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Az idegennyelv-tanulás néhány 
elméleti kérdése

1. Ha a nyelv - éspedig az idegen nyelv - olyan jelek, jelölések rendszere, mint a 
közlekedésrendészeti jeleké (vö. Horányi-Szépe 1975, 235-40), akkor bármilyen 
terjedelmes is, viszonylag könnyű volna azt teljesen és maradéktalanul megtanulni, 
mert a jelek (jelzések) denotátumait ismerjük; azok meghatározott, mindenki által 
azonosan észlelhető, egyértelmű, jól értelmezhető valóságrészletekre vonatkoznak. A 
nyelv, jelesül az idegen nyelv, azonban nemcsak jelek és háttér-képek, mögöttes 
jelzések, kulturális tényezők, habitusok, idiomatizmusok stb. kapcsolatainak, kölcsön- 
viszonyainak bonyolultan szolidáris rendszere, ahol a háttér-képeknek, mögöttes jelzé
seknek (konnotációknak) csak egy adott (nyelvi) közösségben van teljes értékük. Éppen 
ezért az idegen nyelv elsajátítása - felnőtt korban - nem pusztán a nyelvi jelek 
rendszerének megtanulása, hanem egy sajátos (idegen) nyelvi valóságszemlélet, nyelvi 
látásmód, „ szemléleti pszichikum ”, nyelvi „ tudatállapot ” elsajátítása is. Az anyanyelv 
bázisán kialakult tudat számára szokatlan gondolkodásformát és szemléleti módot kell 
fokozatosan megszoknunk és interiorizálnunk, aminek unikális törvényei vannak min
den lehetséges univerzálé ellenére is. Valójában ennek a nyelvi valóságszemléletnek, 
szemléleti pszichikumnak a fokozatos elsajátítása az igazán nehéz és bonyolult feladat 
- különösen a tanulás kezdő és „középső” szakaszaiban. A tanulási problematika 
sorrendiségének, hierarchizálásának értelmezése többféle lehet. Nézetem szerint azon
ban éppen a grammatikai rendszer elsajátítása a legnehezebb feladat a tanulás döntő 
szakaszában, mert éppen a grammatikai rendszer tárja elénk az adott idegen nyelv 
egyedien sajátos jellegét, az idegen nyelvi sajátos „világkép”, látásmód gerincét.

Már Humboldt (1836, LXXV.) is megjegyezte, egy idegen nyelv megtanulása az 
eddigi világszemléletben egy új nézőpont megszerzését kellene, hogy jelentse, s ez 
bizonyos fokig valóban így is van, hiszen minden egyes nyelv az emberiség egy része 
fogalmainak és elképzelési módjainak egész szövevényét tartalmazza. Ha az ember az 
idegen nyelvbe többé-kevésbé csak a saját világ- és nyelvszemléletét ülteti át, az 
eredményt nem érzi teljesnek és hiánytalannak. Gouin (1880) szerint a nyelvet megta
nulni annyi, mint átfordítani az egyéniséget az adott idegen nyelvbe (Kelly 1969,303).

Ez a teljes szövege annak a tanulmánynak, amelynek első része megjelent in: Terts István 
(szerk.) Nyelv, nyelvész, társadalom. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs & PSZM 
Programiroda: Budapest, 1996. pp. 106-109. (A szerk.)
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Amikor idegen nyelvet tanulunk, megtanuljuk az adott nép történelmileg kialakult 
fogalomrendszerét is.

Porzig szerint (1950, 161) a nehézség abban rejlik, hogy az idegen közösség nem 
pusztán csak más jeleket használ, hanem más gondolkodási és szemléleti módja van; a 
világot másként fogja fel, másként osztályozza, a világgal más érzéssel és akarattal áll 
szemben. Porzignak részben kétségtelenül igaza van, de úgy ítélhető meg, noha az adott 
nyelvi közösség másként látja és tagolja, osztályozza a világot, gondolkodásában 
lényegében hasonló eredményre jut, mint egy másik, merőben eltérő nyelvet beszélő 
közösség tagja, mivel az objektív világ végül is mindenki számára egynemű. Ennek 
ellenére azonban a valóságlátás nyelvi vetiiletében éles különbségek tárulnak fel.

