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Az angol nyelv valódi világnyelvvé vált az utóbbi években, így kommunikációs médiumként működik 

a világ legkülönbözőbb pontjain élő anyanyelvű és nem anyanyelvű beszélők között. Emiatt az angol 

nyelvtanításban különös jelentőségre tesz szert az interkulturális tudatosság, amely ideális esetben a 

nyelvtanárok személyes tanítási-tanulási elméletének részét képezi. Amikor egy másik nyelvet taní-

tunk, nem csupán a nyelvi kódot adjuk át a tanulóknak: megismertetjük őket új kommunikációs szere-

pekkel és kontextusokkal, egy másfajta gondolkodásmóddal és egy másik kultúrában gyökerező érték-

rendszerrel, ugyanakkor közvetítjük a nyelv nemzetközi szerepével és hasznosságával kapcsolatos el-

képzeléseinket is. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tehessük, tisztában kell lennünk saját anyanyelvi hátte-

rünkkel, az angol nyelv nyelvi és szociopragmatikai jellemzőivel, valamint az interkulturális kommu-

nikáció természetével és az angol nyelvnek azzal a szerepével, amelyet ebben a kontextusban betölt. 

Ez a tudatosság tesz képessé bennünket arra, hogy magabiztosan közvetítsünk a kultúrák között, és mi 

magunk is empátiával és toleranciával forduljunk mások felé. 

A tanulmány azt mutatja be, hogyan adott alkalmat egy, a Miskolci Egyetem angolnyelv-tanári 

mesterképzésében szereplő nyelvi jogi kurzus az interkulturális tudatosság fejlesztésére azáltal, hogy 

lehetőséget kínált a résztvevők tapasztalatának, elképzeléseinek és attitűdjeinek felülvizsgálatára, vala-

mint az angol nyelv változó szerepének, az angoltanítás hagyományos módszertanának és a nyelvtanári 

szerepeknek az újragondolására. 

Kulcsszavak: interkulturális kompetencia, célnyelvi normák, nyelvi és kulturális közvetítés, mód-

szertani tévhitek, interkulturális módszertani tudatosság 

 

With English becoming a Lingua Franca and functioning as a medium of communication between na-

tive and non-native speakers all over the world, intercultural awareness, a facet of English teachers’ 

personal teaching-learning theory is acquiring special importance in ELT. Teachers do not merely trans-

mit the linguistic code to students: they also introduce new communicative roles and contexts, different 

schemata of thinking and target-language related values, as well as beliefs concerning the international 

position and usefulness of the foreign language. To be able to do this effectively, English language 

teachers should be aware of their own native language background, the linguistic and socio-pragmatic 

features of English, as well as the nature of intercultural communication and the role English plays in 
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it. This awareness will enable them to move confidently between cultures while also increasing their 

empathy, openness and tolerance towards others. 

The aim of the study is to demonstrate how a linguistic rights course in the English Teacher MA 

programme of Miskolc University provided an opportunity for developing intercultural awareness 

through reframing the international role of English, traditional ELT methodology and the participants’ 

own experience, beliefs and attitudes.     

Keywords: intercultural competence, target language norms, linguistic and cultural mediation, 

methodological misbeliefs, intercultural methodological awareness 

 

BEVEZETŐ 

A nagyrészt gyakorló nyelvtanárok által látogatott bolognai típusú nyelvtanári mesterképzés-

ben, de a tanártovábbképzésben általában is komoly kihívást jelent olyan tartalommal meg-

tölteni a kurzusokat, amely elősegíti a résztvevők szakmai fejlődését. Elég-e a tanári munka 

megújításához a módszertani repertoár gazdagítása és a nyelvtudás fejlesztése, amely a két 

leggyakrabban elhangzó cél?  

Való igaz, hogy gyakorlat teszi a mestert a tanári pályán is, de nem mindegy, hogyan 

gondolunk a tanári munkára. Mesterségként, amelyben a szaktudást a gyakorlatban elsajá-

títható és csiszolható fortélyok alkotják? Művészetként, ahol a tanult technikák, a felkészü-

lés, valamint az improvizáció és a személyiség varázsa egyformán fontos? Vagy hivatás-

ként, ahol a tanár folyamatosan bővíti szaktudását, értékeli és integrálja tapasztalatait, hogy 

a mindig változó körülményeket mérlegelve képes legyen tudatosan tervezni és irányítani a 

tanítási folyamatot? PRABHU (1990) és KUMARAVADIVELU (1994) rámutat, hogy a mai 

„módszereken túli” oktatásban már nem elég, ha a tanár birtokában van a szükséges „mes-

terségbeli tudásnak”, és tapasztalatai alapján improvizálva használja azokat. Csak akkor tudja 

az aktuális tanulási szituációban legmegfelelőbb módszereket kiválasztani, ha tudása és ta-

pasztalata személyes tanítási-tanulási elméletté érik, amely alapján elvi megfontoláson 

nyugvó eklektikus döntéseket hozhat. Ezt a professzionalizmust nem csupán a múló idő és a 

felhalmozódó tapasztalat hozza létre, elengedhetetlen hozzá az önreflexióra való készség is 

(SCHÖN 1983). Ezért a tanárképzés legfontosabb feladata: 1. e készség fejlesztése a tapaszta-

latok és attitűdök felülvizsgálatán keresztül, valamint 2. a személyes tanítási-tanulási elmélet 

kialakításának elősegítése, amely irányvonalakat ad az új ismeretek kritikus befogadásához 

és alkalmazásához.  

 Az idegennyelv-tanításban különösen fontos e pedagógiai tudatosság. Amikor egy másik 

nyelvet tanítunk, nem csupán a nyelvi kódot adjuk át a tanulóknak: megismertetjük őket új 

kommunikációs szerepekkel és kontextusokkal, egy másfajta gondolkodásmóddal, és tuda-

tosan vagy sem, egy másik kultúrában gyökerező értékrendszert is közvetítünk. Ahhoz azon-

ban, hogy nyelvtanárként a magabiztos és hatékony idegennyelv-használó modelljévé vál-

hassunk, nem elég a másik nyelv és kultúra ismerete: saját anyanyelvi hátterünkkel és az 

interkulturális kommunikáció természetével is tisztában kell lennünk. Amint BÍRÓ (2007: 4–

5) rámutat, a felkészültségen túl fontos, hogy a nyelvtanár „tudatosan közlekedjen a saját és 

az idegen kultúra között, váltani tudjon egyik kultúráról a másikra, és magas fokú empátiával 

rendelkezzen”.  HOLLÓ (2013) emellett a mások iránti nyitottság és tolerancia szükségességét 

is hangsúlyozza. 

Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogyan adott alkalmat egy, a Miskolci Egye-

tem angolnyelv-tanári mesterképzésében szereplő nyelvi jogi kurzus a személyes nyelvtaní-

tási-tanulási elmélet egy fontos alkotóelemének, az interkulturális tudatosságnak a fejleszté-

sére. Az alábbiakban először bemutatom a kurzus tematikus keretét és a résztvevőket, majd 
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a hallgatói véleményekből kiindulva felvázolom, milyen utakat kínál e vélemények és ta-

pasztalatok felülvizsgálatára az angol nyelv változó szerepének, az angoltanítás hagyomá-

nyos módszertanának és a nyelvtanári szerepeknek az újragondolása. 

 

1. A NYELVI JOGOK ÉS NYELVI DISZKRIMINÁCIÓ A NYELVOKTATÁSBAN CÍMŰ KURZUS CÉLJA 

ÉS TARTALMA 

A kurzus a Miskolci Egyetem angolnyelv-tanári MA programjának második félévében kerül 

sorra. Célja annak bemutatása, hogy az angol mint világnyelv tanítása milyen nyelvi jogi 

kérdéseket és problémákat vet fel. Megvitatásra kerül az angol nyelv változó szerepének, a 

globális angol kialakulásának kérdése, ezen belül is az anyanyelvű és nem anyanyelvű nyelv-

használók szerepe, a nyelvi imperializmus kérdésköre, az angol mint idegen nyelv által köz-

vetített kulturális, módszertani és nyelvi elvárások jellege, jogosultsága. A kurzus rávilágít a 

nyelvi diszkrimináció jelenségére a tudományos életben és a nyelvtanításban, és tárgyalja az 

ennek hatására kialakult úgynevezett kritikus pedagógiai irányzatok jellemzőit. A kurzus jó 

alkalmat ad arra, hogy a hallgatók megvitassák,  

 mennyire befolyásolja az angol nyelv nemzetközivé válása az angol nyelv használa-

táról alkotott elképzeléseiket, pedagógiai elvárásaikat, módszereiket,  

 tisztában vannak-e az angol nyelvpedagógia által közvetített sajátos módszertani el-

vekkel és ezek hatásával, 

 mit jelent számukra a multikulturális orientáció a nyelvtanításban,   

 és hogyan készülhet fel a nem anyanyelvű nyelvtanár erre a szerepre.  

 

A következőkben egy konkrét kurzus tapasztalataiból kiindulva mutatom be, hogyan segítet-

tek a fenti kérdések átgondolni a résztvevők angol nyelvhez és nyelvtanításhoz való viszo-

nyát, valamint saját, nem anyanyelvű nyelvtanári szerepüket. Ezen a kurzuson 30 hallgató 

vett részt, akik változatos háttérrel rendelkeztek a magán- és közoktatás, illetve az általános 

és középiskolai angolnyelv-tanítás különböző területein; huszonketten gyakorló angoltaná-

rok voltak 2–20 év tanítási tapasztalat birtokában (átlagban 11,6 év), nyolcan pedig tanárje-

löltek. A hallgatók írásbeli dolgozatban fejtették ki véleményüket a kurzus során felvetett 

kérdésekről, az idézett vélemények ezekből az írásokból származnak.   

 

2. GONDOLATOK AZ ANGOL NYELV VÁLTOZÓ SZEREPÉRŐL  

Kiindulópontként megvizsgáltuk, miért érdemes ma Magyarországon angolt tanulni, az élet 

mely területein tudja majd egy nyelvtanuló angoltudását leginkább kamatoztatni. A kurzus 

résztvevői mindannyian egyetértettek abban, hogy a kommunikáció, gazdaság, politika, kul-

túra nemzetközi nyelveként „az angol az élet minden területén jelen van”, és beszélői számára 

„kaput nyit a világra”. A konkrét nyelvtanulói motivációk között elsősorban a nyelvvizsga, 

diploma (15) és jól fizető állás (13) megszerzését, illetve a külföldi munka- és tanulási lehe-

tőségeket (10) említették, amelyet többeknél a célkultúrával való azonosulás vágya is kiegé-

szít:  

Az angolul beszélő országokban, az ígéret szerint, álmodhatod az álmaidat, és 

boldog, elégedett, teljes életet élhetsz. Azt hiszem, a szlogen működik, és nagy 

hatással van az angolnyelv-tanulókra, akik közül sokan egy a választott nyel-

vüket beszélő országban szeretnék folytatni életüket. […] Van-e annál jobb 

motiváció, mint egy sikeres és vonzó ország nyelvét tanulni és elmenni oda 

élni, hogy hozzájárulj a sikereikhez? 
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Csak jóval kevesebben gondolták úgy, hogy az olyan személyes motivációk, mint az egyéni 

fejlődés (6), a kapcsolatok bővítése (2) és a tevékenység élvezetéért végzett nyelvtanulás (2) 

is fontos szerepet játszanak, és figyelemre méltó, hogy senki sem említette a turizmust vagy 

a szórakozást a motiváló tényezők között. A résztvevők több mint egyharmada (12) szerint a 

fokozódó elszegényedés miatt egyre több tanuló számára elérhetetlen perspektíva a külföldi 

utazás, ezért dominálnak a munkával és tanulással kapcsolatos nyelvtanulási motivációk; 

mindez azonban vagy csak rövid távú, a vizsga teljesítéséig tartó motivációhoz, vagy az an-

goltanulás iránt tanúsított érdeklődés teljes hiányához vezet, amit megerősítenek az ilyen irá-

nyú hazai kutatások eredményei is (EINHORN 2012; LOCH–DÉVÉNY 2014).  

