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Előszó
Az emberiség históriája során számtalan esetben előfordult, hogy különböző nyelvek különféle kultúrákkal találkoztak, és ezeknek a találkozásoknak az eredménye – pozitív és negatív
értelemben is – nagyon sokféle volt. A szerkesztő hisz abban, hogy – a szegedi szűkebb és a
magyarországi tágabb környezetünkben – ezek a találkozások a jövőben csak gazdagíthatnak
valamennyiünket. Úgy vélem, ebben a szellemben sikerült megrendeznünk – barátok, kollégák és munkatársak segítségével – a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust. Ennek előadásaiból válogattuk azt a gyűjteményt, amelyet most kezében tart a kedves Olvasó.
A nyelvek és kultúrák találkozása című kötetben a plenáris ülésen elhangzott előadások teljes szövegét (illetve egy esetben kivonatát), valamint a Kultúrák és nyelvek, Szociolingvisztika,
Pszicholingvisztika, Szaknyelvek, A mobilkorszak nyelvezete, Gyakorlati és elméleti nyelvpedagógia és Fordítástudomány című szekciókban elhangzott előadások írott változatát közöljük.
A megközelítőleg azonos terjedelművé szerkesztett előadásszövegek – a szekciókon belül –
az ábécé sorrendjét követik. Az utólag írt jegyzeteket, hivatkozásokat és irodalmat lehetőség
szerint meghagytuk eredeti formájukban.
A központi kötetünkben nem szereplő kerekasztal-beszélgetések, műhelyviták, illetve
szekciók előadásainak egy része a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai I-III. sorozat folytatásaként, másik része nyelvész kollégáim szerkesztette periodikák különszámaként fog megjelenni az alábbiak szerint:
A Kontrasztív nyelvészet szekció anyagát Székely Gábor, a szekció vezetőjének szerkesztésében a Nyíregyházi Főiskola jelenteti meg a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai sorozat IV. köteteként.
Az Alkalmazott kutatások a szlavisztikában szekció anyagát az SZTE
JGYTFK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéke és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke közösen fogja megjelentetni a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai sorozat V. köteteként.
A nyelvészet alkalmazása az anyanyelvi nevelésben és a Szöveg, stílus
szekciók anyaga A pedagógus-továbbképzés kiskönyvtárában, az „Alkalmazott
nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában” című sorozat 3. köteteként
fog napvilágot látni (szerkesztő: Galgóczi László).
A szegedi (2002) és pécsi (2001) kongresszus nyelvpolitikai kérdésekkel, valamint az Európai Unió nyelvhasználatával foglalkozó előadások írott változata a
„Szekszárdi alkalmazott nyelvészeti füzetek” 2. kötetében jelenik meg (szerkesztő: Drescher J. Attila).
A magyar mint idegen nyelv szekció anyaga Szűcs Tibor gondozásában
a Hungarológiai Évkönyv 4. kötetében jelenik meg 2003-ban (szerkesztői: Nádor
Orsolya és Szűcs Tibor, Pécs).
A szegedi és egyúttal a pécsi kongresszusok lexikológia, lexikográfia tematikájú anyaga a Fasciculi Linguistici Series Lexicographica sorozat 3. köteteként
(sorozatszerkesztők: Tóth Szergej és Vass László) Szegeden, a Generalia gondozásában fog megjelenni (szerkesztők: Földes Csaba, Fóris Ágota és Tóth
Szergej).
A kerekasztal-beszélgetések közül a Ha megdobnak szóval, dobd vissza…
(Káromkodás, szleng, nyelvi játék) a Nyelvészeti Füzetek 6. kötetében jelenik
meg, előreláthatóan 2003-ban (sorozatszerkesztők: Tóth Szergej és Vass László).
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A többi szakmai beszélgetés és műhelyvita kazettákon illetve kéziratban
várja a feldolgozást és kiadást.
A pécsi konferenciakötet szerkesztőihez hasonlóan a szegediek is köszönettel tartoznak
azoknak a szerkesztőknek és kiadóknak, akik vállalkoznak a fenti, témakörök szerint elkülönített, és ezáltal szakmailag is jobban kezelhető anyag kiadására. Külön köszönet illeti Szépe
György professzor urat, aki fáradhatatlan tudományszervezőként mindvégig segítette munkánkat.
Köszönetet mondunk továbbá mindazoknak, akik munkájukkal tartalmasabbá és formai tekintetben szebbé tették gyűjteményes kötetünket.
A szegedi kongresszus után – anyagának ismeretében – a szerkesztőnek megerősödött az
a nézete, miszerint az erősen gyakorlatorientált alkalmazott nyelvészet számtalan, és nem feltétlenül csak nyelvészeti tudományhoz tudja hozzátenni – felelőssége és szakmaisága tudatában – a nyelv működéséről vallott nézeteit és tudását. A szegedi kongresszus Összefoglalók
című kötetének előszavából idézek: „Míg a klasszikus nyelvészeti tudományok már az antik
időktől fogva az úgynevezett örök, nagy kérdésekkel foglalkoztak, addig az alkalmazott nyelvészet a sok kicsi, de mindennapjaink szempontjából fontos kérdés megválaszolására vállalkozik
úgy, hogy a gyakorlatorientáltsága semmiképpen sem jelenti az elméletiség hiányát”.
A szerkesztő úgy ajánlja e kötetet olvasói szíves figyelmébe, mint ami ezt a meggyőződését
támasztja alá.
Szeged, 2003.
Tóth Szergej

P lenáris előadások
Szépe György
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

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 – kerekasztaltól.)
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 gyakorlat, akár a jövőre irányuló problémák szempontjából tekinthetők ezek fontosnak.

2. Diszciplínánk kialakulása és jellege
A kelet-közép-európai alkalmazott nyelvészet kialakulásától kezdve (szervezetszociológiai
műszóval) „mozgalmi” jellegű volt; vagyis nem (felsőbb) intézményekből rendelték 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 nyelvtanárok, egyetemi tanársegédek, tudományos segédmunkatársak, fiatal adjunktusok (s néhány 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 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 „naiv” módon interdiszciplináris volt; vagyis nem kellett senkinek sem felhívni a figyelmét arra, hogy egy komplex probléma vagy a nyelvvel (is) kapcsolatos gyakorlati feladat megoldásához 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.
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3. A tematika és jellegzetességek változatai
Most azokról a diszciplínákról lesz szó, amelyekkel az alkalmazott nyelvészet együttesen
fordult elő: ne tessék minden esetben tudományelméleti 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 nyelvészet”-ben akkoriban egyaránt előfordult az akkoriban már tisztes múltra visszatekintő nyelvstatisztika (úgyis mint „kvantitatív nyelvészet”), az akkoriban csecsemőkorát élő számítógépes nyelvészet, valamint számos egyéb – matematikai ághoz is köthető – megközelítés. Kétségtelenül az „algebrai nyelvészet” volt a legjelentősebb; ennek révén indultunk el az egzaktabb tudományelmélet irányában.
(Hadd idézzem fel azt a döbbenetet, 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, a valamint az idegen nyelvek oktatásában s a két területet
összekapcsolni hivatott kontrasztív nyelvészetben.
Az „általános és alkalmazott nyelvészet”-ben az „általános” voltaképpen a „különös”-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 ezt a kongresszust rendező tanszék Szeged (ezen kívül Veszprémben és
Szombathelyen). 2001 óta alkalmazott nyelvészeti 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 jelentkezett világszerte – Magyarországon a legelsők között – az „anyanyelvi nevelésben/oktatásban alkalmazott nyelvészet”. Ez a diszciplína reformista változata a régebbi anyanyelv-pedagógia (didaktika/metodika) diszciplínának, bár a szakma mindkét név alatt művelhető. Másik példa
a fordítástudomány (akár mint az alkalmazott nyelvészet ágazata, akár mint önálló tudományterület). S még egy új szakterület: az alkalmazott nyelvészet története, amely átfedésben van az
idegennyelv-oktatás történetéve: a nevelés-történet egyik fejezetével s természetesen a
művelődéstörténettel.
Már a hatvanas évek második felében napirendre került Magyarországon az alkalmazott
nyelvészet tevékenységének, tematikájának belső rendezésére. Fodor István a tudományok viszonyaiból vezette le az alkalmazott nyelvészet rendszerét kiváló könyvében; 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 nemzetközi
kongresszusokon. Nemrég a veszprémi Alkalmazott Nyelvtudomány című folyóiratban jelent
meg erről a témáról nagyon tanulságos összeállítás.

5. Az átfedésben levő, illetve rivális diszciplínák
Legjelentősebb rivális diszciplína a nyelvpedagógia, amely elsősorban az idegen nyelvek
oktatásával kapcsolatos. (Érdekes módon az anyanyelvre nem terjed ki ez a műszó.) Az alkal-
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mazott 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 computeres 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 szótárkészítést 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 megközelítések 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 orvostudományok 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 alkalmazott 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 grammatikaelmélet)
elengedhetetlen része az alkalmazott nyelvészek és nyelvtanárok kiképzésének és felkészítésének, egyelőre azonban az elméleti szintű nyelvészet csekély mértékben létezik fogyasztásra
alkalmas formában. Ez felhívja a figyelmet a nyelvészeti (a nyelvről szóló) ismeretterjesztés
fontosságára: erre 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 szemben). Ilyen például
a Petőfi S. János által kidolgozott szövegtudomány, a nyelvfilozófia, a neurolingvisztika, valamint a szociolingvisztika egyik változata, vagy az írott szövegek számítógépes feldolgozása. Az

10

PLENÁRIS

ELŐADÁSOK

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 kommunikációt 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 paradoxonja: 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.
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; a) 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 előkészületek miatt leállt kormányszintű nyelvpolitika létrehozása; a felsőoktatásbeli „nem szakos/lektori” nyelvoktatás kiszolgáltatottságának megszüntetése; a középiskolai magyar anyanyelvi grammatika tanításának stagnálásának megállítása;
a tanítók és tanárok képzésében (és általában továbbképzésében) elfújhatóan – igen: jól hallották: elfújhatóan – pehely könnyű nyelvészet kicserélése; a nyelvi és kommunikációs komponensnek a szakképzésbe történő integrálása; a tudományos utánpótlás képzésében megmaradt 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 kihívássorozat folytatódik, s mindenki számára kínál valamilyen ösztönzést.
Ez a mi esélyünk. Ezért érdemes kongresszust rendezni.

Hidasi Judit
BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA – KANDA EGYETEM, JAPÁN

Metszéspontok: Nyelvek és Kultúrák
Az angol előretörése
Vélhetné az ember, hogy négy hivatalos nyelv elegendő egy nem egészen 8 millió lakosú
országnak. Igaz, hogy a romans nem világnyelv, de a másik három, a francia, a német és az
olasz – a maguk kultúrtörténeti és geopolitikai tekintélyével – vitathatatlanul rangos helyet foglalnak el az élő nyelvek 21. századi világpalettáján. Úgy tűnik azonban, még ez sem elég.
A globalizáció következtében ugyanis az angol nyelv tudása elengedhetetlenné vált. Ezt felismerve, a svájci kisiskolások szülei versengenek az angolos osztályokba való bejutásért, és
hogy hiba ne csússzék az esélyegyenlőség érvényesülésébe, bizonyos iskolákban sorshúzással döntik el, hogy kik azok a szerencsések, akik idegen nyelvként saját anyanyelvükön kívül
nem a fentebb felsorolt nyelvek valamelyikét, hanem az angolt tanulhatják.
Az angol nyelv lingua franca szerepe immár közhely. A lingua franca fogalom maga nem
új: a latin évszázadokig őrizte lingua franca pozícióját. Csakhogy a latin hatóköre földrajzilag és
diszciplinárisan is korlátozott volt. Elsősorban Európában tekintették annak, másodsorban mindenek előtt a tanult – egyházi és világi – körök érintkezési eszközéül szolgált. Az angol ezzel
szemben az egész világon tért hódított, tehát ebben az értelemben is globalizálódott, másrészt
szinte valamennyi szféra, az üzletitől a tudományosig, az informatikától a közlekedésig közös
érintkezési nyelvévé tette. Az angol tehát vitathatatlanul globalizálódott. Ugyanakkor megfordítva is igaz: a globalizáció egyik fő észköze az angol, illetve másképpen fogalmazva az angol
egyik előfeltétele a nemzetköziesedésnek.
Némely – még csak különösebb brit gyarmati hagyományokkal vagy múlttal sem rendelkező – ország egyenesen odáig vetemedett, hogy az angolt második állam nyelv vagy hivatalos
nyelv rangjára emelte.
Még a hazai nyelvüket legortodoxabb módon védő országokban is változni látszanak
a szokások. Franciaországban például az 1994-ben bevezetett Toubon törvény előírja ugyan,
hogy igazgatási okmányokban, hivatalos iratokban, útjelzéseknél és köztéri hirdetéseknél tilos
idegen szavak alkalmazása, amennyiben az adott fogalomra francia szó is létezik; továbbá,
hogy a francia rádióadókban sugárzott dalok legalább 40 %-a franciául kell, hogy elhangozzék,
mégis a nagy világcégek mentességet élveznek e megszorítások alól. Az Alcatel-nél,
a francia elektronikai óriás-cégnél ugyanis gyakorlati megfontolásokból az angol lett a munkanyelv.
A példák még sorolhatók lennének a világ számos kontinenséről és országából, de ragadjunk ki egy országot, ahol az angol elsajátítására a deklarált igény megvan, a pénz rendelkezésre áll, az infrastruktúra adott, a pályázati zsargonban „technical assistance”-nek titulált
anyanyelvi humánerőforrás is már-már határtalan, az eredményességi mutatók mégis lehangolóak. Miért?
Mielőtt megvizsgálnánk e jelenség okait, érdemes általában a nyelvtanulási motivációkat
számba venni.

Nyelvtanulási motivációk
A világban még soha nem volt olyan óriási a nyelvtanulási láz, mint manapság. Paradox
módon ez is persze a globalizáció következménye: a különböző országokban a legkülönfélébb
nyelveket tanulják és művelik. Míg egyesek azért tanulnak nyelveket, vagy egy bizonyos nyelvet – jelenleg főleg az angolt –, hogy nemzetközibbé váljanak, mások ugyanakkor ennek ellensúlyozására azért tanulnak nyelveket, hogy kulturális, nemzeti azonosságukat megőrizzék. Ér-
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demes emlékeztetni Konfucius híres mondására, ami egyébként az interkulturális kutatások
egyik alaptétele is lehetne:
„Men seem to do the same things all over the world, but for different reasons.”
A nyelvtanulási motivációk különfélék lehetnek:
– Ideológia, erőpolitika érvényesítése – a domináns hatalom nyelvének a ráerőltetése főleg kiszolgáltatott helyzetben lévő népcsoportokra;
– Önazonosság, identitás tudat erősítése – ami különösen kisebbségek esetében jellemző
– egyik jellegzetes példa a welszi nyelv reneszánsza Nagy-Britanniában;
– Nyelvi és kulturális jogok megőrzésének a szándéka – a québeci franciák esete jól
példázza ezt, ahol rendelet írja elő, hogy a francia nyelvű kiírásoknak dupla akkoráknak
kell lenniük, mint az angol nyelvűeknek;
– Sokszínűség megőrzésének és biztosításának a szándéka – az Európai Unió nyelvpolitikájában érvényesülő irányzat;
– Formai követelményeknek és elvárásoknak való megfelelés kényszere – például bizonyos címek, rangok, pozíciók, végzettségek, kvalifikációk elnyeréséhez kapcsolódó
követelmény;
– Nemzetközi érintkezés iránti igény – önmegmutatás vagy/és – az idegen kultúra/információ/tudás elsajátításának a szándéka.

Az angol helyzete Japánban
Értelemszerűen Japán esetében a felsorolt motivációk közül az utóbbi kettő jön számításba. Jelenleg a japán közoktatásban idegen nyelvként az angolt oktatják, az alsó középiskola első osztályától érettségiig. Ily módon 12 éves kortól 6 éven át tanulnak angolul, változó heti óraszámban. Sok helyütt a felső középiskola három osztályában irigylésreméltóan magas – heti 58 órában. A korosztály 98%-a érettségizik, és közel 50%-a tanul tovább. A felsőoktatásban
gyakorlatilag mindenütt felvételi tárgy az angol.
Ami az angol nyelv tanulási motivációját illeti, az a legérzékenyebb, azaz serdülő korban
csak és kizárólag az egyetemi felvételi vizsgákon történő megfelelésben merül ki. A felvételi
vizsgák maguk ugyanakkor tartalmilag igencsak nehéz szintet ütnek meg. Olyannyira, hogy
még angol anyanyelvűek is bevallottan zavarba jönnének egy-egy feladat megoldásakor. Erre
az ellentmondásra a magyarázat egyszerű: a közoktatásban – Yoshida Kensaku professzor
metaforájával élve – úgynevezett „akvárium-oktatás” folyik. Az aranyhalak az akváriumban
annyi – és nem több – táplálékot kapnak, amennyi az akváriumban történő életben maradásukhoz elegendő. Ha azonban véletlenül mély tengerekbe, viharos vizekre vetődnek, akkor
többnyire elpusztulnak – mert sem erejük, sem tapasztalatuk nincs az élés helyzetek kezelésére. A többnyire angolul kevéssé vagy egyáltalán nem kommunikáció-képes angol tanárok
a vizsgákra lelkiismeretesen felkészítik ugyan a diákokat (néha csak súlyos pénzeken vett külön-oktatás révén), de sem ők maguk, sem pedig a diákok nem piacképes angoltudással rendelkeznek. A tudás tesztelését az etetők végzik, akik pontosan tudják, hogy miből és mennyit
adagoltak, és korrekt módon csak ebből történik a számonkérés. Vagyis érvényesül a japán
kultúra egyik alappillérének tekinthető szemlélet: a lényeg a forma, a tartalom csak másodlagos
fontosságú.
A fiaskó ékes bizonyítéka az az összehasonlító vizsgálat, amit évente elvégeznek Ázsia 25
országára vetítve középiskolások körében az angol nyelvtudásukat értékelendő. Japán rendszeresen az utolsó vagy utolsó előtti helyet foglalja el ebben a megmérettetésben.
Japán egyetemisták vagy doktoranduszok esetében az egyik legnagyobb probléma megfelelő angol szintű angol nyelvtudással rendelkező jelölteket találni, akik nemzetközi csereprogramokban részt tudnak venni. Ezek a fiatalok ugyanis a belső japán vizsgákon megfelel-
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nek, de a nemzetközi követelményeknek nem tudnak eleget tenni és a nemzetközi angol
nyelvvizsgákon nem érik el a kívánt szintet.
A másik számításba jöhető motivációt, a nemzetközi érintkezés iránti igényt tekintve is
eléggé sajátos a kép. Ez a motiváció két irányú lehet: egyrészt törekvés arra, hogy az adott kultúra, az adott ország a világ felé nyisson, más nációkkal és országokkal jobban megismertesse
saját kultúráját, másrészt pedig , hogy a fogadó-ország maga minél több információhoz jusson
a világ más országairól, hogy közvetlen kapcsolatot, kommunikációt építhessen ki a világ más
népeivel. Ami a kifelé történő kommunikációt illeti, Japán mindig is gondosan ügyelt arra,
hogy annyit és úgy mutasson meg magából, amennyit célszerűnek tart. Ehhez kitűnő eszköz
az indirekt szabályozás: a nyelvi korlát eleve határokat szab a lehetőségeknek. Nagy számban
léteznek ugyan kiváló minőségű angol-nyelvű promóciós anyagok, de vannak területek, amelyekről angol-nyelvű információhoz jutni szinte lehetetlen. (Jogi, adminisztrációs kérdések). A
külföldnek ugyan nagy igénye lenne több angol nyelvű információ iránt, Japánnak azonban
nem feltétlenül érdeke minden ilyen igényt kielégíteni. Így ezen igények kielégítése néha boszszantó módon formálisan történik.
A külföldiek értetlenséget és csalódottságát váltják ki az olyan jelenségek, mint a nyomott
aranybetűs felirattal ellátott „Menu” füzet, ami angolnak néz ugyan ki, de valójában belül minden japánul van írva. Ezt a mintát követi az a menetrend, amelyre címlapja alapján „Railway
Time-table of Japan ” örömmel csap le a gyanútlan külföldi, majd kiderül, hogy valamennyi állomás-név kínai karakterekkel szerepel benne. A sor a használati utasításoktól a biztosítási tájékoztatókon át a végtelenségig folytatható. Formálisan teljesül az igény, a külföldinek szóló tájékoztatás ígérete, tartalmilag azonban nem.
A japán közvélemény, a japán kisember esetében pedig a motiváció hiányára mentségül
szolgáljon az, hogy szinte minden információ, minden tájékoztatás, minden, amit a világról tudni
kell és érdemes, japán nyelvre lefordítva rendelkezésre áll – mégpedig világviszonylatban is
példátlan követési sebességgel. Japánban magában külföldiekkel érintkezni és kapcsolatot tartani nem kötelesség, ha pedig valaki külföldre utazik, akkor többnyire csoportban mozog, idegenvezetők és utazásszervezők felügyelete és nyelvi közvetítése mellett.
Van azonban egy szféra, amely erősen kongatja a vészharangot: ez a gazdasági–üzleti
világ. „It is extraordinary that in the beginning of the 21st century, almost 60 years since the end
of the war ended, during which time Japan has been a member of the international community,
Japanese men in their early 30s – graduates of such prestigious universities as Waseda, Keio,
Todai and employees of such „international” firms as Sony, Canon, Matushita, Sanwa Bank –
are such poor speakers of English, so inarticulate, so unworldly and so stiff in the company of
foreigners.” (Jean-Pierre Lehmann, az International Institute for Management Development professzora.)
Leáldozott a bilaterális kereskedelmi tranzakciók kora, az exportorientált japán gazdaság és
a globalizálódó kereskedelem szempontjából megkerülhetetlen az angol mint kommunikációs
érintkezési eszköz használata. Ezen törekvések egyik úttörőjeként a Nissan és a Renault 2001
évi fúziójakor az érintett autógyárak vezetői megállapodtak abban, hogy alkalmazottaik számára az angol nyelv használatát írják elő az egymással történő kommunikációban. Rossz nyelvek
és a japáni külföldi sajtó szerint ennek az elrendelése már csak azért sem okozott különösebb
fennakadást, mert egyrészt a döntéshozókra értelemszerűen nem, hanem csak
a beosztottaikra vonatkozott, másrészt mindkét náció legendásan gyenge angol nyelvtudása
egyik felet sem juttatta érdemtelen előnyökhöz. Hanawa Yoshikazu, a Nissan elnöke kifejtette,
hogy az intézkedéssel egyrészt inspiráljak munkatársaikat a közvetlen kommunikációra, a barátibb kapcsolatépítésre, másrészt bevallottan nem elhanyagolható szempont az a költségmegtakarítás, amit a tolmácsok kiiktatása jelent.

14

PLENÁRIS

ELŐADÁSOK

Mennyire globalizált Japán?
A Foreign Policy folyóirat 2001. januári-februári számában megjelent annak az 50 országra
kiterjedő felmerésnek az eredménye, amely azt vizsgálta, hogy az egyes országok mennyire
globalizálódtak. Erre egy globalizációs index készült, amely négy paramétert vizsgál:
– Gazdasági globalizáció
– Pénzügyi globalizáció
– Személyes kapcsolatok globalizációja
– Technológiai globalizáció.
Nos, ezen mutatók mentén vizsgálva, a világ második legnagyobb gazdaságával büszkélkedő és technológiailag irigylésre méltóan fejlett Japán nem-várt módon hátul kullog: a 28. helyen. A lemaradás a legszembetűnőbb a személyes kapcsolatok globalizaciója terén. Ennek
nem elégséges magyarázata az, hogy Japán szigetország, illetve hogy Japán zsákország,
azaz keletre a Csendes Óceán határolja. Főleg nem elegendő kifogás ez a mai logisztikai lehetőségek ismeretében. Az ok egyértelműen a japánok gyenge idegennyelv tudásában keresendő. Valójában olyan gyengén állnának a japánok az angol nyelvtudással? Idegennyelvismeret
alatt Japánban ugyanis egyértelműen az angol értendő, mert a többi nyelvek ismerete
százalékosan nem értékelhető populációt érint csupán.
S. Tamer Cavusgil tanulmányában a globális kompetencia kérdéskörét vizsgálja. A hármas követelményrendszerben:
– Célországi piac ismerete
– Kultúraközi ismeretek
– Nemzetközi tranzakciós ismeretek
ugyancsak szerepel olyan igény, – nevezetesen a kultúraközi ismeretek – amivel a japánok
gyengén állnak. Talán – más okok mellett – ennek is tulajdonítható lemaradásuk a globális képességek tekintetében.

A humán erőforrás nemzetköziesedésének igénye
A „nemzetköziesedés” ugyan elérte a japán vállalatokat és szervezeteket, de nem érintette
megfelelő mértékben az embereket. A japán vállalatok globalizálódtak, de a japán humán erőforrás nem. Ennek elsőszámú kerékkötője az idegen nyelvtudás hiánya. Pedig erre égető
szükség lenne: számos vállalat külföldre telepítette termelésének és működésének egy részét.
A Matsushita Electric Industry például a világ 45 országában rendelkezik képviselettel: 300 ezer
fős alkalmazotti állományának több mint a fele külföldön dolgozik. Ilyen körülmények között
egyszerűen elengedhetetlen az idegen nyelv tudása.
Sok vállalat látszat-intézkedésekkel törekszik a globális felzárkózásra: a japán vállalati hierarchiában és általában a hivatalos érintkezésben megszokott címek és rangok helyett a keresztnéven történő megszólítás erőltetése sokakban ugyanolyan ellenérzést vált ki, mint az
Ikea üzlethálózat tegezési gyakorlata – például Magyarországon is – a vásárlók fele. A keresztnéven történő megszólítással – reményeik szerint – egy lépést tettek a nemzetközi gyakorlat
átvétele terén. Csakhogy az érintettek bevallása szerint, ez a gyakorlat inkább oda hat, hogy a
kollegák igyekeznek a megszólítást elkerülni, ami extrém esetben oda vezet, hogy általában
kerülik az egymással történő érintkezést – a megszólítási kényszer elől menekülendő.
Némely vállalat – egyik napról a másikra – bevezette azt a gyakorlatot, hogy minden nemzetközi megbeszélés, értekezlet (tehát, ahol nem japánok is jelen vannak), angol nyelven zajlik.
Az eredmény az lett, hogy az amúgy is hallgatag és véleményüket maguknak megtartó japánok
így aztán végképp nem szólalnak meg. A külföldi résztvevők meg arról panaszkodnak, hogy az
a kevés és jó példával elöljáró vezető, aki mégis veszi magának a fáradságot az angol használatára, olyan angolt használ, amely a külföldiek számára érthetetlen.
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Ezt felismerve és beismerve némely vállalatnál úgy próbálják a problémát megkerülni, hogy
úgynevezett „kulcsszavakat” mondanak csak angolul, az összekötő szöveg marad japánul. Az
angol kulcsszavakkal viszont az a helyzet, hogy a japánok azért nem értik, mert magát a fogalmat sem ismerik, a külföldiek meg azért nem értik, mert olyan japanosítási megdolgozáson
esett át a szó, hogy még a vájt fülűeknek is nehéz megérteni. Így aztán a koakonpetansu
(=core competence: „alapkészség”) vagy a sukiruappu (=skill up: „továbbképzés” értelemben)
és hasonlók elhangzása mindkét nációnak több fejtörést okoz, mint segítséget.
A torzított angol szavak japán szövegkörnyezetben való alkalmazása régtől bevett gyakorlat. Sokszor „felvágásból”, presztízs-fitogtatásból, sokszor pedig a külföldit segíteni akaró
jószándéktól vezetve ejtenek el egy-egy angolnak hitt szót. A külföldi ugyanis általában nem
ismeri föl, hogy angol szóról van szó, miután a hangállomány annyira japánosra torzítja, hogy
csak olyan külföldi számára fejthető meg, aki egyébként jól tud japánul. Az ilyen külföldinek viszont amúgy sincs szüksége a könnyítésként beillesztett angol szavakra . A japánok számára
hihetetlen, hogy ezek a japánosra deformált eredetileg angolból átvett szavak mint angol szavak nem álljak meg a helyüket. A külföldiek ugyanis nem ismerik fel őket. Ez a bűvös kör oda
vezet, hogy az egyébként grammatikailag jól felkészült japánok is – régebbi, rosszul rögzült beidegződésektől nem tudván szabadulni – folyékony angol diskurzusukban is kiejtésileg érthetetlenné torzított szavakat vegyítenek. A korai beidegződések márpedig mint tudjuk, később csak
nehezen vagy alig korrigálhatók. Ezért az az anyuka is tulajdonképpen többet árt, mint használ
gyermekének, aki tipegő kislányát „early immersion” szándékától vezetve ezen szavakkal vezényli: surori, surori! A kislányban rögzül valami, és később felnőve már csak úgy tudja kiejteni más, akár valódi angol szövegkörnyezetben is, mint: surori azt, ami valójában slowly.
A közeli pizza-bolt szórólapján hirdetett deribarii-t egyfajta helyi specialitásnak is vélhetné
az ember, mígnem a csatolt képekből világossá nem válik, hogy házhozszállítási szolgáltatás
ajánlásáról van szó. A dolog azért érthetetlen, mert maga a szolgáltatás, azaz a házhozszállítás maga ősrégi gyakorlat, alighanem jóval korábbi, mint az európai-amerikai étkezési kultúrában, és értelemszerűen japán szó is van rá, nem is egy.
A hibásan rögzült hangállomány később szinte korrigálhatatlan automatizmusokhoz vezet.
Persze, ha igaz az a kísérlet, amiről a Dias című folyóirat (2001. október 8.) beszámol, akkor
a japánok esetében az r és l hangok közötti distinkció hiánya egészen kora gyermekkori képződmény. Észak-amerikai, svéd és japán újszülötteknél vizsgálták azt, hogy az r és l hang között képesek-e érzékelésben különbséget tenni. A vizsgálatot 6 hónappal később megismételve
kiderült, hogy a japán csecsemőknek elég volt félévnyi stimulus-hiány ahhoz, hogy a két hang
közötti érzékelésre való képességüket elveszítsék. Érthető módon, ha már az érzékelés szintjén képtelenek a különbségtételre, akkor a produkció szintjén ez még kevésbé várható el tőlük.

Az angol nyelvtudás iránti igény makro-szintű deklarálása
Az utóbbi évtized több fronton megtépázta japán nemzetközi tekintélyét. Ebből az egyik az,
hogy rendkívül sok nyilvános kritika érte azért, amiért vezető tisztségviselői sem kommunikábilisak nemzetközi fórumokon. Ez az egyik oka annak, hogy több multinacionális vállalat, nemzetközi szervezet top-menedzsmentjébe nem kerülnek be kellő számban – szakmai tekintélyük,
gazdasági súlyuk és politikai fontosságuknak megfelelő arányban – japán képviselők.
A helyzet tarthatatlanságát felismerve a legmagasabb szinten is tervek és javaslatok születtek
a probléma orvoslására.
Egyik ígéretes kezdeményezés 2000 januárjában magától a miniszterelnöki hivataltól indult.
A 21. századi Japán vízióját felvázoló tanulmány reális lehetőségként jelöli meg az angol második hivatalos nyelvvé való avanzsálásának ötletét. Ezt a sajtó, az akadémiai világ, de
a közvélemény is egyenlőre leszavazta ugyan, de mint opció időnként fel-felvetődik.
Egy másik bevezetés alatt álló program a közoktatásban folyó angol nyelvoktatás megreformálásának akció-terve. Ennek a kidolgozása folyamatban van, és több vonatkozásban re-
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mélhető némi előrelépés megvalósulása esetén. Például egyik konkrét elemeként, a jelenlegi
12. életévről a 9. életévre tervezik leszállítani az angol-tanulás megkezdésének korhatárát.
Immár 12 éve működik Japánban az úgynevezett JET program (Japan Exchange and
Teaching), amelynek a keretében 3 éves szerződéssel anyanyelvi angol tanárok oktatnak angolt a közoktatástól egészen az egyetemi szintig. Számos angol-anyanyelvű tanár tapasztalatai
is megerősítik azt, hogy a japán diákoknál felmutatott eredmények jóval szerényebbek, mint
más országokban.
Miért?
Sajátos módon – talán kicsit szeméremből, talán kicsit bizalmatlanságból, de lehet, hogy
egyszerűen ismerethiányból –, kevés szó esik azokról a kulturális-mentális tényezőkről, amelyek meggyőződésem szerint a legfőbb kerékkötői az angol – vagy bármely más idegen nyelv
elsajátításának – japán közegben.

A japánok nyelvelsajátítását gátló kulturális okok
MENTALITÁS
Közismert, hogy bizonyos kor fölött lassabban megy és több erőbefektetést igényel az
idegennyelv-tanulás, mint fiatalabb korban. Idősebb korúak tehát nem is mentegetőznek különösebben nyelvtudásuk hiányosságai miatt, és a közfelfogás sem várja el tőlük a nyelvtudást. A
fiataloknál – gondolná az ember – már más a helyzet. 2001 őszén Shinjo Tsuyoshi baseballsztár azonban már-már dicsekvéskent újságolta a TV-kamerák előtt, hogy a New York-i Met
csapatnál töltött egy év alatt egy szót sem tanult meg angolul – amit a sprotriporter cinkos és
megértő kuncogással nyugtázott.
Ne essünk a déja vu csapdájába! A látszat csalóka. Az ellenállás nem magának a nyelvnek,
vagy a nyelvvel azonosított kultúrának szól – mint amire történelmi példák alapján hajlamos
asszociálni az ember. Az amerikai kultúra iránt ugyan sokan viseltetnek Japánban felemás érzésekkel, de a felmérések bizonysága szerint arányaiban még mindig sokkal többen vonzódnak felé, mint bármely más idegen kultúra vagy annak képviselői felé. De a viselkedés nem is
nyegleségnek tudható be. Nem azt akarta érzékeltetni, hogy esze ágában se volt energiát fektetni a tanulásba. Szemben az európai viselkedési mintákkal, ahol sikk munka nélkül eredményt elérni, Japánban a munka, az energia-befektetés, az igyekezet nem szégyellnivaló. Mindenki legjobb tudása szerint igyekszik és ezt nem titkolja. Ha valami szégyellnivaló a japán értékrendben, akkor inkább az, ha valaki elüt a többiektől.
Így tehát a baseball-sztár viselkedésében az a japán nemzeti karakterisztikum manifesztálódik, hogy 'én se lettem jobb nálatok. Mint igaz japán hazafi, nem tagadtam meg önmagamat,
én se tudok angolul, ugyan úgy, ahogy ti se tudtok angolul'. Tehát amit kifejezett, az egyfajta
azonosulás a környezettel, a szolidaritás érzékeltetése a többiekkel.
Ismeretes a sokat idézett japán közmondás, hogy a „kiálló szöget be kell verni”. A szög
vagy azért áll ki, mert gyenge, mivel lazán lett beverve, vagy azért, mert erősebb és nagyobb
a többinél. A társadalmi kontroll egyiket sem tűri. Tehát valahányszor fennáll a veszély, hogy
valaki akár negatív, akar pozitív irányban elhajlik a közösségtől, akkor megfelelő manőverek
mobilizálódnak a közös csatornába való terelés érdekében. Az okosabbja a besorolást – akar a
gyengébb mezőnybe – saját magától megteszi, és nem várja meg, hogy erőszakkal visszaszorítsák az átlagba, vagy ami ennél sokkal rosszabb, hogy kivesse magából a közösség.
Ezért sokszor célszerű alulteljesíteni és tudatlannak tűnni. Legalábbis hazai pályán. Japán
közegben. Sajátos módon a tudatlanság Japánban nem stigma, nem baj, nem nevetik ki érte
és nem is vetik meg érte az embert. A tudatlanság demonstrálásával pozíciót lehet szerezni
egy adott közösségben, ahol valaminek a nem-tudása a közös nevező. Miután a tömegben
magában bármely náció esetében a gyengébb képességűek többen vannak, mint a kiugró képességűek, ezért az átlaghoz való felzárkózás igénye csak a lefelé történő nivellálás módszerével képzelhető el. Sokkal nagyobb bűn az, ha valaki „okosabb”, tanultabb a többinél. Az ilyen
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egyed jól felfogott érdeke, hogy ezt a tudást rejtegesse. Ezért az esetlegesen jó angol nyelvismerettel rendelkezők is önvédelemből szinte letagadják társaik jelenlétében a tudásukat. Persze ez részben a japán viselkedési etikett szokatlanul magas szerénység-demonstrációs indexével is magyarázható. Kevesebbnek, kisebbnek és jelentéktelenebbnek illik feltüntetni magát
az embernek, mint amilyen valójában.

A JAPÁN KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK SZORÍTÁSÁBAN
A tájékozatlanság, a tudatlanság, a bizonytalanság kifejezését számos nyelvi eszközzel
támogatja a japán kommunikációs stratégia. A kommunikációs etikett nem engedi meg, – még
a kognitív kompetencia megléte esetén sem – a világos, határozott fogalmazást. A nyelvi viselkedés a hezitációt, a bizonytalanságot, a többértelműséget premizálja.
My next class was the Rotary Club. This class is all men except for Mrs.Sueyoshi, who
attends with her husband.
Mrs.Sueyoshi: My son will marriage soon.
English teacher: Really? Congratulations. Have you met your son’s fiancée?
Mrs.Sueyoshi: We meet last week.
English teacher: What doés she do?
Mrs. Sueyoshi: Uh, hmm, I don’t know. My son doésn’t talk much about her.
English teacher: I see. What doés your son do?
Mrs. Sueyoshi: He work for running water bureau. Maybe.
(Japan Times, 2001. nov. 17. „Japan Lite” column)
A fenti dialógus nem csak grammatikai hibái miatt jellegzetes (pl. a névszói és igei alak felcserélése, a harmadik személyű igerag elhagyása, a múlt idő tévesztés, stb.), hanem azért is,
mert elgondolkoztatja az angol partnert, hogy vajon tényleg nem tudja-e egy anya, hogy hol
dolgozik a fia, vagy pedig nem akarja megmondani. Valójában feltehetőleg egyikről sincs szó:
nyilván tudja, szívesen meg is mondaná egyenesen, ha ezt a saját kommunikációs etikettje
megengedné. Azonban nem engedi meg. Ezért kénytelen a szöveg végére egy „bizonytalanító”
partikula-félét biggyeszteni. Ettől azonban az egész angol dialógus bizarrá válik.

ZÁRKÓZOTTSÁG
Még nehezebb a helyzet az olyan esetekben, amikor a bizonytalanságot azzal a stratégiával éri el a kommunikáló, hogy nem mond ki üzeneteket, vagy csak részben fogalmaz meg
gondolatokat.
Kawabata Yasunari, az első japán irodalmi Nobel-díjas (1968), a Hawai Egyetemen tartott
előadásában kifejtette, hogy a japánok a „néma megértés”, azaz egyfajta telepátia révén kommunikálnak, mert számukra az igazság nem a kimondottban, hanem a beleérzett üzenetben
van. („…the Japanese communicate by means of a quiet understanding, a kind of telepathy,
since for them truth lies in the implied rather than the stated.”)
Nos, mondani se kell, ezek az értékek homlokegyenest ellentétesek az európai és különösen az amerikai viselkedési, érintkezési és kommunikációs mintákkal. Hiszen az európaiamerikai kultúrkörben a magabiztosság, a tudás, a jól-értesültség demonstrálása és a kifejezőkészség csillogtatása a díjazott minta.
Mindezeknek a japán érintkezési és kommunikációs mintákon felnőtt és nevelkedett nyelvtanulók nehezen tudnak megfelelni. Különösen akkor, ha steril japán környezetben kell tanulni
egy idegen nyelvet. Miután a kontextus maga japán, így ez rányomja a bélyeget az egész
nyelvtanulási folyamatra és a nyelvprodukciós folyamatra is.
Kedvezőbb a helyzet, ha valaki külföldön tanulja a nyelvet. Ekkor megszabadulván a társadalmi kötöttségektől és közösségi nyomástól sok japán tanuló is jó eredményeket ér el. Haladása szemmel látható, és a célországi környezetben egyre sikeresebben kommunikál. Magyarországon is sok magyarul egészen kiválóan kommunikáló japánnal találkozhatunk. Ugyan-
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ezek a japánok azonban japán környezetben szinte a felismerhetetlenségig „elfelejtenek” magyarul, és hazai társaik előtt törekszenek arra, hogy megőrizzék a tudatlanság látszatát.
Ez különösen érvényes a beszélt nyelv esetén. Ugyanazok a japánok, akik szóban jól érzékelhető küszködések közepette tudják csak kifejezni magukat, írásban rendszerint aránylag
jobban teljesítenek. A szóbeli kifejezést – különösen idegenek előtt – feltehetőleg nagyobb veszélyeztetettségként élik meg, ami együtt jár egyfajta önazonosság vélt feladásával is, ami különösen viselkedéslélektani szempontból nehéz a japánok számára. Írásban kevéssé kell viselkedni, nyugodtabban, kevésbé feszélyezetten és ennek megfelelően színvonalasabban teljesítenek. Ezt oktatási gyakorlatom során szerzett tapasztalataim is megerősítik. A valós életben
azonban elkerülhetetlen a gyakori élő kommunikációs helyzetekkel való szembesülés.
A Japánban folyó angol nyelvoktatás tehát több sebből vérzik:
1. Szakmai fenntartások: maga az angoloktatás minősége több ponton problémás
– Az angol nyelvoktatás aránylag kései életkorban kezdődik el (hetedik osztályos, azaz
12. életévtől)
– A japán angoltanárok angol nyelvtudása gyakran nem megfelelő
– Az anyanyelvi angol nyelvtanárok oktatáspedagógiai felkészültsége sokszor elégtelen
illetve megkérdőjelezhető
– Az oktatás nem a piacképes nyelvtudásra, hanem a vizsgakövetelményeknek való
megfelelésre irányul
2. Adminisztrációs korlátok: oktatás-politikai merevségek
3. Szociál-pszichológiai okok: a közvélemény és a közfelfogás az angol-tudás érdemi
fejlődése ellenében hat
4. Kulturális/nyelvhasználati okok
Az egyes elemek között összefüggés és átfedés van: mindaddig, amíg az oktatáspolitika
nem premizálja a tényleges nyelvtudást, szemben a ‘papírforma-szerinti’ nyelvtudással, addig a
közfelfogásban sem várható érdemi változás. Amíg a közfelfogás nem változik, addig a kulturális-nyelvhasználati okok vonatkozásában sem remélhető elmozdulás. A tényleges közoktatási
gyakorlat megváltoztatásának a legfőbb motorja – a szükséges adminisztrációs intézkedések
mellett – a közvélemény részéről gyakorolt nyomás.
A globalizációs folyamat a maga intenzitásával és sebességével egyfajta paradigmaváltást
jelent. A paradigmaváltás során fellépő változásokra a reagálás alapvetően három típusú:
– Vannak, akik a változások előidézői;
– Vannak, akik a változások követői;
– Vannak, akik a változások szemlélői.
Japán – egyenlőre legalábbis – a globalizáció egyik alapvető és meghatározó tényezőjét illetően a harmadik csoportban helyezkedik el. A japán közvélemény előbb-utóbb rá fog döbbenni, hogy Japán sem mentes a nemzetközi munkapiac elvárásaitól. Míg a legutóbbi időkig
a munkanélküliség elvileg ismeretlen probléma volt a japán társadalomban, a belső piac beszűkülésével meg fog indulni a törekvés a multinacionális cégek és a külföldi munkavállalás
irányába. Ez pedig nyelvtudás híján elképzelhetetlen. Új nyelvhasználói elvárások rajzolódnak
ki az eddig nyelvi szigetként működő Japánban is.

Nyelvhasználói modellek
Némely ország abban a szerencsés helyzetben van, hogy államnyelvük egyúttal a világnyelv is. Az angol államnyelvű országok polgárai megengedhetik maguknak azt a luxust
– egyenlőre legalábbis – hogy a maguk monolingvális korlátai között mozogva is magukhoz
ölelhessék a világot. Csalóka persze ez a látszólagos előny: eltekintve attól, hogy mennyit veszítenek szellemi és intellektuális tekintetben a több nyelvet ismerőkhöz képest, Európai Uniós
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kontextusban máris kézzel fogható hátránnyal indulnak a nemzetközi munkaerőpiacon a csak
angolul tudó brit fiatalok.
A nyelvoktatási és nyelvelsajátítási modellek az évszázadok során a korok igényeinek megfelelően változtak. Vannak, akik beleszületnek a többnyelvűségbe, míg másoknak keserves
erőfeszítéseket kell tenniük érte. A nem-természetes, azaz tanult nyelvi ismeretek iránti igény is
a történelem során sokszor átalakult.
A multilingvális modell azt tűzi ki célul, hogy ne egy, hanem több nyelvben legyen valaki
jártas. Ez tulajdonképpen az „ahány nyelv, annyi ember” ideál leképezése: az anyanyelv mellé
lehetőség szerint ne egy, hanem esetleg két, három nyelvet is vegyünk föl tanulási programunkba. Egészen a legutóbbi időkig nagyjából ennek a modellnek igyekezett megfelelni az
elitoktatás a világ fejlett országaiban. A nyelvvizsgáztatás alapvetően három tevékenységet
kért számon: recepció, produkció és interakció. Ezeket a tevékenységeket azonban sokszor
csak inkluzíve, azaz az adott idegennyelv határain belül mérte. Az elképzelés az volt, hogy az
újabb nyelvek belepésével „szaporodik” az elsajátított nyelvek száma.
Az Európa Tanács 2001-ben megjelent „Közös Európai Nyelvi Keret” (CEFRL) programja
egy újabb modellt vázol föl: a plurilingvális nyelvhasználóét. A változás a multilingvális modellhez képest nem csak terminológiai, hanem minőségi is. A plurilingvális nyelvhasználót
megcélzó modellben ugyancsak több (az anyanyelvén kívül legalább kettő) idegen nyelv elsajátítása a cél, azonban ezek a nyelvek nem egymással párhuzamosan, hanem szinergikusan
kell, hogy működjenek. A különféle nyelvi tevékenységek tekintetében ugyancsak bővülés figyelhető meg, ami a maga módján szintén a szinergia irányában hat: belép a mediátori tevékenység, a közvetítői kompetencia igénye is. (4–5., 43., 133–134.) Ez feltehetően az EU működési gyakorlatában és a nemzetköziesedett munkapiacon zajló nyelvközi műveletek megszaporodásának igényével hozható kapcsolatba. Bizonyos fokig intézményesíti ez az elvárás
az egyébként az EU számos szervezetében, és multinacionális vállalatoknál élő gyakorlatot.
Ettől az ideáltól a japán idegen nyelvoktatási gyakorlat fényévnyi távolságban van ugyan,
mégis érdemes tanulmányozni. Japán történelme során több modernizációs ciklust ért meg.
A legjelentősebb talán a Meiji-restauráció volt 1868-ban. Ekkor az évszázadokig elzárkózottságban élő Japánnak úgy sikerült néhány évtized alatt felzárkóznia az akkor fejlett világhoz,
hogy a nyugati modell tanulmányozásával fejlődési szakaszokat tudott átugrani. Noha a nyelvtanulás és nyelvoktatás gyakorlatában csoda-módszerek nincsenek, de értékes tapasztalatok
vannak. A gazdag európai nyelvoktatási tapasztalatok néhány eleme bizonyára haszonnal lehetne kamatoztatható a megreformálásra váró japán nyelvoktatásban is.
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Hungary 1944. Magyarország az ellenség szemével
Egy ismeretlen hungaricum
Tárgyszavak: nemzetkarakterológia, nemzetkép, magyar kultúra, kultúra és nyelv

Hogyan látják Magyarországot a külföldiek? Milyenek a magyarok más nemzetek, népek
szemében? A kérdés mindig érdekes, de különösen az lehet egy olyan korban, amikor a legjobbak közül is annyian foglalkoztak nemzetkarakterológiával. A két világháború között sorra jelentek meg magyarságképpel, a magyarok nemzeti alkatával foglalkozó írások, többek között
Prohászka Lajos, Karácsony Sándor, Szekfű Gyula, Eckhardt Sándor, Németh László, Bibó
István, Babits Mihály tollából. A régiónkra jellemző nemzeti öndokumentációs kényszer (Bibó)
azzal az igénnyel párosul, hogy érdemeinkhez méltóan ismerjen és beszéljen rólunk
a világ. Elég, ha példaképpen az 1943–44-ben, a Magyar Csillag hasábjain zajló, nagy vihart
kavaró vitára gondolunk, melynek Balogh József, Illyés Gyula és Kereszthury Dezső volt a főszereplője, de mellettük különböző orgánumokban sokan mások is kifejtették véleményüket.
A vita témája az volt, hogy milyen a magyarok megítélése külföldön, és miből táplálkozik „hírünk a világban”. Illyés írta le azt a hagyományos, és sok tekinteteben romantikus magyarságképpel szöges ellentétben álló mondatot, amely végül hatalmas indulatokat váltott ki:
„A vendég-és szabadságszerető, a lovagias és deli helyett nyugaton a magyar név korcs,
sunyi, hazug, gyáva és hatalmaskodó, kérkedő és műveletlen népegyveleget idéz” Figyelembe
véve, hogy mindez a háború idején, a német megszállás küszöbén hangzott el, sokan – Illyés
szándékát félreértelmezve – úgy érezték, hogy a legalkalmatlanabb pillanatban hangoztatott,
feleslegesen önvádaskodó kijelentés rossz szolgálatot tesz az ország számára.
A véletlen folytán a kezembe került egy, a háború idején valószínűleg Londonban megjelent
kiadvány, amely a magyarokat, Magyarországot elemzi brit szemmel, britek számára.
A könyv – bár korántsem ilyen céllal keletkezett – felfogható egy lehetséges válaszként az
Illyésék által boncolgatott kérdésre.
Mielőtt bemutatnám a szóban forgó könyvet, még kitérnék arra a problémára, hogy milyen
és mennyire jelentős hatással bír a magunk és mások által megfogalmazott nemzetkép. A témával foglalkozó szakemberek gyakran hangsúlyozzák, hogy jóllehet, a nemzeti alkat sokszor
irracionalitásban gyökerező, agyonvitatott, ködös jelenség, mégis tagadhatatlan, hogy sok
esetben történelemformáló tényező.
Csepeli György szavaival: „A nemzeti sztereotípiák a közvélemény részét képezik, s a közvélemény a társadalmakban a politikai élet hathatós formálója (...) A magyar történelemre gondolva, egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a magyarokra vonatkozó, de tőlük független
kívülálló nem magyar politikusok döntéseit az adott politikus fejében élő magyar-kép és magyar
sztereotípia befolyásolta.” (Csepeli 65.)
Ezzel szoros összefüggésben azonban azt is elmondhatjuk, hogy a népről élő kép a politikai helyzetnek megfelelően változhat. Eckhardt Sándor A magyarság külföldi arcképe című
munkáját a következő konklúzióval zárja:
„Mint látjuk, ez a kép majdnem mindig a politikai helyzet függvénye. A középkorban a magyarság és a Nyugat közti ellentétek alakították ki a mindjobban halványuló ellenszenvet, majd
meg a török veszedelem adott hírt Európának a „védőbástyáról. Az újkorban, míg az abszolu-
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tizmus ellen vívtuk önvédelmi harcunkat, a magyarság volt a szabadság katonája, hősi, nemes
nemzet, mely fölényesen pazarolaj vérét közös eszményekért, de mindjárt elnyomó zsarnok,
élősdi, mihelyt a német kispolgár imperializmusával, a pánszlávizmussal vagy dakoromanizmussal találja magát szemben.” (Eckhardt 134.)
Itt rátérnék a már említett kiadvány bemutatására. A könyvet a Széchényi Könyvtárban találtam. Eredetijéhez magyarországi könyvtárakban nem lehet hozzájutni, a Széchényi Könyvtárban is csak egy fénymásolt példány található, amely nagy valószínűséggel az egyetlen az
országban. A rejtélyességet fokozza, hogy kevés könyvészeti adat áll rendelkezésünkre.
A katalóguscédulán Hungary szerepel címként, de mivel hiányzik az előlap, ez nem ellenőrizhető. Egyéb vonatkozásban mindössze annyit árul el, hogy 1944-ben adták ki Londonban, de
ezek az adatok is csak a katalógusban szerepelnek, a fénymásolaton nem. A könyvtár alkalmazottjai többszöri próbálkozás után sem tudtak több információt adni, de feltételezik, hogy
a könyv nem hivatalos úton, és kizárólag fénymásolat formájában került az állományba.
Bizonyos adatok arra engednek következtetni, hogy a szerző(k) nagy valószínűséggel kapcsolatban állt(ak) egy vagy több magyar informátorral.
A szöveg alapján a következők körvonalazódnak:
– Egy, a második világháború idején Magyarországra készülő katonai alakulat, csapat számára készült. Feladatuk nem egyértelmű, de a szerző már feltételezi Magyarország háborús
vereségét, s valószínű, hogy a katonák Magyarország megszállásában vettek volna részt.
A lehetséges szálláshelyekkel kapcsolatos információk alapján úgy tűnik, nagyobb számú
katonát készültek Magyarországra küldeni
– Brit katonák részére, de nem katonai céllal íródott. A rövid bevezetésben ez olvasható:
„This book has nothing to do with military operations. (...) It deals only with civilian life in Hungary and with the way you should behave to the Hungarian civilian population.”
– A kiadás idejét az alábbiak alapján próbáltam meghatározni. A könyv tartalmaz egy rövid
áttekintést Magyarország történelméről a honfoglalástól az 1944. márc.19-ei eseményekig.
A szöveg Magyarországot végig háborúban álló, ellenséges országként említi, tehát bizonyos,
hogy még a háború idején, de már a német megszállás után íródott. Néhány adat arra enged
következtetni, hogy 1945 előttről származó kiadványról van szó. A pénz értékéről szóló rész tanúsága szerint a pengő még nem inflálódott. Nem említi a Szálasi-féle puccsot, amely a kiadás
időpontját 1944. okt. 15. előttre teszi.
A szövegből nem derül ki, hogy pontosan milyen katonai alakulatok Magyarországra érkezéséről lehetett szó 1944-ben, s ennek meghatározását nagy mértékben nehezíti, hogy a brit
hadügy és külügy egész más nézeteket vallott a britek lehetséges szerepéről Kelet-KözépEurópában. Churchill hosszú ideig hitt a balkáni partraszállás gondolatában, de a háború végéhez közeledve a britek egyre több engedményt tettek új szövetségesük, a Szovjetunió javára.
1944. októberében a moszkvai külügyminiszteri konferencián az ún. százalékos egyezmény értelmében Közép-, Kelet- és Dél-Európát orosz és angol befolyási övezetekre osztották. Magyarország esetében 20-80 százalék lett volna az arány a Szovjetunió javára. Ennek alapján
úgy tűnik, a könyv kiadásakor a britek még számíthattak arra, hogy valamilyen mértékben részt
vesznek Magyarország megszállásában.
A Figder Éva történésszel való konzultáció megerősítette azt a feltevést, miszerint a könyv
kiadása nagy valószínűséggel a külügyminisztériumhoz, a Foreign Office-hoz kötődik. Az
I. világháború utáni békeszerződések következetlenségei miatt kialakult helyzetből okulva a Foreign Office 1938-ban megbízta Arnold Toynbee-t egy speciális ügyekkel foglalkozó kutatócsoport, a Foreign Research and Press Service (Külügyi Kutató- és Sajtószolgálat) létrehozásával,
amely a külügyminisztérium félhivatalos tanácsadó és információs szervezeteként működött.
A Toynbee által csoportokra osztott szakemberek (külpolitikai elemzők, újságírók, egyetemi
oktatók) a világ különböző feszültségzónáival foglakoztak, melyek egyike a Duna-medence
volt. A szolgálat munkatársai tényfeltáró tanulmányokat, elemzéseket, sőt megoldási javaslatokat készítettek a válságövezetekkel kapcsolatban. 1943-ban Toynbee és emberei közvetle-
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nül a Foreign Office állományába kerültek, majd a háború végéig folytatták hírszerző, elemző
és tanácsadói munkájukat. Feltételezzük, hogy a tárgyalt kiadvány e szervezet információgyűjtő
munkája nyomán születhetett.
A könyv célja, hogy képet adjon az országról, a lakosságról, az életmódról. Mindezt a teljesség igénye nélkül, sokszor sztereotípiákra építve teszi, de hangvétele semmiképpen sem
nevezhető ellenségesnek. Műfajából adódóan elsősorban a mindennapi életben hasznosítható
információkkal, tanácsokkal látja el a katonákat. Tizenhárom fejezetben a következőket tárgyalja: Magyarország történelme, földrajzi adottságai, államformája, kormányzata, Magyarország
szerepvállalása a háborúban. Külön kitér a magyarok által a britekről és szövetségeseikről alkotott képre, valamint jellemzi a magyar embereket és a magyarok életmódját.
A fenti fejezetek után a függelék az alábbiakat tartalmazza:
– egy Magyarország-térkép (1940. júliusa előtti állapotok szerint ),
– összefoglaló táblázat a magyar ábécéről, hangrendszerről,
– hasznosnak ítélt kifejezések, mondatok gyűjteménye (nem szakszerű) fonetikus átírásban,
– a Magyarországon használatos mértékegységek átszámítása,
– biztonsági előírások .
Természetesen egy előadás keretein belül nem lehetséges mindezt részletesen tárgyalni,
így itt – kapcsolódva a konferencia témájához – elsősorban a könyv által közvetített magyarságképpel, illetve Nagy-Bitannia és a britek Magyarországhoz való viszonyával foglalkozom

A tárgyilagos ellenség
A szerző a szövegben újra és újra óvatosságra int a magyarokkal szemben, hisz tulajdonképpen egy Nagy-Britanniával szembenálló ország polgárairól beszél, mégis tetten érhető
a tárgyilagosságra való törekvés, és bizonyos mértékű tolerancia. Ezt igazolják az alábbi mondatok is:
„You are going to Hungary, a country wich has been our enemy in the last war, and in this. It
is important, therefore, to remember this fact howevewr friendly the Hungarians may be to you.
Always be polite and considerate to the Hungarians, but don’t go out of your way to fraternise
with them.”
„... it is important to get the general idea into your heads as to why Hungary was our enemy”
„Hungary (...) lost two-thirds of her old territory and well over half her old population, including
about three million Magyars”
„Remember that the peoples against whom they will be complaining are your country’s
allies, to whom you owe a debt of loyalty”
„Remember that a great majority of them never wanted to fight and try to put yourself in
their position. Don’t forget that it is always a ticklish business having foreign troops on your soil.
Említést érdemel a könyv álláspontja a háborúval kapcsolatos felelősség tekintetében. Fontosnak tartja elkülöníteni Németország és szövetségesei (mindenek előtt Magyarország) szerepét a háborúban. „We all know why Germany started this war – because she wanted and
always has wanted to dominate the globe” – írja némi túlzással és ellenszenvvel Németországról. Ugyanakkor, ha nem is menti fel Magyarországot a felelősség alól, de megmagyarázza politikai lépéseit, és megfogalmaz némi mentséget a számára: Magyarország egyértelműen azért
kötött szövetséget a németekkel, mert vissza akarja szerezni elcsatolt területeit, ahol
3 millió magyar él. A tranini békeszerződések igazságosságával kapcsolatban azonban nem
foglal állást, csupán tárgyilagosan kijelenti, hogy „We had made this settlement and supported
it, and Hungary’s chief neighbours were our allies.” Amellett, hogy folyamatosan a szövetségesekhez való lojalitásra inti a katonákat, többször felhívja a figyelmet a politikai kérdésekben
(mindenekelőtt Trianon és a revízió ügyében) tanúsítandó óvatosságra.:

24

KULTÚRÁK

ÉS NYELVEK

„You will hear a great deal from Hungarians about the „injustice” of the Treaty of Trianon
and about Hungary’s wrongs. It is safer not to get drawn into arguments. The subject is very
complicated one, and Hungarians are on their own ground talking about it. Remember that the
peoples against whom they will be complaining are your country’sallies, to whom you owe
a debt of loyalty”

A britek a magyarok szemében
A könyv nagy fontosságot tulajdonít a magyarok britekről alkotott véleményének összetevőire. Külön részt szentel ennek a kérdéskörnek, de a többi fejezetben is fel-felbukkannak ezzel
kapcsolatos gondolatok. Igazából kevés adattal rendelkezik arról, hogy a magyaroknak milyen
konkrét ismeretei vannak, s milyen sztereotípiákat képeztek a britekről. Sokkal inkább
a róluk kialakított kép pozitív irányba való befolyásolására helyezi a hangsúlyt.
Nyomatékosan felhívja a katonák figyelmét arra, hogy a magyarok minden bizonnyal kritikus szemmel figyelik majd csapataikat, annál is inkább, mivel a kontinens más országaihoz hasonlóan – és Nagy-Britanniától eltérően – Magyarországon is egy hagyományosabb, szigorúbb
szemlélet érvényesül a katonáskodással kapcsolatban. (Ezért ajánlja, hogy fordítsanak gondot
a szabályszerű menetelésre, ez imponálni fog a magyaroknak.) A katonák felelőssége, hogy
Magyarországon miként fogják megítélni a brit csapatokat:
„They will look with a a very critical eye on the British troops, and it is up to you to see that
they get a really good impression.”
„Remember that you are a representative of Britain: the Hungarians will form their opinion of
Britain from the way you behave.”
A magyarokat Magyarország két világháborúban játszott szerepe ellenére egyáltalán nem
tartja brit-ellenesnek (és eredendően német-barátnak sem!). Az emberek egy része örömmel
fogadná a németek helyett a briteket és az amerikaiakat. Egyfelől azért, mert feltételezik, hogy
sok tehetős ember van köztük, másfelől a szimpátiát erősíti, hogy viszonylag nagy lélekszámú
magyar kisebbség él az USA-ban, és így sokaknak van némi (ha nem is közvetlen) tapasztalata az amerikaiakról. Érdekes módon a német-barát körökről nem tesz említést.
Úgy véli, a magyaroktól a személyes kapcsolatok terén barátságos magatartást lehet várni.
Szívesen hivatkoznak az angol és a magyar lelki alkat és életstílus hasonlóságaira (ezt nem
fejti ki bővebben), amelyeket csak a felszínen létező jelenségként értékel.

Milyenek a magyarok?
A könyvben a magyarok, a magyar (viselkedés)kultúra jellemzése részint sztereotípiákon
alapul, de sok olyan információt is találunk, amely a magyar életmód, illem mélyebb ismeretét
feltételezi.
A sztereotípiák problémája érdekes kérdéseket vet fel a könyvvel kapcsolatban. A politikai,
történelmi események megítélésében tanúsított tárgyilagosság az emberek leírásakor kevésbé
érvényesül. A szövegben néhány helyen találkozunk apró “előítélet-szilánkokkal” elsősorban a
németek vonatkozásában:
„no need for you to behave like a Prussian in a conquered country”,
„not to be overbearing – you’re not Germans”
De milyenek a magyarok? Milyen az élet Magyarországon? Az alábbiakban érdekességképpen felvázolom a könyv által rajzolt magyarságkép elemeit:
– A felszínes megfigyelő számára a tehetős városi ember alig különbözik egy angol
úriembertől. De ez csak a látszat! A magyarok egészen mások.
– A magyarok büszkék és hazafiasak.
– A magyar úriember udvarias, jómodorú és vendégszerető.
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– A magyar paraszt tartózkodó, de vendégszerető. Bőkezű, adakozó házigazda. Nagy tisztelettel bánik a vendéggel.
– „Politeness is the keynote of all behaviour in Hungary”
– A vendégszeretet egyike a magyar erényeknek A vendéglátást szertartásosság jellemzi.
Ezzel máris összegyűltek azok a jellemvonások (büszke, haza- és vendégszerető gentleman), amelyek jelen voltak (és talán máig jelen vannak) a hazai és részben a külföldi köztudatban. Ezek azonban óvatosan kezelendők, elég példaként Illyés, az előadás elején idézett mondatára gondolni, vagy Bibó István szavaira a „a nekünk kijáró állandó jelzőkről”, amelyek legjobb esetben is „semmintmondók”.
Ez a kiadvány azonban a gyakorlati szempontoknak rendeli alá a jellemzést.
Az fenti karaktervonások felsorolása mellett konkrét szabályokat, tanácsokat ad arra vonatkozólag, hogy miként kell fogadni és viszonozni a magyar udvariasságot és elfogadni a
vendéglátást.
– A magyar úriember művelt, nyelveket beszél, mindazonáltal az angol viselkedési normákhoz szokott ember számára néha kiszámíthatatlanul, rejtélyesen viselkednek.
Az udvariassági szokások sokkal komplikáltabbak, mint Nagy-Britanniában.
– Az angolok számára kellemetlen kíváncsiságnak minősülő megnyilvánulások a magyaroknál az udvariassághoz tartozó viselkedésforma. Felhívja a figyelmet, hogy számítsanak olyan „tolakodó” kérdésekre, amelyek korukat, egészségi állapotukat, ne adj’isten tulajdoni viszonyaikat firtatják
– A magyarok szeretik a sportot („athletic nation”)
Hosszasan sorolja a sportolási lehetőségeket, az olyan apró részletekig, hogy a dunai evezésnél vigyázni kell az áramlatokra, avagy hol vannak jó teniszpályák az országban. Mindez első hallásra talán furcsán hat a háborús viszonyok között, de valójában ez a britek klubélet iránti
fokozott igényét tükrözi
A nő-kérdéssel kapcsolatban
– A lányokat nagyon szigorúan nevelik, és idősebb hölgyek gardírozzák őket. Legfeljebb
virágot fogadhatnak el ajándékba.
– A férfiak féltékenyek.
Az életmódról:
– A nyár forró, a tél hideg. A lakások túlfűtöttek.
– A magyar ételek érdekesek és ízletesek (de a paprikához érdemes kenyeret enni!) Tipikus magyar ételek: gulyás, pörkölt, galuska, kolozsvári káposzta, kolbászok, szalámik,
szalonna.
– A tea. Fontos kérdésként kezeli a könyv, mert a magyarok egész másképp teáznak, mint
az angolok.
– A bor erős, vízzel higítva tanácsos fogyasztani.
– A magyar kocsmákban ülve kell fogyasztani az italt. A kocsmákban, kávéházakban lehet
üldögélni, olvasgatni az asztalnál.
– Az éttermekben általában van zenekar vagy cigánybanda. Számítani kell rá, hogy a cigányprímás az asztalhoz jön, és csak nekünk játszik.
A szerző a kiadvány végén összegyűjtötte és kiemelte a legfontosabbnak vélt szabályokat
arra vonatkozólag, hogy mit tanácsos vagy nem tanácsos megtenni a magyarok között.
A szabályok a legkülönbözőbb területeket érintik, s a magyar viszonyok jellemzésén túl a brit
szemléletet is mintázzák Íme néhány példa:
Őrizkedjenek a politikai propagandától. Ne higgyék el a szövetségeseikről szóló, kedvezőtlen történeteket (bár a magyarok szakértők ebben).
Tiszteljék a helyi szokásokat.
Legyenek türelmesek, ha megértési nehézségeik vannak.
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Soha ne kiabáljanak, ha magyarokkal beszélnek. Ne lökdösődjenek a mozik, kávéházak
előtt.
Ne egyenek túl sokat, még ha kínálják is őket: valakinek nélkülöznie kell majd emiatt.
Ha kétséges az ivóvíz tisztasága, igyanak ásványvízzel kevert bort – ahogy a magyarok teszik.
Kiemelt fontosságú, visszatérő elem: minden körülmények között tartsák szem előtt, hogy
Nagy-Britanniát képviselik!
Mint ismeretes, a tervekkel ellentétben Nagy-Britannia nem vett részt Magyarország megszállásában, így megjelenése idején a kiadvány nem tölthette be eredeti funkcióját. Mindazonáltal napjainkban az érdeklődő kutatók számára hasznos adalékul szolgálhat az adott kor jellemzésének teljesebbé tételéhez.
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Teaching Culture
Tárgyszavak: idegen kultúra elsajátítása, módszerek, kultúra és nyelv

Introduction
The theoretical literature dealt a lot with the question of relationship between Language and
Culture (eg. Sapir 1921., Whorf in Carroll 1956., Hall 1976). The topic of teaching and learning culture has been a matter of considerable interest first of all to anthropologists, intercultural
communication scholars, psychologists, who have studied cultural phenomena quite apart from
their relationship to language learning. In certain respects this is not surprising because culture
learning is not exclusively the domain of language educators. On the contrary, the field is highly
interdisciplinary in nature. The contributions to the knowledge base which have come from psychology, linguistics, anthropology, education and intercultural communication are of great value,
but this material is hardly applicable to the practice of Foreign Language (FL) Education. Therefore, over the past few years much has been written about the role of culture in FL instruction
(Damen 1987., Harrison 1990., Byram and Morgan 1994., Bárdos 2002., etc.). In spite of this,
still widely exists the sceptical opinion about the learnability of FL culture. According to some of
those opinions the FL culture can’t be learnt at all. It is arguable, like it is arguable that we can
perfectly learn the FL itself. Moreover, can we declare that we are in perfect domain of our own
mother tongue and our own culture?!

