
SZÉPE GYÖRGY: 

ÁLTALÁNOS NYELVÉSZET, ALKALMAZOTT NYELVÉSZET, 
IDEGENNYELV-O KTATÁS 

1. Bevezető megjegyzések 

A felkérésben „alkalmazott nyelvészet" szerepelt, a programban már „ál-
talános nyelvészet" áll. Mindkettőről szándékozom beszélni külön-külön 
és együttesen. 

A felkérésben „magyar nyelvoktatás" volt a második tagja a címnek, a 
programban „idegennyelv-oktatás". Ismét azt a megoldást választottam, 
hogy mindkettőről szólok. 

Végül még egy előzetes megjegyzés. Az előttem szóló Rácz Endre a „ma-
gyar nyelvtudomány"-ról beszélt, vagyis a magyar nyelvre irányuló nyelvé-
szeti kutatásokról. Ezekről tehát egy magyarországi nyelvész megfelelő 
pozícióból tud referálni átfogó igénnyel. 

Beszámolóm három részének (vagyis az általános nyelvészetnek, az alkal-
mazott nyelvészetnek és az idegennyelv-oktatásnak) nincs „a világon első 
számú központja" Magyarországon; nekem tehát egészen másféle módszert 
kell választanom, s átfogó bemutatásról szó sem lehet. Megjegyzendő azon-
ban, hogy az alkalmazott nyelvészet esetében nem közömbös az, hogy 
mely országban folyik. (S természetesen az intézményes keretek és a hivat-
kozások szempontjából igyekezni fogok a magyarországi tételeket prefe-
rálni.) 

2. A nyelvészet kiterjedéséről 

Könyvelési szempontból az volna a legegyszerűbb felosztás, hogyha a 
nyelvészetet fel lehetne osztani általános nyelvészetre, amely a nyelv 
kérdéseivel foglalkozik, valamint „különös nyelvészetre" amely az egyes 
nyelvek kérdéseire irányul. Ebben az esetben egy harmadik terület volna az 
alkalmazott nyelvészet (amely akár a nyelv, akár egyik vagy másik vagy 
több nyelv területére irányul) elsősorban a gyakorlati felhasználást kívánja 
elősegíteni. Az általános nyelvészet keretéből vált ki néhány olyan megkö-
zelítés, amely a nyelvleírás fő tárgyától (vagyis az irodalmi nyelvváltozatot 
használó felnőtt emberek diszkurzív szövegeiből elvont „idealizált" nyelvi 
változattól) eltérő valamennyi egyéb változattal foglalkozik, mint például 
a gyermeknyelvvel, a költői nyelvvel, azafáziások nyelvével, a dialektoló-
giával, a stilisztikával, sőt a normatív nyelvészet elméletével is. Ezen válto-
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zatoknak a nyelvtudomány szempontjából nincs külön összefoglaló elneve-
zésük; szerkesztési okokból a nyelv aspektusainak vizsgálata címet alkal-
maztam rájuk. Ezeknek az a természetük, hogy szintén egyszerre céljuk az 
emberi nyelv általános szabályszerűségeinek megismerése, valamint egy-egy 
jelenségcsoportnak általában egy nyelven (idiómán) belüli vizsgálata. 

A fenti három mellé negyedikként járul a nyelvészet számos interdisz-
ciplináris változata, amelyet más tudományokkal hibridizálva alakítottak 
ki a nyelvészek, a másik szakma képviselői, valamint gyakorlati szakembe-
rek. Ha nagyon akarnánk, akkor az olyan diszciplínáknak, mint például a 
pszicho lingvisztika és a szociolingvisztika szintén meg lehetne különböztet-
ni általános és különös, illetőleg elméleti és alkalmazott változatát. Egy 
ilyen eljárásnak azonban csak korlátozottan volna tudományos jelentősége 
(gyakorlati viszont néha volna). 

A fenti felosztásokból kimaradna az egynél több nyelvek elméleti vagy 
gyakorlati tárgyú vizsgálata, akár azok történeti összehasonlításáról, akár 
azok szinkronikus összevetéséről, vagy szomszédságuk alapján leírható köl-
csönhatásukról, vagy pedig szerkezeti típusaikról van szó. A monoling-
vális/bilingvális megkülönböztetés érvényes a pszicholingvisztika területén 
is. Az alkalmazott nyelvészeten belül is megtalálható ez a felosztási szem-
pont. 

Ez már az ötödik csoport. S ha nagyon szigorúan vesszük, akkor van még 
egy: ez azonban nem „hatodik volna", hanem inkább „nul ladik", vagyis 
a tulajdonképpeni nyelvészetet megelőző, de a nyelvészetre vonatkozó, a 
nyelvvel kapcsolatos diszciplínák csoportja (főleg abban az esetben, hogyha 
egyaránt idesoroljuk a voltaképpeni nyelvre, a kommunikációra és a szemió-
zisra—jelezésre vonatkozókat). Idetartozik a nyelvészet tudományelmélete, 
a szemiotika és a kommunikációkutatás. 

Mindezek pusztán könyvelési, katalogizálási szempontok: körülbelül 
úgy kezelendők, mint a térkép: akkor hasznosak, hogyha segítik az eliga-
zodást. Valamennyi esetben érvényes megkülönböztetés lehetne az a szem-
pont, hogy egy adott kutatás (tehát már nem szakterület, hanem kutatási 
aktus, ami voltaképpen lehet egyetemi előadás, másféle előadás, cikk, sőt 
recenzió is), mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy új ismereteket szerezzünk, 
felőlük megbizonyosodjunk a nyelv területén, illetőleg mennyiben segíti 
elő a meglévő ismeretek felhasználását, elterjesztését és tanítását. Az ese-
tek nagy részében mindkét elem előfordul valamilyen mértékben: arányuk 
miatt szokták besorolni inkább elméleti vagy alkalmazotti rubrikába az 
egyes kutatásokat. 