Az angol nyelvhasználati tendenciák Európában éppen ellentétes képet mutatnak. Az Eu-

robarometer 2012 alapján az európaiak nagyobb része használja személyes célokra az angolt 

és kisebb része munkára és tanulásra – az ezzel összefüggő belső tanulási motiváció hiánya 

részben magyarázatul szolgálhat alacsony nyelvtudási és elégedettségi mutatóinkra. Emellett 

egyes becslések szerint az angol nyelvű kommunikáció kb. 80%-a ma nem anyanyelvűek 

között zajlik nemzetközi színtereken. Ezekben a kontextusokban a vizsgákon elvárt, anya-

nyelvihez közelítő nyelvi kompetenciánál sokkal fontosabb a beszélők számára az interkul-

turális tudatosság és érzékenység (WHITE 1997), valamint a közös jelentéslétrehozást előse-

gítő stratégiák használata (JENKINS 2008; SEIDLHOFER 2004). Mindezt figyelembe véve szá-

mos szakértő megkérdőjelezi az anyanyelvi normák kizárólagosságát a nyelvoktatásban (IL-

LÉS 2013; JENKINS 2006; KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ–CSIZÉR 2011), és sürgeti az interkulturális 

kompetenciák fejlesztését. A nyelvtanár számára ez két kérdést vet fel: 1. Mivel helyettesít-

hetőek az anyanyelvi normák a nyelvtanításban? 2. Pontosan milyen készségeket takar az 

interkulturális kompetencia?  

Az anyanyelvi beszélő ideálja helyett ma már egyre többször találkozhatunk a „teljes 

mértékben kompetens” (UR 2010: 86) vagy „teljes mértékben érthető” beszélő (EMMER-

SON 2006) modelljével. Emmerson szerint ezek a nyelvhasználók 

 megközelítőleg RP vagy GA kiejtéssel beszélnek, legfeljebb enyhe akcentussal, hasz-

nálják az intonációs egységeket és a hangsúlyelemeket, de nem alkalmaznak sok asz-

szimilációt, hangkiesést és gyenge alakot; 

 használják a 3000 leggyakoribb angol szót, a gyakran használt rögzült kifejezéseket, 

kollokációkat és a kevésbé gyakori, foglalkozáshoz kapcsolódó szókincset, de ke-

vésbé alkalmaznak köznyelvi fordulatokat;  

 személyes céljaik alapján megfelelő szintűnek ítélt nyelvtant alkalmaznak. 

 

Emmerson modellje összhangban van azzal a gondolattal is, hogy a nem anyanyelvű angol-

nyelv-használók számára gyakran nem szükséges a nyelvi kompetenciák teljes arzenálja, 

mert nyelvhasználati kontextusaikban csupán valamilyen speciális készségeket használnak. 

Ezért a nyelvtanulási motiváció fenntartásában a tanulói választás lehetősége az elsajátítandó 

készségeket és nyelvváltozatot illetően is egyre inkább teret nyer.  

A kurzus résztvevőit is megosztotta az anyanyelvi normák kérdése. Tizenketten azon a 

véleményen voltak, hogy a tankönyv határozza meg, milyen angolt tanítsanak, és ez domi-

nánsan a brit angol. Néhányan (4) azonban hajlandók eltérni ettől a diákok kérésére, akik 

szívesebben tanulnak amerikai angolt. Csak nyolcan nyilatkozták azt, hogy „valamiféle nem-

zetközi angolt” vagy az angol nyelv „egyéni változatát” beszélik és tanítják. Bár a többség 

(16) rámutatott, hogy nem feltétlenül azt a nyelvváltozatot tanítják, aminek a birtokában van-

nak, hanem amilyet a tankönyv diktál vagy a tanulók kérnek, mégis mind a tanárok („Az 

ideális tanár anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet”), mind a tanulók esetében meghatározóak 

az anyanyelvi normák. 
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Tizenegy tanár nyilatkozta azt, hogy diákokat fel kell készíteni a nyelvi változatosság 

kezelésére vagy azért, hogy jobban vizsgázzanak („A változatosságot elsősorban a szöveg-

értési készségek esetében kell érvényesíteni, ez szintén megjelenik a vizsgák a hallás utáni 

szövegértést mérő feladataiban”), vagy azért, hogy hozzászokjanak a valós nyelvhasználat-

hoz: 

 

„Arra kérem a tanítványaimat, hogy nézzenek filmeket eredeti nyelven. A ta-

nítási anyagok soha sem szerepeltetnek erős akcentussal beszélő embereket. 

Így a diákok csak egy gyönyörűen artikulált angolhoz tudnak hozzászokni.” 

 

A változatosság mellett érvelő tanárok egyike rámutatott, hogy az angol nyelv változatainak 

megismerése hozzásegíti a tanulókat saját nyelvváltozatuk kialakításához. Többen pedig 

egyetértettek abban, hogy a változatosság megjelenítése lehetővé teszi, hogy elmozduljanak 

a nyelvhelyesség sokszor egyedüli normájától a folyékony és érthető üzenetközvetítés  felé 

– ami annál is inkább indokolt, mivel az internetnek köszönhetően ma már a különböző, 

sztenderdtől eltérő nyelvhasználati formákkal a diákok egyébként is találkoznak, így érdemes 

ezeket behozni a nyelvórára és közös vizsgálódás tárgyává tenni.   

A kurzus résztvevői közül többen hangot adtak annak az aggodalmuknak, hogy az anya-

országgal való rendszeres kontaktus nélkül nehezen tudnak bármilyen angol nyelvváltozatot 

és kultúrát képviselni, míg mások a változatosság kezelését tartották nagy kihívásnak. Ho-

gyan segíthet ilyen problémák megoldásában az interkulturális tudatosság? KRAMSCH 

(1993, 2011) szerint az interkulturális kompetencia hozzásegíti a többnyelvű beszélőket ah-

hoz, hogy anyanyelvi és célnyelvi tapasztalataik alapján megalkossanak egy „szimbolikus” 

vagy „harmadik kultúrát”, amely az általuk ismert kultúrák összehasonlításából és ötvözésé-

ből kialakuló sajátos tudás. STIER (2003) meghatározásában ez a tudás tartalom- és folyamat-

kompetenciákból tevődik össze. A tartalomkompetenciák a saját és az idegen kultúráról el-

sajátított tényszerű ismereteinket foglalják magukba (pl. életmód, szokások, tabuk, irodalmi, 

történelmi ismeretek, világnézet stb.), míg a folyamatkompetenciák tartalmazzák a szemé-

lyes nyitottságot, empátiát és önismeretet éppúgy, mint az interakciókban megjelenő verbális 

és nem-verbális üzenetek, érzelmek érzékelésének és értésének képességét. Mindezek lehe-

tővé teszik annak elfogadását, hogy mindannyiunk viselkedése kulturálisan meghatározott. 

