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Lengyel Zsolt 

A nyelvoktatás néhány szocio- és 
etnolingvisztikai kérdése 

1. A nyelv bekapcsol a társadalomba, a nyelv elsajátí
tása a szocializációs folyamat egyik legfontosabb alkotó ré
sze. Akár az első, akár a második (és további) nyelv elsajá
títását is tekintsük: hatalmas energiákat, erőfeszítést igé
nyel a "tanuló" részéről. 

1.1. Az első (anya-)nyelv esetében a "tanuló" kétféle 
segítségre is támaszkodhat. Az egyik a nyelvelsajátítás bio
lógiai megalapozottságú motivációs bázisa, ezzel a szubjek
tum "rendelkezik". A másik forrása a segítségnek - társadal
mi megalapozottságú. Az egy-két éves gyerek számára a dajka
nyelvi szavak jelentik a szóban forgó támogatást. E szavak 
egyszerűsített fonetikai formája, tág szemantikai mezeje, 
rendszerint agrammatikus felhasználhatóságuk - mind megannyi 
könnyítés (részletesebben ld. Lengyel Zsolt: A gyermeknyelv, 
Bp. 1981. Gondolat). 

1.2. Az anyanyelv elsajátításának későbbi szakaszában 
is számíthat a gyerek a társadalom segítségére. A 4-12 éve
seknek szóló mesék hivatottak - más egyéb mellett - e támo
gatást biztosítani. A mesék nyelvelsajátításhoz nyújtott se
gítségének egyik megnyilvánulása a mesehősök állandó jelzői. 
A mesékben a róka rendszerint ravasz, a farkas gonosz, a ki
rály vagy igazságos, vagy éppen ellenkezőleg igazságtalan 
stb. 

A valóságban természetesen a róka, a farkas, a király 
igen sokféle lehet. A segítséget éppen a kezdeti egyszerűsí
tés jelenti, hogy majd később bonyolultabb világkép alakul
hasson ki a szándékosan egyszerűsített, de éppen egyszerűsé-
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gében masszív alapra. 
Az eddig írottak kívánták - csak igen nagyvonalakban -

felvázolni a nyelvtanulás szociolingvisztikai komponensét, 
azét a nyelvtanulásét, melyet anya- vagy első nyelv elsajá
tításaként tárgyal a szakirodalom. 

E szociolingvisztikai komponensen belül a hangsúly ar
ra a mozzanatra került, hogy a társadalom ad-e, és ha igen, 
akkor milyen segítséget az első nyelv elsajátításához. A kö
vetkező részben néhány gondolat erejéig azt vizsgálom, hogy 
működik-e valamilyen segítségnyújtás a magyar mint idegen 
nyelv elsajátításakor. Tehát kap-e valamiféle támogatást, 
segítséget a nyelvünket elsajátító idegen, és - a fentebbi
ek szellemében - itt a támogatás és segítés nem (oktatási) 
intézményi formájára gondolok, hanem azokra a társadalomban 
élő "ösztönös" mechanizmusokhoz hasonlókra, melyek az anya
nyelv elsajátításakor aktivizálódnak. 

2. A legrégibb időkben az idegenekhez, az idegen 
nyelvhez meglehetősen ambivalens, gyakran pedig inkább elu
tasító módon viszonyultak a társadalmak. 

2.1. Az elutasítás, fenntartás érződik ki a közismert 
barbár, nyemec stb. megnevezések és e megnevezések etimoló
giájának szelleme mögött. Diakrón szempontból hosszan lehet
ne részletezni az idegenkedő, elutasító magatartás különböző 
formáit és megnyilvánulásait. Meglátásom szerint az idege
nekkel szembeni befogadó, illetve elutasító magatartás (és 
ennek nyelvi megjelenítése) változó kategória a történelem 
és a társadalmak fejlődése során. Az elutasítás-befogadás 
(elfogadás) egyfelől történelmileg változó kategória. A ci
vilizáció fejlődésével szembeállásuk részben enyhülést mutat 
annak függvényében, hogy az adott társadalom egyre inkább 
képes önmagát megvédeni; e védelmet sokoldalúan értelmezve 
(kellő anyagiak megteremtése önmaga számára, megfelelő kato
nai erő stb.). Csábító a gondolat pl. a kínai ós a római bi-
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rodalom összevetése e szempontból (ahogy az előbbi az ismert 
fallal kívánja az idegent kirekeszteni, mig a rómaiak éppen 
a "falak" lerombolásával kíván minél több idegent "befogad
ni"), de e rövid cikk keretén belül ezt részletezni nemigen 
lehet. 