3. Néhány szó az elméleti nyelvészetről 

Nem volna helyénvaló ehelyütt arra törekedni (bármilyen röviden is), 
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hogy összefoglaljam az elméleti nyelvészet főbb kérdéseit, terjedelmét és 
legutóbbi eredményeit. Ez nem is volna lehetséges. Inkább arra kívánok rá-
mutatni, hogy az elméleti nyelvészetnek van néhány olyan kérdése, amely 
szoros kapcsolatban áll az idegennyelv-oktatással. 

Ezek között első helyen áll az a tétel, amely az emberi nyelv egyetemes-
ségére vonatkozik, s ezen belül az egyes emberi nyelvek egyenértékűségére. 
Ebből az következik, hogy az egyes emberi nyelvek (idiómák) az emberi 
nyelvnek a változatai, s közöttük — épp elméleti szempontból — nagyobbak 
az egyezések, mint a különbségek. (Gyakorlati szempontból azonban épp 
a különbségekből adódó problémák megoldása érdekes.) A fentiekből az 
is következik, hogy valamilyen nyelvelsajátító mechanizmusnak kell létezni, 
hogy ennek segítségével a gyermek elsajátítsa az emberi nyelvnek az őt kö-
rülvevő változatát vagy változatait. S újabban ennek a tételnek a kiterjeszté-
se is érvényesnek látszik: mármint az, hogy az anyanyelvnek az elsajátítása 
szorosan összefügg egy másik (idegen vagy második) nyelvnek az elsajátí-
tásával. 

Az elméleti nyelvészet belső szerkezetére vonatkozóan egyébként szá-
mos, egymástól eltérő felfogás található. Ezek a felfogások természetesen 
nem illeszthetők egybe, de egymás mellé tehetők abban az esetben, hogyha 
az elméleti nyelvészet területét egyes (kérdésekre irányuló) elméletekre 
bontjuk fel. Ilyen a grammatikaelmélet (amelyet a legutolsó huszonöt év-
ben központi jelentőségűnek tartanak az elméleti nyelvészek), ilyen továb-
bá a szemantikaelmélet, a fonológiaelmélet, illetőleg — amennyiben nem 
értődik bele ipso facto a grammatikaelméletbe — a szintaxiselmélet. Jobban 
megoszlanak a vélemények afelől, hogy hasonló szint illeti-e meg a prag-
matikaelméletet (vagyis a nyelvhasználat elméletét), valamint a szövegel-
méletet. Az elméletek sorába beletartozik természetesen a nyelvi változás 
elmélete (amely a diakrón nyelvészet elméleti alapjának tekinthető), továb-
bá a nyelv aspektusainak vizsgálata címen — nagy kínnal — egyesített prob-
lémakörök elméletei: vagyis a gyermeknyelv elmélete, a költői nyelv elméle-
te, az afázia nyelvi elmélete, a nyelv területi aspektusainak elmélete, a nyelv 
funkcionális változatainak az elmélete (vagyis a nyelvi stilisztika elmélete), 
a normatív nyelvészet elmélete. Ezen kívül még nyilván egyebek is, például 
a nyelvelsajátítás elmélete, valamint a nyelvnek mint tömegjelenségnek az 
elmélete (amely a nyelvstatisztika és a kvantitatív nyelvészet címen művelt 
interdiszciplináris és gyakran alkalmazott jellegű tevékenységnek az elméleti 
alapja). 

Mindezek az elméletek — épp elméleti szempontból — erősen heterogé-
nek; jelenlegi formájában nem is tekinthető valamennyi szabályszerűen 
kifejtett elméletnek. S az is előfordul, hogy ugyanannak a kérdéskörnek a 
tudományos kezelésére egyszerre több, egymással konkurráló (vagy nem is 
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konkurráló) elmélet alakul ki. Ez a helyzet például a grammatikaelmélet 
(szintaxiselmélet) területén. 

A fentiekkel nem csökkenteni kívántam az elméleti megközelítés fontos-
ságát, hanem mindössze rámutatni ezen szféra bonyolultságára. S ezt még 
tetézi az, hogy több országban (illetőleg nyelvterületen) meglehetősen 
belterjes elméletek is találhatók, amelyeket szintén tudomásul kell venni 
annak, aki abban az országban (vagy azzal a nyelvvel kapcsolatban) dolgo-
zik, mivel ezek a lokális jellegű elméletek nemegyszer jelentős gyakorlati 
következményekkel járnak épp az idegennyelv-oktatási tevékenységben. 

Annyi biztos, hogy közvetlenül nem sokat segít egy-egy elmélet az idegen 
nyelvek tanításában; közvetve azonban nagyon sokat: ez adja meg számos 
alaptényezőnek a helyét, szerepét, természetét, stb. Arról azonban nyilván 
nincs szó, hogy az elméleti nyelvészet volna az idegennyelv-oktatás egyet-
len tudományos alapja (vagy alaptudománya). 

4. Az alkalmazott nyelvészet 1984-ben 

Az alkalmazott nyelvészetbe nagyon sokféle téma tartozhat bele; ez szin-
te országonként változik. Világméretekben azonban van egy elég jó muta-
tónk arra, hogy mit tekintenek annyira elfogadható témának, hogy beiktas-
sák külön szekció vagy kerekasztal formájában a három évenként sorrake-
rülő AI LA (Association Internationale de Linguistique Appliquée, vagyis az 
alkalmazott nyelvészet-nemzetközi társasága) kongresszusának programjá-
ba.. A legutolsó ilyen kongresszusra Brüsszelben került sor 1984. augusztus 
5 és 10 között. Minden kommentár nélkül magyar fordításban ideírom a 
szekciók, kerekasztalok címét. A számozást is megtartottam, ennek azon-
ban nincs különleges jelentősége, mindössze nyilvántartási eszköz. 