A nyelvhasználat során felfedezhetjük és megtanulhatjuk értékelni egymás kultúráját, így 

képessé válhatunk saját interkulturális stílusunk és identitásunk megtalálására és a kultúrák 

közti közvetítésre. Interkulturális kontextusokban azonban fontos belátni, hogy nincs kizáró-

lagosan helyes útja a hatékony kommunikációnak: személyes megoldásokat kell találni a fel-

merülő problémákra, és ehhez elengedhetetlen az anyanyelvi kultúra mint forrás használata 

is (LIDDICOAT 2002). 

BÍRÓ (2007: 5) rámutat, hogy az interperszonális kompetencia elősegíti az egyén szemé-

lyes fejlődését is, „hiszen eredményesebb megoldásokat választhat a sikeres kommunikáció 

érdekében az interperszonális kapcsolatok kialakítása terén, és képessé válik az ezekkel járó 

stressz leküzdésére”. Nem véletlen, hogy a Modern Language Association Ad Hoc Com-

mittee On Foreign Languages, amelynek Claire Kramsch is tagja, 2007-es nyilatkozatában a 

nyelvszakos képzés fő céljaként a transzlingvális és transzkulturális kompetencia fejlesztését 

jelölte meg (idézi KÁROLY 2014: 34). 
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3. MÓDSZERTANI TÉVHITEK, AMELYEK AZ INTERKULTURÁLIS MEGKÖZELÍTÉS  

ELLEN HATNAK  

Bár az angol nyelv nemzetközivé válása és a nemzetközi kommunikáció megváltozott kon-

textusai és szükségletei egyértelműen jelzik a paradigmaváltás szükségességét a nyelvokta-

tásban, az angol nyelvpedagógia számos olyan módszertani elvet képvisel, amelyek a kultú-

rák közti közvetítés ellen hatnak. PHILLIPSON (1992) szerint az öt legelterjedtebb módszertani 

téveszme  

 az egynyelvűség téveszméje (az angol nyelvtanítás leghatékonyabb módja a tejes be-

lemerítés, tehát a nyelv más közvetítő nyelv [elsősorban az anyanyelv] nélküli taní-

tása);  

 a szubtraktivitás téveszméje (más nyelvek egyidejű tanulása vagy használata az angol 

nyelvtudás kárára válik);  

 az anyanyelvű tanár téveszméje (a leghatékonyabb nyelvtanár az anyanyelvi beszélő); 

 a korai kezdés téveszméje (minél korábbi életkorban kezdi valaki tanulni a nyelvet, 

annál jobb eredményt érhet el); 

 a maximális tanítási idő téveszméje (minél nagyobb óraszámban tanítják az angolt, 

annál jobbak a nyelvtanulási eredmények).  

A kurzus során az első három tévhitet vettük górcső alá. 

 

3.1. Az egynyelvűség téveszméje: anyanyelvhasználat az angolórán 

Az anyanyelvhasználat kérdése megosztó gondolatnak bizonyult a kurzus résztvevői szá-

mára. Tizenketten képviselték azt az álláspontot, hogy „a jobb nyelvtanárok nem beszélnek 

magyarul az angolórán”, hozzátéve, hogy ők maguk ezt nehezen tudják elkerülni, és gyakran 

lelkiismeret-furdalást éreznek miatta. A többség (16) viszont úgy vélte, hogy az átgondolt 

anyanyelvhasználat „időt spórol”, és „hidat épít az anyanyelv és az idegen nyelv között, kü-

lönösen az elején”. Ennek ellenére csupán ketten emelték ki a fordítás fontosságát. Felmerült 

az idegennyelv-tanulás ideális időpontjának kérdése is, amellyel kapcsolatban néhányan an-

nak a véleményüknek adtak hangot, hogy előbb az anyanyelvet kell megtanulni, és utána 

kezdeni az idegen nyelvet, hogy az ne lehessen rossz hatással az anyanyelvre, és hogy a ma-

gyar nyelvi háttér a tanulók segítségére lehessen. 

Bár a bizonytalanság, amely ebben a kis létszámú csoportban is megmutatkozott, tapasz-

talataim szerint általánosnak tekinthető, ma már egyre többen hangoztatják a kétnyelvű pe-

dagógia dicséretét (l. BUDAI 2013; KÁROLY 2014; WIDDOWSON 2003). BUDAI (2010) rámu-

tat, hogy az idegennyelv-tanulás alapját az anyanyelv struktúrája, szókincse és az általa elsa-

játított nyelvhasználati szerepek és kommunikációs stratégiák alkotják. Mind a két nyelv 

közti hasonlóságok, mind a különbségek fontos tanulási tapasztalatok, amelyek képessé te-

szik a nyelvtanulót, hogy ne csupán az idegen nyelv használójává, hanem nyelvek közti köz-

vetítővé is válhasson. Ehhez elengedhetetlen a méltatlanul perifériára szorított fordítás reha-

bilitálása a nyelvoktatásban, amelyhez a fordítást nem tartalmazó angolszász nyelvvizsgák is 

nagyban hozzájárultak. KÁROLY (2014) hangsúlyozza, hogy a fordítás a legjobb lehetőség a 

nyelvek kifejezőerejének összehasonlítására és megértésére, a kultúrák megismerésére.  

 

3.2. A szubtraktivitás téveszméje: más idegen nyelvek az iskolában és a nyelvórán 

Minden válaszadó egyetértett abban, hogy a magyar nyelvtanulók számára az angol nyelv 

tanulása ma már szinte kötelező elvárás, ugyanakkor csak tízen tartották fontosnak, hogy az 

iskolák az angol mellett más idegen nyelvek tanulását is lehetővé tegyék tanulóik számára. 
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Véleményük szerint minden új idegen nyelv segíti a további nyelvek tanulását és magas 

szintű kommunikatív kompetenciákat hoz létre. Azonban a körülmények nem mindig szol-

gálják ezt a célt: kilencen jegyezték meg, hogy a szűkülő idegennyelvi kínálat és az anyagi 

források hiánya egyre nehezebbé teszi a többnyelvűség megvalósítását az iskolájukban. Má-

sok (11) azt nehezményezték, hogy a kevés motiváló idegen nyelvi tananyag, és a más nyel-

vek iránti tanulói érdeklődés hiánya miatt a német és a francia gyakorlatilag eltűnik az isko-

lákból.  

