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Alkalmazott nyelvészet: 
kihívások és esélyek

1. Az előadás előtörténete
Legelőször a nyelvpolitikáról kellett volna előadást tartanom. Mivel felmerült egy 
kerekasztal-vita megrendezése is ebben a témában, ezért csökkent a külön előadás 
megtartásának szükségessége. (Más kérdés, hogy végül nem jött létre ez a kerekasztal- 
vita, mert úgy láttam, hogy csak elvonná a közönséget egy másik - a nyelvművelésnek 
szentelt - kerékasztaltól.)

Végül is volt a kongresszuson belül egy sikeres nyelvpolitikai szekció is.
Az előadás első változatában már az alkalmazott nyelvészetről volt szó; annak 

egyfajta extenzív áttekintésére törekedtem. Ennek az összegyűlt anyaga azonban erősen 
meghaladta az elnöki megnyitóra fordítható időkeretet.

Ezért döntöttem úgy, hogy az alkalmazott nyelvészetnek néhány - általam - 
fontosnak tartott aspektusáról beszélek: akár a múltbeli emlékezés, akár a jelen gya
korlat, akár a jövőre irányuló problémák szempontjából tekinthetők ezek fontosnak.

2. Diszciplínánk kialakulása és jellege
A kelet-közép-európai alkalmazott nyelvészet kialakulásától kezdve (szervezetszocio
lógiai műszóval) „mozgalmi” jellegű volt; vagyis nem (felsőbb) intézményekből ren
delték el. S mivel ez a tevékenység nagy részében „protest” jellegű volt a hivatalos 
nyelvészettel szemben, ezért - akarva-akaratlan - félig-meddig az ellenzéki értelmiségi 
avantgárd körébe tartozott.

Az esetek többségében a magukat alkalmazott nyelvésznek tekintők modernisták 
voltak. Ez nem tette őket feltétlenül egyik vagy másik új megközelítés hívőjévé, hanem 
inkább az új információk és az innovációk iránti nyitottságukra volt jellemző.

A hatvanas-hetvenes évek magyarországi (és környező országbeli) alkalmazott 
nyelvészet nagymértékben generációs jellegű volt: résztvevői között fiatal nyelvtanár
ok, egyetemi tanársegédek, tudományos segédmunkatársak, fiatal adjunktusok (s né
hány kiemelkedő egyetemista diák) található. A csapatoknak voltak belső vezető 
egyéniségei is; de néhány nagy hatású professzor volt az irányadó, aki nem is mindig 
volt nyelvész (mint például Magyarországon a szegedi Kalmár László professzor, akitől

A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (Szegeden, 2002. március 27-én) elmon
dott elnöki megnyitó előadás. (Egy ilyen előadáshoz nem készülnek jegyzetek. - Sz. Gy.)
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a matematikai logikát és sok egyebet tanultunk). - A generációs jelleggel együtt járt az 
óriási olvasási és vitatkozási kedv is.

Ez a fajta alkalmazott nyelvészeti nemzedék a kezdeteitől fogva „naív” módon 
interdiszciplináris volt; vagyis nem kellett senkinek sem felhívni a figyelmét arra, hogy 
egy komplex probléma vagy a nyelvvel (is) kapcsolatos gyakorlati feladat megoldásá
hoz nem elegendő önmagában sem az akkori modern nyelvészet, sem a bármennyire is 
továbbfejlesztett hagyományos nyelvészet. Ezért is vettek részt lelkesen az alkalmazott 
nyelvészek a különféle interdiszciplináris vállalkozásokban, mint például a maga 
korában ígéretes kibernetika, az intellektuálisan vonzó szemiotika, aztán a többszintű 
kommunikációkutatás, sőt még a dubiózus rendszerelmélet is.

3. A tematika és jellegzetességek változatai
Most azokról a diszciplínákról lesz szó, amelyekkel az alkalmazott nyelvészet együt
tesen fordult elő: ne tessék minden esetben tudományéiméleti mélységet keresni, néha 
csak találó fedőnevet kerestünk a világnak ezen a táján.