Feltehető, hogy élete induló szakaszában a kétnyelvű gyereknél öntudatlanul egy
fajta „kettős nyelvi látásmód” alakul ki, s egy ideig a két nyelv nyelvi világa között 
nincsenek nyelvi összekötő csatornák.

Egyesek szerint (vö. pl. Catford 1963,1248) joggal merül fel az a kérdés, hogy az 
idegen nyelv nem egyszerűen csak hangokból, szavakból és grammatikai formákból 
áll, hanem abból is, hogy új viselkedési mintákat, a tapasztalás új vonásait, szervező
dését és kategorizálását kell elsajátítanunk; a nyelv tanulóját fokozatosan kell rávezetni 
arra, hogy az idegen nyelv rácsozatán át lássa a világot.

Az idegen nyelv tanulása - kétségkívül - tágabb értelemben véve magának a külső 
és belső világnak pótlólagos, kiegészítő tanulmányozása, megtanulása is. Voltaképpen 
minden új idegen nyelv megváltoztatja a bennünket körülvevő világ szemlélésének 
fókuszát: úgy lép fel, mint kiegészítő, logikán túli értelmezési tényezője mindannak, 
ami körülöttünk végbemegy.

2. Az ember egy általános ember nyelvi képességgel, a „nyelvi ösztönnel” (vö. 
Pinker 1994, 297-332) beleszületik egy nyelvbe, ami anyanyelve lesz. Ennek a nyelv
nek struktúráján, szemantikai szerkezetén keresztül tanuljuk meg szemlélni, osztályoz
ni, regisztrálni a világot. Ám az ember ennek a nyelvnek - az anyanyelvnek - a foglya 
lesz, mert később már nem ismételheti meg a nyelvi birtokbavételnek ezt a csodáját: a 
spontán általános nyelvi képesség a tudat titkos régióiban szétoldódik s egy másik nyelv 
- az idegen nyelv - elsajátítása (felnőtt korban) már rendszerint hatalmas erőfeszítéssel 
jár. Mindamellett, mivel a nyelv rendszer, bármely más nyelv megtanulható, hiszen a 
nyelv elsajátításának tudati pályái azért még járhatóak - a nyelvi képesség látens 
állapotban a felnőtt agy struktúrájában rejtőzik.

A gyermek nyelvelsajátítási folyamatának mibenléte és magának a nyelvtudásnak 
mivolta erősen foglalkoztatta elsősorban a Chomsky nevével fémjelzett transzformáci- 
ós-generatív nyelvszemléleti iskolát. Chomsky (1965, 25, 27) úgy véli, hogy az 
anyanyelvét beszélő gyermek kifejleszt magának egy belső reprezentációs szabályrend- 
szert, azt tudniillik, hogy miként kell mondatot alkotni, használni és megérteni. A tanulás 
során a gyermek valamilyen módszerrel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő nyelvtant 
alkosson, ha már az elsődleges nyelvi adatok birtokában van. Természetesen a nyelvelsa
játítás feltételeként a gyermeknek először is szüksége van egy „nyelvelméletre”, mely 
közelebbről meghatározza egy lehetséges emberi nyelv grammatikájának formáját, má
sodsorban pedig szüksége van egy stratégiára annak céljából, hogy kiválassza azt a 
megfelelő grammatikát, amely összhangban van az elsődleges nyelvi adatokkal.

De mi is voltaképpen a nyelvtudás? A nyelvtudás annak képessége, vallja Chomsky 
(1968,26, 32), hogy végtelen számú mondathoz mély szerkezeteket és felszíni szerke-
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zeteket tudunk hozzárendelni és ezeket a szerkezeteket kellő módon tudjuk összekap
csolni, továbbá szemantikai és fonetikai interpretációt tudunk a párba állított mély és 
felszíni struktúrákhoz hozzárendelni. Nyelvtudásunk szerfelett bonyolult természetű 
tulajdonságokat foglal magába, amelyeket az úgynevezett felszíni szerkezet közvetle
nül nem mutat. Ami azt illeti, alighanem igaza van Chomskynak (1975, 161) abban, 
hogy az anyanyelvet lényegében nem is tanítják, inkább tanuljuk pusztán azzal, hogy 
az adatok - a „világ”, a környezetünk - befolyását önkéntelenül és tudatosan elfogad
juk. Viszont Chomsky nem hangsúlyozza azt a tényt, hogy az elsődleges nyelvtanulás 
- az anyanyelv elsajátítása - állandó tevékenységi interakciókban folyik s épül be a 
tudatba: a gyermek társadalmilag ösztönzött és ellenőrzött műveleteket végez, miköz
ben tanul: a tevékenység és tanulás egyidejű és egymást kölcsönösen feltételezi. A 
gyermek a gyakorlási tévedések és újrakezdések sorozatán át haladva sajátítja el 
anyanyelvét.