Egy válaszadó szomorú, de véleménye szerint elterjedt jelenségről számol be, amelyet az 

iskolájában is tapasztalt: a vizsga- és versenyeredmények hajszolása vagy egyszerűen egy-

fajta indokolatlan perfekcionizmus miatt a tanárok egy része arra ösztönzi tanítványait, hogy 

további nyelvek tanulásának elkezdése helyett inkább az angoltudásukat tökéletesítsék – íme 

egy olyan tanári ráhatás, amely, ha nem is tudatosan, de a szubtraktivitás elvét követi és a 

többnyelvűség ellen hat.  

Az a tény, hogy a kurzus résztvevőinek kétharmada nem tartotta fontosnak az angolon 

kívül más idegen nyelv tanulását a magyar közoktatásban, visszatükröződik abban is, hogy a 

más idegen nyelvek ismeretét is felhasználó nyelvi és kulturális összehasonlítást sem tartják 

hasznosnak az angol nyelv tanításában. A más nyelvekkel való összehasonlításban rejlő mo-

tiváló lehetőségeket csupán egyetlen tanár említette. 

Bár az inter-/multikulturális kompetencia és oktatás kifejezéseket kevés kivétellel min-

denki ismerte és használta, a fogalmak jelentését illetően nem volt teljes egyetértés. Nyolc 

résztvevő szerint az interkulturális kompetenciák fejlesztése az angol anyanyelvi kultúra és 

gondolkodásmód készségszintű elsajátítását jelenti. Ahogy egyikük rámutatott, 

 

„az angoltanulásban nemcsak azon van a hangsúly, hogy magabiztos minden-

napi társalgási készségeket szerezzünk, hanem azon is, hogy egy tágabb érte-

lemben is elsajátítsuk az anyanyelvűek gondolkodásmódját, megismerjük kul-

turális és történelmi örökségüket”. 

 

E cél eléréséhez rengeteg motiváló eszközt használnak: angolszász nyelvi és kulturális tar-

talmakat megjelenítő tárgyakkal, poszterekkel díszítik a termet; „mini-Angliát” hoznak létre, 

ahová csak útlevéllel lehet belépni és ahol angolul kell kommunikálni, versenyeket, utazáso-

kat és színházlátogatásokat szerveznek.  

Tízen elsősorban a tankönyvi tartalomra támaszkodnak az interkulturális légkör megte-

remtésével kapcsolatban: amellett, hogy ragaszkodnak a brit angol normákhoz, motiválónak 

találják a más angolul beszélő kultúrákat is bemutató tartalmakat, de ketten megjegyezték, 

hogy a hanganyagokban megjelenő, erős akcentussal beszélő anyanyelvű vagy nem anya-

nyelvű szereplők „nehezen érthetők” vagy „rossz kiejtési mintát mutatnak” a tanulók szá-

mára. Az interkulturális megközelítés mindkét esetben az anyanyelvi normáknak való meg-

felelést helyezi előtérbe, amelyből hiányzik a nemzetközi kommunikációban való boldogulás 

gondolata. Jól illusztrálja ezt a jelenséget az egyik résztvevő negatív véleménye a nemzetközi 

diákcsereprogramról, amelyben tanulóival vett részt. Bár a kapcsolatépítés rendkívül moti-

válóan hatott az angolnyelv-használatra, és a résztvevők jól megértették egymást, a tanár 

kolléga véleménye szerint az ő egyébként kiváló nyelvtudással rendelkező tanítványai az 

idelátogató diákok nyelvi szintjéhez alkalmazkodva „valami borzasztó angolsággal beszél-

tek”, amely egyáltalán nem hatott pozitívan a nyelvi fejlődésükre.  

Ezzel ellentétben tizenketten amellett érveltek, hogy fontos felkészíteni a nyelvtanulókat 

a nemzetközi kommunikáció új kihívásaira. Bár a változatosság megjelenítése tapasztalatok 
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és megfelelő tananyagok híján nem mindig könnyű, többen rámutattak, hogy a tanulók élmé-

nyeinek és az általuk választott anyagoknak a bevonása és közös feldolgozása nem csupán a 

nyelvi változatosság közös felfedezésére biztosít kiváló alkalmat, de a tanár-diák viszonyra 

is jótékonyan hat. Néhányan arra is felhívták a figyelmet, hogy az anyanyelvi lektorokkal 

való szorosabb együttműködés, akár párban tanítás formájában, lehetőséget teremt a kulturá-

lis összehasonlításra. Az egyik résztvevő nagyon élvezetesnek találta ezt az együttműködést, 

amelynek során a náluk dolgozó lektor beszámolt az általa tapasztalt kommunikációs furcsa-

ságokról, és ennek kapcsán a tanulók is sok hasonló, gyakran vicces példát gyűjtöttek saját 

utazási tapasztalataikból. Végül az angol nyelvtanításra többen a nyelvi és kulturális egyen-

lőség hirdetésének színtereként tekintenek, amint azt a következő nyilatkozat is illusztrálja:  

 

„Soha nem szabad elfelejtenünk emlékeztetni a diákjainkat arra, hogy egyik 

kultúra vagy nyelv sem jobb vagy értékesebb a másiknál. Erre nagyszerű lehe-

tőséget kínál az AIESEC-gyakornokok fogadása, akik tanárasszisztensként 

dolgoznak iskolánkban. Ők általában nem angolul beszélő országokból érkez-

nek, volt már AIESEC-gyakornokunk Brazíliából, Olaszországból és Görög-

országból is.” 

 

Ez a megközelítés a résztvevők tapasztalata szerint nagyban fejleszti a tanulók nyitottságát 

és toleranciáját más nyelvek és kultúrák iránt.  

 

3.3. Nyelv – gondolkodás – kultúra: kalandozások a nyelvórán 

Az angol nyelvóra tehát nem csupán arra kínál lehetőséget, hogy elmélyítsük a tanulók isme-

reteit az angolszász nyelvekről és kultúrákról, hanem arra is, hogy hidat építsünk az anya-

nyelvi és az idegennyelvi kultúra vagy kultúrák között.  

