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Bevezetés

M agyar mint idegen nyelv tanárként a világ minden részérõl érkezõ külföl-
dit tanítok. Köztük sokan két- vagy többnyelvûek, de akadnak olyanok is,
akik egynyelvûek, és még az anyanyelvükön is nehézségeik vannak bizo-

nyos nyelvi készségek hatékony használatában. Az idegennyelv-elsajátítást hátrálta-
tó deficites készségek jelensége mögött az anyanyelvi diszlexia állhat. A diszlexia
definíciója tudományterületenként – neurológia, pszichológia, genetika – változik.
Az általam választott definíció pszicholingvisztikai megközelítésû. Az azonban le-
szögezhetõ, hogy a diszlexiával foglalkozó számos tudományterület egyre inkább
komplex megközelítésmódot alkalmaz, amelyben a nyelvi funkciók fejlõdése, a be-
szélt és írott nyelv sajátosságai legalább olyan fontosak, mint az agyi struktúra és
funkció fejlõdésének jellemzõi. Kutatással bizonyított tény, hogy a magyar nyelv
esetében a diszlexia kialakulásában jelentõs szerepet játszanak a fonémareprezen-
táció zavarai, és nem a hallási észlelés általános deficitje. Lényeges pont, hogy a fel-
dolgozási deficit nyelvspecifikus, és nem általános, mindenfajta gyors és finom
akusztikus eltérésre vonatkozó feldolgozási deficit (Csépe 2000: 482). Ugyanakkor
az anyanyelven jelentkezõ diszlexia a magyar nyelv tanulásának esetében nem a
magyar diszlexiásokra jellemzõ tüneteket váltja ki, hanem sokkal inkább sajátos ol-
vasási és írásbeli nehézségekben manifesztálódik. Lassú tempó, hang-betû diffe-
renciálási hibák, a figyelemkoncentráció zavara, negatív attitûd az írásbeli tevé-
kenységekkel szemben – ezeket a jelenségeket tartják a diszlexia általános tüne-
teinek, amelyek valóban csak következményei egy az egyén nyelvi produkciójában
mélyen gyökerezõ eltérõ mûködésnek (Gósy 1999a: 39).

A továbbiakban két magyar mint idegen nyelvet tanuló ember esetén keresztül
mutatom be a fent vázolt nehézségekkel küzdõ diákok nyelvelsajátítási stratégiáit.
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Érdekes feladat feltérképezni a nyelvtudásukat, és megtalálni a tanításukhoz szük-
séges speciális módszereket, amelyek lehetõvé teszik a sikeres nyelvelsajátítást,
nyelvhasználatot.

Nyelvi és szociális háttér
A kiválasztott két diák indoeurópai nyelvet beszél, azon belül germán nyelveket.
Egyikük angol anyanyelvû, másikuk német. Mindkét férfi egynyelvû közegben nõtt
fel, második idegen nyelvet tanultak, azonban nem értek el magas szintet a nyelvel-
sajátításban. Saját bevallásuk szerint diszlexiások, amit így írtak le: anyanyelvükön
lassan olvasnak, így nem is olvasnak hobbiszerûen, csak a munkájukhoz kapcsoló-
dó legfontosabb szakirodalmat; írásban gyengék, tisztában vannak ugyan az alap-
vetõ helyesírási szabályokkal anyanyelvükön, de nehezen alkalmazzák azokat.
Mindketten multinacionális nagyvállalatnál dolgoznak, egyikük marketing vezetõ-
ként, másikuk kreatív igazgatóként. Társadalmilag sikeresek, kreatív képességeket
igénylõ munkakört látnak el.

Magyar nyelvtanulásra jelentkezésükkor mindkettõjüket magas szintû motivá-
ció jellemezte. Ennek oka, hogy partnereik magyarok, akik jól beszélik párjuk
anyanyelvét, így nem a magyar nyelv a kommunikációs csatorna köztük. Ugyanak-
kor Magyarországon élnek, magyar családokban, ahol a rokonságban általában
nem beszélnek idegen nyelveket, így a családdal való megismerkedés és a beszéd
nyelve nyilvánvalóan a magyar. Más szempontból fontos elemként jelenik meg a
társadalomba való beilleszkedés igénye, aminek szintén elengedhetetlen feltétele
a befogadó ország nyelvének ismerete.