(1 ) A gyarmatosítás nyelvi következményei 
(2) A kommunikációs tevékenység sok-kultúrájú környezetben 
(3) A nemzeti nyelvek problémái 
(4) A pidzsin és a kreol nyelvek 
(5) Az anyanyelv oktatása 
(6) Alfabetizációs programok 
(7) Soknyelvűség 
(8) Sok-kultúrájúság 
(9) Nyelvi tervezés 
(10) Kommunikációs problémák a társadalomban 
(11) Kisebbségi nyelvek 
(12) A bevándorlók és a vendégmunkások nyelvoktatása 
(13) Nyelv és szex [nem tévedés] 
(14) Gyermeknyelv 

34 



(15) Az első nyelv elsajátítása 
(16) A nyelvi emlékezet és a nyelvi percepció 
(17) Neuro lingvisztika és a nyelvi viselkedés 
(18) Deviáns nyelvi viselkedés 
(19) Módszertan 
(20) Oktatástechnológia a nyelvoktatásban 
(21) Felnőttek nyelvoktatása 
(22) A nyelvoktatás céljai 
(23) Értékelés és tesztelés 
(24) Kontrasztív elemzés 
(25) Hibaelemzés 
(26) Tolmácsolás 
(27) Fordítás 
(28) Stilisztika 
(29) Diskurzus-elemzés 
(30) Terminológia 
(31) Lexikográfia 
(32) Szaknyelv 
(33) Logikai nyelvészet 
(34) Mérnöki nyelvészet 
(35) Kvantitatív nyelvészet 
(36) Logika és a nyelv 

(Megjegyzendő, hogy a címekhez általában hozzá lehet tenni, hogy 
,,az alkalmazás szempontjából" vagy „alkalmazott nyelvészeti cél-
ból".) Az AILA tudományos bizottságai a következő szimpóziumokat 
rendezték meg (a számozást folytatom): 

(37) A felnőttek nyelvoktatása (kb. =a (22)-vel). 
(38) Alkalmazott számítógépes nyelvészet 
(39) Diskurzus-elemzés (= (29) 
(40) Kontrasztív nyelvészet és hibaelemzés (= (24) és (25)) 
(41) Oktatástechnológia és nyelvtanulás: (a) A televízió és a rádió a multi-

média rendszerekben; (b) A mikrokomputerek felhasználása az egyéni 
tanulásban. 

(42) Nyelv és oktatás soknyelvű környezetben 
(43) Szaknyelv (= (32)) 
(44) Nyelvi tesztek és tesztelés 
(45) Az anyanyelv-oktatás kutatása 
(46) Pszicholingvisztika: alkalmazott pszicholingvisztika 
(47) Retorika és stilisztika 
(48) Alkalmazott szociolingvisztika 
(49) A terminus a tudományos és műszaki kommunikációban 
(50) Fordítás (=(27)) 

Ezen kívül a következő speciális és meghívott kerekasztalok kerültek 
megrendezésre (ezeket is folyamatosan számozom): 
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(51) A nyelvek státusa a sok-kultúrájú társadalomban 
(52) A nyelvészet alkalmazása a korai kétnyelvű oktatásban 
(53) Nyelvtanárok képzése 
(54) Nyelvészet és az olvasás-megértés 
(55) Nyelvi tesztelés a poszt-modern szakaszban 
(56) A nyelvtanulás és nyelvtanítás kutatása az osztálytermi viszonyok 

között 
(57) Városi soknyelvűség 
(58) Afrika nemzeti nyelvi problémái 
(59) A Szovjetunió nem orosz nyelvei 
(60) Az afáziakutatás legújabb kérdései 
(61 ) Idegennyelv-tanulás osztályteremben 
(62) Az IEA nemzetközi írás-kutatás elméleti és gyakorlati kérdései 
(63) Pragmatika kultúrák közötti távlatban és a második nyelv elsajátítása 
(64) Ki vezérli a nyelvtanulót? 
(65) Az eszperantó nemzetközi nyelv hozzájárulása a nemzetközi meg-

értéshez 
(66) A süketek jelrendszerei 
(67) A nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet viszonya 
(68) Logika és nyelv (= (36)) 
(69) A stilisztika fontossága az irodalom tanításában 
(70) A felnőtt bevándorlók nyelvtanulásának szociolingvisztikai tényezői 

és nyelvi aspektusai 
(71 ) Neurotikus és pszichotikus nyelvi viselkedés 

Talán az lehet a tanulság, hogy ma már szinte mindenféle gyakorlati kér-
dés megtalálja azt a néhány (tucatnyi) kutatóját, akik tudományos proble-
matikává tudják fogalmazni és nyilvános megvitatásra tudja kitűzni vizsgá-
latának tárgyát. (S ha már itt tartunk, akkor hadd jegyezzem meg, hogy 
egyik előadásomat — Dovala Mártával együtt — „ A diaszpóra nyelvi prob-
lémáiról" tartottam.) 

Ha ezek után föltesszük a kérdést, hogy miben áll az alkalmazott nyelvé-
szet, akkor talán az a legszemléletesebb formula, hogy ez nem más, mint 
egy híd, amely segíti összekötni az elméletet — nemcsak a nyelvészet elmé-
letét — bármely gyakorlati problémával. S ha jól körülnézünk, akkor az is 
feltűnhet, hogy most voltaképpen egy alkalmazott nyelvészeti konferencián 
veszünk részt. (Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy az alkalmazott 
nyelvészet — nagy szerencsére — nem a nyelvészek monopóliuma, hanem 
szinte valamennyi érdekelt szaktudomány elméleti és gyakorlati művelője, s 
a társadalmi gyakorlat kiváló szakemberei által közösen művelt feladatok 
összessége.) 

