
SMIDÉLIUSZ KATALIN

Nyelvterveztetés mint pedagógiai 
eszköz a filológusképzésben 

avagy interlingvisztika életközeiből

1. Az interlingvisztika tantárgy és programja
Az 1998/99-es tanévben a szombathelyi főiskola egyetemi rangú alkalmazott nyelvé
szeti szakot indított. Ennek a szaknak a keretén belül az interlingvisztika kétszemesz
teres tárgyként került be a programba.

A tantárgy célja: nyelvpolitikai kérdések tanulmányozása, az „a priori”, „a poste
riori” és filozófiai nyelvtervezetek vizsgálata, valamint a legjelentősebb mesterséges 
nyelvek megismerése.

Bár az alkalmazott nyelvészeti szakos hallgatók többségének másik szakja angol 
vagy német, általánosságban mégis az volt megfigyelhető, hogy nagyon kevés nyelvé
szeti ismerettel rendelkeznek. Sem anyanyelvűket, sem az általuk ismert idegen nyel
veket nem voltak képesek felülről átlátni, róluk strukturális elemzést nyújtani. Nyelv
ismeretük kimerült konkrét szerkezetek fordításában.

A stúdium témája viszont megkövetelte, hogy a nyelvtervezeteket és azok nyelvi 
struktúráját átlássák, önálló következtetéseket tudjanak levonni, nyelvi elvárások ala
kuljanak ki bennük egy-egy konkrét nyelv vizsgálatánál.

2. Nyelvterveztetés és módszerének lépései
Az elsőéves hallgatók számára túlságosan elméleti stúdiumok feldolgozásának meg
könnyítésére a témát gyakorlati oldalról kívántam megközelíteni. A kis csoportokban 
történő munkáltatást három szakaszra osztottam.

Elsőként a hallgatóknak - mindenféle előkészület nélkül, szemináriumi kereteken 
belül - egy saját maguk által készített „nyelvtervezet” alapjait kellett vázolniuk. A 
tervezett nyelvet az EU új, közös nyelvének szántuk. A nyelvvel szemben támasztott 
elvárások a következők voltak: legyen egyszerű, szabályos, könnyen tanulható, s az 
európai nyelveken alapuló szókincs legyen benne megtalálható.

Második lépcsőként a csoportok két hónapon keresztül dolgozhattak a vázlaton, 
kidolgozva a nyelvtervezet részletes nyelvtanát, megalkotva annak alapszókincsét és 
példamondatait.

A harmadik szakasz az volt, amikor társaiknak be is mutatták saját nyelvüket, és 
érveltek megoldásaik logikussága mellett, válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

Mindhárom fázisnak megvoltak a sajátos nyelvészeti és nyelvpedagógiai feladatai 
(és tanulságai is).
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3. A kísérlet és tapasztalatai
3. 7. Az első szakasz
A két tanév alatt összesen 33 diák vett részt a munkában, tetszés szerinti csoportokat 
formáltak. Általában 3 ember volt egy csoportban, de „nyelvészeti nézetkülönbségek 
miatt” volt, aki egyedül dolgozott (MINE nyelv alkotója), míg néhány lustább diák 
„megbújt” egy-egy nagyobb létszámú csoportban.

Az első 90 perces csoportmunka után benyújtott vázlatok siralmas képet mutattak. 
A legáltalánosabb tapasztalatom az volt, hogy a hallgatóknak fogalmuk sem volt, 
hogyan kezdjenek bele egy nyelv leírásába. (Szófajok szempontjából kevert szójegy
zékeket készítettek, sokszor konkrét társalgási témakörökbe foglalva. Volt olyan cso
port, amely a hely ragok felsorolását tartotta a legfontosabb feladatnak.)

A továbblépés előtt szükségesnek látszott az átfogó eligazítás: az alapfogalmak, 
leírási módok stb. tisztázása.

A második évben ezt az első lépést kihagytam, és a nyelvtervezési feladatba a 
hallgatók alapos előkészítés után fogtak bele.

3.2. A második szakasz nyelvészeti és pedagógiai feladatai 
Ebben a periódusban a hallgatók önállóan, tanórán kívül dolgoztak a nyelvtervezeteken, 
az általuk választott kis csoportokban (2-4 fő). Szemináriumi keretek között filozófiai 
nyelvtervezeteket tanulmányoztunk, de többször előfordult, hogy kérdéseikkel megke
restek, tanácsot kértek.