The Concept of Culture Learning
Before we start to discuss the learnability of FL culture, I would like to define the concept of
Culture Learning:
Culture learning is the process of acquiring the “little c” and “Big C” culture knowledge,
skills, and attitudes required for effective intercultural communication.
As it follows from the definition, this process – the process of culture learning – engages the
FL learner (or we can call him/her Culture learner) cognitively, behaviourally, and affectively.
Before in FL education the emphasis was put on teaching the “Big C” culture (names, facts, art
and literature) and on teaching FL etiquette. Now there is the growing understanding of the importance of acquiring the “little c” culture knowledge (everyday life behaviour, and skills needed
for it). According to Paige (1997), the culture learning goals shift from the memorization of cultural facts to higher order learning outcomes such as learning how to learn about culture and it
would include:
– learning about the self as a cultural being,
– learning about culture and its impact on human communication, behaviour, and identity,
– culture-general learning, i.e., learning about universal, cross-cultural phenomena such as
cultural adjustment,
– culture-specific learning, i.e., learning about a particular culture, including its language,
and,
– learning how to learn, i.e., becoming an effective language and culture learner.
The distinction between attitudes, behavior, and knowledge, i.e., the affective, behavioral,
and cognitive domains of learning it is not new. It is based on the work of psychologists such as
Bloom and we can find the same approach in the works dealing with culture learning (eg. Klein-
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jans 1972., Damen 1987). This conceptual perspective has been finding increased recognition
among FL educators (Buttjes and Byram 1991., Byram and Morgan 1994).
Damen (1987) sees the process of culture learning as a series of stages of the development of intercultural communicative skills and personal change, which leads from ethnocentrism through varying stages of awareness and understanding to acceptance. She describes
the degrees of acculturation, showing the difficulties of meeting another culture (culture shock)
and discussing the problem of cultural critical period, and also offers different models of cultural
learning.

Teaching Culture in Foreign Language Classroom
There is the growing understanding that culture teaching/learning is an important part of FL
instruction. Still the creating of the “naturalistic setting” for culture learning in the FL classroom
is seen as a main problem. Most of researches deal with the influence of studying abroad (in
the country of target language and culture) on FL acquisition, and only few of them deal with the
classroom setting for culture learning, trying to shed light on how culture is actually presented in
the FL classroom. It is not arguable that teaching culture is extremely difficult task in the classroom settings, and most of the FL teachers are not prepared for it. Though for the majority of
FL students (see the survey results in Golubeva 2002) learning culture in the target culture
country is still only a dream1. But even if the students get the chance to study FL abroad, it
does not necessarily follow that they take advantage of the situation to learn and understand FL
culture. Freed (1995) found that the benefit derived from an overseas experience depended on
the type of contact students had during their overseas stay and their language level. In general,
those individuals who had interactive encounters (socializing with host culture persons) gained
more than those who engaged in non-interactive behaviors (watching TV or reading in the FL).
However, the author also found that non-interactive contacts were more beneficial to upper
level students. The research findings show that the effects of a study abroad experience on
culture learning are complex in nature. In general, study abroad appears to enhance feelings of
self-confidence and self-esteem as well as positive attitudes toward language and culture learning. But this directly depends on the type of student’s personality. Hannigan (1990) found a
strong relationship between successful intercultural communication and certain personal traits
such as: cultural empathy, flexibility, organizational skills, and superior linguistic skills. Thus, I
dare to propose the following hypothesis that for the students who have not the above mentioned traits the classroom setting for culture learning is less stressful therefore more successful. As a proof for this hypothesis may serve the findings that even one (!) negative experience
abroad can also dominate the person’s perspective about the new culture, impede language
acquisition and culture learning as well, reinforcing the negative generalizations.
Summarizing, there are strong calls for more classroom research.

The Problems of Teaching Culture
In my opinion, the culture can be and should be taught in FL classroom, but there are some
problems to be solved for making the culture learning process effective.
The first is the problem of methodology of teaching culture. The importance of teaching culture in FL education is unarguable. Though there is a lot of literature describing the different
methods of FLT (Titone 1968.; Stern 1983.; Bárdos 1988., 1992., 2000.; Medgyes 1997), the
role and place of culture in these methods are not explicitly expressed, we can only try to guess
it ourselves. There are certain methodological tendencies in FL pedagogy and its practice. For
1

According to the survey (Golubeva 2002) even among those university students who have chosen
the FL as their future profession only 23,88% (less than a quarter!) can spend a relatively long period of time (average length of 3 months) in the target language country.
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example, a great number of modern researches deal with advantages of communicative
method. In spite of this, in reality, the FLT practice is extremely eclectic and largely dependent
on the individual teacher’s experience and professional preparation. We can find a lot of cases
when, while teaching FL, the practitioners make very rude mistakes, as if a lot of theoretical literature on FLT issue had been written not for them to improve they work but for the pleasure of
writing itself. In case of teaching target language culture, the situation is even more difficult. The
theoretical literature on the role of the classroom in language and culture learning reveals a variety of perspectives regarding its contribution to culture learning. Distinguishing between learning and acquisition, Krashen (1982), for example, suggests that the classroom setting is not
conducive to language or culture acquisition, only to the learning of rules. Others argue that
there may be little difference between learning in the classroom versus learning in a natural setting because introductory level students cannot communicate sufficiently well to take advantage
of the naturalistic environment (Van Lier 1988). Most researchers though (and I also share this
opinion) fall somewhere in between and consider that there are both advantages and disadvantages to culture learning in the classroom. Therefore, if we accept that the culture can be taught
in the classroom setting, the methodology for teaching culture should be worked out. And, of
course,
this
should
be
proved
by
classroom
researches.
The second problem is the problem of teacher training. In case of learning FL in the classroom and not abroad, the FL teacher is generally from the same culture as the students, and
the students themselves are likely to be culturally homogeneous. One important consequence
of the cultural homogeneity between teacher and students in FL classrooms is that neither
teacher nor students need consciously attend to the ways in which they are engaged in “cultural
transmission” (Ferdman 1990. 189), an omission which can hinder the culture learning process.
We should admit that the role the FL teacher plays is the crucial role in case of “classroom” culture learning. For some surprising findings about how the role of the FL teacher is viewed by
the students in their culture learning see Golubeva (2002). It is a great responsibility for the
teacher to be the “medium” of culture. One should be a philosopher, anthropologist, ethnographer, geographer, historian, sociologist, philologist, literary critic, good intercultural communicator, maybe even singer and dancer. It is very interesting how the teachers themselves perceive FLT, culture teaching and learning, and their role as culture educators (Byram et al.
1991):
1. Teachers have similar beliefs about the value of FL; they feel that it promotes the development of tolerance, students become more open.
2. There is great variation in approaches to teaching about the foreign culture, and teachers frequently use culture as a pedagogic device for capturing students’ interest, or for
contextualizing language teaching.
3. Teachers generally have limited experience with the target culture.2
4. Instruction is dominated by the textbook, which is used extensively and determines the
topics as well as the sequence of instruction. But the teachers interviewed by Byram
and his colleagues reveal an emerging awareness of culture in the curriculum.
5. The teaching of culture still remains oriented towards the transmission of information.
Other studies conducted approximately in that time showed that FL teachers are still not
concerned about the importance of teaching culture. Cooper (1985) found that culture learning
ranked only eighth among other top ten priorities by the respondents, far behind testing, promoting interest in foreign language, language learning theory, and developing the oral proficiency of students, which were all ranked much higher. Later, in 1991 Wolf and Riordan (1991)
2

If a teacher’s personal experience with the target culture is limited, this restricts the teacher’s ability
to teach culture, leads students to question the credibility of the teacher to serve as a cultural informant, and thus constrains the teacher’s ability to help students bridge the home and target cultures.
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found a similar pattern in the prioritizing of needs by US language teachers, but then culture
teaching did not even get listed among the top ten priorities. So, a lot should be done in
teacher training to change the teachers’ beliefs concerning the importance of culture learning.
The third problem is the problem of material choice. It does not take much time to find materials for “Big C” culture, but it is much more difficult to find relevant materials to teach “little c”
culture. I would say, that in the case of the last (“little c“ culture learning) not the material is so
important but methods and techniques. It should be reflexive, task-based learning. Here the use
of media, Internet can be very motivating for the students3.
Another thing is to be mentioned in connection with choosing the material for teaching culture. Very often the culture teaching instead of “opening” perspectives on target language culture/or cultures (as in case of languages spoken in different parts of world), becomes strictly
“ethnocentric”, supporting the study of English language Anglo-Saxon culture, or Spanish language Iberian culture, and not Australian, or Latin American, etc.
The forth problem is the problem of measuring cultural knowledge and evaluating culture
learning. It is almost axiomatic among educators that what is tested is what is taught, and what
is taught is what is tested. Of course, it is extremely difficult to measure something as complex
as the ability to understand, respect and accept people of a different sex, race, cultural heritage,
national origin, religion, and political, economic and social background as well as their values,
beliefs and attitudes. Though the sociologists have offered the models for such measuring (Bogardus 1925., Osgood et al. 1957), in FLT practice the culture learning assessment is mostly
done by test checking the factual material. Seelye (1994) found that there were actually only
five main components that were regularly being tested: historical facts, trivia items,
toponyms, vocabulary, and familiarity with the arts (i.e. big ‘C’ culture). The problem is that
without reliable instruments for measuring culture knowledge culture learning will remain as a
secondary task not only for FL educators but for students as well. Valdes (1990) noted that assessment of culture learning also provides feedback to students as to the validity of their cultural understanding and informs teachers about the nature of the cultural understanding gained
by the students.
Finally, if we are talking about teaching culture, we should not forget that our students have
different learning styles, which depend on their individual characteristics, and are determined
culturally. Fortunately or unfortunately, the majority of literature on foreign language teaching,
and foreign language classroom, including few remarks on teaching culture, is written by members or descendants of Western European Culture. (Even in case of Asian or Latin American authors there notices the strong influence of western culture, as many of them learnt in
Europe.) As the approaches, methods and techniques described in this literature are “western
culture”-centric, there is always the risk that they will be rejected by the students educated for
example on Confucian values.

Conclusion
Not only the methods of teaching culture can be rejected as mentioned above, but the
taught culture itself. Therefore, only well-prepared teachers (high professionals) can be allowed
to teach culture. Otherwise, the harm caused by them will impede not only the culture learning
process, but the foreign language acquisition process as well. It can happen because meeting a
different culture is sometimes really frustrating, even “traumatic” experience. The culture learner
may easily lose the sense of comfort and predictability of communication; and in case it affects
him/her, this is the task of the teacher to help his/her student to understand and to accept the
new culture, and to overcome the culture shock.
3

As the survey showed (ibid.), getting the knowledge on target language culture by reading, watching
TV, video, films, navigating Internet, is one of the most popular ways.

GOLUBEVA IRINA

31

REFERENCES
BÁRDOS JENŐ: Nyelvtanítás: múlt és jelen. Bp., Magvető Kiadó, 1988.
BÁRDOS JENŐ: Az nyelvtanítás története és módszerfogalom tartalma. Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1992.
BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó,
2000.
BÁRDOS JENŐ: Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában. Modern Nyelvoktatás, 2002. április
5–18.
BOGARDUS, E. S.: Measuring Social Distance. Journal of Applied Sociology, 1925. 43–51.
Mediating languages and cultures. Eds.: Buttjes, D.–Byram, M. Clevedon, Multilingual Matters,1991.
BYRAM, M.–ESARTE-SARRIES, TAYLOR–ALLATT.:Young people’s perception of other cultures. Mediating languages and cultures. Eds.: Buttjes, D.–Byram, M. Clevedon, Multilingual Matters, 1991. 103–119.
BYRAM, M.–MORGAN, C.: Teaching-and-learning language-and-culture. Clevedon, Avon, Multilingual Matters, 1994.
Language, thought and reality. Selected writings of BENJAMIN LEE WHORF. Ed.: Carroll, J. B. Cambridge,
Mass: MIT Press, 1956.
COOPER, T. C.: A survey of teacher concerns. Foreign Language Annals, 1985. 18. (1) 21–24.
DAMEN, L.: Culture learning: The fifth dimension in the language classroom. Reading, MA, Addision-Wesley,
1987.
FERDMAN, B.: Literacy and cultural identity. Harvard Educational Review, 1990. 60. (2) 181–204.
FREED, B. F.: Second language acquisition in a study abroad context. Philadelphia, PA, John Benjamins
Publishing Company, 1995.
GOLUBEVA IRINA: Kulturális ismeretek megszerzése egyetemi nyelvszakos hallgatók körében. Szerk.: Földes Csaba. MMI, Annum tempus linguarum Europae. Scripta philologica Pannoniensis. 2002.
HALL, E. T.: Beyond culture. New York, Doubleday, 1976.
HANNIGAN, T. P.: Traits, attitudes and skills that are related to intercultural effectiveness and their implications for cross-cultural training: A review of the literature. International Journal of Intercultural Relations,
1990.14. (2) 89–111.
Culture and the language classroom. Ed.: Harrison, B. Oxford, Modern English Publications/British Council,
1990.
KLEINJANS, E.: On culture learning. Paper No.13 for presentation at the Japan Association of College English Teachers’ Annual Conference. Hachioji, 1972.
KRASHEN, S.: Principles and practice in second language acquisition. Oxford, Pergamon Press, 1982.
MEDGYES P.: A nyelvtanár. A nyelvtanítás módszertana. Bp., Corvina, 1997.
OSGOOD, C. E.–SUCI, G.–TANNENBAUM, P. H.: The measurement of meaning. Urbana, 1957. 176–188.
PAIGE, R. M.–STRINGER, D.: Training design for international and multicultural programs. Portland, Oregon,
Intercultural Communication Institute, 1997.
SAPIR, E.: Language. An introduction to the study of speech. New York, Harcourt, Brace and Company, Inc.
1921.
SEELYE, N.: Teaching culture: Strategies for intercultural communication. (3rd ed.) Lincolnwood, IL, National
Textbook Company, 1994.
STERN, H. H.: Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford, Oxford University Press, 1983.
TITONE, R.: Teaching Foreign Languages: An Histirical Sketch. Washington, D. C., Georgetown University
Press, 1968.
VALDES, J. M.: The inevitability of teaching and learning culture in a foreign language course. Culture and
the language classroom. Ed.: B. Harrison. Oxford, Modern English Publications/British Council, 1990.
20–30.
VAN LIER, L.: The classroom and the language learner. London, Longman, 1988.
WOLF, W. C.–RIORDAN, K. M.: Foreign language teachers’ demographic characteristics, in-service training
needs, and attitudes towards teaching. Foreign Language Annals, 1991. 24. (6) 471–478.

Kárpáti Eszter
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Kultúrák közötti kommunikáció
Az együttélés sajátos esete: Navajok az Egyesült Államokban
Tárgyszavak: kisebbségi nyelvi helyzet, nyelv- és oktatáspolitika, kétnyelvűsítés, nyelvi kód,
kultúra és nyelv

Előszó
1988-ban a Northwester University etnográfiai terepgyakorlatán két hónapot töltöttem
a Navajo rezervátumban. Kutatásaim során a navajo személyközi kommunikáció különböző
aspektusait vizsgáltam, azt, hogy hogyan reagálnak a különböző kommunikációs szempontból
értékelhető helyzetekben: hogyan és melyik kérdésekre figyelnek; hogyan nyílnak meg; gesztusaikat és mozdulataikat általában; a két teljesen eltérő nyelv, a navajo és az angol használatát; egymás közötti beszélgetéseiket.

Bevezetés
Az általam vizsgált navajo közösség nagyon sajátos helyzetben él a rezervátumon. Az őt
körülvevő amerikai – domináns – kultúra a navajokat leginkább az oktatáspolitikán keresztül
befolyásolta: a navajo tanulókat rákényszerítették, hogy azt tanulják, amit a „fehér világ” elvár
tőlük. Anélkül, hogy a legkisebb figyelmet is szentelték volna eltérő értékfelfogásukra.
Különbségeket találhatunk az amerikai és navajo alapvető kommunikációs szabályok, attitűdök és mintázatok között éppúgy, mint társas és csoportviszonyaikban, vagy abban, hogy mit
tartanak komolynak vagy humorosnak.
A két kultúra egymás mellett élésében a mintegy másfél évszázados próbálkozások után az
utóbbi negyven év utolsó éveiben a fejlődés látványossá vált. Az oktatásba, a kutatásba bevont
navajok már nem alárendelt, hanem vezető szerepet játszanak saját iskoláik, tananyagaik, s
ezáltal jövőképük formálásában. Az általuk bejárt út, talán szolgálhat némi tanulsággal a hazai
kisebbségi oktatás számára.

A navajo nemzet
A navajo a legnagyobb indián törzs az Egyesült Államokban. 180.000 főt számláló népességük a három államra – Arizona, Új-Mexikó és Utah – kiterjedő rezervátumon él. A rezervátum
körülbelül 62.000 négyzetkilométer. A terület javarésze fennsík, a magasság 1100 és 2900 méter között váltakozik.
1864 előtt a természeti források elosztása és kezelése a navajo társadalom kezében volt. A
navajo családok olyan és akkora területeken éltek, amely a megélhetésüket biztosítani tudta.
Táborhelyeiket változtatták az évszakok járásának megfelelően, de más célból is: saját külön
tábort is alakíthattak, de másokéhoz is csatlakozhattak, ha valamilyen rokonsági kötelék fűzte
őket egymáshoz.
1864-ben Carleton tábornok úgy tartotta, szükségessé vált a navajok korlátok közé szorítása: „csak saját területük hegyeitől és rejtőzködő helyeitől távol... tanulhatnak meg gyermekeik
írni-olvasni, s tanulhatják meg maguk a navajok a béke művészetét és a kereszténység igazságát.” (Iverson 1981. 16.) Ez a fajta hozzáállás eredményezte, hogy Kit Carson ezredes addig
gyilkolta és éheztette a navajokat, míg elüldözte őket saját területeikről.
Négy évig tartott a navajok asszimilációjára tett embertelen kísérlet. A megpróbáltatások
nem voltak teljesen haszontalanok: mivel kitartottak saját világról alkotott elgondolásuk mellett,
ez egységessé tette őket. Történelmük során először tekintettek önmagukra mint egységes
csoportra.
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1868-ban az egyezmény aláírásával véget ért a Carleton kísérlet. A navajok visszatértek
saját földjeikre, melyeknek most már meghatározott határai voltak. Az egyezmény egy kívülről
meghatározott oktatási és jogrendszerre is vonatkozott.
Az amerikai–navajo viszony időről időre változott: az amerikaiak pozitív attitűddel viseltettek
a navajok irányában, amikor a gazdaság erős volt, és negatívan, ha gyenge. Ennek alapján
legalább 5 különböző időszakot lehet elkülöníteni:
1. Az egyezség létrehozásának időszaka (1776–1871): az amerikai állam és a bennszülött
amerikai törzsek mint külön önálló nemzetek léptek szerződéses viszonyba.
2. Asszimiláció és földosztási rendszer (1871–1928): a fehér civilizáció a tulajdon fehér fogalma szerinti földosztással megkísérel a törzsi kultúra helyébe lépni; az indiánokat
a többségi kultúrához földalapjaik széttördelésével asszimilálják.
3. Az újjászervezés: (1928–1945): az 1934-es Újjászervezési törvény igyekezett eltávolodni az Indiánügyi Hivatal bürokratikus ellenőrzésétől és egyre nagyobb szabadságot
adni az indiánoknak saját ügyeik rendezéséhez.
4. A „befejezés” (1945–1961): ebben az időszakban a Kongresszus le akarta zárni az
Egyesült Államok gyámságát az indián tulajdonokra vonatkozóan.
5. Az „ön-meghatározás” (1961–): ettől kezdve az indiánok megkapták a szükséges eszközöket ahhoz, hogy saját programokat dolgozzanak ki, saját vállalkozásokba fogjanak
– amit eddig vagy a kormány végzett helyettük vagy egyszerűen elérhetetlenek voltak
számukra.

Nyelv és oktatás – amerikai módra
A két csoport jogi és társadalmi egymás mellett élése természetesen az oktatás alakulását
is befolyásolta. A navajok kolonializált nép, mely sok jogtalanságot szenvedett el, amióta csak a
fehérek civilizálni akarták őket. Az amerikai oktatáspolitika az elnyomás aktív eszköze volt, legalábbis 1930-as évekig, amikor a kétnyelvűség és kétkultúrájúság hivatalos elvét kidolgozták.
Jóllehet az oktatási gyakorlat sajnos továbbra is olyan feltételek között és olyan módszerekkel
történt, melyek nem szolgálták a kimondott célt, nevezetesen azt, hogy a bennszülött népeknek
joguk van saját kultúrájukhoz.
„A navajok nem tudtak semmit az iskoláról mint olyan intézményről, ahogy fiataljaikat kellene tanítani, egészen a Hosszú Menetelésig és az Egyezményig (Thompson 1975. 25). Az
Egyezmény oktatásra vonatkozó része változtatta ezt meg:
„In order to insure the civilization of the Indians entering into this Treaty, the necessity of
education is admitted, especially of such of them as may be settled on agricultural parts of the
Reservation, and they therefore pledge themselves to compel their children, male and female,
between the ages of six and sixteen, to attend school; and it is hereby made the duty of the
agent for said Indians to see that this stipulation is strictly complied with; and the United States
agrees that, for every thirty children between said ages who can be induced or compelled to
attend school, a house shall be provided, and a teacher competent to teach the elementary
branches of an English education shall be furnished who will reside among said Indians, and
fully discharge his or her duties as a teacher. The provision of this article to continue for not less
than ten years” (The Treaty of 1868).
Az amerikai kormány a civilizáció és a hittérítés kérdését bizonyos vallási csoportokra bízta:
a presbiteriánusok nyitották a rezervátumon az első osztálytermet Fort Defiance, Arizonában. A
fehér oktatásnak ezután több kísérlete is zátonyra futott. Nem rendelkeztek megfelelő módszerekkel az indián gyerekek tanításához, így aztán nem is tudták maguk mellett tartani őket.
1883-ban, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljék, megnyitották az első bentlakásos iskolát – ez
tűnt az egyetlen járható útnak, hogy civilizálhassák őket. Az 1920-as évek végére kilenc bentlakásos, és kilenc egész napos iskola működött.
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Az 1928-as Meriam jelentés szerint a rezervátumon a legfinomabban fogalmazva is embertelen események zajlottak. Számos ajánlást fogalmaztak meg az amerikai kormány oktatási
költségvetését ellenőrző tisztviselői számára. Például, hogy az oktatás nem követelheti az indián gyermektől, hogy elhagyja otthoni környezetét; hangsúlyt kell fektetni az otthon és családi
élet természetes közegében való felnövekedésre; kevésbé kell foglalkozni a hagyományos iskolarendszerrel és többet az emberek megértésével; a curriculumot úgy kell átalakítani, hogy
az ne legyen egységesített, sztenderdizált, és hogy a tanárnak legyen lehetősége anyagot gyűjteni maguk az indiánok életéből.
S ami a legjelentősebb: ez a jelentés volt a kezdete az indián oktatás újraértékelésének
nemcsak a fehér oktatás politikaalakítók, hanem maguk a navajo emberek részéről is. Az 1930as évektől jobban képzett tanárokat alkalmaztak, s a hangsúlyt az egészségre, tisztaságra, táplálkozásra, polgári ismeretekre és a fertőzések megelőzésére helyezték. Az ironikus helyzet
azonban továbbra is fennmaradt: bizonyos helyi anyagokat beemeltek a curriculumba, s ezt
úgy tekintették mint kétnyelvű-kétkultúrájú oktatás.
Ugyanakkor a navajo nyelvet tilos volt az iskolában használni. „Szappant tettek a szánkba,
ha navajoul beszéltünk. Egyáltalán nem tudtam akkor még angolul, úgyhogy sok-sok szappant
kellett ennem. Sok gyerek megszökött. Néhányan bele is haltak, hogy megpróbáltak télen hazajutni. Csináltuk, amit mondtak, és azon tűnődtünk, vajon hazajutunk-e valaha még.” – mesélte egy olyan informátorom, aki abban az időben járt iskolába. Az elmondottak alátámasztják
Grosjean azon véleményét (1982), mely szerint az Egyesült Államok az egyetlen ország a
Földön, amely egyenlőség jelet tesz a patriotizmus és az egynyelvűség közé.
Az 1940-es évekre kiderült, hogy a sztenderd általános oktatás nem felel meg a navajok
számára. A BIA (Indiánügyi Hivatal) kidolgozott egy 5 éves programot azok számára, akik már
túl idősek voltak az iskolába járáshoz. A 12 év tananyagát összesűrítették 5-be. Az oktatás
nyelve angol volt – jóllehet a tanulók nagy része odaérkezéskor csak navajoul beszélt. Ezért intenzív angol tanulással kezdték a programot.
A programban résztvevők évekre – mégiscsak – távol kerültek családjaiktól. Nevelő szülőknél éltek, akiknek segítettek a házkörüli munkában. Ez a program nemcsak arra kényszerítette
tehát a navajokat, hogy egy második nyelven gondolkozzanak és döntsenek, hanem arra is,
hogy olyan dolgokról gondolkozzanak és döntsenek, melyeknek nincs navajo megfelelőjük.
Ráadásul gyakran állat történeteken tanultak olvasni – ami azért jelentett problémát, mert
a navajo hagyomány szerint bizonyos állatokról az évnek csak bizonyos szakában lehet
beszélni. Ezeket a tabukat egyáltalán nem vették figyelembe.
„Ha a pillanatnyi benyomás összeütközik a valós világgal, ez ahhoz vezethet, hogy gyengének és sebezhetőnek érezzük magunkat” (Miller 1976. 37). Ez történt a navajokkal. A domináns
társadalom a curriculumon és az oktatási módszereken keresztül meggyőzte az 1950-es években tanuló navajokat arról, hogy navajonak lenni kevesebb, mint teljes embernek lenni.
Ez a nyelv- és oktatáspolitika mégsem okozott valódi változást a navajok között: a népesség a 60-as években is növekedett és nyelvük is virágzott. Együttműködésük és kreativitásuk
az, ami lehetővé tette a navajok számára, hogy túléljék az amerikai kolonializációt és az azt követő elnyomást.
A rövid áttekintésből kiderült, hogy a rezervátumon a fehér oktatás során nem épültek kulturális hidak a két kultúra között: nem is igen igyekeztek az oktatásban résztvevők megismerni a
„navajo utat”, sokkal inkább arra akarták megtanítani őket, hogyan legyenek fehérek.
Vagyis az oktatási programok Tove Skutnabb-Kangas féle felosztása szerint (2000.
61–62.)
1. mélyvíztechnika (submersion programme): az idegen, többségi nyelven való tanítás
programja
2. átirányító program (transitional programme): anyanyelv az első néhány évben, de csak
eszköz a többségi nyelv megtanulásáig
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3. belemerülési program (immersion program): többségi gyermek önként választja az
anyanyelvén folyó oktatást
4. nyelvmegőrző, támogató program: kisebbségi gyermek önként választja az anyanyelvén
való oktatást, a többségit idegen nyelvként tanulja
5. szegregációs program: a kisebbségi gyermeket anyanyelvi oktatási programba kényszerítik
a navajok a mélyvíztechnika egy nagyon jellemző fajtáját tapasztalták meg.
A domináns kulturális mintát is a legerősebb csoport határozza meg. Más csoportok tagjai –
itt a navajok – hátrányos helyzetben találhatják magukat, mert nem ismerik belülről a domináns
csoport szabályait, szerepeit, viszonyait (Lyman-Douglass 1973, 352.).
„A kétnyelvűség sok helyütt, de különösen az Egyesült Államokban a szegénység, a butaság és a tudatlanság szinonimája ... A kétnyelvűeket semleges vagy pozitív jelzők helyett
többségi nyelvtudásuk vélt vagy valós hiányára, állítólagos „idegenségükre” utaló kifejezésekkel
bélyegzik meg. Az Egyesült Államokban NEP vagy LEP (No/Limited English Proficiency)
a kisebbségi gyermek címkéje (Skutnabb-Kangas 2000.63–64).
Ezzel a fajta – az oktatás által megvalósított – kulturális elnyomással a gyermekek önképét
jobb esetben háttérbe szorították, rosszabb esetben örökre tönkre tették. Olyan tanult emberekké váltak, akik nem használták saját érzéseiket és kreativitásukat. Két világban éltek, melyek mindegyikében különböző viselkedés készletet használtak; az egyikben a navajo út szerint, a másikban a fehéret utánozva – s mindezt azért, mert az amerikai oktatási rendszer olymértékben leértékelte saját nyelvüket és kultúrájukat.

Nyelv és oktatás – navajo módra
Az 1970-es években ez változott meg: egyre több iskola vált a közösség által irányítottá.
S közben a navajo közösség olyan kétnyelvű-kétkultúrájú oktatási programot dolgozott ki, mely
valódi megerősödését hozta a kétnyelvű-kétkultúrájú curriculumnak. A szülők így beláthatják,
hogy gyermekeik egyszerre lehetnek navajok és amerikaiak, és egyszerre lehetnek mindkét
nyelv beszélői. A navajok megkérdőjelezték a fehér értékrendet, és kifejezték, hogy ők nem
eszerint akarnak élni: újra kezdték tisztelni saját kulturális valóságukat.
A curriculum tartalmát és az oktatás módszerét is a navajo út szerint állítják össze. Tekintettel vannak a navajo gondolkodásmód és kommunikációs stratégia sajátosságaira: az ajánlott
oktatási módszer a kérdés/válasz helyett a „beszélj hozzájuk folyamatosan”; beszéd közben
szavaikkal mentális képet rajzolnak; a gyermekeknek már korán megtanítják a tőlük majdan elvárt szociális felelősséget és viselkedést a jó felnőttek modellje révén. A vicc és az ugratás is
fontos része a navajo oktatásnak – a klán és rokonsági viszonyok meghatározásának része, de
tükröz egy másik fontos aspektust is: számukra egy hiba nem fájdalmas, inkább vicces. A
navajo nem szegi meg a törvényt, egyszerűen eltéveszti – de mindig mindenki visszatérhet a
helyes útra. Erre valók a ceremóniák.
Törzsi felügyelet álló főiskoláikon amerikai segítőikkel valódi kétnyelvű-kétkultúrájú oktatási
programot állítottak össze (http://crystal.ncc.cc.nm.us). Az itt elért eredmények azt mutatják,
hogy oktatási modelljük megvalósításával a navajo fiatalok a ceremóniákat éppúgy jobban értik,
mint a rezervátumról kikerülve az amerikai társadalmi viszonyokat.
Úgy tűnik tehát, navajok és amerikaiak is egyetértenek abban, hogy a gyermeknek mind
a többségi, mind pedig a kisebbségi nyelvet az iskolában kell elsajátítani. A navajo közösség
újítása az, hogy saját nyelvük és kultúrájuk leírására és újra elsajátítására épp akkora hangsúlyt fektetnek, mint az egyéb tudományokéra. Azzal, hogy nyelvi és egyéb hagyományaikat a
curriculum részévé tették, több irányban is előrelépés történt:
1. a gyermekeknek nem kell elszakadniuk a megszokott életüktől, mindennapi gyakorlatuktól – a témákat illetően
2. elismertté, megbecsültté tették
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3. lehetőség nyílt arra, hogy tanulják és tanítsák.
Ezáltal az oktatásban is megvalósult az, ami életmódjukat már jó ideje jellemzi: a hagyományos és az amerikai vonások szoros egymásmellettisége. Házaikban – amit hagyományosan a
„fák közt” építenek – lehet, hogy nincs villany, víz, de abban, ahol élnek gyakran kábeltévé, telefon, és minden más kényelem is megtalálható. Öltözködésükben jóllehet fontos szerepet játszik a navajo ötvösség, maguk a ruhák azonban csak a pow-vow-k idején különböznek, ott is
inkább népviseletként hordják a hagyományos darabokat. Közlekedésre természetesen autót
használnak, hacsak nem a hegyekbe mennek: oda könnyebb lóval feljutni. A mai diákok – jóllehet hétvégeken részt vesznek a ceremóniákon – jól eligazodnak az interneten is.

Összegzés helyett
Magyar viszonyok közt alkalmazható konklúziót levonni nem volna helyes. Az viszont belátható, hogy vannak a kisebbségi oktatás számára hasznosítható eredmények. Kísérletük alátámasztani látszik azt a feltételezést, hogy az a nyelv és ismeretanyag igényli a legnagyobb intézményi támogatást, melynek magas szintű elsajátítására egyébként kisebb lenne az esély.
„Így tehát az anyanyelven folyó programok során fejlesztett, mindkét nyelv közös alapját képező tudás paradox módon a többségi nyelvtudást is elősegíti.” (Skutnabb-Kangas 2000. 66.)
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Maróti Orsolya
BALASSI BÁLINT INTÉZET

Szia, professzor úr!
Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában
Tárgyszavak: grammatikai hibák, udvariassági szabályok, beszédetikett, kultúra és nyelv

Előadásom címében egy, a külföldiek magyar nyelvhasználatával kapcsolatos problémára
kívántam felhívni a figyelmet. A kommunikáció során megjelenő pragmatikai hibák vagy félresiklások hazai kutatása mind a leíró nyelvészek, mind a nyelvtanárok munkáját segíthetné.
A pragmatikai félresiklások röviden azok az esetek, amikor a nyelv használója – bár az adott
nyelv grammatikai szabályait követi – nem azt mondja, amit szándékában állt mondani. (Utalnék csak arra a kérdésre, hogy vajon ezeket a jelenségeket hibáknak, vagy félresiklásoknak
kell-e nevezni. Jenny Thomas, a jelenség egyik legfontosabb kutatója és rendszerezője, a félresiklások elnevezést támogatja, azonban az előadásomban használt hiba meghatározás is
védhető, ha egy adott kommunikációs szituációra vonatkoztatjuk.)
A konferencia mottója nyelvek és kultúrák találkozása. A pragmatikai félresiklások olyan
személyek beszélgetésekor jöhetnek létre, akik bár ugyanazt a nyelvet beszélik, de eltérő kulturális háttérrel rendelkeznek. Meg szeretném jegyezni, hogy nemcsak egy másik országból érkező idegennel folytatott interakciót zavarhat meg a különböző kulturális háttér, hiszen azonos
anyanyelvűek esetében is megtörténhet, hogy bár nyelvi hátterük azonos, regionális, vallási,
vagy társadalmi csoportokba tartozásuk alapján más beszélgetési mintákat követnek.
Előadásomban a magyar nyelvet beszélő külföldiek néhány pragmatikai hibájáról szeretnék
szót ejteni, hátterük feltárásával együtt mutatva be őket. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is,
hogy míg a leíró nyelvészek munkáját és a jelenleg is folyó pragmatikai kutatásokat
a pragmatikai hibák feltérképezése elméleti szempontból segítheti (jelzésértéküknél fogva),
addig a nyelvtanulók, és nem utolsó sorban a nyelvtanárok számára megoldandó feladatokat
jelentenek.
Ha azt halljuk egy külföldi szájából, hogy „Nekem szüleim vannak nagyon idősek.”, akkor
– még ha valamilyen véletlen folytán nem is vagyunk nyelvészek – azonnal tudjuk, hogy
grammatikai hibája tökéletlen nyelvtudásának következménye. Lehet, hogy „hasogatja a fülünket”, de megértjük és elfogadjuk a megnyilatkozást.
Másképp reagálunk azonban, ha nem ilyen, a felszínen is megjelenő nyelvhasználati hibával van dolgunk. Ha grammatikailag jól formált a megnyilatkozás, ám valamilyen fontos szabályt megsért, akkor úgy érezzük, hogy homlokzatunkat fenyegeti. Így vagyunk ezzel például,
ha a kínai vendéglős ajánlatát tegező formában tárja elénk: „Egyetek szecsuáni csirkét, az nagyon finom!”, miközben tudjuk, hogy sem a hosszú ideje fennálló baráti kapcsolat, sem a kollegialitás nem teszi lehetővé számára a familiáris hang használatát. Természetesen – mivel elterjedt jelenségről van szó – mindannyian tudjuk, hogy ebben az esetben nem az történt, hogy a
beszélő akarattal sértette meg a tegezés/magázás szabályait, hanem az, hogy szocioragmatikai hibát követett el a szabály nem tudásával.
A példaként említett szituációval kapcsolatban is érezzük, hogy ilyenkor nem a beszélő
nyelvtudásáról, hanem személyiségéről lesz negatív véleményünk, hiszen hasonló szituációban, ha egy magyar vendéglős mondaná ugyanezeket a szavakat, akkor azt sértőnek éreznénk. A nyelv használójának valószínűleg nem állt szándékában megsérteni minket, vagy negatív színben tüntetni fel önmagát. Az ilyen félreértések szülhetik az egyes csoportokkal, népekkel kapcsolatos sztereotípiákat, vagy rosszabb esetben előítéleteket is.
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2. A pragmatikai hiba
Akkor beszélünk tehát pragmatikai hibáról, ha nem értjük meg, vagy félreértjük a beszélő
szándékát. A pragmatikai hiba két típusát különböztethetjük meg: a pragmalingvisztikai és
a szociopragmatikai hibát. Ezek között nem húzódik éles határvonal.
Pragmalingvisztikai a hiba, ha az adott megnyilvánulás beszélő által tervezett pragmatikai
ereje különbözik az anyanyelvi beszélők által leggyakrabban a megnyilvánulásnak tulajdonított
pragmatikai erőtől, illetve ha anyanyelvének egyik kommunikációs stratégiáját egyszerűen lefordítja a tanult nyelvre. Ebben az esetben nyelvészeti problémával van dolgunk, a pragmatikai
erő helytelen kódolásával. Éppen ezért könnyen kiküszöbölhetjük, ha – egyelőre még csak saját
nyelvhasználatunkra támaszkodva – a nyelvtan részeként tanítjuk a használati szabályokat is.
Ha azonban a szociopragmatikai hibák létrejöttét kívánjuk megakadályozni, akkor sokkal
óvatosabban kell eljárnunk. A szociopragmatikai hibák a nyelvtanuló a célnyelvi szokáskultúrával és a társadalmi elvárásokkal kapcsolatos hiányos ismereteiből fakadnak. Ha saját kultúrájának értékrendje eltér a célnyelvi kultúráétól, akkor nehéz erről a morális nézőpontot kiküszöbölve beszélni. A követendő nyelvi viselkedési szabályok szoros kapcsolatban állnak
a nyelvhasználók nyelvvel kapcsolatos hiedelmeivel és világnézetével. Érzékenyen fogadják,
ha ezek kérdőjeleződnek meg.

2.1. A PRAGMALINGVISZTIKAI HIBA
A pragmatikai erő helytelen nyelvi kódolása (amikor egy megnyilatkozás pragmatikai ereje
nem egyezik meg az anyanyelvi beszélők által neki tulajdonított pragmatikai erővel, illetve, ha
helytelen nyelvi transzferrel kerül át egy megnyilvánulás L1-ből L2-be) lehet a nyelvtanuló
egyéni akciója, de fakadhat a nyelvtanulási szituációból is.
2.1.1. L1-L2 transzfer helytelensége
A nyelvtanuló önálló leleménye általában vagy nem odaillő forma választása, vagy egy
nyelvhasználati forma áthozása saját nyelvéből. Ha egy amerikai diák Jó szerencsét! kíván nekünk, tudjuk, hogy az angol Good luck! jókívánságot ültette át magyarra, és nem azért köszönt
így, mert bányászkolléga. Ilyen az egyszerű Tanár! megszólítás is, amiről nehéz leszoktatni
kezdő csoportok hallgatóit.
A mondatdallam transzfere is okozhat problémákat: a hazánkban élő kínaiak kérdése
a magyar fül számára kijelentésnek hangzik, ami félreértésekhez vezethet. Ha cipővásárlás
közben az eladó – hitünk szerint – azt közli velünk, hogy „Jó lesz a 37-es cipő.”, ellenérzéseket
vált ki belőlünk, hogy helyettünk akar dönteni. Valószínűleg azonban kérdés, és nem állítás volt
a fent idézett mondat.
Pragmalingvisztikai hibához vezethet az a szituáció is, amikor az anyanyelvben széles körben használható forma a célnyelven csupán egy speciális helyzetre alkalmazható Ez a túláltalánosítás. Ilyen például az orosz anyanyelvűek által gyakran használt persze. A magyar persze
csak részben fedi az orosz konecno-t. Oroszul válaszolhatják ezt a Jó film volt? kérdésre is, lelkesedést fejezve ki, míg hasonló helyzetben a magyar hallgató gúnyosnak érzi a választ, mintha triviális dolgot kérdezett volna. Ilyen a pedig kötőszó túl széles körű használata is, ami német anyanyelvű diákokat jellemez.
2.1.2. A tanítási szituációból fakadó helytelenség
A tantermi nyelv használata hétköznapi beszélgetések során szintén zavaró tényező lehet.
A tanár tanítási módszereitől függ, hogy a nyelvtanulók tudják-e, hogy a mindennapi kommunikációban nem egész mondatokban válaszolunk, hogy kerüljük a propozicionális explicitséget,
hogy pl. a parancsolás illokúciós aktusához nem kizárólag az imperatívusz grammatikai formáját használjuk.
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2.2. A SZOCIOPRAGMATIKAI HIBA
A helyénvaló nyelvi viselkedés kultúránként különbözik, szoros kapcsolatban áll a használt
nyelv társadalmi összetevőivel. Elsősorban társadalmi, és csak másodsorban nyelvhasználati
gyökerei vannak. Míg a külföldi nyelvhasználók könnyen belenyugszanak abba, hogy nyelvi
kérdésekben javítsák őket, addig társas viselkedéssel kapcsolatos nyelvi megnyilvánulásaik
megkérdőjelezése érzékenyen érinti őket. A kulturális rendszerek különbözőségéből fakadó veszélyforrásokat Jenny Thomas négy csoportba sorolta: a hétköznapi életben szabad és nem
szabad hozzáférésű dolgok körének különbözősége; a tabuk; a társadalmi távolság variációinak és a hatalom jeleinek eltérése; és a világlátásnak, és az értékek rangsorának különbözősége.
2.2.1. A hétköznapi életben szabad hozzáférésű és nem szabad hozzáférésű dolgok körének
különbözősége
Szabad hozzáférésű javaknak nevezi azokat a tárgyakat, szolgáltatásokat, információkat,
amelyekhez jogunk van egy adott körön belül: pl. a só egy étteremben, vagy fürdőszobahasználat egy család tagjaként. Egészen más stratégiát alkalmazunk, ha úgy érezzük, hogy jogunk van valamihez: sokkal direktebb performatívumokat használunk. Udvariatlannak, követelőzőnek minősíthetik az ilyen ember viselkedését. Az ellenkezője is kellemetlen helyzetbe hozhatja a beszélőt: ha nyilvánvalóan joga van valamihez, és ő nagyon udvariasan kéri, akkor túl
alázatosnak tűnhet eredeti céljával ellenkezően.
Ide tartozik a szabad forgalmú információk kérdése is: míg a nyolcvanas évek Magyarországában bárki megkérdezhette beszélgetőpartnerét arról, hogy mennyit keres, amerikai ismerősei tolakodónak ítélték az ilyen fajta kíváncsiságot. Ugyanakkor a szabad információk közé
tartozik egy amerikai számára a vallás és a politikai nézet, magyar beszélgetőpartnerek azonban nem veszik jó néven, ha távoli ismerősök világnézetükkel kapcsolatos kérdést szegeznek
nekik.
2.2.2.Tabuk
Jól ismert jelenség, a kulturális melléfogások egyik jellegzetes példája a tabu. Ami az egyik
társadalomban kifejezetten kerülendő témakör, az a másikban udvarias beszélgetések tárgya
lehet. Míg például egy afrikai társadalomban a királyi pár nászéjszakája közbeszéd tárgya, addig egy európaiban ízléstelennek minősül. Ide sorolhatnánk azt a szókészletbeli változatosságot is, ami az egyes tabu-témaköröket jellemzi. Magyarul például nem rendelkezünk a nemi
szervek semleges stílusminősítésű elnevezésével, más nyelvekben azonban nemcsak népiesen, tréfásan, gyermeknyelven, vagy obszcénul lehet beszélni róluk.
2.2.3. A hatalom jelei és a társadalmi távolság variációi
Megtörténhet, hogy az egyik kultúrában más a tanárok és hallgatók közötti társadalmi távolság (pl. magyar-amerikai vagy magyar-japán viszonyokat tekintve), mint a másikban. Ilyenkor
gondolkozunk el azon, hogy a „Szia, professzor úr!” vajon szociopragmatikai vagy pragmalingvisztikai hiba volt-e.
Sokszor érezhető, hogy az anyanyelvi beszélők asszimetrikus hatalmi helyzetben vannak a
nem anyanyelvi beszélőkkel szemben. A nyelvi fölény sajnos gyakran párosul etnocentrizmussal, sajátos kommunikációs erőviszonyt hozva létre például egy kínai eladó és egy magyar vásárló között a kínai piacon.
2.2.4. Világlátás és az értékek rangsora
Azon a szociopragmatikus hibák okát a legnehezebb felderíteni, amelyek hátterében a világról való gondolkodás a miénktől eltérő rendszere áll. Az udvariasság, a konfliktuskezelési
módszerek, az őszinteség fogalmaival kell dolgozni, nem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy nem morális értelemben vett értékekről beszélünk, hanem csupán azok nyelvhasználatot érintő aspektusáról.
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2.2.4.1. Nyelvhasználati alapszabályok
Az udvarias kifogások rendszere, a minket körülvevő világról bennünk élő mentális térkép,
az arányok megállapítása kultúrafüggő. Ha valaki külföldiként nem ismeri Az igazgató úr házon
kívül van. mondat illokúciós erejét, és szembetalálkozik a direktor úrral a folyosón, akkor könynyen lehet, hogy hazugnak fogja tartani a titkárnőt.
2.2.4.2. Az értékek rangsora
Az értékek rangsorolása is változik kultúránként. Egy magyar anyanyelvű beszélő például
egy rokonoknál elfogyasztott vacsora közben a harmadik kínálás után is fel van még szerelve
elutasítási stratégiákkal, sok külföldi azonban úgy érzi, hogy a magyarok udvariatlanul halálra
etetik őket. Ebben az esetben a nagylelkűség legyőzi a mennyiségi szabályt. Fontos tudnunk,
hogy a célnyelvi közösség a tapintatot vagy az őszinteséget sorolja-e előre, illetve, hogy az
udvariasság és a világos fogalmazás elvei közül melyiknek illik előtérbe kerülnie.

3. A tanár szerepe a pragmatikai kompetencia kialakításában
Előadásom végén egy fontos gyakorlati kérdésről szeretnék még szót ejteni. A magyarul
beszélő külföldiek pragmatikai hibái, kudarcai jelzik, hogy a magyar nyelvhasználati szabályokat is tanítani kell. Az első lépés ezen szabályok feltérképezése kell, hogy legyen, hiszen nem a
grammatikai szabályok ismerete, hanem a sikeres nyelvi viselkedés a nyelvtanulók célja.
Ha elkészül a magyar nyelv pragmatikai leírása, akkor is felmerül a kérdés, hogy vajon az
adott tanár kulturális háttere hogyan befolyásolja majd az oktatást.
Addig is fejleszthetjük a tanulók metapragmatikai képességét, tudatosan elemezve egyes
nyelvhasználati jelenségeket. A tudatosság fejlesztésével érhetünk el eredményeket addig, míg
megszületik egy nyelvészeti leírás és egy ilyen célokra használható tankönyv.
Arra kell törekednünk, hogy a külföldi nyelvtanulók valóban azt mondják magyarul, amit
mondani szándékoztak.
Az előadás az OTKA (T29523) támogatásával készült.
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Osváth Gábor
BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

A távol-keleti verbális kommunikáció néhány sajátossága
Tárgyszavak: verbális és nem verbális kommunikáció, nyelv és kultúra, koreai,
kínai és japán nyelv, kultúra és nyelv

A konfuciánus ideológia pozitív szerepét a protestáns erkölcsnek Max Webertől említett
szerepéhez szokták újabban hasonlítani: Európában a puritán, takarékos polgár ideálja az eredeti tőkefelhalmozáshoz járult hozzá, Kínában, Koreában és Japánban pedig a tudás és az állampolgári (munkavállalói) lojalitás konfuciánus eszménye segítette elő a gazdasági modernizációs folyamatokat, az igen gyors felzárkózást a világgazdaság élvonalához.
Hofstede, holland közgazdász négy kulturális dimenzióján (Hofstede 1994. 14.) igen pontosan kirajzolódnak a nyugati és a távol-keleti kommunikáció különbségei. Az első dimenzió az
ún. hatalmi távolság, amely azt jelzi, hogy egy társadalom intézményeiben és szervezeteiben
az alacsonyabb beosztású, kevesebb hatalommal rendelkező tagok milyen mértékben fogadják
el és várják el a hatalmi egyenlőtlenséget. A konfuciánus kultúrájú társadalmakban ezt elvárják,
sőt kívánatosnak tartják, tehát a hatalmi távolság magas. Ez a konfucianizmus öt fő erkölcsi
szabályából fakad, amely szerint a fiú köteles megadni a tiszteletet apjának, a fiatalabb testvér
az idősebbnek, a feleség a férjének, az ifjabb barát az idősebbnek, s végül mindenki köteles
alárendelni magát az uralkodónak. A konfuciánus állameszmény a kiterjesztett patriarchális
család, amelyben mindenkinek megvan a maga helye (Tőkei 1974. 277). Ez az elképzelés a
nyelvben, sőt az írásban is tükröződik: az állam ma is használt ősi kínai neve: kuo kia ’a fejedelemség és családjai’. Az állam tehát egy óriási család, melyben az uralkodó olyan, mint egy
apa. Mivel igazi konfuciánussá csak megfeszített tanulás eredményeként válhatunk, ezért a tanító, a mester megkülönböztetett tisztelet tárgya, ő is egy apafigura tehát, amit a következő
bölcs mondás is sugall: jun shi fu yi ti ’Az uralkodó, a tanító és az apa egy test.’ Az ilyen és ehhez hasonló szavak és idiómák a konfuciánus kultúrkörhöz tartozó országok közös kincsei: a
Kínából származó vallásokkal (konfucianizmus és buddhizmus) együtt a kínai nyelvet és írást is
átvették. A múlt század második feléig a kínai volt a hivatalos nyelv, a vernakuláris nyelvet lenézték. Ezzel magyarázható, hogy a mai koreaiban, japánban és vietnamiban 60 % fölött
van a kínai kölcsönszók aránya, a tudományos terminológia szinte teljes egészében kínai lexikai elemekből szerkesztett ún. sino-koreai, sino-japán és sino-vietnami szó. Szerepe emlékeztet a latinnak az európai, s az arabnak a muszlim országokban betöltött szerepére: minél
absztraktabb,
választékosabb,
udvariasabb
egy
fogalom,
annál
nagyobb
a valószínűsége annak, hogy Kínából származik. Koreában és Japánban ma is tanítják, és
részben használják is a kínai írásjegyeket; szerepük háttérbe szorítása időnként heves viták
tárgya. A kínai írásjegyek megtanulása rendkívüli fegyelmet és szorgalmat igényel, aki alaposan elsajátította (Japánban gyakorlatilag nincs analfabéta!) arról feltételezhető, hogy fegyelmezett, pontos munkaerő lesz, erős affinitással az esztétikum iránt (a kínai fogalomírás eredetileg
képírás volt: a kalligráfia nem különül el a festészettől; annak egy megbecsült ága).
A hatalmi távolság nagyságára, a hierarchia fontosságára utal az is, hogy mindhárom
nyelvben igen fejlett a nyelvi etikettet, az udvariasságot kifejező rendszer: ez egyrészt a beszélő alázatos voltát mutatja, másrészt (a hallgatóról vagy a beszéd tárgyát képező személyről
szólva) fokozott tiszteletet jelezhet. Mivel genetikai és tipológiai szempontból a kínaitól (sinotibeti nyelv, monoszillabikus, izoláló és tonális), jelentősen eltér a koreai és japán (altaji nyelvek?, poliszillabikusak, agglutinálók és atonálisak), ezért a hatalmi távolságra más-más nyelvi
eszközzel utalnak. A kínai elsősorban jelzőkkel és rokon értelmű szavakkal operál: csekély
(értékű) gyerekem, nemes barátom stb., míg a koreai és japán az ún. beszédszinteknek (Martin
1975.) megfelelően az állítmány mondatzáró végződését ragozza (az állítmány SOV szórendi
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helye mindig a mondat legvégén van). A koreaiban négyféleképpen, a japánban háromféleképpen lehet mondani az ilyenfajta mondatokat is: „Esik az eső.” „Hol van a toll?” „Tanár vagyok”.
A beszédszintek megléte azt jelenti tehát, hogy nincsenek nyelvileg semleges mondatok: a beszélőnek minden mondatban érzékeltetnie kell a hallgatóval kapcsolatos tiszteleti viszonyát. Ez
a hivatali pozíció és az életkor szerint változik (a két tényező a vállalati életben is összefügg:
előléptetéskor a szenioritás elve sokkal gyakrabban érvényesül, mint a nyugati cégeknél). A koreai nyelv eszközei ezen a téren a leggazdagabbak, ami talán azzal magyarázható, hogy Korea
volt a legelzártabb és legkonfuciánusabb ország a mandzsu hódítás (17. sz.) után (Mártonfi
1972). Közös sajátosság a három nyelvben, hogy – az európai nyelvhasználattól eltérően – a
szinonimák közötti választás – a tisztelet mértékének megfelelően – kötelező: míg nekem házam van, a főnökömnek hajléka, nekem feleségem van, a főnökömnek hitvese. A koreaiban tucatnyi szó felel meg a magyar ’feleség’ vagy ’férj’ fogalomnak: a legtiszteletteljesebb változat a
szamonim, ami a tanító feleségét jelenti; említettük már a mester kiemelt szerepét a konfuciánus hierarchiában.
A hatalmi távolság nagyságát jelzi, hogy igen nagy szerepet tulajdonítanak a különböző címeknek és rangoknak. „A konfucianizmust úgy ismerik, mint ming chiao-t, azaz a nevek vallását. A név olyan cím, amely megadja az embereknek a maga határozott állását minden társaságban, s meghatározza másokkal való kapcsolatát” (Lin 1945.198). A személynév ebben az
összefüggésben nem játszik olyan fontos szerepet, mint a nyugati kultúrákban; az utónevet
csak a családban, vagy a szűk baráti körben használják. A beosztást pontosan megjelölő névjegy rendkívül fontos tehát (Koreában és Japánban az egyetemi hallgatóknak is van): rögtön
zsebre vágni nem szabad, tanulmányozni illik, tárgyalás közben magunk elé tehetjük az asztalra (Hidasi 1998. 141). A nevekkel kapcsolatos szórend mindhárom tárgyalt nyelvben megegyezik a magyarral: családnév+utónév: Mao Ce-tung (kínai), Kim De-dzsung (koreai), Oe
Kenzaburo (japán). A koreai névadási szokások megegyeznek a kínaival: a családnév többnyire egy szótagból áll. A rangra utaló szó követi a személynevet: Wang lao-shu (kínai), Wang
szonszengnim (koreai), Wang sensei (japán) ’Wang tanár úr’. A neveket szigorúan tilos piros
színnel leírni, úgy csak a halottakét szokás. A felmenők neve tabunak minősül: a fiú nem örökölheti egyik ősének utónevét sem. Régebben ugyanilyen tabu illette a királyok nevét is.
Mindhárom nyelvben fordított logikával válaszolnak az ún. negatív, tehát tagadást tartalmazó kérdésre: Nincs autója? Igen. A válasz értelmezése: Igen, amit ön mond helyes, azaz nincs
autóm. Az európaitól való eltérést egy japán professzor az udvariasságra való fokozott törekvéssel magyarázza, s ez, mint tudjuk a hatalmi távolságnak a nyugatitól való jóval nagyobb
távolságára utal. A japán gyerekek, amikor beszélni tanulnak, „európai” módon felelnek az ilyen
típusú kérdésekre, s csak a nyelvi szocializáció folyamán sajátítják el a „helyes”, azaz tiszteletteljes válasz szabályát (Székács Anna szíves közlése). Célszerű az ilyen típusú kérdéseket elkerülni, még akkor is, ha valamilyen közvetítő nyelv segítségével érintkezünk távol-keleti partnereinkkel.
Mindhárom nyelvben közös az ún. számlálószók vagy darabjelölők fontossága, használatuk
kötelezősége. Ez a szófaji kategória Kínában alakult ki kb. 2000-2500 évvel ezelőtt, s terjedt el
a távol-keleti nyelvekben (Trauter 1996). A kínaiban a jelzett szó előtt áll, a koreaiban és a japánban általában a jelzett szó után. Koreai példa: mal han mari ’ló, egy fő’, radio se de ’rádió,
három darab’. Talán e kategória megléte is a hatalmi távolsággal állhat összefüggésben: nemcsak a társadalom tagjait, hanem a környező valóság minden tárgyát és élőlényét is csoportokba próbálták sorolni közös jellemzőik alapján. Külön problémát jelenthet, hogy Koreában és Japánban kettős számrendszert használnak (ezek egyike Kínából átvett); a kínai tőszámnevek
esetében a váltószám a tízezer és százmillió.
Hofstede második dimenziója az individualitás mértékét jelzi: azt mutatja, hogy egy nemzeti kultúrában az individualista („én-kultúra”) vagy a kollektivista („mi-kultúra”) tendenciák erősebbek-e. A távol-keleti kultúrák hagyományosan kollektivisták: a lojalitásért cserébe a csoport
életre szóló védelmet nyújt az egyén számára. Ezt fejezi ki az ’ember’ fogalom választékos kí-
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nai elnevezése is, amely motivált szó: ren jian; a két szótag jelentése: ’ember+között’. A kínai,
konfuciánus felfogás szerint az ember nem individum elsősorban, hanem „emberek közötti”
lény, azaz a közösség tagja. Erkölcsi kapcsolat fűzi a többi emberi lényhez: a másik emberhez
fűződő kapcsolatai határozzák meg (Hahm 1997. 69–70). A kollektivista szemléletet tükrözi
a „mi” névmás vagy annak megfelelő főnév használata is. A koreaiban uri omoni ’anyánk’,
a japánban az ucsi no haha ’házunk anyja’ alak a gyakoribb, a koreaiban az uri csho ’feleségünk’ is igen jellemző (a feleségem nemcsak az én tulajdonom”, hanem az egész családé, a
gyerekeké is); sőt az uri pubu ’a mi házaspárunk’ alak is, ’mi: én és a feleségem’ jelentésben.
Mindhárom nyelvben közös az is, hogy a köszönések java része kérdő mondat (Hova megy?
Jól van? Evett? stb.), amire ugyanezzel a mondattal kell válaszolni (vö. angol How do you do?).
Ezt a nyelvi sajátosságot is a patriarchális, földművelő és kollektivista kultúrával próbálják magyarázni: a faluközösségben, egymással mindennapi munkakapcsolatban élő parasztoknak
fontos volt értesülnie a másik egészségi állapotáról, hangulatáról, cselekedeteinek céljáról (Suh
1996. 41–42).
A kollektivitásra vezethető vissza az a kommunikációs szokás is, hogy a rokonságneveket
kiterjesztik idegenekre (néném, bátyám, nővérem stb.). Dél-Koreában az üzleti eladólányok következetesen onninak (’nővérkém’) szólítják egymást (és nem az utónevükön).
Hofstede harmadik kulturális dimenziója a maszkulinitás, illetve feminitás. A maszkulin
társadalmakban az anyagi siker és a karrier az elsődleges, míg a feminin kultúrákban a másokról való gondoskodás, a harmóniára való törekvés a domináns érték. A maszkulin kultúrákban a
nemi szerepek élesen elkülönülnek. A távol-keleti kultúrák erőteljesen maszkulin irányultságúak, s ez verbális kommunikációjukban is jól látszik. A hagyományos konfuciánus etikett szerint
a női nyelvhasználatot szigorú szabályok korlátozták. A két nem nyelvileg jobban elkülönült,
mint az európai kultúrában; különösen a japán női nyelvhasználat mutatott markáns eltéréseket
a férfiakétól, mára ez a különbség – a nyugati kultúra hatására – jelentősen csökkent (Székács
2002. 173). Férj és feleség kommunikációjában asszimetria figyelhető meg:
a férj mindig alacsonyabb beszédszinten szól a feleségéhez, mind fordítva (vö. „csendőrpertu”).
Személyes megfigyelésem, hogy Koreában a fiatalabb nemzedék körében ez a szokás fellazulóban van. A kínai írásjegyek grafikailag is maszkulin értékrendet tükröznek, a ’nő’ jelentésű
írásjegy, mint gyök (azaz összetételek lényeges komponense) többnyire negatív jelentésű szavakban fordul elő, például: rabszolga, prostitúció, árulás, házasságtörés, féltékenység, kapzsiság. Ez a szemlélet még a pozitív jelentésű szavakban is tetten érhető: a „béke’ jelentésű írásjegy tető alatt, azaz otthon ülő nőalakot ábrázol, ami úgy is értelmezhető, hogy ha békességet
akarunk, akkor az asszonyt otthon kell tartani. A ’jó’ fogalom írásjegye a ’nő’ és a ’fiúgyerek’ összetétele: ez is maszkulin érvelés: csak a fiú utód a jó, a kívánatos; a ’kitűnő’ jelentésű
’nő’ + ’kevés’ összetétel is magáért beszél (Hodge 1998. 60). A taoizmus (ami a konfucianizmusnak mint állambölcseletnek filozófiai kiegészülése) két princípiuma a jin (negatív, nőies)
és a jang (pozitív, férfias) is előfordul összetételek komponenseként: a 34 darab jin elemet tartalmazó írásjegy 68 %-a negatív jelentésű, míg a 21 darab jang elemet tartalmazóból csak 10
%. (ibid: 52). Az sem lehet véletlen, hogy bizonyos szavakban vagy kifejezésekben, amelyekben mindkét nemre utalás történik, az erősebb nem szerepel az első helyen (koreai példák, de
a másik két nyelvben is így van): ca-njo (fiú+lány) ’vkinek a gyerekei’, pu-mo (apa+anya) ’szülők’, sinsza-szuknyo (jorobun) (urak+hölgyek) ’hölgyeim és uraim’ stb.
A negyedik hofstedei dimenzió a bizonytalanságkerülés mértéke, amely lehet erős és
gyenge, s azt mutatja, hogy egy kultúra tagjai milyen mértékben éreznek fenyegettetést bizonytalan, ismeretlen helyzetben. A távol-keleti kultúrákban a bizonytalanságkerülési index
magas. (Ez tükröződik a távol-keleti diskurzus sajátosságaiban is: kerülik az európai típusú nyílt
verbális konfrontációt („Ez rossz”, „Ez nevetséges” stb.), az elutasítást: az „érdekes” „még
meggondolom”, „jelentem a főnökeimnek” megfogalmazás jelenthet „nemet”, míg az európainál
gyakoribb „igen” nem feltétlenül beleegyezést implikál, inkább felszólítást az érvelés folytatására: fatikus funkciója van tehát. A távol-keleti ember elsősorban a főnökével szemben óvatos: in-
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kább hallgat, nehogy kudarc, feddés érje; ez persze gátolhatja a kommunikáció feladatmegoldásra irányuló funkcióját. A távol-keleti ember arra törekszik, hogy a kommunikáció zavarok
nélkül, olajozottan folyjék: nehogy valamelyik fél megszégyenüljön, „elveszítse az arcát”, azaz
emberi méltóságát. A verbális kommunikációt támogatja a nem verbális eszköztár talán legfontosabb kelléke, a mosoly is. Ez az európai kommunikációval ellentétben nem mindig örömet fejez ki; esetenként a kellemetlen esemény vagy közlendő kísérőjeként jelenik meg, de nem a
megtévesztés, ravaszkodás szándékával, ahogy a tájékozatlan nyugatiak gondolják: a keleti ember nem akarja, hogy a kommunikációs partnert őmiatta érje negatív érzelmi hatás.
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Petrusán György
SZTE JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

Multikulturalitás a nemzetállam szorításában
Tárgyszavak: plurilingvizmus, nemzeti identitás, tolerancia, autonómia,
kultúra és nyelv

A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus a nyelvészet szinte minden területét átfogja, de lehetőséget biztosít a nyelvek és kultúrák metszéspontján elhelyezkedő, a közöttük
meglévő szinkron és aszinkron, a hasonló és eltérő, a kialakulásukkal és kiteljesedésükkel,
az egymásmellettiséggel és együttéléssel kapcsolatos bonyolult jelenségek elemzésére is.
A nyelvek és kultúrák eltérő, gyakran egymással szemben álló, egymásnak feszülő identitást,
életszemléletet és életmódot, egyéni és közösségi, gazdasági és kulturális, nem utolsó sorban
politikai érdekeket tükröznek. Így jutunk el a többnyelvűség és az újabban multikulturalizmus
(Európában többnyire az interkulturális fogalom használatos) néven terjedő eszmerendszerhez.
Más szóval, amit ma multikuslturálizmusnak/interkulturalizmusnak neveznek, nem új jelenség,
ahogyan számos kutató állítja, legfeljebb az eltérő kultúrákból fakadó feszültségek levezetésére
alkalmazott eszközként definiálható. Felfogásom szerint, a multikulturalizmus egyidős a nyelvi
divergenciával, a lokális, a tájnyelvek, az önálló nép-nemzeti köntöst öltő nyelvek megjelenésével. A jobb áttekinthetőség érdekében az irányzatot 3 szakaszra osztom. A kezdeti korszakban,
a többnyelvűségnek, az eltérő szellemiségű kultúráknak nem volt ideológiai, nemzeti vagy etnikai sajátossága, vonása, jelentése, ezért érintkezésükből etnikai jellegű konfliktus sem keletkezhetett. A multikulturalizmus következő korszakában, a népek kialakulása, majd nemzeti öntudatra ébredése után kap politikai tartalmat, s kerül kapcsolatba az emberi és nemzeti identitással, a toleranciával vagy annak hiányával. Az egymást keresztező nemzeti érdekek, majd az
etnocentrizmusra épülő nemzetállamban, a politikai nemzetben való gondolkodás, s főleg a
homogenitásra való törekvés gerjesztett súlyos összecsapásokat a XIX. és XX. században. Ez
a korszak azt igazolja, hogy az emberiség nem talált elfogadható, méltányos, a jogegyenlőségen
alapuló
megoldást
a
nyelvi-kulturális
másságból
fakadó
gondokra.
A zárt, centralizált és homogenizáló nemzetállamok leépítésével, szerepének csökkentésével,
a föderatív vagy konföderatív típusú, helyi, regionális, nemzeti közösségeken alapuló Európai
Unió lényegében ennek a kudarcnak a beismerését jelenti. A kudarcnak, az emberi egoizmuson, hatalomvágyon kívül, számos politikai, nemzetépítési és államszervezési oka van. Európában látens módon egyrészt ennek revíziója, másrészt az új struktúrák kialakításával kapcsolatos eszmecsere folyik. Az európai disputák középpontjában az elkövetkezendő évtizedekben,
éppen az Európai Unió létrehozása okán az a nemzetállam áll majd, amely minden bajnak az
okozója volt több mint két évszázadon át. A nemzetállam tette lehetetlenné ugyanis
a nemzeti öntudatra ébredés előtti természetes módon kialakult többnyelvűség továbbélését,
a különböző kultúrák tiszteletben tartását, egyenjogúságát, hiszen a többség, illetve az uralkodó nemzet nyelvét, kultúráját támogatta, a vele együtt élő népcsoportokét nem, vagy csak kis
mértékben (pl. a XIX. század második felében a magyar Parlament rendszeres költségvetési
támogatásban részesítette a Magyar Nemzeti Színházat, a nemzetiségek ilyen jellegű igényeinek kielégítésről hallani sem akart.) A multikulturalizmus/interkulturalizmus nemes törekvései (a
tolerancia, az eltérő kultúrák kölcsönös megismerése, egyenrangúságának elismerése,
a békés együttélés elérése stb.) olyan politikai társadalmat feltételez, amely elismeri a különböző kultúrák és ezzel együtt a közösségek egyenrangúságát, s biztosítja a jogegyenlőség érvényesítéséhez szükséges feltételeket. Az elmondottak alapján ez szükségessé teszi a multikulturális politikai társadalmak saját magukról kialakított felfogásának megváltoztatását.
A multikulturalizmus harmadik korszakában az Amerikai Egyesült Államokban a ’60-as, ’70es évek faji zavargásai csillapításának szándékával, Nyugat-Európában a gyarmatok összeom-
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lása után, illetve munkaerő-gondok megoldása érdekében jelentős számú idegen befogadása
által keletkezett etnikai feszültségek feloldására, Magyarországon a roma és más kisebbségek
kultúrájának megismerése érdekében nyúltak a interkulturalizmus szellemében történő nevelés
eszközéhez, amelytől a rasszista, nacionalista megnyilvánulások megszűnését, enyhítését várják. Kérdés, hogy csupán neveléssel, kulturális tevékenységgel, megszüntethetők, vagy enyhíthetők-e azok a feszültségek, amelyek társadalmi egyenlőtlenségből, nyelvi és kulturális hátrányokból, a legtöbb esetben az állam struktúrájából következnek. E tekintetben
a multikulturalizmus/interkulturalizmus nem jelentett paradigmaváltást, az alapvető kérdésekben nem hozott új elemet, alternatívát. (Természetesen ettől még a multikulturalizmus szellemében történő nevelés hozhat javulást az eltérő népcsoportok együttélésében.)
Közel 1000 éves tapasztalattal rendelkezünk az eltérő vallású, nyelvű, kultúrájú közösségek
együttélésével kapcsolatban. S ha nem is hiszünk „végleges” vagy „ideális” megoldásokban,
amennyiben helyes következtetéseket tudnánk az elmúlt 200-250 év tapasztalatából levonni,
talán lenne esély a XX. századi tragikus összecsapások elkerülésére, az együttélés minőségének javítására, számos veszélyeztetett nyelv, kultúra megmentésére.
Az elmúlt több mint két évszázad alatt a népek figyelmét a nemzeti függetlenség és szuverenitás kivívása, a saját államiság megteremtése kötötte le. Az igyekezet számos konfliktust
eredményezett, jól tudjuk azonban, hogy az áldozatokhoz képest az eredmények nem számottevőek. A francia modell szerint, mások nemzeti sérelmére létrehozott, erősen központosított
nyugati nemzetállamok a kezdeti gazdasági sikerek révén megszilárdultak, de a tőke számára
a nemzeti keretek csakhamar szűknek bizonyultak, az I. és a II. világháború befejezését célzó
békék pedig a sokszínű etnikai összetétel miatt nem hoztak igazi békességet, nem zártak le
végleg semmit, kiváltképpen adósak maradtak a nemzeti-nemzetiségi kérdés elfogadható rendezésével. Olyannyira nem, hogy a nemzetállamok működési elvei, a többségi nemzet dominanciájára épülő szálláshely-szervezési struktúrák csakhamar a gazdasági fejlődés akadályozójává váltak. Ezért a II. világháború után nyugaton arra a következtetésre jutottak, hogy a
gazdasági és a nemzeti érdekek között rendszeresen jelentkező konfliktusok feloldása csak
kontinentális keretekben, az egész Európát átfogó, a nemzeti államokat ugyan formálisan, illetve korlátozott szuverenitással megtartó, de valamilyen konföderatív vagy föderatív államalakulatban lehet elképzelni, amelyben a határokon átnyúló decentralizált régiók fontos szerephez
jutnak. E felismeréshez nagymértékben járult hozzá az a körülmény, hogy az I. világháború
utáni nagyhatalmi döntésekkel létrehozott nemzetállamok többsége lényegében életképtelennek bizonyult.
A kisebbségi kérdés humánusabb kezelésére elvben mindig voltak helyes alternatívák.
A jövőben az egyik követhető irányt annak a politikának a hatékonyabb folytatása képezhetné,
amelyet az elmúlt évtizedekben az Európai Unióban próbáltak érvényesíteni. A politikai döntéshozók Európában, az USA-ban és számos más országban azonban még meglehetősen távol
vannak egy esetleges áttöréstől, paradigmaváltástól a nemzeti-, kisebbségi politikában. Két
alapvető kérdésben kellene végre konszenzusra jutni, hiszen az USA mellett számos „melting
pot” van a világban. A Balkán számos országa, vagy Görögország, Törökország például nem
ismeri el a területükön élő nemzeti kisebbségeket. Ennek következménye nemcsak a társadalmi instabilitás, a gazdasági fejlődés lassúbb üteme, hanem a nemzetiségek révén az érintett
országok között állandósuló bizalmatlanság. Tény, hogy azokban a volt szocialista országokban, amelyek kevés nemzeti kisebbséggel rendelkeznek, vagy kisebbségbarát politikát folytatnak a politikai és gazdasági reformok üteme gyorsabb, a rendszerváltás sikeresebb volt (Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország). Az EU rendelkezik politikai eszközzel, hogy nyomást
gyakoroljon a kérdésben érintett államokra, feltételül szabva a NATO-ba vagy az Európai Unióba való felvételt. Ám a koszovói vagy macedóniai próbálkozás hitelét rontja számos EU tagállam saját országában folytatott intoleráns vagy kifogásolható kisebbségi politikája (pl. Franciaország, Németország, Hollandia stb.). Sok olyan EU tagállam van, amely mind a mai napig
nem írta alá a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. A másik súlyos adóssá-
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ga a nyugati társadalmaknak, hogy nem mutatnak hajlandóságot a kollektív jogok elismerésére,
amiből számos hátrány következik, s lényegében lehetetlenné teszi az identitás-megőrző politika érvényre juttatását, a multikulturalitás eszméjének érvényesítését. Az egyéni jogok biztosítása nem elégséges a kisebbségben lévő nyelvek, kultúrák átörökítésére. Áttörést akkor lehetne elérni, ha a nagyobb létszámú amerikai népcsoportok térdre tudnák kényszeríteni az USA
eddigi, lényegében a kollektív kisebbségi jogokat semmibevevő politikáját.
A szakemberek számára érdemes lenne tanulmányozni a nemzeti öntudatra ébredés előtti
korszakot a nyelvek, kultúrák együttélése szempontjából. Hiszen, a nagy különbségek ellenére,
az Európai Unió kontinensnyi méretével, a kulturális nemzeti közösségek tényleges jogegyenlőségének biztosításával a kezdeti korszakhoz hasonló, de az elmúlt 200 évnél kedvezőbb viszonyokat teremthet a kisebbségi léthez az identitás megőrzését akadályozó nemzetállami határok megnyitásával, a korábbi érdekellentétek, félelmek, beolvasztási kísérletek megszüntetésével. Ha szemügyre vesszük például a korábbi európai birodalmakat, például az OsztrákMagyar Monarchiát, nyilvánvalóvá válik, hogy ezekben a poliglott országokban vagy ezek keretében kialakult régiókban a többnyelvűség alatt nem csupán több nyelv meglétét, ismeretét értették, hanem a nyelvi és kulturális interferenciák olyan sajátos képződményét, amely tudatos
beavatkozás nélkül, spontán módon, praktikus érdektől vezérelve keletkezett,
s vált az eltérő nyelveket beszélő emberek érintkezésének és kölcsönös megismerésének nélkülözhetetlen eszközévé, amely napjainkban a multikulturalizmus/ interkulturalizmus címszó
alatt éli reneszánszát. Akkor alakult ki a birodalom nemzetiségeiben a hungarus tudat, az
egészséges hazafiság, a több nyelvhez való kötődés, a több nyelven folytatott írói munkásság.
Hol vagyunk ma ettől? A történelmi hűség kedvéért meg kell jegyezni, a lengyel vagy a magyar
példa azt mutatja, hogy az állam hozta létre a nemzetet, azért alakult ki az oly sokáig használatos polonus vagy hungarus fogalom, ami persze asszimilációval is járt. Ezt a fajta beolvasztást
azonban a szakemberek többsége természetes asszimilációnak tekinti.
A poliglottizmus tehát a különböző európai népek és nyelvek kialakulásának korszakára
nyúlik vissza, hosszú története számos formát öltött, és nem kevés értelmezést ismerhettünk
meg. A kérdést persze komplexebb kontextusban szükséges vizsgálni, hiszen vannak, akik keletkezését a modern, a nemzeti öntudatra ébredést követően megjelenő nyelvi interferenciákkal, majd az asszimilációval hozzák összefüggésbe, s a nyelvváltás stádiumában lévő népcsoportokra vonatkoztatják. Nemzetiségi közösségekben a plurilingvizmust vagy a bilingvizmust
többnyire olyan nyelvészeti kérdésként definiálják, amely egy idegen, illetve többséget alkotó
nemzetbe, nemzetiségbe (lásd pl. a Székelyföld románságának esetét) integrálódott más kisebbségi népcsoport életében jelentkezik, s a kisebbségi identitás megőrzésének perspektívájából szükséges kezelni. Hasonló helyzet alakult ki a hazai kisebbségeknél is, amelyek kétnyelvű közösségként definiálják magukat, s ezt a helyzetet a szakemberek a teljes nyelvváltás, a
beolvadást megelőző stádiumnak tartják.
Korunk kihívása tehát az, hogy az új struktúrák között képesek leszünk-e harmonikusabban, nagyobb megértésben, szociálisan méltóbb körülmények között, saját énünk, kulturális
identitásunk feladása vagy elvesztése nélkül együttműködni, s konkrétan mit kell az érintetteknek ennek érdekében tenniük. A multikulturalitás néven elhíresült politikai és kulturális mozgalmat alulról, saját kezdeményezésből, kormányzati beavatkozás nélkül, a helyi civil társadalom keretében kellene megszervezni. Több népcsoport együttműködése azonban elképzelhetetlen a korábbinál rendszeresebb párbeszéd, érintkezés és kölcsönös megismerés nélkül,
amihez közös kommunikációs eszközre, nyelvre van szükség, amelynek elsajátítása bizonyára
egyszerűbb feladatnak tűnik, mint az összes népcsoport nyelvének tömeg méretekben történő
elsajátítása. Látnunk kell azonban, hogy a közös nyelv háttérbe szoríthatja a nemzeti nyelvhasználatot, felülről irányított, ha úgy tetszik ránk kényszerített, ami szöges ellentétben áll a régi
korokban kialakult gyakorlattal, nevezetesen a többnyelvűség (több nyelv ismeretére alapuló
együttlét) kialakulásának „demokratikus” technikáival, motivációs tényezőiével. Amennyiben az új viszonyok között az egynyelvűség (a hivatalos nyelv) saját nyelvünk háttérbe szorítá-
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sának vagy leépülésének rémét vetíti elénk, akkor ez nemcsak az elérendő célt veszélyezteti,
hanem újabb konfliktusok forrásává válhat. A nehézségek áthidalásához bizonyára tanulhatunk
a nemzeti öntudatra ébredés előtti korszak valóságából, amikor az univerzális és hivatalos latin
(Nyugaton) és a görög, majd ószláv nyelv (Keleten) mellett nemcsak a lokális nyelvek maradtak
fent, hanem a nemzeti nyelvek is fejlődtek (igaz, hogy ez okozta az előbbiek, a néptől – nemzettől „idegen” nyelvek halálát), de a nyelvi kettősség, párhuzamos használata és évszázadokon át történő fenntartása, valamint érvényre juttatása az új körülmények között az EU egyik,
ha nem a legkeményebb próbatételének ígérkezik.
Végül is a multikulturalizmus politikai indíttatású mozgalomként jelent meg a ’60-as években, ezért depolitizálása illúzió és nem is lehet követendő cél, kulturális vonatkozásainak felerősítése viszont szükségszerűség, ha egyetemessé, széles tömegek számára vonzóvá és alkalmas keretté kívánjuk tenni az eltérő kultúrájú népcsoportok számára, s meg akarjuk menteni a
korai kifulladástól. Mint minden más nemzeti érzéstől fűtött mozgalom, a multikulturalizmus
eszméjének érvényre juttatása sem tűnik könnyű feladatnak, hiszen mind Nyugaton, mind Keleten komoly erők sorakoznak fel ellene. Nyugaton a szélsőjobboldali erők nyelvileg, kulturálisan homogén nemzetállamban gondolkoznak, s ezért elutasítják a különböző etnikumok egymás mellett élését biztosító multikulturális társadalmi berendezkedést. Keleten, ahol a nacionalisták komoly bázissal rendelkeznek, még nincsenek túl a nemzeti államhoz mereven ragaszkodó felfogáson.

