejéig formálódó képet: a MID oktatását az alkalmazott nyelvészet egyik  önálló 
területének tekintik, következésképpen társtudománya a fordítástudománynak, a 
nyelvpedagógiának, nyelvművelésnek, nyelvtervezésnek stb. Jellegét tekintve inter
diszciplína. Céljaiból adódóan támaszkodik segédtudományaira, nevezetesen a 
nyelvtudományra, annak különféle irányzataira, ágaira, nyelvmegközelítési módjaira, 
azaz felhasználja a nyelvelméletek, a pszicholingvisztika, a szociolingvisztika, az össze-
hasonlító nyelvészet, a nyelvtipológia számára lényeges megállapításait. Értelem-
szerűen főként a magyar nyelvészet eredményei fontosak számára, a pszicholingvisz-
tika a nyelvtanulási folyamatok megfejtésével segíti, a szociolingvisztika pedig a 
nyelvhasználat társadalom által meghatározott tényezőinek feltárásával. Segédtudo-
mányai közé sorolom (a nyolcvanas-kilencvenes évek szerzői ezt még nem tehették 
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meg) a beszélői szándékok kódolásának és dekódolásának kérdéseivel foglalkozó a 
pragmatikát, valamint a dolgozatom további részét tekintve jelentős kulturális nyel-
vészetet, amely a nyelv és kultúra összetett viszonyának feltárásában nyújt fontos 
adalékokat. Hangsúlyoznom kell, hogy a MID oktatása és a fenti tudományterületek 
kapcsolata nem egyirányú: a MID nemcsak kölcsönöz tőlük, de sajátos külső szemlélet-
módjának köszönhetően hozzá tud járulni amazok eredményeihez. A nyelvoktatás, a 
pragmatika, valamint a kulturális nyelvészet szoros és kölcsönös viszonyának bizonyí-
téka, hogy a nyelvoktatás kérdésfelvetéseivel inspirálja az említett diszciplínák kutatá-
sait, sőt megoldásaival hatékonyan hozzájárul fejlődésükhöz. Példaként említhetjük a 
nyelvpedagógia, az interkulturális pragmatikai és interkulturális nyelvészeti kutatások 
mezsgyéjén elhelyezkedő munkák sokaságát, a nyolcvanas években indult beszédak-
tus-vizsgálati projektet, a CCSARP-ot (Cross-cultural Study of Speech Act Realization 
Patterns), amelyet a nyelvoktatás inspirált, megvalósítói pedig nyelvtanárok-alkalma-
zott nyelvészek voltak. Hasonló történéseket figyelhetünk meg a magyar nyelvészet-
ben is: mind a pragmatikáról szóló első könyv, mind a meghatározó empirikus elem-
zések a szakterület képviselőinek tollából kerültek ki (Szili 2004; Bándli – Maróti 2003; 
Maróti 2003, 2005; Bándli 2011; Erdősi 2006, Óvári 2007, Gróf 2012).  