Sajátos nyelvelsajátítás és nyelvi szint
A szervezett formában történõ nyelvtanulás kezdetekor mindkét férfi már régóta
Magyarországon élt, minimális szinten beszéltek magyarul. Ez gyakorlatilag egy
szituatív, funkcionalitáson alapuló szókészlet és kifejezéstár ismeretét jelenti min-
den nyelvi tudatosság nélkül, a nyelvtani szabályszerûségek közti kapcsolatok felis-
merése nélküli használattal. Ugyanakkor ismereteiket roppant kreativitással voltak
képesek alkalmazni a különbözõ nyelvi szituációkban, sokszor azt az érzetet kelt-
ve, hogy jóval magasabb szinten beszélnek. Ennek a hatásnak az elérésében segít-
ségükre volt rendkívüli beszédértési képességük. Nem szavakat és grammatikai
struktúrákat értettek meg, hanem az adott szituációhoz kapcsolódó nyelvi mezõ-
ben felismerték az alap-, kulcskifejezéseket, prozódiai elemeket – intonáció, szü-
netek –, illetve az adott szituációra jellemzõ nem verbális kommunikációs eszközö-
ket: gesztusokat, arckifejezéseket, amelyek az értést segítik.

Nyelvelsajátításuk elsõsorban az élõnyelvi beszédbõl való információ kiszûrésén
alapult, így sok esetben félrehallott és félreértelmezett szavakon. Ebbõl következõ-
en rossz kiejtéssel, hibásan sajátítottak el olyan szókapcsolatokat, ahol a szavak ha-
tárát nehéz hallás után felismerni, mivel az anyanyelvi beszélõ egyszerûsítõ ejtést
alkalmazva összemos egy-egy betûkapcsolatot (Gósy 1999b: 62). Az írott nyelvi ele-
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mek teljes egészében kimaradtak, nem tettek erõfeszítést azok elsajátítására, illetve
azok is a mindennapi élethez kapcsolódó funkciójukban kaptak szerepet pédául
étteremben a menü értelmezése. Ebbõl következõen fejlettebb volt a beszédpro-
dukció és a beszédértés, ezt követte az olvasáskészség. Az íráskészség teljesen hát-
térbe szorult, nem írtak magyarul.

Érdekes sajátosságot mutat az anyanyelv és a magyar nyelv közötti átjárhatóság
képe. Gyakorlatilag egyikõjük sem képes a két nyelv elemeinek kölcsönös azonosí-
tására, de nem is érzik azt fontosnak, mert „ezt így mondják a magyarok, hallottam”
– válaszolnak arra, hogy egy angol, német szó, hogy van magyarul, illetve miért úgy
fordítanak egy-egy kifejezést.

A fejlesztés iránya
A diákok egyéni úton kezdtek tanulni, tekintettel sajátos nyelvi ismereteikre. A
szintfelmérés eredményeinek figyelembevételével a tematikában helyet kapott egy
gyorsított kezdõ tanfolyami rész. Az általam alkalmazott normál kezdõ tanfolyamra
jellemzõ, hogy panelelemeket kíván a diáknak tanítani erõsen szituációhoz kötöt-
ten, a nyelvtani részeket bevezetve, visszafogottan gyakoroltatva (Medgyes 1995:
94). Ebben az esetben az elsõdleges cél a mindennapi kommunikációhoz kapcso-
lódó helyzetek sikeres megoldása. A gyorsított ütemû kezdõ tematika célkitûzése
fordított: a szituációk elõzetes ismeretében a nyelvtani elemek bemutatása és sajá-
tos jelentésmeghatározó szerepük hangsúlyozásával segíti a diákok nyelvi tudatos-
ságának kialakulását. Ez az idõszak 10-12 alkalmat jelent. Itt hangsúlyos szerepet
kap a hangképzés, a betû-hang kapcsolat megfeleltetése, gyakorlása. Az írás a han-
goztatással egyidõben mint a beszéd passzív párja jelenik meg (Medgyes 1995: 98).

Ezt a fázist követi a lassított ütemû újanyag-feldolgozás, aminek erõsen szituáci-
óhoz kötöttnek kell lennie, mert ennek hiányában a diákok motivációja nagymér-
tékben csökkenhet. Nyelvtanulási szokásaikból fakadóan csak annak a tudásnak
van értelme, ami közvetlenül felhasználható a mindennapi életben. Ez a világlátás
azonban segítségére lehet a tanárnak a motiváció fenntartásában. Így a nyelvtani is-
meretek tanítása közben is nagy szerepet kap a pragmatikai funkció kiemelése, il-
letve a folyamatos, változatos nyelvi helyzetbe ágyazódó gyakorlás.