Az önálló munka során a hallgatók
• újabb nyelvészeti terminusokat, alapfogalmakat ismertek meg;
• sok nyelvkönyv, nyelvtankönyv tanulmányozására kényszerültek;
• alkalmazták az analízis-szintézis elvét a nyelvek tanulmányozása, általános tör

vények leszűrése és az általánosítások során;
• nyelvi fantáziája is fejlődött (új lexémák kitalálása);
• logikus, kreatív gondolkodásmódra szoktak a saját nyelvi rendszer kiépítésekor;
• csoportban, vitatkozva, érvelve dolgoztak együtt;
• a tartalmilag és esztétikailag igényes dolgozat megszerkesztését számítógéppel 

végezték el.

3.3. A saját nyelvtervezetek bemutatása során született 
eredmények

a) az előadó hallgatók
• jó „prezentációs készségről” tettek tanúbizonyságot (kezdetben szövegfüggő, 

modulálatlan előadásmód);
• a kitalált nyelvtervezetet annyira kellett ismerniük, hogy a hallgatói kérdésekre 

tudjanak válaszolni, választásukat meg tudják indokolni (nem mindig látták át az 
általuk kitalált nyelvet);

• a nyelvtervezetükkel való azonosulás, annak vállalása a hallgatókat büszkévé tette 
(érzelmeiket bátran kifejezték).

b) a „hallgató” hallgatók
• hallás után, nagyon rövid idő alatt kellett átlátniuk az idegen struktúrákat (kezdet-
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ben alig tudták követni az előadásokat, később egyre nagyobb gyakorlatra tettek 
szert);

• érzékelniük kellett a nyelvekben lévő (nem ritka) „logikátlanságokat”;
• értékelték a hallottakat, véleményt alkottak a jó megoldásokról.

4. Milyen további lehetőségeket nyújthat a 
nyelvtervezetek tüzetes elemzése, összehasonlítása?
A megalkotott nyelvi rendszerek elemzése inkább a tanár számára nyújt figyelemre 
méltó információkat, de - érdekes módon - a nyelvalkotó diákok is kíváncsiak voltak 
az eredményekre. Az alábbiakban felsorolt szempontok mindegyike megérdemelné az 
alapos, mélyreható kutatást, terjedelmi okokból azonban csak dióhéjban van módom 
utalni a megfigyelt jelenségekre.

4.1. A hallgatói nyelvleírásokban tett megfigyelések
• fonémarendszer (minden csoport 5 magánhangzóval - a, e, i, o, u- dolgozott; egy 

csoport fonetikai átírást is adott);
• grafikai rendszerek (csak a TINK nyelvben jelent meg a szokásos latin betűktől 

eltérő graféma: ç [ t]);
• különleges írásjelek alkalmazása a mondat modalitásának kifejezésére (ez való

színűleg a korábban tanulmányozott Gáti István [1749-1834] nyelvészeti cikkei
nek a hatása, lásd Szerdahelyi 1980) ;
öröm kifejezése: :-) (aminek számítógépes beütésekor a következő „smile” jelenik 
meg ©); bánat, szomorúság kifejezése: :-) ®; öröm és bánat vegyesen: :-s, 
csodálkozás: :-o, „fapofa”: :-/ (UNIWERSALÓ);

• a nyelvtervezet tipológiai besorolása (több esetben megadták a csoportok, de 
előfordult, hogy nem az jellemezte a nyelvüket);

• szófajok, amelyeket többé-kevésbé alaposan kidolgoztak: névmások (lásd az 1. 
számú mellékletet);

• mennyire törekedtek a szabályosságra, a kivételnélküliségre (főnevek; lásd a 2. 
számú mellékletet);

• hol tapasztalhatók a legnagyobb hiányosságok (igerendszer: legtöbbször csak a 
kijelentő módot dolgozták ki; volt, ahol a többi mód vagy esetleges modalitásra 
utaló leírások valahol másutt jelentek meg a nyelvleírásban, lásd az 3. számú 
mellékletet);

