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Múltban gyökerező jelen
A magyarországi alkalm azott nyelvészet a

kilencvenes években

Az alkalmazott nyelvészet értelmezése Magyarországon
Az alkalmazott nyelvészet Magyarországon szűkebb és tágabb értelemben hasz
nálatos, ami történetileg alakult így. A 60-as években működött -  szorosabb-la- 
zább kooperációban -  egy olyan nyelvésznemzedék, amelynek tagjai addig ke
vésbé (vagy más megközelítésben) művelt diszciplínákat tanítottak az egyete
meken (vagy ténylegesen ott dolgozva, vagy valamelyik kutató intézetből -  
MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA Számítástechnikai Központ stb. -  „átoktat
va”): Dezső László, Fodor István, Fülei Szántó Endre, Hegedűs József, Herman 
József, Kiefer Ferenc, Papp Ferenc, Petőfi S. János, Szépe György, Telegdi 
Zsigmond és természetesen még sokan mások (ez külön tanulmányt kívánna). 
Alkalmazott nyelvészet címszó alatt tehát szerteágazó nyelvészeti rész- és in
terdiszciplináris kutatások tényleges művelői és a tanítványok révén elindítói 
voltak. A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány fontosabb területet:

-  a számítástechnika bevonása a nyelvészeti kutatásokba: a nyelvi korpusz 
számítógépes feldolgozása, nyelvstatisztikai kutatások, gépi analízis-szin
tézis az egyes nyelvi síkok körében (Kiefer Ferenc, Papp Ferenc, Petőfi 
S. János) -  a számítógépes nyelvészethez vezető szál;

-  a társadalmi tényező érvényesítése a nyelvi vizsgálatokban: a kisebbsé
gek nyelvi helyzete, anyanyelvi nevelés, ami később a szociolingvisztika 
megjelenését segítette (Szépe György);

-  a nyelvoktatás és az újabb nyelvelméletek összekapcsolása (Dezső Lász
ló, Fülei Szántó Endre, Hegedűs József, Szépe György), aminek eredmé
nyeképpen polgárjogot nyerhetett a kontrasztív nyelvészet, a pszicholing- 
visztika, az alkalmazott pszicholingvisztika;

-  ha nem is hirdette alkalmazott nyelvészeti jellegét, de szelleméhez közel 
állt a nyelvi problémák interdiszciplináris megközelítése, ez tette lehető
vé pl. a neurolingvisztika és a gyermeknyelv megjelenését (Herman Jó
zsef, Dezső László);

-  a konkrét kutatások mellett a nemzetközi szakirodalom -  fordítás és más 
úton történő -  megismertetése nagyban segítette a 60-as, 70-es években 
az alkalmazott nyelvészet térnyerését (Szépe György, Telegdi Zsigmond);

A szerző írása folyóiratunk számára módosított változata annak a tanulmányának, amelyben egy 
nemzetközi fórumon bemutatta napjaink magyarországi alkalmazott nyelvészetét.
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-  a fenti törekvések egyfajta szintézisét végzi el Fodor István, aki felteszi 
a kérdést -  és egy nem kis terjedelmű könyv a válasz -  „Mire jó a nyelv- 
tudomány”?

A tágabb értelmezésű alkalmazott nyelvészetbe a fentiek (vagy azok többsége) 
érthetők bele, napjainkra természetesen a pszicho-, szocio-, neurolingvisztika, 
a számítógépes nyelvészet önállósodik. Kiválásuk révén nyerjük a szűkebb ér
telemben vett alkalmazott nyelvészetet, amelybe -  a fentebb felsoroltakon kívül 
-  a fordítás, tolmácsolás, nyelvpedagógia, szaknyelv, magyar mint idegen 
nyelv, nyelvpolitika, nyelvtervezés stb. tartozik.

Mindez azt eredményezte, hogy 1960-1980 között az alkalmazott nyelvé
szetnek több centruma alakult ki, melyek részben a fenti professzorok közvet
len, részben tanítványaik irányításával egy-egy kutatási téma fellegváraivá váltak.

A Papp Ferenc kezdeményezte számítógépes nyelvészeti munkálatok leg
fontosabb centrumává az MTA Nyelvtudományi Intézete vált (Paizs Júlia, Pró- 
széky Gábor), de jelentős munkálatokat végez a Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke is (Hunyadi László).