2.1. A hungarológiához való (egyoldalú) közeledés 

A 20. század utolsó évtizedében aztán a szakma mintha módosítani szeretne saját 
diszciplináris elhelyezésen, ami abban mutatkozik meg, hogy együtt kezdi emleget-
ni önmagát a hungarológiával. Ez a lépése részint a nyelvoktatás általános trendjéhez 
való alkalmazkodással magyarázható, jelesül azzal a ténnyel, hogy az előző évtizedek-
ben a nyelv oktatása összekötődött a célországgal kapcsolatos ismeretek átadásával, 
gondoljunk a Landeskunde, Civilisation, American studies stb. tárgyakra. A külföldi 
mintákra a magyarórák mellett nálunk is megjelent a magyarságismeret című tan-
tárgy, amelynek tematikája (az összeállító érdeklődésétől függően) tartalmazhatott 
egy kis népismeretet, egy kis földrajzot, egy kis történelmet, egy kis szokáskultúrát stb. 
A MID-oktatás és a hungarológia egy fogalomkörbe vonásához még ennél is hangsú-
lyosabb érveket Szépe György szolgáltatott az ezredfordulón írt cikkében (Szépe 2000), 
amelyben a magyar mint idegen nyelv/hungarológia terminus és annak írásmódja is 
egymás mellettiségüket, egységüket hivatott szimbolizálni. Szépe a véleményét gya-
korlati alapokon nyugvó érvekkel támasztja alá: a külföld perspektívájából minden, a 
magyarsággal összefüggő ismeret hungarológiává lesz, következésképpen a határon 
túli oktatóintézményekben a nyelvoktatás a hungarológiai tevékenység meghatározó 
része, sőt akár azonos is lehet vele. Kiváltképpen így van ez akkor, teszi hozzá, ha a lek-
tornak a nyelv mellett magyarságról szóló ismereteket is kell nyújtania: „a magyar nyelv 
és kultúra fenntartása külföldön átfedésben van a hungarológiával” (i. m. 14). A saját 
oktatási tevékenységére tett utalásból arra kell következtetnünk, hogy hungarológián 
a magyar nyelvészet, a történelem, irodalom stb. tudományos igényű oktatását értette, 
talán olyan összetett munkát, mint amit korábban Riedl Szende végzett Prágában vagy 
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Lotz János Stockholmban. A két fogalmat egymás mellé rendelő koncepció megteste-
sülése különben A magyar mint idegen nyelv/hungarológia című kötet (Giay – Nádor 
1998a), de a 2000-től indult Hungarológiai Évkönyv szerkesztése is egymást kiegészítő 
voltukat hangsúlyozza (a nyelvoktatással foglalkozó és a kultúra, a tudományok átadá-
sát taglaló dolgozatok nagyjából azonos arányban vannak jelen benne). 

Kis szépséghibája a MID hungarológiához rendelésének, hogy a magyarságtudo-
mány nem teszi magáévá a gondolatot: ha végigtekintünk a  magyarságtudomány 
 fogalmának meghatározásain (a történeti áttekintést lásd többek között: Giay 1990b; 
Hungarológia 2 (2000) 3. szám), a hungarológia gyűjtőnévhez rendelt számos  diszciplína 
(irodalom, történelem, nyelvészet, néprajz, antropológia stb.) között véletlenül sem ta-
láljuk meg a magyar nyelv tanítását. Annál, hogy fel sem merül a beemelés gondolata, 
persze van még barátságtalanabb viszonyulás is, az (arisztokratikus/ lekezelő) eluta-
sítás: „Az alanyi és tárgyas ragozást vagy éppen a magyar történelem alapfogalmait 
országismeret keretében kínnal-verítékkel oktató kollégáink iránti minden tiszteletünk 
sem indokolhatja, hogy napi reprodukáló tevékenységüket produktív tudománynak, 
hungarológiának tekintsük” (Arató: 2000: 123−124).