Szociolingvisztika
Batár Levente
VESZPRÉMI EGYETEM

A társadalmi változások és az eufemizmusok használata
Tárgyszavak: eufemizmus, politikai korrektség, tabu, szociolingvisztika

Egy magyarországi és egy egyesült államokbeli példán keresztül mutatom be, hogy a társadalmi változások hogyan befolyásolhatják az eufemizmusok használatát.
Olyan társadalmi csoportok 1999–2002. évi politikai és gazdasági sajtóban (Népszabadság,
Napló, Napi Magyarország, Kritika, HVG) való megjelenését vizsgáltam, amelyek létezését a
rendszerváltás előtt egyenesen tagadták (nagy fizetésűnek nem mondhatók, akik nem tudnak
hová menni, másként érzők, másképességűek), vagy nem társadalmi súlyuknak megfelelően
kezelték őket (rossz útra tévedők, kéjnők, alkoholbetegek). A rendszerváltás után ezek a
csoportok a sajtó állandó témáivá váltak, megfigyelhető, hogy említésükkor a politikai, gazdasági sajtó általában neutrális kifejezéseket, kisebb részben eufemizmusokat használ, ezt példákkal támasztom alá.
A szocializmusban a szegénység-gazdagság kérdése politikai kérdés volt. A létminimum
fogalmának 1982-es bevezetéséig nem léteztek nagy fizetésűnek nem mondhatók sem politikai, sem ideológiai szinten, de még a köztudatban sem. A szegényekre vonatkozóan sok kifejezést találtam, ezek közül néhány: kevésbé kiváltságosok, rosszabb sorban élők, akiknek nincsen elegendő jövedelmük ahhoz, hogy szükségleteiket ki tudják elégíteni, szociálisan hátrányos helyzetűek, rászorulók, szerényebb jövedelmű emberek, rossz feltételek mellett élők,
akiknek nem annyi a jövedelmük, mint amennyi szükséges lenne.
A hajléktalanságot is nem létezőnek tekintették, 1949 után a menedékeket kevés kivétellel
felszámolták. A hajléktalanság problémája 1989 után vált nyilvánossá, rájuk vonatkozóan viszonylag kevés kifejezés létezik: lakcím nélküliek, otthon nélkül maradók, kiilleszkedettek, hajlék nélküli emberek, akik nem találnak menedéket, disszidensek.
A volt szovjet tömbhöz tartozó országokban nem heteroszexuálisnak lenni elsősorban titok
volt, a másként érzőket megvetették, kiközösítették. Sokan, félve az elbocsátástól, nem merték
vállalni valódi érzéseiket. A magyar törvények még ma is több ponton diszkriminálnak, például
az úgynevezett beleegyezési korhatár jelentősen különbözik a heteroszexuálisok és a homoszexuálisok esetében. Velük kapcsolatban szinte csak eufemisztikus kifejezést találtam:
másként gondolkodók, másként érzők, másként élők, mások, hasonló neműek iránt vonzódók,
azonos neműekhez vonzódók, azonos nemű párok, egyneműek kapcsolata, a homoszexuális
életformát választók, saját nemükhöz vonzódók, melegek.
A másképességűekről sem írt a sajtó, többségük jelenleg is otthonokban, bentlakásos intézetekbe zárva él. A kifejezések széles skáláját találhatjuk: sérültek, eltérően fejlődő emberek,
az átlagostól eltérő fejlődésűek, fogyatékkal élők, egészségileg hátrányos helyzetűek, kromoszómabetegek, megváltozott munkaképességű emberek, csökkentett munkaképességű emberek, egészségileg hátrányos helyzetűek, mozgásban akadályozottak.
A már említett társadalmi csoportok – rossz útra tévedők, kéjnők, alkoholbetegek – létezését elismerték, de velük is csak kis terjedelemben, elvétve foglalkozott a nyomtatott sajtó.
Közülük a rossz útra tévedőkről írtak leggyakrabban. A szocialista korszakban egyrészt a
viszonylag szigorú intézkedési gyakorlattal, másrészt a „tudatos népneveléssel” igyekeztek elejét venni a bűnözésnek. (A büntetőjog politikai célokat is szolgáló kiterjesztésével a rendszer
maga is jelentős mértékben hozzájárult a különböző köztörvényes bűncselekmények számá-
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nak emelkedéséhez.) A hatvanas-hetvenes években az ismertté vált bűncselekmények száma
évi 110-130.000 között mozgott. 1984-ben a bíróság elé állított személyek több mint 34%-át
közlekedést veszélyeztető cselekmény, ittas gépjárművezetés, garázdaság, önbíráskodás, üzletszerű kéjelgés miatt vonták felelősségre, bűncselekménynek számított még a csavargás, a közveszélyes munkakerülés. A sajtó elrettentés céljából rendszeresen beszámolt a
rendőrség sikereiről: „nem telt el öt percnél több, amikor a nyomozók már szállították is a többszörösen büntetett előéletű Kovács Sándor Zoltánt”, „kétezer esetben foganasítottunk előállítást”. A Népszava 1982. március 28-i Megalakult a harmadik R-csoport című cikkében egy tolvajt idéztek: „Jaj, ha tudtam volna, hogy az akciócsoport kap közre bennünket, dehogy loptam
volna. ... Már attól félek, hogy maguk ellen nincs orvosság.” A sajtó körülbelül ugyanannyi Magyarországon kívül történt bűncselekményről beszámolt be, mint hazairól. A rossz útra tévedőkre szinte csak bántó és neutrális kifejezéseket használtak (tolvaj, bűnöző), a tetteseket a teljes
nevükön nevezték: „Kovács László a bűntett elkövetésekor...”. (Napi Krónika, Magyar Nemzet,
1980. 01. 03. 6.) A társadalmi változásokkal párhuzamosan a bűnözés is jelentős átalakuláson
ment keresztül, 1989 és 1992 között a bűncselekmények száma megkétszereződött, a legdinamikusabban a vagyon elleni bűncselekmények és az emberölések száma növekedett. Velük
kapcsolatban a következő kifejezéseket találtam: lókötők, akik a rács másik oldalán vannak,
akik többször álltak már bíróság előtt, tekintélyes bűnlajstrommal rendelkezők, akik nem ismeretlenek a rendőrök előtt.
A bűnözéssel szoros kapcsolatban van a prostitúció. 1949-ben a kuplerájokat megszüntették, a lányokat pedig, ha nem mentek férjhez, és nem helyezkedtek el, internálták. Ez a másik
csoport, a másként érzők mellett, akikkel kapcsolatban szinte csak eufemizmusokat használnak a vizsgált lapok: lányok, az örök szakma képviselői, pillangók, az ősi mesterséget űzők, kísérők, akik pénzért bizonyos szolgálatot nyújtanak, pillangókisasszonyok, tisztátalan nők, örömlányok.
A rossz útra tévedők után az alkoholbetegek szerepeltek legtöbbet az újságokban. A magyar lakosság alkoholfogyasztása a háború utáni évtizedekben lényegében folyamatosan
emelkedett. A jelenség kialakulását a politika is viszonylag korán érzékelte és gyorsan megszülettek a politikai döntések, az MSZMP KB egy 1960-as határozatában az alkoholizmust társadalmi problémává nyilvánította, később több törvény és rendelet született az alkoholisták kényszerelvonó kezeléséről. A magas alkoholfogyasztásról rendszeresen beszámolt a sajtó, például: Fokozott szigor az ittas vezetőkkel szemben, Magyar Nemzet, 1980. 01. 03., 7., Növekvő
forgalom, kevesebb baleset, Népszava, 1982. 03. 28., 11., Magyar Nemzet, 1980. 01. 05., 6. A
mai sajtóban a következőképpen jelennek meg: alkoholproblémákkal küzdők, akik sűrűn a pohár fenekére néznek.
A társadalmi változások és az eufemizmusok használatára a másik példát az Amerikai
Egyesült Államok társadalmából vettem, ahol a 80-as évek elején jelent meg a politikai korrektség (PC). A PC eredetére vonatkozólag több, egymásnak ellentmondó vélemény létezik. Egyesek szerint a politikai korrektséget a Nagy Gazdasági Válság idején használták a leninisták,
mások szerint Kínából, Mao elnök helyes vagy helytelen idézgetésének idejéből származik, de
létezik olyan vélemény is, amely szerint a PC az 1960-as évekből ered. Máig nem tisztázott az
eredete, csak az, hogy igazán csak a Szovjetunió összeroppanásának eredményeként vált
népszerűvé. Annak ellenére, hogy nem az Amerikai Egyesült Államokban találták ki, ott terjedt
el legjobban, hamar bekerült a köztudatba. Kifejtette hatását a felsőoktatás területén, az egyetemek egy csapásra megteltek feketékkel és nőkkel, virágzásnak indultak az afro-amerikai kultúrával foglalkozó szemináriumok. A gazdaság területén is bekövetkeztek változások, a nagyvállalatok érzékenységi tréningeket indítottak, hogy összeszoktassák az egyre változatosabb
munkaerőgárdát.
A politikai korrektség hívei hisznek a különböző kultúrák, fajok, nemek, ideológiák alternatív
életstílusok iránti toleranciában, azt hirdetik, hogy az embereknek nem szabad semmi olyat
mondaniuk, tenniük, amit bármely társadalmi csoport bántónak találhat. A PC azt tartja a nyu-
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gati kultúráról, hogy csak azzal tud érvényesülni, hogy megaláz, hierarchizál a különböző embercsoportok között.
A PC célja, hogy az addig a fehérbőrű heteroszexuális férfiak által elnyomott, érdemeitől
megfosztott társadalmi csoportok (kisebbségek, nők, sérültek, nem heteroszexuálisok) az előtérbe kerüljenek, a korábbinál nagyobb szerepet kapjanak. A rájuk vonatkozó bántó, rasszista
kifejezések tabuvá váltak, ezeket politikailag korrekt kifejezések váltották fel. Néhány példa: kisebbségi csoport→alulreprezentált népesség (minority group→under-represented population),
néger→afrikai-amerikai, az afrikai diaszpóra tagja (negro→African-American, member of the
African Diaspora), ázsiai→ázsiai-amerikai (Asian→Asian-American), indián→amerikai őslakos
(Indian→Native-American), öreg→érett (old→mature), biszexuális→szexuálisan nem preferáló
személy (bisexual→sexually non-preferential), homoszexuális→meleg/leszbikus (homosexual
→gay/lesbian), szegény→gazdaságilag felkészületlen (poor→economically unprepared), csavargó→hajléktalan (bum→homeless person), banda→fiatalok csoportja (gang→youth group).
A népek, emberek közötti egyenlőség megteremtése mellett a PC másik fő célja, hogy
megtisztítsa az angol nyelvet a szexizmus nyomaitól, a férfiorientált szókincstől, ami a nők alacsonyabb társadalmi helyzetét tükrözi. A PC-isták nagy figyelmet fordítottak a férfiszavak
semleges szavakkal való felcserélésére. Erre egyik példa, hogy a foglalkozások megnevezéseinek nagy részét átalakították, mert szerepelt bennük a man (ember, férfi) szó. A szavak átalakítása után például a chairmanből chair/chairperson, a salesmanből sales assistant,
a policemanből police officer, a firemanből fire fighter lett. Az angol nyelv azonban nemcsak az
említett foglalkozások megnevezései miatt szexista. Az egyes szám harmadik személyben hiányzik a személyekre vonatkozó semleges névmás, ami helyett a beszédben, írásban általában a hímnemű személyes névmást használják. Írásban a megoldást a (s)he, she or he formák, szóban a többes számú alakok jelentik. Komoly viták zajlanak, hogy olyan kifejezéseket,
amelyekben szerepel a man szó (man in the street-az utca embere, Neanderthal Man-neandervölgyi ember) szabad-e használni vagy sem.
A PC hatására az amerikai történelem immár átfogja azoknak a társadalmi csoportoknak
a történetét is, akiket addig elhanyagoltak és az újonnan kialakuló szókincs tükrözi a kultúrák,
nemek, fajok, ideológiák, szexuális orientációk közötti egyenlőséget.
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1. Előadásomban azt szeretném vázolni, hogy a metafora mint expresszivitási forrás és
szemantikai rendszert szerkezetét meghatározó tényező milyen szerepet játszik a kölcsönzés
és az meghonosodás folyamatában. A vizsgált szókincs a 20. századi román eredetű kölcsönszóanyag képezi.1
2. A szókölcsönzés indítékai között kevésbé szokás számon tartani a jelölési módból fakadó adherens expresszivitási tényezőt. Az általam vizsgált román eredetű kölcsönszóanyag arra
enged következtetni, hogy a metaforikus jelentéstöbbletből fakadó kifejező értéknek fontos szerepe lehet a kölcsönzést motiváló tényezők sorában.
Különböző nyelvek és nyelvváltozatok eltérő módon nevezhetnek meg adott jelentéskategóriákat: az egyik rendszer opak szóval, a másik összetétellel, a harmadik metaforikusan.
A metaforikus szókép expresszivitási értéke jelentős mértékben abból fakad, hogy egy adott
fogalmat egy másik fogalman keresztül szemléltet, és a két fogalmi jelentés között – ha eleven
a kapcsolat – élményszerű érintkezésről beszélhetünk. A tulajdonképpeni és a származékjelentés egymásba játszása új nézőpontból szemlélteti a tárgyat. A metaforikus megnevezés révén
a jelöltet nem önmagában, hanem valamiként észleljük. Ez a valamiként való észlelés új virtuális tulajdonságokkal gazdagítja a denotátumot. Kolozsvár környékén a szövőszék vászonfeszítőjének két alkatrészét, a ’vésett fát’ és a ’lyukasfát’ berbetusnak, illetve mujeruskának nevezik (Gálffy 1962. 40–41). A románban a bărbătus a férfi jelentésű bărbat származéka, a
muieruşcă pedig poliszém alak, amely ’feleség’-et, ’asszonyká’-t és ’lyukasfá’-t egyaránt jelent.
Gálffy Mózes idézett tanulmánya szerint a két kölcsönszót azokban a falvakban is használja a
magyar beszélők többsége, ahol a magyar megnevezést is ismerik. Itt sem arról van szó, hogy
a románoktól tanulták volna a környékbeli magyarok a szövőszék részeinek a megnevezéseit.
A motiváció a jelentésbeli expresszivitásból származik. A két kölcsönelem jelölési módjának
szemléletessége, tréfás, csiklandós jellege háttérbe szorította az eredeti alakokat (Gálffy i.m.
43). Mindez érvényes metaforikus megnevezést alkalmazó kölcsönelemek többségére.
Ha a metaforikus származékjelentés az alapszókincsbe tartozó szónak a sajátja, akkor joggal feltételezhetjük, hogy a kétnyelvű beszélő számára ismert mind az alapjelentés, mind
a metaforikus jelentés. Ilyen esetben a metafora nem elhalványult névátvitelként érvényesül,
hanem sokkal inkább a két fogalmi jelentés kölcsönviszonyaként, olyan módon, hogy kiemelődnek a két fogalom közös tulajdonságai és ezáltal a szókép hasonlítottat a hasonlót keresztül
1

A vizsgált nyelvi anyag alapját a Márton Gyula, Péntek János és Vöő István szerkesztette A magyar
nyelvjárások román kölcsönszavai című szótár képezi (1977). (A szótárra való utalás a továbbiakban a szakirodalomban bevett RK rövidítéssel történik.) Ez a mű nagy többségében 20. századi
kölcsönelemeket tartalmaz, és csak szórványosan szerepelnek benne a 19. század legvégéről
származó adatok. De figyelembe vettem Bakos Ferencnek a RK-hoz írt, húszadik századi adatokat
tartalmazó kiegészítő jegyzeteit (Bakos 1982: 457–478., 1984.), illetve Zsemlyei János doktori értekezésének adattárából azokat a kölcsönszavakat, amelyek valamilyen okból kifolyólag nem kerültek
be az említett szótárba. Ezenkívül beépítettem a vizsgált kölcsönelemek sorába Murádin László
az 1989-es rendszerváltás utáni erdélyi közigazgatási nyelvhasználatot elemző tanulmányának új
adatait (1995: 21–24.). A korpuszt tovább gazdagítottam saját gyűjtésen alapuló lexémákkal. Ilyenként a vizsgált adattár tartalmazza mindazon huszadik századi elemeket, amelyek az eddigi gyűjtések során előkerültek. Az így összeállt adatokból számítógépes adatbázist hoztam létre, ezáltal lehetővé vált, hogy a lexikai rétegeződésről és a szemantikai jelenségek érvényesülésének arányairól
pontos képet kapjunk. Összesen 4475 kölcsönszóval, 5804 jelentésegységgel dolgoztam.
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szemlélteti. Az ilyen metaforikus megnevezések természetük alapján rendkívül érzékletesek,
kifejezőek lehetnek a kétnyelvűek számára:
m. csára ’fekete képű ember’ < r. cioară 1. ’varjú,csóka’ 2. ’fekete képű ember’ (DLR, DEX)
m. botyezál ’bort, tejet vízzel felhígít’ < r. boteza 1. ’keresztel’; 2. ’bort ,tejet vízzel felhígit’
(DEX)
m. huhuréz ’hanyag öltőzetú rendetlen nő’ < r. huhurez 1. ’bagoly’; 2. ’rendetlen öltözetű nő’
m. kacsula ’tollbóbita a madár fején’ < r. căciulă 1. ’kucsma’; 2. ’tollbóbita a madár fején’
m. picigoj ’sovány ember’ < r. piţigoi 1. ’cinke’; 2. ’sovány ember’
Ha a hasonlított a hasonlón keresztül értelmeződik, örökli egy részét azoknak a nyelvi minősítettségnek, amelyeket a hasonlónak tulajdonítunk. Ebben az észlelési folyamatban a megnevezett entitás sajátos nézőpont eredményeként adott. A nyelvek érintkezésénél különös
súllyal jelentkezik ez a kérdés, hiszen a különböző nyelvek szemantikai rendszerében eltérő
metaforikus viszonyokat, metaforamezőket is találhatunk, és ezeknek az eltérő struktúráknak a
beszélő általi észlelése kommunikációs élményt jelenthet. A megnevezés ilyen értelmű kifejező
ereje affektív-emotív összetevővel is gazdagíthatja a beszéd folyamatát. Ez a szemantikai alapú motivációs tényező a kölcsönzések indítékaira is fényt vet. A kétnyelvű beszélő a második
nyelvbeli lexémát azért is használhatja az anyanyelvi kommunikációja során, mert a szó szemantikai motiváltságánál fogva alkalmasnak tűnik arra, hogy hatékonyan és érzékletesen fejezze ki mondanivalóját és ezzel együtt a denotátumhoz való viszonyát is. Az elemzett kölcsönszóanyagban bőven találhatni példát a közvetlen metaforikus jelentésátvételre. A következő
kölcsönelemek egyazon helységben vagy tájszólásban az etimon tulajdonképpeni és metaforikus jelentésében egyaránt használatosak:
r. broască 1. ’béka’; 2. ’kisgyerek’ > m. braszka 1. ’béka’; 2. ’varangyos béka’; 3. ’leányka,
serdülő leány’ (máramarosi tájszólás.)
r. ţînţar 1.’szúnyog’; 2. ’sovány (ember)’ > m. cincár ’ua.’ (Kis-Szamos mente)
r. mocăniţă 1.’zömök havasi tehén, ritkábban ló’; 2. ’keskeny vágányú, hegyekben közlekedő vonat’ > m. mokonyica ’ua.’ (Kis-Szamos mente)
r. motan 1. ’kandúr’; 2. ’hallgatag, morcos ember’ > m. matány ’ua.’ (moldvai csángó nyj.)
r. piţigoi 1.’cinke’; 2. ’sovány ember ‘ > m. picigoj ’ua’ (Középlak)
r. trîntor 1.’hereméh’; 2. ’ingyenélő’ > m. trintor ’ua.’ (Kis-Szamos mente)
Ezek a kétnyelvű környezetből származó adatok megerősítik a korábban elmondottakat.
Képszerűség és metaforikus szemléletmód mint kifejezés-értékbeli többletet, gyakran
érvényesül bizonyos leíró szószerkezetekben, összetételekben Az ilyen nyelvi szerkezetek
akárcsak a metafora, a jelöltet bizonyos nézőpontból láttatják a megnevezésben kódolt tulajdonságjegy alapján. A megnevezésnek ezt a szemléletességét figyelhetjük meg a tavaszi hóförgeteg román eredetű nevében: a bábazile összetételben (r. babă zile, zilele babelor ’öregasszonyok napjai’, azaz ’tavaszi hóvihar’). Ez a jelölési mód a magyar beszélő számára helyénvalónak tűnhet, hiszen nyelvünkben van egy hasonló képszerűségen alapuló, ugyancsak
időjárási jelenséget megnevező kifejezés: a vénasszonyok nyara, amely szintén egy véget
ért/érő évszak rövid idejű visszatértét jelzi. A kölcsönelem így könnyen beilleszkedik az évszakokra vonatkozó jelentésmezőben, és ennek még az is kedvez, hogy a jelöltnek nyelvünkben nincs lexikalizálódott megfelelője. Ezek után nem meglepő, hogy a kölcsönelem részfordításos alakjáról (bábák fergetege) azt olvashatjuk Bakos monográfiájában, hogy Erdély egész
területéről jelentkezik (i.m. 320).2 A jelölésbeli expresszivitásra más példák is idézhetők. A ké2

A zilele babelor lexéma a románban nem azon a szemléleten alapul, mint a magyar vénasszonyok
nyara. Bakos Ferenc szerint a zilele babelor tulajdonképpen a tavaszcsináló boszorkányok napjait
jelenti (uo.). Ez azonban nem akadálya annak, hogy a magyarba átkerülve magyar szemlélet szerint
értelmeződjék.

54

SZOCIOLINGVISZTIKA

nyes, válogatós gyerek mumátyi (r. muma ti ’a te anyád’), ami mindegy, az totundrák (< r. tot un
drac ’egy ördög valamennyi’). A negatív emberi tulajdonságot kifejező melléknevek között
akadnak olyanok, amelyek egyfajta verbális idézet lexikalizációjával utalnak a jelölt attribútumra, mintegy felidéznek egy olyan kommunikációs helyzetet, amelyekben az adott verbális
megnyilatkozások elhangzottak: lászămălăszátye ’közömbös, nemtörődöm, lusta’ (< r. lasă
mă, lasă te [Zsemlyei 1974. 554.]); tetántrugyi ’mamlasz, élhetetlen’ (< r. tot am trudit ’állandóan
kínlódtam, nehéz munkát végeztem’); csinëz jó ’beképzelt ember’ (< r. cine’s eu ’ki vagyok én’
[Zsemlyei i.m. 370.]); nustyu ’ügyetlen, tájékozódni nem tudó’ (< r. nu ştiu ’nem tudom’).
3. A nyelvekben és nyelvváltozatokban bizonyos jelentések, jelentésmezők szoros asszociatív szálakkal kapcsolódnak egymáshoz. A vizsgált kölcsönszóanyagban megfigyelhető, hogy
rokon jelentésű szavak hasonló metaforikus jelentésváltozáson mennek át, ami metaforikus jelentésmező-érintkezésre enged következtetni. A metaforikus mezőérintkezéseket nem az elszórt példák hasonlósága alapján állítható, hanem olyan adatokkal érvelve, amelyekben
ugyanazon két jelentésmező között több átvétel is ilyen irányú jelentésváltozáson ment át. Így
például a román kölcsönszóanyagban egyértelműen kimutatható a BESZÉDHIBA, ÉRZÉKSZERVI
KÁROSODÁS és az ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG jelentésmező kapcsolata:
r. ganga ’beszédhibás, dadogó’ > m. ganga ’ügyetlen, esztelen’
r. mut ’néma, ügyetlen’ > m. mutuj 3. ’gyengeelméjű’
A BESZÉDHIBA, ÉRZÉKSZERVI KÁROSODÁS és az ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG jelentésmezők érintkezése több nyelv esetében kimutatató. (A magyarban például a süketnek és a vaknak egyaránt van értelmi gyengeségre utaló metaforikus származékjelentése). A metaforikus kapcsolatban álló jelentésmezők kölcsönviszonyát mutatja az, hogy a románban a magyar ’’együgyű,
jámbor’ jelentésű balgatag melléknév nyomorék jelentéssel gazdagodott. Tehát nemcsak
a testi fogyatékosság jelentésköre kapcsolódik az értelmi akarati gyengeség jelentésmezőjéhez,
hanem az értelmi, akarati gyengeség is felidézeti a testi fogyatékosság fogalmát. Ez jól mutatja
azt, hogy a metaforikus fogalmi érintkezésekben kétirányú asszociációt feltételezhetünk. Vannak azonban olyan metaforikus jelentésmező-érintkezések, amelyek nyelvspecifikusnak mondhatók, mivel az adott nyelv sajátos metaforarendszerével magyarázhatók. Számos román eredetű kölcsönszó jelentésváltozása ilyen vonatkozási alapon értelmezető. Íme néhány olyan
adat, amely az átvevő nyelv metaforarendszerének a hatását szemlélteti:
BAKKECSKE → PAJZÁN ÖREGEMBER:
r. ţap ’bakkecske’ > m. cáp ’öreg ember, aki fiatalságában kicsanpogott’ (ÉrtSz.: vén kecske: ’szerelmeskedni akaró, nők körül legyeskedő öreg ember’)
KERESZTEL → MEGSZID, LEHORD:
r. boteza ’keresztel’ > m. botyezál ’megszid, lehord’ (ÉrtSz.: leszedi valakiről a keresztvizet
’nagyon összeszid, mindennek elmond, lehord valakit’)
BAGOLY → HALLGATAG, MAGÁNAK VALÓ EMBER
r. bufniţă ’bagoly > m. bufnica ’hallgatag ember’ (ÉrtSz.: bagoly (átv.): ’otthon ülő, magának
való ember’)
NYAK → NYAKLEVES:
r. ceafă ’nyakcsigolya, a nyak hátsó része’ > m. csáfa ’nyakleves’. (Itt a nyakleves átvitt értelmű összetett szavunk hatásával kell számolnunk, amely az ÉrtSz.-ban szerepel. Metonimikus és metaforikus névátvitel együttes hatása.)
CIPÓ, KENYÉRDUDOR → DAGANAT, PÚP:
r. cocuţă ’cipó’ > m. kókuca 4. ’ütéstől keletkezett daganat’
r. cucui ’daganat’ > m. kukuc ’kenyérdudor’
r. pitan ’rozskenyér, gyengébb minőségű kenyér’ > m. pitán 3. (szcs) ’púp’
A metaforikus viszony magyar nyelvi valóságát az ÉrtSz. cipó címszava is igazolja: „cipó
(2.) (átv., nép, gúny.) A háton, mellen, fejen nőtt v. ütéstől eredt kidudorodás, púp.”
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Bakos Ferenc is idéz példát metaforikus kapcsolatokra, jóllehet ő nem a metaforikus jelentésmezők érintkezéseként értelmezi a jelenséget, hanem egy korábbi és egy újabb eredetű szó
szemantikai érintkezéseként, nem a jelentésrendszer egészéből közelít a kérdéshez. Így például utal arra ’fon’ jelentésű drugál, amely a magyar fon másodlagos – névátviteles – jelentésének hatásaként felvette a ’dorombol (a macska)’ jelentést is. Hasonlóképpen a picus a
magyar cica származékjelentésének köszönhetően ’barka’ jelentésűvé lett. Ezek szintén a
magyar nyelv metaforikus viszonyhálózatásnak a termékei.
Hasonló jelenségnek lehetünk tanúi némely románba átkerült magyar eredetű kölcsönszóesetében Így például a VÁNDOR → TEKERGŐ, ÚTONÁLLÓ metafora több magyar eredetű
elem jelölésváltozásban is megfigyelhető:
r. coborlău ’útónálló, tolvaj’ < m. koborló;
r. vandră ’naplopó, tekergő’ < m. vándor;
buduşlău ’vándor, csavargó, útonálló’ < m. bújdosó.
Ugyanilyen alapon alakulhatott ki a bujdosni ige román alakváltozatának (buduşlui) ’kirabolni’ értelme.
4. Hogy a kölcsönelem nemcsak a denotatív érték szerinti jelentésmezőbe illeszkedik be,
hanem az átvevő nyelv metaforikus rendszerébe is azt jól szemléltetik azok az adatok, amelyekben a pejoratív jelentésváltozás és a metaforizáció szófajváltással jár együtt. A magyarban
a megver (vkit) metaforikus érintkezésben van a ruhadarabok nevéből alkotott igei származékokkal (elnadrágol, megsapkáz, megruház stb.), valamint a kézzel végzett ismétlődő, intenzív
cselekvést jelölő igékkel (megrak, eldönget stb.) Ezeknek a metaforikus viszonyoknak a hatását
mutatja az elzsentel és a kozsókol igei származék jelentésgyarapodása:
r. jentui, jîntui ’kiprésel, meggyúr’ > m. (el)zsentel ’eldönget, elver’
r. cojoc ’irhabunda, suba’ > m. kozsók ’bőrkabát, bunda’ > kozsókol ’elver’
A zserebel származékige névátviteles jelentésének a kialakulása szintén a magyar metaforikus rendszer vonzásaként értelmezhető:
r. jerebie ’pászma, 20 ige fonal’ > m. zseréb ’ua.’ → zserebel 1.’pászmákra, matringokra
szed’, 2. ’sokat beszél, fecseg’
A magyarban ugyanis megfigyelhető a GYORS MOZGÁST IGÉNYLŐ MUNKAFOLYAMAT
és HADARÁS (HANGOS BESZÉD) metaforikus kapcsolata (pl. csepül, csépeli a szót).
Ugyancsak a magyar nyelvi szemlélet hatására a hoszpás származék melléknevet ’korpás
(fej)’ jelentésben is lejegyezték, jóllehet a román etimonnak nincs ilyen denotatív értéke: r.
hoaspă ’toklász, korpa’ > m. hoszpa ’kukoricapolyva’; ’pehely’; ’kukoricakorpa’ → hoszpás 1.
’polyvás’, 2. ’korpás fej’. Ez a jelenség valószínűleg a magyar korpás másodlagos jelentésével
magyarázható.
A szemantikai interferencia bemutatott jelenségei arra engednek következtetni, hogy a
parole-szókölcsönzés (a kódváltás) szintjén és a meghonosodás folyamatában egyaránt számolnunk kell a metafora jelenségével, mint olyan tényezővel, amely kedvez bizonyos kontaktológiai folyamatok érvényesülésének.
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Besir Anna
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA

Kérdések és válaszok egy népnyelvi szövegkorpusz
tartalomelemzéses feldolgozásában
a társadalom–nyelv–kultúra dimenziói mentén
Tárgyszavak: korpuszvizsgálatok, témaelemzés, szövegfeldolgozási fázisok, szociolingvisztika

1. Néhány gondolat a korpusz jellegéről és a kutatás lehetőségeiről:
Egy önéletrajzi interjú-leirat és egy 46 évet átfogó naplógyűjtemény a kutatásom alapanyaga. Az adatközlő ugyanaz a személy, akinek a családja Katymár falu határában, a Telecskai majorban él. Ez az adatközlő Besir Illés, az édesapám, aki egyetlen napot sem járt iskolába.
Egyik barátjától tanult meg írni, olvasni, s ezután a naplóírás a szenvedélye lett.
A nagykorpusz vizsgálata több fölvetett kérdésre ad választ:
– Az egyéniségkutató számára az életút, kultúra és társadalom által meghatározott,
– olykor gúzsbakötő lehetőségeire és lehetetlenségeire.
– A néprajzkutató számára a dél-alföldi puszták népének fölemelkedni akarásáról.
– A szociolingvista számára pedig a nyelvi kompetencia szerepére, funkciójára.
Jelen tanulmány a kutatás során alkalmazott módszerekbe kíván bepillantást adni.
Többféle módszert alkalmazok. A néprajzi vizsgálatok oldaláról elsősorban az életrajzi
módszert. Az egyéni repertoár ill. ennek alakulása összefügg az elbeszélő életútjával, sorsával.
Minél tehetségesebb az élettörténetet előadó egyén, annál dúsabb szövésű és általánosabb
érvényű az életrajza is.
Másik módszerem az egyéniségkutató módszer. A repertoárok szövegkorpuszainak vizsgálatát pedig a tartalomelemzés módszerével végzem. A továbbiakban erről kívánok szólni.

2. A tartalomelemzés definíciói
Hagyományos meghatározása csupán annyit közöl, hogy a tartalomelemzés üzenetek jelentésének vizsgálata. A módszer jelenleg elfogadott elméletei azt hangsúlyozzák, hogy nem
szemantikai, nyelvi, elsődleges megfejtésre szolgál a tartalomelemzés, hanem a mögöttes, a
rejtett üzenetekről kínál adatokat.
A jelentésnek ez a szöveg mögé bujtatása lehet tudatos manőver eredménye – például
a reklám-stratégiában –, de lehet egy sajátos, kultúra által kialakult kifejezési forma is. Például
a népi alkotások szimbolikus természetképeinél.
Antal László meghatározása szerint „tartalomelemzésnek az olyan eljárásokat nevezzük,
amelyek során közlemények, üzenetek törvényszerűen visszatérő sajátosságai alapján módszeres és objektív eljárással olyan következtetéseket vonunk le, amelyek a közleményben nyíltan kimondva nincsenek, de az üzenet megszerkesztettségének, azaz kódolásának módjából
kiolvashatók, s esetleg más módon (nem tartalomelemzéssel) nyert adatok segítségével megerősíthetők.”1
Klaus Krippendorf meghatározása szerint pedig „a tartalomelemzés olyan tudományos
módszerré fejlődött, amely következtetések levonását teszi lehetővé az alapvetően verbális,
szimbolikus vagy kommunikatív adatokból.”2

1
2

ANTAL LÁSZLÓ: A tartalomelemzés alapjai. Bp., Magvető Kiadó, 1976. 15.
KLAUS KRIPPENDORF: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Bp., Balassi Kiadó, 1995. 21.

58

SZOCIOLINGVISZTIKA

3. A tartalomelemzés alkalmazása jelen kutatásban
A nagy terjedelmű korpusz vizsgálatához, elemzéséhez alkalmasnak tartom ezt a feldolgozási formát, egyrészt a számadatok egyszerűsítését biztosító adatredukciók miatt, másrészt
a szövegíró által elrejtett, ill. nem tudatosított gondolatok, szándékok, érzelmek felszínre hozhatósága miatt.
A tartalomelemzésnek egy speciális formáját, a témaelemzést választottam. A témák terjedelmét, gyakoriságát, ill. sorrendi helyét figyeltem meg.

4. A tartalomelemzés menete:
4.1. ADATKÉSZÍTÉS:
Kétféle anyag állt a rendelkezésemre: egy kézírásos naplógyűjtemény és egy szóbeli interjúsorozat leirata. (hangfelvétel-mellékletek)

4.2. EGYSÉGMEGHATÁROZÁS:
A naplók esetében egy nap leirata képezheti a legtermészetesebb vizsgálati egységet.
Az interjúk egy élettörténeti keretbe foglalt -főként narratív szövegekből álló- egyetlen nagy
szövegegységnek tekinthetők.

4.3. MINTAVÉTEL:
A naplók esetében a teljes körű elemzés helyett rétegzett mintavétellel történő vizsgálatra
vállalkozom. A minta összetételét úgy készítettem el, hogy egy longitudinális vizsgálathoz is
megfelelő legyen. Így a legkorábbi összes naplót és a legutolsókból készített válogatást
„szembesítek”.
Az interjúk egészét vizsgálom.

4.4. ADATRÖGZÍTÉS:
A szövegek kódolását napló- és interjú-kivonatokkal készítettem elő.
A táblázatba felvett adatok így: a Kiről? – Miről? és a Hogyan? kérdésekre adnak választ.
A téma-egységeket terjedelemi jellemzőkkel láttam el. (Az adatközlő hány sorban szól ill. ír
a témáról?)
A naplók esetében a kézírásos füzetek sorait tekintettem egy-egy sornak, az interjúknál pedig a „Főszöveg” gépelt sorát.
Nem volt célom a két szöveg – egymáshoz erőszakolt – közös vizsgálatának abszolút öszszeghangolása. Csak a kategóriák közösek, a mennyiségi paraméterek csak hasonlóak.
A két szövegkopuszt ezért – a számarányok objektivitása miatt is – külön-külön, a maga
zárt szöveg-egészén belül vizsgálom ahhoz, hogy a téma terjedelmi jellemzőit bemutathassam.

4.5. ADATREDUKCIÓ:
Az adatok kezelhetősége érdekében jeleket (betűket) és numerikus jelölési formákat alkalmazok. A naplók esetében a kategóriák értékskáláján elhagyom a szélsőséges értékeket.
Az interjúk szövegeinél nem alkalmazok adatredukciót.

4.6. KÖVETKEZTETÉS:
Az adatok táblázatos, grafikonos és szöveges összesítő elemzését, értelmezését kontextusba visszahelyezve végzem el, ügyelve a kontingencia eseteire.

4.7. ELEMZÉS:
A statisztikailag szignifikáns adatokat más elemzési módokkal egészítem ki. (Dialektológiai-
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szociolingvisztikai elemzéssel)

4.8. A KATEGÓRIA-SZÓTÁR:
Egy téma → egy kategória, a témakör pedig egy kategória-csoport.
A kategóriákat numerikus értékekkel egészítem ki. Ezt egy 0-tól 10-es fokozatig tartó, intenzitást mérő értékskála segítségével végzem el.
A felvett kategóriák magából a korpuszból tárulkoztak föl. (Ehhez előzetesen „megvallattam” a szövegeket.)
Kategória-csoportok és jelei
(témakörök)
1.
2.
3.
4.
5.

Természet → A kat.
Személyekről, kisközösségekről szóló információk → B kat. csop.
Nagyközösségi hírek → C kat. csop.
Hétköznapi tevékenységek → D kat. csop.
Rendkívüli események → E kat. csop.
Összesen:
Kategóriák és jelei
(témák)

1. Természet (A)
1. Időjárásjelentés – A/1.
2. „Együttérző időjárás” – A/2.
3. Időjárás és munka – A/3.
2. Személyekről, kisközösségekről szóló információk (B)
1. Illés (önmaga) – B/1.
B.1.1. (külső történések)
B.1.2. (lelki történések)
2. Testvérek – B/2.
3. Papa – B/3.
4. Mama – B/4.
5. Sógornő – B/5.
6. Ilonka (feleség) – B/6.
7. Élő gyermekei – B/7.
8. Anyós – B/8.
9. Após – B/9.
10. Majorbeliek – B/10.
11. Barátok, elvtársak – B/11.
12. Falusi rokonok – B/12.
13. Ismerősök, idegenek a majoron kívül – B/13.
14. Kiscsalád – B/14.
15. Nagycsalád – B/15.
16. Halottai – B/16.
17. Unokái – B/17.
18. Veje – B/18.
3. Nagyközösségi hírek (C)
1. A falu eseménye – C/1.
2. Országos esemény – C/2.
3. Határon túli esemény – C/3.

(3 kat.)
(18 kat.)
(3 kat.)
(10 kat.)
(11 kat.)
45 kategória
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4. Hétköznapi tevékenységek (D)
1. Írás – D/1.
2. Munka, gazdasági és szociális helyzet – D/2.
3. Kereskedelem, ügyintézés – D/3.
4. Vadászat – D/4.
5. Állatgyógyítás – D/5.
6. Disznóvágás – D/6.
7. Utazás, költözés, távollét – D/7.
8. Tanulás – D/8.
9. Társadalmi munka – D/9.
10. Vallás – D/10.
5. Rendkívüli események (E)
1. „Egy eset” váratlan, rendkívüli esemény – E/1.
2. Összejövetel, társas élet – E/2.
3. Konfliktus – E/3.
4. Gyász, halál – E/4.
5. Szórakozás, pihenés, kirándulás – E/5.
6. Társadalmi és vallási ünnepek – E/6.
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ANTAL LÁSZLÓ: A tartalomelemzés alapjai. Bp., Magvető Kiadó, 1976.
KRIPPENDORF, KLAUS: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Bp., Balassi Kiadó, 1995.
Az életrajzi módszer alkalmazása és eredményei a néprajzban és az antropológiában. Szerk.: Küllős Imola.
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Kegyesné Szekeres Erika
MISKOLCI EGYETEM

Nemek, nyelvek és kultúrák
Tárgyszavak: női nyelv, női beszédmód, női nyelvhasználat, szociolingvisztika
„Az, hogy az egyes társadalmak milyen nemi szerepeket szabnak ki a nemekre nézve, milyen jellembeli tulajdonságok és viselkedési módok számítanak tipikusan férfiasnak vagy nőiesnek, mindig
annak függvénye, hogy milyen kulturális elképzelések élnek a férfi és a női szerepekről, valamint
függvénye a nő és a férfi természetéről kialakult
sztereotípiáknak és a társadalmi munkamegosz1
tásnak.”

Mivel tud a nemek kutatásához hozzájárulni a nyelvészet? A nemek tekintetében a nyelvészet egyrészt azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan láttatja a nőket és a férfiakat a nyelvi
rendszer, elemzi azokat a nyelvi formákat, melyek a nőket hátrányosan megkülönböztetik ill.
negatív fényben tüntetik fel. Egyes felfogások szerint ebben a vonatkozásban sem tekinthetünk
el teljesen a kulturális és a társadalmi háttér vizsgálatától. Hellinger (1986) és mások úgy vélik,
hogy a hagyományosan férfiközpontú kultúrákban és társadalmakban a nemek között fennálló
egyenlőtlenség nyelvileg is mindig újra reprodukálódik.2 A nyelvészet másik megközelítési módja a férfiak és nők között zajló kommunikáció verbális és nonverbális jegyeit vizsgálja, a férfi és
női beszédstratégiákat kutatja.3 A probléma a priori társadalmi-kulturális meghatározottságú.
Előadásomban ezen társadalmi-kulturális meghatározottságot s ennek nyelvi vetületeit elemzem. Célom a témakörben felhalmozott ismeretanyag összefoglalása, társadalmi-kulturális
szempontú csoportosítása, az okok és következmények feltárása – a rendelkezésre álló időkeretek miatt – csak jelzésszerű marad.

A nemek társadalmi szerepének nyelvi vetületei különböző kultúrákban
A különböző népek életét feltáró antropológiai, etnolingvisztikai és szociolingvisztikai kutatások beszámoltak arról is, hogy a két nem között szinte valamennyi nép kultúrájában és nyelvében sajátos, a társadalmi élet szintjén és a nyelvhasználatban is tükröződő eltérések figyelhetőek meg. Az egyes kultúrákban más-más társadalmi és szociális szerepek hárulnak
a férfiakra és a nőkre, a viselkedésüket nemüknek megfelelően értékelik, bizonyos kulturálisan
specifikus sztereotípiák és társadalmi elvárások alapján van jelen a „tipikusan női szerepkör” és
a „tipikusan férfi szerepkör”. Az európai kultúrkörben az volt és bizonyos mértékben még ma is
az az uralkodó sztereotípia, hogy a nők a „gyengébb nem”, „a szebbik nem”, akik férfiak segítségére szorulnak és a férfiaknak mindenáron tetszeni akarnak. Más kultúrákban ennek az ellenkezőjét is láthatjuk: Mead (1949)4 beszámol egyik tanulmányában arról, hogy a csambulik
asszonyai különösen öntudatosak és gyakorlatiasak, problémamegoldó készségük igen fejlett,
míg e nép férfitagjainak természete meglehetősen visszahúzódó, ráadásul igen pletykásak, és
testükön több ékszert viselnek, mint a nők.
A magyar nyelvben is találunk megkövesedett, régies nyelvi elemeket arra az európai kultúrkörben elfogadott sztereotípikus felfogásra, hogy a nők beszéde alacsonyabb presztízsű,
1
2
3
4

Günthner /Kotthof 1991: 29 (ford. K. Sz. E.)
Hellinger 1986, Frank 1992, Günthner/Kotthof 1991
Samel 2000
idézi Günthner/Kotthof 1991.
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mondanivalójuk hamis és tartalmilag értéktelen, a beszéd értelmét felfogó képességük is gyengébb, szószátyárság és pletykálkodás jellemzi őket: Asszonynak és lónak sohasem kell hinni;
Asszonnyal beszélni, lóval imádkozni; Asszonyok fegyvere a fenyegetés; Asszonyra ne bízd a
titkot, mert a könyökén is kiszalad; Hallgatással szép az asszony; A nyelve veri meg az asz5
szonyt; Hol sok asszonynép van, sok a beszéd; Asszonyoknak hosszú a nyelve. Az európai
kultúrkör sztereotípikus értékítélete szerint ezzel szemben a férfi beszéde határozott, meggyőző, logikusan szerkesztett és a lényegre koncentráló. Nem így van ez azonban például Madagaszkáron, mint ahogyan erről Keenan (1974)6 beszámol. A madagaszkári nők nyíltan és közvetlenül fejezik ki haragjukat, logikusan érvelnek és bírálnak. A férfiak beszéde tartózkodó, viszszafogott, közvetettebb, nem olyan szókimondóan nyílt, mint a nőké. Nyilvánvalóan a nőktől a
társadalom el is várja azt a nyelvi viselkedést, hogy szókimondóak legyenek és nyíltan, éles
hangnemben bíráljanak. Madagaszkáron a társadalmi és nemek szerint munkamegosztásban
a nők szerepe az, hogy kommunikáljanak az idegenekkel, alkudozzanak a piacon, s szigorú
szóval neveljék a gyerekeket, míg a férfiak egyenesen kerülik az említett beszédhelyzeteket.
Ám a madagaszkári társadalomban éppen a beszéd közvetettségét, finomságát és körmönfontságát tartják nagy becsben! A nők nyílt és egyenes beszédstílusát nem nézik valami sokba.
Előfordul azonban az is (bár igen ritkán), hogy a nők nyelvhasználata a magasabb presztízsű.
Sherzer munkája alapján a kunák matriarchális jellegű társadalmában történetesen ez
a helyzet.7
A férfiak és a nők társadalomban elfoglalt helyéről árulkodnak a különböző kultúrájú népek
rokonság-elnevezési modelljei, szókészletük egyes hatalmi pozíciókat jelölő elemei, de akár
olyan jelenségek is, mint a szóhoz jutás gyakorisága és kötelező hallgatás normája. Egy Kína
belsejében elszigetelten élő népcsoport, a moszuók életét a nők kormányozzák. A gyermekek
az anyjuk nevét kapják, a rokonokat anyai ágon tartják számon, a fontos gyűléseken a nők beszélnek, félbeszakítani őket illetlenség, a lényeges döntéseket a nők hozzák. A nők társadalmilag elfoglalt pozícióját tükrözi a nőket körülvevő nyelvi formában is megnyilvánuló tisztelet, ami
elsősorban az együtt élő családot igazgató legfőbb családanyának jár ki.8 Ezzel szemben a nők
egy teljesen más ihletésű társadalmi pozícióját mutatja az egyik perzsiai faluban beszélt nyelvjárás szókészlete, ahol is nincs külön szó a feleségre. A feleség fogalmát vagy
a legidősebb fiúgyermek nevével jelölik, vagy az otthon fogalmával azonosítják. Ez a lexikonbeli
hiátus nyelvileg is kodifikálja a nők társadalomban betöltött otthonteremtő, örökösnek életet adó
szerepét.9 Létezik olyan kultúra is, ahol a nő társadalmi rangját kizárólag a férjétől kapja, nem
visel a házasság után saját nevet, hanem „a főnök feleségének”, „a beszélő főnök feleségének”
szólítják. Mead (1970) beszámolója szerint ez a helyzet áll fenn Szamoán.10
Igen különböző az egyes népek felfogása arról is, hogy mikor beszélhet egy nő. A chilei
araucaniáknál a férfiak igen büszkék szónoki képességeikre, sőt minden nyilvános alkalomkor
gyakorolják is ezt, de a nőknek csendben kell maradniuk férjük jelenlétében.11 A keresztény
kultúrában, a Bibliában is találunk utalásokat a nő beszédtevékenységének korlátozására: A ti
asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. (Pál levele a Korinthusbeliekhez, 14,34)
A modern kori kultúrát megtestesítő nyugat-európai és amerikai kultúrkörökben a feminista
nyelvészek gyakran hivatkoznak arra, hogy a nők alacsonyabb társadalmi rangját nyelvi ténye5
6
7
8
9
10
11

O. Nagy G. gyűjtéséből, 1985
idézi Samel 2000, magyarul Wardhaugh 1995
Sherzer 1972 idézi Günthner/Kotthof 1991.
Spektrum Tv adása alapján, 2002. márc. 10
Yorburg 1974, idézi H. Sas 1984
Mead 1949, magyarul 1970
Wardhaugh 1995
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zők is megerősítik. A feminista nyelvészek álláspontja szerint a férfiak dominanciájukat
a nőkkel szemben nyelvileg is érvényesítik azáltal, hogy a nőket bizonyos beszédhelyzetekben
nem engedik szóhoz jutni, vagy gyakran szakítják őket félbe, és mondanivalójukat figyelmen
kívül hagyják.12 A témához kapcsolódó egyik régebbi vizsgálat azt mutatta ki, hogy a nyilvános
helyeken rögzített férfi és nő között zajló párbeszédekben az összes félbeszakítás 96 százaléka a férfiak számlájára írható, legalábbis Amerikában.12 Újabb vizsgálatok – például a német
nyelvre vonatkozóan – nem igazolták ezt ilyen mértékben, de még mindig többször szakítják
félbe férfiak a nőket, mint fordítva. 13

A nemek sztereotípikusan rögzített személyiségjegyek nyelvi vetületei
különböző kultúrákban
A férfiasság és a nőiesség attribútumai, a férfi és a nő klisészerű tulajdonságjegyei és ezek
nyelvi megjelenítései az egyes kultúrákban egyáltalán nem azonosak. A különböző nyelvek
nyelvi kliséinek és sztereotípiáinak egy része úgy jelöli meg a férfiakat és a nőket, hogy a szóhoz tapadó konnotáció egyben társadalmi értékítéletet is tartalmaz. Az effajta megnevezéseknek inkább tárgya és célpontja a nő, mint a férfi. Sok szólásunk, közmondásunk, szállóigénk állítja pellengérre az asszonyok ostobaságát, ügyetlenségét, hiúságát, zsémbes és hűtlen természetét: Ifiasszony, csüng a rongy, hátul a nagy fene konty; Olyan, mint az estig sütő asszony;
Asszony gazda nem jó gazda; Az asszonynak hét bőre van; Az asszonynak széles a köténye, sokat eltakar; Az asszony vagy ördög vagy angyal; Egy asszony sem szemérmes
a sötétben; Ha az asszony csendes, a konyha rendes; Három asszony egy vásár; Könnyebb az
asszonyt táncba vinni, mint ráncba szedni; Nem kell az asszonynak mindent az orrára kötni.14 A
női nemhez szép számmal kapcsolódnak állandósult szókapcsolatok is, melyek zöme szintén
negatívan referál a nőkre: buta liba, vén szatyor, két lábon járó takarítógép. Gyakran
a nőket megnevező szóösszetételek is sugallják sztereotipizált tulajdonságaikat: aggszűz, házisárkány, vénlány, szexbomba, karriernő. Ezen köznyelvi kifejezések, sztereotípiák, valamint a
múltban gyökerező szólásmondások stigmatizálják a hagyományos női szerepeket, a nő historikusan egyébként is konzervált személyiségjegyeit.