A „matematikai és alkalmazott nyelvészet” az egzaktságra utalt, meg arra, hogy a 
művelői mindkét ágazatban is tevékenyked(het)nek. A „matematikai nyelvészetiben 
akkoriban egyaránt előfordult az akkoriban már tisztes múltra visszatekintő nyelvsta
tisztika (úgyis mint „kvantitatív nyelvészet”), az akkoriban csecsemőkorát élő számí
tógépes nyelvészet, valamint számos egyéb - matematikai ághoz is köthető - megkö
zelítés. Kétségtelenül az „algebrai nyelvészet” volt a legjelentősebb; ennek révén 
indultunk el az egzaktabb tudományelmélet irányában. (Hadd idézzem fel azt a döbbe
netét, amikor megtudtuk, hogy a számunkra akkoriban piedesztálra került generatív 
grammatikai elmélet az egyik „alkalmazott matematikai” témának is tekinthető.)

A „strukturális és alkalmazott nyelvészet” elsősorban a szinkron (rendszerszerű) 
megközelítésre utalt a nyelvtanban, valamint az idegen nyelvek oktatásában s a két 
területet összekapcsolni hivatott kontrasztív nyelvészetben.

Az „általános és alkalmazott nyelvészet’’-ben az „általános” voltaképpen a „külö- 
nös”-sel lett volna szembeállítható, ha ez a terminus belekerült volna a nyelvészetbe. 
Voltaképpen ezt is jelentette: ‘az emberi nyelv elméleti és egyetemes meg közelítései’; 
vagyis a nyelvelmélet, valamint a nyelvtipológia és a nyelvi univerzális jegyek kutatása. 
Az egyetemi és akadémiai szervezetekben ennek a címnek máig tartó sikere lett: 
tanszékek és hosszú ideig egyetemi szakok működtek ezen a néven.

Az „alkalmazott nyelvészet” önmagában (egyedül) viszonylag friss elnevezés a 
magyar nyelvterületen. (Jellemző, hogy egyesületünk nevében sem egyedül szerepel, 
hanem Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületeként.) Van már 
Magyarországon több ilyen nevű tanszék: épp az ezt a kongresszust rendező tanszék 
Szegeden (ezen kívül Veszprémben és Szombathelyen). 2001 óta alkalmazott nyelvé
szeti egyetemi és főiskolai programok is indultak ezen a néven; ezeket azonban egyelőre 
csak másik szakkal együtt lehet felvenni.

4. Szélesedés és törekvések belső rendezésére
A szakterület folyamatosan szélesedik. Erre néhány példát említek. 1970 óta jelentke
zett világszerte - Magyarországon a legelsők között - az „anyanyelvi nevelésben/ok- 
tatásban alkalmazott nyelvészet”. Ez a diszciplína reformista változata a régebbi 
anyanyelv-pedagagógia (didaktika/metodika) diszciplínának, bár a szakma mindkét
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név alatt művelhető. Másik példa a fordítástudomány (akár mint az alkalmazott 
nyelvészet ágazata, akár mint önálló tudomány terület). S még egy új szakterület: az 
alkalmazott nyelvészet története, amely átfedésben van az idegennyelv-oktatás törté
netével: a nevelés-történet egyik fejezetével s természetesen a művelődéstörténettel.

Már a hatvanas évek második felében napirendre került Magyarországon az alkal
mazott nyelvészet tevékenységének, tematikájának belső rendezése. Fodor István a 
tudományok viszonyaiból vezette le az alkalmazott nyelvészet rendszerét kiváló köny
vében; én az alkalmazott nyelvészeti jellegű gyakorlati tevékenységekből indultam ki; 
Herman József pedig szintetizálni igyekezett a kétféle megközelítést.