3. Az idegen nyelvek tanulásának-oktatásának elméletében és gyakorlatában jelen
leg is - különösen hazánkban - többféle, egymástól alig különböző módszer él békésen 
egymás mellett. Az elméletek világában sokkal lüktetőbb a mozgás, mint a gyakorlat
ban. Ami először mint elmélet jelent meg és hódította meg a nyelvoktatás gyakorlatát 
(kb. a hatvanas években), az a beszéd primátusán nyugvó, úgynevezett strukturális 
módszer volt, ami eredményességében kétségkívül meghaladta a megelőző, úgyneve
zett hagyományos módszert. A strukturális módszer azonban „nem futotta ki a formá
ját”, mert újabb módszerek próbáltak meghonosodni, de ezek már nem kavartak 
nagyobb hullámokat, akkorákat semmi esetre sem, mint a strukturális eljárás.

Mindezideig még nem alakult ki olyan nagyobb módszertani keretté szervezett 
részmódszer, amely tudatosan figyelembe venné az idegen nyelvi valóságszemlélet, a 
szemléleti pszichikum különleges vonásait, nem mintha a kulturális háttér („Lan
deskunde”) tanulmányozása nem tartalmazná e szemlélet egyes elemeit, de a gramma
tika - még ha kontrasztív is - bizonyosan nem építette ki az eltérő valóságlátás lényeges 
és összefüggő rendszerét. Gondoljunk csak példaképpen az angol grammatikai igeidők 
(de akár a francia, német, orosz stb. igeidők) rendszerére, s ezen belül mondjuk a 
befejezett jelenre (present perfect tense), de kiváltképpen a befejezett múltra (past 
perfect tense), ami a maga belső szemléletében jószerivel megközelíthetetlen a magyar 
anyanyelvű, de angolul tanuló számára.

Az utóbbi évtizedekben az Austin (1962) és Searle (1969) munkásságára visszanyú
ló beszédaktusok (speech acts) elméletére alapozott nyelvoktatási módszertani irányzat 
van felmenő ágban. Ez az úgynevezett kommunikatív eljárás, melynek elméleti kon
túrjai meglehetősen homályosak, noha számos tekintetben a módszer ígéretesnek tűnik.

Roulet (1978, 629) már régen felhívta a figyelmet arra, hogy bár a klasszikus 
transzformációs-generatív elmélet jelentősen javítja a nyelv szabályaira vonatkozó 
ismereteinket, semmire sem tanít meg arról, hogyan használjuk a nyelvet és annak 
alkódjait (subcodes) különféle funkciókban mint kommunikációs eszközt.

Nem célunk az általános nyelvészet jelentőségét és eredményeit kisebbíteni, de az 
igazság az, hogy Saussure-től Chomskyig és másokig egyszerűen képtelen követhető 
útmutatásokat adni arra, miként tanítsuk az idegen nyelvet mint a kommunikáció 
eszközét. Az idegen nyelvek oktatásának elmélete és gyakorlata csak erőtlenül illesz
kedik a ma még mindig bizonytalan profilú alkalmazott nyelvészetbe is.
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A beszédaktusok (gyakorlati) alkalmazásával valójában a mondatnál nagyobb egy
ségekre fordítjuk a figyelmünket: a szövegre; egyrészt arra törekszünk, hogyan építsük 
be a mondatokat a szövegbe, másrészt arra, hogyan használjuk a mondatokat a beszéd
ben a kommunikatív aktusok kifejezésére. így a beszédaktusok elmélete eléggé lénye
gesen eltér a mondat szemantikai tanulmányozásának más megközelítésétől, éspedig - 
egyebek közt - abban, hogy a nyelvi kommunikáció minimális egységének nem a 
mondatot vagy valamilyen más nyelvi kifejezést tekinti, hanem (főként) a nyelvi 
eszközök segítségével végrehajtható olyan aktusokat, amelyek például állítást, taga
dást, kérdést, érdeklődést, kérést, visszautasítást, tulajdonlást, kétséget, bizonytalansá
got, feltételességet, kétkedést, bizonyosságot, ígéretet, preferenciát, figyelmeztetést, 
fenyegetést, rábeszélést, parancsot, mennyiséget, minőséget, vágyat, akaratot, jövőt stb. 
fejeznek ki.