Az anyanyelvi nevelés modern grammatikaelméleti alapokra helyezésén, a 
nyelvi nevelés interdiszciplináris (nyelvelmélet, pszicho- és szociolingvisztika, 
kommunikációelmélet) megalapozásán fáradozik (ugyancsak MTA Nyelvtudo
mányi Intézet) egy Szépe György szervezte csoport: Bánréti Zoltán, Kenesei 
István, Komlóssy András, Mártonfi Ferenc, Pléh Csaba, Radies Katalin, Sza
bolcsi Anna (e kör és egyes tagjainak más irányú munkálatai nem tárgya ennek 
a tanulmánynak.)

Az alkalmazott nyelvészet értelmezése még tágabbá válik (ami előbb-utóbb 
a részdiszciplínák önállósulásához vezet) annak révén, hogy a 80-as évektől 
kezdve az alkalmazott nyelvészet egyre inkább benyomul az egyetemi oktatás
ba). Megjelenik tehát a tantárgyak között a szocio-, pszicholingvisztika, fordí
táselmélet, tolmácsképzés, számítógéppel támogatott nyelvoktatás.

Az alkalmazott nyelvészet és a nyelvoktatás kapcsolata
Az alkálmazott nyelvészet és a nyelvoktatás közelmúltbeli kapcsolatát sajátos 
ellentmondás jellemezte. Azokban az időkben, amikor az orosz volt a tömege
sen tanított, kötelező iskolai idegen nyelv, az alkalmazott nyelvészet tulajdon
képpen nem sok szerepet játszott a nyelvoktatás gyakorlatában. Ugyanakkor 
Papp Ferenc és kollégái éppen russzistaként voltak kezdeményezői az alkalma
zott nyelvészeti kutatásoknak.

A szóban forgó időkben sokkal inkább az iskolán kívüli nyelvoktatás volt 
az a fórum, ahol az alkalmazott nyelvészet (és a vele szoros kapcsolatban lévő 
nyelvpedagógia, pszicholingvisztika, szociolingvisztika stb.) megjelenhetett. 
Egyik ilyen helyszín az óvodai nyelvoktatás volt, ahol a korábbi általános sé
mákat nem lehetett használni. Ugyancsak alkalmazott nyelvészeti ihletettségű 
forrásokat kellett a TIT keretein belül folyó nyelvoktatás szolgálatába állítani, 
hiszen egyfelől sokféle nyelv oktatásáról volt szó, másfelől a legkülönbözőbb 
korosztályok vettek részt az oktatásban, végül a legkülönfélébb nyelvi előtörté
nettel rendelkezők iratkoztak be. Csupa „szabálytalanság”, ami kezdetben 
„csak” a módszertani eljárások újragondolásához vezet: direkt, audio-lingvális,



Múltban gyökerező jelen 19

audio-vizuális, globális, tanácskozó, cselekedtető módszerek, szuggesztopédia 
stb. Idővel azonban a mögöttük húzódó nyelvelméletek megszabadulnak a 
nyelvoktatási kontextustól. A különböző kurzusokon tanító tanárok abba a fur
csa helyzetbe kerültek, hogy az egyetemeken, főiskolákon többnyire egy gram- 
matizáló-fordíttató módszertant ismertek meg, a frissebb ismereteket az iskolán 
kívüli nyelvoktatás kínálta.

A 80-as évek végén a nyelvoktatásban bekövetkezett változások jól ismer
tek, ám a változások maradéktalanul nem érvényesülhettek: maga a nyelv- 
tanulás megkezdésének életkora nem változott (azaz maradt a viszonylag kései 
kezdés), és bár a volt orosz tanárok tömeges átképzése komoly kormányprog
ram volt, mégsem valósulhatott meg a szabad nyelvválasztás. A legtöbb iskola 
örül, ha legalább egy idegen (rendszerint az angol) nyelv tanulására képes 
szakszerű oktatási keretek között folyó ajánlatot tenni tanulói számára. Ugyan
akkor az idegen nyelvek tanulása iránti igény -  mint az jól ismert -  a többszö
rösére nőtt az idegen tőke munkaerő-igénye miatt.