Tanulási szituációban az ismeretelsajátítás mellett a készségfejlesztés adja a tema-
tika vázát, jó esetben egymásból következõ elemenként. Szerves kapcsolatban állva
egymással meghatározzák a tanulás hatékonyságát és az optimális fejlõdés ütemét.
Az alapvetõ eltérés a normál ütemû nyelvtanulás és az általam vizsgált két eset között
a készségfejlesztésben és a fejleszthetõségben mutatkozik meg leginkább.

Készségfejlesztés egyéni ütem szerint
A nyelvi készségek közül négyet fogok vizsgálni, és bemutatni a hozzájuk kapcsoló-
dó fejlesztési programot.
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Beszédkészség

A beszédkészség alapvetõ emberi tulajdonság, aminek elsõdleges motivációs bázi-
sa a kommunikációs igény. Ez a primér igény alakította ki azt a helyzetet is, hogy a
két diák önálló nyelvelsajátításon ment keresztül, felhasználva a gyermekkori anya-
nyelv-elsajátítási rutinokat (Lengyel 1994: 125-128). A folyamat tökéletlenségének
oka valószínûleg az, hogy a gyeremekkori tanulás idõszaka régen lezárult, a mentá-
lis plaszticitás nagymértékben csökkent. Ennek ellenére képesek voltak a nyelvta-
nulásra, az elsajátítás eredményeként magas kommunikációs értékû beszédpro-
dukciót tudtak végrehajtani. A folyamat érdekessége, hogy egy adott nyelvi szinten
nem tudtak túllépni. Gyakorlatilag megrekedt a tanulás, a már tanult sémák újrage-
nerálása jelentette az új helyzetekben a problémamegoldást. Nem történt további
hallás utáni nyelvelsajátítás.

Ezen a ponton vált fontossá a diákoknak, hogy más típusú tanulási stratégiát vá-
lasszanak. A hagyományos, iskolai nyelvoktatásra került sor, azonban ilyen keretek
között csak akkor tudtak sikeresen mûködni, ha a korábbi tanulási mód ötvözõdött a
tervezett tanulási módszerrel. Így a tervezett szókészlet tanulása és a sématanulás so-
rán a repetitív elsajátítás került elõtérbe, folyamatos írásbeli gyakorlással. A hallás
utáni tanulás mellé belépett a vizuális inger is, ami kapcsolódott az írott képhez, és a
szó értelmének valóságbeli vizuális realizációjához. Ez lehetõvé tette a memorizálás
felgyorsulását, nagyobb mennyiségû szó adott jelentésmezõ köré szervezõdõ elsajá-
títását. Természetesen folyamatos ismétlésre volt szükség a további tanulás megala-
pozásához, mivel a diákok nem voltak hozzászokva az otthoni tanuláshoz. Az önálló
tanulás hiányának gyakorlati oka van, ami átvezet a olvasáskészség fejlesztésébe és az
olvasási zavarokkal terhelt területre. De még mielõtt ennek kifejtésébe kezdenék, ki-
térek a beszédprodukció fejlesztésének másik kulcselemére. Ez pedig a hangok arti-
kulációja, a szavak kiejtésének és az intonációnak a kialakítása és sok esetben a javítá-
sa (Bárdos 2000: 51). Az ábécé elemeinek megismertetése mellett a hang-betû
kapcsolatok kialakítása a legfõbb feladat, ami igen lassú, unalmas, kevés sikerél-
ményt adó folyamat. Roppant nehéz a már beidegzõdött téves hangképzést javítani,
erõs frusztrációval jár a diák oldaláról, és óriási türelmet igényel a tanítás-tanulás
résztvevõitõl. Rengeteg ismétlõ jellegû feladat szükséges, ahol a nehézségi fokok vál-
tásának észrevehetetlenül kell történnie, mert enélkül azonnali regressziót mutat a
diák: elõjön a régi automatikus ejtés. Ilyenkor vissza kell lépni egy korábbi szintre, és
újra meg kell mutatni a helyes ejtést, artikulációt. Az artikuláció sikeres elsajátítása
után van mód a betûfelismerés magasabb szintû alkalmazására, tehát az olvasásra.