Végül is - úgy tűnik - a kommunikáció a nyelvi rendszer egyik sajátos realizálódása, 
de talán nem abban az értelemben, hogy valamilyen elvont nyelvi rendszer kifejező
désre jut kommunikatív egységekben, hanem maga a kommunikáció a nyelv létezési 
formája. Márpedig ez kissé leszűkíti a nyelv funkcióit.

Az úgynevezett funkcionális megközelítés, illetve módszer szintén a beszédaktusok, 
illetve kommunikatív (vagy szituatív) eljárás talajából sarjadt ki. A lényege az, hogy a 
nyelvet a maga kommunikációs mivoltában, funkciójában fogjuk fel, abban, hogy 
bizonyos szituációkban nyelvileg hogyan reagálunk, viselkedünk. Ennek az eljárásnak 
van egy igen általános fogalmi apparátusa. így pl. az emberek általában ilyen fogalmi 
keretekben kommunikálnak (mint fentebb is érintettük): entitások (tárgyak, személyek, 
eszmék, állapotok, cselekvések, események stb.); az entitások tulajdonságai, minősé
gei; az entitások közötti viszonyok (vö. Ek 1975, 5, 19). A fogalmak újabb és újabb 
alapfogalmakra aprózódnak, s tulajdonképpen már el sem lehet dönteni, hány fogalom 
van (s mennyire van szükség az idegennyelv-oktatásban). Végül is eljuthatunk a 
Roget-féle angol nyelvi tezaurusz közel ezer címszavas fogalmi rendszeréhez s az 
alájuk rendelt szinte szertelenül elágazó szókészlethez, ami már - a nyelvtanulás 
szempontjából sokszor teljesen haszontalan - sokezres nagyságrendű szókincshez 
vezet (vö. Dutch 1962). Bármennyire hasznosnak ígérkezik is a nyelvtanulásban a 
lehetőségek pontos (már amennyire pontos!) fogalmi feltérképezése, meglehetősen 
elvonja a figyelmet egy fontosabb diszciplínáról: a nyelvtan programozásáról és 
értelmezéséről. Kétségkívül több figyelmet érdemel a kreativitás, az individualizált 
nyelvoktatás (vö. Hegedűs 1980, 55-65), mint amennyit ma fordítunk rá, de ha 
mindezeket nem vezérli valamilyen elsődleges princípiuma a nyelvnek - s ez a 
grammatika -, akkor ezek nem töltik be a kívánt rendeltetésüket. A grammatika a nyelv 
szegmentáló-osztályozó programja: ebben nyilatkozik meg az ember elvont osztályozó 
és minősítő gondolkodása. A grammatikában tehát valamilyen mértékben rögzülnek 
egy adott nép valóságmegismerő szakaszai, a környező világ megismerésének fokoza
tai (vö. pl. az angol és az orosz főnév egyes szám-többes szám problematikáját, hogy 
egyebet ne említsünk).

A fentiekben érintett módszerek, vagy a kapcsolódó, érintkező módszerváltozatok 
ma már általában - mint többször érintettük - kommunikatív módszer néven élnek (vö. 
Bárdos 1988, 138-159). A kommunikatív módszer feltételezi a tanulandó nyelv alkal
mazását természetes közlési célokban és funkciókban már a tanítás kezdeti (!) szaka
szában is. Az oktatás minden aspektusát maga alá rendeli, készséget fejleszt ki,
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meghatározza az oktatás részmódszereit, s van benne valamilyen képzései és nevelési 
célkitűzés is. Lényeges kelléke e módszernek az adott szituációkban való öntevékeny 
magatartás; a nyelv tanulója nem tanmondatokat mond vissza, hanem érdekelt valami
lyen kommunikációs cél megvalósításában; a nyelvi viselkedést kelló' mértékű belső 
szükségszerűség (motiváció) hatja át. Meg kell jegyezni, hogy mindez persze vágyálom 
a sokszor rideg osztályteremben és a honi tanulási valóságban.