5. Néhány újabb szakterület 
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A fenti katalógus jellegű felsoroláson túl (egyes esetekben ezekből ki-
emelve) szeretném felhívni a figyelmet egy-két olyan újabb kutatási terület-
re, amely viszonylag későn jött létre. Ezeknek az esetében nincs is nagy 
egyetértés; tájékozódás szempontjából azonban máris hasznos ezeket el-
tenni emlékezetünkbe. 

A nyelvtanulás szempontjából nem túl jelentős közvetlenül a matema-
tikai nyelvészet, ezen belül is főleg az algebrai nyelvészet; ez azonban elke-
rülhetetlen eleme a nyelvre vonatkozó műveltségnek, mivel a nyelvleírás 
megalapozásául szolgáló grammatikaelméletnek jó része matematikai 
nyelvészeti, pontosabban formális nyelvészeti jellegű. 

% 

Az alkalmazott nyelvészeten belül egyesek elkülönítenek — a speciális 
céloknak megfelelő —anyanyelvi alkalmazott nyelvészetet, idegennyelv-
oktatási alkalmazott nyelvészetet, a második nyelv elsajátításának alkalma-
zott nyelvészetét, valamint gyógypedagógiai alkalmazott nyelvészetet; s 
egyesek mindezt (illetőleg a szemléletet) pedagógiai alkalmazott nyelvészet 
címmel foglalják össze. Én azonban nem vagyok annak a híve, hogy minden 
egyes meglévő feladathoz egy diszciplínát rendeljünk hozzá; ez ugyanis 
csökkenti a tudományos reagálási képességet a fölmerülő új feladatok 
komplex (ezen közben tudományos) megoldására. 

Megemlítendő, hogy ahogy a tudományok rangsorában emelkedik a bio-
lógia (a tágabb értelemben vett biológiai tudományok) szerepe, úgy egyre 
többféle módon igyekeznek a nyelvi jelenségek megismerésére, valamint a 
nyelvi problémák megoldására is igénybe venni a biológiát. Igy máris beszél-
nek bio-lingvisztikáról, a szemiotika keretében zoo-szemiotikáról, valamint 
etológiai nyelvészetről, amelyben az etológiának, vagyis az állatok maga-
tartásával, összehasonlító viselkedésével foglalkozó tudománynak és egyéb 
nyelvészeti ágaknak az erőfeszítéseit próbálják egyesíteni. S idetartozik a 
már említésre került neuro-lingvisztika (akár része a pszicholingvisztikának, 
akár nem), valamint az afáziások nyelvészeti vizsgálata, hogy a fonetika bio-
lógiai fejezeteiről ne is beszéljünk. Arról, hogy a biológiai s ezen belül is 
elsősorban a humán agyfiziológiai megközelítésnek milyen szerepe van/lehet 
az idegennyelv-tanulás elméleti megalapozásában, Penfieldtől Krashenig 
számos kutató eredményei tanúskodnak. 

S itt említjük meg azt is, hogy az antropológia (akár a brit értelemben 
vett társadalmi embertan, akár az amerikai értelemben vett kulturális 
embertan néven használjuk is) szintén kifejlesztett egy részt, amelyet ma-
guk az antropológusok széles szakterületük egyik elszakíthatatlan részének 
tekintenek, de amelyet a kívülállók — így a nyelvészek is — antropológiai 
nyelvészet címmel illetnek. Ennek a területnek a központját (vagy csak né-
hány központi elméleti vonatkozását) nevezik etno-lingvisztikának is. Ezen 
megközelítésnek is számos tanulsága van a nyelvtanulás számára. 
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Végül megemlítem, hogy magát a szociolingvisztikát, amely a hetvenes 
években bizonyos mértékig ismertté vált Magyarországon és számos más 
közép-európai országban is, ma már legalább két részre osztják: a nyelvek 
(idiómák) státusának a tervezésére, valamint a nyelvek korpuszának (állo-
mányának) tervezésére, illetőleg fejlesztésére. A státus-tervezéssel érintkezik 
a nyelvpolitika; a korpusz-tervezés pedig a nyelvújítások (hosszabb távú 
nyelvművelő akciók) területét fedi le, igaz, hogy némileg másféle szempont-
ból, mint a nyelvhelyességi, nyelvtisztasági célú akciók. 

6. Az idegennyelv-oktatás néhány kérdése 

1981. évi előadásomban foglalkoztam „ A nyelvelsajátítás néhány elmé-
leti kérdésé"-vel (a 2.2. pontban). Most mindehhez csak három szempont-
ból kívánok hozzátenni: két megjegyzést és egy szintetikus igényű kis-
modellt. 

Az első megjegyzés arra vonatkozik, hogy a neurofizológiai és vele 
együtt vagy tőle független antropológiai és szociálpszichológiai fogantatású 
idegennyelv-elsajátítási elméletek esetében megkezdődött a kritikai felül-
vizsgálat korszaka. Ez azt jelenti, hogy elméleti föltevéseiket ma már szinte 
mindenki kénytelen tudomásul venni, de az azokból levont következtetése-
ket és gyakorlati recepteket nem mindenki hajlandó elfogadni további 
részletes vizsgálatok és kontroll nélkül. Talán ez lehetne az a tudomány-
történeti korszak, amikor az eddigieknél nagyobb mértékben tudna az ide-
gennyelv-oktatás — lege artis — kutatásába belekapcsolódni a magyarorszá-
gi, illetőleg a magyarral kapcsolatos kutató-gárda (természetesen elsősorban 
azok, akik maguk is tanítanak nyelvet). Ezt már az is indokolja, hogy meg-
lehetősen nagy a magyar nyelv iránti figyelem az összehasonlító pszicho-
lingvisztikai vizsgálatokban. 