3.  A magyar mint idegen nyelv oktatása mint alkalmazott 
hungarológiai diszciplína 

Először is néhány érv a diszciplináris újragondolás és a hasonló vélemények megváltoz-
tatása érdekében, ami nem jelenti azt, hogy a MID-oktatást száműzném az alkalmazott 
nyelvészet köréből, csupán kitágítom a határait. Az első definíciók, a hetvenes-nyolc-
vanas évek óta az idegen nyelvek oktatásában jól kivehető elmozdulások történtek 
mind a szemléletben, mind a célokban, mind az osztálytermi eljárásokban, de más lett 
a magyarul tanulók összetétele, módosultak a motivációik, a tanítással szembeni elvá-
rásaik. A magyar nyelv tanulója sok szempontból különbözik pár évtizeddel ezelőtti 
társaitól (Csonka Csilla jellemzése inkább róluk szól, Csonka 2006). Mindenekelőtt le 
kell szögeznünk, hogy a szívünknek oly kedves, „rajongó” diákok, vagyis a magyarság, 
a magyar kultúra iránt elkötelezett, kutatókká, Balassi-, Kosztolányi-, Kertész-fordítókká 
válni akarók aránya csökkent. Abban viszont nincs eltérés, hogy nagyobb hányadukat 
fiatal felnőttek teszik ki, és nagyrészt saját döntés eredményeképpen vállalkoznak a 
magyar megtanulására. Választásukban racionális tényezők játszanak fő szerepet: a 
gazdasági- kulturális miliő, a lehetőségek, a nekik felajánlott ösztöndíjak a magyar fél, 
illetve a  saját országuk részéről. Írásom idején például a magyar állam a Stipendium 
Hungari cum program keretében ösztönzi a fiatalokat arra, hogy magyar egyeteme-
ken, magyarul szerezzenek diplomát, Kína, Dél-Korea ugyancsak támogatja a magyar 
nyelvet választókat, mindketten egyértelműen azért, mert az erősödő gazdasági kap-
csolatok keresetté tették a két fél nyelvét ismerőket. (Most itt nem szólok a magyar 
származásúakról, akiknek motivációi egybeeshetnek az imént említett csoportoké-
val, de nagyban el is térhetnek tőlük.) Bárhogyan is kerüljenek a hallgatók az órákra, 
előtte nagy valószínűséggel felmérik a magyartudás előnyeit, még egyértelműbben 
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fogalmazva  tudásának piaci értékét. És mivel jövendő tolmácsokként, idegenforgal-
mi szakemberekként, vegyes vállalatok, kulturális intézetek munkatársaiként stb. az 
anyanyelvi és célnyelvi kultúra képviselői közötti kommunikációt kell menedzselniük, 
mégpedig sikeresen, a magas fokú nyelvtudással egyidejűleg a mindennapi életben 
jól kamatoztatható ismeretek birtokába akarnak jutni. Ez magába foglalja azt, hogy mi-
képpen kell viselkedni, beszélni velünk, ha meg akarnak nyerni bennünket, fontosnak 
tartjuk-e a pontosságot, az önállóságot, a határozottságot, a kezdeményezőkészséget 
előbbre valónak tartjuk-e a szerénységnél, a simulékonyságnál, tabuink, szimpátiá-
ink, ellenszenveink gyökereit. Magyarán  − ha tetszik, ha nem – a középkori hangtör-
vények követését, az egyes hangok pontos fonetikai jegyeinek bevésését felesleges 
időpocsékolásnak tartják, ellen ben akár készek barangolni a jogi nyelv útvesztőiben, 
mert annak ismerete potenciális előnyt jelenthet a munkaerő-piacon. A tanulók céltu-
datossága megmutatkozik az osztálytermi munkához való viszonyulásukban is: nem 
passzív elszenvedői, hanem aktív részesei akarnak lenni saját tanulási folyamatuknak, 
tudni akarják honnan hova jutnak el, elvárják, hogy a befektetett energiájuk a lehető 
leggyorsabban megtérüljön. Mondanom sem kell, önmagát sodorja veszélybe az az 
oktatási intézmény, amely nem ismeri fel újfajta feladatait (és egyben lehetőségeit), 
nem formálja tananyagait, tantárgykínálatát, oktatási struktúráját, módszereit a való 
élet mozgásaihoz. A kérdés: minek tekintsük ezt a tendenciát. Fájdalmas, a tudomá-
nyosságot érintő veszteségnek, vagy a magyar nyelv, a magyar kultúra tanítását újra-
értelmező, határait kitágító fejleménynek? Meggyőződésem, hogy az utóbbiról van 
szó, egy izgalmas, komplex kihívásról, ami érinti a nyelvórák szemléletét, tartalmát, az 
ott alkalmazott eljárásokat. 

 

3.1. Az alkalmazott hungarológia fogalmáról és annak szükségességéről

Mivel a dolgozatom fő célja a MID oktatásának a hungarológiához, pontosabban az 
alkalmazott hungarológiához való tartozásának bizonyítása, szükségem van a fogalom 
meghatározására (egyelőre kísérleti jelleggel, vázlatosan). Hozzáteszem, az alkalma-
zott hungarológia létezik a mindennapok gyakorlatában, mégpedig a külhoni kulturá-
lis programok szervezőinek, a magyar nyelvet tanító tanároknak, a magyar irodalmat, 
a magyar népismeretet, nyelvészetet, a Magyarországot mint turisztikai célpontot stb. 
bemutató, idegen ajkúaknak szóló programok oktatóinak köszönhetően. Kiinduló-
pontként fogadjuk el tehát azt a tényt, hogy a hungarológiának két megjelenésmód-
ja különíthető el, egy, a klasszikus filológia ismérveinek megfelelő változat, amely a 
magyarsággal összefüggő kérdések tudományos igényű feldolgozását jelenti egy-egy 
diszciplína (történelem, irodalom, nyelvészet, néprajz, művészeti ágak stb.) keretében. 
Emellett azonban létezik a magyarság, a magyar kultúra, szellemiség, a magyar nyelv 
iránti mindenkori külső elvárások kielégítését szolgáló, tehát inkább a gyakorlati elvá-
rásoknak megfelelő ága, az alkalmazott hungarológia. Feladatkörébe beletartozhat 
a magyar nyelv oktatása (a magyar beszélőközösséggel való sikeres kommunikáció-
hoz szükséges nyelvi és kulturális készségek kialakítása), a  magyarsággal kapcsolatos 