Olvasáskészség

Az olvasásnak a legfontosabb funkciója az írott formában lévõ információk meg-
szerzése, ami a készségfejlesztés során is kiemelkedõ helyet kap (Bárdos 2000:
144). A tanulás, az ismétlés alapját adja a olvasás, amely a nyelvtanulási folyamatot
a vizuális felismerés lehetõségével gazdagítja. Az anyanyelvükön olvasászavarral
küzdõ diákoknak nyilvánvalóan magyarul is lesznek nehézségeik. Ez a betûfelisme-
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réstõl a folyamatos olvasásig problematikus. Általános nehézség, bár már túlmutat
az olvasás technikai alapjain, hogy hiába olvassák el a diákok szöveget, nem értik a
tartalmat. Sok esetben minden szót értenek, de az összefüggéseket nem látják. Oly-
annyira nehéz a szöveg értelmezése, hogy nem képesek a szöveghez kapcsolódó
magyar nyelvû kérdésekre válaszolni, sõt még anyanyelvükön feltett kérdésekre
sem tudnak válaszolni. Amennyiben feleletválasztós kérdések vannak, csak a sza-
vak szintjén következtetnek a lehetséges válaszokra.

A tanulási folyamat alapját képezi a beszélt nyelv, mégpedig a diák által beszélt
nyelv. A nyelvtanárnak ezt hangsúlyosan figyelembe kell vennie, mivel csak olyan
nyelvi mintán tud a tanuló absztrakt mûveleteket végrehajtani, amelyek már kész-
ség szintjén beépültek a tudásába. A fejlesztés során olyan szövegek összeállítását
kell végrehajtani, ami a diákok beszédszintjénél alacsonyabb szintet céloznak; a fo-
lyamat nagyon egyszerû szövegekkel kezdõdik: általában ismert szavak tõmondat-
okba helyezésével. A szövegekhez kapcsolódó feladatok a kezdeti fázisban szóbeli
válaszadásra fókuszálhatnak, mivel így csak az olvasási problémák nehezítik az ér-
tést, az írásbeli nehézségek viszont nem. Fokozatosan bevezethetõek az írásbeli vá-
laszadás formái: feleletválasztó, igaz-hamis állításokon át, a néhány szavas – fõként
a szövegbõl kimásolt – válasszal eljutva az önálló megoldásig. A folyamat alatt
mindvégig hasznos megõrizni az írást megelõzõ szóbeli megformálást. Ha a diák
már rutint és elég tapasztalatot szerzett az értési mechanizmusban, akkor kezdõd-
het az idegen szavak bevezetése a szövegbe, késõbb pedig lépésenként a bonyolul-
tabb mondatszerkezetek használata.

Íráskészség

Az olvasáshoz és fejlesztéséhez szorosan kapcsolódik az írás. Egymást jól kiegészítõ
gyakorlási lehetõséget biztosít, bár szem elõtt kell tartani, hogy más tudásterületet
mozgósít a két készség (Lengyel 1999: 26). Mindkét készség alapját képezi a
hang-betû differenciálás. A sikeres készségfejlesztés alapját adja a folyamatos is-
métlésen alapuló gyakorlás. A hang-betû differenciálásnak kulcsszerepe van a
jelentésmegkülönböztetés, az értõolvasás és a helyesírás terén. A hang- és betûta-
nításnak a beszédbõl kell kiindulnia. A beszélt nyelv elemeibõl a hangok izoláció-
ján keresztül történik a hangtanítás, majd a betûtanítás a hangokra építve. A hang–
betû kapcsolat megszilárdítása és gyakorlása a következõ lépés. A folyamat közben
a tanárnak mindvégig alkalmazkodnia kell a diákok anyanyelvében meglévõ hang-
tani sajátosságokra A betû-hang kapcsolatok kidolgozásával, a szóegységek, szótag-
ok, a morfológiai egységek gyakoroltatásával jelentõs mértékben fejleszthetõ a
nyelvi tudatosság, valamint ellenõrizhetõ a pontos értés. A tevékenységek kialakí-
tása óráról-órára visszatérõ jellegû, 10-15 percig tartó egységekként érdemes be-
építeni a foglalkozásokba. A folyamatos gyakorlás lehetõvé teszi az egyes elemek
kellõ megszilárdulását, az esetleges regresszió elkerülését, illetve azok gyors kor-
rekcióját.

A diák íráskészségének fejlesztése során alapvetõen két területen dolgozik: a
kreatívírás és az információrögzítõ írás területén. Mindkettõ nagyfokú motivációs
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háttérrel bír, mivel a diákok folyamatosan leveleznek, sms-eznek és adatokat rögzí-
tenek hallás után. Lényeges elem, hogy az írás mint a szóbeli kommunikáció leké-
pezõdése jelentkezzen a tanítás során. A nagymértékû hasznosíthatóság növeli a
diákok motivációját, és nem értelmetlen szövegalkotássá változik át a feladat, ha-
nem élõnyelvi marad. A szóbeliségre való építés különösen fontos, mert az az a te-
rület, ahol az egyébként íráskészségében sérült diák kapaszkodókra lel.