Mindezek a változások a főiskolák, egyetemek számára jelentett kihívást 
(nem beszélve itt a számban a korábbi sokszorosára növekedett magán nyelv
iskolákról).

„önerőből” vég-

Az alkalmazott nyelvészet helyzete az egyetemeken, főiskolákon
Jelenleg az alkalmazott nyelvészet (és a hozzá szorosabban, lazábban kapcso
lódó diszciplínák) oktatása kétféle szervezeti formában folyik. A legtöbb egye
temen önálló alkalmazott nyelvészeti tanszék létezik (itt eltekintek attól, hogy 
ezek rendszerint egyúttal az általános nyelvészeti stúdiumok gazdái is), de van
nak olyan egyetemi nyelvi tanszékek, melyek az alkalmazott nyelvészet oktatá
sát (pontosabban: annak rendszerint valamelyik komponensét) 
zik. (A jelenlegi tanszékek: Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános és Al
kalmazott Nyelvészeti Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol Alkal
mazott Nyelvészeti Tanszék, József Attila Tudományegyetem Általános és Al
kalmazott Nyelvészeti Tanszék, Kossuth Lajos Tudományegyetem Általános és 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszék, Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék; nevében nem hordja, de 
oktatási-kutatási irányultsága alapján ide kell sorolni a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Nyelvtudományi Tanszékét is. Az MTA Nyeivtudományi Intéze
tében Alkalmazott Nyelvészeti Osztály működik.)

Az alkalmazott nyelvészet fontosságát fejezi ki az a tény, hogy az MTA
I. Osztálya külön Alkalmazott Nyelvészeti Bizottságot működtet.

Az önálló egyetemi alkalmazott nyelvészeti tanszékek főbb tantárgyai: 
nyelvpedagógia, az idegen nyelv tanulásának elmélete, pszicho-, szociolingvisz- 
tika, számítógépes nyelvészet, kétnyelvűség, multikulturalizmus, nyelvi jogok, 
kisebbségek, fordításelmélet, tolmácsolás, tömegkommunikáció és nyelvtanu
lás stb.

Érdemes megemlíteni egy-egy tanszék erősségét is: debreceni Kossuth La
jos Tudományegyetem (Hunyadi László) -  elsősorban a számítógépes nyelvé
szet; Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke (Klaudy Kinga) -
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fordításelmélet és tolmácsolás; Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszéke (Lengyel Zsolt) -  pszicholingvisztika. A pécsi Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Nyelvtudományi Tanszéke (Szépe György) teljes graduális kép
zést folytat alkalmazott nyelvészetből, különösen erős az anyanyelvet és az ide
gen nyelvet érintő szociolingvisztikai kurzus. Az ország egyetlen alkalmazott 
nyelvészeti doktori programja is itt folyik: 4 elágazása van (alkalmazott nyel
vészet az anyanyelv és az idegen nyelvek oktatásában, magyar mint idegen 
nyelv, szociolingvisztika).

Néhány tanárképző főiskola is rendelkezik alkalmazott nyelvészeti tanszék
kel (Szeged, Szombathely). Ezek tantervei nagyjából megegyeznek az egyete
mivel.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sajátos tanárképző centrumokkal ren
delkezik mind az angol, mind a német nyelv vonatkozásában. Ezekben az in
tézményekben -  szervezetileg is elkülönülve -  folyik az alkalmazott nyelvészet 
oktatása, de -  a dolog természetéből adódóan -  elsősorban a nyelvpedagógiai 
jellegű kurzusokon van a hangsúly.

Néhány egyetem nem rendelkezik önálló alkalmazott nyelvészeti tanszék
kel. Ezeken az egyetemeken rendszerint az idegen nyelvi (angol, francia, né
met, olasz stb.) tanszékek önerőből oldják meg az alkalmazott nyelvészet és a 
hozzákapcsolódó diszciplínák oktatását. Ennek a megoldásnak az az előnye, 
hogy az alkalmazott nyelvészeti és más nyelvészeti jellegű tanulmányok kohe- 
rensebbek lehetnek. Hátránya viszont az, hogy az alkalmazott nyelvészeti stú
diumok differenciálására kevésbé képesek ezek a tanszékek, továbbá kénytele
nek nélkülözni egy integráló, szintetizáló nézőpont előnyeit. Nincs tehát lehe
tőség arra, hogy -  pl. az idegen nyelvi írás megtanulásakor -  a magyar gyerek 
számára azonos jellegű, de más-más nyelv támasztotta nehézségeket egy néző
pontból tudják kezelni (ennek következtében előfordulhat, hogy az angol- és a 
némettanár egy és ugyanazon tanuló idegennyelv-tanulási problémáiról nem tud 
egymás között eszmét cserélni).