A második megjegyzés visszautal a brüsszeli AI LA kongresszus tematiká-
jának azon pontjaira, amelyek ismét az osztályteremben folyó nyelvoktatás-
ra irányítják a figyelmet. Egy évtizeden át jobban előtérben álltak az osz-
tálytermen kívüli, a „természetes körülmények között fo lyó" nyelvel-
sajátítási változatok problémái. Ezek tanulságai kétségtelenül felhasznál-
hatók az osztályterem falain belül is, ahol azonban egyértelműen másféle 
szervezeti keretekben folyik a nyelvtanulás. Most sem állítják a szakembe-
rek, hogy az idegennyelv-tanulás ugyanúgy tantárgy, mint például a fizika 
vagy a földrajz; s azt sem állítják, hogy épp a tanterem volna a nyelvelsa-
játítás optimális helye; mindössze tudomásul veszik, hogy a közoktatásban 
szinte kivétel nélkül, a felsőoktatásban és a felnőttoktatásban is óriási ará-
nyokban a tantermen belül folyik az idegen nyelvek elsajátítása, s ezt a 
tevékenységet próbálják leírni, szabályokba foglalni és elősegíteni. 
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S most térjünk át az ígért kismodellre. Ennek se nem több, se nem keve-
sebb a célja, mint elhelyezni az idegen nyelvek elsajátításának főbb té-
nyezőit. 

Ezeket a tényezőket két részre oszthatjuk fel: objektív és szubjektív 
tényezőkre (a szubjektíven az emberi tényezőt értve). 

Az objektív tényezőket a CURRICULUM fogja össze; ezen belül öt té-
nyezőt különböztetünk meg: 

CÉL ELJÁRÁS - j - TANANYAG - j - MÉDIUM 

C U R R I C U L U M 

ÉRTÉKELÉS 

A szubjektív (emberi) tényezők két részre oszlanak: a TANULÓ és a 
PEDAGÓGUS vizsgálatára (természetesen a nyelvtanulás szempontjából 
tekintve mindkét felet). 

Ez azt jelenti, hogy ideális esetben nyolcféle részdiszciplina számon-
tartása szükséges, ha valaki túl kíván menni a gyakorlatban ellesett és a 
saját maga által kialakított praxison. (Vagy akkor, hogyha gyorsabban óhajt 
egyes fölmerülő problémákat megoldani.) 

A következőkben mind a nyolc (nagybetűvel kiemelt) műszóhoz fűzök 
egy-két — nem kimerítő célú — megjegyzést. 

Az idegennyelv-elsajátítás célja nemzetközileg ismert téma: példamutató-
nak tekintik az Európa Tanács idevágó anyagait. Magyarországon nem so-
kan foglalkoznak ezzel; érdekes módon a — közismert kézikönyveken kí-
vül — a nagyobb régiók felnőtt nyelvoktatási központjainak (elsősorban 
Miskolcon és Pécsett) a kutatási témái közt találhatók jelentős írások. 
Nota bene, fölteszem, hogy a közoktatásban azért teszik a nyelvtanulás 
céljait zárójelbe, (s azért másolnak évtizedeken át némi variálással egymás-
tól idevágó hagyományokat), mivel az iskolai nyelvtanulásnak van egy 
gigantikus álcélja: az osztályzat, mindenekelőtt az érettségi jegy. 

Az eljárás — vagyis a tananyag átadásának fogásai és tényleges eljárá-
sai — már sokkal nagyobb teret kapott. Ezzel foglalkozik a szakdidaktika 
vagy módszertan túlnyomórészt, és ennek kívánják alárendelni a folyamat 
többi tényezőjét. Ezen a területen világszerte megélénkült a kísérletezés; 
mindez azonban inkább a kísérleti pszicholingvisztikához tartozik, mint a 
nyelvpedagógiához. Sajnálatosan csekély számú kutatás található ebben a 
témában Magyarországon. Megjegyzendő még, hogy az ide sorolható kí-
sérletek egy része érintkezik más témákkal is, például a tanulók típusaival, a 
tananyag jellemzőivel stb. S azt sem szabad elfelejteni, hogy erreatémakör-
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re (tényezőre) vonatkozóan hallani legtöbbet azt, hogy „a tanulás vezérlése", 
vagyis a tanítás nagyon sok rögtönzést, személyre szabott, majdhogynem 
„művészi" vonást is tartalmaz; s ez valószínűleg így is van; csak az a baj, 
hogy minden felnövekvő tanárgeneráció még felkészülésének ideje alatt 
szeretne valami megbízhatót kapni erre vonatkozóan is. 

A tananyag mint kutatási téma Magyarországon — csekély kivételtől 
eltekintve — nem létezik. Ennek talán az lehet az oka, hogy az eszköztu-
dást igénylő területeken — amilyen az idegennyelv-tanulás is — nem elegen-
dő a „műveltségtartalom" kiválasztása (amit mind a pedagógia kutatói, 
mind pedig az egyes szaktudományok képviselői nagy előszeretettel mű-
velnek). A tananyag „gradálása" (vagyis nehézségi vagy egyéb szempontok 
szerinti fokozatokba állítása), a tanulás számára mikronyelvek konstruálása 
és „átmeneti rendszerek" jellemzése témakörökből más nyelvterületeken 
több anyag található. Mifelénk leginkább a minimum-szótárak összeállítása 
volt megtalálható. Ez azonban általában — minő véletlen egybeesés! — a 
középiskolai minimalista célkitűzések szolgálatába állított és kutatásokkal 
nem nagyon alátámasztott foglalatosság volt. (Megjegyzendő, hogy a nyelv-
statisztika/kvantitatív nyelvészet önmagában nem elegendő egy nyelvtanulás 
céljaira összeállított mikronyelvnek, mint például a „français fondamental" 
szóanyagának a kiválasztásához, mivel a „gyakori" szavak mellett a nyelv-
tan és a közlés szempontjából „szükséges" szavak is elengedhetetlenek egy 
ilyen lista elkészítéséhez.) 