A nemek hagyományos biológiai szerepének nyelvi vetületei különböző
kultúrákban
A társadalmilag meghatározott nemi szerepek mellett nem feledkezhetünk meg teljesen
a hagyományos, biológiailag determinált nemi szerepekről sem. A férfi és a nő biologikuma
nem azonos súllyal esik latba az egyes kultúrkörökben. Van olyan népcsoport, ahol a világ felosztása, sőt még a ház berendezése (női – férfi tartóoszlop) is a férfi és a nő szexuális szerepén alapszik. Az ún. egzotikus népek körében gyakran találunk erre példát, míg más kultúrákban a biologizmus egyoldalú felfogásán régóta túlmutatnak a szociális és a társadalmi nemi
szerepek. Bourdieau (2000) a kabil társadalmat tipikus férficentrikus társadalomnak mutatja be,
melynek férfiközpontúsága a férfi biologikumára épülő gondolkodásmódjukon, hiedelemvilágukon alapszik. Minél termékenyebb a kabil férfi, annál nagyobb tiszteletnek örvend, s termékenységéhez az egész közösségi életet meghatározó rituális, vallási szertartások kapcsolódnak. Ezt jelenséget Bourdieau „szexualizált kozmológiának”15 nevezi, mely a kabilok nyelvében
a férfi férfiasságát, megtermékenyítő-képességét jelölő szimbolikus, metaforikus kifejezések
gyakori használatában is kifejezésre jut, illetve kifejezetten verbális gúnyolódás tárgya
12
12
13
14
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a terméketlen férfi. (Genitális testtájait „lelógó húscafatnak, élettelen rongydarabnak” mondják.)
A nőre és a férfire vonatkozó kimondottan a nemiséget előtérbe helyező szexualizált kifejezések
a kabil berberek nyelvének grammatikai rendszerében is állandóan jelen vannak. (Az abbuch
szó hímnemű és jelentése hímtag, a szó nőnemű változata thabbucht a női mellet jelöli.) Ezen
kívül megfigyelhető a kabilok nyelvében, hogy igen sok lexikai egység metaforikusan és szimbolikusan a férfi és a nő biológiai értelemben vett nemi szerepeire utal. A kabiloknál a nő „zárt
kő”, a férfi „az élet bőségét, magát az életet adó tej”.
Hasonló, következetesen polaritásokra épülő biológiai determináltságról ad számot a szamók esetében Héritier (1982) is.16 A szamo ideológiában a legfőbb ellentétet a hideg és a meleg képezi. Minden ennek a két pólusnak van alárendelve, a férfi is, és a nő is, mindketten rendelkeznek hideg és meleg pólussal. A nyelvben ez úgy jelenik meg, hogy „meleg szájúnak”
mondják azt a férfit, aki történeteket talál ki, mivel nem ura szavainak, s nem az igazat mondja.
A szamók felfogása szerint a férfi beszédének lassúnak, hidegnek, halknak és kimértnek kell
lennie. Ha egy férfit alaposan meg akarnak sérteni, azt terjesztik el róla, hogy „hideg, mint egy
nő”. Ebben a kultúrában éppen a nő élete forog a termékenysége körül, mely a nyelvben metaforikus és szimbolikus értelemben jut kifejezésre. A termékeny korban lévő nő méhét „zsáknak”
nevezik, s „forró vérrögei”, azaz petesejtjei vannak. A meddő nő nem számít igazi nőnek, halála
után műtétet hajtanak végre rajta, ezt „ágyéktörésnek” nevezik, mivel az először menstruáló
lányt „megtört ágyékúnak” mondják.
Az európai kultúrában is megfigyelhetünk hasonló metaforizáló elnevezéseket a férfi és
a nő anatómiai jegyeire ill. a genitáliákra vonatkozóan. Mindazonáltal az európai kultúrkörben a
régi és az újabb keletű vizsgálatok is azt mutatták, hogy e tekintetben a nők körében gyakoribbak az eufemisztikus és a lényeget elkendőző nyelvi formák, valószínűleg a témához kapcsolódó évezredes és még ma is élő nyelvi tabuk miatt. 17

Kulturális különbségek a lányok és fiúk anyanyelvi szocializációját illetően
A lányok és a fiúk nevelésében is megfigyelhetőek kulturális különbségek az egyes népek
között, s ez természetesen kihatással van a gyerekek nemileg differenciált és specifikus szocializációjára. Az érett felnőttkorra a férfiak és a nők között kialakuló egyes kultúrákban erőteljesebben eltérő, míg másokban meglehetősen hasonló, és csak kevés specifikumot mutató nyelvhasználatáért többé-kevésbé a lányok és fiúk eltérő neveltetése, nevelése a felelős. Burundi
nyelvi közösségében magas presztízzsel bír a társadalmi hierarchia felső csúcsa és az ehhez
szorosan kapcsolódó nyelvhasználati szokás, az elegáns, kiegyensúlyozott és szép hangzású,
kiművelt beszédstílus. Alberts (1972)18 részletesen tudósít arról, hogy a kisgyerekek nyelvi nevelése teljes mértékben ennek van alárendelve. A társadalom felsőbb osztályaiba tartozó 10 év
körüli fiúkat különleges nyelvi gyakorlatoknak vetik alá: megtanítják velük az „elegáns” szókincset, az ehhez hozzátartozó kimért és „elegáns” gesztikulációt, továbbá a helyes és szép kiejtést is gyakoroltatják velük. A hozzájuk hasonló társadalmi rangú és korú lányokkal pedig azt
sajátíttatják el, hogyan válhatnak kiváló hallgatósággá, s figyelmes hallgatásukkal hogyan segíthetik elő a kommunikációt. A lányokban tudatosítják azt is, hogy csak akkor nyilatkozhatnak
verbálisan, ha erre felszólítják őket, s a nyilvánosság előtt zajló verbális reakcióktól még inkább
távol
kell
tartaniuk
magukat.
Az
előbbi
példából
világossá
válik,
hogy
a két nemmel kapcsolatosan megalkotott társadalmi-kulturális idea, melyet erősen befolyásol a
társadalmi hierarchia mindenre kiterjedő szerepe, meghatározza a nemekhez tapadó nyelvi
magatartás elemeit is. Burundi nyelvi közössége nem követeli meg a nőktől a magas szintű
nyelvi készségeket, sőt a nők beszédtevékenységét is erőteljesen korlátozzák. Nem így egy
tractoni fekete közösségben! Már 12-14 hónapos kortól teljesen különbözik a fiúk és a lányok
16
17
18
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nyelvi szocializációja, mivel nemileg specifikus szövegfajtákat kell elsajátítaniuk. A fiúgyerekek
nevelését, beleértve a nyelvi nevelést is a férfiak veszik a kezükbe. A nyelvi szocializáció színtere a település központi fekvésű tere, ahol is közösség férfitagjai a fiúkat különféle verbális
próbáknak alávetve avatják be a férfiak által kedvelt kötekedő, kihívó, agresszív beszédstílus
rejtelmeibe. A kislányoktól elvárt nyelvi viselkedés ettől teljesen különbözik, de a nemüknek
megfelelő beszédműfaj tőlük is magas szintű nyelvi jártasságot követel meg. A lányoknak
a „faksznizás”19, a „nyelvelés”, a „feleselés” nyelvi csínját-bínját kell elsajátítaniuk, amely tulajdonképpen egy ritmusos, rímelő, rögtönzött, általában csipkelődő, de sajátosan női beszédműfaj Tractonban. A közösség idősebb nőtagjainak fontos feladatköre, hogy megtanítsák a lányokat „nyelvelni”, „feleselni”.
A fentebb bemutatott két példában a gyermekeknek nem is áll módjukban, hogy más nyelvi
mintát kövessenek, mint a számukra nemük szerint kijelöltet, hiszen a közösség, amelyikbe beleszülettek ezt az anyanyelv-használati formát kínálja fel nekik. A közösség tudatosan örökíti át
ezt a nyelvi kultúrát. Az ily módon nyelvileg is konzervált viselkedésforma elsajátítása felkészíti
a fiúkat és a lányokat az életük során betöltendő nemi szerepekre, s ugyanakkor rögzíti és meg
is erősíti azokat.
A nemekkel kapcsolatos társadalmi és biológiai szerepek nyelvi vetületei, a férfiak és
a nők személyiségjegyeihez tapadó metaforák és sztereotípiák – mint láttuk – földünk különböző társadalmaiban kulturálisan eltérőek. A feltárt hasonlóságok és különbségek azonban nem
tekinthetőek konstansnak és statikusnak, csupán egy adott kultúra adott térben és időben létező beszélőközösségére vonatkozhatnak. A társadalmi változások egyben a nemekre jellemző
szerepek megváltozását is eredményezik. Egyes sztereotípiák és metaforák eltűnnek
a nyelvből, s helyükre újak kerülnek. Éppen ezért különös figyelmet érdemelnek azok a társadalmi folyamatok, amelyek a változásokat létrehozzák. Mai előadásomban néhány nemileg
specifikus, ugyanakkor kultúrától és társadalmi rendszertől is függő sztereotípia és metafora
bemutatására vállalkoztam, az okok és következmények feltárása, a dolgok mélyebbre hatoló
elemzése egy másik előadás témája lehetne.
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Kovács Ilona Julianna
BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

A gazdasági nyelv státuszának problematikájáról
a legújabb német–orosz–magyar nyelvészeti
szakirodalom alapján
Szociolingvisztikai megközelítés
Tárgyszavak: terminológia, terminológiakutatás, lexikográfia, stilisztika,
szociolingvisztika, dialektológia

A gazdaság nyelvét „üzleti nyelv”-nek nevezzzük (divatból, megszokásból), azonban ez
a megnevezés nemcsak a gazdasági nyelv sajátossága, hanem minden adminisztrativ ténykedés átfogó terminusa. Helytelen csak az üzleti élet jelölésére használni, ez vonatkozik a magyarra, oroszra (деловой язык), franciára (la language des affaires), németre
(Geschäftssprache) egyaránt. A német (angol mintára) Wirtschaftsdeutsch, Wirtschaftsrussisch
stb. megnevezést használ. Napjainkban nyelvtanfolyam hirdetésében magyarul is lehetett
olvasni a „gazdasági angol” megnevezést, így a „nyelv” nélkül, s ez a fajta jelölés hívebben adja
vissza ennek a szaknyelvnek a lényegét (inkább a „nyelv”-vel együtt). Az „üzleti stílus” terminust csak az orosz nyelvi általános értelmező szótárak tárgyalják és az orosz nyelvű módszertani értelmező szótárak A. N. Schukin: 1993, 1998). A szakmai szótárak közül csak a 2001-es
Közgazdasági értelmező szótárban szerepel az „üzleti nyelv” leírása. Szembetűnő az orosz
nyelvészek megítélése a kérdésben, Nyelvészeti megközelítésben is van különlegesség. Белошапкова, Крысин, Туманян a gazdaság nyelvét(?), az „üzleti stílust” a kancellária nyelvének
tekintik, ami terminust szándékosan nem „magyarítok”, hiszen a magyarban is az elavult szókincshez tartozik.
A tudomány különböző területein a szaknyelvi terminusokat sokan kutatják. Kizárólag
a gazdaság nyelvét elméletileg sokoldalúan feldolgozták, azonban a gyakorlatban, az idegen
nyelv tanításában is felhasználható felmérő anyag alig van. A hiány oka az anyag terjedelme
lehet, mert a kutatókat, gyakorló tanárokat egyaránt foglalkoztatja a kérdés. A vizsgálódás
módszereinek is számtalan variációja lehetséges. A külkereskedelem – tágabb értelemben
a gazdaság nyelvének lexikáját nyelvészeti szempontból különbözőképpen lehet feldolgozni.
(Ammon, Hoffmann, Picht, Дешериев, Ерофеева Е и Т., Лейчик stb. Korábbi tanulmányaimban módszertani, lingvodidaktikai, leíró és funkcionális grammatikai, szak- és szövegnyelvészeti, összehasonlító nyelvészeti vizsgálódásokat folytattam, mindig az írásbeli kifejezésmód
kommunikativ funkcióinak tükrében. A hagyományos nyelvészeti megközelítésekről jelent meg
cikkem a Studia Russica-ban 1999-ben. Az alkalmazott nyelvészeti kutatásokon kívül lehetséges a kérdés feldolgozása az elméleti nyelvpedagógia és a gyakorlati nyelvtipológia szemszögéből is. A szakirodalom régebbi és újabb megállapításai alapján érdeklődésem a szociolingvisztikai kutatások felé fordult, a „gyakorlatcélzatú tudományág” felé (Kiss Jenő 15.), amelyet
sokan ma is meta- vagy extra- vagy etnolingvisztikai tudományként kezelnek. A szociolingvisztika az alkalmazott nyelvészeti kutatások része. Logikai kizárásos alapon, az eddigi nyelvészeti irányzatok elismerése mellett, a leginkább hasonlító diszciplínával, a strukturalizmus
meghatározásával vethető egybe a szociolingvisztika. E két irányzat között az eltérés lényeges.
A strukturalizmus a „holt” nyelvet vizsgálja, a szociolingvisztika ezen kívül az „élő” nyelvet, a
nyelvnek a társadalomban betöltött szerepét is. A szociolingvisztika az egyes társadalmi rétegek sajátos nyelve közötti kölcsönhatásokat tanulmányozó tudományág, amely a társadalmi
mozgást és a nyelv közötti oksági kapcsolatokat kutatja Földes Csaba definiálása alapján, ami
kutatásaim szerint is a kérdés lényege. Mecskovszkaja megállapítása szerint a szociolingvisz-
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tika a szociumok egymásra hatását vizsgálja. Meghatározza a szociológus, a pszichológus és
a nyelvész szerepét a vizsgálódásokban. A nyelvész (szociolingvista) vizsgálódásában a nyelvi
kölcsönhatás a kontaktus szociális feltételétől függ (170). A nyelvek horizontális és vertikális
felosztásában a szaknyelvek a vertikális osztályba sorolhatók, a társadalmi rétegek szerinti
nyelvhasználati differenciákra mutatnak rá. (Kiss, Hoffmann). A szociolingvisztika sajátságos
fogalomrendszere nem alakult még ki a nemzetközi szakirodalomban, ezért elkerülhetetlen ún.
egyénieskedő fogalomalkotás egyes esetekben.
Ha összehasonlítjuk a kortárs magyar, orosz, német szociolingvisztikai szakirodalmat
a szaknyelvkutatásról, a következő észrevételeket lehet tenni. A szaknyelvekről mindhárom
nyelven jelennek meg tanulmányok, a legteljesebb képet a német nyelvű szakirodalom kínálja,
pld. A HSK-ban (Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung
und Terminologiewissenschaft: Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft),
pld. a szaknyelvek státuszáról: Ammon. A nyelvészeti kutatások történeti áttekintése nagyon
alapos a német: ld. Pichtnél, az orosz szakirodalomban: ld. Дешериев-nél, a magyar nyelvről
(németül) Bradean-Ebinger Nelu – Gárdus Jánosnál, az orosz és magyar üzleti nyelvről Bakonyi Istvánnál. A szociális dialektológia szaknyelvkutatási része még fehér folt a szociolingvisztikai szakirodalomban. A leggazdagabb leírásokat az orosz nyelvű szakirodalom nyújtja a szociális dialektológiáról és a nyelvi változatok szerepéről a szaknyelvekkutatásban általában
(Гвоздович, Ерофеева Е и Т, Зяблова, Крысин, Крючкова, Лейчик ). A gazdaság nyelvével
foglalkoznak: német kutatók: Bolten, Hundt, Picht, magyar kutatók a legutóbbi MANYE-előadások szerint: Bakonyi István, Dévényi Márta, Drót Júlia, Farkasné Keresztes Anikó, Garai Anna,
Hubainé Oláh Ágnes, Konczosné Szombathelyi Márta, Kovács Ilina Julianna, Mátyás Judit,
Muráth Ferencné, Téglás Lászlóné, az említett orosz szerzők közül: Гвоздович, Ерофеева Е и
Т, Зяблова, stb.
A szociolingvista és gyakorló tanár számára a szociolingvisztikai irányzat a megfelelő kutatási alap az elmélet és gyakorlat egyesítésében. Szociolingvisztikai aspektusban a gazdaság
nyelvét lehet tanulmányozni elméletileg: tudományos könyvek, adaptált tankönyvi szövegek,
általános és szakmai enciklopédikus, terminológiai, értelmező szótárak magyarázatai alapján.
Pragmatikai síkon a tanulmányozás történhet általános és szaksajtó cikkek feldolgozásával, a
témák szó-és írásbeli tartalmi összefoglalása alapján, amelyben az idiolektus egyéni megoldásai érvényesülnek. Löffler ötös felosztása szerint megkülönböztetünk: 1.Theoriesprache – elméleti nyelv, a tulajdonképpeni szaknyelv, írott formában, 2.Intézményi, labor, műhelymunka,
kongresszusok, ülések nyelve szóban a „fachliche Umgangssprache” (Домашнев szerint az
„Umgangssprache” elnevezés nyert nyelvi elterjedést minden nyelvben(?), 3. Lehrbuchsprache,
ábrázoló és magyarázó szakmai és tudományos tankönyvek, 4. Unterrichtssprache – az előző
pontban foglaltak szóbeli kifejezésmódja a tanításban, 5. A média nyelve, a tudományos értékelő próza felhasználása a közoktatásban, a mediában, ez „Verteilsprache, Aussensprache”
(113). Pragmatikailag is részletes leírást ad Löffler a felhasználhatóságról. Ennek során a
szociolingvisztika grammatikai sajátosságait sorolja fel. Ez a megközelítése ellentmond látszólag annak a szociolingvisztikai alaptételnek, hogy a szociolingvisztika a nyelv belső struktúráját nem kutatja (ld. Kiss). A gyakorlati ellenőrzésből nem hiányozhat nyelvtani normák betartása sem. A szociolingvisztika e sajátságos értelmezése, miszerint a nyelvtani jelenségeket
is górcső alá vonja, csak a német nyelvterület szakirodalmában fordul elő. A gyakorlati eredményeket pontos statisztikai adatokkal, helyes értékekkel kell ellátni: ld. kvantitativ szemlélet:
Kiss, Мечковская.
A társadalomban mindig is érződött a differenciálódás, ami hatott és hat a nyelvhasználatra. A legfontosabb az anyanyelvre gyakorolt hatás és ezen keresztül a hatás a tanult idegen nyelvekre. A nyelvek egymásra hatása is állandó folyamat. A differenciálás szinonim jelentések alkalmazását jelenti. A variálhatóság sok tényezőtől függ: a nyelvtudástól az összefüggő
szövegen át a megengedett variánsokig. Az invariánsokat is ide sorolhatjuk. Magyar nyelven
Wardhaugh: Szociolingvisztika tankönyve foglalkozik részletesebben a témával, de a szak-
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nyelvekkel, mint szociális dialektusokkal, nem. Kiss Jenő sem elemzi a szaknyelveket, holott
számos megállapítása érvényes a gazdaság nyelvére is. Kitér a nyelvhasználati színterekre,
ezeken belül „nyilvános színtér”-ként jelöli a társadalmi és közéleti színteret, amiket Labov „informális” és „formális” meghatározásaihoz hasonlít. (69.) Csupán egy délvidéki felmérésében
található meg az „üzleti beszélgetés” beszédhelyzet, aminek nyelve a köznyelv. (71.) Kérdéses,
milyen üzleti közegről van szó, mert külön említi a „bolti vásárlás”-t például. Szóhasználata, miszerint „beszélgetés”-ről van szó, igazolja a köznyelv használatát, azonban ha szakmai oldalról
nézzük a meghatározást, a tárgyalásnak a szaknyelvi fordulatok alkalmazása lenne a fő jellemvonása. Az sem derül ki, mit ért „üzlet”-en a szerző.(A professzionális zsargonizmusról később
lesz szó, Kiss előbbi példái odasorolhatók.) A Lengyel–Navracsics–Szabari–Szépe kiadásában megjelent Szociolingvisztika egyetemi jegyzet a legteljesebb a téma feldolgozásában.
Ebben a könyvben szerepel a szaknyelv, mint a nyelvi tervezés tárgya (31.), s a különböző
megközelítésekben, mint pld. a társadalmi rangsorban, mint az adott csoport, réteg nyelvhasználati sajátossága (59). A csoportnyelvhez (társadalmi réteg) tartozás jellemzése olvasható
Möhnnél, Домашнев-nél is pld. Löffler könyvében ábrázol a szaknyelvekről szociolingvisztikai
modellt (32.), szociális taxonomiát (37.), csoportnyelvnek nevezi a „Geschäftssprache”-t (116.),
a gazdaságggal kapcsolatban ez az egyetlen konkrétum könyvében. A funkcionális lektusok
között szerepelteti a „Fachwissenschaftssprache”-t (86., 106).
Kutatásom tárgyai a gazdasági nyelv terminusai, önálló lexikai egységek, amik pontos
meghatározásaikkal hatnak a szövegkörnyezetre. A szakirodalom a terminológiát az irodalmi
nyelv részeinek tekinti. Ammon a szaknyelvek státuszmeghatározásának problémáit írja le.
Megkülönböztet A és B szaknyelvet, az A: szakemberek kommunikációs eszköze, a B:
„Subsprache”, ami szerinte tisztán formális és tartalmilag üres változat, amelyet meghatározott
tartalmi értékkel kellene megtölteni (219). Hoffmann az általános és a szaknyelv kapcsolatáról
ír, „Subsprache-ként” jellemzi a szaknyelveket, szociolingvisztikai szemszögből a kommunikáció többé-kevésbé zárt egységeiként, amelyek bizonyos elit, kiemelkedő, együvé tartozó embercsoport különleges szakmai és nyelvi kompetenciáját feltételezik (189). Lengyelék is ezt a
véleményt vallják. Туманян javaslata az, hogy a terminológiát autonomnak kellene elismerni,
függetlenítve a sztenderd nyelvtől (306.,310). Löffler véleménye is az, hogy a tudományos és
a szaknyelveket külön kell választani, hogy ezek legyenek „eigene Sprache” (115). Зяблова
(2001. 159–160.) a gazdasági nyelv terminológiájával foglalkozik nyelvészeti és pragmatikai
szempontból és az a megállapítása, hogy a terminológia az általános nyelv alapján keletkezik
és állandó kapcsolatban van különböző alrendszereivel. A terminusok egy része átkerülhet az
általánosan használt nyelvbe, bizonyos tulajdonságait elveszti, determinológizálódik. Löffler is
hasonló megállapítást tesz. (115–116.) Ez a megállapítás csak részben helytálló, mert a megfelelő szövegkörnyezetben a gazdasági terminus mindig szakmai jelleggel bír.
A szaknyelvek variációs lehetőségevelt az orosz nyelvű szakirodalom foglalkozik a legbehatóbban. Лейчик (2000. 5. 24.) szerint a terminusok variálhatóságának természetes határául
szolgál a speciális fogalom identitása, a különböző variánsok egyazon terminusrendszerén belül. Крючкова (2001. 314–316.) szerint maga a nyelv egyes egységeinek léte is variálások
együttes megléte. A szociális variálásokon a különböző funkcionális stílusokban kifejeződő
beszédstílusokat érti, mivel az emberek a különböző szituációkban vagy a hétköznapi vagy
a hivatalos, vagy az üzleti stílust használják. Ugyanez a véleménye Lengyeléknek (30.) Хомутова (2001. 75.) a funkcionális variálást a tudományos szövegek alapján magyarázza és
megkülönböztet belső és külső variálást: a belsőnél nem változik a szöveg értelmi struktúrája, a
külsőnél a grammatikai szerkezet nem változik, de változik a mondanivaló célja. Аттиа
(2001. 295.) megállapítása szerint a variáns nélkül nem beszélhetünk normáról. A norma
szabja meg, melyik variáns a helyes az adott időben, a művelt emberek közösségének szempontjából. Бабенко и соавторы a nyelvi változatokat elemzik. Megállapításuk szerint a szociolingvisztika hozza létre a variálás problematikáját. A szociolingvisztika fő feladata a társadalom
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szociális szerkezetének rendszerbeli és funkcionális kölcsönhatásainak vizsgálata. Hasonló
nézeteket vall a HSK-ban Adamzik.
A szociolingvisztika szociális (társadalmi) nyelvészetet jelent, amely vizsgálja a nyelv létezését, valamint rámutat a szociális (társadalmi) különbségekre. Ezt a kérdést az orosz nyelvű szakirodalom vizsgálja a legkimerítőbben. Е. Ерофеева a szociális tényezőt vizsgálja
a nyelvben, az idiolektusokat fakultativ (mikro)idiomáknak nevezi, a szociolektusokat kötelező
tényezőknek (makro)idiomáknak. Т. Ерофеева a szociolektusokat invariáns szociálisan markírozott nyelvi alrendszernek tekinti, a szocium a beszédtevékenység során keletkezik.
Гвоздович szerint a tudományos, technikai, gazdasági és kulturális átalakulást nevezzük szociálisnak. A legfontosabb ismérv a „szociális” fogalma. „Szociális” alatt azokat a társadalmi
funkciókat értjük, amelyek a gazdaságban működnek A „szociális” tényező külön választja
a beszéd jellemzőit, amelyek alapján egy adott szocium felismerhető. Amikor a nyelv állapotát
vizsgáljuk, nemcsak a nyelvi jelenségeket kutatjuk, hanem a társadalmi hátteret, vagyis a terminológiát a funkcionális szociolingvisztika tükrében. A szociolingvisztikában a társadalmat
a szocium terminus jelöli. A társadalmi háttér a nyelvészetben kifejeződhet: A. a szóhasználatban, kezdve az idegen eredetű szavakkal, jövevényszavakkal, internacionalizmusokkal (itt kiinduló nyelv), azok kiejtésén, helyesírásán keresztül a befogadó nyelvben meghonosodott alakjukig, amik lehetnek (itt: a célnyelvben) tükörfordítások vagy: B. tartalmi megfelelők. A tartalmi
megfelelők a célnyelvben megmutatkozhatnak: 1. nemzetközi mintára, eredeti alakban és/vagy
célnyelvi helyettesítő szóval, ami lehet szak-vagy köznyelvi szó, kvázi terminus, szakzsargonizmus, 2. az adott rész-szakmában alkalmazott jelentésben, ami eltérhet, sőt, más szakterületen használt terminussá változhat, joggal vagy helytelenül, 3. a különböző egy-, két- és
többnyelvű terminológiai szótárakban a jelentések egymásnak ellentmondanak, esetenként
nem fedik a valós jelentést.
A gazdaság nyelvét a szaknyelvek között tárgyaljuk. Általában és a szociolingvisztikai témájú szakirodalomban is több definíciója is létezik, pld.: funkcionális stílus, idioma, csoportnyelv, professzionális zsargon, nyelvi változat, variáns-invariáns, nyelvi képződmény, a sztenderd nyelv változata, szociális dialektus, stb. A nyelvészeti feldolgozásokban a gazdaság
nyelvén szociális dialektust értenek ma is a legtöbben. Az orosz nyelvészeti szakszótárakban 1966-tól a nyelvészeti álláspontok fejlődésének megfelelően, változtatásokkal, folyamatosan szerepel a „szociális dialektológia” magyarázata. A szociális dialektológia ebben a megvilágításban a vizsgálat általánosan elfogadott fogalma. A szociális dialektológia szerint a nyelven a nyelvi változatot értjük, amiben a szociális differenciálódást, a variánsokat kutatjuk.
A nyelvi változatok az idiomák, azok a nyelvi képződmények, amelyek a sztenderd nyelv variánsai. Az „idioma” szociolingvisztikai jelentése nem a megszokott frazeológiai értelmezés. Ez a
görög eredetű szó nyelvészeti sajátosság, a nyelvi variáció jelzője. A szociolingvisztikában
olyan esetek leírására használják, amikor a nyelvi képződmény pontos nyelvészeti státusának
meghatározása nehézkes lenne, vagy lényegtelen a meghatározása a feladat megoldásán belül. Ezzel a szociolingvisztikai terminussal csak az orosz nyelvű szakirodalomban találkoztam
eddig, szótári leírása Исаев-nél olvasható. Ebben a megközelítésben nyelvészeti és pragmatikai szempontból acro-, basis-, dia-, funktio-, idio-, inter-, intra-, medio-, mezo-,pán-, poli-,
sex-, situo-, szociolektusok vizsgálata folyik. A szociolektus: rétegnyelv, a társadalmi kommunikáció jellemzője, valamely meghatározott társadalmi csoport sajátos nyelve és nyelvhasználata. Az idiolektus formális és stilisztikai tulajdonságok összessége, egyes nyelvhordozók
beszédére jellemző. A dialektus modelljén született terminus az individuális variáns jelölésére.
(Ezen lektusokkal foglalkoztam a székesfehérvári MANYE-n, és a Moszkvai Nyelvtudományi
Intézet Nemzetközi Konferenciáján 2001-ben.) Ha a gazdaság nyelvét szociális idiomaként fogjuk fel, látjuk, hogy lexikai szinten a sztenderd nyelv és a köznyelv szókincséből áll, az általános
tudományos szókincsen, szakterminusokon és szakmai zsargonizmusokon kívül. A sztenderdés a köznyelv definiálása közel áll egymáshoz, pld.: irodalmi nyelv, államnyelv, nemzeti nyelv, a
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képzés nyelve, venakulár (anyanyelv), normanyelv, általánosan használt nyelv, stb., hovatartozásuk
pontos
meghatározása
máig
kérdéses.
(Grammatikai
szinten
a gazdasági nyelv mint társadalmi idioma a sztenderd nyelv grammatikai egységeiből áll a hivatalos stílus normáinak figyelembe vételével). Szociolingvisztikai aspektusban, a legújabb javaslatok alapján, a gazdaság nyelve a hivatalos stílus gazdasági alstílusa, a szociális dialektus helyett. (Лейчик: 1998., Poznan és Moszkva, 2001. Moszkva) A német szakirodalom is ezt
a nézetet vallja, ld. Löfflernél, Gläsernél. Ezzel a meghatározással egyet lehet érteni, mert
a szaknyelvek önálló státuszának kérdése nyitott a szakirodalomban. A funkcionális stílusok
közül a szaknyelvek a hivatalos stílus jellemzőit tartalmazzák és a „gazdasági alstílus” meghatározás ebben az esetben definitiv értékű. Лейчик kísérlete a „stílus” újbóli szóhasználatba vételéről helytálló abban az értelemben, hogy axiomatikusan levezetjük a már ismert véleményeket, amelyek szerint a gazdasági szókincs használat: a) társadalmi funkciót tölt be, b) a társadalmi hátteret tükrözi, c) a funkcionális szociolingvisztika része, d) nem hat a nyelv belső struktúrájára, (ld. az erről írtakat Löfflertől korábban), e) funkcionális stilisztikai szerepe van. Лейчик
szerint se fog megoldódni ez a terminus-probléma még sokáig.
Az egyszerűség és egyértelműség kedvéért a továbbiakban a „gazdaság nyelvé”-ről lesz
szó, ahogy közérthető, ahogy a német nyelvben is nevezik, s a magyar nyelv(észet)ben is
a leggyakrabban használatos. Szociolingvisztikai elméleti szakirodalom ismertetésem korántsem teljes, azonban rövid áttekintésként, remélem, megfelel céljának.
A gazdaság nyelvének szaklexikáját a terminusok képezik. A terminusok a terminológia
szakterületéhez tartoznak. Így a kiindulópont a terminológiakutatás. A szótári szócikkeket
a lexikológia vizsgálja. A lexikológia elméleti és gyakorlati egyesítése a lexikográfiában valósul meg. A mondatok megfogalmazásakor a megfelelő szavak kiválasztása során a stilisztikailag a szituációba illő változatot keressük. Ez a funkcionális stilisztika szabályainak alkalmazása. A szociolingvisztika nyelvészeti diszciplínaként egyesíti az elméletet a gyakorlattal. Az
elméleti megállapításokat mindig ellenőrizni kell a gyakorlatban.
Magyarországon az utóbbi években a német és magyar gazdasági nyelv vonatkozásában
Muráth Ferencné terminológia elemzése figyelemre méltó. Két- és többnyelvű szótárak szócikkeit írja le nyelvészetileg, valamint kérdőíves rendszerben felmérést készít egyetemi hallgatók
körében a szótárak használhatóságáról. Az orosz-és magyar nyelvi gazdasági terminológiát
Téglás Lászlóné elemezte többnyelvű terminológiai szótárakban. Az egyik felsorolásban (210
egység) egyszavas nemzetközi szavak szerepelnek, a magyar megfelelők nagy többségben
(58 %) nem nemzetközi szavak. A másik felsorolás (780 legalább háromszavas terminus) az
angol nyelvű terminusokból indul ki és nominációs szinten gyűjti egybe professzionális
nomeneket.
Az én elméleti és gyakorlati elemzésem a következő. 1. A szociolingvisztikai meghatározásokra jellemző elméleti fogalmak (25) tipologizálása, magyarázata gazdasági nyelvi terminus- példákon keresztül. 2. Angol–magyar–német–orosz példák (120) osztályozása a profeszszionális nomenek – professzionális zsargonizmusok – előterminusok – kvázi-terminusok,
pszeudo terminusok – terminus elemek (Гринёв meghatározásai alapján) szerint, többnyelvű
terminológiai szakmai (nemzetközi kereskedelem) szótárban, ezek gyakorlati haszna az idegen
nyelvi szakmai tankönyvekben. 3. A jelentésmegfeleltetés és a társadalmi gondolkodás változásának felmérése (50 orosz, egyszavas, eredetileg 1880-ban a Dahl-szótárban már értelmezett, idegen eredetű terminus) a forgalomban lévő német-magyar, magyar német, oroszmagyar, magyar-orosz kétnyelvű és többnyelvű általános és gazdasági enciklopedikus-terminológiai szótárakban, valamint általános és gazdasági értelmező szótárakban. Ez a visszacsatolás helyhiány miatt egy másik tanulmány témája.
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Kusz Viktória
KAPOSVÁRI EGYETEM

Az angol nyelv v-áltozataival szembeni attitűd vizsgálata
magyar egyetemi hallgató nyelvtanulók körében
Tárgyszavak: nyelvi attitűd, nyelvi értékítélet, idegennyelv-tanulás, szociolingvisztika

Bevezetés
Az előadás magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak az angol nyelv különböző változataival
szemben fellelhető nyelvi attitűdjeit tanulmányozza. Elsősorban a nyelvtanár szempontjából készült, vagyis fő kérdése az, hogy a nyelvi attitűdöket illetően a nyelvtanulók tudatában vannak-e
a célnyelv különböző nyelvi változatainak, illetve, hogy az egyes célnyelvi változatokkal szemben kialakult megítélésük hátterében vajon hasonló kategóriák húzódnak-e meg, mint az anyanyelvi változatokkal szemben fellelhető attitűdöknél. Befolyásolja-e, befolyásolhatja-e
a nyelvoktatás folyamata az idegen nyelvi változatok irányában kialakult attitűdöket, és vajon
milyen szerepet vállalhat fel a nyelvtanár ezek formálását illetően?

Nyelvi attitűd és idegennyelv-oktatás
A nyelvi attitűd kérdésköre, és annak kutatása lényeges az idegennyelv-oktatás tekintetében is. A nyelvi attitűd, vagyis bizonyos nyelvi jelenségekkel, nyelvi elemekkel illetve nyelvhasználati változatokkal szembeni beállítódásunk, valamint az ezekről kialakult véleményünk,
megítélésünk (Kiss 1995. 135.) nemcsak anyanyelvünk kontextusában értelmezhető, hanem
nyelvtanulóként is, a célnyelv irányában.
A tanult idegen-nyelv irányában tanúsított attitűd maga is ugyancsak tág fogalom, sok
mindent magába foglal. Értelmezhető úgy, mint a nyelvtanulók attitűdjei a célnyelvvel, vagy
a célnyelvet anyanyelvként beszélő közösséggel, vagy akár általában a nyelvtanulás tevékenységével szemben. Ezen attitűdöknek egy része akár általánosan elfogadott univerzális sztereotípiákban ölthet formát, mint például, hogy az olasz szép nyelv, a francia elegáns, a német
merev és nehéz. Többségüket azonban sokkal inkább az aktuális társadalmi kontextus formálja, amelyben a nyelvtanulás zajlik, mint például a nyelvtanuló nemzetisége és az anyanyelve,
az anyanyelvi és az idegennyelvi közösség közti aktuális viszony, bizonyos társadalmi, gazdasági és politikai körülmények, valamint az egyéni motiváció.
A nyelvi attitűdök jelentőségét az idegennyelv-tanulás eredményességére nézve számos
vizsgálat alátámasztja, melyek igen gyakran szorosan összefonódnak a nyelvtanulói motiváció
kutatásával (Kiss 1995.; Ellis 1994). Általános tendenciának tűnik, hogy a pozitív nyelvi attitűd a
célnyelvvel, a célnyelvi közösséggel, a célnyelvi kultúrával szemben, valamint általában
a nyelvtanulás irányában, minden bizonnyal előnyösen befolyásolja a nyelvelsajátítás sikerét,
míg a kevésbé pozitív attitűd kedvezőtlen hatással lehet arra.
Mindeddig az előadás a nyelvtanulással kapcsolatos nyelvi attitűdöket a célnyelvvel, mint
egy egységes halmazzal szemben fellelhető beállítódásként tárgyalta. Létezik azonban
a nyelvi attitűdöknek egy más vetülete is, mégpedig a nyelvtanulók megítélése az egy célnyelven belüli nyelvi változatokat illetően; vagyis, hogy miként ítélik meg a nyelvtanulók az egyes
regionális vagy éppen társadalmi dialektusokat, és melyiket választják a sok közül követendő
célnyelvi modellként (Kiss 1995). Ha azt állítjuk, hogy a nyelvtanulók netán előnyben részesítenek bizonyos célnyelvi változatokat a többivel szemben, akkor elfogadjuk azt a feltételezést,
miszerint a nyelvtanulók tudatában vannak a tanult célnyelv tagolódásának, a nyelvhasználati
változatosságnak.
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A vizsgálat
Az előadás a következőkben egy vizsgálatról számol be, mely angolul tanuló egyetemi
hallgatók körében készült 2001 őszén a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán, a Nyelvi
Lektorátuson. A felmérés célja az angol nyelv változataival szemben fellelhető attitűdök tanulmányozása volt. Azt szerettem volna megtudni, vajon tudatában vannak-e az angolul tanuló
hallgatók az angol nyelv különböző változatainak, miként ítélik meg ezeket, és, vajon megítélésük hátterében ugyanolyan kategóriák húzódnak-e meg, mint az anyanyelvi változatokkal
szembeni attitűdök esetében. A vizsgálat eredményeinek megítélése szempontjából hangsúlyozandó, hogy a felmérés résztvevői nem angol szakos hallgatók voltak, hanem 128, az angolt
idegen nyelvként, többnyire középhaladó szinten tanuló egyetemista.
A vizsgálat során a hallgatóknak 6, egyenként 50–60 másodperces audiofelvételt játszottam le, melyeken különböző angol beszélők voltak hallhatók. A hangfelvételen szereplő változatok az 1.ábrán olvashatók.
STANDARD BRITISH
Tanárnő Dél–Angliából
BLACK ENGLISH
Afro-amerikai katona férfi a Keleti Partról
YORKSHIRE ENGLISH
yorkshire-i, kisvárosi férfi, vállalkozó-boltvezető
EDINGBURGH SCOTTISH
edingburgh-i skót egyetemi hallgató
SOUTHERN (ALABAMA) US
amerikai (déli) háziasszony
STANDARD AMERICAN
amerikai tv-bemondó férfi a Keleti Partról

1. felvétel
2. felvétel
3. felvétel
4. felvétel
5. felvétel
6. felvétel

1. ábra: A hangfelvételen hallható beszélt nyelvi változatok

Ezután a hallgatók leírták benyomásaikat a beszélővel kapcsolatban, kitérve a lakóhelyre,
esetleg a foglalkozásra vagy iskolai végzettségre, valamint mindennemű egyéb személyes véleményükre is. A felmérésben csak nyílt kérdések szerepeltek, vagyis a hallgatók csak akkor írtak válaszokat, ha volt valamilyen kialakult véleményük a meghallgatott beszélőkkel és nyelvváltozatokkal kapcsolatban. A felvételek részben általam készített interjúkból származtak, részben azonban – egyszerűen a hozzáférhetőség miatt – médiafelvételek voltak. A válogatás alapjául is a hozzáférhetőség játszott elsősorban szerepet, amellett, hogy természetesen igyekeztem az angol nyelv minél több, a magyar kontextusban releváns változatát felsorakoztatni.

A vizsgálat eredményei
A következőkben lássuk, hogyan azonosították a hallgatók a hallott beszélők földrajzi származási helyét. A válaszadók ezzel kapcsolatos véleményeit a 2. ábra összegzi.
Felvételek
1. (standard british)
2. (Black English)
3. (yorkshire)
4. (Scottish)
5. (Southern US)

1. leggyakoribb
válasz
brit 46 (36%)
amerikai 90 (70%)
brit 72 (56%)
amerikai 56 (44%)
brit 52 (40%)

2. leggyakoribb
válasz
ausztrál 30 (23%)
ausztrál 4 (3%)
amerikai 16 (13%)
brit 26 (20%)
amerikai 38 (30%)

3. leggyakoribb
válasz
amerikai 28 (22%)
brit 2 (1.5%)
skót 6 (5%)
skót 8 (6%)
ausztrál 6 (5%)
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6. (Standard US)

amerikai 56 (44%)

brit 40 (31%)

Ír2 (1.5 %)

2. ábra: A hallgatók válaszai a beszélők feltételezett származási helyével kapcsolatban
(összesesen 128 hallgató)

A legáltalánosabban felismert változat a fekete angol volt. A hallgatók 70%-a felismerte,
hogy a beszélő amerikai. Ráadásul – bár ilyesmit egyáltalán nem kérdeztem a felmérésben –
többen megjegyezték a válaszlapon, hogy a beszélő fekete. Minden bizonnyal hatással volt erre az eredményre az amerikai fekete kultúra berobbanása a nemzetközi popkultúrába.
A második legsikeresebben azonosított változat az yorkshire-i szöveg volt. A hallgatók
56% jelölte Nagy-Britanniát, mint a beszélő feltételezett származási helyét.
Meglepő módon a két sztenderd változatot a vártnál kisebb arányban azonosították helyesen, a CNN bemondóját például nem sokkal többen gondolták amerikainak (44%), mint
amennyien britnek (31%), és a brit sztenderdet beszélő hölgyet is a hallgatók mindössze 36%-a
tartotta britnek.
Egyértelműen a skót és a déli amerikai változatok bizonyultak a legnehezebben azonosíthatónak. Kevesebb hallgató írt választ ezeknél a változatoknál, mint az előbb említetteknél, ráadásul a többségnek nem sikerült helyesen azonosítani a beszélők származási helyét. Ez
a bizonytalanság a két utóbbi változatot illetően feltehetőleg abból adódik, hogy sokkal kevésbé
ismertek Magyarországon, hiszen ritkán szerepelnek az általában elérhető médiában.
A megkérdezett hallgatók tetszését a felmérés azon fejezete nyerte meg leginkább, amikor
azt kértem tőlük, próbálják kitalálni a hallott beszélők foglalkozását vagy az iskolai végzettségét. Ebben a részben született a legtöbb hallgatói válasz, melyeket a 3. ábra összegez.

Felvételek

1. STANDARD BRITISH

Alacsony iskolai végzettséget vagy általában alacsony
társadalmi presztízzsel azonosított foglakozást jelölő hallgatók

Magas iskolai végzettséget
vagy általában magas társadalmi presztízzsel azonosított
foglakozást jelölő hallgatók

–

90 (70%)

2. BLACK ENGLISH

106 (83%)

6 (4%)

3. YORKSHIRE

20 (15%)

14 (11%)

4. SCOTTISH

56 (44%)

4 (3%)

5. SOUTHERN US

36 (28%)

34 (26%)

6. STANDARD US

–

108 (81%)

3. ábra: A hallgatók válaszai a beszélők feltételezett iskolai végzettségével, illetve foglalkozásával kapcsolatban (összesen 128 hallgató)

Újra érdemes megvizsgálni a fekete angollal kapcsolatos megítéléseket. Az összes hallgató, aki írt választ ebben a pontban, alacsony iskolai végzettséget vagy általában alacsony társadalmi presztízzsel rendelkező foglalkozást jelölt meg az afro-amerikai beszélőnél. (Néhány
mulatságos példa a felsoroltak közül: ’segédmunkás’, ’focista’, ’drog-díler’, ’börtöntöltelék’).
Ugyancsak egybehangzó vélemények születtek a két sztenderd változattal kapcsolatban.
Többségben magas iskolai végzettséget, vagy ezzel azonosítható foglalkozást tulajdonítottak a
beszélőknek. Rendkívül gyakoriak voltak például a következő válaszok: ’tudós’, ’tanár’, ’filozófus’, ’politikus’, ’üzletember’. Megállapítható, tehát, hogy a hallgatók képesek a célnyelv
sztenderd változatait azonosítani. Ráadásul, amint az előző rész eredményeiből kitűnik, ebben
az esetben a felmérésben résztvevő hallgatók számára könnyebbnek bizonyult felismerni, hogy

KUSZ VIKTÓRIA

77

sztenderd változatról van szó, mint azt, hogy brit, vagy amerikai beszélőt hallottak-e. Mindezek
arra a jelenségre is rávilágítanak, hogy a megkérdezett hallgatók feltehetőleg az idegen
nyelv esetében is a sztenderd változatokat azonosítják magas iskolai végzettséggel illetve magas társadalmi presztízzsel. Más szóval, amint tulajdonképpen várható volt, az idegen nyelvi attitűdöket illetően is – úgy tűnik – ugyanazok a sztereotípiák határozzák meg a nyelvi értékítéletet, mint általában anyanyelvi kontextusban.
A felmérés harmadik, utolsó részében a hallgatók megfogalmazhatták további, a két fenti
szemponton kívül felmerülő egyéb véleményüket a felvételekről, illetve a felvételeken hallható
beszélőkről. Két szempont szinte minden válaszlapon szerepelt, egyrészt, hogy megnyerte-e
a válaszadó tetszését az adott célnyelvi változat, másrészt, hogy nyelvileg érthető-e számára a
hallott szöveg. Érdekes módon e kettőt igen gyakran összekapcsolták, és a következő vélemények születtek, például: ’Egy szót sem értek, nem tetszik.’ ; ’Nagyon jól lehetett érteni, nagyon
szépen beszél’.
A sztenderd változatok esetében a megkérdezett hallgatók nagy számban írtak pozitív
személyes megjegyzést a nyelvi változattal kapcsolatban, (pl.: ’tetszik’, ’szép’, ’kellemes hallgatni’, ’tisztán érthető’), és a beszélőket illetően is nagy többségben hasonlóan pozitív jelzők
születtek (pl.: ’megfontolt’, ’okos’, ’szimpatikus’, ’kedves’) A fekete angol, valamint a skót változatoknál, vagyis amelyek esetében általában alacsony iskolai végzettséget jelöltek meg a
hallgatók, többségben voltak a negatív megjegyzések mind a nyelvváltozatot (pl.: ’ronda’, ’hadar’, ’érthetetlen’, ’borzasztóan beszél’, ’nem tetszik’), mind a beszélő személyét illetően (pl.:
’nem szimpatikus’, ’buta’, ’primitív’).
Ugyancsak érdekes megvizsgálni, milyen vélemények születtek a déli, alabamai változattal
kapcsolatban. Amint az előzőekből már kiderült, ez a változat nehézséget okozott a válaszadóknak a területi és a társadalmi jellemzők azonosításának tekintetében egyaránt. Az egyéb
jellegű hallgatói vélemények ez esetben érdekes módon nem olyan kategorikusan ítélkezők
voltak, mint az imént említett változatoknál, hanem inkább például a következő jellemzések voltak olvashatók a szöveggel és a beszélővel kapcsolatban: ’furcsa’, ’vicces’, ’érdekes’, ’nyafog’,
’nyávog’, ’elhúzza a szavak végét’.

Összegzés
Összességében tehát megállapítható, hogy a felmérésben résztvevő angolul tanuló hallgatók tudatában vannak az angol nyelv változatainak létének, ezek közül azonosítani tudnak némelyeket, és határozott értékítéletet alakítanak ki a nyelvváltozatokkal, illetve az azokat
használó beszélőkkel kapcsolatban. Általában a különböző nyelvváltozatokkal szemben fellelhető attitűdök hátterében hasonló sztereotípiák fedezhetők fel az idegen nyelv kontextusában,
mint az anyanyelvi változatok esetében. Kijelenthető, hogy a sztenderd változatokat előnyben
részesítik, és magasabb társadalmi presztízst tulajdonítanak nekik, mint a periférikus változatoknak.
Természetesen a fentiekben bemutatott vizsgálat egyáltalán nem nevezhető reprezentatívnak, ezért a következtetések sem lehetnek általánosak, de remélhetőleg felmerült néhány érdekes és figyelemre méltó szempont, mely újfent rávilágít a nyelvoktatás és a nyelvtanárok felelősségére is. Nyelvtanulóink akkor válhatnak ugyanis a célnyelv igazán kompetens használóivá, ha biztosan tudatában vannak a célnyelvi tagolódásnak, és felkészültek arra, hogy idegen
nyelvi interakció során helyesen tudják értelmezni, kezelni és felhasználni a célnyelvi változatosságot.
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Nyelv és közösség
A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása,
és ennek megjelenése a szlengben
Tárgyszavak: szleng, börtönszleng, csoportképződés, csoportösszetartás, szociolingvisztika

A modern Homo sapiens kialakulása és fejlődése (már elsősorban a csoport is) kulturális
evolúció együttes hatásával, koevolúciójával magyarázható. Az emberi csoportok létrejötte,
evolúciós szempontból nézve a csoport individualizáció (a csoportnak mint önálló entitásnak
a megszületése) jóval nagyobb életben maradási lehetőséget biztosított az emberi faj ősei
számára, akik így sokkal hatékonyabban tudtak megbirkózni a környezet kihívásaival, mint
más állatcsoportok. Mivel a csoportbeli lét kellően adaptív volt primáta ősünk számára, szelekciója szükségszerűen ehhez alkalmazkodott: kialakultak csoportléttel kapcsolatos szociális tulajdonságai (megnőtt a szociális vonzódása, a kontaktusteremtés igénye, csökkent és szabályozottá vált a csoporton belüli agresszió), nagymértékben nőttek a csoportélet szinkronizációját
szolgáló viselkedési mechanizmusok.
A szociobiológusok1 szerint az ember társas élete genetikai felépítésén alapul. Az emberek
társas tevékenységei (a csoportalkotást is beleértve) nem előzmény nélküliek.2 Az etológusok
elemzéseit is felhasználva a szociobiológusok igazolták, hogy sok állatfaj „szociálisabb”, mint
korábban gondolták. Hiszen már az állatoknál is megfigyelték, hogy az állatcsoportok jelentős
befolyást gyakorolnak a faj egyes tagjainak a viselkedésére (GIDDENS 2000. 64–65). Mindez az
embercsoportokra is érvényes. A csoport értékei, normái oly mértékben hat a tagokra, amelynek következtében az egyének viselkedése alkalmazkodik az általános csoportképhez. Ennek
következtében a csoport mind homogénebbé válik. Különösen igaz ez akkor, ha egy csoport
egy karcerszervezeten3 belül jön létre. Az ilyen szervezetek az embereket hosszú időre fizikailag elszigetelik a külvilágtól, és emellett maximális felügyeletet gyakorolnak lakóik mindennapi
tevékenységei felett.
Sokszor adódik az ember életében olyan szituáció, amikor a másokkal való kapcsolat vagy
esetleg még az együttlét is nyomasztó lehet. Az emberekben feszültséget, szorongást kelt, ha
másokkal szoros és tartós kapcsolatba kényszerítjük őket. Ennek lehetünk tanúi a fegyintézetekben. Felvetődik a kérdés, hogy nem lehet-e elkerülni az összezárás okozta feszültségkeltést
magánzárkák kialakításával. A kutatások azt igazolták, hogy sokkal súlyosabb büntetés lenne
az, ha valakit teljesen megfosztunk az emberekkel való érintkezés lehetőségétől. Minden ember életéhez szervesen hozzátartozik a másokkal való kapcsolatteremtés és az együttcselekvés különböző csoportokban, szervezetekben.4 A mindennapi szoros együttlét következtében
1

2

3

4

A szociobiológusok komoly hasonlóságot mutatnak ki az emberi és az állati viselkedés között. „A
szociobiológia szó az amerikai Edward Wilson írásaiból származik (WILSON, Edward O. 1975:
Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge), és biológiai elvek alkalmazását jelenti a szociális állatok – köztük az ember – társas tevékenységének magyarázatában (GIDDENS 2000: 64.).
A szociobiológusok eddig még kevés adatot tártak fel arra vonatkozóan, hogy a genetikai öröklés
összetett emberi tevékenységformákat szabályozna, az azonban, amit az emberek és állatok társas
szerveződéséről leírtak, mindenképpen figyelemreméltó.
„Karcerszervezet (carceralorganization): Olyan szervezet, amelyen belül az egyének hosszabb időt
töltenek a külvilágtól elzárva – például a börtön, az elmegyógyintézet, a katonaság vagy a bentlakásos iskola” (GIDDENS 2000: 704.).
Az első bűntényes eleinte rendkívül primitívnek, rosszarcúnak látja zárkatársait. Gyakran megfogalmazza: „Mit keresek én ezek között a bűnözők között?” (GAÁL 1998: 44.). Egy idő után azonban a leg-
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keletkező feszültség feloldása a fegyintézetekben általában háromféleképpen történhet meg.
Vagy agresszióba5 torkollik (ami irányulhat mind a társak, mind a felügyelet ellen), esetleg ennek az ellentéte valósul meg, a regresszió (a fogvatartott teljesen elszigetelődik, egy falat épít
maga körül, ami nem ritkán öngyilkossági kísérletet is eredményez), vagy közös céljaik elérése
érdekében csoporttá szerveződnek az egymás mellett élő emberek.
A magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben élő fogvatartottak csoportösszetartására akkor derült leginkább fény, mikor a börtönszleng gyűjtése során az ’áruló, besúgó’ jelentésű szlengszavak kerültek a felszínre.
A kutatás szempontjából egyik legjelentősebb dolog, hogy tájékozódjunk a hazánk börtöneiben lévő körülményekről és a különböző társas rendszerekről. Mind a szleng, mind a fogvatartottak számára fontos értékek teljes körű tanulmányozása és kutatása során is nagy hangsúlyt kell helyezni a csoportra mint adott szociológiai tényezőre.
A börtön a zárt intézmények tipikus példája. Ebből adódik, hogy benne szükségszerűen
zárt csoportok alakulnak ki. Ezeket a zárt kiscsoportokat a kettősség jellemzi. Tekinthetők
ugyanis az egyik oldalról informális zárt kiscsoportoknak, a másik oldalról viszont formális zárt
kiscsoportnak mondhatjuk őket. Formálisak abból a szempontból, hogy tagjai nem önszántukból alakítottak csoportot, hanem a kényszerűség, az összezártság miatt. Hiszen az elsődleges
közösségeket a zárkák tagjai alkotják, akik nem maguk válogatják meg, hogy kivel szeretnének
közösséget alkotni. Informálisak viszont azért, mert egy-egy zárkán belül személyes kapcsolatok is kialakulnak, szimpátiák, ellenszenvek szövevényes hálózata alakul ki. Ezen kívül az informális jelleget támasztja alá az is, hogy közös érdekeik vannak, össze kell tartaniuk annak
érdekében, hogy a formális intézettel szemben azokat érvényesítsék. Ez jellemző a zárkák
csoportjaira. A zárkán kívül azonban már tényleges informális csoportok alakulására van lehetőség, hiszen mikor ilyen közös térben találkoznak az egyes fogvatartottak, már valóban ők
döntik el, hogy kivel szeretnének szorosabb köteléket kialakítani. A csoportok működését és
céljaiknak elérését szolgálják a szankciók. A börtönökben keletkező kiscsoportokban főleg az
informális szankcióknak van drámai hatása, ez az, ami biztosítja a csoportnormához való alkalmazkodást. A csoporttagok nagy jelentőséget tulajdonítanak mind a negatív, mind a pozitív
informális szankcióknak. A csoporton belül a formális jutalmaknál többet ér a csoporttagok elismerése, szeretete; és a formális büntetéseknél is sokkal súlyosabb a társak előtt történő
megszégyenülés vagy a kirekesztés, visszautasítás.
A büntetés-végrehajtási intézet azon intézetek közé tartozik, melyek elveszik tagjaik idejét
és cserébe egy világot nyújtanak nekik. Ezeket az intézményeket GOFFMANN szóhasználatával
élve „behálózó intézmények”-nek nevezzük. Ezen „totális intézmények” jellemzője még, hogy
társadalmi kölcsönhatása a külső világgal korlátozott (GOFFMANN 1961. 13).

5

többen külső segítség nélkül is keresni kezdik helyüket a közösségben. Először oppozícióba kerülnek társaikkal, ekkor derül ki, hogy milyen súlyt képviselnek majd az informális rendszerben.
A Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnokságon 2001-ben történt egy belső kutatás, melynek
célja, a börtönbeli agresszió mérésére szolgáló hiteles mérőeszköz létrehozása volt. A teszt segítségével megismerhető a fogvatartottak látásmódja, szemlélete arra vonatkozóan, hogy mennyire
agresszívnak ítélik meg fogvatartott társaikat. Az eredmények a következők voltak: a fogvatartottak
saját társaikat kényszerítőbbnek ítélték meg, mint a személyi állomány tagjait. A raboknak tehát
jobban kell alkalmazkodniuk társaikhoz, mint a személyi állományhoz. A fogvatartottak informális
normái nagy kényszerítő erővel bírnak. Mondhatjuk tehát, hogy a zárkatársak, az elsődleges kiscsoportok, elvárása keményebb törvény, mint a személyi állomány utasítása. Ha nem alakul ki egy
összetartó, együttes célkitűzésekkel teli kiscsoport, nagyobb büntetés a zárkatársak elviselése, mint
maga a fogvatartás. Az összezártság, kényszerközösség sok esetben ingerlékenységet szül. Az
összezártságból következik, hogy a rabközösségen belül gyakran ütköznek az érdekek. Egy börtönlakónak sokkal nagyobb feszültséget okoz a társaival való érdekellentét, mint a szabályok betartása. Az összezártság sok esetben nemcsak szóbeli vitákat okoz, hanem tettlegesség is előfordul.
A fogvatartottak a tettlegességet illetően agresszívabbnak ítélik meg saját társaikat, mint a személyi állományt (Jelentés az „agresszív sztereotípiák” kutatásról. Kézirat. BVOP, 2001).
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Az emberek fogságba vetését egyidősnek tekinthetjük magával a társadalommal. Ez a
módszer a fő fegyvere az államnak a bűnözőkkel szemben. A börtön nem más, mint a büntetés eszköze. A szabadságvesztés idejével, annak változtatásával érzékeltetni tudták az
elkövetett bűn nagyságát. A XIX. században a börtönök beépültek a társadalomba. Ezzel a társadalom mesterségesen olyan közösségeket hozott létre, melyek tagjai együtt esznek, alszanak, dolgoznak hosszú éveken keresztül. A börtön fogalma ma „hosszú időre összezárt embereket jelent” (SYKES 1958. 3). Az ilyen társulások helyet adnak egy társas rendszer születésének, mely a normál társadalomtól nagymértékben különbözik. Kialakul informális úton egy társas rend, amely emberek interakcióinak hálózatából fejlődik ki, akkor, mikor a környezet adta
problémákkal szembesülnek. Mindezekből kifolyólag a börtönt nem szabad csak egy rácsokból
álló intézménynek tekinteni, hanem társadalmon belüli társadalomként kell szemlélni. Egy-egy
intézettípus között különbségek vannak, azonban az alapvető hasonlóságok is számottevőek,
melyek mindenképpen a homogenizálódást segítik. Olyan társas rendszerek ezek, melyek
részleteikben különböznek, alapvető folyamatokban viszont hasonlítanak egymásra.
A börtöntársadalmon belül elsődleges csoportok jönnek létre, egyeseknek kialakulását
a személyzet is támogatja, hiszen felfedezték, hogy a csoportoknak terápiás hatása is van az
egyes fogvatartottakra. Így a házirend lehetővé teszi öntevékeny szervezetek6 működését, önsegítő zárkaközösségek kialakítást. A csoportok tehát a legtöbb zárkaközösségben megalakulnak, és olyan erős összetartás jellemzi tagjaikat, hogy felszámolásuk lehetetlen is lenne. Az elsődleges csoportok létrejötte kedvez a szleng születésének, hiszen ezek a zárt közösségek a
legalkalmasabb szlenghasználati színtereknek számítanak. „Bármely ilyen egyesülés megszüli
a maga nyelvi hasonmását, a szlenget, amely az adott formájában mindaddig él, amíg az adott
csoport létezik. Ez a csoport lehet hosszabb vagy rövidebb életű, nyitott vagy zárt. Minél erőteljesebbek a belső hagyományai, s minél jobban elhatárolódik a számára kulcsfontosságú kérdésekben a külső világtól, minél sajátosabbak a feladatai, annál „sűrűbb”, „ízesebb”, eredetibb,
önállóbb a szlengje, s annál erősebb benne a titkos, ezoterikus tendencia.” (JELISZTRATOV 1998.
20.)
A totális intézménybe való belépéssel megkezdődik egy folyamat, melyben kénytelen részt
venni az újonnan érkező is. Megkezdődik egy másfajta nyelv használata, így a bentlakó szembesül azzal, hogy kettős nyelv létezik. Kezdetben próbál még a saját szavaival válaszolni társai
feltett kérdéseire, de a későbbiekben rájön arra, – főleg, ha olyan zárkába kerül –, hogy saját
érdekében jobb ha átveszi a börtönnyelv szavait, mivel úgy jobban érvényre tudja juttatni akaratát. Folyamatos beavatódás részese lesz, megismeri a nyelvvel együtt az alkalmazkodás rendszerét is. A bentlakók azért is fejlesztették ki nyelvüket, hogy kifejezésre juttassák, melyik csoporthoz tartoznak. Maguk között kijelölik a hatalommal bíró személyeket az informális területen.
A szlengen keresztül feltérképezhető a fogvatartottak társas rendszere. A szleng jól tükrözi
mindenki helyét a csoportban. Vannak menők, akik mindenkitől engedelmességet követelnek,
és vannak csicskák, akik a legmegalázottabb csoporttagok közé tartoznak, akiknek mindenféle munkát el kell végezniük, amit zárkatársai rábíztak. Megvan a régi fogvatartottak elnevezésrendszere is, a leggyakrabban használt nevük a púró, és vannak velük szemben az újonnan
börtönbe kerültek, az újhúsok, az újoncok, akik még a börtönéletbe való beavatásra várnak.7
6

7

A legelterjedtebb terápiás program a hosszúidős elítéltek számára például az önsegélyező, műkedvelő csoportok alakítása. Leggyakoribb csoportképző téma a rabok érdekvédelme (HUSZÁR 1998:
37.).
A rabtársak rögtön a büntetés letöltésének kezdetén „letesztelik” az újonnan érkezőt, hogy milyen
a tűrőképessége, meddig lehet vele elmenni a „játékban”, és ennek alapján veheti majd fel benti
szerepét. A fő feladat eldönteni azt, hogy az új fogvatartott majdan csicska legyen-e vagy a rabtársadalom rendes tagjaihoz tartozzon. Ennek megállapítása érdekében a zárka lakói úgy fogadják
társukat, hogy ledobnak elé egy törülközőt, és ha azt felveszi az újonnan érkező, csicska lesz belőle, olyan személy, aki mindenkit köteles kiszolgálni. Ezek után különböző tréfákat űzhetnek még
a zárka régi lakói az újonnan érkezővel. A legnépszerűbb játék a csajkavári ügyészeztetés. Ez úgy
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Ezen kívül megkülönböztetést kapnak még a homoszexualitás különböző résztvevői. Így a női
szerep alakítójának legjellemzőbb elnevezése a köcsög, a férfi szerep részese pedig a bika.
Ezek az elnevezések rendkívül gyakoriak, és a felsoroltakon kívül még gazdag szinonimarendszerrel rendelkeznek.
A világ összes büntetés-végrehajtási intézetében a fogvatartott egy új szimbólumrendszerrel találja magát szemben, ahol a hierarchiák rendszere is eltér a szabad élet hierarchiáitól.
A fogvatartott életének minden területét előírások szabják meg, a napi tevékenységek minden
fázisát szorosan beosztják. Az egyén, amint bekerül, egy korlátozott világgal találja magát
szemben, eltűnnek számára bizonyos magatartási lehetőségek. A kinti szerepeit is elveszti
a totális intézmény lakója és új szerepeket kénytelen elsajátítani. Ezeknek a szerepeknek
a megléte valamennyi fegyintézetben pszichológiai vizsgálatokkal bizonyítható.
A fogvatartottak egymás közötti hierarchiáján túl megfigyelhető az uralkodók és uraltak, vagyis a személyzet és a bentlakók közötti hierarchikus rend. A két réteg között mély szakadék
van. Mindkét csoportnál az a tendencia érvényesül, hogy a másik csoportot ellenséges sztereotípiák alapján látják. A személyzet a bentlakókat gyanakvással szemléli, titokzatos és megbízhatatlan személyeknek tekinti, míg a bentlakók gyakran durvának, fennhéjázónak tartják a
személyi állományt. A szociális mobilitás a két csoport között megengedhetetlen, a szociális távolság tartása formálisan is előírt.
Ezt a formálisan és informálisan is előírt távolságtartást törik meg az árulók, a besúgók.
Ezek a fogvatartottak a saját előrejutásuk érdekében szövetkeznek a személyi állomány tagjaival, akár fogvatartott társaik elárulása árán is. Ezzel a fogvatartottak számára egyik legfontosabb értéket, a csoportösszetartást semmisítik meg. Az árulók a világ összes börtönében jelen
vannak, és mindenhol a leggyűlöltebb személyek közé tartoznak. A le nem leplezett besúgó valóságos lidércnyomás az elítéltek számára. Ezért gyakran éri őket „baleset” vagy durva megtorlás a többi elítélt részéről. A rabok börtöntársadalommá szerveződnek, ami feljogosítja őket arra, hogy az árulókat deviánsoknak minősítsék, megbélyegezzék8 és megbüntessék őket. A
fentiekben említett fogvatartottak közötti hierarchikus rendszerben a besúgók helyezkednek el
a hierarchikus szereprendszer legalján. Hazánk börtöneiben (és minden bizonnyal más börtönökben is) annál nagyobb sértés nem is létezik, ha valakit vamzernak vagyis ’áruló’-nak titulálnak. Az egységes közösségben nem nézik jó szemmel azt a fogvatartottat, aki még ebben a
zord világban is képes elárulni társát. Így tehát érthető, hogy miért is vetik meg annyira a börtönben az árulókat. Az ’áruló’ jelentésben adatolható szlengszavak a világ összes börtönében
nagyon erős érzelmi töltéssel bírnak. Ezzel nem viccelődnek, számukra ez a legsúlyosabb vád.
A magyar börtönszlengben az áruló legáltalánosabb szlengmegfelelője a már említett
vamzer.9 Az árulókról természetesen negatív kép alakul ki minden büntetés-végrehajtási intézetben, ezt a negatív szemléletet a szlengszavak is tükrözik. Így megjelenik áruló jelentésben a
bibliai áruló köznevesült neve: júdás is. A besúgók szlengben történő elnevezései utalnak arra
is, hogy az árulók fogvatartott társaikkal szemben a hatalmat képviselő felügyelet támogatják,

8

9

zajlik, hogy az újoncnak egy csajka vagy egy kancsó öblébe el kell mondania bűnét, és azt, hogy
hogyan került börtönbe. Mikor ez megtörtént a „bíró” többnyire felmenti az elítéltet, kijelenti, hogy
nem találtatott bűnösnek. Ekkor az új fogvatartottnak össze kell szednie a holmiját, és dörömbölnie
kell a zárkaajtón a fegyőrnek, hogy engedje ki, mert ő a csajkavári ügyész ítélete alapján nem bűnös. Az elmondottak alapján ekkor persze az őr nagyon dühös lesz.
Kurzban-Leery elmélete alapján, miszerint a megbélyegzés univerzális emberi tulajdonság, amely
az adott csoport önbecsülését erősíti, a besúgók megbélyegzésére minden bizonnyal azért van
szükség a fegyintézetekben, hogy tudják az elítélttársadalom rendes tagjai, hogy kikkel szemben
kell távolságot tartaniuk, kik azok, akik a kétoldali együttműködésben nem lesznek partnereik.
Az amerikai börtönszlengben az ’árulók’ legelterjedtebb elnevezése a rats (patkányok). Emellett
megjelenik még többek között a snitches, stool pigeons, stoolies, finks szavak árulók jelentésben.
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őket szolgálják ki. Ezt tükröző szlengszó az ügynök, a hármasügynök és az operás10. Az információátadás tényét helyezik előtérbe az olyan szlengszavak, mint az énekes, énekkaros, daloló, csipogó, csiripelő. Az áruló a börtönben kizárólag nem kedvelt személyt testesít meg. Ebből
kifolyólag, mint azt már fentebb is említettem, a szlengben való megnevezéseik is a negatív fogalmak irányába tolódnak el. Ez univerzális jelenségnek bizonyul, hiszen ez a törekvés bármelyik ország börtönében tetten érhető. Így például ilyen negatív jelentéstöltetű szó a finn nyelvben a nilkki, mellyel a köznyelvben általában a megbízhatatlan, ellenszenves férfiakat szokták
illetni. A szó a börtönszlengben első jelentésben ’áruló rab’-ot és ’nem kedvelt őr’-t jelent, a második jelentése pedig ’az a fogvatartott, aki a börtönben társaitól lop’. A negatív érzelmi töltetet
a magyar börtönszlengben a következő, első jelentésben ’áruló’ jelentésű szavak mutatják leginkább: féreg, gyökér, köpőcsésze, köpőlégy, fülbemászó, háziszárnyas, lepcses, talpnyaló,
patkány. (Az egyes szavak ’áruló’ jelentését természetesen további asszociációk is erősíthetik,
a köpőcsésze és a köpőlégy például a beköp ’elárul, besúg’ szóval kapcsolódik össze.)
A magyar börtönszlengben a fentiek mellett még számos más szlengmegfelelő létezik az
’áruló, besúgó’ szóra. A legelterjedtebb vamzer mellett nagy gyakorisággal jelenik meg a mószer (amely a német Mosser ’besúgó’ szóra vezethető vissza), valamint a szintén német eredetű, de a börtönszlengbe nyilvánvalóan a magyar köznyelvből átkerült spion és spicli.11
A távolságtartás nemcsak a személyzet és fogvatartottak között figyelhető meg, hanem
maga a börtön és a külvilág között is. A börtönt övező fal a társadalom elutasítását is szemlélteti. Ezen kívül a szabadok társadalma nem szívesen szembesül azzal, hogy a magasabb
cél érdekében néhány embert rabságban kell tartani. Így a magas fal egyben el is rejti a rabot a
társadalom elől. A börtön az ellenségeket kizárja a társadalomból. Tehát a hangsúly nem
a bezáráson van, hanem a kirekesztésen. A börtönlakók egy kis helyre, egy zárkányi területre
vannak összezsúfolva. Ebből kifolyólag nemcsak fizikailag, hanem pszichológiailag is közel élnek egymáshoz, összetartásukat ezek a körülmények is megerősítik.
A fogság minden rab számára eltérő súllyal bír. Depriváció és frusztráció fenyegeti
a fogvatartott személyiségét. A hosszú büntetésnek demoralizáló hatása is van, a börtönben
töltött idő elvesztegetett időként jelenik meg a fogvatartott tudatában. Ezen kívül egyes zárkákban jelentkezhet a biztonságtól való megfosztottság érzése is. Kérdéses, hogy helyes megoldás-e, hogy a társadalom úgy akarja a bűnözőit megjavítani, hogy évekig bűnözőkkel zárja öszsze őket. A rabokat rabtársai is nyugtalanítják. Meg kell küzdenie a saját biztonságáért. A börtönvilágot instabil állapot jellemzi. A fogvatartottaknak nincs más választásuk, el kell viselniük a
megpróbáltatásokat. A környezet zordságát a csoportösszetartással egyensúlyozzák, a rab kollektív orientáltságú lesz. Barátkozási folyamatok indulnak el. A keserűség, igazságtalanság ér-
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Az operás az az áruló, aki a börtönben dolgozó operatív tisztnek mondja el fogvatartott társairól az
információkat (magát az operatív tisztet is szokták ezzel a szlengszóval megnevezni, leggyakrabban azonban a szimat kifejezés használatos erre a fogalomra). Az operatív tiszt feladata felderíteni
az éppen börtönben tartózkodó rab olyan bűncselekményeit, amelyek még nem derültek ki addig.
Az ’áruló, besúgó’ jelentésű szlengszavak a mai magyar börtönszlengben: adó-vevő, akciós, bangó,
bedolgozó, beépített (tégla), beköpő, bennfektes (!), berepülő, berepülős, beszállós, bevetős, bringás, brinyó, citerás, csacsogó, csipogó, csiripelő, csókos, csőlakó, csörgő, csúsztató, drótos,
duplavé, dzsémsz bandi, eladó, énekes, énekkaros, fecsegő, féreg, forródrót, fülbemászó, göris,
gyökér, hármasügynök, hazaáruló, háziszárnyas, híradós, igazmondó, igazságszerető, indexes, informatikus, informátor, informer, júdás, kacsaszájú, kalap, kamikáze, kapitány, kaszkadőr, kém, kémeri, kilincskoptató, kommandós, köpőcsésze, köpőlégy, lepcses, magnetofon, magnó, malévreklám, matahari, mószer, mózer, nagytégla, nyálas, nyalis, óberhé, operaénekes, operás, operatőr,
pacsirta, parancsnokra leső hiéna, pedálgép, pedálos, pilóta, pirostelefonos, pletykás, rádió, rádiós,
rendőrpárti, renegát, repülős, smúz, smúzoló, smúzos, spicli, spidi, spinyó, spion, spisu, stirlic,
sunnyogó, susogó, susogós, szifon, szokerálós, sztivi, talpnyaló, tátogó, tégla, titkosrinyós, titkosügynök, túloldali, ügynök, vami, vamzer (írásban rendszerint: wamzer), vé (írásban rsz.: W), vézé
(írásban rsz.: WZ), viperás.
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zése a külvilággal szemben az, ami összetartja őket. A közös sors miatt tehát egységes közösség alakul ki, ami egyben talán a legféltettebb értéke is a rabságban élő embernek.
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Tóth László
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

Az aki-ami-amely probléma vizsgálata
egyetemi hallgatók körében
Tárgyszavak: nyelvi változás, gyorsuló idő, differenciáltabb kezelési módok, szociolingvisztika

1. Mára egyre többször tapasztalhatjuk, hogy a nyelvi változások és a nyomukban járó kutatás számos ponton megváltozott, új szempontokat vetett fel, új módszereket hívott életre.
Ugyanakkor a nyelvművelés feladatai is mintha átértékelődnének, a korábban kialakult eljárások, gyakorlatok helyén új, a nyelv egyes rendszerszintjeinek gyorsuló átalakulását hatékonyabban követő kezelési módok vannak kibontakozóban. Ez persze nem azt jelenti, hogy
a régről megszokott nyelvművelési reflexek ne lennének jelen, de a különböző megoldási lehetőségekről gondolkodva egyre differenciáltabb vélemények, gondolatok látnak napvilágot.
Mindezek ellenére a változás egyes jelenségeinek részletes tárgyalása még nem kapott elég
nagy teret, jóllehet jelentőségük és egyre terjedő érvényességük ennek ellenkezőjét indokolná.
Dolgozatomban egy ilyen, sokak által regisztrált jelenséget kívántam mélyebben is megvizsgálni, illetve későbbi vizsgálataimhoz kiindulópontokat szerezni. Az aki, ami, amely vonatkozó névmások problematikáját munkahelyemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a hallgatók körében vizsgáltam és elemeztem egy szociolingvisztikai
kérdőív segítségével, 2002. január 15. és 25. között. Úgy gondoltam, hogy a nyelvhasználók
ilyen szűk életkori metszetében is találok majd olyan fogódzókat, melyek használható eredményeket jelenthetnek, mind konkrét értelemben, mind a későbbi kérdésfeltevésre vonatkozóan.
2. Az aki–ami–amely főként kötőszói használatával kapcsolatban nagyon fontos leszögezni,
hogy maga a jelenség – mármint a vonatkozó névmások használata – történeti aspektusban
nem teljesen egyértelmű. A nyelvművelők jelenlegi hivatkozásai ugyanis azt sejtetik, hogy a
magyarban volt olyan nyelvállapot, amikor a nyelvhasználók a vonatkozó névmások választásában egységes elvek szerint jártak el. Lehet azonban, hogy e névmások használata sohasem
volt ilyen értelemben egységes. – Jelen íráshoz még nem gyűjtöttem elegendő adatot
e témában, így példák említése nélkül jegyzem csak meg, hogy a XVIII. vagy a XIX. századi
magyar irodalom olvasásakor is elég határozottan ez utóbbit érzem elfogadhatónak. Bárhogy is
van, e helyütt ezt a kérdést eldönteni nem célom, csak arra vagyok/voltam kíváncsi, hogy
a mai nyelvhasználat milyen használatbeli változatokat mutat.
Kérdőívemmel természetesen tudatosan közölt nyelvi adatokat igyekeztem gyűjteni, ezért
olyan tesztmondatokat állítottam össze, amelyekben az utaló szerepében a kérdéses vonatkozó névmásokat kihagytam, és azok megadását, kiválasztását az adatközlőre bíztam. A
mondatok szerkesztésében alapvetőnek tartottam, hogy kiegészítésük egyértelmű legyen – a
kérdőíveket visszakapva úgy érzem, ezt sikerült is megvalósítanom.
A mondatok az aki–ami–amely probléma legfontosabb részterületeire kérdeznek rá, ezek
a vonatkozó névmásokkal a főmondatban koreferáló egységek alapján a következők:
– főnévvel megnevezett dolgok,
– személyeket jelentő szavak,
– állatokat jelentő szavak,
– a főmondat egész tartalma.
Az ezekhez választott vonatkozó névmások vizsgálatában kiindulópontként a nyelvhasználatra vonatkozó leghagyományosabb munka, a Nyelvművelő Kézikönyv (NyKk.) idevágó címszavainak az ajánlásait, tanácsait vettem föl. Tehát egy igen egyértelmű rendszerhez viszonyítottam a kapott adatokat.
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A vizsgálati csoportok megállapításakor az adatközlők nemét és magyar szakos voltát vettem fel paraméternek. Mivel a megkérdezettek kora nem mutat nagy szóródást (1975 és 1983
a születési évek két szélső értéke), ezt nem vizsgáltam. Ezek alapján a következő csoportokat
különítettem el:
– MF: magyar szakos férfiak (19 fő),
– MN: magyar szakos nők (65 fő),
– EF: nem magyar (egyéb) szakos férfiak (20 fő),
– EN: nem magyar (egyéb) szakos nők (20 fő).
Ebből is látszik, hogy csak nagyon kis megszorítással, néhány tényező mentén próbáltam
meg a névmásválasztásra vonatkozó, azt esetleg befolyásoló faktorokat vizsgálni. Az egyetemen kiosztott kérdőívekből 128-at kaptam vissza kitöltve, ezekből 124 volt értékelhető. (A kérdőívet a dolgozat végén mellékelem.)