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások: főbb irányok
Az alkalmazott nyelvészeti kutatások az utóbbi időkben örvendetes fejlődést 
mutatnak, itt az utóbbi 5-10 év eredményeinek -  futólagos -  szemléjére vállal
kozhatni.

A kutatások többféleképpen csoportosíthatók. Első lépésben a „pedagógiai 
transzformáció” szükségessége szerint különböztetem meg őket. Vannak kuta
tások, amelyeknek eredményei azonnal felhasználhatók az oktatásban (A), van
nak olyanok, amelyek már az említett transzformációt igénylik (B). Elkülöní
tem azokat a kutatásokat (C), amelyek a magyar nyelv sajátos helyzetének vizs
gálatára irányulnak.

A) Az alkalmazott nyelvészeti munkálatok egy része a nyelvpedagógiai
problémák megoldására irányul.

Medgyes Péter az angol nyelv oktatásának azt a pontját vitatja, értékeli 
(monografikusán is feldolgozva), amelyet oktatói stratégiának nevezhetünk. 
Közelebbről azt, hogy mi a különbség az anyanyelvi (angol) és a nem anya
nyelvi (magyar) angol nyelvtanár nyelvoktatói stratégiája között. Nikolov Ma-
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rianne, Dörnyei Zoltán és Radnai Zsófia (Pécs, Budapest, Miskolc) kiterjedt 
kutatásokat folytatnak a nyelvoktatás elméletének osztálytermi kereteire, ennek 
feltételeire vonatkozóan. A nyelvtanári komplex (nyelvi-civilizációs-pedagó- 
giai) műveltség, a nyelvoktatás különböző módszereinek komparatív vizsgálata 
jelenti Bárdos Jenő kutatásainak gerincét.

Az alkalmazott nyelvészeten belül a pszicholingvisztikai elsajátítási folya
matokkal foglalkozik Gósy Mária (Budapest), Kassai Ilona (Budapest), Lengyel 
Zsolt (Veszprém) és Réger Zita (Budapest). Gósy Mária -  többek között -  az 
iskolai tanulmányok megkezdésének egyik komoly előfeltételeként kezelendő 
fonémadifferenciálás képességét „mérte be” 3-7 évesek között, de kiterjedt ku
tatásai vannak az olvasást és annak pszicholingvisztikai előfeltételeit illetően is. 
Eredményeinek egy része országos standard. Lengyel Zsolt az anyanyelvi fej
lődés írott és hangzó formájának elsajátítását, valamint a korai idegennyelv-ta- 
nulási folyamatot, Réger Zita a cigánygyerekek tanulási, szocializációs problé
máit vizsgálja.

B) A Klaudy Kinga vezette kutatócsoport (Miskolc) a fordítás elméleti alap
jait és gyakorlati módszereit kutatja. Vannak a magyar szaknyelvre (Szöllősy- 
Sebestyén András, Budapest), az interkulturális kommunikáció (gazdasági tár
gyalás) nyelvi összetevőire irányuló kutatások (Hidasi Judit, Budapest). Pléh 
Csaba -  magyar nyelvű kutatásai mellett -  a nemzetközi szakirodalom bemu
tatásával is nagy szolgálatot tesz (pszicholingvisztika, alkalmazott pszicholing- 
visztika).

