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közoktatás - számára felhasznált ri "'I" T,"'" hT"'\ TP (
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ve és ugyanazon
ban Azt hogy a
magyar kisebbséggel kapcsolatos mindenféle u.uuLJ..l..l..l. ..l.l..L<:l.'-'.l'-J,-J

re/visszaszorulásra, a országok belső

érzékeny. Az országon belüli nyelvi,
nem terjed ki ez az érzékenység.

A nyelvi verseny esetében megpróbálható ennek hozzákapcsolása a gazdasági ver
senyhez. Itt már nem egyszerűenkét, egymással érintkező nyelv viszonyáról van szó,
hanem aktív (darwinista jellegű) kiszorítósdiról. Nem a nyelvek szorítják ki egymást,
nem azok állnak egymással versenyben, hanem a mögöttük álló gazdasági és politikai
erők, illetve kulturális megszokások. Ilyen versenyszerű viszony található - bizonyos
szférákban - a régi és az üj domináló nemzetközi nyelv: a francia és az angol között.
A magyarországi idegennyelv-oktatás számára ez a választható nyelvek viszonylatá
ban válhat érdekessé. A lehetséges - nemzetközi - nyelvi konfliktusok felsorolása
nem tartozik ide.

A nyelvek iskolai tanításának problematikája

Aki a közoktatás ténylegesen létező szerkezetéből indul ki, annak számára az élő ide
gen nyelv egyike az iskolai tantárgyaknak. Mint ismeretes az élő (modern) idegen
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iskolai oktatása fokozatosan vált önálló iskolai tanrárggyá (előrelépvea larin

tanítás árnyékából).
A tantárgy volt, amelynek többféle funkció-

....., .......... '-1'1--" ........ J.LlJ.~V"U:4LJ(:4.u nyelve; később "-'J.J.l.J.~ ...."IJLJ"-'0..l PC'7!rA'7r-r,6,



a magyar
, másrészt a magyar hagyomány is kate-

Y"I 1":'''''-'1 sugall. ellenére nyilvánvaló, hogy nehezebb angolul tanulni egy ma-
gyar anyanyelvűnek, mint egy németnek, vagy vagy hollandnak. Ez
nem triviális. A típus nem korlátozódik a grammatikára; ez annak ellenére
állítható, hogy ritka a példa szorosan vett nyelvleíráson (fonológia, morfológia, és
szintaxis) kívül eső nyelvtipológiára.

Feltehető, hogy a nyelv unió (Sprachbund) keretében alakultnak ki olyan nyelvi
szimbiózisok, amelyek kihatnak a szemantikára, szókincsre, a szóalkotás bizonyos
részeire, a frazeológiára. Ezáltal egyes eltérő grammatikai típusú nyelvek is közelebb
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tevékenység során rprrn ,,'>c"-,,:::>rpC'Prl

lálható.)
Ezen hogy a magyar (illetőleg magyarországi)

cionális analfabétákat nem szabad számításon kívül hagyni az idegen nyelvekkel
\....-u'--'.lC-LL.UU.l.l. Ezt a problémát, persze, szisztematikusan kell majd megvizsgálni.
valószínűnek tartom, hogya) a funkcionális analfabéták számára prohibitív módon
használhatatlanok a jelenlegi magyarországi iskolai nyelvtanulási eljárások; b) ettől

függetlenül a funkcionális analfabéták egy részének nagy szüksége lehet a magyaron
kívül más nyelv bizonyos fokú használatára.

Mindenkinek szüksége van-e egy idegen nyelvre?

Nincs; így például Nagy-Britannia és Írország lakosai esetében ez evidens. Nekik arra
van szükségük, hogy mások tudjanak velük angolul kommunikálni. Ez arra -
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hogy feltehetően egyre több embernek van szüksége arra, hogy más nyelvűekkel is

tudjon kommunikálni; ennek a feladatnak azonban többféle megoldása képzelhető el.
Egy olyan méretű országban, mint a mienk, elméletileg nyilvánvaló, hogy szüksé

ges egy másik nyelv ismerete ahhoz, hogy más országbeliekkel kommunikálni tud
junk, amennyiben ennek szüksége támad (most tekintsünk el a határon túli magya
roktól és magyarul is tudóktól) . De mitől támad szükséglete? Ez az, aminek a vizsgá
latára - tudomásom szerint - eddig nem került sor. Ha ezt a szükségletet a rendszeres
munkavégzéssel hozzuk kapcsolatba, akkor kiderülne, hogy jelenleg meglehetősen

csekély lehet a mindennapos nyelvttídásra irányuló szükséglet néhány munkaterület
kivételével; ezek a nemzetközi közlekedési forgalominal, a külgazdasággal, a nemzet
közi kulturális és kommunikációs kapcsolatokkal függenek össze. Ezeknek nagy több
sége felnőtt korú (legalább) érettségizett szintű feladatkörnek felel meg; érdemes vol
na kiszámítani, hogy a munkaképes lakosságnak ez hány százalékára terjed ki.