• csak két nyelv (SIMPLE, MINE) foglalkozott az igenevek (melléknévi és határo
zói) megszerkesztésével;

• a tervezetek felében találhatók segédigék (kell, szabad, akar);
• a számnevek rendszere, a várakozással ellentétben, nem volt sem nemzetközi, sem 

könnyen elsajátítható (lásd a 4. számú mellékletet);
• kilenc nyelv közül hét dolgozott prepozíciókkal, a másik két nyelv ragokkal 

szerkesztett;
• a szókincsalkotás jellemzői: a szókincs csaknem felét egyéni szóteremtéssel 

alkotott szavak teszik ki, csak kb. 30-35 százalékban jellemző a más európai 
nyelvekben meglévő gyökök alkalmazása. (Egyetlen nyelv sem volt tisztán csak 
az egyik vagy csak a másik csoportba sorolható.) 10 százalékot sem éri el a magyar 
nyelvvel kapcsolatos szóalkotás, az alábbiakban mégis ennek szentelek egy
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kicsivel több figyelmet:
a) egyéni szóteremtések: fufu=ír, bobo=bama., moloti=olcsó
b) magyar eredetűek:

kis módosítással átvett, zárómorfémával ellátott magyar szavak: 
Z?<7/ta=bolt, ebu- kutya

alak változtatás nélkül, névátvitellel alkotott szavak: 
ibrik=csésze, pz/ű=tyúk, gebe=ló, guvad=lát, dundi=kövér

jelentés-érintkezésen alapuló játékos szóteremtés: 
loti=fut, durac=elem, sz7m=vonat, rígö=reggel, y<?y<?=játék, mzzí>=tej, 
vz7z=veréb, dorombo=rnacska, papajszórakozni (egy diszkó neve 
Szombathelyen)

szinonimákból alkotott szóelvonások:
&z£e=tavasz, Jz/mz=beszél, pocu=has, telev=tévé

c) idegen nyelvből átvettek
egyértelműen felismerhető átvételek: 

kanis=kutya, aplo=dlma, klari=v'dágos, girlo=lány, grina=zö\d, veko=hét 
humoros szóvegyülések:

Z?zz ^^/zö/z=bu szállomás
félrevezető asszociációkat keltők:

patri=nyár, pome=megy, mano=munka, maiz,-birtokló ige, venío=ablak, 
bátorság

d) magyar és idegen nyelvek keveredése:
sihuhofi=vasútállomás

• szóalkotás, szóképzés ötletes, de nem mindig logikus: UNI DUMI: számnevek: 
ei=egy, ze=kettő, de=három; ££=nap: eigg=hétfő (egy-nap): zege=kedd, 
ufge=hónap (...nap): ufge ez=január (...nap egy), ufge ze=február);

• a megadott szótár jellemzője (tematikus, a műfordítást szolgáló, véletlenszerű, 
sokszor még nem is alfabetikus rendben, és mindig csak egyirányú);

• a példamondatok, mintaszövegek milyen célból készültek (nyelvtani, nyelvészeti 
vagy önálló fogalmazások: életrajz, mese, levél, reklámszöveg);

• készítettek-e műfordítást (UNI DUMI: Petőfi: „A szerelem, a szerelem”, lásd az 
5. számú mellékletet; MINE: Kölcsey: „Paraineise”, UNIWERSALO: a „Mi
atyánk” kezdő sora);

• az elkövetett nyelvi, nyelvleírási hibák („nyelvünkben a következő prepozíciók 
vannak: -dán = -ig, -deg= -kor, -fu= -ban, -ben stb. Ezek mindig a szó után állnak”; 
„... a mi nyelvünk frektáló [sic!] jellegű”);

• a hallgatók szakjának megfelelő nyelv (angol, német), az általuk (kevésbé) ismert 
nyelvek, valamint az anyanyelv hatása (pozitív, azaz felismerhető elemek; negatív, 
azaz elkerült megoldások) a tervezett nyelvre;

• a nyelvtervezetekben szintaktikai leírás alig található;
• a nyelv nevének megválasztása: Uni Dumi, Eules, Uniwersalo, Simple az unióra 