3. Főnévvel megnevezett dologra vonatkozó névmások
A főmondatban főnévvel megnevezett tárgyra vagy elvont dologra vonatkozó névmás az
amely, rövidebb alakja: mely. „Gyűjtőnévre vonatkoztatva szintén az (a)mely névmással élünk,
rendszerint akkor is, ha személyekből álló csoportról van szó” (NyKk. 203). „Ha azonban ki
akarjuk emelni, hogy a gyűjtőnévvel jelölt közösség személyekből, egyénekből tevődik össze (s
nem állandó egység), használhatjuk a többes számú akik névmást is” (NyKk. 133).
Kérdőívem idetartozó tesztmondatai a következők voltak:
(1) A kis csapat, amelyet/akiket a király személyesen vezetett, átkelt a folyón.
(5) A táblát, amely hibás volt a dologban, mégsem akartam ócsárolni.
(6) Ez csak egy eredmény, amelyre/amire büszke lehetsz.
(9) Itt van az a könyv, amelyet keresel.
(10) Ez olyan eredmény, amelyre/amire büszke lehetsz.
(11) Emerencia fellépett a létrára, amelynek már egy ép foka sem volt.
(17) A sereg, amelyet a király személyesen vezetett, átkelt a folyón.
Biztosan tudtam, hogy ezekre a mondatokra nagyon sokféle megoldás érkezik, de reméltem, hogy bizonyos tendenciák mérhetők lesznek, azaz a főnévvel megnevezett dolog és a rá
vonatkozó névmás között kialakított, különféle típusú kapcsolat közül több is számottevő hatást
gyakorol a névmásválasztásra. Az elemzést megkönnyítendő a vizsgálatnak ebben a szakaszában csak olyan mondatokkal dolgoztam, amelyeknek közös jellemzőjük, hogy bennük
a főnév és a rá vonatkozó névmás egymás mellett helyezkedik el, így tehát azt, hogy a mondatban köztük lévő távolság befolyásolja-e a névmásválasztást, nem vizsgáltam.
Az (1) és a (17) teljesen egyformának tűnő mondatok a vonatkozó névmás megválasztásakor, bár az (1)-nél – a NyKk. idézete alapján is – indokolható lenne az akiket alkalmazása, hiszen a csapat gyűjtőnév sokkal inkább értelmezhető egyes személyekből álló, nem állandó
egységnek, mint a sereg. Ugyanakkor arra is kíváncsi voltam, hogy e mondatok esetében
mennyire következetesek adatközlőim, mennyire érzik azonosnak a két mondatban lévő főnevek névmáselőhívó tulajdonságát.
A többi mondatban a főnév és a rá vonatkozó névmás közt igyekeztem különböző viszonyokat felmutatni, arra keresve a választ, gyakorolnak-e valamilyen hatást a névmásválasztásra. Az (5), (9) és (11) mondatokban egyszerű, konkrét tárgyak szerepelnek, de az (5)-ben ez
kiemelve, a főmondat többi részétől valamelyest elszigetelve áll; a (9)-ben pedig mutató névmási kijelölő jelző teszi hangsúlyosabbá. A (11) ebből a szempontból teljesen semleges. A (6)
és (10) mondatokat – azon túl, hogy hasonló a jelentéstartalmuk – egy lényeges szerkezeti sajátosság köti össze. Ezekben a főnév a névszói–igei állítmány része, így tulajdonképpen védhető az az álláspont is, hogy a vonatkozó névmás ezekben a mondatokban értelmezhető az
alanyként megjelenő ez mutató névmásra vonatkoztatva, mely esetben alakilag az ami is „he-
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lyesnek” fogadható el. A (10)-ben ezenkívül a vonatkozó névmás utalószava is szerepel, ezzel
kapcsolatban feltettem, hogy megjelenésével következetesebb, egyértelműbb lesz a névmásválasztás.

3.1. MAGYAR SZAKOS CSOPORTOK
3.1.1. Az MF csoportban (19 fő) a következő eredmények születtek:
– mindig ami
2 (10,5%)
– hat ami:
1 (5,3%)
– öt ami:
7 (36,8%)
– öt amely:
3 (15,8%)
– négy ami:
2 (10,5%)
– négy amely:
4 (21,1%)
A dominánsan* ami-választók száma 10 (52,6%), az amely esetében ez
a szám csupán 3 (15,8%), a többieket
(6 fő, 31,6%) bizonytalannak tekintem.
Az eredmények között egy olyan sorozat sem volt, amelyben mindvégig
az amely névmás szerepelt volna. Az
(1) és (17) mondatokban 17 következetes névmáshasználat (89,5%) volt,
12 amelyet–amelyet (63,2%), 5 amit–
amit (26,3%) és 2 amit–amelyet (10,5%)
választást regisztrálhattam. A (6), (10)
mondatoknál 14 amire–amire (73,7%),
3 amire–amelyre (15,8%) és 2 amelyre–amire (10,5%) alakú sort kaptam.
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Az MN csoport (65 fő) adatai:
– mindig ami
7 (10,8%)
– hat ami:
11 (16,9%)
– öt ami:
13 (20%)
– öt amely:
2 (3,1%)
– négy ami:
16 (24,6%)
– négy amely:
16 (24,6%).
A dominánsan ami-választók száma 31 (47,7%), az amely esetében viszont rendkívül alacsony ez a szám (2 fő, 3,1%). A bizonytalanul választók száma ugyanakkor igen magas (32 fő,
49,2%).
A magyar szakos nők esetében kapott sorozatok között sem volt olyan, amelyben mindvégig az amely névmás szerepelt volna. Az (1) és (17) mondatokban 49 következetes névmáshasználat (75,4%) volt, 32 amelyet–amelyet (49,2%), 17 amit–amit (26,2%), 8 amit–amelyet
(12,3%), 7 amelyet–amit (10,8%) és 1 akiket–amit(!) (1,5%) választást regisztrálhattam. A (6),
(10) mondatoknál 1 amelyre–amelyre (1,5%), 48 amire–amire (73,9%), 11 amire–amelyre
(16,9%) és 5 amelyre–amire (7,7%) alakú sort kaptam.

*

Ilyenkor az összes lehetőségnek legalább 70%-ával számoltam, jelen esetben (7 választás) egy
adatközlőnél 5 egyforma névmásválasztás jelentett dominanciát.
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3.1.3. A magyar szakosok nemek szerint kapott eredményeinek összevetése
3.1.3.1. A biztos névmásválasztók aránya:
Jól látszik, hogy az ami értéke mindkét csoportban nagyon hasonló, a megkérdezetteknek
mintegy a fele tehát domináns ami-használó, legalábbis ami az itt tárgyalt mondatbeli koreferenciát illeti. Az amely esetében már nem ilyen kiegyensúlyozott a helyzet; bár elmondható,
hogy a következetesen amelyt választók száma mindkét csoportban alacsony, a nők esetében
ez szinte elenyészően kevés, míg a férfiaknál kapott érték ennek több mint az ötszöröse. Ez
a különbség természetesen a bizonytalanul választók körében is érződik: a férfiaknál körülbelül
a csoport harmada tartozik ide, a nőknél viszont majdnem a fele!
Ha a vonatkozó névmás kiválasztását változásfolyamatként fogjuk fel, akkor úgy tűnik,
hogy ebben a változásban először a bizonytalanság tényezője jelenik meg, majd egyre inkább
biztossá válik a „szabálytalan” forma használata. A magyar szakosok között a nőknél ez a folyamat már szinte az utolsó fázisban van, az amelyt már csak nagyon kevesen választják következetesen, s valószínű, hogy a bizonytalankodók is előbb-utóbb az amit fogják inkább használni. A magyar szakos férfiak körében a változás még nem tart itt, az ő névmásválasztásuk
egy kicsit konzervatívabbnak tűnik.

3.2. NEM MAGYAR SZAKOS CSOPORTOK
3.2.1. Az EF csoportban (20 fő) a következő eredmények születtek:
– mindig ami:
1 (5%)
– hat ami:
4 (20%),
– hat amely:
1 (5%),
– öt ami:
3 (15%),
– négy ami:
7 (35%),
– négy amely:
4 (20%)
A dominánsan (legalább öt esetben)
ami-választók száma 8 (40%), az amely
esetében ez a szám csupán 1 (5%),
a többieket (11 fő, 55%) bizonytalannak
tekintem.
Itt sem kaptunk olyan sorozatot,
amelyben mindvégig az amely névmás
szerepelt volna. Az (1) és (17) mondatokban 16 következetes névmáshasználat (80%) volt, 13 amelyet–amelyet
(65%), 3 amit–amit (15%), 3 amelyet–
amit (15%) és 1 amit–amelyet (5%) választás szerepelt. A (6), (10) mondatoknál 1 amelyre–amelyre (5%), 17 amire–
amire (85%), 2 amelyre–amire (10%)
található.
3.2.2. Az EN csoport (20 fő) adatai:
– hat ami
– hat amely:
– öt ami:
– öt amely:
– négy ami:
– négy amely:
5 (25%)

1 (5%)
4 (20%)
3 (15%)
3 (15%)
4 (20%)
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A dominánsan ami-választók száma 4 (20%), az amely esetében magasabb ez a szám:
7 (35%). A bizonytalanul választók száma ugyanakkor igen magas (9 fő, 45%).
A nem magyar szakos nők esetében kapott sorozatok között sem volt olyan, amelyben
mindvégig az amely névmás szerepelt volna. Az (1) és (17) mondatokban 15 következetes
névmáshasználat (75%) volt, 14 amelyet–amelyet (70%), 1 amit–amit (5%), 2 amit–amelyet
(10%), 2 amelyet–amit (10%) és 1 akiket–amelyet (5%), a (6), (10) mondatoknál pedig
4 amelyre–amelyre (20%), 10 amire–amire (50%), 3 amire–amelyre (15%) és 3 amelyre–amire
(15%) választást regisztrálhattam.
3.2.3. A nem magyar szakosok nemek szerint kapott eredményeinek összevetése
3.2.3.1. A biztos névmásválasztók aránya:
A két csoport leginkább csak a bizonytalanok nagy számában közelít egymáshoz. A következetes névmáshasználók arányai teljesen különböznek, a férfiaknál magas az ami következetes választásának aránya, míg az amelyé elenyészően kevés. A nőknél ezzel szemben az
amely értéke magasabb, az ami értékének több mint másfélszerese! A nem magyar szakosok
esetében tehát a nők konzervatívabbnak tűnnek a főnévvel megnevezett dolgokra vonatkozó
névmások megválasztásakor.

3.3. Talán érdemes a szempontok közül a következetes névmáshasználatra
vonatkozó eredményeket csak a nemekre vonatkoztatva is megvizsgálni.
Az adatok itt már rendkívül kiegyenlítettek, a következetes amihasználat és a bizonytalanul választók
aránya az eseteknek körülbelül a 90%án osztozik fele-fele arányban, a fennmaradó 10%-ot az amely előfordulása
teszi ki.
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3.4. AZ (1) ÉS (17) MONDATOK VIZSGÁLATA
3.4.1. Magyar szakos csoportok
Mind a férfiak, mind a nők esetében
elég magas az amelyt kétszer választók
aránya, úgy tűnik, az ilyen típusú mondatok ebben a vizsgálati osztályban leginkább ezt a megoldást hívják elő. Ugyanakkor a 3.1.3.1. pontban tett megállapítások itt is érvényesek, a férfiaknál magasabb az amely-használat, a nőknél pedig
nagyobb a variabilitás, a bizonytalanság.
Megjegyzendő, hogy az (1) mondat esetében csak a nőknél fordult elő az egyébként
„szabályosnak” ítélt akiket forma, de itt
sem túl sokszor.
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3.4.2. Nem magyar szakos csoportok
A magyar szakosokhoz hasonlóan itt is
mindkét csoportban jelentős az amelyt
kétszer választók aránya, de a nőknél
magasabb. A variáció is hasonló, bár az
(1) mondat esetében itt is csak a nők alkalmazták az akiket alakot. Jól látható az
is, hogy az amely választása a befejező,
(17) mondatnál egyöntetűbb.
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3.5. A (6) ÉS (10) MONDATOK VIZSGÁLATA
3.5.1. Magyar szakos csoportok
A várakozásnak megfelelően az
amely előfordulása rendkívül alacsony
volt, a vonatkozó névmást tehát inkább a
főmondat alanyaként funkcionáló ez hívta elő, bár ha csak az amely előfordulásait tekintjük, megállapítható, hogy azt
leginkább az olyan utalószót hordozó
mondatoknál választották.
Szinte teljesen azonos értékékeket
kaptam a férfiak és nők között, a következetesen amit választók száma döntően uralkodó.

3.5.2. Nem magyar szakos csoportok
A megkérdezetteknek ebben az
osztályában is alacsonynak tekinthető
az amely előfordulása. A nők csoportjában ez nem olyan markáns, bár esetükben a maradék variációk közötti
százalékos eloszlás kiegyenlítettebb
a férfiakénál. A magyar szakosoknál
megfigyelt jelenség, miszerint az
– egyébként ritkán szereplő – amely
inkább az olyan utalószós mondatoknál fordul elő, itt a férfiak esetében
nem érvényesül.
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3.6. AMELY-HASZNÁLAT AZ EGYES MONDATOKBAN
3.6.1. Magyar szakos csoportok
Az egyes mondatokra vonatkozó amely-használati értékek összehasonlításakor azt
tapasztaljuk, hogy az amely előfordulása közel azonos mindkét csoportban.
A (6) és (10) mondatok a fentiek fényében „kilógnak” a sorból, ezért is tettem csillagot
a koreferencia főnévi tagja mellé, hiszen itt valójában nem ezek koreferálnak a vonatkozó névmással. Az egyetlen szembetűnő különbség a (9) mondat esetében tapasztalható: ebben a férfiaknak majdnem a harmada (31,6%) az amelyt tartotta helyesnek, míg a nőknél ez az érték
meglepően alacsony (6,2%). Úgy tűnik, a mutató névmási kijelölő jelző (ez a könyv) nem számottevően „segíti elő” az amely választását, bár ennek mértéke a férfiaknál a 30%-ot is meghaladja.
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3.6.2 Nem magyar szakos csoportok
Az egyes mondatokra vonatkozó amely-használati értékek a nem magyar szakosok körében elég komplex helyzetet mutatnak. A (6) és (10) mondatok esetében most látszik csak igazán, hogy a nők itt mennyivel inkább választották az amelyt, mint a férfiak. A magyar szakosokhoz hasonlóan itt is elég nagy a különbség a (9) mondat esetében, viszont az arány pont
fordított: a férfiakhoz képest a nők négyszer gyakrabban választották ebben a mondatban az
amelyt! A (11) mondat is nagy különbségeket mutat, a nőknél ismét jóval magasabb, kétszeres
értéket tapasztalunk. Ennek okát szintén nehéz volna megállapítani, de az biztos, hogy
a nem magyar szakos nők sokkal többször választanak amely vonatkozó névmást a főnévvel
jelölt dolgokhoz, mint a férfiak.
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4. Személyekre vonatkozó névmások
Az aki vonatkozó névmás általában a „főmondatban megnevezett vagy meg nem nevezett
személyre vonatkozik” (NyKk. 132). Manapság azonban gyakran tapasztalhatjuk, hogy ebben a
szerepkörben az amely is felbukkan (vö. Szende Tamás: Állapot és változás kategóriái a mai
magyar nyelvben. http://www.nytud.hu/mtanyio/Pro2000.htm, szende.rtf).
Az idetartozó tesztmondatok:
(4) Ma meglátogatott az a fiú, akit tegnap bemutattál.
(14) A házmester, akire régóta haragudtunk, végre elköltözött.
Ezekre a mondatokra minden csoportban – egyetlen adatközlőt kivéve – csak a fenti megoldásokat kaptam, így ezek részletes bemutatásától eltekintek. Az eltérő adat az MN csoportban fordult elő, a (4) mondatban amelyt használt az egyik adatközlő.

5. Állatot jelentő főnevekre vonatkozó névmások
Az amely névmás használatáról szólva nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a főmondatban előforduló, állatot jelentő főnevekre vonatkoztatva is ezt kell(ene) használni (vö. NyKk.
203).
Kérdőívem idevágó tesztmondatai a (2), (7), (13):
(2) Hatalmas varjak közeledtek, amelyeket megrémített a hirtelen jött vihar.
(7) Irigyeltem a nyulat, amely úgy tud futni, ahogy én soha.
(13) Több oroszlánt is láttam az utóbbi időben, amelye(ke)t jó lett volna elejteni.
Úgy gondoltam, hogy e mondatok kiegészítésekor változatos eredményeket kapok majd. Itt
ugyanis tapasztalataim alapján nem csak az ami, de az aki is szóba jöhetett. Továbbá a
(13) mondat az egyeztetés miatt még tovább bonyolíthatta a kérdést, noha ezt nem állt szándékomban vizsgálni, minthogy mind az egyes, mind a többes számú megoldást elfogadhatónak
tartom. Utóbbi mondattal kapcsolatban egyébként azt feltételeztem, hogy a főnév és a rá vo-
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natkozó névmás a teljes szekvencián belüli (szórendi) viszonylagos távolsága miatt itt tapasztalható majd a legnagyobb eltérés a használatban.

5.1. MAGYAR SZAKOS CSOPORTOK
5.1.1. Az MF csoportban (19 fő) a következő eredmények születtek:
– mindig ami:
3 (15,8%)
– mindig amely:
3 (15,8%)
– két ami:
2 (10,5%)
– két amely:
4 (21,1%),
– két aki:
3 (15,8%)
– bizonytalan:
4 (21,1%)
A (13)-ra adott megoldások: 9 amit (47,4%); 1 amiket (5,3%); 4 amelyet (21,1%); 5 amelyeket (26,3%). Ebben a mondatban tehát nagyjából fele-fele arányban választották az ami és
amely névmások különböző alakjait az MF tagjai.
Összesítve elmondható, hogy a három mondat kiegészítésekor legalább két esetben az
amely névmást 7 fő (36,8%) használta, az amit viszont csupán 5 (26,3%). Az akit kétszer 3 fő
(15,8%) tartotta helyesnek, de a (13) mondatban egyszer sem választották.
5.1.2. Az MN csoport (65 fő) adatai:
– mindig ami:
13 (20%)
– mindig amely:
11 (16,9%)
– két ami:
15 (23,1%),
– két amely:
10 (15,4%),
– két aki:
10 (15,4%)
– bizonytalan:
6 (9,2%)
A (13)-ra adott megoldások: 29 amit (44,6%); 11 amiket (16,9%); 9 amelyet (13,8%); 1
amelyiket (1,5%); 15 amelyeket (23,1%). Itt tehát – az előző csoporthoz hasonlóan – szintén
nem választották az akit, viszont az ami és amely névmások választási arányában az ami magasabb arányt ért el: 61,5%.
A csoport tagjai közül a három mondat kiegészítésekor, legalább két esetben az amely névmást 21 fő választotta (32,3%), az amit pedig 28 (43,1%). Az akit kétszer 10 fő (15,4%) tartotta
helyesnek. A bizonytalanok aránya az előző csoporthoz képest itt viszonylag mérsékelt volt.
5.1.3. Az állatot jelentő főnevekre vonatkozó névmások választásában a magyar szakosok között mutatkozó irányokat nemek szerint elkülönítve a következő grafikont kapjuk:
Érdekes, hogy mindkét csoportban
megközelítőleg azonos az akit, illetve
50
az amelyet választók száma, a különbség viszont szembeötlő az ami válasz40
tásában. A bizonytalankodók számát
aki
vizsgálva ugyanakkor a következő
30
ami
összefüggést láthatjuk meg. Ha a két
amely
20
csoport bizonytalanul választó tagjaibiz.
nak százalékos különbségét vesszük
10
(21,1–9,2 = 11,9), és ezt – tekintve,
hogy a változás folyamata az amelytől
0
az ami felé mutat – hozzáadjuk az MF
MF
MN
amit használóinak az arányához
(11,9+26,3 = 38,2), akkor azt tapasztaljuk, hogy a kapott érték megközelíti
az MN megfelelő értékét (43,1). Mindebből úgy tűnik, hogy a változás, amelyet az MN adatai,
ha nem is túl markánsan, de tükröznek, az MF-ben is tetten érhető, azonban ott a változás
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mintha még egy korábbi stádiumban lenne, amikor az amely használata még uralkodó ugyan,
de a bizonytalanul döntők viszonylag magas száma mutatja, hogy ez az állapot rendkívül instabil, és az ami irányába mozog. Valószínű, hogy itt a magyar szakos férfiak esetében már
a 3. pontban is tapasztalt „konzervatívabb” névmásválasztás figyelhető meg ismét, csak nem
olyan látványos formában.

5.2. NEM MAGYAR SZAKOS CSOPORTOK
5.2.1. Az EF csoport (20 fő) adatai
– mindig ami:
5 (25%)
– mindig amely:
1 (5%)
– két ami:
8 (40%),
– két amely:
4 (20%),
– két aki:
1 (5%),
– bizonytalan:
1 (5%)
A (13)-ra adott megoldások: 10 amit (50%); 6 amiket (30%); 2 amelyet (10%); 2 amelyeket
(10%). Ebben a mondatban tehát a többség az amit részesítette előnyben, lényegesen magasabb arányban (80%) mint ahogy azt eddig megfigyeltük. Az akit itt sem választotta senki ebben a mondatban.
A három mondat kiegészítésekor ebből a csoportból az amely névmást legalább két esetben 5 fő választotta (25%), az amit pedig 13 (65%). Az akit kétszer csupán 1 fő (5%) tartotta
helyesnek. A bizonytalanok aránya szinte elenyésző.
5.2.2. Az EN csoport (20 fő) adatai
– mindig ami:
3 (15%)
– mindig amely:
2 (10%)
– mindig aki:
1 (5%),
– két ami:
7 (35%),
– két amely:
3 (15%),
– két aki:
2 (10%),
– bizonytalan:
2(10%).
A (13)-ra adott megoldások: 7 amit (35%); 3 amiket (15%); 5 amelyet (25%); 4 amelyeket
(20%); 1 akit(!) (5%). Mint látjuk, a többség az amit részesítette előnyben, s ennek aránya szintén elég magas (70%). Az akit egyvalaki választotta, aki ugyanakkor a többi mondatban is ezt a
névmást érezte helyesnek, tehát igen következetes és tudatos nyelvhasználóról van szó.
Legalább két esetben az amely névmást 10 fő választotta (50%), az amit pedig 5 (25%). Az
akit itt 3 fő (15%) tartotta legalább kétszer helyesnek. A bizonytalanok aránya az előző csoporthoz hasonlóan alacsony.
5.2.3. Az állatot jelentő főnevekre
vonatkozó névmások választásában
a nem magyar szakosok között mutatkozó százalékos arányokat nemek szerint elkülönítve a következő grafikont
kapjuk:
A nem magyar szakosok között tehát teljesen más eredményeket tapasztalunk, itt a férfiaknál sokkal nagyobb
mértékben láthatjuk az ami használatát,
s a nőkéhez képest ez az érték 2,6szeres! Ugyanakkor ebből nem lehet az
amely-használatra következtetni, hiszen a nők névmásválasztása sokkal
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differenciáltabb, így az amely esetében kapott értékük a férfiakénak „csupán” kétszerese.

5.3. Ezek után természetes a kérdés,
50
hogy a magyar szakos–egyéb szakos
40
oppozíció mentén kapott rendkívül küaki
lönböző eredmények mennyiben vál30
ami
toznak, ha ezt a nézőpontot kikapamely
20
csoljuk, és csak a nemek szerinti kübiz.
10
lönbséget hagyjuk meg. Ebben az
esetben a következő százalékos ered0
F
N
ményeket kapjuk:
Jól látható, hogy a szakos különb10,3
15,3
aki
ségek, differenciáltság helyett viszony46,1
38,8
ami
lagos kiegyenlítődéshez jutottunk,
30,8
36,5
amely
amely alapján megállapítható, hogy
12,8
9,4
a nemek mindkét csoportjában a legbiz.
magasabb az ami-használók aránya,
viszont a nőknél ezt a számot majdnem eléri az amely előfordulásának aránya, míg a férfiaknál
ez jóval kisebb. Az aki megjelenésének értéke viszont nagyon hasonló a két csoportban és
ugyanezt mondhatjuk el a bizonytalanul választók arányára is.
6. A főmondat egész tartalmára vonatkozó névmások
„Az ami névmás vonatkozhat a főmondat egész tartalmára. Ilyenkor a mellékmondat
voltaképpen mellérendelést fejez ki: foghegyről beszélt velem, ami [= és ez] nem esett jól”
(NyKk. 207).
Az idetartozó mondatok:
(3) Hangosan rászóltam a gyerekre, amit aztán nagyon megbántam.
(8) Van valami ebben a dologban, ami nem világos.
(12) Péter belesett a kerítésen, ami még nem lett volna baj, de aztán át is mászott.
(15) Ami azt illeti, alaposan elfáradtam.
(16) Aznap este, búcsúzáskor, amit sosem tett meg, kezet nyújtott Lajosnak.
A magyar szakosok között tulajdonképpen egy irányba mutató adatokat kaptam. A férfiaknál egyszer a nőknél kétszer szerepelt akit a (3) mondatban, illetve a nőknél ugyanebben
a mondatban szintén kétszer akiket is. Ezek nyilvánvalóan a mondatok félreértéséből adódtak,
így nem foglalkozom velük. A nőknél a (12) mondatban egy amivel alakot is regisztrálhattam,
ez viszont a mondat egy más típusú szerkesztése, így szintén figyelmen kívül hagyható.
A nem magyar szakosok körében tapasztalt adatok tanúsága szerint a nők kivétel nélkül
a várt alakokat választották. A férfiaknál egy esetben az amelyet névmást használták a (3)-ban,
kétszer az amelyt a (8)-ban, valamint kétszer találkoztam a (3)-ban az akit névmással. Ez az
összes megoldáshoz képest elenyésző, de mutatja, hogy a vonatkozó névmások használata
egyeseknél rendkívül bizonytalan.

7. Konklúziók
Mivel egyelőre kevés mondattal dolgoztam, a kapott eredményeket tovább kell vizsgálni, az
egyes problémákat kidomborító kérdőívek segítségével. A következőket lehet összegzésül és a
jövőbeli vizsgálatok kiindulópontjául adni:
1. A konkrét főnevek esetében a névmáshasználat viszonylag kiegyenlített, körülbelül négyszer olyan gyakori az ami, mint az amely a nyelvhasználók felénél, míg a másik fele bizony-
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talan a kérdésben. A magyar szakosoknál a nők, az egyéb szakosoknál a férfiak bizonyultak dominánsabb ami-használóknak.

2. A gyűjtőnévi jelentésű konkrét főneveknél a legmagasabb az amely-használat, ugyanakkor
az aki előfordulása még az indokolható esetekben is ritka.
3. A névszói-igei állítmány részeként szereplő konkrét főnévvel leginkább az ami koreferál, az
utalószó amely-előhívó szerepét nem sikerült egyértelműen bizonyítani.
4. Az állatot jelentő főneveknél az ami és az amely közel azonos arányban fordul elő a nők és
a férfiak között, az aki mindkét csoportban ritkán szerepel.
5. A személyekre vonatkozó névmások esetében szinte kivétel nélkül az aki „megfelelő” alakját választották, és ugyanez volt a helyzet a főmondat egészére vonatkozó névmásokkal is.
6. Végül megjegyezhetjük, hogy bár tendenciának semmiképpen nem nevezhető, az adatok
kiértékelésénél kis mértékben mégis látszik, hogy ha a névmásválasztást mérhető változásként fogjuk fel, akkor a nők innovativitása, azaz hogy az amely helyett többször használják az amit, leginkább a magyar szakosoknál mutatkozott meg, míg az egyéb szakosoknál
ez inkább a férfiakra volt jellemző.

TÓTH LÁSZLÓ

97

MELLÉKLET:
Kedves Pázmányos hallgató!
Ez a kérdőív egy szociolingvisztikai vizsgálat eleme, melyet egy tágabb élőnyelvi kutatás részének szánunk.
Kérlek, olvasd el figyelmesen az alábbi tudnivalókat és töltsd ki a kérdéssort, majd tedd a gyűjtődobozba!
Adataid közül természetesen csak a nemed, születési éved és szakjaid kérdezzük.
A „kérdések” megválaszolásakor törekedj az egyértelműségre és az olvashatóságra! Fontos,
hogy ne „gondolkozz”, hanem rögtön írd be azt, amit gondolsz, s utána már ne javíts!
A feladat, hogy a mondatokat kiegészítsd. Az üres helyre neked kell beírni az aki, ami,
amely szavak megfelelő alakját, azt, ami először az eszedbe jut és amivel a mondat is értelmes lesz.
Együttműködésedet köszönöm!
Tóth László
Magyar Nyelvészet Tanszék
Nem:
Születési év:
Szak(ok):
Használd az aki, ami, amely megfelelő alakját úgy, ahogy a mindennapi beszédben is szoktad!
A kis csapat, ____________ a király személyesen vezetett, átkelt a folyón.
Hatalmas varjak közeledtek, ____________ megrémített a hirtelen jött vihar.
Hangosan rászóltam a gyerekre, ____________ aztán nagyon megbántam.
Ma meglátogatott az a fiú, ____________ tegnap bemutattál.
A táblát, ____________ hibás volt a dologban, mégsem akartam ócsárolni.
Ez csak egy eredmény, ____________ büszke lehetsz.
Irigyeltem a nyulat, ____________ úgy tud futni, ahogy én soha.
Van valami ebben a dologban, ____________ nem világos.
Itt van az a könyv, ____________ keresel.
Ez olyan eredmény, ____________ büszke lehetsz.
Emerencia fellépett a kerítésre, ____________ már egy ép foka sem volt.
Péter belesett a kerítésen, ____________ még nem lett volna baj, de aztán át is mászott.
Több oroszlánt is láttam az utóbbi időben, ____________ jó lett volna elejteni.
A házmester, ____________ régóta haragudtunk, végre elköltözött.
____________ azt illeti, alaposan elfáradtam.
Aznap este, búcsúzáskor, ____________ sosem tett meg, kezet nyújtott Lajosnak.
A sereg, ____________ a király személyesen vezetett, átkelt a folyón.

Pszicholingvisztika
Andó Éva
VESZPRÉMI EGYETEM

Beszélt nyelvi narratívumok
szerkezeti összetevőinek és beszédtempójának
összefüggése
Tárgyszavak: beszélt nyelv, nyelvi norma, beszédtempó, spontán beszéd, narratív szövegek,
pszicholingvisztika

A tanulmány arra keresi a választ, milyen összefüggések vannak a spontán beszélt nyelvi
történetmondások temporális tényezői és szerkezeti összetevői között. A labovi narrációanalízissel kimutatható tartalmi elemek beszédtempóját összevetve vizsgálom meg az értékelésközpontú és a bonyodalomközpontú szövegrészletek jellemzőit.

1. Bevezetés: A spontán beszélt nyelv
A vizsgált spontán történetmondások a beszélt nyelvi narratív műfajhoz tartoznak, legfontosabb jellemzőjük, hogy többé-kevésbé tervezetlenül személyes élményekről, életeseményekről számolnak be.
Halliday ellenérvek felsorolásával cáfolta azt a vélekedést, hogy a beszéd jellemző vonások
nélküli töredékelemek széteső, szervezetlen sora volna. Kritikája megerősítésére megnevezte
azokat a szabályosságokat, disztinktív jegyeket, amelyek a szóbeli diskurzusokat jellemzik:
hezitáció, téves kezdés, szerkezetszakadás (anakoluthon), nyelvbotlás, az – írott forma szempontjából – felszíni szerkezeti „hibák” nagy száma (Halliday 1987. 68). A tervezés, a kidolgozás
és a megjelenítés relatív egyidejűségéből adódó jellemzők a tervezetlen, spontán beszéd esetében a leginkább szembetűnők. A – ma leginkább a fonetikában használatos terminus
technicus – először a pszicholingvisztikában (Goldman–Eisler 1968.) és a szociolingvisztikában
(Labov 1972b) jelent meg. A spontaneitás általános definíciójaként elfogadhatjuk, hogy a spontán beszéd tervezetlen, nem előre elpróbált, szövegtani szempontból pedig a mindennapi, informális beszédstílus műfaja.
A spontán beszélt nyelvi forma jellegzetességei összefoglalóan a következők (Miller–Weinert 1998. 22–23. alapján).
A spontán beszéd:
– valós idejű, rögtönzött;
– a (hallgató és a beszélő) rövid távú memóriájának kapacitása befolyásolja;
– rendszerint meghatározott kontextusban, szemtől-szembe kommunikációban jön létre;
– akusztikai sajátosságokkal jellemezhető;
– gesztusok, arckifejezés, testbeszéd kíséri.

2. A kutatás célja
A következőkben megvizsgálom, hogy milyen kapcsolat áll fenn a monologikus és dialógusba ágyazott történetmondások szerkezeti elemei és a szöveg hangzását befolyásoló
temporális tényezők egyike, a beszédtempó között.
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2.1. A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE
A spontán személyes narráció sok szempontból elemezhető. Pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai nézőpontból fontos a személyes történeteknek az emlékezetben, az identitás
kialakulásában, a gyermek nyelvi fejlődésében, a társas interakciókban betöltött szerepe.
A kommunikációs aktus sajátosságaira épülő szövegtan a szövegtipológia részterületén belül
foglalkozik a narráció természetével. A beszélt nyelvi történetmondást a társas interakcióban
megjelenő szövegtípusként értelmezem.
E történetek egyik speciális fajtáját képezik a személyes elbeszélések, élettörténeti események. Az ide tartozó diszkurzív egységek két fontos kritériumnak felelnek meg: 1. a beszélő
személyes nézőpontját tükrözik, 2. sajátosságuk, hogy elmondhatók, mesélhetők, illetve újramesélhetők. Az elmondhatósági kritérium szerint – Labov (1997) alapján – a leginkább közölhető, elmesélhető esemény az a szemantikai és strukturális sarokpont, amely köré az elbeszélés
szerveződik. E vezéresemény szövegbeli feltárásának módja nemcsak az elbeszélt cselekmény természetétől, hanem a beszélő és a hallgató kapcsolatától, a történetek óta eltelt idő
hosszúságától is függ.
William Labov és Joshua Waletzky Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience (Labov–Waletzky 1967.) című írása a mai narratív kutatások alapművének számít. A
cikkben a két kutató az elbeszélések alapvető jellegzetességeit vizsgálja 14 beszélt interjúrészlet átiratán. A Labov – Waletzky analízis a narratívum definícióját múlt eseményeit interpretáló
technikaként vezeti be az időtényező segítségével. Teoretikus alapot dolgoz ki az elbeszélések
temporális szerveződésének és értékelésének megértéséhez.
Labov Waletzkyvel írt cikke mellett még számos szociolingvisztikai tanulmányban finomította, szélesítette a történetek szerkezetét leíró modelljét (Labov 1972a, Labov és Fanshel 1977.,
Labov 1981).
E közel tízéves periódus alatt alakult ki a narratívumok szerkezetét elemző kiértékelő modell, amely szociolingvisztikai keretben foglalkozik az elbeszélések belső szerkezetével.
Az ismétlődő elemek alapján Labov az invariáns szerkezeti egységeket vizsgáló formális elemzési módszert dolgozott ki. E funkcionális analízis alapja a narráció két szociális szerepe: a
referenciális és az értékelő funkció.
Az elbeszélés referenciális feladata, hogy a narrátor összefoglalása alapján a hallgató információkat szerezzen be a történetről. Az értékelő funkció azt jelenti, hogy a beszélő
személyes megjegyzésekkel közvetíti a narratívum jelentését a hallgatónak.
Labov szerint egy egészében megformált személyes tapasztalatról szóló szóbeli narratívum
szerkezete hat részre osztható.
1. Tartalmi összefoglalás (fakultatív egység)
A téma rövid összefoglalása; általános megnyilatkozások, melyeket később a történet
igazolni, szemléltetni, példázni fog.
2. Orientáció
Részleteket tartalmaz az időre, a személyekre, a helyre és a szituációra vonatkozóan; az
ún. narratív kontextus.
3. Bonyodalom
Az eseménysorozatot elbeszélő narratív mondatok sora; konfliktus vagy krízis, fordulópontok.
4. Értékelés
A beszélő álláspontja, attitűdje.
5. Eredmény
A konfliktus/krízishelyzet megoldása.
6. Kóda (fakultatív egység)
Az elbeszélés idejéhez visszatérve befejezi a történetet.
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Ez tehát a klasszikus narratív analízis modellje. A leírásból úgy tűnhet, hogy egy rendkívül
szigorúan szerkesztett modellel van dolgunk. Labov modellje azonban vázlatos és általános keretet ad az értelmezéshez. Az elemek nem a fenti rendben, hanem változatos formában, az
adott szituációnak és történetnek megfelelően követik egymást.
Labov szerkezeti modelljének érvényessége, a diskurzuselemzés strukturális tanulmányozásának szükségessége ma sem vitatott, a narrációt kutatók szerint azonban fontos a szociális
szempont bevonása. A tisztán strukturalista elemzésre korlátozott vizsgálat nélkülözi a diskurzusokat létrehozó legfontosabb társas jellegzetességeket (Linde 1997. 3). A narratívumok mai
szociolingvisztikai tanulmányozásának gyújtópontjában éppen ezért maga a társas szituáció és
társas interakcióban résztvevők viszonya áll.
A narratív szövegek összetevőinek megfelelő nyelvi formák vizsgálata főként a szintaktikai,
lexikai és szövegtani jellemzőkre irányulnak. A beszélt nyelvi diskurzusok szupraszegmentális
tényezői ritkábban jelennek meg az elemzésekben. Ann Wennerstrom kutatásaiban (2001a,
2001b) a szóbeli diskurzusok intonációját vizsgálja, kiemelve, hogy a prozodikus eszközök
központi szerepet töltenek be az üzenet közvetítése szempontjából. A narratívumok tanulmányozásában abból a hipotézisből indul ki, hogy ikonikus kapcsolat van a történetmondó érzelmi
állapota és a hangmagasság között. Kijelentése – mely szerint a történetekben az idézetek
alapfrekvenciája a legmagasabb – egybecseng Baumannak (1986) és Labovnak (1972b)
a narráció hangzó megjelenítésére vonatkozó megállapításaival.
A diskurzuselemzés és az intonáció vizsgálatát több oldalról feltáró könyvében Wennerstrom a társalgásoktól a narratívumokon át az egyetemi előadásokig sokfajta beszédforma intonációját elemzi a Pierrehumbert (1980) és a Pierrehumbert és Hirschberg (1990) által kidolgozott prozódiai modell bővített változata alapján, „melyben az intonáció jelentéses komponensei
[…] együttesen járulnak hozzá egy átfogó értelmezéshez” (Wennerstrom 2001a, 8). Eredményei számos területen gazdagítják a hangzó forma és a diskurzuselemzés kapcsolatát feltáró
szakirodalmat: az adott/új információ megjelenésének szupraszegmentális jellemzőivel, a társalgások koherenciájával, a narratívumok szerveződésével kapcsolatban, vagy például a nem
anyanyelvi beszélő hezitációs jelenségeire és szünettartására vonatkozóan.
A szupraszegmentális megformálás a diskurzus strukturális szerveződésében és az aktuális tagolásban is fontos szerepet tölt be: a tematikus egységek egymáshoz kapcsolódását
(Brown 1977., Swerts & Geluykens 1993., 1994.; Yule 1980.) és a megnyilatkozások elhatárolását teszi lehetővé (Brazil 1985).

3. A vizsgálat nyelvi anyaga
A beszélt nyelvi történetek szerkezetének és a temporális tényezők vizsgálatának anyaga
két részből áll. Egyrészt saját gyűjtésű monologikus történetmondások. A felvételkor hallgatóként jelen voltam, nem szakítottam meg az elbeszélést. Az elemzésekhez
– egy férfival (G jelű adatközlő, 27 éves),
– és egy nővel (J jelű adatközlő, 29 éves)
készült interjú részleteit használtam fel.
A vizsgálat másik forrása az 1970-es években felvett Beszélt nyelvi gyűjtemény (BNyGy.),
amelynek hanganyagát az ELTE Mai Magyar Tanszéke bocsátotta a rendelkezésemre. Ebből
az átírt formában hat kötetből álló korpuszból az I. kötet monologikus szövegeit, illetve a VI. kötet spontán, kötetlen beszélgetéseit használtam fel (ezt dolgozta fel szófaji és mondatgrammatikai szempontból Keszler 1983).
Az alábbiakban e szövegekre a következőképpen utalok.
– D jelű adatközlő 50 éves kaposvári férfi, monologikus szövege,
– T jelű mosonmagyaróvári férfi (45-50 éves), monologikus szövege,
– I jelű 31 éves általános iskolai tanárnő kötetlen beszélgetésbe ágyazott narratív szövegrészletei.
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A szövegrészletek kiválasztásában az elsődleges szempont az volt, hogy az elemzett személyes történetekben a labovi analízis kritériumai egyértelműen érvényesíthetők legyenek, s jól
elkülönüljenek az egyes strukturális összetevők. A kötetlen párbeszédből származó narratív
szövegrészlet bevonásával (I jelű) lehetőség nyílik a monologikus és dialogikus megjelenési
forma különbségeinek feltárására.
Az 1. táblázat a vizsgált szövegrészletek összefoglaló temporális adatait – a kiválasztott
szövegrészletek időtartamát és a szünetekkel számított beszédtempóértékeket – mutatja.
G jelű adatközlő
J jelű adatközlő
D jelű adatközlő
T jelű adatközlő
I jelű adatközlő

Időtartam
81970 ms = 1 perc 21,97 mp
148200 ms = 2 perc 28,2 mp
82000 ms = 1 perc 22 mp
91200 ms = 1 perc 31,2 mp
I. szöveg: 65000 ms = 1 perc 5 mp
II. szöveg: 36200 ms = 0,603 perc

Beszédtempó
7,3 h/s
12,9 h/s
8,23 h/s
7,7 h/s
I. szöveg: 11,5 h/s
II. szöveg: 12,65 h/s

1. táblázat. Összefoglaló adatok

A beszéd temporális tényezőit olyan prozodikus sajátságoknak tartom, amelyek hozzájárulnak az elbeszélt történet szerkezeti felépítéséhez és a narrátor érzelmeinek kifejezéséhez. A
beszédtempó (a lassítások és gyorsítások) és a szünetek egyértelműen a Wolfson (1982) által
„performanciatényezőknek” nevezett jellemzők közé tartoznak, hasonlóan a gesztusokhoz és
az idézetett szövegrészekhez, amelyek mind a történet lényegi összetevőinek kiemelésére alkalmasak.

4. Eredmények
A beszédtempót – az időegységre jutó beszédszekvenciák számát – leggyakrabban
hang/másodpercben, illetve szótag/percben vagy szótag/másodpercben adjuk meg. Beszélt
nyelvi szövegek tempóértékeinek összevetésével, a beszédet jellemző lassítások és gyorsítások nyelvi relevanciájának elemzésével nemcsak fontos műfajspecifikus sajátosságokra világíthatunk rá, de felfedhetjük a beszédtempó funkcionális elemeit, a közlésben betöltött szerepét
is.
A beszédtempót szubjektív érzékeléssel csak bizonytalanul lehet elemezni. Kísérletifonetikai elemzésekkel azonban az egyes tempóváltások is meghatározhatók és összevethetők
más prozódiai eszközök jelenlétével. A szünetek, hezitációs elemek nélkül, a beszédképzésre
fordított időre jutó beszédszekvenciák számával kapjuk az artikulációs tempót.
A tempó jelzi a közlemény műfaját, monologikus szövegeknél, történetmondásoknál sokszor lassú az átlagtempó. Barik (1979. 110.) a stílusok és beszélt nyelvi műfajok prozódiai öszszehasonlításakor (francia és angol nyelvű beszélőket vizsgálva) a beszédtempóról a következő (a francia nyelvre vonatkozó) adatokat közli (2. táblázat).
Beszédtempó
(szótag/perc)

Történet
131,8

Beszámoló filmről
174

Előadás
209,1

Felolvasás
204,8

2. táblázat. Beszélt nyelvi műfajok tempóértékének különbsége

Barik adatai szerint tehát a történet kötetlen, spontán elmesélése lassabb beszédtempóval
jár. Az általam feldolgozott történetmondások adatai azt bizonyítják, hogy nemcsak szövegtipológiai, műfaji szempontból találunk szignifikáns különbségeket egyes szövegek temporális
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szerveződésében, hanem azonos beszélőtől származó narrációk esetében az egyes strukturális összetevők jellemzői is eltérőek.
A szövegrészek szerkezeti elemeit – a labovi kiértékelő modell alapján – a megnyilatkozások jellemző vonása alapján határoztam meg. Módszerét tekintve az elemzés menete tehát
a következő volt: először formai és funkcionális jegyek alapján szakaszoltam, megnyilatkozásokra bontottam a szöveget, második lépésként pedig a labovi kategóriáknak megfelelően osztályoztam ez egyes megnyilatkozásokat. Az ábrákon jelzett százalékos érték az összes megnyilatkozás arányában mutatja az egyes szerkezeti összetevőket. Az értékelés minden esetben
az én megjelenését, véleményét tükrözi, a bonyodalom a történésekre utal. A bonyodalom tartalmazza az esemény konkrét kronológiai rendjét megteremtő igei szerkezeteket. Az összefoglalás rendszerint a szövegrészek elején a témát határozza meg, míg az orientáció
a szereplőkre, a térre/időre, szituációra tett kijelentéseket foglalja magában. A bonyodalom
esetleges kimenetelét, megoldását az eredmény jelzi.
A vizsgált T jelű adatközlő szövege két részre osztható. A történet első fele tartalmi szempontok alapján eltér a szöveg második részétől. Ezt az eltérést mutatja az 1. ábra.
Szöveg első része
Szöveg második része
100
80
57,2

60

43,75
31,25

40
20

21,4

18,75
7,1

6,25

0
Összefoglalás Orientáció

Bonyodalom

14,3
0

0

Értékelés

Eredmény

1. ábra. T jelű adatközlő narratív szövegrészletének szerkezeti összetevői (%)

A történetrész első felében a beszélő egy túra körülményeit, saját emocionális hozzáállását
tárja fel, míg a második rész a konkrét történésről szól (hajózás, sátorozás, útra kelés).
A 3. táblázatban látható adatok alapján úgy tűnik, a beszédtempó lényeges különbségeket
mutat a körülményeket és a beszélő nézőpontját, hozzáállását tükröző első rész, illetve
a konkrét történést, a cselekményt leíró második rész között.
Beszédtempó
Artikulációs tempó

Szöveg első fele
7,04 h/s
12,1 h/s

Szöveg második fele
9 h/s
14,4 h/s

3. táblázat. T jelű adatközlő narratív szövegrészletének beszéd- és artikulációstempó-adatai

Az én szerepét és véleményét kiemelő első rész tehát a szünetek nélkül számított artikulációs tempó tekintetében is lassabb a második résznél, amely mozgást jelentő igék sorával az
adott cselekményt írja le.
A következő példa az I jelű adatközlő szövegrészlete kötetlen társalgás két különböző narratív részletének (I. és II. szöveg) összevetése. Az összes megnyilatkozás arányában a történeti összetevők a 2. ábrán szemléltetett megoszlásban jelentkeznek.
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I. szöveg
II. szöveg

100
80
60
37,5

40

26,3 25
10,5 6,2

20

42,1
25

15,8

5,3 6,2

0
Összefoglalás Orientáció Bonyodalom Értékelés

Eredm ény

2. ábra. I jelű adatközlő dialógusba ágyazott narratív szövegrészleteinek szerkezeti összetevői (%)

Az I. szöveg 42,1%-a a beszélő attitűdjét explicit módon jeleníti meg, belső párbeszédet is
tartalmaz („na mondom Ilona […], ehhez tartsd magad”). Az előtérben saját személyisége áll,
ehhez csak illusztrációt jelent az elbeszélt narratívum. A II. szövegrészlet egy látogatás eseményét meghatározott kronológiai rendben jeleníti meg. A személyesség itt is fontos (hasonlóan az első szöveghez ez is tartalmaz belső dialógust), mégis a másik szereplő is jelen van –
ágensként is. Nézőpontváltás történik tehát a monológban.
A két társalgásrészlet tempóadatait mutatja a 4. táblázat.
Beszédtempó
Artikulációs tempó

I. szöveg
11,2 h/s
13,4 h/s

II. szöveg
12,65 h/s
14,6 h/s

4. táblázat. I jelű adatközlő dialógusba ágyazott narratív szövegrészleteinek beszédés artikulációstempó-adatai

A spontán dialógusba ágyazott, ugyanattól a narrátortól származó monologikus, történetmesélő szövegbetét tempója gyorsabb volt, amikor egy konkrét cselekménysorról számolt be a
beszélő („elmentem meglátogatni”, „kávét hozott”, „mennem kell”), mint amikor személyesebb
formában önmagáról nyilatkozott vallomásszerűen („nem fogok veszekedni”, „hogyan illik egy
ilyen magamfajtának viselkedni”).
A beszéd tempójának és a narratív szöveg tartalmi összetevőinek kapcsolatát bemutató
illusztrációkat egy töredezett, nagyon személyes, érzelmileg hangolt részlet adataival zárom.
A G jelű adatközlő nagyapja halálának körülményeiről beszél (3. ábra).

G jelű beszélő története
100
80
60
20

38,9

33,3

40
5,55

16,7

5,55

0
Összefoglalás Orientáció

Bonyodalom

Értékelés

Eredmény
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3. ábra. G jelű adatközlő narratív szövegének szerkezeti összetevői (%)

A narratív szövegrészletben a legtöbb információ a beszélőnek a nagyapjához fűződő viszonyát tárja fel, illetve más szereplőkkel, körülményekkel foglalkozik (orientáció – mikor?, hol?,
ki? kérdéseket megválaszoló részek). A monológ igen töredezett, s – amint azt az 5. táblázat
mutatja – a beszédtempó rendkívül lassú, az artikulációs tempó azonban majdnem kétszerese.
G jelű adatközlő szövegének adatai
7,3 hang/s, 194,73 szótag/perc,
3,25 szótag/s
Artikulációs tempó
13,46 hang/s, 363,39 szótag/perc,
6,06 szótag/s
– legalacsonyabb artikulációstempó-érték
4 hang/s
– legmagasabb artikulációstempó-érték
17,65 hang/s
Beszédtempó

5. táblázat. G jelű adatközlő narratív szövegének beszéd- és artikulációstempó-adatai

Az artikulációs tempó adatainak nagy szóródása (4–17,65 hang/s között) is jelzi a szövegrészlet zaklatott, érzelmileg felfokozott jellegét. Az alacsony beszédtempó ebben az esetben
összefügg azzal a ténnyel, hogy az elemzett beszédszövegben igen nagy a szünetek és a kitöltött vagy kitöltetlen hezitációk aránya a jelszakaszokhoz képest.

5. Összefoglalás
A bemutatott példák alátámasztják azt a tényt, hogy a spontán beszélt nyelvi formák pragmatikai elemzésében lényeges szerepet kaphat a temporális tényezők vizsgálata. A történetmesélések szerkezeti összetevői nem csupán tartalmilag, hanem a beszédprodukció hangzó
sajátosságait tekintve is eltérnek. A labovi strukturális elemzéssel elkülöníthető szövegrészek
beszédtempóadatait vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy a történet tárgyához fűződő személyes attitűdöt tartalmazó részletek lassabbak, mint az elbeszélt eseményt kronologikusan leíró, a bonyodalom köré szerveződő részek (10. táblázat).

Átlagos beszédtempó
Átlagos artikulációs tempó

Értékelésközpontú narratív
szövegek
9,12 hang/s
12,75 hang/s

Bonyodalomközpontú narratív
szövegek
10,825 hang/s
14,5 hang/s

6. táblázat. A szerkezeti összetevők aránya alapján eltérő szövegek összesített beszédés artikulációstempó-adatai

A beszélő kommunikációs stratégiájának részeként a szövegeken belüli tempóváltások
(gyorsítások és lassítások) a társalgások strukturálásának fontos eszközei. A személyes történetekben a töredezett, hezitatív forma a beszélő érzelmi hangoltságát, attitűdjét tükrözi.
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A nyelvcsere kutatásának módszerei *
Tárgyszavak: nyelvcsere, globalizáció, pszicholingvisztika

Előadásomban a nyelvcsere kutatási módszereinek vázlatos bemutatására vállalkozom.
Ismertetem a nyelvcsere fogalmát, a nyelvcsere-kutatások célját és módszereit. Végezetül néhány Magyarországon folyó nyelvcsere-kutatásról ejtek szót.

A nyelvcsere fogalma
Grosjean szerint a nyelvcsere azóta létező nyelvi jelenség, amióta a nyelvek kapcsolatba
kerültek egymással (Grosjean 1982. 102). És addig fog létezni, tehetjük hozzá, amíg a nyelvek
(illetőleg a közösségek) kapcsolatba kerülnek egymással. A nyelvcsere egy közösség nyelvhasználatában történő gyökeres változást jelöl. Akkor beszélhetünk róla, ha a közösség “egy
nyelv szokásos használatáról áttér egy másik nyelv használatára” (Weinreich 1953. 68). Ez
a jelenség a beszélő szintjén is előfordulhat. Akkor, ha valaki egy nyelvet beszél élete egy pontjáig, majd bizonyos körülmények hatására egy másik nyelv használatára tér át úgy, hogy az
előző nyelvet soha többé nem beszéli és el is felejti. Ez utóbbi jelenséget nyelvvesztésnek nevezzük. A két nyelvi változás között “térben és időben” komoly eltérések vannak. Egyfelől
a nyelvcsere egy közösség életében, a nyelvvesztés pedig egy egyén életében jelentkező változás. Másfelől, míg a nyelvcsere generációról generációra végbemenő folyamat, a nyelvvesztés csak egy emberöltőre korlátozódik.
A nyelvcsere1 tehát közösségben lezajló folyamat, nyelvi változás, amely szorosan összefügg a társadalmi változásokkal. Jellemző rá „a szinkrón változatok társadalmilag motivált átrendeződése, az eltérő beszélők, valamint a különböző társadalmi környezet” (Gal 1979. 17).

A nyelvcsere-kutatások célja
Legalább három típusba sorolhatók azok a célok, amelyek a nyelvcsere-kutatásokat motiválják: (1) a nyelvcsere nyelvi sajátosságainak felszínre hozása; (2) a nyelvcserét befolyásoló
(elindító, gyorsító, lassító, megállító) társadalmi, politikai, demográfiai stb. faktorok kiderítése;
valamint gyakorlati célként jelenik meg a nyelvcsere-kutatásokban (3) a nyelvcsere ellen ható
nyelvmegőrzési2, illetőleg a nyelvcserét visszafordító stratégiák kidolgozása.

*

1

2

A kutatás részben az OTKA T030305, részben az NKFP 5/126/2001 pályázatok keretében és támogatásával készült.
Szokás erre a jelenségre a nyelvváltás elnevezést is használni. Ez megtévesztő lehet, mivel a
nyelvváltás azt a kommunikációs helyzetet jelöli, amikor egy kétnyelvű beszélő az egyik nyelv használatáról – bizonyos körülmények hatására – átvált egy másik nyelv használatára. Ez a beszélő egy
új kommunikációs helyzetben – pillanatok alatt – visszaválthat az előző nyelvre. A nyelvcsere (a
közösség szintje) és a nyelvvesztés (a beszélő szintje) lezárultakor viszont csak abban az esetben lehetséges visszatérni az előző nyelvre, ha a közösség (a nyelvcsere után), illetőleg a beszélő (a nyelvvesztés után) újra tanulja, majd használja az előző nyelvet. Ami tehát nem pillanatok,
hanem évek, évtizedek kérdése.
A nyelvmegőrzés (nyelvmegtartás) arra a helyzetre utal, amikor egy közösség tagjai megpróbálják
megtartani azt (azokat) a nyelvet (nyelveket), amelyet (amelyeket) használtak és megőrizni azokat a
nyelvválasztási mintákat, amelyek jellemezték a közösség nyelvhasználatát (Hoffman 1991: 185.,
Bartha 1999: 129.).
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NYELVI SAJÁTOSSÁGOK, VÁLTOZÓK
Gumperz a nyelvcsere-kutatások nyelvi sajátosságainak vizsgálatáról szólva a következőképpen fogalmaz. A nyelvcsere-kutatások célja azoknak a nyelvi sajátosságoknak vagy változóknak a felszínre hozása, amelyek a legjobban elkülönítik a beszélők egymást követő generációit egymástól, és amelyek a nyelvi változás eredményeként értelmezhetők (Gumperz
1982. 40). A nyelvcsere kutatásakor a nyelvi változást igazoló sajátosságok, változók vonatkozhatnak a nyelvválasztásra, a nyelvtudásra, a kódváltásra. Megfogalmazhatók lehetnek
e tekintetben például a következő célok: (1) a nyelvválasztás szabályszerűségének leírása a
generációk, a nemek közötti eltérések tükrében, (2) a két nyelv tudásának rögzítése a beszélők
életkori, iskolázottsági csoportjainak kapcsolatában, illetőleg (3) a kódváltás gyakoriságának
növekedése a fiataloknál az idősek csoportjához viszonyítva.

NYELVCSERE-FAKTOROK
A nyelvcsere-kutatások egy másik típusában fontos szerephez jut azoknak a társadalmi és
gazdasági változásoknak a tanulmányozása, amelyek hatással vannak a beszélők verbális repertoárjára (vö. Gumperz 1982. 44). A nyelvcsere vizsgálatakor a társadalmi tényezők közül
mindenképpen a legfontosabbnak tekintendő a csoportok közötti kapcsolat eredete (Paulston
1994. 12.) és napjainkban az egész világot érintő globalizáció. Annak ellenére, hogy a nyelvcsere és a nyelvmegőrzés ellentétes irányú folyamat, mégis egy-egy közösség életében eltérő
mértékben bár, de egyszerre van jelen. A nyelvmegőrzést és a nyelvcserét befolyásoló faktorok
száma pontosan nem meghatározható, de fontos figyelembe venni néhány olyan lényeges sajátosságukat, amelyek nélkül szinte képtelenség megérteni a különböző típusú faktorok működését és egymáshoz való viszonyukat (vö. Borbély 2000).
– Egy-egy faktor nem egyedül, hanem több faktor egymással interakcióban fejtheti ki hatását a nyelvmegőrzésre vagy a nyelvcserére (vö. Fishman 1966., Bartha 1999).
– A faktorok lehetnek ambivalensek is, ami azt jelenti, hogy pozitív és negatív összefüggést
egyaránt mutathatnak mind a nyelvmegőrzéssel, mind pedig a nyelvcserével (vö. Kloss
1966).
– A faktorok nem egységesen és nem egyenlő mértékben hatnak a különböző közösségek, illetve nyelvek esetében (lásd Clyne 1982).
– A faktorok hatékonysága nem állandó, különböző történelmi periódusokban, egy lappangó időszak után törhet elő hatékonyságuk (Tandefelt 1988).

A NYELVCSERE VISSZAFORDÍTÁSÁT CÉLZÓ STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA
A nyelvcsere-kutatások elméleti vizsgálati szempontjai mellett szerepelhetnek gyakorlati
szempontok is. Az ezekkel kapcsolatos kutatások egy-egy közösségben kidolgozzák azokat
a stratégiákat, amelyek a nyelvcsere folyamatát lassítják, legjobb esetben visszafordítják.
A nyelvcsere visszafordíthatóságáról (Reversing Language Shift) Fishman írt könyvet (Fishman
1991). Azóta a veszélyeztetett nyelvekre (Endangered Languages), a fenyegetett nyelvekre
(Threatened Languages) vagy a kevéssé használt nyelvekre (Lesser Used Languages) irányuló kutatások jóval nagyobb, de még korántsem elegendő hangsúlyt kapnak konferenciákon, tanulmányokban, a médiákban, a különböző szervezetek programjaiban. Ezen kutatások eredményeként elkészülhetett például egy olyan skála, amely elméleti szinten dolgozza ki azokat a
stádiumokat, amelyek egy-egy közösségben elősegíthetik a nyelvcsere visszafordítását (vö.
Fishman 2001. 466).

Vizsgálati módszerek
A nyelvcserét, mint szociolingvisztikai jelenséget egyéb társadalmi tényezők mellett nyelvi
változások is jellemzik. Így tehát egyaránt lehet szociológiai és nyelvészeti aspektusból vizsgálni (vö. Gal 1991. 66). A szociolingvisztikában használt vizsgálati módszerekkel együtt pszi-
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cholingvisztikai (pl. a nyelvtudás és/vagy a kétnyelvűség fokának mérésére) és antropológiai
(pl. a nyelvválasztás körülményeinek leírására) módszerek is alkalmasak lehetnek a nyelvcsere
kutatására. Ezekben a kutatásokban az adatközlők száma változhat a vizsgálat céljától, a vizsgált csoport nagyságától és szétszórtságától függően. A vizsgálati minta lehet véletlenszerű
(random), vagy értelmezett minta (Wardhaugh 1995. 133). A véletlenszerű mintában
a vizsgált populáció minden tagjának ugyanakkora esélye van arra, hogy bekerüljön a mintába.
Az értelmezett minta esetében bizonyos kritériumok – például nem, életkor, társadalmi helyzet,
iskolai végzettség stb. – alapján választják ki az adatközlőket (Wardhaugh 1995. 133). Ennek
megfelelően számuk lehet száz alatti, több száz, de ezres nagyságrendű is.
A nyelvcsere-vizsgálatok térben és időben is eltérhetnek egymástól. A tér ebben az esetben az jelenti, hogy a vizsgálat hány nyelvcsere-helyzetben lévő közösségre terjed ki, az idő
pedig azt, hogy a nyelvcsere folyamatának vizsgálata egy meghatározott időben, több egymást
követő időben (pl. tízévenként), illetőleg folyamatában történik-e.

VIZSGÁLATOK EGY, KÉT VAGY TÖBB KÖZÖSSÉGBEN
A tanulmányok egy része a nyelvcserét egy-egy konkrét közösség vizsgálatára szorítkozva
írja le. Ezen belül a vizsgálat kiterjedhet a közösség egészére (Gorter 1984., 1987.), illetőleg
azon belül egy településre (Gal 1979., Li 1982). Más tanulmányokban két vagy több közösség
nyelvcseréjét vetik össze. Az összehasonlításra kiválasztott közösségek élhetnek egy országban (Clyne 1982.), egy kontinensen (Gal 1991., Williamson és Van Eerde 1980.), illetőleg különböző kontinenseken (Tabouret-Keller 1968).

VALÓSÁGOS IDŐ – LÁTSZÓLAGOS IDŐ
A nyelvcsere, mint nyelvi változás egy (közösségenként változó hosszúságú) időszakban
zajlik le. Ezért a nyelvcsere-kutatásokban az idő fontos tényező. A nyelvi változás-vizsgálatokban a valóságos és a látszólagos idő disztribúciója jelentőséget kap. A valóságos idő a
naptári időt jelenti. Egy bizonyos közösségben úgy lehet meghatározni, hogy a nyelvcsere
mennyi ideig tart(ott), ha kiderítjük, hogy a folyamat mikor indult el és mikor fejeződött be. Mivel
a nyelvcsere általában olyan közösségekben alakul ki, amelyekben a kétnyelvűség nem stabil,
hanem átmeneti, a nyelvcsere kezdetét a közösségi kétnyelvűség kialakulása jelentheti, befejezését pedig a kétnyelvűség megszűnése jelzi. Az eddigi nyelvcsere-kutatások adatait általában egy meghatározott időben gyűjtötték. Így csak az adatrögzítés idejében megfigyelhető jelenségek írhatók le. Ezekben a vizsgálatokban a nyelvcsere tettenérése a generációk közötti
nyelvi viselkedés különbségeire korlátozódik, vagyis egy-egy generáció önmagához képest történő időbeli változásaira nem. Az idő múlását ezekben a vizsgálatokban a beszélők életkora
képviseli, így az idő múlása ebben az esetben csak látszólagos. Lieberson szerint
a nyelvi viselkedés dinamikájának vizsgálatára az az ideális megoldás, ha ugyanabban a közösségben több időpontban végzünk nyelvi adatgyűjtést (1980. 13). Összevethető vizsgálatok
hiányában ugyanis nehéz a változás tettenérése. Lieberson módszerét kevesen, például Gorter
és munkatársai a hollandiai frízek nyelvének kutatásában alkalmazták (Gorter 1987).

ADATGYŰJTÉS
Az adatgyűjtés megszokott módja a kérdőíves vizsgálat (Wardhaugh 1995. 132.). A nyelvcsere-kutatások – a kétnyelvűségi kutatások kérdőíveihez hasonlóan – a közösségben beszélt
két nyelv használatára (vö. Gal 1979., Bartha 1989.) vagy különböző nyelvi változókra kérdeznek rá. Ez utóbbiak vizsgálatára teszteket is alkalmaznak (vö. Kontra 1984–1985., 1990.,
Labov 1988). A nyelvcsere nyelvi aspektusának vizsgálatára a nyelvi teszteken kívül az
irányított beszélgetések nyújtanak kiváló lehetőséget (vö. Labov 1988). Az antropológiai kutatásokban alkalmazott résztvevő megfigyelés a nyelvcsere-kutatásokban is jól alkalmazható (vö.
Gal 1979). Ilyenkor a kutató igyekszik a közösséggel alaposan megismerkedni, és nyelvi szokásaikat megfigyelni. A megfigyelésekről jegyzetek készülnek, amelyeket interjúhelyzetben ké-
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sőbb tesztelni lehet (Gumperz 1982. 41). A megfigyelésen alapuló gyűjtések gyakran valósabb
adatokat eredményeznek, mint a magnetofonos vagy a kérdőíves gyűjtések. A beszélők ugyanis ekkor nem tudják, hogy beszédjüket figyelik, vagyis a megfigyelői paradoxon kiküszöbölhető.