Érdekes és motiváló nyelvtanítási tartalom lehet annak felfedezése, hogy eltérő kulturális 

tapasztalataink más nyelvi megjelenítést eredményeznek a különböző nyelvekben. Egy ma-

gyar kultúrát és életmódot angolul bemutató feladat kapcsán mindenképpen találunk olyan 

kultúrába ágyazott kifejezéseket, amelyeket nehéz angolra fordítani (pl. szalonnasütés, vő-

fély). A látható kultúra ezen megnyilvánulásaival kapcsolatban elgondolkodhatunk azon is, 

miért nem létezik angol nyelvű megfelelője a másfél szobás lakás kifejezésnek, amikor maga 

a jelenség angol nyelvterületen is ismert. A two-room flat fordításban nem tükröződik az 

elégedetlenség, amelyet azok a városi panellakásba költözők éreztek a „fél” szoba iránt, akik-

nek gyerekeik születése után is ez maradt a szűkös lakóhelye.  

Sokat elárul egy nép boldogulással kapcsolatos tapasztalatairól az is, hogy milyen konno-

tációval bír az ige, amelyet a pénzkeresés kifejezésére használ. Teljesen más viszonyban van-

nak a pénzzel azok, akik „csinálják” (make – amerikai angol) és „kiérdemlik” a pénzt (earn 

– brit angol, verdienen – német), vagy „megdolgoznak” érte (зapaбatыbatъ – orosz), mint 

akik „(el/meg)nyerik” (gagner – francia, cȃstiga – román) vagy folyton „keresik” (magyar) 

azt.  

Ugyanezt a tapasztalati tudást közvetítik szimbolikus formában a mesék és mondák is. 

Elég csupán a magyar és angol mesék rituális zárómondatát megnéznünk, máris feltárul előt-

tünk a két nép életfilozófiájának egy alapvető különbsége. Míg mi, magyarok boldogan 

élünk, amíg meg nem halunk, tudatosítva magunkban az elkerülhetetlen vég gondolatát leg-

szebb pillanatainkban is, az angolok a megérdemelt boldogság birtokában már örökké bol-

dogan élnek (live happily ever after), amely egy nyitott perspektívát és talán pozitívabb élet-

szemléletet sugall.  
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A mesékhez hasonlóan a szólásmondások is az elődök tapasztalatát adják tovább, de ezen 

felül gyakran az elvárt nyelvi viselkedésre vonatkozó utalásokat is tartalmaznak – például a 

társasági csevegés területén. Míg mi magyarok örülünk, ha megoszthatjuk örömünket, bána-

tunkat valakivel, ugyanúgy, mint az angolok (Joy shared, joy doubled: sorrow shared, sor-

row halved) vagy a franciák (Chagrin partagé, chagrin diminué; plaisir partagé, plaisir 

doublé), a finnek sokkal visszafogottabbak, és úgy vélik, jobb nem mindent megosztani má-

sokkal: Ei kaikkea saa muille sanoa, että itsekin jotakin tietää (szó szerint: Nem mondhatsz 

el mindent másoknak, hogy neked is maradjon valami). A fent említett népekkel ellentétben 

a társasági csevegést is kerülik, nehogy véletlenül olyasmit áruljanak el magukról a beszél-

getés során, amit nem szeretnének. Ha viszont nem tudunk érdemben hozzászólni a témához, 

mind mi, magyarok, mind az angolok és a finnek jobban tesszük, ha csendben maradunk 

(Hallgatni arany – Silence is golden – Puhumatta paras).  

A szólásmondásokban is megjelenített kommunikációs elvárások a kultúra mélyebb réte-

geiben fellelhető értékrendet, ideológiát tükrözik. WIERZBICKA (1985) rámutat, hogy az 

ausztrál angol nyelv jellegzetes indirektsége mögött az individualizmus ideológiája lelhető 

fel. Amikor egy angol nyelvű beszélő kérdés formájában szólít fel valakit valamire (Would 

you like to have some more? Could you open your books?), a másik szabad, egyéni vélemé-

nyének és döntésének a tiszteletben tartását juttatja kifejezésre, amit nem akar befolyásolni. 

Ezzel ellentétben, amikor egy lengyel vagy magyar nyelvhasználó direkt felszólítást alkal-

maz hasonló helyzetekben (Please, have a little more! You must! – Vegyen még! Nyissátok 

ki a könyveteket!), nem udvariatlanságból teszi ezt: a kollektivista kultúrákban a házigazda 

vagy a tanár feladatának érzi azt, hogy felelősséget vállaljon a rábízottakért és gondoskodjon 

jóllétükről.   

Megvizsgálhatjuk ugyanezt a kérdést egy másik nézőpontból is. A nyelvi relativizmus 

gondolata szerint anyanyelvünk befolyásolja gondolkodásunkat és világlátásunkat is azáltal, 

hogy a nyelvek eltérő kategóriákat adnak beszélőiknek a valóság részekre bontására és meg-

nevezésére. A nap huszonnégy órából áll a Föld minden pontján, de például a köszönések 

eltérő keretet adnak a nap tagolására a különböző nyelvekben, amint azt az 1. ábra mutatja. 

Amíg a magyar, román és német köszönő formák három napszakra tagolják a nappalt egy 

rövidebb reggeli (10 óráig) és esti (6 óra után) periódussal, az angolok számára szintén három 

részből álló nap délelőttjét 12 óra után egy azonos hosszúságú délután követi, majd szintén 

6 óra után egy rövidebb esti periódus. A francia és olasz köszönések csak két napszakot kü-

lönítenek el, de amíg a franciák számára az esti köszönés 6 óra után váltja fel a Bonjour 

formulát, addig az olasz nyelvben a Buona sera már délután 3 óra után aktuális.    

• Magyar, román, német

Jó reggelt Jó napot Jó estét

Bună dimineaţa                         Bună ziua Bună seara

Guten Morgen Guten Tag  Guten Abend

• Angol

Good morning Good afternoon Good evening

• Francia

Bonjour Bonsoir

• Olasz

Buon Giorno! Buona Sera!

 
1. ábra: Köszönő formulák 



188 Magnuczné Godó Ágnes 
 

 

A köszönések áttekintése a nyelvi formulákban tükröződő eltérő életritmus felfedezésére már 

a kezdő nyelvtanulók számára is jó lehetőséget nyújt.  