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSA MINT ALKALMAZOTT HUNGAROLÓGIAI DISZCIPLÍNA



90

 érdeklődés felkeltése, fenntartása (e tekintetben alkalmazott hungarológiai tevékeny-
ség a külföldi hungarológiai intézmények munkája), magyarságunk mibenlétének, kul-
turális értékeinknek, szellemi produktumainknak a bemutatása, a hozzájuk való megfe-
lelő viszonyulás kialakítása. Az alkalmazott hungarológia részterületei értelemszerűen 
erősen támaszkodnak az elméleti társtudományaikra, a köztük levő átjárás szükség-
szerű, sőt lehetnek köztes területeik is. Eltérnek ellenben tőlük tárgyukban, céljaikban, 
szemléletükben, módszereikben. A Mit adjunk át?, Mit tanítsunk? kérdésekre adott vála-
szokat esetükben még erőteljesebben a mindenkori befogadói igények, az oktatás ob-
jektív, szubjektív körülményei szabják meg: hol, milyen nemzetiségű, kultúrájú, milyen 
előképzettségű közönséget, milyen okból, céllal szólítanak meg. E ténye zők (optimális 
esetben) szelekcióra késztetnek: az átadandó ténybeli tudás maximalizálása helyett 
sokkal inkább azokra az ismeretekre tanácsos helyezni a hangsúlyt, amelyek az idegen 
kultúra tagjai számára hasznosnak, szükségesnek bizonyulnak a társadalmi-gazdasági 
és az egyéni interakcióikban, illetve amelyek alapul szolgálhatnak a kölcsönös megér-
tésben. Megtörténhet tehát az, hogy az adott tudományág egyes klasszikus résztémái 
kiesnek a tematikájából, perifériálisnak látszó jelenségek viszont előtérbe kerülhetnek 
a közös történelmi, kulturális történések, a néha nehezen megjósolható recepció miatt. 
De az is előfordulhat, hogy egy-egy igen speciális jelenségre (a magyar szőlő- és bor-
kultúra, a magyar családjog stb.) kell szűkítenünk a magyarságismeretet.

Az alkalmazott hungarológia céljai közé tartozhat az irántunk való pozitív attitű-
dök, úgymint kíváncsiság, nyitottság kialakítása és különféle kompetenciák  fejlesztése. 
Mindenekelőtt az összehasonlító készségé, amelynek a segítségével a befogadó  össze 
tudja vetni a magyar és a saját kultúrájának tényeit, értékeit, eszméit, és azokat több-
féle nézőpontból is meg tudja világítani. Az összehasonlító eljárásoknak tehát elen-
gedhetetlenül ott kell lenniük az eszköztárában, és természetesen az oktatás minden 
fázisában is. Másodszor képessé kell tenni a tanulót arra, hogy a rólunk szerzett tudá-
sát a kultúránk, a történelmünk kontextusában értelmezze, képes legyen egyszerre 
érzékenyen és kritikusan viszonyulni hozzánk. Hogy néhány, a magas kultúra körébe 
tartozó példával éljek: a szecesszió magyar építészete nem maradhat említetlenül, 
ahogy Kodály és Bartók neve sem, mivel kiemelkedő értékekkel és sajátos magyar 
 jegyekkel tudtak hozzájárulni az egyetemes művészethez. Az oktatásban alkalmazott 
komplex, összevető, értelmező, kontextusba helyező megközelítés viszont azt is lehe-
tővé teszi, hogy akár a világviszonylatban nagy teljesítmények árnyékába szorult pro-
duktumokra is figyelem irányuljon. Gondoljunk a veleméri szobányi román templo-
mocska Aquila János által festett freskóira, amelyek vitathatatlanul kisebb terjedelmet 
kapnak (ha egyáltalán kapnak) a szakkönyvekben Giotto pár évtizeddel korábban 
született freskóinál, de mégis összekötő kapcsot jelentenek az európai szellemiséggel, 
az akkori keresztény világgal. És talán egy kicsit Itáliával is, hiszen Giotto a nápolyi 
udvarban is tevékenykedett, amikor Károly Róbert ott gyermekeskedett nagyanyja, 
Árpád-házi Mária felügyelete alatt, a veleméri freskók pedig fiának, Nagy Lajosnak az 
uralkodása idején jöhettek létre, amikor is a magyar királyság európai nagyhatalom-
nak tekinthető. (A kultúra oktatásának hasonló dilemmáiról lásd Szőnyi György Endre 
1999-es dolgozatát.)
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És amiről semmiképpen ne feledkezzünk meg: az alkalmazott hungarológia dolga a 
mindehhez szükséges, a kulturális különbségeket figyelembe vevő oktatásmódszertan 
megteremtése. Feltételezem, gyakorló tanároknak nem kell hosszasan bizonygatnom, 
hogy a tartalmi követelményekhez mindenben igazodó előadó is kudarcot vallhat, ha 
nem ismeri diákjai tanuláskultúráját, a tőlük megkívánt előadói stílus sajátosságait.