és az egyszerűségre utaló nevek; Havajonho'. az első négy személyes névmás 
összeolvasva; Dalingvcr. a sokszor alkalmazott duplikáció miatt a nyelv dadogós- 
nak tűnik; Majo, Tink, Mine nyelvek nevére nincs magyarázat.
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4.2. A nyelvtervezetek egymással történő összehasonlítása
Ha összevetjük egymással a nyelvtervezeteket, lehetőségünk nyílik

• hasonló nyelvleírási és lexikai megoldások gyűjtésére;
• a megadott szókincs alapján gyakorisági lista készítésére;
• fogalmi körök, mint a hónapok, napok, színek neve a leggyakoribb, minden 

nyelvben előforduló szavak közül néhány: ház, apa, anya, ceruza, könyv, nyelv, 
megy, tanul, alszik, eszik, ír, nagy, kicsi, szép, jó, macska, kutya;

• érdekességek, csak egy nyelvben megalkotott szavak közül néhány: vasal, róka, 
repülő', zseni, epigramma, karnevál, éleslátású, tapasztalat, foglalatosság, szen
tel, tarisznya, kolomp, böjtölés;

• a nyelvtervezetek legjobb ötleteinek felhasználásával egy még tökéletesebb ter
vezet megalkotására.

5. A nyelvtervezetek gyakorlati kipróbálása: a puding 
próbája az evés
A benyújtott tervezetek valódi próbáját az jelentheti, ha az azonos szöveget, a nyelvi 
formákat szisztematikusan felsorakoztató példamondat-sorokat minden csoport le tudja 
fordítani a saját nyelvére. A fordítás során a hallgatók rádöbbenhetnek rendszerük 
hiányosságára, az általuk ki nem dolgozott, vagy rosszul megoldott struktúrák használ
hatatlanságára. Ekkor lehetőségük nyílik a tervezet tökéletesítésére, a hiányosságok 
pótlására.

Később az elemzésnél az azonos szöveg fordítása még jobb lehetőséget biztosít a 
tervezetek összehasonlítására.

6. Konklúzió
A nyelvtervezés mint feladat szokatlan volt a hallgatók számára, de nagy lelkesedéssel, 
élvezettel vágtak bele. (Az már más kérdés, hogy nem minden csoportban volt meg a 
tökéletességre való törekvés, a kitartó munka igénye.) A folyamat során a diákokat 
sikerült rászoktatni a nyelvi rendszerek tudatos vizsgálatára, anyanyelvűk és a tanult 
nyelvek strukturális, átfogó elemzésére, a nyelvi univerzáliák felfedezésére és azok 
kreatív alkalmazására. A kísérlet előtti tájékozatlanságuk arra ébresztett rá, hogy 
szemléletbeli hiányosságok vannak az anyanyelv oktatásának módszertanában, való
színűleg már az általános iskolai szinten is. Indokoltnak tartanám átfogó, a nyelvet 
rendszerként vizsgáló megközelítés alkalmazását. A nyelvi jelenségek tudatosítását 
nagymértékben segítené, ha a tanulók az anyanyelvi és az idegen nyelvi órákon állandó 
oda-visszacsatolást kapnának a két nyelv struktúráját illetően.

A kísérlet elvégeztetésével nem volt célom a hallgatókat igazán arra ösztönözni, 
hogy saját produktummal bővítsék a mesterséges nyelvek amúgy is szükségtelenül 
gazdag tárházát. Azon kevesek, akik mégis játszottak a gondolattal, elvetették azt, 
miután tananyagként tanulmányoztuk a szemeszter második részében az „övékénél 
tökéletesebb” szerkesztett nyelveket (volapük, eszperantó, idő, interlingua stb). Ezek 
elemzését már saját tapasztalataik alapján végezték, összehasonlítva, kritikus szemmel 
vizsgálva a különböző rendszereket, keresve az elvárásoknak megfelelő formákat és 
megoldásokat. Ezen tapasztalataikat nagymértékben hasznosíthatják filológia tanulmá
nyaik során, nyelvoktatási gyakorlatukban, de mindenek előtt saját nyelvtanulásuk 
folyamán. Az egyik diák a következőképpen foglalta össze a lényeget: „Ezután, ha új
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nyelvet kezdek el tanulni, nem a nyelvkönyvvel kezdem, nem fogok leckéről leckére 
haladni, hanem előbb átnézem a nyelvtant. Eddig miért nem így tanítottak minket?”