A társas érintkezésben használatos megszólítások hasonló nyelvi meghatározottságot 

tükröznek. Az angol nyelvben az egységes you névmás használatával szólíthatunk meg közeli 

és távoli ismerőst egyaránt, és mivel az igék sem viselnek személyragot, csupán a név hoz-

záadásával jelezhetjük a kapcsolat formalitását: 

 

 John       (informális/formális-egyenrangú) 

 Aunt Polly   could you please sign this? (informális-hierarchikus) 

 Mr. Jones        (formális-hierarchikus) 

  

Az oroszban, a franciában és a németben is 2 regisztert különböztetnek meg: az informális 

és formális megszólítást. A formális megszólítást az első két esetben a többes szám második 

személyű névmás és igei személyrag jelzi, míg a német nyelvben a többes szám harmadik 

személyű (egyes és többes szám megkülönböztetése nélkül). A magyar nyelv a felsorolt nyel-

vektől eltérően három megszólítási formát különböztet meg: az informális-egyenrangú re-

gisztert (egyes/többes szám második személyű te/ti névmás és igei személyrag), az informá-

lis-hierarchikus (egyes/többes szám harmadik személyű tetszik/tetszenek modális segédige és 

infinitív) és a formális-egyenrangú/hierarchikus formákat (egyes/többes szám második sze-

mélyű ön/önök/maga/maguk névmás és egyes/többes szám harmadik személyű igei személy-

rag):  

 Te is a buszra vársz?        (informális-egyenrangú)

 Pista bácsi is a buszra vár?/A buszra tetszik várni?    (informális-hierarchikus) 

Ön is a buszra vár?    (formális-egyenrangú/hierarchikus) 

 

Nagyszerű lehetőséget kínál a kulturális érzékenyítésre annak felfedezése, hogy mi fejeződik 

ki e megszólítási formákban. Vajon az angol you használata valóban demokratizálja a vi-

szonyrendszereket, vagy ellenkezőleg: mindenkit kartávolságra tart, ahogy WIERZBICKA 

(1985) rámutat? Van-e különbség aközött, ha többes szám második vagy harmadik személyt 

használ egy nyelv a formális viszony jelzésére? Ha második személyű referenciát haszná-

lunk, akkor olyasvalakire utalunk, aki jelen van, elérhető, míg a „harmadik személy” távoli, 

elérhetetlen, nincs jelen. Ezt a jelenséget továbbgondolva megfigyelhetjük, hogy ez a távol-

ságtartó nyelvi utalás tágabb értelemben is nagyobb hatalmi távolsággal párosul a német kul-

túrában. Emiatt például a szolgáltatásait jellemzően informális stílusban terjesztő IKEÁ-nak 

sem engedélyezték, hogy Németországban is ezt a gyakorlatot kövesse. A magyar nyelvben 

is a távolító harmadik személyű referenciát használjuk a formális megszólításban, de az in-

formális/formális-hierarchikus stílus más nyelvekre nem jellemző alternatívát kínál a tiszte-

letteljes viszonyulás kifejezésére. A tetszik modális segédigében kifejeződik az a beszélői 

szándék, hogy tiszteletben tartjuk az idősebbnek vagy tekintélyesebbnek ítélt partner véle-

ményét. Ezen viszonylatok tanulmányozásán keresztül a tanulók felismerhetik, hogy a kü-

lönböző kultúrákban más és más kapcsolati elemek kapnak nagyobb hangsúlyt: míg az an-

golban például a kommunikáló felek egyenlő státusza, a magyarban a különböző viszonyok 

világos elkülönítése és az idősebbek vagy a hierarchiában feljebb állók iránt kifejezett tisz-

telet.  
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3.4. Interkulturális módszertani tudatosság 

A nyelvek és kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek felismerése és értelmezése ma-

gas szintű interkulturális tudatosságot és érzékenységet feltételez, így ezen a ponton érdemes 

visszatérni az ideális nyelvtanár kérdésére. A kurzus résztvevői közül többen is rámutattak, 

hogy a célkultúrával való rendszeres kapcsolat híján úgy érzik, nehezen tudják az idegen 

nyelvet és kultúrát hitelesen képviselni. A nemzetközi kutatásokból is kiderül: sok nyelvtanár 

számára állandó frusztráció forrása az, hogy nyelvi kompetenciájukkal nem tudják az anya-

nyelvi normákat megközelíteni, miközben a tanítványaik számára ezeket a normákat kell cél-

ként megjelölni az iskola elvárásai és különböző vizsgák miatt (ILLÉS–AKCAN–FEYÉR 2013). 

Ebben az angol mint idegen nyelv (EFL) tanítási paradigmában, amely az anyanyelvi normák 

követését, az anyanyelvi beszélőkkel való kommunikációt és a célország kultúrájába való 

beilleszkedést helyezi előtérbe, a nem anyanyelvű tanár valóban kevésbé tűnik kompetens-

nek, mint anyanyelvű kollégája. Ha azonban a nemzetközi angol nyelvhasználatra való 

felkészítést tekintjük elsődleges feladatának, három területen is előnyt kovácsolhat tapaszta-

lataiból: 

1. Saját nyelvtanulói és idegen nyelvű beszélői hátterének köszönhetően előre látja, 

nagyobb empátiával és eredményesebben kezeli a tanulók problémáit. Birtokában van 

a nyelvtanulás során és interkulturális kontextusokban kifejlesztett kommunikációs 

stratégiák széles repertoárjának, amelyek modellül szolgálhatnak tanítványai számára 

(MEDGYES 2014). 

2. Anyanyelve tudatos használójaként (BUDAI 2013) és választott idegen nyelve optimá-

lis szintű beszélőjeként képes a nyelvek és kultúrák közti közvetítésre. Rá tud vilá-

gítani a nyelvi, nyelvhasználati és szociokulturális különbségekre, valamint a mögöt-

tük húzódó eltérő kulturális tapasztalatokra, értékekre (l. 4.3). Ezzel fel tudja kelteni 

a tanulók érdeklődését a célkultúra iránt, és növelheti a más népek iránt érzett nyitott-

ságukat, toleranciájukat is.  