Ami általában a nyelv elsajátítását illeti, nem annyira a szókincs mennyiségében 
van az igazi probléma, hanem a nyelv produktivitásában, abban, hogy a szavakat 
végtelenül sokféle - „végtelen számú” kombinációban lehet használni. Ez újfent a 
grammatika illetékességi körébe utalható - mint a nyelv formai, szemantikai és prag
matikai tartományainak problematikája. A gyermekkori anyanyelvtanulásban a beszél- 
tetés, a beszédtevékenység, a cselekvés és célirányos viselkedés különösen lényeges. 
Ezt a szükségszerűséget ma még gyakorlatilag - mi egyebet tehetne? - ignorálja a 
nyelvoktatás. Ezért formálisan a beszédre hasonlító gyakorlatok többségének - külö
nösen nem a célnyelvi országokban levőnek - jószerivel semmi köze nincs a reális 
beszédfolyamatokhoz, a mondatalkotás működéséhez, amelynek - elvileg - mindig a 
szükségletből, a megszólalásra való pszichikai késztetésből kellene kiindulnia. A nagy 
probléma az, hogy - bármilyen meggyőző is a kommunikatív módszer - ma még a honi 
szürke osztályteremben nem lehet az adott idegen nyelv valóságos közegét, folyamatát 
felidézni. Nincs „igazi” beszédre késztető szituáció. Mindamellett a kommunikatív 
eljárás ígéretes abból a szempontból, hogy - elsősorban az említett beszédaktusokra, a 
fogalmi apparátusra gondolva - elvileg talán jobban meg tudja közelíteni azt a „tudat
állapotot”, amelyet idegen nyelvi valóságszemléletnek, szemléleti pszichikumnak ne
vezünk.

Itt azonban ismét vissza kell kanyarodnunk az említett beszédaktusokra, illetve a 
fogalmi apparátusra, mert kitűnik, hogy a kommunikatív eljárás elméleti alapja meg
lehetősen homályos és bizonytalan lábakon áll.

Hogy csak a legegyszerűbb dolgokat említsük, itt van pl. a kérdés (nem szigorúan 
grammatikai értelemben véve), az érdeklődés stb. kategóriája. Vegyük ezt az igen 
egyszerű kérdést: „Hát érdemes becsületesnek lenni?” Nyilvánvaló, hogy itt a tagadás 
(ismét nem grammatikai értelemben véve) kategóriája rejlik, az, hogy „nem érdemes 
becsületesnek lenni”. Azt mondhatnánk, hogy a „hát” teszi tagadó jellegűvé a kérdés 
értelmét? Nem, hanem a kontextus, ami megelőzi az említett kérdésfeltevést - végső 
soron szöveggrammatikai problémáról van szó.

A ha rendszerint feltételesen mondatokat vezet be, tehát a feltételesség kategóriá
járól van szó. Lássunk egy ilyen mondatot, mint, „ha Ön becsületes ember, akkor 
kérdezem én ...” Ebben a mondatban nem feltételességről, netán kétségről van szó, 
hanem kifejezetten rábeszélésről, egyetértésről, ugyanis a kérdező egyfajta igenlésre 
vár, arra, hogy mondanivalójával egyetértenek.

A feltételesség különös fogalmi kategória, amelyben inkább a rejtett tagadás 
dominál: „Ha lenne pénzem, vennék egy printert.” Ez a kijelentés voltaképpen két 
speciális rejtett tagadást fed el: 1) nincs pénzem, 2) ennélfogva nem veszek printert.

A kommunikatív eljárás fogalmi repertoárjában szinte kitüntetett szerep jut az 
ígéretnek, ami igen egyértelműnek tűnhet. Vegyünk egy ilyen ígéretet: „ígérem, hogy 
5 órakor nálatok leszek.” Valóban, a kijelentés tökéletesen megfelel az ígéret fogalmi 
- és tegyük hozzá - szemantikai követelményének. Csak az az elgondolkodtató, hogy
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az ígéret mint fogalom, súlyosan érintkezik az idő fogalmával, s annak is a jövő 
tartományával, ugyanis, ha csak ezt mondom: „5 órakor nálatok leszek”, pontosan olyan 
kijelentést teszek, ami kimeríti az ígéret fogalmát, hiszen ígérni csak a jövő figyelem
bevételével lehet. Sem a múltat, sem a jelent nem lehet ígérni. így végül is az ígéret a 
jövő idő egy speciális alosztályának fogható fel.