— Természetesen az egész idegennyelv -tanítás folyamata túlmutat az 
eszköz jellegű tudás megtanításán; itt is szükség van egyrészt a műveltségi 
anyag kiválasztására, másrészt annak lehetséges fokozatba állítására (s ezt 
egyáltalában nem helyettesíti a történészek és irodalomtörténészek által 
olykor egészen mechanikusan alkalmazott kronológiai szempont). — 
Mindezzel együtt úgy látszik, hogy a tananyagokra irányuló kutatás sokkal 
nagyobb fontosságú, mint ahogy azt a hazai értékrend sugallja; ennek a 
láncszemnek a hiánya vagy gyengesége meghiúsíthatja az egész idegennyelv-
tanulást. 

A médiumokra irányuló kutatásokat már jobb állapotban találjuk. Ma-
gyarországon például egy — országhatárokon túlmenő funkcióval is rendel-
kező — Országos Oktatástechnikai Központ található, amely egyrészt 
arra törekszik, hogy el lássa tananyaggal (elsősorban hangos, képi, s manap-
ság filmes/video tananyaggal) a belföldi oktatást, másrészt pedig az ezekkel 
kapcsolatos kutatások központjául is szolgál. (Érdekes módon az írásbeli 
médiumok kutatása világszerte sokkal csekélyebb figyelemben részesül, 
mint a képi médiumoké. Többek között ezért is található oly sok korsze-
rűtlenül tipografizált tankönyv s oly sok álomba szenderítően monoton 
nyelvkönyv.) Tekintettel arra, hogy a programozott oktatás irányzata ma 
már beleolvadt a ténylegesen számítógéppel segített oktatás/tanulás kereté-
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be, ezért az újabban előtérbe került video-anyagokat felhasználó oktatás 
ósszeolvadóban a számítógépes oktatással egyes helyeken egy elektronikus 
szintet kezd kialakítani. Magyarországon ettől nrrég elég messze vagyunk, de 
máris van itthon készült videoanyagunk. 

Megjegyzendő azonban, hogy a hatvanas-hetvenes évek audiovizuális 
korszakának eredményei még mindig nem mentek át a magyarországi 
nyelvoktatás egészébe. Kialakult viszont egy olyan rugalmas oktatástechno-
lógiai felfogás (nem oktatástechnikai), amely többféle tananyaggal és 
eljárással is összefér, s ezeknek a szempontoknak az integrálására törekszik 
(mi a curriculumot tartjuk inkább integráló szempontnak, mint az okta-
tástechnológiát). 

Az értékelés a hagyományos osztályozás, a későbbi tesztelés, valamint a 
még későbbi.mérésmetodológia együttes elnevezése, s belefér ebbe a legkü-
lönbözőbb felmérés is (amely egy-egy felsőoktatási fölvételi vizsga vagy 
érettségi, vagy akár állami nyelvvizsga teljesítményét kívánja megragadni). 
Az értékelésnek létrejött egy nemzetközi szervezete is: az IE A, ez foglal-
kozott az angoltanulás és a franciatanulás eredményességének nemzetközi 
összehasonlításával is. (Magyarország csak az angol mérésbe kapcsolódott 
bele). Ennek az IEA-felmérésnek ránk nézve szomorú szenzációja volt a 
magyarországi angoltanítás rendkívül alacsony helyezése a nemzetközi 
mezőnyben. — Annyi biztos, hogy a mérésmetodológia, amely a didakti-
kából vált ki (a pszichológiai mérések apparátusának átvétele révén) ma már 
nem mellőzhető a nyelvtanulási teljesítmények számbavételében; a mérés 
(tesztelés) a nyelvtanulásban főleg az angol nyelvterületen fejlődött ki, 
nincs is olyan magyarországi kézikönyv, amelyet ajánlhatnánk ebben a 
témakörben. 

A fenti öt tényezőt (vagyis a nyelvtanulás célját, eljárásait, tanagyagait, 
médium-vonatkozásait és értékelését) összefogja a curriculum (amely közös 
megfelelője a magyarországi hagyomány tantervének és tanmenetének). 
Az összefoglaláson kívül — természetesen — ennek van egy saját tartománya 
a kutatásban és a fejlesztésben. Kézenfekvő, hogy egy olyan viszonylag nem 
nagy országban, mint Magyarország a tantervfejlesztés központi feladat; s 
ennek eredményeként voltaképpen minden iskolatípus minden tárgyához 
egyetlen tantervi változat rendelhető hozzá, többé-kevésbé kötelező módon 
(egyetlen tankönyvvel és ajánlott tanmenettel). A magyarországi felnőttok-
tatásban és egyéb tanfolyami formációkban azonban már jobban lehet 
alkalmazkodni az eltérő célokhoz és lehetőségekhez és főleg a tanulókhoz. 
(A curriculum-szemléletnek a külföldi magyar stúdiumokra vonatkozó 
következményeit megpróbáltam más helyen röviden összefoglalni; az a kis 
írásom azonban csak kezdeti lépésnek tekinthető.) A tanmenet-készítés 
megfelelő szintje mindenképpen része a pedagógiai műveltségnek (amennyi-
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ben egyáltalában érdemes ilyen szintekre osztani a curriculum-tervezést). 