Tényleg, miért nem?
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet Névmások rendszere

Névmások Mine 
N.

Uniwersalo 
N.

Eules 
N.

Havajonho Majo Simple Tink 
N. A./D. P.

Uni Dumi
P.

Dalingva 
N. A. G. D. Ins.N. A. N. A. P. D. N. A. P. D. N. A.

Sing. 1. sz. me bu ma ha hai ego egom egoz cuego ego taego luego ka ego ot ota otu ba bam bas ob li ob le ob la ob lu ob
Sing. 2. sz. te cu de va vai due duem duez cudue tu ta tu lu tu ka tu to toa tou ce cem ces rok li rok le rok la rok lu rok
Sing. 3. sz. se du si jón joni da dam daz cuda ato ta ato lu ato ka ato fer fera féru do dom dos tam litam le tarn la tarn lu tarn

fu fem fema fesu

fes fesa fesu

Plur. 1. sz. ke ________ mák ho hói vini vinim vimiz cuvini vi ta vi Iu vi ka vi oto otoa oto u fo fom fos obob liobob leobob laobob luobob
Plur. 2. sz. le ku dek vat vati bila bilam bilaz cubila tem taten luten ka tem mot mota motu 9° gom gos rokrok li rokrok le rokrok la rokrok lu rokrok
Plur. 3. sz. ve lu sik jont jonti toro torom toroz cutoro sei ta sei lu sei ka sei lat lata latu ho hom hos tamtam li tamtam le tamtam la tamtam lutamtam

A névmások kidolgozásánál a csoportok törekedtek a kivételek nélküli megoldásokra, az alany eseten kívüli eseteket (amennyiben kidolgozták azokat) vagy 
elöljárószókkal (Simple, Dalingva) vagy esetragokkal oldották meg. Az Uni Dumi, Havajonho nyelvekben szuffixumok vannak, a Majo nyelvben eltér 
az esetek képzése: dativusban prefixumot használnak, a többi esetben szuffixumok vannak. Érdekes, hogy a Dalingva nyelvben a többes számú alakokat 
duplikációval képezték. A Mine és az Uniwersalo nyelvekben a névmásokban ugyanazt a magánhangzót használták fel. Csak a Simple nyelvben dolgoztak 
ki udvarias formát is névmási rendszerben. Általános alanyt csak az Uniwersalo nyelv adott meg.

2. számú melléklet Főnevek

Havajonho Majo Simple Tink Uni Dumi Dalingva Mine Uniwersalo Eules
Végződés szabálytalan mindig -o mindig -e szabálytalan mgh. mindig -o szabálytalan mindig -o msh.

Példák ibrik=csésze 
skribo=ceruza

ka nis= kutya

melkefamo 
= gondolat 
zamero= ház

kafe= kávé 
morne=reggel 
bire= sör

imbra=kenyér

lebem=víz 
leke=túz 
pibo=ház

sasu=anyós 
kike=tavasz 
patri=nyár

femo=nő 
faziro=ház

pal= ház 
geniz=kincs

domo=ház 
matro=anya 
aplo=alma

Iiben=könyv 
lakon=ház 
monid=lány

Többes sz. -I (-e 
kötőhangzó)

-ta -s -z -r duplikció -o -s k (-e kötőh.)

Jelölt tárgy 
eset

nincs -m (rag) nincs nincs nincs nincs nincs -n (rag) nincs

N
yelvterveztetés m

int pedagógiai eszköz a filológusképzésben

Egyik csoport sem határozott meg nemeket a főneveknél. Csupán két nyelvtervezetben jelenik meg a jelölt tárgyeset, a többiek kötött szórend mellet 
döntöttek. w 

VD



o3. számú melléklet Igék

Nyelv Havajonho Majo Simple Tink Uni Dumi Mine Dalingva Eules Uniwersalo
Ige 
végződése

msh. -áron szabálytalan -a msh. 
kétszótagú

-i

Inf. bin-aron tő+ri
Jelen idő nincs rag

(ha kavali tetto) 
(én megyek 
haza

nincs rag „nincsenek: 
rendhagyó 
igék, 
igeidők, 
szenvedő 
szerkezet, 
alanyi és 
tárgyas 
ragozás"

maga az ige 
(hot orema 
cukvenko.
az anya eszik)

jelöletlen 
(me giza) 
(írok)

jelöletlen 
barak (megy)

jelöletlen 
samu (néz)

jelöletlen 
bu roboti 
(dolgozom)