3.2. Miért alkalmazott hungarológia a magyar nyelv tanítása? 

Az alcím kérdésének megválaszolásához előbb nézzük meg miért leegyszerűsítő és 
hamis az a kép, amely szerint a nyelv tanítása egyenlő a grammatikai szabályok be-
vésetésének keserves lépéseivel, és legfőképpen azt, hogy a nyelv és a kultúra tanítá-
sa, tanulása miért egyidejű, párhuzamos folyamat! Ehhez azt kell tisztáznunk,  miképp 
fűzték szorosabbra a nyelv és kultúra kapcsolatát a nyelvoktatásban megjelent új tö-
rekvések. Gyorsan hozzá kell tennem, hogy az inspirálói szerepet – alkalmazott szak-
területről lévén szó –  a világban zajló valós folyamatok játszották, többek között a 
munkaerő soha nem tapasztalt mozgása, a migráció, a mindennapossá lett (akadozó) 
párbeszéd a kultúrák tagjai között. Az új kultúrákba történő integrálódás, a sikeres 
inter kulturális kommunikáció követelménye másfajta nyelvi készségeket követelt a 
beszéd partnerektől, így a grammatikailag korrekt mondatok létrehozásának képes-
sége helyébe újfajta kompetenciák kerültek. A nyelvoktatás kommunikatív, poszt-
kommunikatív időszakában (a múlt század hetvenes éveitől az ezredforduló tájékáig) 
született válaszok, megoldások részletes taglalása szétfeszítené dolgozatom kereteit, 
így csak két meghatározó mozzanatot emelek ki közülük, a szociopragmatikai kom-
petencia és az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének hangsúlyossá 
válását. A társadalomnyelvész Hymestól (1972) származó kommunikatív kompetencia 
fogalom cizelláltabb leírásaiban megtalálható rész- vagy főkompetenciáinak egyike 
(összegzésüket lásd Bándli 2014) az adott szociokulturális kontextusnak, a társadalmi 
elvárásoknak megfelelő nyelvhasználat képességét foglalja magába. Az interkulturá-
lis kommunikatív kompetencia azon készségek összessége, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a más anyanyelvű, más kulturális háttérrel rendelkezők zökkenőmentesen tud-
janak kommunikálni, képesek legyenek közös jelentések létrehozására. E kompeten-
ciának előfeltétele a kulturális kompetencia. A hozzá tartozó képességek biztosítják 
a más kultúrájú beszédpartnerekkel való boldogulást, azt, hogy meg tudjuk értetni 
magunkat velük. Egyetlen példa a két kompetenciaegyüttes összefonódására: a ma-
gyar kultúrában (egyelőre még) elég fontos szerepet játszik a tiszteletiség, vagyis az, 
hogy a különböző okokból tiszteletet kívánó személyekkel megfelelően viselkedjünk 
verbálisan és nem verbálisan. Annak a külföldinek a magatartása, aki az egyetemi pro-
fesszorát hangos Szia! Hogy vagy? megnyilatkozásokkal köszönti az előadóterem előtt, 
majd gyorsan beslisszol előtte, interkulturális szempontból nem mondható sikerült-
nek. (Se szeri, se száma azoknak az írásoknak, amelyek az eltérő kultúrájú alkalmazottak 
 céges kommunikációjának nehézségeivel foglalkozik.)
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3.2.1. A nyelv és kultúra egysége a nyelvórákon