Az elutasítás-befogadás szinkron szempontból viszont 
nóp/nemzet/társadalom függőséget mutathat. A Habsburg és tö
rök szorítása között élő korabeli magyarság bőven megtapasz
talhatta ezt a kettősséget, amennyiben az osztrákokra inkább 
a "befogadás" volt jellemző (ez viszont a magyarság, a ma
gyar kultúra elvesztésével fenyegetett). Ugyanakkor a török 
magatartás inkább elutasító, nem akart mindenképpen "törökö-
síteni" (végső soron persze ez a magatartás sem rajzolt túl
ságosan rózsás jövőt a magyarság számára). 

Az idegenekkel szembeni elutasító-befogadó magatartás 
- és ezt nyomatékosan kell hangsúlyozni - nem minősíthető 
egyszerűen az etika vagy a morál szférájába. Az önmagát ép
pen csak eltartani tudó közösségek "joggal" érezhetik úgy, 
hogy az anyanyelv óv, véd, biztosítja a nélkülözhetetlen e-
gyüttműködést, míg az idegenek, az idegen nyelv ezt az e-
gyüttműködést kevésbé látszik biztosítani. Persze számtalan 
konkrét formája van a történelemben annak, hogy a társadal
mi viszonyok miként kényszerítik ki, szerencsés esetben pe
dig miként teszik gyümölcsözővé a különböző nyelvű társadal
mak együttműködését, 

2.2. A magyar társadalomban mind az elutasító, mind a 
befogadó (nyelvi) magatartás megtalálható. Az előbbi maga
tartás nyelvi megnyilvánulása a bükkfa nyelv kifejezés, 
melynek egyik jelentése "nehezen tanulható idegennyelv". A 
befogadó magatartásra akár a török időkből is idézhetnék a-
datokat (pl. Balassi Bálint nem is egy verset "török nótára 
szerzett"), vagy akár a XIX. (és megelőző) századi városi 
polgárság kétnyelvűségét függetlenül attól, hogy a polgárság 
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egy része nem is magyar származású. 
2.3. A legutóbbi évtizedek magyar társadalmát egyfaj

ta "tudathasadásos" állapot és vélekedés jellemzi a nyelvi 
befogadási-elutasítást illetően. Talán az iskolai nyelvokta
tás sokoldalú sikertelensége (is) az oka, hogy a befogadás
nak gyakran igen primitív mechanizmusai működnek. Ezt érhet
jük tetten a néhány éve még hangos hahotát kiváltó viccekben 
(Párizsban még a gyerekek is tudnak franciául, a négy nyel
ven érdeklődő lám mire ment nyelvtudásával - így a vicc fő
szereplője - velünk, azaz a magyarokkal még sem tudott szót 
váltani). 

A befogadó magatartás nem sokkal magasabb szintű meg
nyilvánulása az a mindennapi bolti jelenet is, amikor az i-
degen nyelven érdeklődő vásárlóval a magyar bolti eladó nagy 
hangerővel, tagoltan, az átlagosnál jobban gesztikulálva, de 
magyarul akarja magát megértetni. A legkisebb kísérletnek 
sem voltam még tanuja, hogy példánk bolti eladója legalább 
valamilyen primitív vegyes magyar-angol, magyar-német vagy 
magyar-orosz mondattal próbálkozott volna. A helyzet ellent
mondásosságát csak bonyolítják a (jó-rossz) angol nyelvű kü
lönböző feliratok (,sh_o£ stb.), melyekről olyan érzésünk tá
mad, hogy sokkal inkább a magyar vásárlónak szól (reklámfo
gásként), sem mint az idegennek jelentenek segítséget. 

A befogadó magatartás jelenlegi ellentmondásos meg
nyilvánulásainak konkrétumait nem sorolom, de e gondolatok 
lezárásaként szeretném hangsúlyozni, hogy e magatartás kia
lakulásában és kialakításában az iskolai idegennyelv-oktatás 
kultúrája és annak színvonala jelentős szerepet játszik. 