Nyelvcsere-kutatások Magyarországon
A magyarországi őshonos és emigráns kétnyelvű közösségeket stabil kétnyelvűség hiányában a nyelvcsere fenyegeti. Ennek ellenére kevés azon kutatások száma, amely a nyelvcsere magyarországi jelenségeit vizsgálja. Három ilyen jellegű kutatást említek itt meg, azzal
a céllal, hogy felhívjam a figyelmet az ilyen témájú vizsgálatok fontosságára.
Az első egy látszólagos idő vizsgálat, mely szociolingvisztikai módszerekkel kutatja a nyelvcserét a magyarországi románok kétegyházi közösségében (Borbély 2001a). A második egy
valóságos idővizsgálat, amely ugyanebben a közösségben készült. Az 1990-ben végzett adatgyűjtés (1. adatgyűjtés) megismétlésére került sor 2000-ben, tíz évvel később (2. adatgyűjtés).
A kutatás célja a valóságos (egy évtized) és a látszólagos idő (az életkor) nyelvcserére gyakorolt hatásának vizsgálata. A beszélőn belüli és a beszélők közötti változásvizsgálatban a következő nyelvi jelenségek kerülnek górcső alá: (1) nyelvválasztás, (2) nyelvtudás, (3) nyelvi attitűdök, (4) etnikai identitástudat, (5) az anyanyelven belüli változatok szimbiózisa teszt- és interjúhelyzetben (vö. Borbély 2001b). A harmadik egy olyan látszólagos idő vizsgálat, mely Magyarországon belül több őshonos közösség (cigány [beás3, lovári], német, szlovák, román és siket)
összehasonlító elemzésére terjed ki. “A nyelvi másság dimenziói: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei” című projektum fő céljai (1) alapkutatásokat végezni: a nyelvcserefolyamatok modellezhetőségéről, a nyelvmegőrzés lehetőségeiről, illetőleg a kisebbségi és a
többségi attitűdök és sztereotípiák nyelvi folyamatokat befolyásoló szerepéről; (2) olyan szakmai segédanyagokat kidolgozni, amelyek segítségével a kutatás eredményei a gyakorlatban,
legfőképpen a kisebbségi oktatásban és a kisebbségi közösségépítésben hasznosíthatók lesznek (vö. Bartha 2001. 2).
Összegzésképpen elmondható, hogy a nyelvcsere olyan nyelvi változás, amely azokra
a közösségekre lehet jellemző, amelyekben a kétnyelvűség átmeneti és nem stabil. Közösségenként változó lehet lefolyásának időszakát, faktorait stb. illetően. Kutatásakor mindenképpen
több módszer együttes alkalmazása a legcélravezetőbb. A nyelvcsere kutatása Magyarországon – például a globalizációs körülmények miatt is – egyre inkább sürgőssé válik.
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Csákberényiné Tóth Klára
KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA

Írás és gondolkodás
Különböző korcsoportok néhány szövegalkotási sajátosságának vizsgálata
Tárgyszavak: szövegalkotás, narratív szöveg, makroszerkezet, pszicholingvisztika

Az 1980-as évek elején az IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) tizennégy országban végzett fogalmazási eredmény-vizsgálatokat. Interdiszciplináris kutatást folytattak, amelyben megkísérelték alkalmazni a nyelvtudomány, a pszicholingvisztika és a pszichometria akkori legújabb eredményeit az írásbeli kifejezőképesség mérésében és értékelésében. A vizsgálat azt mutatta, hogy az amerikai középiskolásoknak kevesebb,
mint fele képes magát írásban elfogadhatóan kifejezni. Ráadásul kiderült, hogy a diákok írásbeli szövegalkotásának színvonala a 60-as évek közepétől kezdve évről évre csökken (Applebee
1988).
E tények hatására pszichológiai és pszicholingvisztikai kutatások sorát végezték el, tanulmányozták az írásbeli szövegalkotás során lejátszódó kognitív folyamatokat, és modelleket
dolgoztak ki. Magyarországon is elindult az összegyűjtött anyag feldolgozása, de a részletes
feltárásra nem volt mód. Nálunk az írásbeli szövegalkotással foglalkozó pszichológiai szakirodalom rendkívül szegényes. A szövegértéssel, a történetszerkezet és az emlékezet kapcsolatával, illetve az írástanulás pszicholingvisztikai alapjaival is foglalkoznak szakemberek, a fogalmazás azonban nem került az érdeklődés középpontjába. Az általános iskolai oktatásban ennek ellenére az utóbbi időben némi szemléletváltás figyelhető meg, a szövegnyelvészeti kutatások – főleg a szöveggrammatika, a szövegszemantika és a szövegpragmatika – eredményei
ugyanis kezdenek beépülni a szövegalkotást előkészítő feladatok sorába.
Jelen munkámban sajnos nem végezhetek összehasonlító vizsgálatot, hiszen a húsz évvel
ezelőtti IEA-kutatás olyan széles célpopulációt és olyan összetett feladatrendszert jelölt ki, aminek újbóli vállalása meghaladja lehetőségeimet. Arra azonban vállalkoztam, hogy három korcsoport elbeszélő fogalmazásaiból, azaz kész írásproduktumokból vonjak le néhány következtetést az adott korcsoportok gondolkodási sajátosságait illetően. Vizsgálatomat a debreceni
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolájának és a Debreceni
Egyetem Arany János Gyakorlóiskolájának 3., 6. és 8. osztályaiban végeztem. Hetvenöthetvenöt gyerek írt előkészítés nélkül elbeszélő fogalmazást a Lénárt – Baranyai-féle budapesti
Binet típusú értelmi fejlődésvizsgálat Hólabdák című képéről. Azért ezt a három korcsoportot
választottam, mert az írásbeli szövegalkotás rendszerezett tanítása 3. osztályban kezdődik,
tehát az iskolai oktatás hatása e téren még kevéssé érvényesülhet, 6. osztályban a két éves
tanítási folyamatnak valamilyen szintű összegződése várható, 8. osztályban pedig ismét csökkenhet az oktatásnak a szövegalkotásra gyakorolt hatása, hiszen felső tagozatban gyakorlatilag nincs fogalmazás-tanítás. A következő kérdésekre kerestem a választ:
– Megtalálhatók-e az általánosnak tekinthető szövegszerveződési struktúrák a különböző
korosztályok fogalmazásaiban?
– Melyik szereplő kerül először a fogalmazó figyelmének középpontjába, azaz melyik szereplő köré építi az eseményeket?
– Megfigyelhetők-e különbségek a szereplők beléptetési sorrendjében?
– Mit tart a fogalmazó az ablaktörés okának?
Az első kérdésre egyértelmű válasz adható. Már a harmadikos kisiskolások gondolkodásába is beépült a narratív séma, azaz a fogalmazások helyzetleírással kezdődnek, bonyodalommal folytatódnak, majd megoldással, esetleg értékeléssel fejeződnek be. Még azon gyerekek
esetében is megfigyelhető ez a makroszerkezeti strukturáltság, akiknek az írásképe és a he-
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lyesírása majdnem elfogadhatatlannak minősíthető, illetve olyan tanuló is akadt, aki a
nonverbális elemeket rosszul dekódolta ugyan – az ajtóból kilépő férfi mozdulatát az öröm kifejezéseként értelmezte –, de a fogalmazás hármas tagoltságát megtartotta.
A bevezetésben elsőként beléptetett szereplő azért fontos, mert köré épül a történet, ő határozza meg az eseményeket és a szereplők közötti viszonyokat. Mivel a kiindulási pont egy
kép, a vizualitásnak is jelentős szerepe lehet. A középpontba helyezett kisfiú, a széles taglejtésekkel ábrázolt férfi, vagy a balról jobbra történő haladási irányban elsőként megjelenő guggoló
gyerek vonja-e magára a képet szemlélő figyelmét? Az alábbi grafikonról leolvasható, hogy
minden korosztályban a legtöbben és egyre nagyobb számban az úton haladó kisfiút tekintik a
főszereplőnek. Nem meglepő ez az eredmény, megfelel a hipotetikus elvárásoknak. Két másik
adat keltheti fel inkább a kutató figyelmét. A harmadik osztályosok negyede a férfit, a nyolcadik
osztályosok 5%-a az ablak mögött álló szereplőt emeli ki. Mi lehet ennek az oka? A kicsik tekintélytisztelete, magyarázat-keresés a túlzott reakcióra, a képen betöltött nagy hely? Mindenesetre az is elgondolkodtató, hogy a fogalmazások jelentős hányadában a férfi azonos az előtte álló
gyerek apjával. A nyolcadikosok esetében a képen ábrázolt problémahelyzet megoldásának
túlzott egyszerűsége, vagy a mindent átfogó, pontos megfigyelés lehet az ok.
Az első szereplő belépése
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A szereplők beléptetési sorrendjének vizsgálata azért fontos, mert egy kép alapján sok
olyan reprezentáció jöhet létre, amelyek makroszerkezete szemantikailag egyenértékű. Feltételeztem azonban, hogy a fogalmazás írója a képen ábrázolt alapesemények egyikét sem hagyhatja el anélkül, hogy megváltoztatná a történet elvárt tartalmát, nagyobb szabadsága van
azonban az események sorrendjének megválasztásában. A fogalmazások vizsgálatakor
a következő módszert alkalmaztam: az ábrázolt eseményt három kulcsszóba tömörítettem:
– ablaktörés
– útközben
– szidás.
Ezen kulcsszavak mindegyike egy-egy szereplőhöz rendelhető, és egyikük sem hagyható
el anélkül, hogy meg ne változna a történet elvárt tartalma. Ha a szereplők beléptetési sorrendjének variációit vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 3. osztályban 16, 6. osztályban 12, nyolcadikban 17-féle variációt alkalmaznak a gyerekek. Harmadikban még előfordul, hogy csak két esemény szerepel a három közül – az útközben lévő fiút ketten nem említik –, nagyobb figyelmet
érdemel azonban a variációs lehetőségek számának a változása. Hatodikban egy egységesülési folyamat figyelhető meg, amely a gondolkodásbeli érésnek és az iskolai sémaszemlélet ha-
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tásának egyaránt tulajdonítható. A megfigyelés pontosságának a fejlődése nyilvánul meg abban, hogy a 4. szereplőt a harmadikosok 21%-a, a hatodikosok 18%-a, a nyolcadikosoknak
pedig 30%-a említi.
Vizsgálatom negyedik kérdése az ablaktörés okára vonatkozott. Négy lehetőséget állapítottam meg: az ablaktörés véletlenül, játék közben következik be; a fa mögött rejtőző fiú jellemével, rosszaságával, csintalanságával, gonoszságával magyarázza a szerző az eseményt;
ténymegállapításként, ok és egyéb magyarázat hozzáfűzése nélkül szerzünk tudomást róla;
az ablaktörést egy előzetes esemény megbosszulásaként hajtja végre a fa mögött guggoló
gyerek.
Az ablaktörés oka
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A fenti táblázatból kiderül, hogy az életkor előre haladtával az ok-okozati viszonyok keresése kerül előtérbe. A harmadikosoknak több mint fele megmarad az egyszerű tényközlésnél, a
hatodikosok 43%-a a fa mögött guggoló kisfiú jellemével magyarázza az ablaktörést, azaz elfogadja, hogy születésüknél fogva vannak jó és rossz emberek. A nyolcadikosok között ugyanennyien keresik a bekövetkezett negatív esemény okát. Ezeket az okokat vizsgálva további
következtetéseket vonhatunk le gondolkodásuk fejlettségére vonatkozólag. Van, aki
a saját korunk élményeit vetíti vissza a kép ábrázolta korba, vagyis azért áll bosszút az ablaktörő fiú, mert a társa előzetesen nem adta oda neki a számológépét, mert a másik nyerte a pályázatot, vagy mert jobban tanul, mint ő. Van azonban olyan fogalmazó is, aki a kép által ábrázolt korban tud maradni, az előzetesen véletlenül levert tintatartóval magyarázza a később bekövetkezett eseményt.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy mindhárom korcsoport tagjai jól alkalmazzák a makroszerkezeti egységeket, azok tartalma megfelel az elvárásoknak, a részek arányát azonban
az idősebb tanulók csak ritkán találják meg. A szereplők beléptetésének sorrendjében tapasztalható egységesülési tendencia tizennégy éves kor körül újra színesebb skálán mozog. Talán
a következő korcsoportok szövegalkotási sajátosságainak vizsgálata adja majd meg ennek
a folyamatnak a magyarázatát.
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Afáziás személyek spontán beszédének tempója
Tárgyszavak: afázia, beszédészlelés, teszt, pszicholingvisztika

Bevezetés
A beszédtevékenység, így a spontán beszéd folyamata során a sikeres kommunikáció feltételei közé tartozik a beszédprodukció és a beszédpercepció (észlelés és megértés) összehangoltsága a beszélő és a hallgató viszonyában. Azok a sajátosságok, melyekkel a beszélő
személy produkciója rendelkezik, nagy mértékben meghatározzák a hallgató percepcióját.
A beszédet megelőzi az átadásra szánt gondolat megtervezése és az annak megfelelő nyelvi
forma hozzárendelése (Gósy 1998). A tervezés és a kivitelezés általában egyidőben zajlanak.
Van azonban olyan eset, amikor az aktuális közlést semmilyen beszédtervezés nem előzi meg,
s így a gondolat kialakulása és a kivitelezése az adott helyzetben történik. Fábricz (1988) nyomán ezt hívjuk szorosabban vett spontán beszédnek. Ilyen esetben a tervezési folyamatok
megnehezíthetik azt, hogy a beszélő azonos időben megtalálja a közlésre szánt megfelelő
nyelvi formát. Ha vét és elégedetlen, lehetősége van a korrigálásra. Ezeknek a hibáknak egy
része azonban fel sem tűnik a beszélőnek.
A beszéd megértésében fontos szerep jut az időviszonyoknak, így a beszédtempónak, melyet három tényező határoz meg: a) az artikulációs sebesség, b) a szünetek száma és c)
a szünetek időtartama. Az artikulációs tempón a szünetek nélküli ejtéssebességet értjük,
s beszédhang/másodpercben (h/s) számoljuk. A beszédtempó a szüneteket is tekintetbe vevő
ejtéssebesség, melyet szintén beszédhang/másodpercben (h/s) határozunk meg. A szünettartás mind a beszédprodukció, mind a beszédpercepció szempontjából fontos. A szünetek száma és időtartama jellemző az egyes beszélőkre (Gósy 1988., 1998).
A beszélő beszédének tempója lehet: a) lassú, b) közepes vagy c) gyors. A gyorsabb tempó feltételezi a mentális lexikon elemeihez való gyorsabb hozzáférést a spontán beszédben. De
vajon mi történik egy nem átlagos beszélőnél? A jelen tanulmány olyan szerzett agysérült betegek spontán beszédének időviszonyait vizsgálja, akik a sérülés következtében beszédtevékenységbeli zavarokkal küzdők, azaz afáziások lettek. Az afáziás beszélő beszédének fonetikai
vizsgálatára a hazai szakirodalomban eddig egyetlen esettanulmány készült (vö. Gósy–
Osmanné 1994). Jelen vizsgálatban két kiinduló kérdésünk volt: 1) A különböző agysérülés
a spontán beszéd különböző temporális szerveződését eredményezi-e?, 2) A spontán beszéd
temporális szerveződéséből következtethetünk-e a mentális lexikon elemeihez való hozzáférés
módjára és sikerességére. Feltételezzük, hogy: a) a különböző afáziatípusok képviselőinek a
spontán beszéde más-más temporális sajátosságokkal rendelkezik, és b) a spontán beszéd
időbeli szerveződéséből következtethetünk a lexikális hozzáférés sikerességére.

Anyag és módszer
Három afáziás beteg irányított spontán beszédét vizsgáltuk. A kísérleti személyek adatait
az 1. táblázatban tüntettük fel.
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1. táblázat. Az afáziás kísérleti személyek (k. sz) adatai

A betegek vizsgálata 2001 áprilisában zajlott a Szegedi I. Számú Kórházban. A betegek
spontán beszédének folyamatosságát tekintve a szenzomotoros (SzM.) és a szenzoros (Sz.)
afáziásunk a fluens, azaz a folyamatosan beszélő kategóriába tartozik (vö. Osmanné 1991).
A transzkortikális motoros (M.) betegünk beszédprodukciója erősen akadályozott volt, így őt
a non-fluens kategóriába soroltuk be.
A betegeknek a következő kérdést tettük fel: „Kérem, mesélje el, mi történt Önnel, hogyan
került ide?” A felvétel során időkorlátot nem szabtunk. A spontán beszédszövegek így különböző időtartamúak voltak, mely különbségek az agyi sérülések jellegéből és az egyéni habitusból
is adódtak. A felvételeket mindhárom esetben egy ülésben, kórtermi körülmények között diktafonra rögzítettük. Ezt többszöri meghallgatás után fonetikusan lejegyeztük. Ezután számítógép
segítségével oszcillogramokat készítettünk, s folyamatos vizuális és akusztikai kontroll mellett méréseket végeztünk ezredmásodperces (ms-os) pontossággal. A mért adatok a következők voltak: artikulációs tempó, beszédtempó, szünetek (kitöltött és kitöltetlen) száma és időtartama.
Kiegészítő kísérletként szóaktiválási tesztet végeztünk, melynek szintén vizsgáltuk a temporális sajátosságait. A szóaktiválási teszt mára már jól ismert eljárás a magyar szakirodalomban (például Gósy 2001). A vizsgálatban résztvevő személyek feladata az, hogy a megadott
kezdőhanggal szavakat hívjanak elő. Jelen kísérletben a kezdőhangok a [p], a [t] és a [b] voltak. A rendelkezésre álló idő mindhárom esetben másfél perc volt. Az egyes feladatok között
legalább 15 perc telt el. A szavak előhívásánál szófaji megkötöttséget nem adtunk. Az eredményeket életkorban hasonló ép kontroll csoport eredményeivel vetettük össze.

Eredmények
M. betegünk esetében a spontán beszéd időtartama 2,12 perc volt. Ezalatt összesen 1022
hangot ejtett. SzM. beteg beszédének időtartama 3,14 perc volt, a felhasznált hangok száma
pedig 922. Sz. betegünk produkálta a leghosszabb spontán beszédet. Az ő esetében egy
hosszabb beszédszövegből 5,53 percet választottunk ki, amely alatt 2951 hangot ejtett.
Kiszámoltuk az artikulációs tempót és a beszédtempót a kísérleti személyeknél, s összehasonlítottuk a szakirodalomból vett normál lassú beszélő átlagadataival (Gósy 1998). Az afáziások eredményei az ép lassú beszélő beszédének paramétereihez közelítettek leginkább, így az
összevetést ezekkel az átlagadatokkal végeztük el. Az eredményeket az 1. ábra szemlélteti.
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1. ábra. Az artikulációs tempó (h/s) és a beszédtempó (h/s) adatai az afáziás betegeknél
és normál lassú beszélőnél

M-nél az artikulációs tempóérték 10,66 h/s, SzM-nél 7,79 h/s, Sz-nél pedig 10,04 h/s volt. A
szakirodalmi ép lassú átlag 11,38 h/s volt (Gósy 1998). Míg M. és Sz. afáziás beteg artikulációs
tempója közelít az ép lassú beszéd átlagához, addig SzM.ettől jelentősen elmarad.
A beszédtempó értékei vizsgálati személyeknél a következőképpen alakultak: az M. afáziásunknál 8,04 h/s, SzM-nél 4,88 h/s, Sz-nél pedig 8,89 h/s volt. Az ép lassú beszélő átlaga
9,6 h/s. Ehhez legközelebb Sz. beteg beszédtempója áll, majd M-é, s végül tőlük elmarad az
SzM. afáziás.
A beszédtempó adatokat kiszámoltuk úgy is, hogy megnéztük az egy percre jutó szavak
számát. Erre azért volt szükség, hogy rálátást kapjunk a spontán beszédszövegek információértékéről, tartalmi sajátosságairól. A szó/perc adatokat a 2. ábra szemlélteti.
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2. ábra. Az afáziás személyek és az ép gyors (Gy.), közepes (K.) és lassú (L.) beszélők
beszédtempó adatai

A beszédtempó szó/perc adatai a vizsgált személyeknél a következőképpen alakultak:M.
afáziásnál 116,5 szó/perc, SzM-nél 61,2 szó/perc,Sz-nél pedig 123,5 szó/perc. Az ép gyors beszélő átlagadata 168,1 szó/perc, a közepes beszélőé 125,7 szó/perc, a lassúé pedig 112
szó/perc volt (Gósy 2001). Az adatokból az derült ki, hogy Sz. beteg spontán beszédében
megközelítőleg annyi szót használ, mint egy ép közepes beszélő, M. betegünk az ép lassú be-
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szélőnél valamivel többet, s SzM. betegünk teljesítménye elmarad mindegyikétől. Úgy tűnik tehát, hogy Sz. és M. betegek a szünetek okozta időkiesés kompenzálására a szóformálásra fordított időt rövidítik le.
A három vizsgált afáziás személy spontán beszédének jel/szünet arányát mutatja be a 2.
táblázat.
K. sz.
K. M.
Á. J.
V. I-né

Jelidő
(perc)
1,59
1,97
4,89

Néma szünet
(ms)
30502
68488
33173

Kitöltött szünet
(ms)
696
1805
4770

Összes szünet
(perc)
0,52
1,17
0,63

Összes idő
(perc)
2,12
3,14
5,53

2. táblázat. Az afáziás betegek spontán beszédének jel/szünet aránya

A legrövidebb idejű spontán beszédet M. beteg, ennél egy perccel többet SzM., s a leghosszabb időtartamot pedig Sz. afáziás produkálta. Szakirodalom (Caplan 1989.) és a hallgató
percepciója alapján is a produkált spontán beszéd hosszúságának ehhez hasonló időbeli arányosságát vártuk. Az összes szünet időtartamát tekintve megállapítható, hogy a legtöbb szünetet SzM. beteg tartotta, ennél csaknem feleannyit M., s a legkevesebb szünetidőt Sz. beteg
spontán beszédében találtunk. A szünetek legtöbbje kitöltetlen, azaz néma szünet volt. A hezitálás egyedül Sz. betegre volt jellemző. A vizsgált betegek spontán közlésében tartott összes
szünet arányát a 3 ábra mutatja.
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3. ábra. Az összes szünet százalékos aránya a teljes időtartamban

A temporális sajátosságok vizsgálatát folytatva megnéztük a különböző időtartamú szünetek százalékos szórását az egyes afáziás beszélőnél. A 4. ábra M. beteg szüneteinek eloszlását mutatja.
15
10
5
0

db

0-100 200300

400500

600700

800- 1000- 1400- 2000900 1200 1600 2500 ms

4. ábra. A szünetek szórása M. spontán beszédében

M. betegünk közlésében összesen 46 db szünetet tartott. Közülük a legtöbb szünet a 100–
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900 ms-os időtartamba esett. A legnagyobb kiugrást 300–400 ms között állapítottuk meg.
Az 5. ábra az Sz. afáziás személy spontán beszédbeli szünetszórását mutatja be.
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5. ábra. A szünetek szórása Sz. spontán beszédében

Sz. betegünk a beszédében összesen 77 db szünetet tartott. A legtöbb szünet időtartama itt
is 100-900 ms közé esett. Így a szünetek szórásának görbéje hasonló M beszélőéhez. Eltérést
a 100-300 ms-os tartományban találtunk. A csúcspont itt 200-300 ms között volt.
SzM. afáziásunk szüneteinek szórását a 6. ábra szemlélteti.
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6. ábra. A szünetek szórása SzM. spontán beszédében

SzM. betegünk a spontán beszédében 68 db szünetet tartott. A szünetek szórásának görbéje eltér az eddigiektől. Nem tapasztaljuk a szüneteknek azon számbeli csökkenését, mely az
előbbi két betegnél 900 ms után kezdődött. A szünetek két közel azonos elemszámú csoportban szóródnak: 100-900 ms között 37 darabot, 900-3000 ms között pedig 31 darabot találtunk.
SzM-nél a csúcspont 400-500 ms között volt.
A spontán beszéd időviszonyai a három afáziás személynél tehát különbözőképpen alakultak. A közlések tartalmát tekintve azonos időegység alatt a legtöbb információt Sz. betegünk
szolgáltatta, akinek beszéde változatos és választékos volt, kevés szóismétléssel. Fellelhetők
voltak a téves szóindítások, amely során a beteg által keresett szó egésze nem volt előhívható,
s így mondandóját egy másik szóval folytatta (magát a má há fölveszem; egy ö hall sza nem
voltam olyan;be kö be ö bekapcsolom a tévét; ők akkor megi meg m mes szol elvittek). SzM.
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betegünk kevesebb elemszámból válogatott a beszéde során, de nyelvhelyességi hibákat alig
vétett, parafáziák nem voltak a szövegében. Jellemző volt azonban bizonyos klisék ismétlése: pl. mit mongyak magának; hogy úgy mongyam, hoty hívják. M. afáziás személyünk a spontán beszéd tartalmát tekintve kevés elemből válogatott, sokszor fordult elő ugyanannak a szónak, szókapcsolatnak, mondatrészletnek a szinte görcsös ismételgetése (pl. de amiko de
amiko nem olvastak el; amúgy amúgy; úgy úgy úgy; nem mindig etyformán nem mindig etyformán az a azaz igasság nem mindig etyformán teh nem mindig etyformán láttya; izsmételni el
tuggya, ismételni el tuggya).
A spontán beszéd időtartamát és rövid tartalmi jellemzését tekintve a mentális lexikonhoz
való legzökkenőmentesebb hozzáférés Sz. betegnél a legvalószínűbb. A lexikális hozzáférésben problémák várhatóak SzM-nél a spontán beszédben tapasztalt szóelőhívások időigényessége miatt, és M. betegnél a spontán beszéd tartalmi jellemzése jósol zavarokat. Mi történik tehát egy kísérleti helyzetben? A kérdés megválaszolására szóaktiválási tesztet végeztünk.

Szóaktiválás
A teszt az afáziás betegeinknek a spontán beszéde alapján felállított egymás közötti teljesítményét tekintve nem az általunk várt eredményt hozta. A legtöbb elemszámot SzM. Beteg
produkálta. Sz. betegünknek, akitől a spontán beszéde alapján sikeresebb lexikai hozzáférést
vártunk, problémát okozott a szavak előhívása. Leggyengébben M. afáziás teljesített. Lexikai
hozzáférése a feladatban alig volt értékelhető.
M betegünk a [p] hangkezdettel egyetlen szót tudott aktiválni, a [t]-vel és a [b]-vel egyetlen
egyet sem. SzM. a [p] kezdettel két szót hívott elő, a [t]-vel hármat, a [b]-vel pedig négyet. Sz.
afáziás egy szót tudott aktiválni a [p] hangkezdettel, , kettőt a [t]-vel, s egyet a [b]-vel. A kontroll
csoport eredményeivel összehasonlítva, ahol az előhívott szavak átlagának a száma a [p] kezdőhanggal 24,5 volt, [t] kezdőhanggal 28,5 szó és [b] kezdőhanggal 25 szó, megállapítható,
hogy a vizsgált afáziásoknál a lexikális hozzáférés erősen korlátozott volt.
A betegek által megtalált szavakat a 3 táblázatban soroltuk fel.
K. sz.

[p]

M.
SzM.

Pali
pipacs, piros

Sz.

papír

[t]

[b]

tudomány, tolókocsi,
tündérmese
tök, tét

boldognak lenni, boldogtalannak
lenni, békesség, bolondozni
bab

3. táblázat. A tesztben aktivált szavak

Figyelmet érdemel az, hogy SzM.betegünk nem az átlagosnak gondolt, úgymond a legtriviálisabb hétköznapi szókincsből válogatott, s szavainak nagy része összetett volt (tudomány,
tündérmese, boldognak lenni stb.).
Lemértük az afáziás betegeknek a szóaktiválásra fordított összes idejét (ms). A rendelkezésükre álló másfél percet egyik kísérleti személy sem tudta kihasználni. M. betegünk az egyetlen szavát a [p] hangkezdettel 1715 ms alatt találta meg, és mondta ki. Az SzM. afáziás által
felhasznált szóaktiválásra fordított összes idő a [p] hangnál 2 szóra 20683 ms volt, a [t]-nél háromra 20419 ms, a [b]-nél négy elemre pedig 23191 ms. Sz. afáziásunk 1126 ms alatt talált
meg és mondott ki egyetlen szót a [p] hangkezdettel, 2700 ms alatt kettőt a [t] kezdettel, s
2185 ms-ra volt szüksége egyetlen szó előhívására a [b] kezdettel.
Lemértük az egyes szavak előhívására fordított reakcióidőket, azaz azt az időt, amely két
egymást követő szó előhívása között telt el. A 7. ábrából az elsőn a betegek által a [p] hangkezdettel aktivált szavak reakcióideje látható, mellette a [t]-vel, alul pedig a [b]-vel előhívottaké.
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7. ábra. Reakcióidők a szóaktiválási tesztben

Ha ezeket az adatokat egymással vetjük össze, akkor azt mondhatjuk, hogy az első szó
előhívása M. és Sz. betegnél hármuk eddigi teljesítményéhez képest időben gyorsan történt
(M-nél 1054 ms és SZ-nél 1550 ms volt), de a további szóaktiválást azután csak egy esetben
követte folytatás (Sz-nél a [t] hangkezdettel). SzM. afáziásunknál a reakcióidők folyamatosan
nőttek egy következő szó előhívásánál (a [b] hangkezdetnél az első reakcióidő 1404 ms, a második 4284 ms, a harmadik 4722 ms és a negyedik 6814 ms volt). Ez alól akkor találtunk kivételt, ha az első szó megtalálására nagyon hosszú idő fordítódott (14271 ms!), ekkor ugyanis
a második elem az elsőhöz képest már jelentősen gyorsabban volt hozzáférhető (5053 ms).

Következtetések
Első feltételezésünk, miszerint a vizsgált három különböző típusú afáziás személy beszédének temporális szerveződése különböző, igazolódott. Az artikulációs tempó alapján M. és
Sz. betegünk megfelelt a lassú beszéd tempóértéke alsó határának. SzM. betegünk ettől az értéktől jelentősen elmaradt. A beszédtempó beszédhang/másodperces adatait tekintve Sz. betegünk eléri a lassú beszélő értékét, M. ettől egy kevéssel, SzM. vizsgálati személyünk pedig
jelentősen marad el. A beszédtempó szó/perc adatai azt mutatták, hogy Sz. betegünk a
spontán közlésében megközelítőleg annyi szót használ, mint egy ép közepes beszélő, M. betegünk az ép lassú beszélőnél egy kevéssel többet, s SzM. teljesítménye erősen elmarad
mindegyikétől. A spontán közlések szünetvizsgálata alapján Sz. betegünk annyi szünetet tartott, mint egy ép átlagos közepes beszélő, M. afáziásunk annyit, mint egy ép átlagos lassú beszélő, SzM. vizsgálati személyünk pedig az ép lassú beszéd alsó határát sem éri el. A szünetek időtartamának szórása M. és Sz. afáziásainknál hasonló volt egymáshoz. SzM. betegünk
ebben az esetben is más jellemzőket mutatott.
A spontán közlések tartalmát tekintve, amely tükrözi a lexikális hozzáférést is, elmondhatjuk, hogy a legtöbb információt Sz. afáziás beszélőnk spontán beszéde tartalmazta. Ezt a tényt
alátámasztotta a beszédtempójának szó/perc adata is. Hozzá képest nem jelentős mértékben,
de kevesebb információtartalmú beszédszöveget kaptunk SzM. betegünktől. Még kevesebb információt hordozott, és jobbára azonos panelek ismétléséből álló volt M. betegünk spontán beszéde. A szóaktiválási teszt eredményessége eltért várakozásunktól. A legtöbb szót az eddig
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gyengén teljesítő SzM. beteg volt képes aktiválni, ennél kevesebbet az Sz. afáziás s M. vizsgálati személyünk a teszt során összesen csak egyetlen elemet. Ezen eredmények alapján elmondhatjuk, hogy második hipotézisünk, amely szerint a spontán beszéd temporális szerveződéséből következtethetünk a lexikai hozzáférés sikerességére, nem igazolódott.
A jelen tanulmányban olyan afáziás betegeket vizsgáltunk, akik magukon hordozták az általuk képviselt afáziatípus jellemző jegyeit. A temporális sajátosságok felmérésére így lényegében három esettanulmányt készítettünk. Az adott afáziatípuson belül is számtalan különbségek
lehetségesek. A típusok közötti és a típuson belüli temporális sokféleség feltérképezésére a további vizsgálatok folyamatban vannak.
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Huszár Ágnes
VESZPRÉMI EGYETEM

Hibás keresések a mentális lexikonban
– a freudi elszólások
Tárgyszavak: mentális lexikon, nyelvbotlás, túldetermináltság, Freud, pszicholingvisztika

Nyelvbotlásnak (slip of the tongue, speech error, Versprechen, lapsus linguae) a beszélő
szándéka ellenére létrejövő, saját fonológiai, morfológiai, szemantikai stb. normatudatának meg
nem felelő, általa is hibásnak tartott beszédprodukciót nevezzük.
Létrejöttének okát a beszédtevékenység és tervezés folyamatában szükségképpen megteendő választásokban, valamint a közvetlen nyelvi környezet hatásában ragadhatjuk meg.
A nyelvbotlás a mindennapi beszédtevékenység szükségszerűen fellépő alkalmi üzemzavara.
A beszéd hihetetlenül gyors és bonyolult tevékenység, amelyet elég jó hatásfokkal végzünk.
A magyar nyelvet anyanyelvként beszélők átlagosan 65 szót mondanak ki percenként. A szakirodalomi adatok alapján kb. 1000 szóra esik egy nyelvbotlás, ez azt jelenti, hogy egy magyar
anyanyelvű felnőtt ember mindennapi helyzetben átlagosan tizenhat percenként követ el egyet.
(Motley 1985.) Nem is rossz arány. Egészen kis gyerekek ennél többet hibáznak, s nagyobb
a hibasűrűség stresszhelyzetben, nagy nyilvánosság előtt beszélve, alkohol hatása alatt stb.
A nyelvbotlással létrejöttük mechanizmusában rokon jelenségekre, a félrehallásokra és elírásokra Goethe figyelt fel először. Tapasztalatait 1820-ban írta meg Hallás-, írás- és nyomdahibák címmel. Goethe nemcsak zseniális költő, hanem nagyon eredeti gondolkodó is volt. Tudományos munkáiból sok mindent nem maga írt le, hanem másoknak diktált, sokszor arra
sem talált időt, hogy a leírtakat azonnal átnézze és kijavítsa. Amikor napok múlva kezébe vette
ezeket a lapokat, különös hibákat talált bennük, némelyek tökéletes értelmetlenné torzították
a szöveget. Eltűnődött a jelenség lehetséges magyarázatán. Meringer több, mint nyolcvan évvel később így foglalja össze gondolatmenetét: „Goethe utánajárt a hibák forrásának. Meg is találta őket: a beszélő elmosódott kiejtésében, a leíró fülében és – ami az igazán fontos és érdekes – a leíró saját gondolataiban, az ő belső nyelvében, amely mozgásba jött a hallottak hatására... Amikor Goethe azt mondja: „Mindenki azt hallja, amit tud, mindenki csak azt fogja fel,
amit maga is képes átérezni, elképzelni és elgondolni’, helyesen ismeri fel azt a tényt, amit úgy
foglalhatnánk össze, hogy mi mindent, amit látunk, hallunk és mondunk, a korábban látottak,
hallottak és mondottak alapján látjuk, halljuk és mondjuk.” (Meringer 1–2.)
Goethe legkülönösebb gondolata azonban ez volt: “Előfordul továbbá diktálás során az is,
hogy a hallgató saját belső vonzódásait, szenvedélyét és szükségletét teszi a hallottak helyére”.
(Idézi Meringer 1.) A félrehallás, elírás okát a hallgató belső vonzódásaiban, szükségleteiben –
pszichoanalitikus terminológiával – ösztönénjében – találta meg. Goethe gondolatmenete feltűnő hasonlóságot mutat Freudnak A mindennapi élet pszichopatológiájában kifejtett nézeteivel.
Különösnek tűnik, hogy Freud nem reflektált erre a gondolategyezésre. Sejthető, hogy nem
ismerte Goethének ezt egy ókortudományi periodikában megjelent írását. Meringer könyve,
amely bőségesen idézett Goethe írásából, s amelyet Freud bizonyíthatóan ismert, viszont csak
évekkel az idézett mű első kiadásának megjelenése után látott napvilágot.
Freud ebben a kis könyvben foglalja össze az elfelejtés, elszólás, félreolvasás, véletlen
cselekvés pszichoanalitikus magyarázatát. A téves, szándékolatlan cselekvés (Fehlleistung)
egyes fajtái közvetlenül köthető beszédcselekvéshez, mások azonban – pl. tárgyak elvesztése,
megsemmisítése – nem.
A verbális téves cselekvéseket, ilyen az elszólás, az elírás és a félreolvasás, Freud az
ösztön-énnek a számlájára írta, csakúgy, mint a beszédhez nem köthetőket. Elméletében az
ösztön-én egyik cselekvési területe az álom, ahol nem érvényesül a tudatos én kontrollja. Itt
megvalósul az emlékek, vágyak, szándékok sűrítés, eltolás, elfojtás formájában megvalósu-
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lása, illedelmessé, társadalmilag elfogadhatóvá való stilizálása, de ennek az ellenkezője is,
a maga pőreségében való megmutatása. Az ösztön-én éber állapotban úgy avatkozik a tudatos
én feladatkörébe, hogy tárgyak elvesztésével, nem találásával, nevek, szavak elfelejtésével
keresztezi annak kinyilvánított szándékát, így árulja el a mélyen gyökerező indítékokat, vágyakat.
Freud ismerte a nyelvbotlások wundti asszociációs magyarázatát. A hangcsoportok asszociációs hatását elfogadta ugyan, de minden egyes nyelvbotlás, elszólás mögött az ösztön-én
tevékenységét tételezte fel. „Csaknem rendszeresen felfedezek még valami, a kimondásra
szánt szövegen kívül álló zavaró befolyást, s a zavaró tényező vagy egy elszigetelt, tudattalan
maradt gondolat, amely az elszólás útján jelentkezik és gyakran csak beható elemezés segítségével tudatosítható, vagy pedig általánosabb lelki motívum, amely az egész szöveg ellen irányul.” (Freud 1958. 77.) Ez a Freud-idézet jól illusztrálja azt az analitikus makacsságot, amelyet Pléh Csaba túldetermináltságnak nevez. „Egy elszólást például egyszerre határoz meg a
célszó s a betolakodó elem közötti fonetikai hasonlóság, az az asszociatív lánc, melynek révén
a szó eszünkbe juttat valamit a múltunkból, és a pillanatnyi motivációs helyzetünk. Az analitikus
gondolkodásmód kiindulópontja éppen az, hogy az ember életében nincsenek véletlen
események. Minden bocsánatos véletlen (gyilkos álom, elszólás, a kellemetlen értekezletről
való megfeledkezés) mélységesen meghatározott. Kár is szabadkoznunk, nyakig benne
vagyunk.” (Pléh 1992.183.)
Freud a nyelvbotlásokat, elszólásokat csakúgy, mint az álmokat vagy a vicceket a tudattalanra nyitott ablaknak tekinti. Az általa idézett viccek jó része tudatosan létrehozott elszólás.
Ilyen pl. a Heinétől idézett famillionar, amely a Millionar és a familiar kontaminációja. (Freud
1982. 29.)
A freudi gondolatmenetet annak első megjelenése idején szigorúan bírálták az emlékezetet
laboratóriumi módszerekkel kutató pszichológusok. Nagyon jellemző Ranschburg Pálnak a
pozitivista tudományszemléletet markánsan felmutató véleménye: „Már a Freud-féle hisztériaelemzések olvasása közben is erős aggodalmak támadnak a kritikusabb olvasóban a gondolatmenet vakmerősége és ama könnyedség miatt, mellyel a szerző a legmesszebbmenő következetéseknél is túlteszi magát a szigorúbb tudományos kutatás szükségességén.” (Ranschburg
36.)
Ranschburg nem kételkedik az érzelmek szerepében az emlékezet munkájában. Úgy véli
azonban, hogy a homogén gátlásnak általa kidolgozott elméletével az érzelmekre való hivatkozás nélkül is kielégítően magyarázhatók a híres freudi példák. A Signorelli név elfelejtését, ill.
hibás felidézését például az azonos kezdőbetűvel és referenciálisan ugyanahhoz a csoporthoz
való tartozással (ugyanabban a korszakban működő festők neve) tudja magyarázni.
A nyelvbotlások, elszólások pszichoanalitikus magyarázata – az elmélet jellegénél fogva –
nem igazolható és nem is cáfolható. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy bár a mindennapi gondolkodásban gyökeret vert, a magukat igazolhatónak vs. cáfolhatónak deklaráló szaktudományos kutatások más úton indultak tovább.
A nyelvbotlások rendszeres tanulmányozása a kognitív tudomány (pszichológia és nyelvészet) paradigmává rendeződésekor kezdődött meg. Az ehhez a kutatási irányhoz tartozó nyelvészeket és pszichológusokat első sorban a beszédprodukciós és beszédfelismerő tevékenység mechanizmusai, a mentális szótár szerveződése érdeklik. Az nyelvbotlásokat a normális
beszédtevékenység olyan zavarainak tekintik, amelyeknek elemzése kulcsot adhat a tevékenység szerveződésének megértéséhez. Ahogy a nyelvbotlásokkal foglalkozó neves pszichológus, Dell megfogalmazza: „Egy nagyon összetett rendszer belső működését gyakran az
világítja meg ahogy a rendszer összeomlik.” (Dell 1986. 284.)
A beszédprodukció sajátosságait többféle módszerrel lehetséges feltárni. Ezek közé
tartozik a hibaaelemzés. Ennek két fajtája van. Az egyik lehetséges mód az, hogy spontán
beszédből adatokat – beszédprodukciós hibákat – gyűjtünk és ezeket elemezzük. Lehetséges
az is, hogy kísérletileg, laboratóriumi körülmények között állítunk elő nyelvbotlásokat.
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A nyelvbotlások kutatásának történetében először spontán beszédből gyűjtött korpuszokat
vizsgáltak. Az első terjedelmes, mintegy nyolc és félezer adatot tartalmazó, zömében német
nyelvű korpuszt Rudolf Meringer osztrák indogermanista gyűjtötte, első ilyen tárgyú publikációja
1885-ben jelent meg. Az utóbbi évtizedekben születtek több ezres adatszámú korpuszok angol,
holland, német és francia nyelvű gyűjtések alapján is.
Az utóbbi húsz évben egyre többen végeznek kísérletet ezen a területen. Kísérletileg előállított nyelvbotlásokat vizsgáltak japán, észt és finn nyelven is. Magam is végeztem kísérletet
magyar nyelvi anyagon. (Huszár 1998.)
Magyar nyelvű nyelvbotlásokból álló korpuszt is gyűjtöttem. Adatgyűjteményem mintegy
2000 elemből áll, ezeket kötetlen mindennapi beszélgetésekből, valamint a televízió és a rádió
élő adásaiból gyűjtöttem. Ezek az adatok a beszédtervezés különböző, egymást követő fázisaiban létrejövő defektus következményei. A beszédprodukció első fázisa az absztrakt szemantikai-szintaktikai egységnek – a lemmának – a mentális lexikonban való megtalálása, ezt követi
a mentális lexikon formatárában való keresés, melynek során a hangzó alakra vonatkozó ismeretek együttese – a lexéma – kerül elő. A harmadik a beszédet közvetlenül megelőző szakasz.
Ha már a lemmakeresés fázisában, a mentális lexikon szemantikailag irányított részében való
kereséskor bekövetkezik a defektus, a hibás útra terelt folyamat végén megjelenő lexéma hangalakjában általában nem is hasonlít a szándékozottra. Ezek a hibák általában az asszociációs
pályák működését bizonyítják: antonimák, szinonimák, metonimikus, rész-egész kapcsolatok
aktiválódnak tévesen, a beszélő szándékának meg nem felelő módon. Ha működési zavar
egyértelműen a következő stádiumban, a formalexikonban, a lexémakeresés során lép fel, a
végeredmény a szándékozotthoz hangzásában hasonló lexéma lesz. A lemma és
a lexéma megtalálását követő beszédelőttes elvétései a sorrendi hibák, az anticipációk, a perszeverációk és a kettő együttes fellépése, a metatézis.
Freud annak idején mindenfajta nyelvbotlásra úgy tekintett, mint amely a beszélő rejtett
szándékát, gondolatát hozza – néha kínos módon – nyilvánosságra. A freudi elszólás olyasmi,
amit az ember nemhogy kimondani, de még tudatosan gondolni sem akar. Ilyen értelemben
Freud a nyelvbotlások létrejöttének mechanizmusát a témakör többi korai kutatójához hasonlóan a nyelvi elemek küzdelmével, a versengési hipotézissel magyarázta. (Huszár 2000.)
Bár valóban előfordul, főleg a szócserék esetében, hogy két különböző terv között küzdelem zajlik a kimondásért, ez a jelenség meglehetősen ritka. Az idegen nyelvi korpuszok, valamint az általam gyűjtött magyar tanúsága alapján is azt állíthatom, hogy igazi freudi elszólásra
kevés meggyőző adat van. Ennek egyik oka az, hogy nagyon nehéz a megfigyelő helyzetéből
megkülönböztetni a beszélőnek a beszédre vonatkozó intencióját és rejtett gondolatát. A másik
pedig az, hogy mint erre maga Freud is rámutatott, az elszólások szerkezete erős hasonlóságot mutat bizonyos fajta viccekével. Némely példa esetében nehéz megállapítani, hogy vajon
szándéktalanul tör-e elő egy rejtett gondolat, vagy sértő, gúnyolódó szándék talál magának
ártalmatlannak tetsző formát. Az sem ritka, mikor valaki nyelvbotlásnak álcáz szándékos gúnyolódást. Amikor például Tom Wolfe Talpig férfi című regényében az egyik szereplő a másikat
Herby helyett következetesen Hebry-nek szólítja, nem ártalmatlan anticipációs sorrendi cseréről van szó, hanem szándékos gúnyos utalásra az illető zsidó származására.
Valódi freudi elszólásnak tehát azt kell tartanunk, amikor valaki szándéka ellenére kimond
valamit, amit nem akart. A „küzdelem” a kimondani szándékozott nyelvi elem és a gondolt, de
kimondani nem szándékozott között zajlik. Ennek a definíciónak megfelelnek korpuszom következő adatai: gazdagsági vállalkozó gazdasági vállalkozó helyett, szar idő száraz idő helyett,
visszaélés visszaigénylés helyett, vannak ilyen elhallások rossz szándék ellenére jó szándék ellenére is helyett, a feljelentő ellentmondása szerint a feljelentő elmondása szerint helyett, nem
akarom a rossz hírnevét megsérteni a nem akarom a jó hírnevét megsérteni helyett.
A titkolt gondolat és a szándék eltérő voltát valószínűsíthetjük annak a helyzetnek az elemzése alapján, melyben az utolsó elszólás létrejött. Egy beszélgetős tévéműsor riportere egy
a közvélekedés szerint rosszhírű embert kérdezett meg annak számára feltehetőleg kínos kö-
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rülményekről. Az elszólás azt tárja fel, hogy a riporter maga is osztozik a közvélekedésben
a férfi rossz hírét illetően.
Felvetődik a kérdés, elő lehet-e idézni a freudi nyelvbotlásokat kísérleti úton, laboratóriumi
körülmények között. Motley és munkatársai megpróbálkoztak vele. „Mindegyik kísérleti személy (főiskolás fiúk) előtt ugyanaz a szópársorozat jelent meg a képernyőn. Az egyik kísérletben előre figyelmeztettük őket, hogy a testükre erősített elektródák révén a kísérlet folyamán
valamikor áramütés éri őket. Az áramütés elmaradt, de a figyelmeztetés nyomán fellépő izgalmi
állapot hatására megnőtt az olyan tévesztések (kecskerímválaszok) száma, amelyek valamiképpen az áramütéssel voltak kapcsolatban...Például a képernyőn látható ‘fázós rémek’ szavakat így olvasták: ‘rázós fémek’. Egy másik kísérletsorozatban szexuális izgalmi állapotba hozta
a résztvevőket az a hölgy, aki a kísérletet vezette. Ilyen feltételek mellett a szexuális vonatkozású kecskerímválaszok gyakorisága nőtt meg....Például: ‘szeresd a kekszet’ helyett ‘keresd a
szexet’. Kísérleteink alátámasztják azt a feltevést, hogy – legalábbis az adott feltételek mellett –
a nyelvbotlások rejtett szorongásokra, izgalmi állapotokra utalhatnak.” (Motley 90.)
Mindkét kísérletsorozatot megismételték semleges körülmények között is, ekkor szignifikánsabban kevesebb volt az áramütésre, illetve a szexualitásra vonatkozó nyelvbotlás. Azokkal
a férfiakkal, akik a kihívóan öltözött és viselkedő hölgy irányításával vettek részt a kísérletben,
előzőleg kitöltettek egy, a szexuális szorongásra vonatkozó tesztet. Azoknál a személyeknél
találták a legtöbb, szexszel kapcsolatos nyelvbotlást, akik a Mosher-teszt alapján szexuálisan szorongóknak minősültek. Motley így kommentálja az eredményt: „Ez teljes összhangban
van Freudnak azzal a feltevésével, hogy a nyelvbotlások napfényre hozzák az embereknek éppen azokat a szorongásait, amelyeket a leginkább szeretnének mások előtt rejtve tartani. Azt
várnánk, hogy a szexuálisan szorongó férfiak a legkevésbé adnak szóbeli kifejezést szorongásuknak, de láthatóan éppen ők azok, akikkel ez a leginkább előfordul – akaratlanul, nyelvbotlás
formájában.” (Motley 91.)
A freudi elszólások is azt bizonyítják, hogy miközben beszélünk, a célzott és szándékos tartalmakat verbalizáló beszédprodukció folyamata alatt sem szünetelnek gondolkodásunk egyéb
– kevésbé tudatos – folyamatai. Folyamatosan szemügyre vesszük környezetünk tárgyait,
eközben a mentális lexikonnak ezekre vonatkozó elemei is aktivizálódnak. Ezt jelzik azok a
nyelvbotlások, amelyek során a környezet valamely elemének neve akaratlanul beleszövődik a
beszédbe. Ideje lenne venni egy lámpát – mondtam magam egyszer tévesen, pedig éppen egy
létra vételét tervezgettem. Beszéd közben azonban tekintetem a lámpán állapodott meg.
Az igazi freudi elszólások drámaiabbak, mint ezek az apró szórakozottságra utaló nyelvbotlások. Ezek a gonosz elszólások leleplezik rejtett szándékainkat, elárulják legtitkosabb gondolatainkat. Milyen szerencse, hogy ritkán fordulnak elő
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A verbális munkamemória és az idegen nyelv elsajátítása
Tárgyszavak: teszt, szövegértés, memória, pszicholingvisztika

Bevezetés
Jóllehet első pillantásra nincs túlzottan nagy jelentősége annak, hogy hány számot vagy
szót tudunk néhány másodpercig fejben tartani mégis kevés jelenséget vizsgáltak alaposabban
a pszichológiai laboratóriumokban, mint a rövid távú emlékezetet. Baddeley és Hitch (1974)
szerint a rövidtávú emlékezetet munkamemóriaként kell felfogni, ami egy olyan rendszer, amely
fenntartja és manipulálja az információt a következtetést, megértést, tanulást igényelő feladatok
kivitelezése alatt. A kérdés azonban az, hogy egy ilyen rendszernek a telefonszámok megjegyzésén túl milyen feladata lehet a megismerési folyamatokban. A fonológiai hurok funkciójával
kapcsolatos legfontosabb vizsgálatok abból a tényből indultak ki, hogy a verbális munkamemória kapacitása korlátozott, de a kapacitás nagyságában meglehetősen nagy egyéni különbségek vannak. Baddeley és munkatársainak elképzelése szerint a verbális munkamemória
kapacitása döntően befolyásolja a szókincs – és később az idegen nyelvek elsajátításának
ütemét.

A verbális munkamemória meghatározó tulajdonságai
Baddeley és Hitch (1974) megfogalmazásában a fonológiai hurok egy olyan periférikus alrendszer, amely a „beszédszerű” információ megtartására jött létre, és csak kismértékben terheli a modalitásfüggetlen központi végrehajtót. Egy modalitásfüggő alrendszer feltételezésével
megmagyarázhatóvá váltak azok a korábbi kísérleti eredmények, amelyek szerint a vizuálisan
bemutatott mássalhangzók felidézésénél jelentkező hibák fonológiai hasonlóságot mutattak
(Conrad 1964). Erős korrelációt találtak annak valószínűsége, hogy egy mássalhangzó helyett
tévesen egy másikat idéznek fel és aközött, hogy figyelmi helyzetben (zajban) milyen hangokat
kevernek össze. A verbális anyagok rövid idejű megtartásával és előhívásával kapcsolatban
kimutatott egyik legmegbízhatóbb kísérleti jelenség, az úgynevezett fonológiai hasonlósági hatás. Egy fonológiailag hasonló mássalhangzókból álló lista felidézése során gyakoribb a hibázás (Conrad & Hull 1964). A fonológiai hasonlósági hatás fontos jellemzője, hogy viszonylag
rövid késleltetés esetén is eltűnik (5-7 mp), amennyiben a késleltetés alatt valamilyen feladattal
megakadályozzuk az ismétlést (Baddeley 1968., Henson et al., 1996). Baddeley és munkatársai értelmezésében ez a jelenség a fonológiai tárban lévő elemek gyors elhalványulásának bizonyítéka: a fonológiai hasonlósági hatás addig jelentkezik, amíg az elemek a frissítés megakadályozásának ellenére jelen vannak a fonológiai tárban (Baddeley 1986., Salamé &
Baddeley 1982). Egy másik lényeges kísérleti jeleneség az artikulációs elnyomási hatás,
amelynek kísérleti eljárását eredetileg Murray (1968) dolgozta ki. Kimutatta, hogy vizuálisan
bemutatott mássalhangzóknál nincs fonológiai hasonlósági hatás, ha a megjegyzéssel párhuzamosan hangos artikulációt kell végezni (a kísérleti személynek folyamatosan fennhangon
a the szót kell mondania). Számos további kísérletben igazolták, hogy a vizuálisan bemutatott
ingereknél eltűnik a fonológiai hasonlósági hatás, ha megakadályozzák a szubvokális artikulációt (ld. Baddeley 1986). Szintén a szubvokális artikulációhoz kapcsolódó fontos jelenség az
úgynevezett szóhosszúsági hatás: ez annyit jelent, hogy egy szólista felidézésénél a hosszabb
szavakból álló listán gyengébb a felidézési teljesítmény (Baddeley et al. 1975). A szóhosszúsági hatás mellett szóló talán legismertebb eredményeket Ellis és Henneley (1980) írták le, akik
arra az érdekes tényre hívták fel a figyelmet, hogy a wales-i gyerekek számterjedelme kisebb,
mint az amerikaiaké, s ennek a jelenségnek az áll a hátterében, hogy hosszabb ideig tart ki-
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mondani a számokat wales-i nyelven, mint angolul. A kétnyelvű wales-i gyerekeknek angolul
hosszabb a számterjedelmük és artikulációs elnyomás mellett eltűnik az angol/wales-i különbség (ld. Baddeley 2001). Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy az inger hosszúsága lényeges tényező a megtartásban, és így közvetve a már korábban tárgyalt nyomelhalványulási
hipotézist támasztják alá. Auditorosan bemutatott ingereknél az artikulációs elnyomás lerontja a
szóhosszúsági hatást, de nem tünteti el a fonológiai hasonlósági hatást. Nagyon fontos, hogy a
fonológiai hasonlóságot csak vizuálisan bemutatott ingereknél rontja le az artikulációs elnyomás. Ezek az eredmények jól megmagyarázhatóak egy kétkomponensű verbális munkamemória alrendszer segítségével. Két különböző kód működik, amelyeket Baddeley és munkatársai
belső fülnek illetve belső hangnak nevezték el (Baddeley, Lewis, & Vallar 1984). Létezik tehát egy fonológiai tár és egy artikulációs frissítő komponens. A vizuálisan bemutatott ingerek
csak az artikulációs frissítésen keresztül léphetnek be a fonológiai tárba, így az artikulációs elnyomás leronthatja a teljesítményt, a párhuzamosan adott nem figyelt beszéd viszont nem
(Salame & Baddeley 1982). A fonológiai tár a fonéma és nem a szó szintjén működik – így
Baddeley kimutatta, hogy a számterjedelmet a számokhoz fonológiailag hasonló értelmetlen
szavak lerontják, míg a nem hasonló valódi szavak nem rontják le, ez az úgynevezett irreleváns
beszéd hatás (Salamé & Baddeley 1982., Baddeley 1986). Baddeley és Hitch modelljében a
frissitő komponens szerepét a szubvokális ismételgetés tölti be. A szubvokális ismételgetésre
vonatkozó kísérleti bizonyítékokat elsősorban a szóhosszúsági hatással kapcsolatos vizsgálatok nyújtják. Az utóbbi néhány évben azonban néhány kísérleti eredmény megkérdőjelezte a
szóhosszúsági hatás érvényességét, úgy tűnik, hogy Baddeley és munkatársai (1975) eredményeit más típusú nyelvi anyagon nehezen lehet replikálni. A korábban elfogadott nézettel
szemben elképzelhető, hogy mégsem az elemek artikulációs ideje, hanem
a fonológiai komplexitás a döntő faktor a szóhosszúsági hatás értelmezésében (Caplan &
Waters 1999., Lovatt & Avons 2001). Baddeley (1986) javított munkamemória koncepciója szerint tehát a verbális munkamemória két komponensből áll, egy tárból, ameynek működését a
nyomelhalványulás jellemzi és egy frissítő mechanizmusból, amely a beszédszervezés
premotoros szakaszához köthető.

Verbális munkamemória és nyelv elsajátítás
A fonológiai hurok funkciójával kapcsolatos legfontosabb vizsgálatok abból a tényből indultak ki, hogy a verbális munkamemória kapacitása korlátozott, de a kapacitás nagyságában
meglehetősen nagy egyéni különbségek léteznek. Susan Gathercole és munkatársai számos
vizsgálatban mutatták ki, hogy a fonológiai hurok már kisgyermekkorban is meglévő kapacitásbeli különbségei szoros összefüggésben állnak az anyanyelv elsajátításának ütemével
(Gathercole & Adams 1993., 1994). A fonológiai hurok kapacitásának két legelterjedtebb vizsgáló eljárása a számterjedelem vizsgálat és a nem-szó ismétlési feladat. Az előbbi esetében különböző hosszúságú számsorozatokat kell a vizsgálati személynek rövid ideig fejben tartania, 2,1
és 3,1 éves kor között mindössze a gyerekek 10%-a tud négy számot megjegyezni, 36%-uk
csak mintegy két évvel később éri el ezt a szintet (Baddeley, Gathercole, Papagno, 1998). A
nem-szó ismétlési feladatnál olyan egyre hosszabb értelmetlen szavakat kell megismételni,
amelyek fonológiai struktúrája megegyezik a vizsgálati személy anyanyelvének struktúrájával
(néhány magyarnyelvű példa az 1. táblázatban látható).
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PSZICHOLINGVISZTIKA
2 szótagú
3 szótagú
4 szótagú
5 szótagú

Angol érelmetlen szavak
Ballop, Rubid
Doppelate, Glistering
Woogalamic, Fenneriser
Confrantually, Defermication

Magyar értelmetlen szavak
Gabam, Ardul
Tarembik, Hübedin
Tipebanér, Limefürék
Hápamarogány, Tesilbengecsék

1. táblázat. A nem-szó ismétlési teszt néhány angol és magyar nyelvű példája.
(Gathercole, Willis, Baddeley & Emslie 1994, alapján; A magyar változatot Lukács Ágnessel
és Kónya Anikóval közösen készítettük.)

Gathercole és Baddeley (1989., 1990.) eredményei szerint a nem-szó ismétlési feladatnál
mutatott teljesítmény nagyon szoros kapcsolatban áll a szókincs fejlődéssel (r=0,4-0,6), a
számterjedelem segítségével mért verbális munkamemória különbség lényegesen gyengébb
együttjárást mutat (r=0,25-0,4) jóllehet ez még mindig erős kapcsolatnak számít. Természetesen a korreláció nem jelent okozati kapcsolatot, így előfordulhat, hogy a nagyobb szókincs segíti elő a jobb munkamemória teljesítményt. Ez utóbbi következtetésnek ellentmondanak azonban azok az eredmények, miszerint a korábbi életkorban megfigyelhető verbális munkamemória különbségek jól bejósolják a későbbi szókincs gyarapodást, fordítva viszont nincs ilyen
kapcsolat (Baddeley, Gathercole, Papagno 1998). Gathercole és munkatársai elképzelése szerint az új szavak elsajátítása során a fonológiai hurok az rendszer, amely ideiglenesen addig
fenntartja az új szó fonológiai reprezentációját, amíg a szóval kapcsolatos tartós emléknyom ki
nem épül. Azok a gyerekek, akiknek a verbális munkamemória működése csökkent képességű nehezebben sajátítják el anyanyelvük szavait. Ezzel kapcsolatban további bizonyítékokkal
szolgáltak azok a vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy a fonológiai hurok kapacitásában megfigyelhető egyéni különbségek később erőteljesen befolyásolják az idegen nyelvek elsajátításának ütemét. Service (1992) finn gyerekekkel végzett kutatásai során azt találta, hogy 9–10 éves
kor között a nem-szó ismétlési feladaton mutatott teljesítmény jól bejósolta az idegennyelv szókincsének későbbi elsajátítását (Service 1992., Service & Kohonen 1995). Gathercole és
Baddeley (1990) eredményei szerint pedig azok a gyerekek, akik hosszabb szavakat tudnak
megismételni a nem-szó ismétlési teszten sokkal jobban és hamarabb tanulják meg különféle
játékállatok újszerű nevét (pl. Galonc és Durdul), míg ha ismerős neveket kell hozzátanulni a játékokhoz (p. Dezső és Attila) akkor nincs különbség a nagy és kis munkamemória kapacitású
gyerekek között. Ezzel megegyező eredményre jutottak Gathercole és munkatársai (1997) egy
későbbi vizsgálatukban is, ahol 5 éves gyerekeknek kellett szó – szó és szó – nem szó párokat
tanulnia. A szó – nem szó párok tanulása nagyon magasan együttjárt a nem-szó ismétlési feladaton nyújtott teljesítménnyel, míg a szó – szó párok tanulásánál nem volt ilyen összefüggés.
A fonológiai huroknak az újszerű, idegen szavak elsajátításában betöltött szerepére hívták fel a
figyelmet azok a felnőttekkel végzett vizsgálatok, ahol oroszul nem beszélő olasz vizsgálati
személyeknek vagy olasz–orosz vagy olasz–olasz szópárokat kellett tanulnia. A tanulás
közben artikulációs elnyomást kellett végezniük, ami kiiktatta a fonológiai hurok működését. Az
artikulációs elnyomás nagyon lerontotta az olasz–orosz szópárok tanulását, viszont nem rontotta le az olasz–olasz szópárok elsajátítását, mindez pedig arra utal, hogy az idegen szavak elsajátításában a fonológiai hurok aktívan közreműködik, de a már elsajátított szavak megjegyzésében nem (Papagno, Valentine, Baddeley 1991). Mindezek az eredmények arra hívják
fel a figyelmet, hogy a fonológiai munkamemória alapvetően fontos szerepet tölt be a nyelvelsajátítás folyamatában.

Saját vizsgálatunk (előzetes eredmények)
A következőkben közreadott eredmények egy több éves longitudinális kutatás első adatai.
Vizsgálatunk során a verbális munkamemória kapacitásában meglévő egyéni különbségek és
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az idegen szavak elsajátításának szinvonala közötti kapcsolatot elemezzük. Korábban az idegen nyelvi és a szókincs összefüggéseivel kapcsolatban – ellentétben az anyanyelvi vizsgálatokkal – egyetlen longitudánis vizsgálat sem készült. A keresztmetszeti elemzések azonban
nem adhatnak kielégítő választ a munkamemória és a szókincsfejlődés oki viszonyára nézve.
Saját vizsgálatainkban éppen ezért az egy évvel korábban – az idegen nyelv tanulás megkezdésekor – felmért munkamemória kapacitás hatását néztük az idegen szavak ismeretének
színvonalára

VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK
A tesztelés első szakaszában 26 gyerek vett részt. A gyerekek ugyanabban az iskolában
tanultak, életkoruk 13 év volt. Mindegyikük egyszerre kezdte el tanulni a vizsgált idegen nyelveket (angol, német, francia). Valamennyien kezdok voltak a vizsgált idegen nyelvvel kapcsolatban. Ide be kellene írni hány fiú és hány lány, mi a csoport életkori átlaga és mennyi a szórás,
terjedelem.

MÓDSZER
Eszközök
Kutatásunkban a számterjedelem és a nem-szó ismétléses tesztekkel mértük fel a fonológiai hurok kapacitásának egyéni eltéréseit. A számterjedelem tesztben először egy négyes
számsorozatot kellett visszamondani, ha ennek visszamondása hibátlanul történt, akkor még
két négyes sorozatot kapott a kísérleti alany. Ha a négyes számsorozatokból legalább kettőt
hibátlanul visszamondott a tesztelt, akkor következhetett az ötös sorozat. A kísérlet egészen
addig folytatódott, amíg a gyerekek két sorozatot hibátlanul tudtak visszamondani a megadott
számsorozatokból.
A nem-szó tesztben először egyszótagú értelmetlen szavakat hallottak a gyerekek magnóról, melyekből összesen négy volt. Minden nem létező szó után egy kis szünet következett
és ezután kellett visszamondani az elhangzott szót. Ha a gyerek a négy megadott szóból hármat sikeresen visszamondott, akkor lehetett továbblépni a két szótagú szavakhoz.

A vizsgálatban a gyerekek idegen nyelvi szókincsének felméréséhez a Peabody szókincsteszt adott segítséget. A teszt során a gyerekek képeket láttak, melyeken cselekvések, illetve
tárgyak voltak ábrázolva. Igékből és főnevekből egyaránt 15-15. Minden egyes képnek meg
kellett határozni az idegen nyelvi megfelelőjét. Ha a gyerekeknek képfelismerési nehézségeik
voltak, akkor a tanárok segíthettek abban, hogy a szó anyanyelvi megfelelőjét megadták.

EREDMÉNYEK
A kapott eredmények értékelésére korrelációs elemzéseket végeztünk. Eszerint a számterjedelem és a nem-szó teszt között jelentős korrelációt kaptunk, 0,78 (p<0,05). Ez az eredmény
bizonyítja a számterjedelem és a nem-szó teszt alkalmazásának jogosságát a fonológia hurok
egyéni kapacitásának mérésével kapcsolatban.
A főnévi szókincsteszt és a számterjedelem teszt között 0,36 (p<0,05), az igés teszt és a
számterjedelem teszt között pedig 0,41 volt a korreláció. Természetesen az igés és a főneves
tesztek között is találtunk összefüggést, ebben az esetben 0,83 volt a korreláció.

KÖVETKEZTETÉS
Előkísérletünk eredményei igazolták a munkamemória modell hipotéziseit. A tanulás megkezdésekor felmérhető verbális munkamemória kapacitás jelentős mértékben meggahtározta
az egy évvel későbbi igen szókincs szinvonalát. Természetesen mind a megvizsgált csoport,
mind pedig a felhasznált eszközök jelentősen korlátozzák az eredmények széles körű interpretációját. Eredményeink igazolták a vizsgálat során használt fonológiai hurok mérőeljárásai előzetes kutatásunkban is igazolták azok érvényességét. Jelen vizsgálatunkat előkísérletnek te-
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kintve úgy tűnik érdemes lesz a kutatásunkat lényegesen nagyobb mintára is kiterjeszteni. Ehhez a vizsgálati személyek kiválasztása már megtörtént. Összesen három korcsoporunk lesz,
6, 10 és 14 éves gyerekekkel.
Terveink szerint mind a három korosztállyal ugyanazokat a teszteket végeztetjük el; a nemszó ismétlés és a számterjedelem teszteket. Az idegen nyelvi szókincs felméréséhez szintén
a Peabody tesztből válogatunk képeket. Igaz az egyes korcsoportok más tanároknál tanulnak,
de arra törekedtünk, hogy egy korcsoportban azonos idegen nyelvi szókincstesztet töltsenek ki
a gyerekek. A kezdeti eredmények alapján – lényegesen nagyobb csoportnális is – hasonlóan
pozitív korreláció várható az idegen szavak elsajátításának képessége és a fonológiai hurok
kapacitása között.
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Simon Orsolya
VESZPRÉMI EGYETEM

10–11 éves angol gyermekek
anyanyelvi beszédpercepciós készségei
Tárgyszavak: beszédészlelés, beszédértés, anyanyelvi készségek, angol, magyar,
pszicholingvisztika

Bevezetés
Dolgozatomban angol anyanyelvű, 10–11 éves gyermekek beszédpercepciós készségét
mutatom be a GMP: Listening to English c. tesztcsomag segítségével. E módszer lehetőséget
ad arra, hogy az angolt anyanyelvként beszélő gyermekek beszédészlelési és -értési folyamatainak legfőbb mozzanatairól átfogó képet kapjunk. E konkrét felmérés valójában egy összehasonlító vizsgálat része, melyben az angol gyermekek kontrollcsoportként szolgálnak magyar
anyanyelvű, hasonló életkorú gyermekek idegen nyelvi percepciós teljesítményének vizsgálatában. Az eredmények azonban önmagukban is figyelemre méltóak lehetnek az anyanyelvelsajátítás univerzális és nyelvspecifikus jelenségeit tekintve, mely a modern idegennyelvoktatási módszertannak számos támpontot ad.
A tesztcsomag (Gósy 1997.) eredetileg az angol, mint idegen nyelv hallás utáni értési
készségeinek objektív mérőeszköze. A magyar sztenderdizált változat (Gósy 1995.) adaptálásával, az angol nyelvi rendszer magyartól eltérő sajátosságainak figyelembe vételével készült.
Tanulmányomban e kísérleti eljárást az angolt anyanyelvként beszélők percepciós készségeinek mérésére alkalmazom, hangsúlyozva, hogy eredményeim csak erre a percepciós tesztfeladatsorra és csak a vizsgált mintára érvényesek.
A pszicholingvisztika számos percepciós modellt különböztet meg (Gósy 1999., Kassai
1998. 95–96 stb.). Közülük az ún. hierarchikusan építkező, interaktív modellre épült a tesztsorozat kidolgozása, mely egyben a beszédpercepció, azaz a beszédészlelés és a beszédértés
magyarázatául is szolgál (Gósy 1999. 90–91, 2000. 15. 1. ábra).
Asszociációk (értelmezés)
↑↓
Beszédmegértés
szemantikai elemzések szintaktikai
elemzések

←

szövegértés

←

szövegértés
mondatértés

↑↓
Beszédészlelés
Fonológiai szint

Fonetikai szint
Akusztikai szint
↑↑
Hallás
↑
elhangzó beszéd

←

←

gyors mondatok
szűk frekvenciás
←
(szűrt) mondatok
zajos mondatok, zajos
szavak

GMP altesztek

szókincsaktivizálás

logatomok
(szeriális észlelés)

egyéb, kapcsolódó
részképességek
altesztjei
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1. ábra. A beszédpercepció interaktív, hierarchikus felépítésű modellje
és a GMP tesztcsomag megfelelő altesztjei

Anyag és módszer
A kísérletben 20 fő angol anyanyelvű általános iskolás vett részt a Princethorpe Junior
School (Birmingham, Anglia) ugyanazon osztályából. Átlagéletkoruk: 10,35 év. Heti 5 anyanyelvi órájuk során az irodalom és a nyelvismeret 50-50 százalékban van képviseltetve, idegen
nyelvet a gyerekek nem tanultak még. A felmérés a hatodik tanév első félévében készült*. Az
oktatás során két csoportra vannak osztva: erősebb képességűek (10 fő: 7 lány, 3 fiú),
gyengébb képességűek (10 fő: 5 lány, 5 fiú). Az iskolájukban egy jobb képességű osztálynak
számítanak, az iskola teljesítményének színvonala a nemzeti átlaghoz képest közepes, ill. alacsony.
A GMP: Listening to English tesztcsomag 8 altesztjének neve és típusa (brit angol kiejtésben): a zajos szavak és zajos mondatok, a szűk frekvenciás (szűrt) mondatok, a gyorsított
mondatok és a logatomok (szószerű, értelmetlen hangsorok) esetében magnóról való hallgatás
után a hallottak ismétlése; a szókincsaktivizálás során időegység alatt (1,5 perc) írásban /m/ és
/k/ kezdőhanggal a lehető legtöbb értelmes szó leírása; a mondatértés esetében hallás alapján
két hasonló kép közül a mondat értelmének megfelelőre való rámutatás, a szövegértés során
egy magnóról elhangzott rövid mesére egyenként elhangzó ellenőrző kérdésekre való írásos
válaszadás a feladat.