Mivel a nyelvhasználat dolog, ezért bármilyen megszerezhető.A
nem pedig valamely osztályzat vagy mutató

...... LJ ..."'_"-' ....... LJ ....' ...... és határok mentén "..."... c;>~1 ~::>",<Tn. ITt C'lro'roC'lr"",-t ""I"".,...,....,



~ ... ~,...+-~~Á..-... Tamás és mások
'l"Clr.'I"Cl"'Clnt-",t-'í"tT +-L~I""""""c>"',Á""r>lr többek közt

épp a "közvélemény" formájában tükrözik a Tehát ezek nemcsak az
adott felmérés tárgyáról adnak felvilágosítást, hanem a felmérésben résztvevők as-

pirációiról is.
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Mi lehet a teendő? S kinek mi volna a feladata?

Jó volna kialakítani minisztériumi szinten egy prioritás-rendszert, s ezen belül egy
Lu...l;l.L'0'.>::..u.. .. u..u.L rendszert. Ha úgy tetszik, akkor ezt lehetne (explicit) nyelvpolitikának is
nevezni. (Természetesen egy nyelvpolitikának lehetnek egyéb fejezetei is.) A priori-

L "-'L L 'L.l.0 L""-' J.. L az említett előzmények és szempontok (vagy hasonlók) alapján nem
nehéz megalkotni. Ez összetett intellektuális tevékenység.

A támogatási rendszer kidolgózása jelenti az igazi feladatot: itt ugyanis pénzről van
nélkül nem vehető komolyan a legszebb prioritási rendszer sem. A

LaJ...lJ..\J.c;.a.L.U0L rprl r1 C''""Tpr alapját látom, hogy kormányzati adminisztratív; illetve
ott ahol anélkül nem el a ........ ',..... ... ,....~ n



tanulásával is r:..,-..r"'r,-I-;:;".~

& ÖVEGES
',IIII.VI/MA.'/I. Education in

r-x'arr,11ntnf! Hlint;rar,lan Learner/
.AJ U>...lU LJ '--CJ\., The Biritish
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oktatás, 2.)

ANDRÁSSY GYÖRGY (1 Njelvi jogok. A modern
állarn nyelvijogánal? alapvető kérdései) különös tekin
tettel Európára és az európai integrációra. Pécs, Janus
Pannonius Tudományegyetem Európai Központja.

BALASKÓ MÁRIA & KOHN JÁNOS (eds) (1999) A
nyelv mint szellerni tőke. A VIII Magyar Alkal
mazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyíb'
teményes kiadása. SzoD1bathely, Magyar Alkalma
zott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola.

BALÁZS GÉZA (1998) Magyar nyelvkultúra az ez
redftrdulón. Budapest, A-Z Kiadó.

BÁRDOS JENŐ (2000) Az idegen nyelvek tanításá
nak elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest, Nem
zeti Tankönyvkiadó.

BARTHA CSILLA (1999) A kétnyelvíiség alapkérdé
sei. Budapest, Osiris.

BECKER, HENRIK (1948) Zwei Sprachanschlüsse.
Leipzig/Berlin.

BORGULYA ISTVÁNNÉ (1999) Felkészülés az EU
csatlakozásra: új tartalmi elemek a nem filológus

CHRIST,
ka kihatásai az ldE~gennye,lv-IDlz1tat:ásra.

GYÖRGY & DERÉNYI (eds) Nyelv, hata
lom, egyenlőség. Njelvpolitikai írások. Budapest,
Corvina.

CRYSTAL, DAVID (1998) A nyelvenciklopédiája. Bu
Osiris.

CSERNUSNÉ ORTUTAY KATALIN & FORDINTOS ÉVA
(eds) (2000) Nyelvi jogok Veszprém, VeS'7.nn~ml

EgyeteD1i Kiadó. (Nyelv, politika, oktatás, 3.)
Cs. CZACHESZ ERZSÉBET (1998) Olvasás és peda

gógia. Szeged, Mozailz Oktatási Stúdió.
DEÁK PÉTERNÉ & MÁTÉ GYÖRGYI (eds) (1997) A

nyelvtanulás ftlyamata és mérése. Pécs,
Franca Csoport.