A nyelvtanuló vizsgálata viszonylag későn indult meg. Ebből Magyaror-
szágon is megtalálható a nyelvtanulás életkori sajátosságainak a figyelembe-
vétele (nem mindig saját kutatások alapján). Ma már közhely a korai (kis-
gyermekkori) idegennyelv-elsajátítás vagy a felnőttkori idegennyelv-tanulás. 
De meglehetősen kevés vizsgálat irányul a tanuló képességeire, attitűdjére, 
motivációjára, valamint egyáltalában a tanulók személyiségtípusaira. S jó-
formán ismeretlen az úgynevezett „ jó nyelvtanuló" problematikája. — 
Minden gyakorló nyelvtanár számára nyilvánvaló, hogy a tanítás legelején 
(egyesek szerint azt megelőzően) célszerű alaposan megismerni a tanulókat a 
nyelvtanulás szempontjából, ha másért nem, hát legalább a csoporton belüli 
egyénített (individualizált) eljárások szempontjából. 

A legvégére maradt a nyelvtanár, akinek a vizsgálata úgyszólván tabu-
témának számított hosszú időn keresztül. Nota bene: nem is túlzott konk-
rétsággal történt a nyelvtanárok képzésének és továbbképzésének tervezé-
se és lebonyolítása. Mindenki számára ismeretesek az olyan kívánságok, 
hogy a nyelvtanár tudjon nyelvészetet, pszichológiát, neveléstudományt; 
aztán legyen általános műveltsége: ezen belül ismerje az általa tanított 
nyelvhez tartozó ország(ok) irodalmát, történelmét, kultúráját; stb. De 
hogy a nyelvet tanító személy (akár fő hivatású nyelvtanár, akár életének 
egy szakaszában ezt vállaló pedagógus) milyen preferálható személyiségje-
gyekkel rendelkezzék, azon nagyon ritkán szoktak elgondolkozni. Már pe-
dig enélkül nehezen biztosítható a felvétel (ahol ilyen van) a felsőoktatásba, 
a kiválasztás és a különböző munkakörökbe való fokozatos beállítás, beta-
nítás. Nyilvánvaló egyébként, hogy a tanulók különböző típusai mellett 
hasonló változatosságot lehet föltenni a tanárok, nyelvtanárok esetében is; s 
az is nyilvánvaló, hogy a tanulók számára az az előnyös, hogyha (nyelvi) 
tanulmányaik során többféle tanártípussal találkoznak. 

7. Néhány megjegyzés a magyar mint idegen nyelv tanítása szempontjából 

A megelőző fejezetben elmondottakat természetesen sokféle módon le-
het transzponálni a külföldön folyó (vagy Magyarországon folyó) magyar 
mint idegen nyelv tanításának feladatára. Annyi biztos, hogy a Magyar 
Lektori Központ felállítása révén lehetségessé vált ennek a feladatnak a se-
gítése, bárhol is folyik az a világon. Ez a segítség nyilván keret jellegű, 
hiszen ebben a feladatban szinte minden egyes oktatási egység (tanszék, 
lektorátus, központ, tanfolyam-rendszer) eltér egymástól. 

AzMLK részéről nyújtandó központi segítséggel nem is kívánok foglal-
kozni. Helyette a másik irányú folyamatot szeretném szóba hozni: az egyes 
— eltérő — külföldi (és belföldi) oktatási egységek tapasztalatainak feldol-
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gozását az MLK részéről. Nemcsak konkrét oktatási tapasztalatokra gondo-
lok, hanem arra is, hogy a külföldi vendégtanár vagy lektor munkája szük-
ségszerűen része a fogadó ország oktatási rendszerének, nyelvtanítási gya-
korlatának és filológiájának (vagy szélesebben véve: társadalomtudományi 
összefüggéseinek). 

A vendégtanárok és lektorok gyakran olyan országokban tanítanak, 
amelyek ebben vagy abban (vagy sok mindenben) eredményesebbek, 
mint Magyarország, s ezek közé tartozhat az idegennyelv-tanítás, az alkal-
mazott nyelvészet (nem megfeledkezve a pszichológiáról sem); ezt nekik 
kell tudniuk, mégpedig működésük első évében volna szerencsés kideríte-
niük. Ettől kezdve nem szabad attól félni, hogy olyan eljárást, tananyagot 
stb. felhasználnak, ami Magyarországon ismeretlen. Sőt! Az a kötelességük 
azonban megmarad, hogy megismertessék magyart tanító kollégáikat — 
az MLK révén — ezekkel az újdonságokkal. Azt szokták mondani, (még a 
hatvanas években, azóta ritkábban hallom), hogy a külföldi magyartanár a 
magyar kultúra „nagykövete"; ez rendben is volna: jó volna azonban ezt a 
diplomáciai vagy kultúrdiplomáciai metaforát kiszélesíteni olyan gazdasági 
elemekkel, mint a magyar kultúra és tudomány bevásárlója, piackutatója, 
dokumentátora stb. 

8. Néhány szervezeti újdonság a magyar mint idegen nyelv szempontjából 

Az alcímben található megszorítás azt célozza, hogy ne kelljen a nyelvé-
szet, alkalmazott nyelvészet, sőt az idegennyelv-oktatás valamennyi esemé-
nyéről, újonnan megalakult műhelyéről szólni, hiszen mindezek együtt egy 
kis zsebkönyvet töltenének meg. 