EREDMÉNYEK
1. Az anyanyelvi észlelési és értési teljesítmény százalékos átlagértékeit a 2. ábra mutatja
be (az értékek feladatonként, az erősebb és a gyengébb csoport eredményeit külön-külön is
feltüntetik).
Angol anyanyelvi észlelési és értési teljesítmény (százalékos átlagértékek)
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2. ábra

*

A tesztelést Putter Anikó és Radvánszki Krisztina veszprémi egyetemi hallgatók végezték.
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Az ábráról azonnal szembetűnik, hogy a gyengébbek észlelési, értési készségei valóban
minden esetben gyengébbek (a zajos szavak azonosításán kívül). A 3. ábra a feladatmegoldások során kialakult nehézségi sorrendet szemlélteti.
ERŐSEBB CSOPORT

1. logatom (52%)
2. zajos és szűrt mondat (80%)
3. gyors mondat (82%)
4. zajos szó (89%)
5. szövegértés (91,5%)
6. mondatértés (94%)
7. --

GYENGÉBB CSOPORT

1. logatom (43%)
2. szűrt mondat (73%)
3. zajos mondat (74%)
4. szövegértés (76,5%)
5. gyors mondat (79%)
6. mondatértés (82%)
7. zajos szó (89%)

ÁTLAGBAN ÖSSZESEN

1. logatom (47%)
2. szűrt mondat (76,5%)
3. zajos mondat (77%)
4. gyors mondat(80,5%)
5. szövegértés (84%)
6. mondatértés (88%)
7. zajos szó (89%)

3. ábra. A feladatok nehézségi sorrendje (a legnehezebbtől a legkönnyebb felé haladva)

Az összesítésből és a diagramból jól látszik, hogy sem a gyengébb csoport, sem az egész
osztály átlagai nem haladják meg a 90%-os értéket egyik feladatban sem, ill. megállapítható,
hogy a beszédészlelési szintek működése gyengébb, mint a beszédértésieké.
Az észlelési szintek közül leggyengébben a szeriális észlelés részképessége működik
a vizsgált gyermekcsoportban (kiugróan gyengén, az átlagérték még az 50 %-ot sem éri el: az
erősebbekkből 3-an, a gyengébbekből 6-an a 10 logatomból 5-öt sem tudnak helyesen elismételni), megfelelőbben működik a fonetikai, majd az akusztikai, s végül a fonológiai szint. Említésre méltó, hogy a logatomok észlelése során kapott eredmény nagyon markánsan különbözik
hasonló korú magyar gyermekek ugyanezen tesztben elért teljesítményétől (a vizsgált 32 magyar gyermek mind az anyanyelvi mind az angol mint idegen nyelvi szeriális észlelést tekintve
90% és 80 % feletti átlagokat produkált, vö: Simon, 2001: 55.). E különbség nyelvspecifikus
tendenciákat valószínűsít: feltehetően az írás-olvasás tanítás módszertana (szóképes olvasás),
az angol fonéma-graféma megfeleltetési szabályok bonyolultsága, ill. az angol tesztalanyok
idegen nyelvi járatlansága miatt hosszabb idő alatt szilárdul meg a beszéd állandó hangzóira, fonémáira való szegmentálás képessége.
Az értésben a mondatértés könnyebbnek bizonyult a szövegértésnél. Ez a megállapítás
evidenciának is tűnhet, bár léteznek fordított esetek is. Pl. az erősebb csoportban 10-ből
3 esetben fordult elő jobb szöveg-, mint mondatértés, a gyengébbeknél 10-ből 4 esetben.
2. Az átlagteljesítményen túl, a hibázások természetét is figyelembe véve a feladatonként
való mennyiségi és minőségi elemzés árnyaltabb képett nyújt a percepcióról.

1. Zajos mondatok (észlelés – akusztikai szint)
1. The chocolate was very good.
2. There is some music on the radio.
3. Don’t play with fire!
4. The aeroplane landed just now.
5. They saw an elephant at the zoo.
6. The dog is running after the cat.
7. Open your books, please!
8. The cinema is closed today.
9. Who wants to do the shopping today?
10. It snows a lot in winter.
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ÁTLAGOK
csoport
átlag (%)
terjedelem
átlag felett teljesített (%)

erős
80
60-90
70

gyenge
74
50-100
60

összes
77
50-100
65

A MONDATOK NEHÉZSÉGI FOKA
1. nem volt hibázás: 7.
2. legnehezebb mondat:
6. -- legtöbb hiba (15): is>was
3., 4., 6., 8. – legtöbb fajta hiba (3):
nincs válasz (3., 6.)
szavak kihagyása (3., 8. – Don’t play __ the __, __ cinema)
igeidőcsere (6., 8. -- is>was)
névelőcsere (4. -- The>An)
szóalakcsere (3. -- play>stay)
szórendi csere (4. – just landed now)
elmosódott artikuláció (4., 8.)

TÍPUSHIBÁK
1. szintaktikai, szerkezeti és szemantikus cserék: pl. igeidőcsere egyirányú: is>was (20-szor),
jelzőcsere: good>big/beautiful (4-szer), egyéb szófajon belüli cserék: the>some, they>we,
play>stay, a>an, the>an
2. elmosódott artikuláció (7-szer)
3. betoldás: in winter>in the winter (3-szor)
4. nincs válasz (3-szor)

2. Zajos szavak (észlelés – akusztikai szint)
1. lion
2. apple
3. star
4. coat
5. toothbrush
6. strawberry
7. flower
8. hand
9. restaurant
10. window

ÁTLAGOK
csoport
átlag (%)
terjedelem
átlag felett teljesített (%)

erős
89
70-100
70

gyenge
89
70-100
60

összes
89
70-100
65

A SZAVAK NEHÉZSÉGI FOKA
1. nem volt hibázás: apple, restaurant (2., 9.)
2. legnehezebb szó: window, coat (10., 4.)
window: 5 esetben nem ismételték meg, 2 esetben más szóval vagy szószerű elemmel
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helyettesítették (numbers, winbrow)
coat: 6 esetben helyettesítés, főként hangtani alapú csere: kurt, koot, hoot, fruit, boot

TÍPUSHIBÁK
1. szemantikus vagy fonemikus szócserék: 14 esetben
2. a szót nem ismétli meg: 8 esetben
3. egy diáknál (más feladatban is) az –y-végű szavaknál előfordul következetes hangbetoldás:
pl. strawberryk, todayk, kasheleyk, pikshadaryk

3. Szűrt mondatok (észlelés – fonetikai szint)
1. The train is coming.
2. When is he going to get married?
3. The cat has drunk the milk.
4. Switch on the television, please.
5. Teachers work in schools.
6. We are going to the cinema tomorrow.
7. Have you lost your pencils again?
8. My friend has broken his leg.
9. The book is on the table.
10. In winter some birds go South.

ÁTLAGOK
csoport
átlag (%)
terjedelem
átlag felett teljesített (%)

erős
80
60-90
60

gyenge
73
40-90
60

összes
76,5
40-90
60

A MONDATOK NEHÉZSÉGI FOKA
1. nem volt hibázás: 6., 9.
2. legnehezebb mondat:
7. – legtöbb hiba (19): 18-ban: pencils>pencil, 1-ben szócsere: lost> blocked)
3., 5. – legtöbb fajta hiba:
3. mondat:
elmosódott artikuláció: the
szerkezetcsere: has drunk >has got
névelőcsere: The>a
igeidőcsere: has>had
5. mondat:
szócsere: teachers>the pictures
betoldás: in schools> in the schools
többes szám elhagyása: schools>school
igealak, igeidő megváltoztatása: work> works, worked

TÍPUSHIBÁK
1. szintaktikai, szerkezeti és szemantikus cserék: pl. többes szám>egyes szám (22-szer),
névelőcsere: the >a (7-szer), igeidőcsere: has>had (4-szer), vonzatcsere: switch on>off
(2-szer)
2. betoldás: the (3-szor)
3. beszélt nyelvi, regionális vagy életkorspecifikus szerkezet: going to> gonna (2-szer)

136

PSZICHOLINGVISZTIKA

4. Gyors mondatok (észlelés – fonológiai szint)
1. Don’t be so selfish!
2. He was taken to hospital.
3. Fires are put out by firemen.
4. Don’t make mistakes!
5. The pigeon is the symbol of freedom.
6. The soldiers fought in the country.
7. Did you fix the car in three hours?
8. He was angry with his neighbour.
9. They fed the pigeons in the park.
10. Don’t forget to do your homework!

ÁTLAGOK
csoport
átlag (%)
terjedelem
átlag felett teljesített (%)

erős
82
70-100
40

gyenge
79
60-100
30

összes
80,5
60-100
35

A MONDATOK NEHÉZSÉGI FOKA
1. nem volt hibázás: 1., 10.
2. legnehezebb mondat:
5., 6. – legtöbb hiba
(5. mondatban – 19, pl. is the …>is a symbol of …(8-szor), 6. mondatban -- 7)
5., 6. – legtöbb fajta hiba:

TÍPUSHIBÁK
1. szócserék (gyakran hangtani jellegűek a gyors ejtés hatására) (29-szer): pl. határozott
névelő határozatlanra -- the>a (12-szer), szófajmegtartó cserék: pigeon>pidgin, bitchen,
picture, symbol>picture, fought>bought, they>he, you>I, put out>got out, hours>hour,
soldiers>solers, mistake>mistic
2. egyszavas betoldás vagy kihagyás (4-szer): to hospital>to the/a hospital, they>--, in>-3. szónál nagyobb egység elhagyása (3-szor): teljes mondat, mondat első vagy második fele

6. Mondatértés (értés – elsősorban szintaktikai szint)
1. There are a lot of apples on the tree.
2. The rabbit is running after the lion.
3. The woman’s daughter is washing the dishes.
4. Although it is snowing heavily, the girl has not gone sledding.
5. The bear and the rabbit were both climbing the tree and one of them fell.
6. The boy did not put on his cap.
7. The book is going to be given to the boy.
8. The mouse has just reached the cheese.
9. After the bear had eaten the bread he drank a cup of chocolate.
10. The girl would eat the cake if she reached the table.

ÁTLAGOK
csoport
átlag (%)
terjedelem

erős
94
80-100

gyenge
82
30-100

összes
88
30-100
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átlag felett teljesített (%)

137
90

40

65

A MONDATOK NEHÉZSÉGI FOKA
1. nem volt hibázás: 1, 8.
2. leggyakrabban elhibázott mondatok:
10. (11-szer), 9. (4-szer), 7. (3-szor), 3. (2-szer)

TÍPUSHIBÁK
Legnehezebb szerkezetek:
1. feltételes mód
2. időrend, előidejűség
3. szenvedő szerkezet részeshatározóval
4. birtokos szerkezet (‘s)
Könnyű szerkezetek:
1. there is/there are + mennyiség kifejezése
2. befejezett jelen használata

5. Logatomok (szeriális észlelés)
(a beszédpercepciós és beszédprodukciós rendszer összefüggésére utal)
1. stent
2. dag
3. hend
4. pikshadary
5. kaykers
6. shtrikil
7. krawz
8. ambeyl
9. brunda
10. kasheley

ÁTLAGOK
Csoport
átlag (%)
Terjedelem
átlag felett teljesített (%)

erős
52
20-70
70

gyenge
43
30-70
40

összes
47,5
20-70
55

A SZAVAK NEHÉZSÉGI FOKA
1. nem volt hibázás: -legkevesebb hiba (3): 1. stent>stemt, stent>stint,
2. legnehezebb szó:
legtöbb hiba (18): 7. krawz>cause (16), clause (2-szer)
legtöbb fajta hiba (8): 4., 5. pl. pikshadary -- kΣ>ktΣ, a:>ei, kΣ>s, kΣ>ks, p>k, picture
diary; kaykers -- eik>eit, eik>eis, clinters, kickers, fleezers, papers

TÍPUSHIBÁK
1. mássalhangzócserék (nagyon gyakori): k>t, kΣ>ktΣ, kΣ>s, kΣ>ks, k>s, Σ>s, Σ>tΣ, r>l, n>m,
m>n
2. mássalhangzó kiesése hangzótorlódásnál (gyakori): t, r: shtrikil>stikil, sikil, shrikil; krawz>
cause
2. magánhangzócserék (ritka): e>i, ei>ai, a:>ei, e>ei, ∧>a, ei>e, e>ü, ∧>u
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3. szócsere (értelmes szóra) (nagyon ritka): dag>down, krawz>clause, cause, ambeyl>Annabell, Abigail, kaykers>papers, kickers, pikshadary>picture diary

7. Szövegértés (értés – elsősorban szemantikai szint)
ÁTLAGOK
Csoport
átlag (%)
Terjedelem
átlag felett teljesített (%)

erős
91,5
85-100
100

gyenge
76,5
10-100
60

összes
84
10-100
80

* Megjegyzés: a kimagaslóan jó eredményeket elképzelhető, hogy a szöveg korosztályukhoz képest esetleg egyszerű volta okozta

A KÉRDÉSEK/VÁLASZOK NEHÉZSÉGI MUTATÓI
41 “válasz” volt helytelen a 200-ból (20,5%) = 11 “nincs válasz”, 20 “nem teljes válasz”, 10
“helytelen válasz”
1. nem volt hibázás: 2.
1-2 hiba: 1., 3., 6., 9.
3 hiba: 4., 8.
5 hiba: 7.
2. legnehezebb kérdés:
5.: 3 “nincs válasz” + 6 “nem teljes válasz” + 3 “hibás válasz” =12
10.:1 “nincs válasz” + 10 “nem teljes válasz” + 1“hibás válasz” =12

TÍPUSHIBÁK
Könnyű kérdések:
az egy-egy szóval megválaszolható, konkrét, részletinformációra vonatkozóak (2., 3.,
4., 6., 8., 9.)
Nehéz kérdések:
ok-okozati összefüggések, a leghosszabb megfogalmazást igénylő válaszok, az összetettebb választ igénylő kérdések, ahol a válasz szó szerint nem található meg a szövegben (5., 7., 10.)

8. Szókincsaktivizálás (/m/ és /k/ kezdőhanggal)
(az értés és észlelés sikerességének egyaránt fontos alapeleme)

ÁTLAGOK
Csoport

átlag (szó)
Terjedelem
átlag felett teljesített (%)

erős
/m/ -- /k/
13,7
12,4
10-18
7-17
80
80

gyenge
/m/ -- /k/
9,1
7,8
4-14
4-13
20
20

összes
/m/ -- /k/
11,4
10,1
4-18
4-17
50
50

ÉRDEKESSÉGEK
1. szófajok: névszók túlsúlya (köznév, tulajdonnév, névmások)
2. jelölt/jelöletlen formák: főként szótári alakban (a szintaxisra épülő asszociációknál előfordulnak jelölt formák, elsősorban igék: pl. much-many-more, make-made, could-couldn’t, meetmet, majority-major
3. szavak hossza: 1 vagy 2 szótag, ritkán 3

SIMON ORSOLYA

139

4. leggyakoribb szavak:
melon, mask, mom, mum, mommy, make, mat, Mr, Mrs, Monday, Matthew, Melissa
(osztálytársak), my, me;
cat, kitten, cola, colour, king, car, Kerrie, Coldridge (tanár)
5. asszociációs stratégiák:
a. szemantikai alapú: major-minor, Clint-Kennedy, cow-cowboy-kitten-cat, Mondaymonth-March-May, Mr-Ms-Mrs
b. szerkezeti alapú: majority-major, Mr-Ms-Mrs, me-mine-my
c. vizuális hasonlóságon alapuló: kettle-kitten-car-candle, Mr-Ms-Mrs, Matthew-maths,
mind-mint, Christopher-Christmas-christianity
d. hangtani alapú: monster-master, Christopher-Christmas-christianity

Megbeszélés
Az altesztek megoldása során elkövetett hibák vizsgálatából több általános tendencia is
körvonalazódik az angol anyanyelvi beszédpercepciós folyamatokat illetően.
1. A szavak szintjén szembetűnő, hogy a szó hossza, szótagszáma csak részben támogatja az észlelést: mind a logatomok, mind a zajos szavak esetében a legpontosabban észlelt
szavak egytagúak, ugyanakkor a gyermekek a legtöbb hibát is itt követik el. A szó gyakorisága,
ismertsége (coat) nem támogatja eléggé a felismerést, a fehér zaj maszkírozó hatása vagy a
diftongus felismerésének nehézsége, ill. a krawz logatom esetében a mássalhangzó-torlódás
okozhatta a nehézséget. A mássalhangzó-torlódások feloldása az észlelésben nagyon gyakori
jelenségnek bizonyult, amely általában egy hang kiesésével, vagy képzési helyének előretolódásával k>t, Σ>s, vagy a képzés módjának megváltozásával Σ>tΣ, (l. Kassai 1998. 116.) az
egyszerűsítő, nyelvi gazdaságossági folyamatokat követi. Feltűnő tendencia még az értelmetlen szavak értelmessel való felcserélése: krawz>cause.
2. A mondatszintű egységek észlelése, értése során is a rövid, ismert, gyakori, jelen idejű,
csak a létigét tartalmazó mondatok észlelése általában a legegyszerűbb. Gyakoriak azonban
a szavak szintjén történő, szerkezeti-szemantikai cserék, melyek szófajmegtartóak és tendenciózusan egyirányúak. A többes számú névmást és főnevet gyakrabban váltja fel egyes számú,
mint fordítva, s a határozott névelő határozatlanra cserélődik. Legegyszerűbben felismerhető
igeidő az egyszerű múlt és a befejezett jelen. Az izoláltan elhangzó mondatok elsősorban az
észlelési és szerkezeti szintű értési műveleteket aktivizálják: pl.ahol egy igének több, hasonló
értelmű vonzata van, könnyen felcserélődik a kettő (switch on>off). A mondatértés tapasztalatai azt mutatják, hogy a szerkezeti bonyolutság, ill. a szokásostól (SVO) eltérő vagy az események kronológiai rendjét nem tükröztető szórend azonosítása nehéz.
3. A szövegszintű egységek észlelése, értése a részletinformációk és a szöveg egészének
összefüggései mentén különül el. Legnehezebb a szöveg lényegének megfogalmazása.

Következtetések
Az angol gyermekek anyanyelvi észlelési és értési szintjeinek működését tehát több, különböző súlyú tényező befolyásolja (az input értelmes vagy értelmetlen volta; a szavak, mondatok,
szövegek hosszúsága; a szerkezet bonyolultsága; a szerkezet és a jelentés gyakorisága; általánosítható volta stb.). A felmérés felszínre hozott néhány az anyanyelv-elsajátításban univerzálisnak számító stratégiát (pl. a nyelvi gazdaságosságra, egyszerűsítésre való törekvés). A
GMP tesztsorozat lehetővé teszi továbbá a magyar anyanyelvűekkel való összevetést is (vö.
Simon 2001.), amely során megbízható adatok nyerhetők ugyanazon nyelv anyanyelvként ill.
idegen nyelvként való elsajátításakor használatos percepciós készségek, stratégiák felismerésére. Az ilyen típusú megfigyelés eredményeit a nyelvpedagógia, a nyelvoktatás módszertana kamatoztathatja.
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Szaknyelvek
Ablonczyné Mihályka Lívia
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Mi a szaknyelv? Meggyőződések és dilemmák
Tárgyszavak: szaknyelv, regiszter, szocio- és interkulturális kódoltság

Bár a szaknyelvkutatás nem új területe az alkalmazott nyelvészetnek, mégis manapság ismét rendkívül aktuális, hogy az adott területet több nézőpontból is megvizsgáljuk. A szaknyelv
létezése ma már nem vita tárgya. A szaknyelv – jelen tanulmányban a gazdasági szaknyelv –
kapcsán több nézőpontból is meg kell vitatni olyan kérdéseket, amely a szakmai közvéleményt
– mind a nyelvészek, mind a közgazdászok körét figyelembe véve – foglalkoztatja. Túl kell lépnünk azon az elméleten, hogy a szaknyelv puszta terminológiaként értelmezhető.
Jelen tanulmány bemutatja, hogy a téma, a használat helyszíne és a használók hármas
összefüggéséből kell elemeznünk a szaknyelveket. Egymással kölcsönösen összefüggő elemek együtteséről van szó, mely alkotóelemek szociokulturálisan és interkulturálisan kódoltak.
A tanulmány áttekinti a ’szaknyelv’ értelmezésében bekövetkezett változásokat, a kiváltó
okokat és megkísérli bemutatni a jövőben várható tendenciákat. Bemutatásra kerül a magyar
és olasz nyelvészek felfogása a szaknyelv értelmezése vonatkozásában és annak bizonyítása,
hogy nem a nyelvi kontextus, hanem a nyelven kívüli tényezők határozzák meg, hogy melyik
regisztert használjuk.
A tanulmány célja nemcsak a szaknyelvkutatás, illetve a szaknyelvoktatás értelmezésében
bekövetkezett változások bemutatása, hanem a szaknyelvoktatók, kutatók és szaknyelvet tanuló egyetemi hallgatók észrevételeinek és véleményének az összefoglalása.

1. Szaknyelv – stílusréteg vagy nyelvváltozat?
A szaknyelvek vonatkozásában azonnal le kell szögeznünk, hogy a szaknyelv szociolingvisztikai aspektusból vizsgálva több szinten létezik. Nem a nyelvi kontextus, hanem a nyelven
kívüli tényezők határozzák meg, hogy melyik regisztert használjuk. Sobrero (1993. 71.) szerint
az adott szaknyelvnek több szintje létezik és a regiszter kiválasztását a kommunikáció helye,
nevezetesen a címzett, a téma és a cél határozza meg. Ennek megfelelően tudományos
nyelvhasználati szintről (livello scientifico) és közhasználatú esetleg szakmai köznyelvi szintről
(livello divulgativo).
Az elmúlt évtizedekben rengeteg helyen olvashattunk a szaknyelvekről, mind elméleti, mind
gyakorlati szempontból, de meg kell említenünk, hogy az utóbbi évek szaknyelvi kutatásai
újabb elemzési síkokat is mutatnak. Az elmúlt évszázad hetvenes-nyolcvanas éveinek megváltozott nyelvtudománya bebizonyította, hogy a szaknyelvi elemzéseknek nemcsak a “leglátványosabb” jellemzőket kell vizsgálni, vagyis nemcsak az adott szaknyelv speciális terminológiáját. A kutatók figyelme egyre inkább a szövegnyelvészet, a funkcionális szöveggrammatika, a szövegszemantika, a szociolingvisztika, valamint a szövegpragmatika felé fordult. Mindezeket az új kutatási irányokat fel lehet és fel kell használni bármilyen típusú szakszöveg tanulmányozásánál. Az elemzést lexiko-szemantikai, szintaktikai, és pragmatikai szinten érdemes elvégezni, keresve a különböző szintek közötti összefüggést.
A két-három évtizeddel ezelőtti hazai és külföldi tanulmányok a stílusrétegek tárgyalásakor
foglalkoztak a szaknyelvi stílussal, illetve a tudományos stílussal, amelyet valamennyi munka
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az írásbeli közlés stílusrétegének tart. A mai helyzetet Sebestyén, Wacha és Kiss nyelvrétegosztályozása szemlélteti:
Sebestyén
(1988)
Normatív nyelvváltozat:
irodalmi nyelv
köznyelv
Területi változatok
nyelvjárástípusok
helyi nyelvjárások
Társadalmi nyelvváltozatok:
szaknyelvek
hobbinyelvek
életkori nyelvváltozatok
argó

Wacha
(1992)
Igény szerinti rétegződés:
irodalmi nyelv
köznyelv
népnyelv
Területi-földrajzi rétegződés:
nyelvjárások
Foglalkozások szerinti rétegződés:
szaknyelvek
műhelynyelvek
hobbinyelvek

Kiss
(1995)
Köznyelvi változatok:
beszélt köznyelv
írott köznyelv
Társadalmi változatok:
csoportnyelvek
szaknyelvek
Területi változatok:
nyelvjárások

Társadalmi csoportok szerinti rétegződés:
rétegnyelvek
csoportnyelvek

Mindhárom nyelvész külön-külön megjeleníti a szaknyelveket, mint önállóan létező nyelvi
réteget vagy mint nyelvi változatot. (Grétsy (1964.197.) szerint „a szaknyelvek és a csoportnyelvek összefoglaló pedig célszerűnek látszik a társadalmi nyelvváltozatok kifejezés.”)
Dániel (1982. 340.) teljességgel elítéli a szaknyelv, tudományos nyelv kifejezéseket, ezek
helyett szakmai, tudományos nyelvhasználatról beszél és én is ezzel értek egyet.
Az olasz nyelvészek véleményét a következő táblázat illusztrálja.
Pellegrini
(1960)
Hagyományos dialektus

Mioni
(1975)
Helyi dialektus

Gyenge/városi dialek- Provincia központú ditus
alektus
Regionális olasz
Informális olasz
Olasz köznyelv vagy
Hivatalos beszélt nyelv
standard vagy irodalmi
nyelv
Aulikus nyelv

De Mauro
(1980)
Egységes olasz népnyelv

Berruto
(1987)
Olasz szleng

Informális, regionális
olasz
Standard olasz
Tudományos nyelv
Szaknyelv

Informális olasz
Regionális olasz
Beszélt nyelv

Neo-standard
Irodalmi nyelv
Műszaki-tudományos
nyelv

2. Szakmai tudás + nyelvtudás = szakmai kommunikáció?
Hangsúlyozni szeretném, hogy a szaknyelvet és a szakmai kommunikációt tanulmányozva
mindig a gazdasági szférában használatos szaknyelvet és szakmai kommunikációt értem. Elfogadom Borgulya (2001) azon állítását, hogy a szakmai kommunikáció is nagy változásokon
ment át az elmúlt évtizedekben és az alkalmazott nyelvészek részéről még nem történt olyan
komplex elemzés, amely összefüggésébe helyezve leírja jellemzőit és lényegét. Ez egy olyan
feltárandó terület, amelyre az interdiszciplinaritás a jellemző. Figyelembe kell venni a kultúra,
a szakma és a szaknyelv viszonyát és ezen tényezők közötti összefüggéseket. A szaknyelv
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s szakmai kommunikáció megvalósításának egyik eszköze. A szakmai kommunikáció sikeressége több tényezőtől függ – szituáció, téma, szándék, kommunikációs partner –, s nem lehet
egyik vagy másik tényező fontosságát kiemelni. A sikeres szakmai kommunikáció az összes
tényező figyelembevételével mehet csak végbe. McLuhantől, a Gutenberg – galaxis szociológusától tudjuk, hogy a médium maga az üzenet, azaz a közeg befolyásolja az üzenetet (Balázs 2002). A három kommunikációs írói korszak – élőbeszéd, írás, közvetett élőbeszéd – mind
alapvető nyelvi változásokkal járt együtt. És máris itt vagyunk a negyedik korszakban, az információ forradalmának időszakában.

3. Szakmai kommunikáció = szaknyelv?
Ha a 80-as években elterjedt kommunikatív nyelvoktatást és az ezt segítő elméleteket tekintjük a modern szaknyelvoktatás és kutatás alapjának, akkor ki kell jelentenünk, hogy az elmúlt évtizedek olyan tapasztalatokkal gazdagították mindkettőt, amit nem lehet figyelmen kívül
hagyni:
– Ugyan a kód ismeretén belül a szakszókincs kiemelkedő fontosságúnak bizonyult, nem
lehet eltekinteni a szakterminológia megértésének szakmai ismeretekben gyökerező jellegétől.
– Le kell szögeznünk, hogy a szaknyelv nem csupán szókincsben tér el a köznyelvtől.
Egyébként is hol a határ a szaknyelv és a köznyelv között?
– El kell fogadnunk, hogy a szaknyelvet egy adott diskurzus-közösség használja kommunikatív céljainak a megvalósítására.
– Soha nem tapasztalt jelentőséggel bírnak a szaknyelvi műfajok és szövegtípusok ismerete.
– Az oktatási oldalról rendkívüli jelentősége van, hogy a befogadó oldal szükségleteinek
ismerete, majd időnkénti felülvizsgálata elengedhetetlen, tehát a szükségleteket mindig
alaposan meg kell vizsgálni, mind az adó, mind a vevő oldaláról
– A szaknyelv tehát része az általános nyelvnek, amely elsősorban szakmaspecifikus helyzetekben jut kifejezésre.
– Az Ehnert-féle felosztás tekintendő elfogadhatónak, amely a szaknyelvet vertikális és
horizontális síkon is felosztja. A vertikális sík tetején a legelvontabb, tudományos szint
jelenik meg, míg középen van a szakma szervezői által beszélt szaknyelv és az alján az
ún. foglalkozási nyelv. A horizontális sík a szakmán belüli azonos kategóriákat tartalmazza.
– A szaknyelvoktatás szempontjából elsősorban a szaknyelvi szituációs adekvátságra és a
kellő szaknyelvi kompetencia kialakítására és fejlesztésére kell a hangsúlyt fektetni. Túl
kell lépni azon az elméleten, hogy a szaknyelvoktatás jó része még mindig a szakterminológia ismeretén alapul, vagy horribile dictu fordításból áll. Arra kell törekedni, hogy a
szakmai kommunikatív kompetencia kerüljön előtérbe.

4. Szaknyelvoktatás – új kihívás?
A XX. század utolsó negyede óriási változásokat hozott az egész emberi társadalom számára. E változások alapvetően átformálták a technikát, a termékszerkezetet, az áru-, pénz-, és
a munkaerőpiacot, magát az egész gazdaságot. A gazdasági szaknyelvet oktatóknak mind
tananyagaikban, mind módszereikben ezeknek az új kihívásoknak kell megfelelni.
A közgazdasági felsőoktatásban egyetemi szinten a záróvizsgára bocsátás feltétele középfokú, gazdasági szakmai nyelvvizsga megléte két nyelvből. A győri Széchenyi István Egyetem
Nemzetközi Kapcsolatok szakos hallgatóinak a nyelvi követelményei megegyeznek a közgazdász hallgatói követelményekkel. Jelenleg a hallgatók többsége az utolsó pillanatban megszerzi a nyelvtudást igazoló bizonyítványt, de még mindig akadnak néhányan, akik „nyelvi korlátok”
miatt kényszerülnek arra, hogy később vegyék át diplomájukat. Az okok keresése, feltárása, il-
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letve a probléma megoldása nem tárgya a jelen tanulmánynak, de közgazdasági egyetemeken
és főiskolákon oktatóknak – nemcsak a szaknyelvet oktatóknak – lehetőséget kellene adni,
hogy megvitassák a szaknyelvoktatás mai helyzetét és közösen kialakítsák a megváltozott körülményeknek megfelelő stratégiát.
A gazdasági és társadalmi voltozások következményeként a szaknyelvoktatásban is más
szemléletnek kell érvényesülni. A szaknyelvet oktatók felelőssége és feladata, hogy meggyőzzék a szaktanszékek oktatóit, hogy a mai értelemben használt „szaknyelv” nem egyenlő bizonyos számú ún. szakszó ismeretével. A szaknyelvi képzés összetett folyamat, ahol a képzés
alanyait – a lehetőségekhez képest optimális körülmények között – a vevő, vagyis a gazdasági
élet támasztotta igények szerint kell oktatni. Nem újfajta készségek kialakításáról van szó, hanem hangsúlyeltolódásról. A szakmai nyelvtudás akkor hasznos a társadalom szempontjából,
ha piacképes.
A szakmai és nyelvi ismeretek szoros kapcsolatban vannak egymással – mindez vonatkozik a szaknyelvet tanulóra és a szaknyelvet oktatóra egyaránt. A gazdasági szaknyelvet oktatók
többsége – kevés kivételtől eltekintve- nem közgazdász végzettségű, de a közgazdászokkal
együttműködve megfelelő színvonalon és biztonsággal képes az adott szaknyelv oktatására.
Hangsúly az együttműködésen van, amire több pozitív példa is előfordult a győri Széchenyi István Egyetemen.

5. Összegzés
Senki sem vitatja, hogy a gazdasági szaknyelv kutatására és a gazdasági szaknyelv oktatására szükség van. Csakhogy a szaknyelvet oktatóknak szükségük lenne egy minden részletre kiterjedő, átgondolt és megvalósítható koncepcióra annak eldöntésére, hogy „mi a szaknyelv”.
(Itt nem arra gondolunk, hogy jelenleg akkreditált szakmai nyelvvizsgán mi a követelmény).
A gazdasági szaknyelv talán a közelebb áll a köznyelvhez, ami részben előny, részben hátrány.
A műszaki, jogi, orvosi, természettudományi szaknyelvek jellegzetességei viszonylag jól meghatározhatók, míg a gazdasági nyelv rendkívül bonyolult és összetett kategória. A gazdasági
szaknyelv manapság egyre inkább előtérbe kerül, s nemcsak a közgazdasági képzés kapcsán.
Ennek kiváltója nemcsak a minden szakterületen tapasztalható nemzetközi kapcsolatok, hanem az a tény, hogy ez a leginkább nyitott nyelvi réteg. A gazdasági szaknyelv oktatása új távlatokat nyit meg a szaknyelvet oktatók számára, amennyiben figyelembe veszi
a gazdasági élet nyelvhasználati igényeit és nyelvhasználati jellemzőit. Nagyobb figyelmet kell
fordítani a szaknyelvet oktatók továbbképzésére és műhelybeszélgetéseket kell szervezni
a szaknyelv oktatása és a kutatási stratégiák területén (éppen a közelmúltban erre volt egy követendő példa: a PTE Doktori Iskoláján belül Kurtán Zsuzsa és Borgulya Istvánné szervezésében).
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Az orvos–beteg találkozások kihívásai:
speciális problémák az orvos–beteg interjúk során
Tárgyszavak: orvos–beteg találkozások, kritikus helyzetek, nyelvzavar, kommunikációs problémák,
kommunikációs stratégia, szaknyelv

Az orvos–beteg kapcsolat folyamatában a pszichológiai történések egész tárháza van jelen
és fejti ki pozitív vagy negatív hatását. Ezen történések tettenérésének feltétele egyrészt az ott
generálódó mechanizmusok kognitív ismerete, másrészt az azok kezelésére irányuló gyakorlati
jártasság. A gyógyítómunka összetettsége, a kezelhető betegségek sokfélesége és nem utolsó
sorban az orvosok és betegek személyiségének és viselkedésének óriási változatossága miatt
nincsen minden orvos–beteg találkozásra jellemző séma. Léteznek azonban olyan szabályszerűségek, általánosítható jelenségek, amelyek megértése minden orvost közelebb vihet a hatékony konzultációs viselkedés kialakításához.
Az orvoslás történetében a kommunikációnak mindig is hangsúlyos szerepe volt, hiszen
nem mindegy, hogy az orvos miként közelít a beteghez, hogyan mondja el a betegségeit és mit
tesz annak érdekében, hogy bevonja a beteget a gyógyítás folyamatába. Napjainkban különösen fontos, hogy az orvos-beteg kapcsolat a kölcsönösség talaján álljon és a beteg aktív résztvevője legyen a saját egészségével kapcsolatos döntéseknek. A mai modern társadalmunkban
a hagyományos, tekintélyelvre épülő orvosi viselkedés elveszítette funkcióját, mert
a betegek egyre növekvő autonómia-igénye nem fogadja el az irracionális orvosi tekintélyt. A
mai orvos–beteg kapcsolat nagyon bonyolulttá vált, az orvos igen sokféle emberrel találkozik és
az új helyzet azt is megköveteli, hogy az interakció ne sémaszerű, hanem individuálisan kialakított legyen, tehát az orvos az adott beteg pszichés szükségletei szerint kommunikáljon minden
egyes helyzetben.
A kommunikációs készség és empátia képessége nem velünk született adottság, hanem
fejleszthető, tanulható magatartási forma. Az orvosok részéről elsősorban arra irányul, hogy kifejlesszék a beteg elfogadásának készségét. Napjaink magyar orvosképzésében az orvoslás
humán vonulatát képviselő diszciplinák szerencsére egyre erősebben éreztetik hatásukat,
a szemléleti lemaradás azonban még mindig érezhető, ha a magatartástudományoknak a curriculumban betöltött helyét a nyugat-európai és amerikai egyetemekével összehasonlítjuk.
Ezért is vélem úgy, hogy az orvosi szakfordítóképzés tantervében, mely a fordítói kompetencia kialakításán túl az orvosi szakma gyakorlásához kötődő magasszintű nyelvi készségeket
hivatott létrehozni, az orvosi kommunikáció tanításának mindenképpen helye van. Különösen
fontosnak tartom, hogy az orvos-beteg találkozások bizonyos szabályszerűségeinek ismerete
mellett egyfajta érzékenység, ún. értő figyelem alakuljon ki az orvostanhallgatóban a beteg
egyéni szükségletei iránt, és képesek legyenek befogadni a betegnek az orvos felé áramló információit, verbális vagy nem-verbális üzeneteit.
A négyféléves „orvosi kommunikáció a mindennapi orvosi gyakorlatban” című tantárgy lehetőséget teremt mind a kommunikációs alapismeretek elsajátítására, mind pedig arra is, hogy a
hallgatók olyan speciális esetekkel is találkozzanak, melyek fejlett kommunikatív készséget,
nagyfokú empátiát igényelnek. A WHO 1993-as, a témával foglalkozó dokumentuma, mely az
orvos-beteg konzultációt és ebben a kommunikáció szerepét a diagnózis és gyógyítás alappilléreként tartja számon, a kommunikációs készségeket két egységre, ún. kommunikációs
alapkészségekre, továbbá emelt szintű, fejlett kommunikációs készségek kialakítására bontja
és oktatását is eszerint javasolja.
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Az alapkészségek elsősorban az orvos–beteg interperszonális készségeket, az információgyűjtés módjait valamint az információt adó, betegfelvilágosító készségeket foglalják magukban
és ismereteket igényelnek a következő területekre vonatkozóan:

Interperszonális készségek
–
–
–
–
–

a megfelelő környezet megválasztása,
a kommunikáló partnerek egymáshoz való térbeli viszonyának jelentősége,
az adott kultúra normáinak megfelelő üdvözlés,
aktív, értő figyelem, mely egyaránt tartalmaz verbális és nem-verbális elemeket,
a megfelelő nyelvi fordulatok megválasztása: az orvosi zsargon lehetőség szerinti kerülése, érthető, világos nyelvhasználat, a túlságosan nagy rémületet okozó szavak tapintatosabb megfogalmazása,
– empátia, érdeklődés, tisztelet a beteg és problémája iránt, együttműködőkészség kinyilvánítása a beteg igényei és gyógyulása érdekében,
– az interjú zárása a probléma újrafogalmazásával, összefoglalással a szociokulturális
normáknak megfelelően.
Az interperszonális készségek elsősorban arra hívják fel az orvostanhallgatók figyelmét,
hogy egyáltalán nem elegendő annak az ismerete, hogy hogyan kell a betegséget felismerniük,
legalább annyira fontos az is, hogy ismerjék a betegnek a betegségéhez való érzelmi viszonyulását, reakcióit, stb.

Az információgyűjtés módjai
– a beteg bevonása a diagnózis megálapításának folyamatába,
– egyensúlyteremtés az ún. nyitott és zárt kérdések között,
– a csend jelentősége: időt ad a betegnek, hogy jobban, pontosabban ki tudja a gondolatait
fejezni,
– a beteg elvárásainak tisztázása, annak a pontos ismerete, hogy mit vár a konzultációtól,
– a beteg panaszközlésének időrendbeli csoportosítása, az információ áradatának finom
irányítása,
– összefoglalás, a lényeges pontok kiemelése.

Információt adó készségek, a beteg felvilágosítása
–
–
–
–
–
–

egyszerű, világos nyelv használata; az orvosi zsargon kerülése,
a fontos, megjegyzendő információ első helyen történő említése,
az információ kisebb, könnyebben érthető egységekben való közlése,
az ismétlések jelentősége: a lényeges gondolatok érthető újrafogalmazása,
ismeretterjesztő segédanyagok, brossúrák használata,
összefoglalás.

A konzultációs alapkészségek elsajátítása leginkább azt segíti elő, hogy az orvostanhallgatók megismerkednek a beteg-centrikus interjú-modell keretein belül a helyes viselkedés és
konzultációs stílus normáival és azt egyben megtanulják alkalmazni az ún. szabályszerűbb
helyzetekre. Az orvos–beteg találkozások folyamán a fő kommunikációs nehézségeket azonban a speciális esetek okozzák. A fejlett kommunikációs készségeket igénylő speciális esetek
négy csoportba oszthatók:
– speciális társadalmi csoportok
– (nyelvi, kulturális különbségek, stb.)
– speciális betegségcsoportok
teremtette nehézségek
– speciális személyiségjegyek
– speciális klinikai helyzetek
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A WHO dokumentuma a kommunikációs készségek elsajátítására az angol ASPIRE betűszó alapján a következő szempontokat tartja meghatározónak:
A – activity -tevékenység (a készség elsajátítása tanulás, gyakorlás útján)
S – support – támogató, megerősítő légkör biztosítása
P – partnership – egymás segítése
I – integration – a korábbi tapasztalat és a tanulandók közti kapcsolat létesítése
R –reflection – az új anyag értékelése
E – explicitness – a célok és módszerek világos megfogalmazása

Az orvosi kommunikáció tanítása a szakfordítóképzés programjába oly módon illeszthető,
hogy IV. évfolyamon az ún. kommunikációs alapismereteket tűzzük ki célul, ötödéven pedig
mód nyílik olyan esetek, szerepek végiggondolására és elsajátítására, melyek a gyakorlás útján
segítenek a magasabb szintű kommunikációs készségek kialakításában.
Sokéves szaknyelvoktatói munkám során, kérdőívekkel, interjúkkal igyekeztem összegyűjteni azokat a nehézségeket, amelyeket az orvostanhallgatók reális veszélyként élnek meg
az orvos–beteg konzultáció folyamán. A leggyakrabban megfogalmazott aggodalmak a következők:
– A beteg érzelmi megnyilvánulásait nem tudom kezelni (sírás, agresszív viselkedés, stb.).
– A beteg az erős fájdalma miatt krízis helyzetbe kerül.
– A beteg nem tanúsít megértést, nem együttműködő.
– Bizalmas információt közöl, ami esetleg fontos lehet.
– Nem biztos, hogy tudom a választ a beteg kérdéseire.
– Idegesnek vagy nem hozzáértőnek tűnök.
– Nem tudom az interjút folytatni, „elfogynak” a kérdéseim.
– Mivel folyton önmagamat ellenőrzöm, nem figyelek eléggé a beteg által elmondottakra.
– Ügyetlennek, tapasztalatlannak tűnök, amikor a beteggel kommunikálok.
– A beteg nem szereti ha nem az orvos vizsgálja meg.
– A beteg kérdései vagy válaszai zavarbaejtőek lehetnek (személyes kérdéseket tesz fel).
– A beteg össze-vissza beszél, fecseg és nem tudom jól irányítani.
– Nem mindig tudom pontosan, hogy hogyan viselkedjem (kézfogás, a beteg megérintése,
stb.).
A továbbiakban két olyan területet emelnék ki, melyek igazi kihívást jelentenek az orvostanhallgatók számára és komoly kommunikációs nehézségek elé állítják őket: a rossz hír közlése,
a meggyőző kommunikáció módja (pl. életforma megváltoztatására utaló meggyőzés).

A rossz hír közlése
A rossz hír állítja minden bizonnyal a legnehezebb helyzetekbe az orvost a munkája során,
hiszen érzékenységet, őszinteséget, a segítő szándéka egyértelmű kinyilvánítását, a nyelvi
fordulatok helyes megválasztását, a finomságok iránti fogékonyságot várja el az orvostól.
Ha azonban sikerül ezeknek az elvárásoknak megfelelnie, terápiás hatása is lehet azáltal,
hogy a beteg bizonytalanságérzetén sokat javíthat, és segíthet az új információ feldolgozásában és az új helyzethez való alkalmazkodásban. Az elmúlt évtizedek gyakorlata és a rendelkezésre álló kutatási adatok azt mutatták, hogy az orvosok nem szívesen tárták fel a betegeiknek
a rossz hírt, vagy ha még úgy is vélték, hogy ezt megtették, az információ az esetek többségében nem jutott el a beteghez. Ennek számtalan oka lehetett: az orvosi zsargon, a túlzott technikai nyelv használata, az eufemizmusok használata, melynek igazságot leplező, szépítő szerepe van, a beteg izgalma vagy erős fájdalma – mindezek a tényezők ugyanis nehezítik a beteg számára az információ befogadását.
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Mi okozza a rossz hír közlésének nehézségeit?
– A hírközlő felelősséget érez és úgy véli ő maga is hibáztatható a helyzet bekövetkezése
miatt.
– Nem tudja hogyan kell feladatát a beteg érdekében a lehető legjobban ellátnia.
– A korábbi negatív élmények gátlólag hatnak.
– Félelem amiatt, hogy a beteg családi viszonylatai felborulnak.
– Aggodalom a következmények miatt (fájdalom, szociális és anyagi veszteségek stb.)
– Félelem a beteg érzelmi reakcióinak kiszámíthatatlansága miatt.
– A kapcsolat áttekinthetetlensége, kiszámíthatatlansága miatti aggodalom.
– A helyzet súlyos érzelmi megterhelést jelent az orvos számára, mely zavart okoz a saját
szerepének helyes megítélésében is.
A szakirodalom három gyakorlatban használt modellt különböztet meg a rossz hír közlésére, mely egyben három különböző konzultációs stílusra és helyzetkezelő technikára épül:
– a tradícionális, évtizedeken át működő a beteg elől az információt teljesen elzáró modell:
– Az orvosi tekintélyre alapoz, arra, hogy az orvos ismeri leginkább a beteget és a beteg
érdekeit, a legjobb magatartás, ha megvédjük a beteget a rossz hírtől – ez természetesen tarthatatlan, az emberi jogokat és méltóságot teljesen figyelmen kívül hagyó álláspont, az orvos-beteg kapcsolat teljes széteséséhez vezet.
– a rossz hírt teljesen feltáró modell:
– Azon a másik, ugyancsak végletes állásponton alapul, hogy minden betegnek, egyéni
szempontokat nem szem előtt tartva, tudnia kell a betegségével kapcsolatos bármilyen
információt, és a döntéseit a nehéz helyzetekben önmagának kell meghoznia. Ez az út
sem járható azonban, mert a legapróbb részletekre is kiterjedő, mindent feltáró információ a beteggel szemben tapintatlan, további rémületet okoz, továbbá a felelősséget
a betegre hárítja teljesen.
– a rossz hír közlésének az adott betegre szabott modellje:
– Pszichológiai és szociológiai megfontolásokon alapul, és a következő feltételezéseket
tartja szem előtt:
– az emberek különböző módon igénylik az információt és különbözőek az együttműködést tekintve,
– az információ feldolgozása és a rossz hírhez való alkalmazkodás hosszú folyamat,
időt igényel,
– csak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen és egymás tiszteletén alapuló kapcsolat
segíti a beteget abban, hogy az új helyzetet sikerüljön feldolgoznia.
E modell alapján az orvos nem hoz egyoldalú döntéseket, a rossz hír feldolgozása a beteggel együtt, annak pszichés szükségletei szerint történik.
Természetesen nem állítom, hogy egy ilyen lelkileg megterhelő szituációt az orvostanhallgatók, gyakorlati tapasztalat híján kezelni tudnak; célom elsősorban az, hogy megismertessem
a hallgatókat a magatartástudományok e témában elért legfrissebb kutatási eredményeivel, és
igyekezzem őket terelni a betegcentrikus, a beteg fizikai és lelki szükségleteire egyaránt figyelő
konzultációs stílus kialakítása irányába.
A rossz hír közlése az utóbbi modell szerint a következő két kulcsfontosságú probléma elé
állítja az orvost: mennyi információt közöljön, és milyen módon közölje azt a beteggel. Az orvosnak mindenképpen a beteggel fenntartott folyamatos kapcsolat, a beteg személyiségéről
szerzett ismeretei alapján kell mérlegelnie és eldöntenie az információ mennyiségét, az igazi
nehézséget azonban a közlés módja jelenti,és ebben a saját szerepének a helyes értelmezése.
Az orvosnak az ilyen nehéz helyzetben, időt és fáradságot nem kímélve bármikor a beteg rendelkezésére kell állnia, erősítenie kell a beteget, megértést kell tanúsítania a beteg megnyilvánuló érzelmeivel kapcsolatban, alternatívákat javasolnia és nem utolsó sorban a saját esen-
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dőségét sem szabad lepleznie, így válik ugyanis a kapcsolat őszintévé és a beteg számára
emberivé, biztonságossá.
A rossz hír közlése folyamán a következő célokat tűzhetjük ki:
– a hír első közlése legyen tapintatos, kellő érzékenységet tanúsítva a beteg iránt,
– az orvos kerülje a technikai kifejezéseket, de az eufemizmusukat is, mely az igazságot
némileg leplezi,
– a reményt mindenképpen ültesse el a betegben,
– tegye világossá a beteg számára, hogy a probléma további megbeszélése céljából
bármikor a rendelkezésére áll .
A rossz hír közlésére vonatkozó stratégiák a következők:
– a hír közlését megelőző terv kialakítása,
– ismeretszerzés arról, hogy a beteg mit gondol önmaga betegségéről,
– a beteg kapja meg annak a lehetőségét, hogy az információ mennyiségét és az ahhoz
szükséges időt önmaga határozza meg,
– a beteg kapjon időt az információ feldolgozására,
– a rossz hírt valamilyen alternatíva vagy jó hír enyhítse,
– a beteggel soha nem szabad valótlan híreket közölni,
– a probléma kezelésére vonatkozó további terv létrehozása.

A meggyőző kommunikáció
A meggyőző kommunikáció kutatói egyetértenek abban, hogy a meggyőzés hatása nem
ítélhető meg kizárólag a forrástól a vevőhöz jutó közlemény közvetlen, rövidtávú hatása alapján, továbbá hogy a meggyőzés hatása minden esetben attitűdváltozásból ered, amely aztán
megváltoztatja a véleményt, az észlelést, az affektust és a cselekvést. Az attitűd az egyénben
meglévő pszichológiai folyamatok struktúrája, s az egyén megfigyelhető viselkedéséből lehet rá
következtetnünk. A kutatások azt mutatják, hogy nagyobb mértékben változtatja meg az attitűdöt az olyan elrendezés, amikor a közlemény elején szerepelnek a meggyőzendő egyén számára kívánatos mozzanatok.
A meggyőző kommunikáció orvos–beteg kapcsolatokra vonatkozó implikációi a következők:
A meggyőző kommunikáció alkalmazásának leggyakrabban előforduló helyzete a betegnek
az életmódváltoztatásra irányuló meggyőzése (pl. dohányzás, alkohol, mozgáshiány, stb.).
A betegeknek az egészségről, betegségről kialakított magyarázó modelljét, valamint az
egészség, betegség megítélését három tényező befolyásolja: mennyire érzik magukat kiszolgáltatottnak egy adott betegséggel szemben, mennyire veszik komolyan a lehetséges súlyos következményeket, s ebből adódóan mennyire nyitottak a változtatásra, a probléma megoldására.
A meggyőzés folyamata a következő lépések alapján képzelhető el:
– információgyűjtés a betegnek az egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos attitűdjéről,
– tájékoztatás – a beteg attitűdjének birtokában a kommunikációs alapkészségek szabályai
szerint (rövid, érthető, tagolt információ, stb.),
– a probléma megoldására vonatkozó terv létrehozása a beteggel közösen (negotiation),
– a probléma újraértékelése a beteget segítő légkörben.
A rossz hír közlésére, továbbá a meggyőző kommunikációra vonatkozó készségeket a
scenáriokra épülő szerepjátékok alapján tudják az orvostanhallgatók leginkább elsajátítani. A
szerepjáték legnagyobb előnyét abban látom – és ezt elsősorban a szaknyelvi óra hivatott megteremteni – hogy az orvoslás biomedikális aspektusa mellett az interjú pszichoszociális tényezőinek is komoly jelentőséget tulajdonít. A pszichoszociális tényezők pedig mind a rossz hír
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közlése esetén, mind pedig a meggyőző kommunikáció folyamán különös figyelmet érdemelnek.

IRODALOM
BIRD J, COHEN-COLE SA: The Medical Interview. The Three Function Approach. St. Louis, Mosby, 1991.
BUDA B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp., Animula Kiadó, 1994.
BUDA B.: Fejezetek az orvosi szociológia és társaslélektan tárgyköréből. Bp., 1994.
CSELOVSZKYNÉ TARR KLÁRA: Tabu és eufemizmus az egészségügy nyelvében. Medicina et Linguistica,
1999.
HELMAN, C. G.: Kultúra, egészség és betegség. Melania Kiadó Kft., 1998.
KLEINMANN, A.: Patients and Healers in the Context of Culture. Berkeley, University of California Press,
1980.
LIPKIN M.: The Medical Interview and Related Skills in Office Practice of Medicine. Edited by W. T. Branch.
970–986.
MOLNÁR P.–CSABAI M.: A gyógyítás pszichológiája. Bp., Springer-Verlag, 1995.

Dobos Csilla
MISKOLCI EGYETEM

Nyelvhasználat a jogi eljárásban
Tárgyszavak: nyelv és jog, fordítás, szaknyelv

Előadásomban a rendőrségen, az ügyészségen és a bíróságon zajló kommunikációs folyamatot szeretném röviden bemutatni. Ennek az ún. intézményspecifikus jogi szaknyelvi kommunikációs folyamatnak (a továbbiakban: IJSZK) a kezdetét rendszerint laikusok narratívái,
a lezárását pedig a bírósági ítélet meghozatala jelenti.
Melyek azok a speciális ismérvek, amelyek megkülönböztetik a fent említett intézményekben folyó kommunikációt a hétköznapi vagy az egyéb intézményekben folyó kommunikációs folyamatoktól?
Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Nyelvhasználat a jogi eljárásban.
Nyelvi átfordítás és ténykonstitúció a jogi tényállás megállapításának folyamatában c. kutatás,
amelyet a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai, valamint Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszéke végez Szabó Miklós professzor úr irányításával.
A kutatás bírósági perekben, illetve az azt megelőző rendőrségi és ügyészségi eljárásokban vizsgálja a ténymegállapítás folyamatát, vagyis azt a folyamatot, amelynek során az eljárásban részt vevő személyek hétköznapi nyelven előadott történetei jogi szaknyelven megfogalmazott tényállásokká formálódnak át. A rendőrségen és a bíróságon készített hangfelvételek és mélyinterjúk alapján kíséreljük meg végigkövetni ezt a folyamatot, feltárva ezenközben
az intézményspecifikus jogi kommunikáció szakaszait, az egyes szakaszok jellemzőit, valamint
a szakaszokat összekötő folyamatokat.
Térjünk most vissza a feltett kérdéshez és induljunk ki abból a megállapításból, hogy a jogi
szaknyelvi kommunikáció – az egyéb szaknyelveken folyó kommunikációhoz hasonlóan – négy
fő típusra osztható:
I. azonos szakterületet képviselő szakemberek egymás közötti kommunikációja
(pl. a bíró és az ügyvéd vagy az ügyész kommunikációja);
II. különböző szakterületet képviselő szakemberek kommunikációja
(pl. a bíró kommunikációja az orvosszakértővel);
III. azonos szakterületen belül különböző pozícióval és – ennek következtében – különböző
szakmai és háttérismerettel rendelkezők kommunikációja
(pl. a bíró és az írnok kommunikációja);
IV. szakember és laikus közötti kommunikáció
(pl. a bíró és a vádlott kommunikációja).
A jogi eljárásra jellemző intézményspecifikus kommunikáció döntően szakemberek és laikusok közötti kommunikáció. Ebből a tényből következik a jogi szaknyelv alapvető és tulajdonképpen megoldhatatlan problémája, mely szerint a jogi szaknyelvnek két címzettje, mégpedig
két, különböző világlátással és eltérő tudással rendelkező címzettje van: egyfelől a jogászok,
másfelől a laikusok. Az eltérő ismeretek az adott jogi eljárásra és a háttérismeretekre egyaránt
vonatkoznak.
A bíró ismeri a jogilag releváns tényállási elemeket és ismeri azok megvalósulásának a következményeit, vagyis a Btk-ban meghatározott büntetést. Ezzel szemben a gyanúsított vagy
vádlott általában nem rendelkezik az említett ismeretekkel.
A bíró a különféle rendőrségi és ügyészségi iratokból, valamint a vádlott vallomásából kap
információt a jogeset alapját képező történésekről. A vádlott ezzel szemben ismeri a valóságbeli történést és az eljárás különböző szakaszaiban diskurzusok, valamint narratív elbeszélések formájában számol be róla.
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A szakember számára csak a jogszabályban rögzített törvényi tényállások és tényállási
elemek a relevánsak, a bíró a tárgyalás során ezeket és csak ezeket akarja megtudni. A vádlott
ezzel szemben saját – vélt vagy valós – érdekeit szem előtt tartva, laikus világlátásának megfelelően beszéli el a történéseket, következésképpen a vádlott narratívái a történést annak jogilag irreleváns részleteivel együtt tartalmazza. Ezt mutatja az alábbi idézet is, amelyik a
Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán készült felvételből származik. Az
anyagot ez év januárjában egy gyanúsított kihallgatásán rögzítettük:
... Elmentem az autóhoz és megcsináltam, majd elindultam volna hazafelé, mert már nagyon fáradt voltam meg sötét is volt, meg fáztam nagyon. A feleségemnek meg megígértem,
hogy viszek neki a boltból kenyeret. Ahogy elindultam a személygépkocsival, mentem vagy
úgy kétszáz métert, amikor a lámpával a rendőrök leköröztek. Megijedtem, mert nem tudtam,
mi történt. Lementem az út szélére, aztán megálltam. Aztán a rendőrök igazoltattak és megszondáztak. Arról, hogy ittam egy keveset, nem mondtam semmit, de mivel megszondáztak,
úgy gondoltam, úgyis mindegy, mit mondok. A szonda nem mutatott semmit, de én aztán mégis
elismertem, hogy a Z kocsmában ittunk az XY-ékkal egyet, mert G-nek most lett gyereke. Ez
már a negyedik neki.

A büntető eljárásban a gyanúsított vagy a vádlott legfőbb célja az, hogy a számára legkedvezőbb ítélet szülessen, ezért megnyilatkozásai a legritkább esetben felelnek meg az ideális
interlokútorral szemben támasztott követelményeknek. A rendőrségi kihallgatáson és a bírósági
tárgyaláson nem érvényesek, illetve jelentős mértékben módosulnak az általános beszédhelyzeteket jellemző társalgási maximák és konverzációs stratégiák.
A jogi szaknyelvi kommunikáció a laikus számára idegen, imperatív környezetben zajló
kényszerű kommunikáció, amelyben már a diskurzus megkezdése is kötelező és kikényszeríthető lehet (elővezetés, idézés stb). Mindez az intézményspecifikus jogi kommunikációra jellemző feszültségekhez vezet.
A feszültségek egyik további forrása a szaknyelv és a köznyelv közötti eltérésekből adódik.
Komoly akadályt jelent a kommunikációban, hogy a laikusok nem ismerik a jogi szakszavak jelentését, továbbá azoknak a köznyelvből átvett szavaknak a jelentését sem, amelyeket a jog
sajátságos jogi értelemben használ (pl. a zártörés nem a magánlaksértés egyik módja, hanem
az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények egyike).
A jogi műveltség hiányán kívül további problémát jelent és a feszültséget fokozhatja a laikusok
általános műveltségének a hiánya.
Kutatásunk hipotézise szerint (Szabó 2000.) a valóságbeli történésektől a jogerős tényállásig vezető út fordítások/átfordítások sorozataként értelmezhető. A fordítás fogalmát ebben az
esetben nem a hagyományos nyelvészeti értelmezésben használjuk, hanem egy átfogóbb filozófiai, nyelvfilozófiai értelemben.
Az egyik legáltalánosabb definíció szerint a fordítás a forrásnyelvi szöveg helyettesítése ekvivalens célnyelvi szöveggel (Klaudy 1994. 69). Az intézményspecifikus jogi szaknyelvi kommunikáció vizsgálatakor a fordítást természetesen nem interlingvális (nyelvek közötti), hanem –
jakobsoni értelemben – intralingvális (nyelven belüli) fordításként értelmeztük, s kutatásunkban
ezt a folyamatot, illetve ennek eredményét vizsgáljuk.
A fordításelméleti szakirodalom az interlingvális fordítások különböző fajtáit tárgyalja, mint
például írott szöveg írásbeli fordítása, írott szöveg szóbeli fordítása, hangzó szöveg szóbeli
fordítása és hangzó szöveg írásbeli fordítása. Ezeknek a típusoknak a megfelelőit megtaláljuk
az IJSZK-ban is. Például:
a. Írott szöveg írásbeli fordításával találkozunk az IJSZK-ban, amikor a feljelentés alapján
elkészül a nyomozást elrendelő határozat, vagy az ügyészségi vádindítvány alapján az
ítélet.
b. Írott szöveg szóbeli fordítására kerül sor az IJSZK-ban, amikor a vádat a vádirat alapján
ismertetik.
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c. Hangzó szöveg szóbeli fordításával találkozunk a rendőrségi kihallgatásokon, amikor
a kihallgató tiszt összegzi a gyanúsított vagy a tanú vallomását, mielőtt azt jegyzőkönyvbe venné. A vallomás jegyzőkönyvbe vétele arra példa, amikor a hangzó szöveget
írásban fordítják le.
d. Hangzó szöveg egyidejű szóbeli fordításával az IJSZK-ban nem találkozunk, azonban a
hangzó szöveg szakaszos szóbeli fordítása a bírósági tárgyalások egyik jellemzője.
A vádlott és a tanúk vallomását a bíró ugyanis jogi szaknyelvre fordítja mielőtt diktafonba mondja. Később ennek a felvételnek az alapján készíti el az írnok a tárgyalás jegyzőkönyvét.
Az IJSZK első szakaszában a forrásnyelvi szövegnek a laikusok és a szakemberek között
folyó diskurzusok és a laikusok narratívái felelnek meg. A célnyelvi szövegeknek az IJSZK-ban
általában szakemberek narratívái felelnek meg:
Interlingvális fordítás
forrásnyelvi szöveg (FSZ)
célnyelvi szöveg (CSZ)

Az IJSZK-ra jellemző intralingvális fordítás
laikusok narratívái (LN)
szakemberek narratívái (JN)

A jogi narratívák csak abban az esetben állíthatók párhuzamba a laikusok narratíváival, ha
utóbbiakból elhagyjuk a jogilag irreleváns elemeket:
LN – jogilag irreleváns elemek = JN
Kérdéses azonban, hogy a laikusok narratívái és a jogi narratívák közötti viszony jellemezhető-e a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegek közötti ekvivalencia viszonyával.
Amennyiben az idézett fordításdefiníciót helyesnek fogadjuk el és a jogi eljárás folyamatának elemzésére alkalmazzuk, úgy ebből az következik, hogy az IJSZK során elvégzett fordításokat is egyfajta egyenértékűség jellemzi. Ez az egyenértékűség a referenciális ekvivalencia
fogalmához áll legközelebb, mivel ennek az a lényege, hogy a célnyelvi szöveg a valóságnak
ugyanazon szeletére, ugyanazon tényeire, eseményeire, jelenségeire vonatkozzon, mint a forrásnyelvi szöveg.
Egy adott forrásnyelvi szövegnek több célnyelvi szöveg felel meg, vagyis több fordítása is
lehet.
CSZ-1
FSZ

CSZ-2
CSZ-3

Ennek megfelelően a laikusok narratívájának is több jogi narratíva felel meg. Tételezzük fel
például, hogy ugyanabban a büntetőügyben JN-1-nek a rendőrségi feljelentés, JN-2-nek az
ügyészségi vádindítvány és JN-3-nak az ítélet felel meg. Az interlingvális fordításban a különböző célnyelvi szövegek alapját a forrásnyelvi szöveg képezi, ezzel szemben az IJSZK-ban az
egyes jogi narratívák alapját – a laikusok narratívái mellett – rendszerint olyan jogi narratívák
alkotják, amelyek a jogi eljárás korábbi szakaszában készültek:
LN

JN-1

JN-2

JN-3

A laikusok narratíváinak csak a jogilag releváns része kerül a jegyzőkönyvbe és csak ez
a rész szerepel az egyéb iratokban is. Ezt tükrözik a gyanúsítottak kihallgatásán készült hangfelvételek és jegyzőkönyvek.
Az alábbi párbeszéd egy rendőrségi kihallgatás felvételének egyszerűsített transzkripciója.
A gyanúsított ellen ittas járművezetés vétségének alapos gyanúja miatt kezdeményeztek büntető eljárást, a kihallgató tiszt az alkoholfogyasztás körülményeit szeretné tisztázni. A párbe-
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széd alapján a kihallgató tiszt jegyzőkönyvet készít; megszakítja a párbeszédet és leírja a jogilag releváns információkat. Ezt a vastagon szedett rész jelöli.
K:
Gy:
K:
Gy:
K:
Gy:
K:
Gy:
K:
Gy:
K:
Gy:
K:
Gy:
K:

Fogyasztott aznap alkoholt?
Egész nap nem ittam, csak estefelé a haverokkal.
Mit ittak?
Hát, már pontosan nem emlékszem, de nem sokat, mert sietni kellett. Pénzünk sem
volt sok, hitelbe meg nem adnak.
Bort ittak vagy tömény szeszes italt?
Hát csak egy kis fehérbort?
Mennyit?
Hát vagy úgy fél litert.
Mikor voltak x kocsmában?
Pontosan már nem tudom, de még világos volt.
Mikor bementek vagy amikor kijöttek a kocsmából?
Mikor bementünk.
Mennyi időt töltöttek a kocsmában?
Vagy úgy két órát, nyolckor már mentünk haza.
(gépel) A vallomásomban elmondom, hogy szeszesitalt a cselekmény előtt kb.
18 órától fogyasztottam 20 óráig. Megittam kb. fél liter fehérbort. A szeszesitalt
X vendéglátóipari egységben fogyasztottam.

A rendőrségi kihallgatás során a kihallgatótiszt és a gyanúsított párbeszéde alkotja a forrásnyelvi szöveget, ami intralingvális fordítás eredményeként formálódik át a célnyelvi szöveggé, vagyis a jegyzőkönyvbe kerülő szöveggé. Alapvetően tehát hangzó szöveg írásbeli fordításáról van szó. Emellett egyéb átfordításokkal is találkozunk. Ilyen például a párbeszéd monológgá alakítása, és ezen belül a gyanúsított válaszainak narratív szöveggé formálása, valamint
a nem releváns elemek kihagyása.
Mindezek alapján azt kell feltételeznünk, hogy a jogi eljárás egyes szövegeinek a viszonyát
a referenciális ekvivalencia mellett a pragmatikai adaptáció jellemzi. A fordításelméletben
a pragmatikai adaptáció a célnyelvi nyelvhasználók igényeihez való alkalmazkodást jelent.
Szűkebb értelemben pragmatikai adaptációnak nevezzük azokat az átváltási műveleteket,
amelyekre a forrásnyelvi és a célnyelvi kulturális kontextus különbségei miatt van szükség, és
amelyeket a fordító annak érdekében hajt végre, hogy a célnyelvi szöveg megfeleljen az általában vett célközönség igényeinek (Klaudy 1997. 185–186).
A laikusok szövegének jogi szöveggé alakítása, vagy bármilyen jogi szövegnek más jogi
szöveggé alakítása szintén egyfajta pragmatikai adaptáció, hiszen a fordító (az IJSZK-ban
rendőr, kihallgató tiszt, ügyvéd, ügyész, bíró) annak érdekében hajt végre változtatásokat
a szövegen, hogy az a célnyelvi igényeknek megfeleljen.
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Nyelvtanári és munkavállalói vélemények
az angol nyelv használatának gyakoriságáról
Tárgyszavak: nyelvi/műveltségi kompetenciák, foglalkozási típusok, szakmai felsőoktatás,
angol szaknyelvoktatás, készségek, szaknyelv

Háttér
Az itt közreadott, részleges adatértékelésen nyugvó megállapítások statisztikai hátterét a
British Council Baseline Study (1999–2001) munkacsoportja által a magyarországi felsőfokú
angol szaknyelvoktatás és a gazdasági igények kapcsolatát feltárni hivatott szükségletelemzés
számára közreműködésemmel összegyűjtött adatok képezik. A mintavétel 2000-ben a
könnyen elérhető alanyokra támaszkodó, szakértői mintavétel módszerével készült és – a
szükségletelemzés céljának megfelelően – törekedett a mintavételi populáció diverzifikáltságára.
Az adatok számomra releváns halmazának elemzése során a nyelvi/műveltségi kompetenciák és az azok iránt a sok-nyelvű és sok-kultúrájú munkaerő piacon az egyes munka feladatok
végzése során jelentkező igények közötti összefüggések keresésére irányuló kíváncsiság vezetett, valamint az a szándék, hogy a későbbiekben megpróbáljam kitapintani azokat
a nyelvi kompetenciákat, melyek a szakmák fölött átívelve általános érvénnyel elvárhatóak
minden, a 21. század sok-kultúrájú munkaerő piacán munkát vállaló, felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakmai értelmiségi embertől. A kutatómunka végső célja az, hogy a magyarországi szakmai felsőoktatásban dolgozó, (1) szaknyelveket oktató angol nyelvtanároktól, (2) a
gazdasági szféra fiatal, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóitól és (3) a munkaadóktól nyert adatok feldolgozása, és ezen összefüggések megállapítása után javaslatokat
fogalmazzon meg a szükségesnek talált nyelvi/műveltségi kompetenciák kialakításának tantervi
módjára vonatkozó.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mintegy tíz éve már készült egy igen széles skálájú,
sok szempontot vizsgáló szükségletelemzés (Teemant – Varga – Heltai 1993.), amely mélységében és vertikumában meghaladja az általam végzett/végzendő vizsgálatok hatósugarát.