Ha tágabb értelemben vizsgáljuk a jövőt, mihamar kitűnik, hogy több fogalmi 
kategóriának könnyen kitapinthatóan jövőre utaló kapcsolata van. Ilyen a felszólítás, 
követelés. Példaképpen: „Távozzék, kérem!” vagy „Felszólítom, hogy távozzék!” 
Mindkét felszólításban a jelzett cselekvés csak a jövőben következhet be.

Mint látható, „tiszta”, ellentmondás nélküli fogalmak nincsenek. De hátha mégis? 
Nem tiszta-e az ído fogalma? Vizsgáljuk meg ezt a helyhatározó jellegű mondatot: „Ez 
a nyakkendő Londonból való.” Világos, hogy itt a városnév (London) valójában 
egyaránt jelent időt és teret is, tudniillik a nyakkendőt akkor szereztem be, amikor 
Londonban jártam, vagyis ekképpen az időskálán a múlt villan fel a térbeliség képze
tével együtt.

Vajon ebben a mondatban: „Már abban sem vagyok biztos, hogy a Föld gömbölyű” 
a bizonytalanság, esetleg a kétség, kétely vagy egyfajta (ismeretelméleti) tagadás, 
esetleg valami egyéb jelenik meg? Annyi bizonyos, hogy ez teljes biztonsággal nem 
osztályozható a beszédaktusi fogalmak világában (vö. Hegedűs 1992, 20-22).

4. Az utóbbi években fokozott figyelem kíséri a nyelv tanulójának, tanulási habitu
sainak, tanulási stratégiájának, a jó és kevésbé sikeres tanulási módnak, magatartásnak 
kereteit, mikéntjét (vö. Hegedűs 1980, 55-65). Világosan kitűnik - szinte magától 
értetődően -, hogy döntő szerepe van a sok belső összetevőt rejtő motivációnak. A tanár 
szerepe ugyan változatlanul jelentős, de világosan látszik, hogy nagy mértékben 
növekszik a nyelv tanulójának egyéni kezdeményezése, hozzájárulása is. A tanuló - 
sokszor nem teljesen tudatosan - maga is eldöntheti, milyen célja van a nyelvtanulás
nak; esetleg meghatározhatja az előrehaladás tartalmát, irányíthatja az elsajátítás üte
mét, maga is értékelheti az eredményességet, tehát lehet bizonyos autonómiája a 
nyelvelsajátítás folyamatában. Rendre szembesül az idegen nyelv sajátos világlátásá
val, ami voltaképpen a legnehezebb feladat. Gondoljunk csak a grammatika mellett az 
idiomatizmusokra, a közmondásokra, metaforákra, szállóigékre, a költészet nyelvéről 
nem is szólva stb. A közmondásokban rejlő világlátásnak nagy irodalma van, s itt csak 
egy-két egyszerű példára hívjuk fel a figyelmet. Ennek az ismert angol közmondásnak: 
„The early bird catches the worm” (Korán kelő madár kapja el a gilisztát) van egy 
megközelítő- de távolról sem azonos - magyar megfelelője: „Ki korán kel aranyat lel.” 
Viszont ezt a közmondást: „A stitch in time saves nine” (kb. Egy öltés időben kilencet 
spórol meg) csak magyarázni, „átkölteni” lehet: az időben tett intézkedés nagy erőmeg
takarítás; az időben tett kis erőfeszítés később busásan megtérül.

A közmondások elemzése nem valami különleges vonást árul el a nyelvről, hanem 
annak egyedi, megismételhetetlen jellegére utal: az egész nyelv voltaképpen idioma- 
tizmusok gyűjteménye, illetve rendszere. A nyelv jelenében őrzi a múltat is, a megtett 
történelmi utat. A fordítástudomány erre bőséges és sokféle példát nyújt.