Első probléma az alkalmazott nyelvészet definiálása. Ez vissza-visszatér a nemzet
közi kongresszusokon. Nemrég a veszprémi Alkalmazott Nyelvtudomány című folyói
ratban jelent meg erről a témáról nagyon tanulságos összeállítás.

5. Az átfedésben levő, illetve rivális diszciplínák
Legjelentősebb rivális diszciplína a nyelvpedagógia, amely elsősorban az idegen nyel
vek oktatásával kapcsolatos. (Érdekes módon az anyanyelvre nem terjed ki ez a műszó.) 
Az alkalmazott nyelvészet és más nyelvészeti ágazatok közös produktuma a tantermi 
kommunikáció kutatása. (Megjegyzendő, hogy magának a pedagógiának hagyományos 
tematikája nemzetközileg - s Magyarországon is - jelentékeny módon megváltozott: a 
klasszikus neveléselmélet/didaktika helyét - ha jól látom - elfoglalta a kurrikulum- 
elmélet, a mérés/értékelés metodológiája, valamint a nevelésszociológia; a kompúteres 
korszak előtt hasonló fontosságúnak tűnt az oktatástechnológia.)

A nyelvművelés és az alkalmazott nyelvészet között jelentős átfedés van. (Bárczi 
Géza, a korszak jelentős nyelvtörténésze - aki egyúttal a legsikeresebb francia 
tankönyvek szerzője is volt - az ötvenes években a nyelvművelést és a szótárkészí
tést tekintette alkalmazott nyelvészeti jellegűnek.) A nyelvművelés területe is egyre 
szélesedett; s volt olyan idő, amikor nem látszott volna lehetetlennek, hogy ez a 
diszciplína lássa el az alkalmazott nyelvészet bizonyos funkcióit. Ennek fő akadálya 
az volt, hogy a nyelvművelés a) többségében „antimodernista” volt vagy mindenféle 
nyelvészet irányában érdektelenséget mutatott; b) s voltaképpen érintetlen maradt 
a szociolingvisztikától.

A logopédia Magyarországon sikerágazatnak számított hosszú ideig - általában 
békés együttműködésben a nyelvészettel, illetve alkalmazott nyelvészettel. A siketek 
kommunikációjának/nyelvének kérdésében alakult ki az első jelentősebb konfliktus az 
alkalmazott nyelvészeti és a hagyományos gyógypedagógiai/ logopédiai megközelíté
sek között.

Még számos alkalmazott nyelvészeti diszciplína, téma, feladat fejlődött ki; ezek 
fejlődésben vannak. Egyik példa a lexikográfia (szótárkészítés), amely az informatika 
segítségével - és a korpusz-nyelvészet társaságában - a nyelvvizsgálat minden feladata 
számára alapvető fontosságúvá válik.

6. Aktuális kihívások
Jó volna megvizsgálni, hogy az alkalmazott nyelvészetnek mi a viszonya magához a 
nyelvtudományhoz: a) annak része, b) szintje, vagy c) speciális fejezete? Aztán olyan 
kérdéseket is, hogy van-e/lehet-e saját elmélete egy alkalmazott diszciplínának - tessék 
csak efelől megkérdezni az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudo-
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mányok képviselőit. S végül olyan kérdéseket, hogyha nincs saját elméletük, akkor mit 
változtat ez a szakterület szükségességén és művelőinek társadalmi megbecsülésén?

Érvényes-e az a szemléleti keret (amelyet hallgatólagosan elfogadnak az alkalma
zott nyelvészek), amely szerint alkalmazott nyelvészre - egyénileg vagy csapatban - 
szükség van a társadalom/ gazdaság/kultúra szerkezetének és technológiájának meg
változtatásával kapcsolatban felmerült problémák megoldásában.