2.4. A magyar mint idegen nyelv oktatásában nem kisebb 
jelentőségű etnolingvisztikai tényező az, hogy más népek, 
más kultúrák miként vélekednek a magyar nyelvről, a magyar 
kultúráról, azaz milyen magyarságkép alakul ki bennük. 

A magyarságkép - összetett, bonyolult kérdés. Elemzé-
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séről, taglalásáról a szellemi szféra legkülönbözőbb terüle
tein olvashatunk (Szabó Dezső, Németh László, Kodolányi Já
nos, de a névsor sokáig folytatható lenne). 

Diakrón szempontból alighanem a bizánci és a X. szá
zadi nyugat-európai krónikák az elsők, melyekben már határo
zott magyarságkép is kibontakozik. Főleg az utóbbi nem túl 
hízelgő ránk nézve: a kalandozó magyarság "ördögi és ocsmány 
huj-huj" kiáltása évtizedeken keresztül a harccal, pusztulás
sal volt egyenlő. 

Terjedelmi okokból történelmi fejlődésében itt nem 
részletezhető a szóban forgó kérdés, inkább csak néhány kép 
villantható fel napjainkból, vagy a közel múlt évtizedeiből. 

A magyarságkép populáris elemei: a gulyás, paprikás, a 
Csárdáskirálynő, Puskás, Kocsis stb. Ezek a fogalmak, je
lenségek, nevek közszájon forogtak/forognak Európa legkülön
bözőbb országában. Többféle egyoldalúság (is) tetten érhető 
e jelenségben. Egyfelől nem derül ki, hogy a magyarságról 
egyforma ismeretei vannak az angolnak, amerikainak, franciá
nak, orosznak, svédnek stb. Másfelől valóban megkérdőjelez
hető, hogy e populárisnak nevezett (bizonyára szükséges) e-
lemek elegendőek-e egy igényes, komplex magyarságkép kiala
kításához/kialakulásához. Nyilván nem, és én sem gondolom, 
hogy Bartók, Kodály, vagy a magyar filmgyártás legjobb ter
mékei ne volnának ismertek. 

A magyarságkép még ilyen futólagos vizsgálata is meg
enged legalább - zárásnak is szánt - két következtetést, 

Egyfelől fontos számunkra, hogy a "magyarokról" (an
gol, francia, német, olasz, orosz nyelvközösségben) milyen 
magyarságkép él, de legalább ilyen fontos lenne a "kisebbe
ket" is figyelembe venni (svéd, holland, dán, finn, stb. 
nyelvi közösségeket). 

A magyarságképnek egyszerre kell a komplexitásra és a 
differenciáltságra törekednie, az utóbbi a fejlett társadal-
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mak réteg szerinti szubkulturális megosztottságát kell, hogy 
figyelembe vegye. A differenciáltság ilyen megközelítésben 
azt (fogja) jelenteni, hogy a magyarság, annak élete, kultú
rája a különböző társadalmi rétegeknek a számukra leginkább 
vonzó oldalait fogja feltárni. 

Pomozi Péter 

Van-e konjunktívusz a magyarban? 
(A probléma történeti háttere) 

A magyar nyelvleírás Simonyi Tüzetes magyar nyelvtana 
óta három magyar igemódot tárgyal. Régebbi nyelvtanainkban a 
konjunktívusz is fölbukkan, különféle neveken. (Coniuncti-
vus, subjunctivus, kapcsolómód, foglaló mód, kötőmód stb.). 
A konjunktívuszt emlegető grammatikák nem feltétlenül sorol
hatók a latin vagy német mintára írottak közé. Verseghy Fe_ 
renc kitűnő nyelvtana már címében is igazolja ezt: Magyar 
Grammatika avvagy Nyelvtudomány, mellyben a Hazai Nyelvnek 
sükeres okokra épített Regulái napkeleti nyelvhez illő tani-
tásrenddel mind és pontosan előterjesztetnek. 

Verseghy említett művében a következőket írja: "A ma
gyar igeragasztásban ötféle mód vagyon. Az első a jelentő 
mód... a harmadik a parancsoló... a negyedik a kapcsoló, 
melly a magyarban a parancsoló tói nem különbözik, és más 
nyelveken kapcsolónak azért neveztetik, mivel többnyire az 
egybekapcsolt mondásoknál szolgál, mint akarom, hogy írja
tok. " A konjunktívuszt igemódként emlegető szerzők, csakúgy 