5. Amióta idegen nyelveket tanulunk - és sokan feltűnő nehézségek árán -, szinte 
triviális kérdésként merül fel, van-e nyelvérzék? A kérdésben nem mélyedhetünk el, 
mert sokféle összetevőről kellene szólnunk (memória, hallás, hosszú távú kitartás, 
szerkezet-felismerés, de kiváltképpen a motiváció stb.), s ez most nem lehet feladatunk.
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Ha a kérdést az élére állítjuk, s egyenesen, minden kötelező óvatoskodás nélkül kell 
válaszolnunk, van-e vagy nincs, akkor szerintem a válasz: nincs. Pontosabban fogal
mazva: nincs idegen nyelvre hangolt specifikus képesség. A nyelvnek mint olyannak 
megvan az agyi struktúrában a megfelelő helye (rendszerint a bal agyfélteke), de külön 
idegen nyelvi lokalizáció nincs. Nem tudunk szükségszerű kapcsolatról az intellektuális 
képesség (képzettség) és a nyelvtanulási képesség között. Mindamellett tény az, hogy 
az idegen nyelvet tanulók többsége csak verejtékezve sajátítja el ilyen vagy olyan fokon 
a választott idegen nyelvet. A tanulás nehézségeit nem lehet lebecsülni, s nézetem 
szerint a nehézségek forrása az „anyanyelvi tudat”, az anyanyelvtől eltérő idegen nyelvi 
formarendszer és a nyelvi valóságszemlélet, a szemléleti pszichikum együttállásában 
kereshető. De egy-két idegen nyelvet kellő szinten bárki (bármely normális ember) meg 
tud tanulni, ha van megfelelő motiváció, idő, kitartás és módszer (tananyag és jó 
„informáns”, azaz tanár, együttese). Kétségkívül vannak az emberek között különbsé
gek, s nem vitatható a tehetség létezése sem (pl. matematika, zene, s maga a sok nyelvet 
beszélő Mezzofanti bíboros stb.). Lényegében két nézet uralkodik az emberek közötti 
különbségek kapcsán: 7) minden emberben potenciális végtelen fejlődési lehetőségek 
vannak; 2) az emberek közötti különbségek alapvetőek, meg nem változtathatók, 
biológiai törvények uralják őket (vö. Tyler 1947, 3^1). Minthogy az emberek közötti 
különbségek tanulmányozása még ma is csak gyermekcipőben jár, jószerivel csak hit 
kérdése, melyik álláspontot foglaljuk el. Különös, hogy a két álláspont egyikébe sem 
illik bele az idegen nyelv elsajátításának kérdése. Nyilván azért, mert a nyelv jellem
zően egyetemes emberi adottság, melyhez társul az a képesség, hogy megtanulható. 
Nida (1957,5) hangsúlyozza, hogy az idegen nyelv elsajátításának előfeltételei között 
nem szerepelnek specifikus szellemi képességek. Sőt, Pinker szerint „a nyelv elsajátí
tása olyan lehet, mint más biológiai funkcióké” (Pinker 1994, 296).

A nyelvérzék kapcsán nem érdektelen Illyés Gyulát idézni: „Akad vajon, aki 
kétségbe vonja, hogy a világ bármely részén a munkás, de még fokozottabban a 
parasztság gyermekei vagy bármikor a történelemben a kétkeziek gyermekei hátrány
ban voltak a nyelvtanulás dolgában azokkal szemben, akik már a szülői házban hallanak 
idegen szót és kaptak már ott a nógatással együtt lehetőséget is a nyelvek elsajátításá
ra?” (Illyés 1980, 174).

Igen érdekes, hogy már az ókorban is az volt az általános meggyőződés, hogy idegen 
nyelvet bárki - minden műveltségbeli előzmény nélkül - meg tud tanulni. Közel kétezer 
éve Josephus Flavius ezzel kapcsolatban így kesereg: „Mert mint honfitársaim elisme
rik, a zsidó műveltségben különb vagyok náluk, de éppen így alaposan foglalkoztam a 
görög nyelvvel is, pontosan megtanultam nyelvtani szabályait, a nálunk szokásos 
felfogás azonban lehetetlenné tette a tökéletes stílus elsajátítását; tudniillik, nálunk nem 
becsülik meg különösebben azokat, akik sok nyelven beszélnek, mert úgy vélik, hogy az 
ezzel való foglalkozás nemcsak egyes szabadoknak, hanem bármely rabszolgának is 
megadatott. Nálunk inkább azok állnak bölcsek hírében, akik bizonyságot tesznek a 
törvény alapos ismeretéről s magyarázni tudják a szent könyvek értelmét” (Josephus 
Flavius 1966,505. - Kiemelés tőlem. H. J.).