A nyelvtudomány mint olyan (elsősorban a nyelvelmélet s azon belül grammatika
elmélet) elengedhetetlen része az alkalmazott nyelvészek és nyelvtanárok kiképzésé
nek és felkészítésének, egyelőre azonban az elméleti szintű nyelvészet csekély mérték
ben létezik fogyasztásra alkalmas formában. Ez felhívja a figyelmet a nyelvészeti (a 
nyelvről szóló) ismeretterjesztés fontosságára: több szinten volna erre igen nagy 
szükség - beleértve az iskolai tankönyveket.

Ezen közben maga a nyelvtudomány egésze is folyamatos mozgásban van; új 
fejezetei csak lassan válnak a nyelvészeti műveltség részévé (mintegy továbbképzési 
anyagként). Közülük csak három megközelítést említek, amelyeknek előre jelezhető a 
felhasználása alkalmazott nyelvészeti feladatokban: ezek a kognitív nyelvészet, a 
nyelv(észet)i pragmatika és a korpusznyelvészet. Egyúttal megjegyzem, hogy bizony 
elkelne ezek integrálására egy külön mechanizmus mindenki számára, aki nem olyan 
szerencsés, hogy kutatóintézetben dolgozik.

Észre kell vennünk azt is, hogy a nyelvi problémák kezelésére jelentős alternatív 
megközelítések jelentek meg a „mainstream” nyelvtudományon kívül (sőt azzal szem
ben). Ilyen például a Petőfi S. János által kidolgozott szövegtudomány, a nyelvfilozófia, 
a neurolingvisztika, valamint a szociolingvisztika egyik változata, vagy az írott szöve
gek számítógépes feldolgozása. Az alternatív megközelítéseket kihívásoknak kellene 
tekinteni; s ezeknek a szükségessége is belátható.

Nyilvánvaló az is, hogy a nyelvészek, alkalmazott nyelvészek nem maradhatnak ki 
az emberiség túlélését biztosító olyan globális feladatok megoldásából, mint az emberi 
nyelvi jogok (beleértve a kisebbségek és siketek nyelvi jogait), a demokratikus kom
munikációt tartalmazó nyelvpolitika, a világ nyelvi-etnikai örökségének megóvása, az 
ökolingvisztika, a globális információs kérdéskör, sőt olyan divatjamúltnak tekintett 
kérdések is, mint az emberiség békéje és harmóniája.

S ezen közben „virágzik minden virág” a nyelvről szóló ismeretek és hiedelmek 
terjesztésében. El kellene jönni annak az időnek, amikor nyelvészek és alkalmazott 
nyelvészek felemelik a szavukat az írott sajtóban, a televízióban és rádióban megjelenő 
elévült, féltudományos és áltudományos nyelvi előadások, jegyzetek, eszmefuttatások 
és „esszék” kapcsán. Különben időszerű lesz Kőműves Kelemen balladájának parado
xonja: amit felépítünk nappal, azt ledönti este a tömegkommunikáció. (Tisztelet a 
csekély számú kivételnek.)

7. Konklúzió és ajánlások
Az alkalmazott nyelvészeknek - részvételükkel és szervezéssel - segíteni kellene olyan 
közösségi formák kialakulását vagy megerősödését, mint az e-mail vitacsoportok, 
műhelybeszélgetések, vakációs vitafórumok. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy ember 
nehezen tudná feldolgozni a naponként felbukkanó tengernyi nyelvi újdonságot és 
újszerű problémát. Úgy látszik, hogy ezek megértéséhez és segítéséhez kollektív 
reflexióra volna szükség.
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Bizony több pénz kellene az alkalmazott nyelvészeti témák kutatásához! Ha egy 
„nyelvstratégia” ezt elősegíti, akkor arra is szükség lehet. Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy nem ritkán egy - Magyarországhoz hasonló - nem túl nagy méretű országban a 
fővárosi elit diktálja a tematikát; ez) ez ma már az EU-keretekben se nem lehetséges, se 
nem kívánatos, b) az új típusú kommunikációs konstellációban semmi sem indokolja 
a fővárosnak és a központi intézményeknek kivételes szerepét (kivéve az, ha őmaguk 
szervezik meg az országos hálózatot, amely mindenki számára egyenlő mértékben 
rendelkezésre áll).