Múlt idő o-preffixum 
(ha okáváli 
tetto)

-ek végződés 
(munok- 
munikek)

kát + inf.) 
(hot orema 
kát 
cukvenko)

-tro 
suffixum

-1 affixum 
(me gizal}

fii +inf. 
(fil barak)

tő+'zo 
(samu'zo)

past + inf. 
(bu past 
roboti)

Jövő idő -o útóképző 
(ha káváiig, 
tetto)

futri
segédigével

vut + inf. - 
(hot orema 
vutcukvenko

au lésa 
(mondat 
végén)

jeln idejű 
alak + 
időhatározó

len+ inf. 
(len barak)

tő +'fu 
(samu'fu)

futur + inf. 
(bu futur 
roboti)

Felszólító 
mód

nincs nincs -áron 
elhagyása

sam+inf. nincs nincs tő+szem.névm

(setar rok! 
ülj le!)

nincs let +inf 
let gu goi! 
menjünk!

Feltételes 
mód

lev (a mondat 
elején) 
(lev pupa ham 
tetto= lenne 
apának autóka)

nincs -ana 
ego binana 
(én lennék)

raf+inf. adro 
mindig az 
ige után

-ga szuffixum go + ige 
(ob ao sáfár 
elutaznék) 
ob ao fii sáfár 
elutaztam 
volna)

nincs inf.+us
(bu mangus) 
ennék

Létigét 
megadott

loi sum binaron meti nincs nincs to nincs nincs

Sm
idéliusz Katalin

A műveltetésre és a visszaható igék kifejezésére csak egyetlen nyelv (Dalingva) adott megoldást.
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4. számú melléklet Számnevek

Szám
nevek

Havajonho Majo Simple Tink Unidumi Dalingva Mine

0 zon ui nu
1 tam bon on er ei unu enij
2 tem deg du do ze du denij
3 tim tar tre zi de tru terij
4 tóm sül fri re vu fru verij
5 tűm pet fro gu fu tibu kerij
6 tál ses sax Io se siku gorij
7 tel sin on ve si SU zorij
8 til akut fon ho au eyu norij
9 tol niet mer bi ne nanu corij
10 deke osol len ne zi bondu sorij
11 roenij
20 degol du len zezi dubondu derorij
26 degol-ses zezi se dubondusi ku
100 ceno bosol keko zizi senu
113 bosol-osol-tar
1000 nilo tasa zizizi milu
10 000 osbonosol
1000 000 mille

Uniwersalo és Eules nyelven nem adtak meg számneveket.

5. számú melléklet

Petőfi Sándor:
A kunoro, a kunoro...

A kunoro, a kunoro
A kunoro nau ranoni godore
Ba pasinodefaletro, ba nau apasi,
Ba oto kantona gugo, ba oto kantona fulo

Ba sturce a bam memo dóm derhes
Ami ba fulo dóm galangas oto.
Do fau-faupome a zasa rivetese
O ba vergegugo bosto spetre.

Bam kuskino mumo vergecuhulotro 
Picerete a bam bagkoba
Ba avenukutro forgluke
Ba nau gomkele a ceotorega gu lesa.

Bam kuskino memo, bam kuskino mumo 
Go livie pluto neutras bari.
Go aveleni, rebi ba brame
Kantona sacco ba, mus ba dame!

Petőfi Sándor:
A szerelem, a szerelem

A szerelem, a szerelem
A szerelem sötét verem 
Beleestem, benne vagyok, 
Nem láthatok, nem hallhatok.

Őrizem az apám nyáját 
De nem hallom a kolompját.
Rá-rámegy a zöld vetésre 
Hej csak későn veszem észre.

Telerakta édesanyám 
Eleséggel a tarisznyám 
Elvesztettem szerencsésen 
Lesz módom a böjtölésben.

Édesapám, édesanyám,
Ne bízzatok most semmit rám, 
Nézzétek el, ha hibázok, 
Tudom is én mit csinálok!

(UNI DUMI nyelven)