C) A magyar mint idegen nyelv alkalmazott nyelvészeti, szociolingvisztikai
és pszicholingvisztikai nézőpontú kutatásának szükségessége a közelmúltban 
merült fel, bár e kutatásoknak is vannak előzményei. Ismert dolog, hogy ma
gyarok milliói élnek a határokon kívül és távolabbi földrajzi pontokon. Szük
ségszerűen kialakultak olyan kétnyelvűségi helyzetek, melyek megoldásában a 
magyar alkalmazott nyelvészet, szociolingvisztika és pszicholingvisztika ille
tékessége vitathatatlan. Ezeknek a kutatásoknak egyaránt kell nyelvpolitikai, 
nyelvi jogi, anyanyelvi nevelési (nyelvi megerősítés) kérdésekre irányulniuk, 
illetve ezekre megoldást találniuk. A szóban forgó kérdések más-más vonatko
zásait kutatja Kontra Miklós (Nyelvtudományi Intézet), Szépe György (Pécs), 
Bárdos Jenő, Lengyel Zsolt, Navracsics Judit (Veszprém), Vörös Ottó (Szom
bathely).

Érdemes hangsúlyosabbá tenni, hogy a pszicho- és szociolingvisztikán belül 
egyre erőseb hangsúlyt kap az alkalmazott jelleg, eminens példa erre Szépe 
György, Terestyéni Tamás munkálkodása.

A magyar alkalmazott nyelveszet perspektívái
A kilátások megrajzolásának egyik kiváló lehetősége az 1991 óta évente rend
szeresen tartott Alkalmazott Nyelvészeti konferenciák publikált anyagának ta
nulmányozása (Nyíregyháza -  1991, Szeged -  1992, Miskolc -  1993, Budapest 
-  1994, Veszprém -  1995, Nyíregyháza -  1996). Ez a rövid tanulmány csak 
listaszerű felsorolást tesz lehetővé.

A nyelvtanárképzés sokfelé ágazó kérdései még bőven fognak témát szol
gáltatni alkalmazott nyelvészeti kutatásoknak. Van mit kutatni az egyes (angol,



22 Lengyel Zsolt

francia, német stb.) nyelvek vonatkozásában, de különösen bántó hiány az ide
gen nyelvek tanításában/tanulásában az egymásra épülés elvének szinte teljes 
felderítetlensége. A gyakorlati nyereség mellett ebben a vonatkozásban arra is 
érdemes figyelmeztetni, hogy egy sajátos tipológiájú nyelvet, a magyart beszé
lők az indoeurópai nyelvek tanulási, tanítási folyamataiban az általánosabb 
nyelvelmélet számára is hasznosítható empirikus adatokat tudnak szolgáltatni.

A magyar gazdaság radikális -  részben lezajlott, részben megvalósítandó -  
változások korát éli. Az ország többféle felszabdaltságot mutat: ezek egyike a 
gazdasági. Az egyre erősödő regionális szempontnak nyelvi következményei 
vannak (pl. az idegen nyelvek fontossága országrészenként változhat).

Az angol mint a tudomány és mint a modern technika nyelve valószínűleg 
őrizni fogja e szempontú vezető pozícióját.

Az ország nyugati részein egyre határozottabb a német nyelv előretörése, 
egy átlagos magyarnak külföldi munkavállalás esetén elsősorban Ausztria, Né
metország jöhet számításba. A mikrogazdasági mozgások (nyugat-magyarorszá
gi mezőgazdaság, fogászat stb.) vonzata is a német nyelv.

Az ország keleti felében más irányú „nyelvi mozgások" figyelhetők meg. 
Nagyon sok „fekete munkás” érkezik Romániából, Ukrajnából, akiknek egy jó 
része elemi magyar ismeretekkel kíván munkához jutni (nem túlzás bizonyos 
esetekben már pidgin magyarról beszélni).

Az anyanyelv tanítása is megújulásra szorul. A politikai, műszaki, gazdasá
gi változások újabb és újabb kommunikációs helyzeteket és elrendezéseket ge
nerálnak, melyek a kommunikáció új fajtáit teremtik meg, ezeket az új formá
kat meg kell tanulni, tanítani. Megoldatlan a cigány kisebbség anyanyelvi ok
tatása. Megfelelő érvelési rendszert -  és ennek nyelvi nevelési leképezését -  
igényli a határokon túli magyarság.

A nyelvészeti kutatások számítógépezése sem elhanyagolható, hiszen na
gyon sok szűkebb és tágabb alkalmazott nyelvészeti kérdés gyors megoldásra 
vár, ami nagy tömegű nyelvi anyag legkülönbözőbb szempontú feldolgozását 
igényli. Ezeket a munkákat senki sem fogja a magyar alkalmazott nyelvészek 
helyett elvégezni.