Az imént említett kompetenciák fejlesztése a nyelvórákon nemcsak azzal járt, hogy a 
nyelvoktatás a segédtudományai közé vonzotta a már említett pragmatikát és a kul-
turális nyelvészetet, de felvetette a nyelvoktatás és a kultúra viszonyának újragon-
dolását is, illetve az új szemlélethez alkalmazkodó módszertani eljárások kidolgozá-
sát. Az előbbi feladatában bőségesen támaszkodhatott az utóbbi két-három évtized 
nyelvészetének, így a társadalomnyelvészetnek, a funkcionális és a kognitív nyelvé-
szetnek, a több rokon elképzelést egyesítő ökonyelvészetnek (angol elnevezésén eco-
linguistics/language ecology) a nyelv és a kultúra kapcsolatáról szóló megállapítása-
ira. A   kevés bé ismert ökonyelvészet Haugen megfogalmazásában „bármely nyelv és 
környezete inter akcióinak tanulmányozása” (Haugen, 2001: 57). Fő jellemzője többek 
között a holisz tikus szemlélet, az, hogy a nyelvet nem mint absztrakt rendszert kutatja, 
hanem az egyéni, szituációs, kulturális tényezőkkel való összefüggésében, tehát előtér-
be helyezi a kommunikáció kontextuális tulajdonságait, az univerzalitás helyett pedig 
a különbözőségeiket.

A kultúra és nyelv egységét hirdető innen-onnan érkező állítások beszüremlettek 
az ezredforduló nyelvoktatásába is. Így az, hogy nem érthetünk meg egy kultúrát 
anélkül, hogy ne legyen direkt hozzáférésünk a nyelvéhez, általános vélekedés lesz, 
gondoljunk az 1993-ban született Bellagio deklaráció tartalmára: „A hatékony nem-
zetközi együttműködéshez az egyes országok és kultúrájuk ismerete éppoly fontos, 
mint a nyelvükben való jártasság, és ez a tudás függ a nyelvtanítástól” (The  Bellagio 
Declaration of the European Cultural Foundation and the International Council for 
Educational Development (1993, Rockefeller Conference). Ugyanez a gondolat a kul-
túra oldaláról Buttjestnél így hangzik: „a kultúra tanulása valójában kulcsfontossá-
gú tényező abban, hogy képessé váljunk egy idegen nyelvi rendszer használatára 
és mesterfokú megtanulására” (idézi Fengping Gao 2006: 61). Az új megközelítést 
jól summázza Kramsch definíciója, amely szerint a nyelv nem csupán az információ-
csere eszköze, hanem szimbolikus rendszer, amely képes létrehozni és megformálni 
szimbolikus valóságokat, úgymint értékeket, érzeteket, identitásokat a diskurzuson 
keresztül (Kramsch 2002).

A mindeme hatások eredményeképpen kialakított vezérelvek, amelyeket az oktatás 
a zászlajára írt, rövid állításokba tömörítve így foglalhatók össze: a nyelvtanulás nem 
egyenlő a nyelv formai rendszerének tanításával, tanulásával; a nyelvtanulás egyben 
kultúratanulás (is), tehát a nyelvtanítás kultúratanítás (is); a kultúráról való tanulás nem 
egyenlő kultúratanulással. A ma nyelvtanárának munkájában tehát – ha magas fokon 
műveli szakmáját – nem válik el a nyelv formai rendszerének és a nyelv által közvetített 
kulturális valóságoknak az oktatása.