Nagyon higgadtan végig kell majd gondolni: hogyan lehetne egy „alkalmazott 
nyelvészeti lobby”-t létrehozni, amely szakértőként véleményt nyilvánít (ha kérik, ha 
nem kérik); b) felemeli a szavát a nyilvánvalóan téves országos vagy helyi intézkedések 
ellen; c) s védi a magyarországi alkalmazott nyelvészek és nyelvtanárok szakmai 
érdekeit. Csak egy-két sürgős téma ebből a körből: az 1997-ben a választási előkészü
letek miatt leállt kormányszintű nyelvpolitika létrehozása; a felsőoktatásbeli „nem 
szakos/lektori” nyelvoktatás kiszolgáltatottságának megszüntetése; a középiskolai ma
gyar anyanyelvi grammatika tanításának stagnálásának megállítása; a tanítók és tanárok 
képzésében (és általában továbbképzésében) elfújhatóan - igen: jól hallották: elfújha- 
tóan - pehely könnyű nyelvészet kicserélése; a nyelvi és kommunikációs komponens
nek a szakképzésbe történő integrálása; a tudományos utánpótlás képzésében megma
radt posztszovjet reflexektől való megszabadulás - mind megérdemelnék az érdekeltek 
bevonásával történő elemzést, nagyobb anyagi támogatást.

*

Mivel megnyitó előadásomnak nem az volt a feladata, hogy bárkit is megnyugtasson, 
ezért remélem, hogy a kongresszus keretében szépen megszervezett szakmai kihívás
sorozat folytatódik, s mindenki számára kínál valamilyen ösztönzést.

Ez a mi esélyünk. Ezért érdemes kongresszust rendezni.



Megjelent!

Bartos Tibor

Magyar szótár
Egymást magyarázó szavak és fordulatok tára I.-IL

A több mint száz ív terjedelmű mű mintegy összefoglalása a legnagyobb 
becsben tartott magyar műfordítók egyike egész alkotó pályájának. Negy
ven esztendei szógyűjtés és szinonimakeresés eredménye a klasszikus 
Roget-tezaurusz módszere szerint 304 fogalomkörbe rendezett, és ezeken 
belül logikai-asszociatív sorokba szedett s így valóban egymást magyará
zó szavak és fordulatok óriás tára, melynek magyar nyelven egyetlen 
zsenge előzménye Pora Ferenc csaknem száz éves, vékonyka szótára.

A magyar nyelven példátlan terjedelmű és példátlanul nagyra törő 
vállalkozás mondhatni felöleli a teljes magyar szókincset a tájnyelvtől, a 
még élő archaizmusokon át az újkori argóig, a köznapi nyelvtől a költői 
nyelvig, és a hiánytalan teljesség érzetét kelti forgatójában. Az eddigi 
magyar szinonima szótárak merőben más módszert követnek, és szóanya
guk sem vetekedhet Bartos Tibor gyűjteményével. Kiemelendő erénye, 
hogy hivatásos szóművész készítette, szövegalkotási gyakorlata közben, 
s így nem az elvont tudományosság, hanem egy páratlan szókincsű alkotó 
személyisége, az anyanyelvével kézműves mesteremberként élő, a nyelvet 
szerszámaként és anyagaként ismerő szerző mesterjegye hitelesíti.

A szótár első kötete tartalmazza magát a fogalomkörökbe szedett 
szótárt, míg a második kötet a szómutató, amely alfabetikus sorban 
megismétli az első kötet anyagát, megadva az egyes szavak lelőhelyét a 
fogalomkörökön belül.

Anyanyelvét szerető, s szavaiban, fordulataiban élvezetét lelő ember 
számára nemcsak nélkülözhetetlen segédeszköz a fogalmazáshoz, de egy
ben ízlelgetni való, csemegézésre csábító, letehetetlen olvasmány is.
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