3. Szakmai felkészültség és tudatosság jellemzi, amelynek fontos része az idegen nyelv 

által közvetített kulturális alapú intellektuális tradíciók és a bennük gyökerező 

nyelvpedagógiai elvek ismerete és kritikus megközelítése. Ezek határozzák meg a 

hasznos tudás és hatékony tanítás kultúránként gyakran eltérő formáit és ezáltal az 

oktatás célját és módszereit is; emiatt a nyelvi órán, amely két különböző kultúra met-

széspontján zajlik, érezhető konfliktust okozhatnak. WHITE (1988) három nagy tradí-

ciót különböztet meg. A klasszikus humanizmus hagyománykörében az oktatás leg-

fontosabb feladata a kollektív tudás megőrzése és átadása, így a tanulóktól elvárt leg-

fontosabb képesség a széles körű tudás demonstrálása. Szerepük a passzív befogadás, 

mivel az ismeretek újraértelmezésére, illetve újraértékelésére a túlzsúfolt tantervek 

mellett nincs sem igény, sem idő. A tudomány a társadalmi presztízs forrása. A tanult 

elit köre szűk, az e körbe való bejutás pedig erősen korlátozott. A társadalmi re-

konstruktivizmus hagyományrendszerében az oktatás feladata két célra irányul. Fon-

tos egyrészt a felhalmozott ismeretek átadása, másrészt az ismeretek alkalmazási ké-

pességének fejlesztése. A kollektív tudás a kooperáció által válhat a társadalmi fejlő-

dés, átalakulás eszközévé. Az oktatásban tehát fontos szerepet kap mind az egyéni 

fejlődés, mind az együttműködési képességek fejlesztése. Végül a progresszivista 

hagyomány szerint az egyéni fejlődés a társadalom megújulásának kulcsa, ezért az 

oktatás feladata ennek az egyéni fejlődésnek a támogatása. A felhalmozott tudás erő-

sen szelektált formában csupán eszköz az egyéni kreativitás, értelmező és értékelő 

képességek fejlesztésére. Az oktatásban értékelt legfőbb készség az egyéni vélemény 
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vállalása, világos kinyilvánítása és meghatározott szabályok szerinti bizonyítása. Eb-

ből következően a gondolat egyéni tulajdon, és nagy hangsúlyt helyeznek az idézetek, 

gondolatok forrásának pontos megjelölésére. Magyar–angol viszonylatban például 

problémák forrása lehet, hogy amíg a magyar oktatási kultúrát a klasszikus humaniz-

mus jellemzi, addig a brit oktatást a rekonstruktivizmus, az észak-amerikait pedig az 

individualizmus. Az a nyelvtanár, aki ezzel tisztában van, megérti, miért okoz komoly 

kihívást a magyar anyanyelvű nyelvtanulónak például az egyéni hang és a határozott 

érvelés megvalósítása az esszéírásban, a kölcsönös tanulói értékelés (RAMANATHAN–

ATKINSON 1999), a projektmunka vagy a plágium elkerülése (PETRIĆ 2004), és felis-

meri, hogy ezek a készségek és módszerek tudatos felkészítést és fejlesztést igényel-

nek. Az interkulturális módszertani tudatosság lehetőséget nyújt a nyelvtanár számára, 

hogy a saját iskolakultúrája és az idegen nyelvi tananyagok, vizsgakövetelmények ál-

tal közvetített elvárásokat összehasonlítsa és harmonizálja. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Az angol nyelv globalizációja új nemzetközi nyelvhasználati kontextusokat teremtett, ame-

lyek a korábbiaknál hatékonyabb nyelvi és kommunikációs készségeket kívánnak. Amellett, 

hogy a beszélőknek jól kell tolerálniuk a nyelvi változatosságot, különféle interkulturális 

készségekre is szükségük van, ha üzeneteiket hatékonyan akarják átadni. Ezeknek a céloknak 

a megvalósítása a nyelvtanításban a tanártól is új készségeket, szerepeket kíván. A változó 

tanári szerepet sokan presztízsvesztésként élik meg: mivel az internet segítségével a nyelvta-

nulók ma már szabadon hozzáférnek az angol nyelv legkülönfélébb változataihoz és kipró-

bálhatják magukat valós kommunikációs kontextusokban, a (nem anyanyelvű) nyelvtanár ma 

már nem az ismeret egyedüli forrása vagy a nyelvtudás egyedüli mérője. Ha azonban elmoz-

dulunk az EFL paradigmától a nemzetközi angoltanítás perspektívája felé, új szerep kínálko-

zik számára: a nyelvek és kultúrák közti közvetítő szerepe. Ebből a perspektívából szemlélve 

a nem anyanyelvű tanár többnyelvűsége az optimális célnyelvi tudáson túl külön értéket kép-

visel. Ez egyrészt azt jelenti, hogy saját nyelvének és kultúrájának, és esetleg az általa tanított 

idegen nyelven kívül még más nyelveknek és kultúráknak is szakavatott ismerője, amely le-

hetővé teszi számára az összehasonlítást, az idegen nyelv összekapcsolását az anyanyelvi 

tapasztalattal, ezáltal a kulturális érzékenység, nyitottság és tolerancia fejlesztését is. Más-

részt a nyelvtanár maga is gyakorló nyelvtanuló, aki előre látja és empátiával kezeli a tanulók 

problémáit. Ebből a perspektívából az is elfogadható, ha nem ő a tananyag egyedüli alakítója, 

és időnként segítő, koordináló szerepet játszik abban, hogy a nyelvtanulók által behozott ide-

gen nyelvi anyagokat, tapasztalatokat közösen felfedezzék és „tananyaggá alakítsák”. Végül 

szakmájának szakavatott és tudatos művelőjeként felismeri, hogy új készségekre és módsze-

rekre van szüksége ahhoz, hogy szerepében hiteles lehessen. Ezen új készségek között sze-

repel a célnyelv különböző nyelvváltozatainak legalább passzív ismerete, a nyelv kulturális 

beágyazottságának és szociopragmatikai elvárásainak tudatosítása, valamint az interkulturá-

lis kompetencia fogalmának tisztázása. Módszertani szempontból fontos a nyelv által közve-

tített intellektuális tradíciók és nyelvpedagógiai módszerek megismerése és kritikus alkalma-

zása. Az angol nyelvű tananyagok a kulturális háttér nélküli „nemzetközi” nyelvtanulónak 

készülnek, aki a gyakorlatban nem létezik: nyelvtanárként a támaszként szolgáló anyanyelvet 

és kultúrát, az interkulturális tudatosságot, valamint a számukra legideálisabb nyelvtanítási 

módszereket a mi feladatunk biztosítani.  
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