No de hogyan valósítható meg ez egyidejűleg, nem külön, az országismeret tan-
tárgy keretében? Köszönhetően az egyre gyarapodó ilyen tárgyú munkáknak, arról 
is egyre teljesebb képünk van, hogy a szóban forgó egység a nyelv mely rétegei-
ben érhető tetten. Ha egy szóval akarjuk megválaszolni a kérdést, mindegyikben. 
A   kultúra tanításai ott vannak a szókincsben: a szavak, szókapcsolatok a  természetes 
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 nyelvekben meghatározott fizikai, szociokulturális kontextusban születnek, élik 
életüket, következésképpen más és más morális, esztétikai, ideológiai, pragmatikai, 
nyelvtörténeti, kultúrtörténeti komponensek épülhetnek beléjük. Annak cáfolata-
ként, hogy a tanár csak a nyelv formai rendszerét veri bele a tanuló fejébe, érde-
mes idézni Wierzbickát, aki szerint a grammatika sem önmagáért való absztrakt 
rendszer, egy-egy forma hangsúlyos jelenléte vagy hiánya azt jelzi, hogy az adott 
beszélő közösség minek szentel kitüntetett figyelmet a világból, vagy éppen mit 
helyez peri fériára: „Míg az magától értetődő, hogy a szavak jelentést hordoznak, az 
kevésbé, hogy a nyelv grammatikai kategóriái szintén jelentéseket kódolnak. Pedig 
valójában ez az, amiről a nyelvtan szól: bizonyos jelentések olyan fontosak a beszélői 
közösségeknek, hogy nemcsak lexikalizálódnak (az egyes szavakhoz kapcsolódva), 
hanem grammatikalizálódnak, vagyis a nyelv szerkezeti mintáiban testesülnek meg” 

( Wierzbicka 2006: 171). Csak egy példával élve: összehasonlítva az újlatin nyelvek 
bonyolult igeidő-rendszerét az egyszerű magyarral, az eseményszerűségek eltérő 
elhelyezésével szembesülünk az idő feltételezett tengelyén: míg az előbbiekben a 
történések idejének egymáshoz viszonyított különbsége más-más időket eredmé-
nyez, sőt egybeesésük szintén, addig a magyar nagyvonalúan egyetlen időt tüntet ki 
jelölővel, a múltat, amely egybefogja a beszélés ideje előtti összes történést. A hely- 
és irányrendszerünk ragjai viszont nagyon részletező, pontos hely- és térfelfogásról 
tesznek tanúbizonyságot. Amikor az irányjelölő ragokat tanítjuk, a fő feladatunk 
 tehát ennek a látásmódnak az elsajátíttatása.

De eltérés van a kulturális, nyelvi közösségek között abban is, ahogyan a nyelvet 
használják. A nyelvhasználat iránti fokozott érdeklődés vitathatatlanul az utóbbi év-
tizedek sajátja a nyelvoktatásban, Kramsch rendszerében példának okáért a nyelv és 
kultúra kapcsolatának egyik dimenzióját testesíti meg a három közül: 1. a nyelv a kul-
turális valóság kifejezője; 2. a nyelv a kulturális valóság megtestesítője; 3. a nyelv a 
kulturális valóság szimbóluma (Kramsch 1998: 3). Szerinte az, ahogyan a nyelvet hasz-
náljuk, ahogy megszólítjuk egymást, ahogy kérünk, tagadunk, befejezzük a beszél-
getéseinket stb. szintén kulturális valósággá áll össze. A nyelvhasználat kimunkált 
elvei, a kialakított diskurzusformák (az információátadás és kapcsolattartás viszonya, 
a csoportharmónia és az egyéni jóérzés megteremtésének nyelvi eszköztára, a nem-
verbális kommunikáció, a preferált arcmunkák) mind-mind a kulturális tanítások által 
irányítottak. Hozzáteszem, a nyelv és kultúra fentiekben alátámasztott egységének, a 
nyelv kivételezett helyzetének megerősítéséhez (a hermeneutikán kívül) a hungaroló-
giáról szóló vitákban is találunk érveket, mégpedig Szegedy-Maszák Mihálytól (2000): 

„Mondhatnám úgy is, számomra még leginkább a nyelv a legelfogadhatóbb záloga a 
magyarságnak”. 

Dolgozatom fő mondandójához, a MID-oktatás alkalmazott hungarológiaként való 
értelmezéséhez, keresve sem találnék méltóbb megerősítést az ő szavainál.
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