Vegyük előre a nemzetközi vonulatot: a helsinki folyamat eseményeit. 
1983-ban újabb záróokmánnyal zárult a madridi értekezlet, amely szelle-
mében közelebb állt az 1975. évi helsinki zárónyilatkozathoz, mint az 
1977. évi belgrádi értekezlethez (legalább is én úgy látom). A madridi záró-
nyilatkozat megerősítette a kevéssé oktatott vagy tanulmányozott európai 
nyelvekkel kapcsolatban a helsinki zárónyilatkozatban kifejtett gondolatot. 
Ez a rész azzal fejeződik be, hogy „az európai államok . . . ösztönözni fog-
ják illetékességük keretében a nyári egyetemi és egyéb tanfolyamok szerve-
zését és azok látogatását, ösztöndíjak adományozását fordítók számára, a 
nyelvi karok (fakultások) megerősítését, beleértve azt is, hogy szükség ese-
tén új eszközöket hozzanak létre ezen nyelvek tanulmányozására * 1984 
áprilisában volt a görögországi Szalonikiben „Az európai kevéssé oktatott 
nyelvek" című — UNESCO által is támogatott - konferenciája (amelynek 
egyik alap-tanulmányát épp magyar szerzőpárossal készíttette el az UNES-
CO). A szaloniki tanácskozás után valószínű, hogy hasonló jellegű konferen-
ciákra kerül még sor Európa különböző részein. (Megjegyzendő, hogy ezen 
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a tanácskozáson már előtérbe kerültek a határokon kívüli nyelvoktatás 
kérdései.) - A helsinki folyamat 10 évének számbavételére 1985 nyarán 
Helsinkiben kerül sor (épp akkor, amikor nem messze ugyanott ülésezik a 
F IPLV- vagyis az élő nyelvek tanárai nemzetközi szövetségének - a 
kongresszusa). Remélhetőleg foglalkoznak a helsinki „harmadik kosár" 
tartalmával, s azon belül is az európai „kevéssé oktatott" nyelvek kérdés-
körével. (S ugyanezt remélhetjük az 1985 őszén épp Budapesten megrende-
zésre kerülő Európai Kulturális Fórum esetében is, — bár hogy ez a remény-
ség egyáltalában nem bizonyosság, arra utal az a másik megállapítás, hogy a 
„nyelv" nem egyértelműen része annak, amit oly sok értelemben „kultú-
rádnak mondanak. ..) 

Egyéb tanácskozásokra is érdemes felhívni a figyelmet. Ilyen volt például 
az 1981 szeptemberében Urbinóban megrendezett „Nyelvek és az európai 
együttműködés" c. nemzetközi kollokvium, valamint az 1983 szeptemberé-
ben Kisinyov városában (a Moldvai SZSZK-ban) a szocialista országok nyel-
vi tervezési tanácskozása, hogy csak egyet-egyet emeljünk ki Európa két 
részéből. 

Az elmúlt három év alatt sem a Magyarok Világszövetségén belül működő 
Anyanyelvi Konferencia Védnöksége, sem a Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság nem rendezett kongresszus méretű tanácskozást (mindössze kisebb 
méretű előkészítő üléseket Budapesten). Viszont mindkét szervezet kitűzte 
következő kongresszus jellegű találkozóját : az Anyanyelvi Konferencia 
következő ülésére Veszprémben kerül sor 1985. augusztus 5 és 10 között; 
a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság második hungarológiai kong-
resszusát pedig Ausztriában, Bécsben rendezi meg 1986. szeptember 1 és 
5 között. 

A Magyar Lektori Központ megalakulásáról és terveiről a kötet más he-
lyén talál tájékoztatást az olvasó. 

Megindult az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottságának keretében 
működő „Magyar mint idegen nyelv" Szekció tevékenysége is; az alakuló 
ülésen kívül, amely Debrecenben volt,az ELTE Központi Magyar Lektorá-
tusának kutatásairól számoltak be egy sikeres budapesti ülésen (ennek anya-
ga meg is jelent a Magyar Nyelvőrben). Hasonlóképpen folytatta munkáját 
a Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézetének Magyar Nyelvi Csoportja 
(amelynek publikációs orgánuma a Folia Practico-Linguistica). 

Ebből az örvendetesen bővülő tevékenységből csak két példát említek. 
Az Országos Pedagógiai Intézetben külön csoportban foglalkoznak a külföl-
di magyar dolgozók gyermekeinek magyar nyelvi, irodalmi, történelmi stb 
oktatásával. Ennek a feladatnak a gondozására jött létre a Honismereti 
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Nevelés című folyóirat. A másik példa az Anyanyelvi Konferencia Védnök-
ségének megrendelésére készülő (és előrehaladott stádiumban lévő) három 
új magyar nyelvkönyv: a 4 - 8 , a 8 - 1 4 és a 14-18 éves külföldi magyarta-
nulók számára ír három kollektíva — ahogy én az egyiket ismerem — az 
eddigieknél korszerűbb, vonzóbb tankönyvet. 

Végül hadd említsek meg egy örvendetes új szervezetet, amely ugyan 
közvetlenül nem foglalkozik a magyar mint idegen nyelv témakörével, de 
föltehetően belevág a külföldi magyar vendégtanárok és lektorok érdeklő-
dési körébe: ez a Modern Filológiai Társaság. A MFT-on belül külön szekció 
foglalkozik a kultúrák kölcsönhatásával, valamint egy másik szekció az ide-
gennyelv-tanítással. 

(S még ez után is egy szó. Az utóbbi években föllendülőben van a nyel-
vek és kultúrák kölcsönhatásának a kutatása, a kétnyelvűség a nemzeti ki-
sebbségek/nemzetiségek nyelvének, műveltségének és sajátos nevelésének 
kérdésköre mint vizsgálati téma, azután a magyarországi cigányok tudomá-
nyos vizsgálata. Mindezek a témák nagyon sok közvetett tanulsággal járná-
nak a külföldi magyar vendégtanárok, oktatók és lektorok számára is; be-
mutatásukat azonban jobbnak látszik majd egy külön előadás keretében el-
végezni a következő — hetedik lektori konferencián, ha minden jól megy, 
akkor 1986-ban.) 
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