DÖRNYEI ZOLTÁN (1996) Motiváció és motiválás
az idegen nyelvek tanításában. Modern Nyelvok
tatás, No. 4.

EINHORN ÁGNES (ed) (1998) Vizsgatárgyak, vizs
gamodellek I Német nyelv. Budapest, Országos
Közoktatási Intézet.

ENYEDI ÁGNES & MEDGYES PÉTER (1998) Angol
nyelvoktatás Közép- és Kelet-Európában a rend
szerváltozás óta. Modern Nyelvoktatás, No. 2-3.

* A bibliográfiának csak egyes tételeire hivatkozok a szövegben; azonban ezek a könyvek és cikkek együttesen
szolgáltak a témáról való jelenlegi gondolkozásom alapjául. - Sz. Gy.
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GLATZ FERENC (ed) (1999) A magyar nyelv az in
ftrmatika kordban. Budapest, MTA.

GOMES DE MATOS, F. (1997) A tanulók és tanárok
nyelvi jogairól. Modern Nyelvoktatds, No. 4.

Az idegennyelv-képzésfejlesztése afelsőoktatdsban. A
FEFA idegen nyelviprogramjdnak eredményei. Ter
vek és lehetőségek az idegen nyelvi képzés fejleszté
sében. Budapest, Felsőoktatási Fejlesztési Alap
programok Irodája, 1999.

IMRE ANNA (1999) Az idegennyelv-oktatás kiter
jedésének hatása a nemzetiséginyelv-oktatásra. In:
VÁGÓ IRÉN (ed) 1ttrtalmi vdltozdsok a közoktatds
ban a 90-es években. Tánulmdnykötet. Budapest,
Okker Kiadó.

HORVÁTH ZSUZSANNA (1998) Anyanyelvi tuddstér
kép. Budapest, Országos Közoktatási Intézet.

KAHÁNNÉ GOLDMAN LEONÓRA & POÓR ZOLTÁN
(eds) (1999) Európai dimenziók a hazai nyelvok
tatdsban. Veszprém, Tallér Kiadó.

KISZELY ZOLTÁN (ed) (2000) Idegennyelv-tanítds a
felsőoktatdsban. Székesfehérvár, Kodolányi János
Főiskola. (Kodolányi Füzetek, 6.)

lABRIE, NORMAND (1993) La construction linguistique
de la Communauté européenne. Paris, Champion.

LESZNyÁK ÁGNES (2000) Az angol mint lingua
franca a nyelvoktatásban. Problémák és perspek
tívák. Modern Nyelvoktatds, No. 2-3.

MAJOR ÉVA (2000) Milyenfajta angol nyelvtudás
ra van a nyelvigényes munkakörökben?
Vizsgálat a munkaadók elvárásinak felmérésére.
Modern No. l.

MA]OROSI & PERlÉS ISTVÁN (eds) (1998) A

G. MOLNÁR BARBARA (ed) (1998) Nyefvpofitika.
Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó. (Nyelv,
politika, oktatás, l.)

PETNEKI KATALIN (2000) A szaknyelvoktatás né
hány elméleti és módszertani kérdése. Modern
Nyelvoktatds, No. 2-3.

PINKER, STEVEN (1999) A nyelvi ösztön. Hogyan
hozza létre az elme a nyelvet? Budapest,Typotext.

POLYÁK ILDIKÓ (ed) (1997) Hetedik Orszdgos AL
kalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest} 1997.
dprilis 3-5. I-II. Budapest, Külkereskedelmi Fő

iskola.
PRÓSZÉKY GÁBOR & KIS BALÁZS (1999) Szdmító

géppel - emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés
szdmítógéppeL Bicske, SZAK Kiadó.

SZAB LYÁR ANNA & MORVAI EDIT (eds) (1998) Kap
csolatok. Didklevelezés és didkcsere az idegennyelv
oktatdsban. Budapest, Soros Alapítvány.

SZÉPE GYÖRGY (1998) Anyanyelvi nevelés a több
nyelvűvilágban. In: LENGYEL ZSOLT & NAVRACSICS
JUDIT (eds) AlkalmazottNyelvészeti Tanulmdnyok.
Közép-Európa. Vol. 2. Veszprém, Veszprémi Egye
tem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéle

SZÉPE GYÖRGY & DERÉNYI ANDRÁS (eds) (1999)
Nyelv} hatalom} egyenlőség. Nyelvpolitikái írdsok.
Budapest, Corvina.

SZÉPE GYÖRGY (1999) Az európai nyelvpolitika
problémája. új Horizont. 1999. évi különszám.

TERESTYÉNI TAMÁS (1996) Írás- és olvasásnélküli
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