Az imént idézett felfogásokhoz (amelyek szándékosan nem szakemberektől szár
maznak) hozzá lehet tenni, hogy - noha specifikus nyelvérzék nincs - vannak bizonyos 
kedvező személyi adottságok (főként a motiváció, jó memória, kitartás stb.), amelyek 
előrevetítik az eredményes nyelvelsajátítás lehetőségét. (Ezek kapcsán vö. Omaggio
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1978, 2-3; Rubin 1973: 41-51; Stern 1975: 304-18). Megjegyzendő, a tapasztalatok 
szerint a kedvező adottságok egyike is elegendő ahhoz, hogy a nyelvtanulás eredményes 
legyen.

6. Az eredményes idegennyelv-elsajátítás leegyszerűsített, s éppen ezért végső 
lényege: kreatív módon és visszaidézhetően megőrizni a memóriában a nyelv foneti- 
kai-grammatikai-szemantikai rendszerének lényeges tartományát, s ráhangolódni az 
adott nyelv egyedi, sajátos valóságszemléletére, szemléleti pszichikumára, látásmód
jára.

Nézetem szerint jelenünkben a következő főbb (tehát nem mindenre kiterjedő) 
szempontokat - mint prioritásokat - vehetjük figyelembe, ha röviden át akarjuk fogni 
a jelenlegi kívánalmakat, elvárásokat az idegen nyelvek oktatásában-tanulásában - 
felnőttekre vonatkoztatva:

6. 1. Az idegen nyelvek elsajátításának princípiuma nem elsősorban a kommunika
tív, hanem mindenekfelett a nyelvi kreatív készségek kialakítása. Éppen ezért a mód
szerében a korábbi strukturális (audio-orális, audio-vizuális) és a jelenlegi kommuni
katív eljárások összeegyeztetését, együttes megvalósítását lenne kívánatos szorgal
mazni;

6. 2. a szóbeliség primátusa az írásbeliség előtt, de az írásbeliség (különösen a 
fordítás) nem hanyagolható el;

6. 3. íz tudatosító-gyakorló („pedagógiai”, „pszicholingvisztikai”) nyelvtani leírás 
- általában grammatika - elsődleges fontosságú. Figyelembe kell venni, hogy az 
absztrakciókra képes felnőtt-tudat elvárja a grammatikai szabályok tudatos számbavé
telét, gyakorlását;

6. 4. a kulturális háttér fontossága; erőteljesen kiterjesztve az adott nép valóság
szemléletének, szemléleti pszichikumának átélésére, megtanulására.
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Bart István

Angol-magyar kulturális szótár

A brit élet és életforma jellegzetes szokásait és hagyományait, a mindennapi élet és az 
ünnepnapok rítusait gyűjti össze ez a szótár...
Olyan fogalmak, jelenségek és tárgyak (illetve nyelvi tükörképük), meg azok a közhe
lyek vagy közkeletű hiedelmek, továbbá versikék, mesealakok, kiszólások, közismert 
idézetek stb. jelennek meg ebben a szokatlan szótárban, melyeket minden angol anya
nyelvű természetszerűleg ismer, ért és használ, míg a külföldiek szemében ezek a gaz
dag értelmű szavak sokszor csak talányos értelmű kiszólások. Holott voltaképpen ezek 
összessége alkotja a mindennapi élet kultúráját... A hagyományos szótárak csak alig- 
alig rögzítik ezt a nyelvi kulturális anyagot, vagy ha mégis, épp a szavak mögöttes jelen
tésével nem képesek megbirkózni. Vagyis a szótárakból éppen azt nem tudni meg, ami 
a legfontosabb tudnivaló az illető szó által takart fogalomról, jelenségről stb., tehát az il
lető kultúrában elfoglalt helyét...
Ne keressen tehát a használó olyan szavakat ebben a szótárban, amelyek jelentése két
nyelvű szótárakból is megismerhető. Nem két szót, nem két nyelvet, hanem két kultúrát 
kívántunk összevetni...
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