Hallás utáni értés, beszédértés

A két fogalom bár erõsen kapcsolódik egymáshoz, didaktikailag kettéválasztandó.
Az egyik esetben a környezetben elhangzó beszédet kell érteni, a másik esetben
gépi hang értésérõl van szó. Az alapvetõ különbség, hogy a beszédértés során a di-
áknak lehetõsége van a visszakérdezésre, hiszen interakcióban van, illetve helyez-
heti magát. Amíg a hallottszöveg értése közben egyirányú folyamatról van szó (Bár-
dos 2000: 116). Ha nem sikerült megértenie a hallottakat nincs lehetõség az
ismétlésre. Ugyanakkor felnõttekrõl lévén szó mindkét értési mechanizmusra
szükség van a világban való eligazodásra, és mégcsak nem is helyettesíthetõek egy-
mással.

A tanárnak olyan feladatokat kell szerveznie, ahol lehetõség van az élõ nyelvi
gyakorlásra az órán vagy az órán kívül egyéb más helyzetekben, helyszíneken pél-
dául kihelyezett óra keretében. Az órai gyakorlás során az adott témakörhöz kap-
csolódó, a tanult anyaggal szorosan összefüggõ hanganyagokhoz kapcsolódó egy-
szerû feladatok végrehajtása jól fejleszti a pontos értést. A tényleges nyelvi készség
fejlesztésén túl nagyfokú biztonságot ad a tanulónak, és alapot teremt az osztály-
termen kívüli helyzetek megoldására. A kihelyezett órák mintegy fõpróbái a majd
tényleges megvalósuló önálló nyelvhasználatnak. A diák és a tanár rögtön meg tud-
ja vitatni az adott helyzetben esetlegesen felmerülõ nyelvi zavar okát. A javítás rög-
tön megtörténik, pozitív visszacsatolásként a tanuló kipróbálhatja a már javított
formát. Ezekben a szituációkban természetesen nem csak a hallás utáni értés fej-
lesztése történik, hanem a beszédkészség is szerephez jut. A gépi hang értése rádi-
óból, televízióból, videóról, DVD-rõl rögzített anyagok feldolgozásával segíthetõ.
A szöveg hallgatásakor a konrét információkra vonatkozó kérdések elõtt, érdemes
a beszélõk, helyzetek tulajdonságaira koncentrálni. A feladatok elõkészítésekor fo-
kozottan ügyelni kell a megfelelõ hosszúságú és nehézségi szintû anyagok kiválasz-
tására. Ha a kapcsolódó feladatok összetettsége az egyszerûbbtõl a bonyolultabb
felé graduálisan változik, akkor könnyebben fenntartható a motiváció és a figye-
lemkoncentráció is. Maguk a feladatok szövegeinek érdemes egyszerûbb nyelvi
megfomáltságot adni, mert így könnyebb csak az információk helyes visszaadására
koncentrálni. A legfõbb veszélyt minden hallott szövegértési feladat során a kap-
csolódó írástevékenység okozza, mivel a jól megértett szöveg visszaadása nem biz-
tos, hogy sikerül írásban. Ez elkerülhetõ a szóbeli válaszadásra való összpontosítás-
sal, végül is ritkán írják le a nyelvhasználók azt, amit elõtte hallottak.
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Összefoglalás
A fent vázolt haladási terv alapján és segítségével a diszlexiával élõ diákok magyar
mint idegen nyelv tanulása során képesek voltak a kezdõ szinten túljutni, ma már
több igeidõt alkalmaznak, gazdag szókinccsel beszélnek. Ennek megfelelõen be-
szédértésük is finomodott, pontosabbá vált. A hallott szövegértés fejlesztése pedig
képessé tette õket magyar nyelvû rádió és televízió mûsorok értelmezésére és
feldolgozásásra. Írásbeli kifejezõképességük ugyan messze elmarad beszédpro-
dukciójuktól és a hallás utáni értéstõl, de képesek önállóan fogalmazni a minden-
napi életben felmerülõ kommunikációs helyzetekben. Az olvasáskészség fejleszté-
se bizonyult a leghatékonyabbnak, mivel könnyedén tudják akár bonyolult szöve-
gek lényegi információit is kiszûrni.
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