A szükségletelemzés szelektív adatértékelésének eredményei
A három vizsgált populációtól összegyűjtött adatok közül most a 8, jórészt különböző profilú
felsőfokú intézmény mintegy 120 angol szaknyelvet oktató nyelvtanárától, valamint 71, szintén
heterogén profilú munkahelyeken alkalmazott, és a vizsgált oktatási intézményekben öt évnél nem korábban diplomát szerzett felsőfokú szakmai végzettségű fiatal diplomástól nyert statisztikai adatok egy szűkebb csoportját elemzem.
Arra keresem a választ, hogy a tanárok illetve a fiatal munkavállalók hogyan ítélik meg az
angol nyelv használatának gyakoriságát az egyes napi munkatevékenységek során. Az adatok
rendezésével a vizsgált kérdés több aspektusa is megvilágítható. Most három olyan vetületet
vizsgáljunk meg, amelyek a szaknyelvi képzést végző nyelvtanárok számára orientáló jellegűek
lehetnek, mivel:
(1) a tevékenységeket a két komplex nyelvi készség, a professzionális és az interkulturális
kommunikációs készségek köré csoportosítva, összevethetjük azok használatának gyakoriságát,
(2) az itt felsorolt napi tevékenységeket az angol nyelv használatának gyakorisága szempontjából rangsorba állíthatjuk,
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(3) az adatok megvilágítják, hogy a nyelvtanárok megítélései milyen mértékben igazolódnak
a munkába állt diplomások tapasztalatai által.

1. A NAPI TEVÉKENYSÉGEK ÉS A NYELVHASZNÁLAT GYAKORISÁGÁNAK KAPCSOLATA
A következő napi tevékenységek végzése során melyekhez használja gyakran/rendszerint
az angol nyelvet?
Napi tevékenységek

1. Szakmai előadások tartása angol nyelven
2. Szakmai feljegyzések, jelentések készítése
3. Részvétel üzleti/szakmai értekezleteken, megbeszéléseken
4. Részvétel tárgyalásokon
5. Munkával kapcsolatos szervezési és operatív feladatok végzése
Átlagérték
6. Szakmai dokumentumok fordítása
7. Szakmai megbeszélések tolmácsolása
8. Napi társalgás munkatársakkal
9. Telefonálás
10. Levelek és faxok írása/olvasása
11. Elektronikus kommunikáció
Átlagérték

%
tanár

42.9
68.5
64.4
46.2
66.4
57.7
45.0
21.5
64.8
69.3
81.3
89.8
62.0

%
munk. v.

15.4
59.0
51.3
46.2
59.0
46.2
53.8
12.8
51.3
61.5
59.0
74.4
52.0

1.táblázat

1.1. E táblázatban a tevékenységeket a felsorolt egyes feladatok elvégzéséhez szükséges két
komplex készség, a professzionális nyelvi készségek (1-5 sor) illetve az interkulturális
kommunikációs készségek szerinti csoportosításban láthatjuk (6-11 sor). A két halmaz átlagértékeinek egymáshoz viszonyított aránya mind a tanárok mind a munkavállalók esetében
nagyjából kiegyenlítettnek mondható (57.7% vs. 62.0% és 46.2% vs.52.0%), bár a gyakorisági
értékek mindkét válaszadó csoport esetében összességében néhány százalékponttal az interkulturális kommunikációs készségek javára billentik a mérleg nyelvét.
A professzionális nyelvi készségek alkalmazását igénylő feladatcsoporton belül a legalacsonyabb gyakorisági értéket a munkavállalók megítélésében a szakmai előadások tartása
angol nyelven című tétel tükrözi (15.4%), melytől jelentősen eltér a tanári megítélés (42.9%).
Az interkulturális kommunikációs készségek alkalmazásával végzendő egyes feladatok
megítélése között mindkét válaszadói csoport esetében erős a szélsőségek közötti ingás.
Mindkét csoport megítélése szerint a szakmai megbeszélések tolmácsolása képviseli a teljes
adatsor legalacsonyabb értékeit (21.5 % vs. 12.8%), de a legmagasabb gyakorisági értékek is
e halmazban jelennek meg: elektronikus kommunikáció, 89.8 illetve 74.4 százalékponttal.
Mindent egybevetve, a professzionális nyelvi készségek használatára vonatkozó gyakorisági megítélések mindkét válaszadói csoportban némileg homogénebb képet mutatnak, mint
az interkulturális kommunikációs készségek esetében
1.2. Az adatok lehetőséget kínálnak a feladattípusok és a gyakorisági értékek sorrendbe állítására is. Először lássuk azt a sorrendet, melyet a tanároktól nyert válaszok rendezéséből
nyerhetünk:
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Napi tevékenységek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elektronikus kommunikáció
Levelek és faxok írása/olvasása
Telefonálás
Szakmai feljegyzések, jelentések készítése
Munkával kapcsolatos szervezési és operatív feladatok végzése
Napi társalgás munkatársakkal
Részvétel üzleti/szakmai értekezleteken, megbeszéléseken
Részvétel tárgyalásokon
Szakmai dokumentumok fordítása
Szakmai előadások tartása angol nyelven
Szakmai megbeszélések tolmácsolása

%
tanár
89.8
81.3
69.3
68.5
66.4
64.8
64.4
46.2
45.0
42.9
21.5

2.táblázat

Amint az azonnal szembetűnik, az angol nyelv használatát a tanárok igen nagy százaléka
az elektronikus kommunikáció (89.8%) és az írott kommunikáció (81.3%) során tartja leggyakoribbnak, és úgy gondolja, hogy a tolmácsolás a legkevésbé gyakori (21.5%) tevékenység. A
3-7 tevékenységek szinte kiegyenlített csoportként sorolhatók a gyakorisági sor második helyére, a 8-10 számúak egymás közötti szintén jelentéktelen értékkülönbséggel pedig a harmadikra.
Napi tevékenységek

1.
2.(3)
3.(2)
4.
5.
6.(9)
7.(6)
8.(7)
9.(8)
10.
11.

Elektronikus kommunikáció
Telefonálás
Levelek és faxok írása/olvasása
Szakmai feljegyzések, jelentések készítése
Munkával kapcsolatos szervezési és operatív feladatok végzése
Szakmai dokumentumok fordítása
Napi társalgás munkatársakkal
Részvétel üzleti/szakmai értekezleteken, megbeszéléseken
Részvétel tárgyalásokon
Szakmai előadások tartása angol nyelven
Szakmai megbeszélések tolmácsolása

%
munk.v.
74.4
61.5
59.0
59.0
59.0
53.8
51.3
51.3
46.2
15.4
12.8

3. táblázat

A munkavállalói megítélések szerint a gyakorisági sorrend két végpontja pontosan egyezik
a tanárok által meghatározottal: e rendezett sorban is szembeszökően alacsony a tolmácsolási
feladatok végzésének gyakorisága (12.8%) és a várakozásnak megfelelően igen magas (e
listán a legmagasabb) az elektronikus kommunikációval kapcsolatban mért gyakoriság
(74.4%). Az, hogy a fiatal diplomás szakemberek ritkán végeznek tolmácsolási feladatot,
e kontextusban két szempontból is örvendetes: (1) okkal feltételezhetjük, hogy olyan, képesítésüknek megfelelő munkát végeznek, melyhez saját nyelvtudásukat használják, (2) vélhetőleg a
munkakörnyezet emberi összetétele olyan, amelyben nincs gyakran szükség egy köztes közvetítő beiktatására, azaz a többség elboldogul a saját nyelvtudásával.
Megállapíthatjuk, hogy a sorrendiség kérdésében a tanárok és a munkavállalók nagyjából
hasonlóan gondolkodnak, ha eltérés van, az többnyire egymást követő tételek sorrendcseréje
csupán (telefonálás/levelek, faxok írása; napi társalgás/szakmai értekezletek/tárgyalás).
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Egyetlen kivételt láthatunk: a szakmai dokumentumok fordítását a tanárok a 9., míg a munkavállalók a 6. helyre sorolták. A hozzájuk kapcsolódó százalékos értékek is érzékelhető véleménykülönbségre utalnak: a tanárok 45%-a, míg a munkavállalók 53.8%-a véli gyakorinak vagy
rendszeresnek az angol nyelv használatát e tevékenység során.
1.3. Végezetül lássuk hogy a tanári megítélések és a munkavállalói vélemények milyen
mértékben találkoznak egymással, vagyis azt, hogy a tanári elképzelések mennyire igazolódnak a fiatal munkavállalók tényleges nyelvhasználati tapasztalatai során. Érdemes e vonatkozásban rámutatnunk arra a figyelemre méltó, csoporton belüli hasonlóságra, ami (1) a szakmai
jelentések készítése, a munkával kapcsolatos operatív és szervezési feladatok ellátásához és a
telefonáláshoz kapcsolható nyelvhasználat gyakoriságának munkavállalók általi szinte teljesen
azonos értékeit (59–59–61.5%), és az ugyan e tevékenységekre vonatkozó tanári értékelések
egymáshoz való nagyfokú közelségét (68.5–66.4–69.3% ) illeti (1. ábra). Ugyanez a hasonlóság látható (2) a napi társalgás és a szakmai értekezletek (munkavállalók: 51.3–51.3%, tanárok: 64.8–64.4%) vonatkozásában is. Jelentős különbség van azonban a két populáció között a válaszok százalékos megoszlása tekintetében: a tanárok mindkét kiemelt tevékenységcsoport esetében jelentősen nagyobb százalékban ítélik gyakorinak vagy rendszeresnek
a nyelvhasználatot. Ez egyáltalán nem baj, fordított esetben kellene esetleg újragondolni az
oktatás hangsúlyait.
Az adatok alábbi, grafikus megjelenítése egymás mellé vetíti a tanári és a munkavállalói
gyakorisági megítélések százalékos értékeit. (Az y tengelyen a válaszok százalékos eloszlását
jelöltük)

Az angol nyelv használatának gyakorisága az egyes
tevékenységek során
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1.ábra

Ahol a két populációt reprezentáló két oszlop értéke azonos, vagy közel azonos, ott a megítélések egybecsengenek, vagy közel állnak egymáshoz, tehát a helyzet megnyugtató. Érdemes viszont felfigyelni azokra a tevékenységekre, melyek megítélése jelentősen eltérő.
A munkavállalókénál jelentősen magasabb százalékos értékeket közvetítenek a tanári válaszok a szakmai előadások tartása (42.9% vs.15.4%), a levelek és faxok írása (81.3% vs.
59.0%), kevésbé jelentőseket az elektronikus kommunikáció (89.8% vs. 74.4%), a napi társalgás (64.8% vs. 51.3%), szakmai értekezleteken való részvétel (64.4% vs. 51.3%) és a szakmai
megbeszélések tolmácsolása (21.5% vs. 12.8%) vonatkozásában. Figyelemre méltó, hogy a
tanári értékítéletet csak egy esetben haladja meg a munkavállalói megítélés: az adatok szerint
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a szakmai dokumentumok fordítása gyakoribb vagy rendszeresebb tevékenység, mint azt a tanárok vélik (45.0% vs.53.8%). Ez annál is inkább érdekes, mert a tolmácsolás esetében az
arány fordított, viszont azt mindkét populáció egybecsengően a gyakorisági rangsor végére sorolja. (Emlékeztetőül: a fordítás a tanári rangsor 9., míg a munkavállalói rangsor 6. helyén állt).

Következtetések
Milyen következtetések levonására vállalkozhatunk a fenti elemzések birtokában? Mindenekelőtt újra le kell szögeznünk azt, hogy a szükségletelemzés célkitűzésének megfelelően
a mintavételi populáció diverzifikált, nem szakmaspecifikus, minek következtében az itt megjelenített adatértékelés mind a tanárok mind a fiatal diplomás munkavállalók esetében egy szakmák fölötti átlag értékítéletet közvetít. Egy-egy szakma vagy szakmacsoport kiemelt vizsgálata
nyilvánvalóan sok tekintetben az itteniektől eltérő eredményekre vezetne, de ez egy másik vizsgálat lenne.
Úgy vélem, hogy általánosságban megállapíthatjuk a következőket:
– a munkavállalói megítélések közvetve általában igazolják a tanári felkészítés gyakorlatának helyes irányultságát
– a vizsgált aspektusok mindegyike szerint a munkavállalók az angol nyelvet leggyakrabban az elektronikus kommunikáció során használják, amivel a tanári vélemények is egybecsengenek
– a vizsgált aspektusok mindegyike szerint a munkavállalók az angol nyelvet legkisebb
gyakorisággal tolmácsolás során használják, amivel a tanári vélemények is egybecsengenek
– feltehetőleg fiatal koruk és ebből adódóan a vezetői ranglétrán elfoglalt helyük következtében gyakrabban használják nyelvtudásukat operatív, szervezői tevékenységekben,
illetve írott vagy verbális információcsere lebonyolítására, mint üzleti tárgyalások vezetésére vagy szakmai előadások tartására (a válaszadók túlnyomó többsége alsó vezetői
szintet tölt be, és főként operatív feladatokat lát el)
– a jelenlegi európai uniós környezetben a munkavállalók gyakrabban végeznek fordítási
tevékenységet, mintsem azt a tanári megítélés tükrözi
– a nyelvtanárok jelentősen túlértékelik az angol nyelven tartandó szakmai előadások gyakoriságát
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Nyelvi és szaknyelvi oktatás egy felmérés tükrében∗
Tárgyszavak: szaknyelv, szaknyelvi képzés, szaknyelvi vizsga, munkavállalói esélyek

Kutatócsoportunk egy, a Dél-Dunántúlon 2000-ben végzett felmérés eredményeit összegzi
a szaknyelvi oktatás területén szerzett tapasztaltakról. A vizsgálat a vállalkozások, a középfokú
oktatási intézmények és az önkormányzatok körében mérte fel a munkaadók és a munkavállalók között a nyelvtudással és a szaknyelvi tudással kapcsolatos helyzetet, terveket és lehetőségeket.
Kimutatható többek között, hogy a szakmákhoz illeszkedő nyelvi képzés, a megfelelő oktatási segédletekkel való ellátottság a közgazdasági tevékenység környezetében a legjobb. Más
területek nagy része fehér foltot képez az értékelés térképén. Hiányzik az az általános képzés,
amely a szaknyelvet magas szinten bíró tanárokat biztosítani1. A legkülönfélébb típusú szaknyelvi tudású emberekre volna szükség – tolmácsolás, fordítás, tárgyalások lebonyolításához.
Az ezen a területen tanító nyelvtanárok önképzéssel, szinte véletlenszerűen kezdenek szaknyelv-oktatásba. Megoldás lehetne például valamilyen nyelv és más területek párosítása, vagy
újfajta képzés bevezetése a felsőfokú oktatásban, kevés a szaknyelvi területen a segédanyag
is.
Azok a munkavállalók pályázhatnak legjobb eséllyel „jó állásokra”, akik valamilyen diplomával bírnak, és van legalább középfokú nyelvvizsgájuk. Mivel az egyetemeken kötelezővé tették a diploma megszerzéséhez a középfokú nyelvvizsgát, valamint jelenleg folyamatosan történik a szaknyelvi vizsgák akkreditálása a pályázó intézményeknél, a szakirányú diploma minimálisan a középfokú nyelvvizsga meglétét is fogja egyben igazolni. Emiatt az új rendszerben
végző fiatal diplomások esélyei a munkavállalás területén jelentősen nagyobbak, mint
a nyelveket nem beszélő, bár szakmájukat jól ismerő idősebbeké. A magas szintű, biztos
idegennyelv-ismeret a szaktudással párosulva teszi valóban versenyképessé a munkavállalókat a munkaerő-piacon, ez a tény a szaknyelvi továbbképzés átgondolását sürgeti.
Az előadás a szaknyelvi ismeretekkel kapcsolatban tapasztaltakat általában, a szaknyelvi
tudás iránti igényt, a szaknyelvi képzés lehetőségeit mutatja be a felmérés eredményeinek tükrében. A bemutatásra kerülő anyag a vállalatok, önkormányzatok alkalmazottai által szolgáltatott adatokra vonatkozik.
A munkavállalóknak az egyes cégekhez szétküldött 1000 kérdőívből 218 érkezett vissza.
A mintában résztvevők legmagasabb iskolai végzettsége szerinti megoszlását az 1. táblázat
mutatja: egyetem (52 fő); főiskola (47 fő); érettségi (101 fő); szakmunkásképző (14 fő); 4-en
nem válaszoltak a kérdésre. Vagyis a mintában résztvevők nagy része közép- vagy felsőfokú
végzettséggel rendelkezik (a mintában résztvevők 91%-a).
Egyetem
Főiskola
Középiskola
Szakmunkásképző
Nem válaszolt

52 fő
47 fő
101 fő
14 fő
4 fő

1. táblázat. A mintában résztvevők legmagasabb iskolai végzettsége
∗
1

A kutatást az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány támogatta
A Veszprémi Egyetemen folyó szaknyelvi tanárképzéssel kapcsolatban vö. Kurtán Zsuzsanna elhangzott előadásának írásbeli változatával, ugyanebben a kötetben.
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Amikor az iránt érdeklődtünk, hogy a munkavállalóként kaptak-e valamilyen szaknyelvi képzést, 77-en válaszoltak igennel, 117-en nemmel, 24-en nem jelöltek meg választ. A 194 válaszadónak 40%-a valahol valamilyen formában szaknyelvi képzésben vett részt (1. ábra), ami
elég magas aránynak mondható.

Kapott-e valamilyen szaknyelvi képzést?
igen
40%
nem
60%

1. ábra

A következő kérdések a szaknyelvi képzés minőségére és mennyiségére vonatkoznak. Elsőként arra, hogy milyen szervezésben tanult szaknyelvet a munkavállaló. Egyetemi, főiskolai
szinten (vagyis felsőfokú oktatásban) 48-an, ebből 37 fő Magyarországon (77%), 4-en külföldön
(8%), 7-en Magyarországon és külföldön is (15%) tanultak (2. ábra).

Nyelvi képzés: egyetemi, főiskolai
is-is
15%
külföldön
8%
itthon
77%
2. ábra

Vagyis az előző kérdésre igennel válaszolóknak 62%-a felsőfokú képzésben szerezte speciális szaknyelvi ismereteit. Közülük 13-an, vagyis a felsőfokú képzésben részt vetteknek 27%a (ez egyébként a szaknyelvi képzésben résztvevők közel 17%-a) külföldi egyetemen tanulta
valamennyi ideig. Ez azt is jelenti, hogy a szaknyelvet tanulóknak a 38%-a nem felsőfokú képzésben tanult szaknyelvet. Közülük nyelviskolai szaknyelvi képzésben összesen 16 fő vett
részt, 13-an csak Magyarországon (a nyelviskolában tanulók 81%-a), 3-an Magyarországon és
külföldön is (19%). A 16 nyelviskolai képzésben résztvevő a 77 szaknyelvi képzésben részesülőnek az egyötöde (3. ábra).
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Nyelvi képzés: nyelviskolai
itthon és
külföldön
19%

itthon
81%
3. ábra

Cégük szervezésében speciális tanfolyamon részt vettek 32-en (ez a 77 szaknyelvi képzésben résztvevőnek több mint 40%-a), ebből 27-en Magyarországon (a cég szervezésében
szaknyelvi képzésben részesültek 84%-a) és 5-en külföldön (16%). Vagyis kétszer annyian
vannak a mintában, akiket cégük taníttatott, mint akik nyelviskolában tanultak. A felmérés cégvezetőktől gyűjtött anyagai alapján azonban az derült ki, hogy a cégek igen kis hányada szervez speciális nyelvi képzést (Fóris et al 2000). A munkáltatók és munkavállalók válasza közti ellentmondás oka az lehet, hogy egy-egy nagyobb cégtől, ahol rendszeresen szerveznek szaknyelvi továbbképzéseket, többen is visszaküldték a munkavállalói kérdőívet, míg azok a
cégvezetők, akik szerveznek szaknyelvi képzést, nem feltétlenül válaszoltak.
Nyelvi képzés:
cég szervezésében speciális tanfolyam
külföldön
16%

itthon
84%
4. ábra

Feltételeztük, hogy egyes vállalatoknál fontos lehet a speciális idegennyelvi terminológia
ismerete a magasabb beosztásokban. Arra a kérdésre, hogy szükséges-e a cég profiljának
megfelelő szaknyelvi képzés, 155-en válaszoltak igennel, 51-en nemmel, 12-en nem adtak választ a kérdésre. A választ adók háromnegyede tartotta szükségesnek a vállalkozás profiljának
megfelelő szaknyelvi képzést (5. ábra).
Szükséges a cég profiljának megfelelő szaknyelvi
képzés?
nem
25%

igen
75%
5. ábra
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Arra, hogy miért tartják szükségesnek, 145-en válaszoltak, és, mivel nyitott kérdés volt, sokféle
válasz érkezett, ezek közül a leggyakoribbak voltak az alábbiak: a külföldi cégekkel, a partnerrel való kapcsolattartás érdekében (52)2; megkönnyíti a kommunikációt (22); nélkülözhetetlen
az üzleti életben (19); gyorsabbá válik a munkavégzés (16); a szakszerű, precíz fordítás miatt
(13); a műszaki dokumentációk utasításai miatt (10); lehetővé teszi az önálló munkavégzést
(10). Egyéb előforduló válaszok voltak (gyakorisági sorrendben): az anyacég vagy a tulajdonos
külföldi; a szakirodalom megértése miatt; a termelésjavítás, a hatékonyság érdekében; a
munkaerő-piaci versenyképesség miatt; megkönnyíti a számítógép-használatot; javuljon
a cég megítélése a külföldi partnernél; Az EU-csatlakozás megköveteli; a szakmai tapasztalatcsere miatt; IQ növelés miatt; bővüljön a szókincs; könnyebbé válik a tájékozódás és az érvényesülés; az ügyfelek szélesebb körű kiszolgálása miatt; és végül egy válaszadó írta, hogy
nemzetiségi település, ahol a cég található.
Megkérdeztük azt is, hogy aki nem tarja szükségesnek a cég profiljának megfelelő szaknyelvi képzést, mivel indokolja válaszát. Az 51 nemmel válaszoló közül 40-en indokolták véleményüket. Összegezve kétharmaduknak nincs szüksége a szaknyelvi tudásra, ezért nem látják
szükségesnek annak tanítását sem. A nyitott kérdésekre adott válaszok előfordulási arányukban a következők: munkájához elég az általános nyelvtudás (12); nincs rá szükség (11); magyar partnerei, ügyfelei vannak (4); ritkán van rá szükség (3); szükség esetén tolmács fordít (1).
A válaszolók egyharmada viszont már rendelkezik a szükséges szaknyelvi tudással, amint az a
válaszaikból szintén kiderül: a szaknyelv a napi munka során elsajátítható (6); megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazottja van (4); szaknyelvi bizonyítvánnyal rendelkezik (2).
A 218 megkérdezett munkaköri megoszlását a 6. ábra mutatja. Egy válaszadó több választ
is bejelölhetett, hiszen egy munkavállaló több munkakörben is dolgozhat együttesen. A válaszadók nagy része, 79 fő, adminisztratív munkakörben dolgozik, a termelésben 55-en, illetve a
vezetői és szervezői munkakörökben 42-en, az értékesítésben, beszerzésben 41-en; kisebb
hányaduk az elemzés és tervezés területén (19 válaszadó), a kutatás-fejlesztésben 12-en, az
oktatásban 9-en hasznosítják nyelvtudásukat. Egyéb munkaköröket 1-2 válaszadó jelölt be, az
itt jelölt területek közül néhány olyat említünk, melyek esetén meglepő, hogy nem foglalnak el
jelentősebb helyet a nyelvtudást hasznosító munkakörök megnevezése között: ilyenek például
a fordítás, tolmácsolás, vámügyintézés.
Milyen munkakörben dolgozik?
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2

K+F

vezetés

term.

oktatás

ért.

elemzés

admin.

Zárójelben a válaszok számát adjuk meg, melyeknek az összege nem egyezik a válaszolók számával, mivel több válasz is adható volt.
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6. ábra

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi munkája a diplomán feltüntetett szakképzettséghez
mennyire kapcsolódik, a következő válaszokat kaptuk: szorosan (39%), nagyrészt (31 %), féligmeddig 16%, alig 3%, egyáltalán nem 11%. (Erre a kérdésre értelemszerűen a felsőfokú diplomával rendelkezőktől vártuk a választ, vagyis 99 főtől.) Tehát a többségük a diplomájuknak
megfelelő munkakörben helyezkedett el (7. ábra).

Jelenlegi munkája mennyire kapcsolódik diplomájához?
egyáltalán nem
alig
11%
3%

szorosan
39%

félig-meddig
16%

nagyrészt
31%
7. ábra

A diplomások jelentős része használja is munkája során nyelvi ismereteit: teljesen 30%,
részben 49% (8. ábra).

Használja-e a nyelvi ismereteit munkája során?
teljesen
egyáltalán
30%
nem
21%

részben
49%
8. ábra

A diplomások közül 9 főnek van nyelvi diplomája, ebből 6-an végeztek tanár szakon. Szintén a diplomásoknak tettük fel azt a kérdést, hogy szerintük szükséges-e a nyelvi diploma mellé
más szakirányú diploma megszerzése. Többségük szükségesnek tartaná azt.
Szaknyelvi anyagok kidolgozásában a nyelvi diplomával rendelkező válaszadók közül
mindössze 5-en vennének részt.
A felmérés eredményéből következően tehát azt mondhatjuk, hogy jelentős a különböző
cégeknél azoknak a dolgozóknak a száma, akik valamilyen szaknyelvi képzésben vettek részt,
akár felsőfokú oktatásban, akár cégük szervezésében, akár nyelviskolában; közülük többen
külföldi tanulmányokat is folytathattak a tárgyban. A munkavállalóknak nagy része, háromnegyede szükségesnek tartja a szaknyelvi ismeretek oktatását; akik nem látják szükségesnek,
azok alapvetően két okból: egyrészt mert nincs külföldi partnerekkel kapcsolata, vagy mert
olyan magas szintű tudással rendelkezik, hogy nem tartja szükségesnek az ilyen irányú kép-

166

SZAKNYELVEK

zést. A válaszadók diplomások nagy részének képzettsége többé-kevésbé kapcsolódik a jelenlegi munkájához, és munkájuk során nyelvi ismereteiket használják is. Várakozásainkkal ellentétben, kevés nyelvi diplomás (9), és még kevesebb tanár szakos válaszadó (6) volt a mintában, egy részük azonban szívesen közreműködne szaknyelvi tárgyú képzési anyagok kidolgozásában, érdekes módon, főként hanganyagok összeállításában.
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Levels of Presupposition in Drug Information Leaflets
Tárgyszavak: presupposition, drug information leaflets, background knowledge, information

1. The notion of presupposition
Presupposition, in the ordinary sense of the term, is used to refer to a background assumption against which an action, expression, utterance, or theory is sensible or rational (Levinson
1994. 168). Stalnaker defines the pragmatic notion of presupposition in the following way (1974.
200.):
A proposition B is a pragmatic presupposition of a speaker in a given context just in case
the speaker assumes or believes that B, assumes or believes that his audience assumes or
believes that B, and assumes or believes that his audience recognizes that he is making
these assumptions or has these beliefs.
Thus, the two main properties of presupposition seem to be contextualisation and being
taken for granted by a hearer. The notion of presupposition seems to be located on the borderline between semantics and pragmatics, as Levinson notes presupposition is a heterogenous
cluster of distinct and different semantic properties and kinds of pragmatic implication (1994.
217). According to Levinson, presuppositions have two major criteria:
(1) They are defeasible in certain discourse and intra-sentential contexts, (i.e. they do not
have a stable, context-independent reading); and
(2) They are apparently bound to certain aspects of surface structure. (1994. 186.)

1.2. PRESUPPOSITIONS IN DRUG INFORMATION LEAFLETS
The biomedical genre of drug information leaflets often resort to the application of presuppositions, in a way that, instead of spelling everything out, they consider certain pieces of information as evident and taken for granted by the reader. Grice’s maxim of quantity states that
speakers should make contribution to a from of communication as informative as required and
not more informative (1975. 45). However, I have found that drug information leaflets are occasionally either more or less informative than necessary. This paper investigates what English
and Hungarian drug information leaflets presuppose about the patient’s knowledge about the
drug and his/her disease, and about the patient’s consultant doctor. The investigation will be
performed on a sample of 15 leaflets in both languages, and will be based on Gazdar’s theory
of presupposition.

1.3. GAZDAR’S THEORY OF PRESUPPOSITION
Although several theories of presupposition have been developed, among the extant theories only Gazdar’s theory (1979. 129–138.) satisfies Levinson’s criteria. In this section I will outline a simplified version of the theory. In Gazdar’s theory first we generate all the possible presuppositions of a given utterance, and, in case of complex sentences, the possible presuppositions of the individual clauses. Of these set of possible presuppositions only those will survive
which are consistent with the context of the utterance, and the other presuppositions will be
cancelled. In this way, context determines which presuppositions will as actual presuppositions
of the utterance.
But, however, the incrementation of the utterances that compose the context is ordered in
the following way:
(1) entailments of the sentence are added first;
(2) then the clausal implicatures, which are followed by
(3) scalar implicatures, and finally
(4) presuppositions are added.
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Thus, we are faced with a two-way mechanisms: the building up of the context is simultaneously associated with the cancellation of those initial presuppositions which are not consistent
with the context.

2. Presuppositions about the Patient’s Background Knowledge
2.1. PRESUPPOSITIONS ABOUT THE PATIENT’S KNOWLEDGE IN CONNECTION WITH THE DRUG
2.1.1. The characteristics of the drug
All the English texts investigated and the majority of the Hungarian texts display the active
ingredients of the drug without explanation. The initial presupposition of such an enumeration
would be that the patient knows and has some background knowledge about the ingredients,
otherwise why would the texts list them without providing explanation. All the texts examined indicate those ingredients that patients who are allergic to them must not take. This information
modifies the initail presupposition:
Patients recognise those ingredients they are allergic to.

Both Hungarian and English texts define the drug: classify it and indicate what it is used for.
Let’s postulate the following presuppositions:
(1) Patients do not know what they are taking the medicine for.
(2) Patients do not know why they have been given the drug.
(3) Patients might take more than one medicine and therefore it is necessary that drug information leaflets contain the definition of the drug.
(4) Patients can have more complaints/diseases and therefore they should know which
medicine they are taking for a certain complaint.

80% of the texts investigated list what patients have to tell their consultant doctors before
the prescription of the medicine, and this information implies that patients consult their doctors
before prescribing a prescription drug. If they buy an over-the-counter drug, they buy only those
medicines which they know. Hence, presuppositions (1) and (2) will be suspended and only the
remaining two presuppositions will survive.
2.1.2. Side effects
Each drug information leaflet enumerates the possible side effects of the drug. They use
modifiers to differentiate among side effects on the basis of the likelihood of their appearance.
Furthermore, Seven English leaflets mention side effects which are not thought to occur, e.g.:
„There are no reports of erythromycin lactobionate causing problems with the development of
teeth.” This sentence triggers the following presuppositions:
(1) So far nobody has experienced problems with the development of teeth while taking
erythromycin lactobionate.
(2) Erythromycin lactobionate does not cause problems with the development of the teeth.
(3) Although nobody has experienced problems with the development of teeth while taking
erythromycin lactobionate, the medicine still can cause problems with the development
of teeth.

This same leaflet contains a warning signal: „Tell your doctor or pharmacist if you develop
any of these problems or if any other unexpected or unusual symptoms while taking Erythromycin Lactobionate Injection.” This sentence implicates that other side effects besides the
ones mentioned in the text can occur, including symtoms that have not been observed prior to
the composition of the leaflet, although the likelihood of their occurring is extremely low. In this
way, presupposition (2) is cancelled, but presuppositions (1) and (3) remain as actual presuppositions of the sentence.
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2.2. PRESUPPOSITIONS ABOUT THE PATIENT’S KNOWLEDGE IN CONNECTION WITH DISEASES
Some of the medicines must not be administered if the patient suffers from a certain disease. Besides enumerating the diseases that prevent patients using the medicine, drug information leaflets (both English and Hungarian) explain these diseases, e.g. „Tell your doctor or
surgeon if you suffer from one of the following conditions: .... uncorrected tachyarrythmias or
ventricular fibrillation (problems with heart rhythm)”. Let’s postulate the following presuppositions:
(1) The patient might suffer from uncorrected tachyarrythmias or ventricular fibrillation
(2) The patient might suffer from uncorrected tachyarrythmias or ventricular fibrillation and
be not aware of it.
(3) A patient suffering from uncorrected tachyarrythmias or ventricular fibrillation and be not
aware that he/she has uncorrected tachyarrythmias or ventricular fibrillation but might
be aware that he/she has problems with heart rhythm.
Since patients who are not educated in medicine may not know the medical expressions
that come from Latin, drug information leaflets indicate the word/explanation in the target language. However, it is rightly presupposed that patients know the standard word or at least the
explanation for any disease that has already been revealed in them.

3. Presuppositions about the Patient’s Behaviour in Taking the Drug
Drug information leaflets indicate that patients must not take the medicine if they are allergic
to an active ingredient. Hungarian texts state it in a straightforward manner, e.g.: „Penicillintúlérzékenység esetén nem alkalmazható.” (= It cannot be applied in case of oversensitivity
to penicillin.) However, many English texts apply a hedge to slightly modify the meaning of the
sentence, e.g. „Do not take Erythroped A if you have been told that you are allergic to erythromycin.” This formula triggers the following presuppositions:
(1) There are patients who are allergic to erythromycin but they are not aware of it because
they have not been told about it.
(2) Those patients who are allergic to erythromycin but are not aware of it take the medicine
Erythroped A.
However, drug information leaflets also exhort the patient to stop taking the drug if he/she
experiences any undesired effects (e.g. “If you experience any of these symptoms, stop the
treatment and seek medical advice immediately.”) Patients who are allergic to an active ingredient will experince allergic symptoms, irrespective of whether they are aware of their allergy.
The occurrence of any unexpected symptoms will make the patients stop taking the drug, and
after the appearance of allergic symptoms patients will not take the drug any more. In this way,
presupposition (2) is cancelled and only presupposition (1) will survive.
The majority of the investigated texts restrict the application of the drug in pregnant
women. E.g. one of the Hungarian texts state: „A terhesség első 3 hónapjában a gyógyszer
szedése nem javasolt”. (=Taking the drug in the first 3 months of pregnancy is not indicated.)
Let’s posit the following presuppositions:
(1) Patients in the first trimester of pregnancy must not take the drug.
(2) The drug will not be prescribed for patients in the first trimester of pregnancy.
(3) Patients can take the drug in the first trimester of pregnancy if ordered by the doctor.
It is indicated in the leaflets that the drug should only be administered on the prescription of
the doctor, and a doctor can prescribe the drug in any cases he finds it necessary. As a result,
he can also prescribe it for three-month-pregnant women. Thus, presuppositions (1) nad (2) are
cancelled and only presupposition (3) survives.
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Not only do both English and Hungarian drug information leaflets display the expiration date
but they also exhort the patients not to take the medicine after expiry. All the Hungarian texts
investigated and about half of the English texts use the imperative for this purpose, e.g. „Do not
use these tablets after their use-by (exp) date which is printed on the blister/carton.” However,
half of the English texts apply the modal verb „will” to express that the patient is not supposed
to use the drug after expiry. The sentence „It (=the drug) will be used before the expiry date”
generates the following presuppositions:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

The drug must not be used after the expiry date.
The patient will use the drug.
The drug will not be used after the expiry date.
The patient will not use the drug after the expiry date.
The patient will comply with the orders written in the leaflet.

Whereas the imperative form would only presuppose (1) and (2), the usage of „will” presupposes that the patient cooperates with the doctor and keeps the doctor’s orders. Since patient
go to their doctors in order to be cured, we have no reason to presuppose that they will not cooperate and keep the orders, and, hence, in this case the context of the sentence does not
suspend any of the five presupposistions.
Three of the English texts state that the drug should not be given to someone who has not
been prescribed, e.g. „Never give it to someone else. This medicine may harm them, even if
their symptoms are the same as yours.” Let’s posit the following presuppositions:
(1) There may be other patients who have the same symptoms but have not been prescribed the medicine.
(2) Patients are liable to give their medicine to others with the same symptoms.
(3) This is not a good practice.
All these presuppositions are validated by amending the context with the information that
the medicine must be prescribed by the doctor, and the common practice that there are, and
there will always be, patients who ask their neighbours before consulting the doctor.
One Hungarian text contains that „A fogamzóképes korban levő nők megfelelő fogamzás
gátlásról gondoskodjanak, ha Zoloft filmtablettát szednek” (=Women in a conceptive age
should provide for appropriate contaception if they take Zoloft filmtablettes). Let’s posit the following presuppositions:
(1) Women in a conceptive age can take the medicine only if they use some form of contraception.
(2) Women who want to conceive cannot take the medicine.
(3) Pregnant women cannot take the medicine.
(4) The medicine is dangerous for the foetus.

This same drug information leaflet also contain that pregnant and breast-feeding women
can only take the medicine on the definite prescription of the doctor, thereby presupposition (3)
is cancelled. If already pregnant women can take the medicine on the prescription of the doctor,
there might be cases – although very exceptional cases – when the doctor prescribes the
medicine to a woman who wants to conceive, thus, presupposition (2) is also suspended. We
can also safely suspend presupposition (1), in a context when a woman in a conceptive age
does not have a sexual life.

4. Presuppositions about the Patient’s GP
The medicines examined by this present investigation are prescription drugs, except for one
leaflet. They are of two types: those which require the prescription of a doctor and those which
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strictly require the prescription of a doctor. However, with drug information leaflets of the former
group, both English and Hungarian texts display a usual dose, e.g. „The usual dose is 2.5 to 10
micrograms per kilogram of bodyweight”. Such a sentence triggers the following presuppositions:
(1) Usually this dosage is prescribed.
(2) Patients need not ask their doctors about the dosage, because it is written in the drug
information leaflet.
(3) The doctor might not tell the dosage if it corresponds to the one displayed in the drug information leaflet.
(4) The doctor might prescribe a different dosage.
Adding the next sentence („Your doctor or surgeon will decide on the right dose and treatment time for you, depending on your weight, the type of treatment that you are having, and the
way in which you respond to dobutamine.”) to the context eliminates presupposition (2), furthermore, presupposition (3) will very likely be cancelled as well, because it is unlikely the the
doctor will not explain the patient how to take the drug.
Four Hungarian texts state that pregnant women must not take the drug unless the doctor
has prescribed them after balancing the benefits of the drug for the mother against its risks for
the baby. This sentence triggers the following presuppositions:
(1) Pregnant women can use the drug if the have been prescribed.
(2) The doctor is capable of balancing benefits of the drug against its risks.
(3) The doctor will only prescribe the drug if there are important benefits for the mother,
while the risks for the baby are negligible.

Since each drug information leaflet highly encourages the patients to ask their doctors if
they have questions, take some other medicine, or find any unusual symptom, they presuppose
a large deal of expertise from the part of the doctor, thus this context reinforces the above presuppositions and we can add a fourth presupposition:
(4) The doctor will make the best possible decision with regard to both the mother and the
foetus.

5. Conclusion
This analysis was not meant to be exhaustive (for reasons of extent it could not have been),
its aim was to illuminate with examples how English and Hungarian drug information leaflets
make use of presuppositions. The general tendency I have arrived at is that Hungarian drug information leaflets seem to be more straightforward, whereas the English ones often contain
presuppositions which enrichen the meaning of individual sentences. A further perspective
of this analysis could be to examine presuppositions of English and Hungarian drug information
leaflets on a larger scale and make a synthesis of them.
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Keresztes Csilla
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Az angol nyelv hatása a magyar szakmai nyelvre
Tárgyszavak: magyar szakmai nyelv, globalizáció, fordítás, szaknyelv
„Most még … a magyar a világ azon (nem nagyszámú) nyelvei közé tartozik, amelyeken minden
tudományt művelni lehet. … Ha azonban a szaktudományok anyanyelven való művelését nem szorgalmazzuk, menthetetlenül a nagy tudományos világ
folyam partjára sodródunk.” (Fábián Pál 1997.)

Bevezetés
Az SZTE Angol-magyar Orvosi Szakfordító Csoportjában dolgozom több mint tíz éve, s az
itt folyó fordítómunka során az utóbbi években érdekes jelenségre lettem figyelmes. Hallgatóink
az angolról magyarra fordítás során egyre több angol szóról/kifejezésről állították, hogy azt nem
lehet – nem kell lefordítani, mert azt magyarul is így mondjuk. Először ösztönösen hadakoztam
velük, később azonban tudatosan figyelni kezdtem, hogy mely szavakról – kifejezésekről állítják
ezt, s megerősítést kerestem a szakirodalomból. Míg a tíz – tizenöt éve íródott tankönyvekben
ritkábban találkozhatunk ilyen példákkal, a legújabbak, de különösen a szakmai folyóiratok
hemzsegnek az idegen, főként angol eredetű kifejezésektől. A tendencia nemcsak az egészségtudományi szaknyelvre jellemző, hasonló a helyzet a műszaki, gazdaságtudományi, és az
agrártudományi szaknyelv területén is. Az ismeretek mennyisége hatványozódik, a tudomány új fogalmak ezreit alkotja, új szótárak születnek – zömében angolul. Az angol kifejezések
rátelepszenek a szakmai nyelvekre, „… beléjük épülnek, és előbb-utóbb uralni fogják azokat.
Ez a veszély minket is fenyeget, és ha nem találunk magyar megfelelőket, nem készítjük az új
szótárt magyarul is – a magyar orvosi nyelv csenevésszé válik, egy kificamodott zagyva keverékké, melyet az orvosok is csak részben fognak érteni” (Bősze 2001. 2). A helyzet talán
nem ennyire súlyos, de mindenképpen érdemes figyelmet szentelni az „elangolosodás” jelenségének.
Először az orvostudomány nyelvének alakulását szeretném röviden áttekinteni, ezután
a jelenlegi helyzetet vizsgálni nyelvészeti szempontból, végül a másik oldalt is megkérdezve
néhány egészségügyi szakember véleményét vázolni a kódváltással kapcsolatban.

Rövid történelmi áttekintés
Az orvostudomány történetében a szaknyelvet illetően öt korszakot szoktak elkülöníteni. Az
ókorban, az orvostudomány kialakulásának kezdetén, i.e. 500-tól a görög nyelv volt az általánosan elfogadott szaknyelv. A középkorban a görög mellett a latin és az arab nyelvet használták földrajzi elhelyezkedéstől függően. A reneszánsz idején a latin vált a legfontosabbá az orvosi beszédben, a francia forradalom után a francia, majd a német és az angol nyelv használata terjedt el az orvostudományban. Az angol nyelv előretörését a franciával és a némettel
szemben a két világháború közötti időszakra teszik, s az elmúlt fél évszázadban az angol
használata a nemzetközi szakirodalomban csaknem egyeduralkodóvá vált, háttérbe szorítva
kisebb nemzeti és más világnyelveket egyaránt.
Az angol nyelv elterjesztését a szakirodalomban különösképpen elősegítette, hogy az
utóbbi évtizedekben a szakmai előmenetelnél kiemelkedő súllyal vették figyelembe a magasabb impaktfaktorú közleményeket. Az idézettség miatt, amely az angol nyelvű szaklapokból
sokkal magasabb, a szerzők, ha tehetik elsősorban angol nyelvű lapokhoz juttatják el közleményeiket. Így a német és francia, valamint a többi nyelvet beszélő országok kutatói is háttérbe
helyezik saját hazájuk szakirodalmát. Ennek eredményeként a hazai lapok idézettsége tovább
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csökken, s a jelenség tovább gyűrűzik. Ez a jelenség Magyarországon is megfigyelhető; kérdés, hogy kövessük-e ezt a világjelenséget, használjuk-e közleményeinkben az angol nyelvet,
vagy próbáljuk meg legalább a „magyarul” megjelenő közleményeket magyarul megírni.

A jelenlegi helyzet nyelvészeti szempontból
A tudományos ismeretek robbanásszerű felszaporodása új terminus technicusok ezreittízezreit keltette életre. A legtöbb tudományágban az angol nyelv szerepel átadó – kölcsönző
nyelvként. Nyelvi kölcsönzésről akkor beszélhetünk, ha a fonológia, lexikológia és a szintaxis
területén nyelvi elemek átvétele történik az egyik nyelvből a másikba. E nyelvi elemek tehát
nem pusztán szavak, kifejezések kölcsönzése, hiszen e kölcsönhatás mellett meg kell vizsgálni
a tükörfordításokat és a szintaktikai minták átvételét is. Úgynevezett „kolbászfordítást” gyakran
olvashatunk angolból magyarra fordított szövegek esetén, és állandósult mondattani kölcsönzésekkel is találkozhatunk angolul gyakran publikálók magyar nyelvű írásaiban.
Az orvostudomány nyelve különösen fogékonynak mutatkozik mindhárom szintű kölcsönzés iránt (fonológia, lexikológia és a szintaxis). A kölcsönzés mind az írott, mind a beszélt
nyelvben megjelenik, s egyidejűleg hat.
Miért van szükség ezekre a kölcsönzésekre?
Hockett szerint az ilyen külső kölcsönzésekre egyrészt akkor kerül sor, amikor az átvevőnek valamilyen indítéka van erre: presztízsmotívum, ill. az elnevezés szükségességének
motívuma. A magyar orvosi szaknyelv esetében mindkettő tettenérhető. Másrészt az átvevő
személyeknek érteniük is kell (kellene) azt a nyelvi megnyilatkozást, amely a modellt tartalmazza: jelen esetben ez is adott, hiszen az orvosok többsége olvas, beszél és publikál angol nyelven. De ez még nem jelenti azt, hogy magyar szakmai nyelvre nincs szükség, mondván,
a többség úgyis érti ezt az angollal erősen „fűszerezett” változatot. Igenis szükség van magyar
nyelvű szakmai irodalomra. A mintegy 40. 000 fős szakembergárda nagy része naponta olvas
magyar nyelvű szakmai irodalmat, több mint 50 magyar nyelvű egészségtudományi lap jelenik
meg heti vagy havi gyakorisággal. S persze nem csak az orvosoknak íródnak ilyen lapok, hanem a százezres nagyságrendű egészségügyi szakdolgozóknak is. Ők már kevésbé járatosak
az angol nyelvben!
Vizsgáljuk meg, hogy milyen kölcsönzések, interferenciák érhetők tetten a mai orvosi szakirodalomban, ill. a beszélt nyelvben.
Legtöbb esetben direkt kölcsönzésről (Kontra) van szó, ekkor morfemikus helyettesítés
nincs. A fonemikus helyettesítés ilyenkor lehet teljes, pl. randomizált (véletlenszerű), drenázs
(folyadék/váladék levezetése valamely szervből), dialízis (vér-/hashártyamosás veseelégtelenségnél), differenciáldiagnózis (hasonló tünetekkel járó, más betegségtől való elhatárolás), lehet
részleges, pl. biofeedback (belső reakciók hallhatóvá/láthatóvá tétele), foetális distresssyndroma (a vér vegyhatásának megváltozása a méhlepény vérellátásának zavara miatt),
graft-versus-host reakció (csontvelő transzplantáció után bekövetkező szövődmény), flowmetria ( egy bizonyos időegység alatt átfolyt gáz/levegő/vizelet mennyiségének mérése), illetve
hiányozhat, pl. crush (balesetet követő nagyobb izomszövet pusztulás), loading dose (töltőadag), make-up (kozmetikai fedés pl. égési sérülteknél), tension-free (feszülésmentes).
Amennyiben a kölcsönzés ismert fogalom jelölésére történik „fölösleges idegenszerűségről”
beszélünk, pl. trigger-pontok = ingerpontok, stroke = agyérkatasztrófa, loading dose = töltőadag, disease = betegség, body mass index = testtömeg jelzőszám, high grade = nagyfokú,
vagy early cancer = korai stádiumú rák.
Gyakran ún. hibridkölcsönzést, részfordítást találunk (Kontra), mely egyrészt morfemikus
átvétel, másrészt helyettesítés, pl. véna-stripping (visszérkihúzás), sürgető inkontinencia (parancsszerű vizeletürítési kényszer), cotton-wool-gócok (szemfenéken látható kis, gyulladásos
gócok). Végül találkozhatunk indirekt kölcsönzéssel is, amikor az átvevő nyelv elemeinek
használata az átadó nyelv hatása következtében megváltozik, a meglévő szavak, elemek köl-
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csönjelentéssel bővülnek, „szóról-szóra” fordítás történik (tükörfordítás) pl. tévesen pozitív
eredmény (false positive result), szigetsejt (islet cell), parancsoló vizelési inger (urge incontinence), utána-tabletta (after pill).
Külön említést érdemelnek a rövidítések. Itt is találkozhatunk a fentebb említett kategóriákkal, a fonemikus helyettesítés részleges vagy teljes hiányával, pl. AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), PEEP (Positive End- Expiratory
Presure), STD (Sexually Transmitted Disease). Lehet azonban teljes helyettesítés is, pl. MRI
(Magnetic Resonance Imaging), PCP (Primary Chronic Polyarthritis), HIV (Human Immunodeficiency Virus). Bizonyos meglévő magyar rövidítések helyett terjed az angol nyelvű változat, pl.
tuberkulózis=TBC (magyarul), de az angol mintájára TB, vagy a sclerosis multiplex=SM
(magyarul) helyett az angol MS=multiple sclerosis.

Beszélt- és írottnyelvi példák
E a rövid nyelvészeti áttekintés után néhány érdekes tapasztalatomat szeretném megosztani a hallgatósággal. Mint már az előadás elején említettem az angol nyelv hatása mind az
írott, mind a szóbeli kommunikációban fellelhető. Szakfordító hallgatóim több héten át gyűjtötték nekem az előadásokon, szemináriumokon elhangzó anglicizmusokat, pl. reuptake (újrafelvétel), first-line (élvonalbeli), study (kísérlet), overall survival (átlagos túlélés), nausea/vomiting
(hányinger/hányás)). Ezek a kifejezések legtöbbször angol kiejtéssel, fonemikus illeszkedés
nélkül használatosak, s megjelennek az írásvetítő fólián és vetített diapozitíveken is. Az előadók feltételezik, hogy ezeket mindenki érti, tudja használni és leírni, ugyanis betűzésről egyszer sem tettek említést a hallgatók. Leginkább a dinamikusan fejlődő szakágak előadásain
szerepeltek ilyen szavak: aneszteziológia, onkológia, genetika, oxiológia. Kevesebb anglicizmust hallani az ún. klasszikus tárgyak előadásain: anatómia, élettan, patológia.
Írott nyelvi anyagként először néhány 2000. után megjelent tankönyvet vizsgáltam meg,
szakáganként és szerzőnként változó mennyiségű anglicizmusra leltem. A Belgyógyászat tankönyvben, pl. evidence based medicine (bizonyítékokon alapuló orvoslás), follow-up teszt (követéses vizsgálat), staging (rosszindulatú daganatok stádiumbeosztása), catgut (felszívódó varróanyag), NSAID (Non-Steroid Antiinflammatory Drug), vékonytű biopszia (szövetmintavétel
mikroszkópos elemzéshez), irritábilis-bél szindróma (túlzottan érzékeny vastagbél). Az Oxiológia jegyzetben, pl. gasping (ziháló légzés), high voltage (magas feszültség), major-, minor
stroke (agyvérzés – múló ischaemiás állapot), drop-attack (hirtelen testtónus vesztés), ALS
(Advanced Life Support), de mindenütt zárójelben olvasható magyar fordítással, magyarázattal!
Az Epidemiológia tankönyvben viszonylag kevés ilyen kifejezést olvastam, pl. ambuláns és
prehospitális fertőzés (járóbeteg és kórházi kezelést megelőző), immunodeficiens (a szervezet
védekezési rendszerének hiánya), immunoszupresszív (a szervezet védekező rendszerét elnyomó), cardiopulmonális bypass (egy elzáródott érszakasz protézissel való megkerülése
a szív-tüdőben).
Ezután néhány szakmai folyóirat 2001. és 2002. évi példányát értékeltem nyelvhasználati
szempontból. (Lege Artis, Háziorvos Továbbképző Szemle, Családorvosi Fórum, Medical Digest, Orvostovábbképző Szemle.) Ezek a folyóiratok ugyanolyan hatalmas mennyiségű anglicizmust tartalmaztak, mint a beszéltnyelvi gyűjtés, pl. demand pacemaker (szívritmus-szabályozó, mely a keringés szükséglete szerint lép működésbe), on-demand kezelés (szükség szerinti kezelés), burn-out szindróma (kimerült állapot), compliance (együttműködés), second look
beavatkozás (újabb műtét az első műtét eredményének megítélésére), chain of lakes (tófüzér
megjelenés idült hasnyálmirigy gyulladásnál), gating (kapuzárás, Élettanban). Egyértelműnek
tűnik, hogy a cikkek írói feltételezik, hogy olvasóik jól ismerik, használják ezeket az angol eredetű terminus technicusokat, hiszen magyar nyelvű magyarázatot sehol sem találtam.
Végül megvizsgáltam néhány laikusoknak írott ún. félszakmai magazint (Élet és Tudomány, Patika Magazin, Orvosi Váró, Természet Világa). Meglepődve tapasztaltam, hogy ezek-
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ben szinte nem, ill. alig találtam anglicizmusokat. Vagyis a magyar szakemberek, akik egymás
között csak idegen szavak segítségével tudják kifejezni magukat, amikor „akarnak” akkor tudnak ugyanarról a témáról magyarul is nyilatkozni.

Hallgattassék meg a másik fél
Rövid interjút készítettem három, különböző korosztályba tartozó szakemberrel. Arra voltam
kíváncsi, hogy ők mivel indokolják, hogyan magyarázzák az angol nyelv ilyen mérvű eluralkodását nyelvünkben. A legfiatalabb szakember ezt a tendenciát teljesen természetesnek tartotta,
hiszen szerinte mindenki ilyen „kevert” nyelvet használ. Ez minden orvos számára érthető, mert
mind beszélnek angolul. Bizonyos dolgokat nem lehet és nem is érdemes magyarul kifejezni,
hiszen az angol nyelv sokkal pontosabb, tömörebb, jobban visszaadja a jelentést. A lefordított, magyarított kifejezések laikusnak, esetleg mulatságosnak tűnnek.
A középkorú szakember véleménye is részben megegyezett az elsőével. Az angol kifejezések egyszerűbbek, pontosabbak, sajnos nincsenek megfelelő magyar terminusok. Például
a műszerleírásoknál sokkal praktikusabb az eredeti rövidítések és szavak megőrzése, pl.
LHV= left heart ventricle. A létező magyar kifejezéseket meg kell tartani és használni, de az új
fogalmak angol elnevezését el kell fogadni.
Az idősebb professzor véleménye már jelentősen eltért ifjabb kollégáiétól. Ő inkább németül beszél jól, mégsem használ németes szerkezeteket, kifejezéseket publikációi során. Az
angol nyelvvel csak 15 évvel ezelőtt ismerkedett meg, idegenkedik az eluralkodó anglicizmusoktól, időnként bizonytalan a kiejtéssel kapcsolatban, ezért kerüli a használatukat. Fontosnak
tartja a terminusok magyar megfelelőinek megőrzését, létrehozását és használatát. Szerinte fiatal kollégái lusták, nemtörődömök nyelvhasználatukban. Divat lett az angol nyelv, elegánsabbnak, tudományosabbnak tűnik, de csak tűnik, az az előadó, aki anglicizmusokkal tűzdeli
teli mondanivalóját.

Összefoglaló
A fentiek alapján levonhatjuk a következtetést, hogy a szakmai nyelv elangolosodása átfogó
társadalmi jelenség. Az anglicizálódás mind az írott, mind a beszélt tudományos nyelvben megtalálható. Megállítható-e ez a folyamat? Gátat kell-e vetni ennek a tendenciának? Passzív
szemlélői, akadályozói esetleg elősegítői legyünk-e ennek a folyamatnak? Nagyon bonyolult
kérdések ezek, s egyszerű igennel vagy nemmel nem megválaszolhatóak. Olyan jelenségről
van szó, mely napról-napra gyorsuló tendenciát mutat, mellyel foglalkozni feltétlenül kell és érdemes, de amelybe beleavatkozni, főleg hatalmilag igen veszélyes vállalkozás lenne.
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Kovács Éva
SEMMELWEIS EGYETEM

Tervezés a távoktatásban
Tárgyszavak: távoktatás, interdependencia elve, variabilitás elve,
kontrollálhatóság elve, szaknyelv

Bevezetés
Minden oktatási formában meg kell terveznünk a tanítás és tanulás folyamatát. Speciális
átgondolást kíván úgy az oktató mint a tanuló részéről ez a tervezés az egyetemeken távoktatás ill. távoktatással kombinált oktatás esetén. Az elmúlt két és félévben a távoktatással kapcsolatos kérdések elméletének tanulmányozása mellett empirikus kutatásokat is végeztem,
amelyeknek eredményei azt bizonyítják, hogy a leggondosabb tervezés ellenére is bejöhetnek
nem várt, spontán események, amelyek megnehezítik a távoktatásban résztvevők helyzetét.

Különböző tervezési formák és elvek
A közoktatással vagy a felsőoktatásban alkalmazott hagyományos tervezéssel ellentétben
a távoktatásban nem hagyományos tervezésről beszélünk, hanem az alternatív pedagógiából
átvett epochiális, projekt és projektorientált tervezésről ill. mindezek együttes alkalmazásáról.
Ez teljes egészében indokolt, hiszen a távoktatás egy alternatív oktatási forma, leginkább anynyiban más, hogy ötvözi, majd kiemeli azokat az oktatásra jellemző elemeket, amelyek a távoktatásban hatékonyabbak, eredményesebbek lehetnek. Mivel a távoktatás aránylag új oktatási
forma, a szakirodalomban nincs ill. ez ideig nem találtam a tervezésre vonatkozóan megfelelő
terminus technicust, hacsak nem tekintjük annak a moduláris tervezést a modulokra épített oktatás miatt. Mielőtt a modulok – egységek – tárgyalásához kezdek, szeretném sorra venni
azokat a nyelvoktatásra vonatkozó szerkezeti elemeket, amelyeket a 60-as években a Berlini
Iskola fogalmazott meg, amelyek ma is igen aktuálisak és kiválóan adaptálhatóak az
idegennyelvek távoktatásában is:
1. intentionalitas
tanítás/tanulás valamilyen szándék szerint történik
2. tematika
elsajátítandó tananyag
3. metodika
meghatározott cél érdekében meghatározott
módszertan
tananyag elsajátításához szükséges eszközök
4. médiák használata
5. antropogén előfeltételek
tanulók kora, neme, előismeretei, kapcsolatai
környezetével
6. szociálkulturális előfeltételek
intézmények mint iskolaformák, a tanításra és
nevelésre vonatkozó politikai, gazdasági, szellemi irányvonalak, tudományos áramlatok hatása
Természetesen mindez a hat szerkezeti elem egymással szoros összefüggésben és kölcsönös viszonyban áll, a szerkezeti elemek jó egymásra építhetőségét a Berlini modell szerint
a tervezés három alapelve biztosítja:
– interdependencia elve,
– variabilitas elve,
– kontrollálhatóság elve.
Az interdependencia (egymástól való ill. egymás közötti) összefüggések körébe tartoznak
az antropogén és szociális-kulturális előfeltételek, de a tanulók szándékai, igénybe vehető médiák is. A távtanuló környezetével való kapcsolatáról külön dolgozatot és cikkeket írtam, ame-
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lyekben azt vizsgálom, hogyan függ össze a távtanuló képességeivel és lehetőségeivel
a távtanulmányainak eredményessége. Ebben a témakörben jelennek meg az interdiszciplináris szakterületek jellemzői: pszichológiai aspektusok, szociológiai ismérvek stb. A távtanuló
szándékait, céljait, motivációt egy kérdőíves felmérésben szintén áttekintettem már, ezekre
sem kívánok visszatérni jelen dolgozatomban. Az interdependencia elve igen nagy szerepet
játszik a távoktatásban, hipotézisem és folyamatosan végzett empirikus kutatásaim szerint a
legnagyobb szerepet játssza.
A variabilitas elve – mivel a tanár fizikai jelenlétét, az órákon történő spontán tervezését, az
előre elhatározott cél megváltoztatását jelenti a váratlan események miatt – elsősorban, olykor
kizárólagosan a hagyományos oktatásra jellemző, ugyanis ha menetközben korrigálnánk
a távoktatásban felmerülő, váratlan események miatt a betervezett haladási ütemtervet, akkor
nem tudnánk a kísérletet hitelesen véghezvinni, a távoktatás kutatása kivihetetlen lenne. Erre a
kísérleteim során volt példa, a későbbiekben ki is térek rá.
A távoktatásban variálni legfeljebb a tanulás időpontját és időtartamát lehet a távtanuló önkéntes és szabad időbeosztása szerint vagy a kiegészítendő tananyag választását illetően A
tanár csak egy-egy távkurzus lezárása után korrigálhat és variálhat, ami szükségszerű is a
távkurzus eredményeinek értékelése, a tanulók és tanítók munkájának önértékelése miatt.
Az kontrollálhatóság elvének betartása elengedhetetlen a távoktatás során. Ellenőrizni kell
az oktatónak időről-időre, hogyan halad a tananyag feldolgozásával a távtanuló. Az ellenőrzésnek számos formája van: lehet írásbeli, hagyományos levelezés vagy e-mail útján, beküldött
dolgozatokon keresztül, vizsgákon, szóbeli számonkéréssel vagy a konzultációkon történő
nyomom követéssel, telefonon, spontán találkozásokon. Rendkívül fontos az időnkénti ellenőrzés, ha nem hetenkénti rendszerességgel van kapcsolatban egymással az oktató és távtanuló,
a távtanuló elúszik a teendőivel és az esetleges sikertelenségért magát a távoktatást teszi felelőssé.
Visszatérve a hat szerkezeti elem egymással való kölcsönhatására elmondható, hogy
a távoktatás megtervezésében nem az elsajátítandó tananyag, a tematika áll az első helyen,
mint ahogy a hagyományos oktatásban, közoktatásban megszoktuk, a tananyag elsajátítása
eszköz egy kitűzött cél érdekében. Az eddigi PhD kutatásaim, de az azt megelőző orvosegyetemi két évtizedes tapasztalatom is azt támasztja alá, hogy a hallgatót a cél érdekli. Ez a cél
pedig medikusok és gyógyszerészek körében a szakmai nyelv elsajátítása és azt követően –
ha szükséges – valamilyen nyelvvizsga letétele (felmérések és interjúk egyértelműen igazolják).
A célt kísérik a tanulmányokkal kapcsolatos szándékok, intenciók, motivációk és érzelmi attitűdök. Ez utóbbi kettő a pszichológiában élesen megkülönböztetett fogalmak, a nyelvtanulásban
inkább összemosódnak vagy egymásból következnek, így a nyelvtanulási kontextusban egyetlen, komplex, elméleti modell részeiként vizsgálandók. A távtanulás során a személyiség alakulásában és tudatos fejlesztésében az intenciók, motivációk és attitűdök rendkívül hasznosak.
Ha elfogadjuk, hogy a motiváció három komponensből áll: viselkedési, kognitív és affektív öszszetevőkből, akkor láthatjuk, hogy a távtanulásban mindezek hogyan járulnak hozzá a sikerhez
vagy sikertelenséghez. Viselkedési komponens a motivációs intenzitás, mennyire aktív a hallgató az önálló nyelvtanulás során, van-e önfegyelme, kitartása, önismerete mennyire predesztinálja a távtanulásra. Mindezek a jellemvonások a távkurzus utáni beszélgetéseken, önértékeléseken jó személyiségfejlesztő, önismereti tréningre adtak lehetőséget. A kognitív komponens
pl.: a nyelvtanulás iránti vágy, a szakmai nyelv megismerése, eddigi tudásának szintfenntartása
vagy továbbvitele. Affektív komponens pl.: a tanult nyelv iránti attitűdök: érdekes vagy unalmas
a nyelv távtanulása, szükséges vagy szükségtelen a tanár (szigorú) irányítása ill. puszta jelenléte.
A cél meghatározza tematikát, a tananyag tartalmát. A legnagyobb különbséget a hagyományos és távoktatásban ill. az oktatás tervezésében a tematika kérdésében látom. Célirányo-
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san csak azt kell elsajátítani, aminek kognitív és pragmatikus dimenziója van, nevezetesen:
kognitív az olyan ismeretek elsajátítása, amire később a gyakorlatban valóban szükség lesz
(nem kell az egész grammatikai rendszert megtanulni, csak a tanuló számára szükséges elemeket: pl. deklinálást a latinban, bizonyos igeidők és módok használatát a németben).
Pragmatikus dimenzió az a képesség és készség, amelyek segítségével összeállít egy helyes
diagnózist, leír egy esetet, terápiás eljárást, elkészít egy gyógyszert. Ezért a tematika megtervezése nagy gondosságot igényel a tananyag összeállításakor az oktató részéről. A tananyagot egységekre osztva, modulokban tervezzük a távoktatásban.
A metodika követi a célt és az intenciókat, azoknak alá van rendelve. A távoktatásnak sajátos metodikája van, jellegéből következően különbözik a hagyományos oktatás módszertanától.
Csak pár módszert szeretnék itt kiemelni, amelyekre a tervezéskor ügyelni kell:
– órafelépítés,
– szociális tanítási formák,
– értékelés.
Teljesen más a hagyományos, hetenkénti órafelépítés mint a kontaktóráké. A kontaktórákon nem lehet részletesen, a didaktika szabályai szerint szigorú lépésekre építeni, itt át kell
ugrani bizonyos lépéseket, súlypontozni kell, nincs pl. számonkérés, új anyag begyakorlása.
A szociális tanítási formákat sem lehet a klasszikus formák szerint kivitelezni, mivel a tanár
a távoktatásban új szerepet tölt be: tutor, aki nem irányít, hanem együttműködik, partner a tanulás során. Előtérbe kerülnek a kiscsoportos munkaformák a konzultációk során és az egyéni
konzultációk. Tervezéskor ezekre kell ügyelni a tanár munkabeosztásakor. Az a félelem, hogy
távoktatás esetén munkanélkülivé válnak a tanárok, egyáltalán nem helytálló. Attól, hogy a tanár hetenként nem hagyományos formában „adja le az órákat” még rengeteg teendője akad,
a spontaneitás, a tanár improvizációs készségére igencsak szükség van, állítom, hogy nagyobb szükség van rá mint a szigorúan irányított órákon, ugyanis a konzultációkon felmerülhetnek előre be nem tervezett problémák, amelyeket meg kell oldani, közösen a távtanulóval.
Az értékelés is másként történik mint a hagyományos órákon, a távoktatás során nincs lehetőség az azonnali dicséretre vagy elmarasztalásra, ami buzdítaná vagy visszavetné a tanulót
a tanulás során. A távoktatás módszerei miatt a távtanulást választó hallgatónak rendkívül jó
önismerettel kell rendelkeznie, az extravertált tipusú embernek nem kedvez a távoktatás, inkább az introvertált magatartásúak számára előnyös.
A számonkérés és annak értékelése szigorú tervezés eredménye, mert ha a teljesítmény
értékelése nem sztandardok alapján történik, veszélyeztetve lenne a távoktatás minősége.
Pontosan tudnia kell a távtanulónak, hogy mikor és milyen tananyagból, milyen kritériumok szerint lesz ellenőrzés.
A médiák megválasztása a fentiekkel szoros összefüggésben részben tervezhető. Ezt
a tervezést objektív tényezők határozzák meg, elsősorban a távoktató intézmény infrastruktúrájától függ. A tanulás során használható eszközök igénybevétele nemcsak az intézmények és
az egyének anyagi körülményeitől függnek, hanem szerepet játszanak a már jól bevált tanulási
tradíciók is. A tanulók előnybe részesítik egyelőre a nyomtatott eszközöket – jobban kezelhető,
olcsóbb, hordozható stb. –, de nem utasítják el a modern technológiát sem. Szívesen használják a már réginek számító hang-, videókazetták mellett a számítógép által adott lehetőségeket:
CD-t, Internetet, stb.
A fentiekben tárgyalt hat tanításra vonatkozó szerkezeti elemet csoportosíthatjuk aszerint
is, hogy ki tervezheti meg a távoktatást, a tervezés a távtanuló szempontjából mennyire lehet
objektív vagy szubjektív körülmények függvénye. Ezt azért tartom fontosnak, mert ha a tanítás
tervezéséről beszélünk, akkor elsősorban a hagyományos oktatásban pedagógiai tervezésen a
témára, a tematikus tervezésre fókuszálunk, legalábbis a múltban arra fókuszáltunk. A távoktatás minőségi alkalmazásakor – mint látjuk – több meghatározó elemet is figyelembe kell venni,
át kell gondolni, mire vagyunk képesek, közösen: tanító és tanuló, hogyan lehet a tőlünk függet-
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len előfeltételekkel is számolni vagy azoknak alakítását és alakulását is tervezni a távoktatásban. E felosztás szerint a tárgyalt hat strukturális elemet megtervezheti:
oktató/intézmény/társadalom:
→
mindkettő:
←
távtanuló:
tematika
antropogén előfeltételek
antropogén előfeltételek
metodika
médiaválasztás
médiaválasztás
médiaválasztás
szociális-kulturális előfeltételek
intencionalitás
Az elemek szoros összefüggését és kölcsönhatását mutatja, hogy a hat elemből három:
tematika, metodika és intencionalitás tervezhető csak egy szubjektum által, tehát az a hipotézis, hogy a távoktatás nem a távtanuló magánügye, hanem közös ügye egy teamnek intézményen, társadalmon, sőt az Európai Unió tagországain belül – igaznak bizonyul.
Az alábbiakban a kurzustervezésről szólok, ami részletes formában vezeti fel a távkurzus tartalmát a céllal együtt. Egy csapat, team együttműködésének eredményeként jön létre, amely
csapatban tanárok, tananyagfejlesztők, didaktikusok, média, logisztikai szakemberek és egyéb
dolgozók (titkárnők, adminisztrátorok) vesznek részt. Az állandó csapattagokon kívül külső
szakértők is felügyelik a tervezést, később a kivitelezést a minőség biztosítása céljából. Gazdasági szakemberek segíthetik a távoktatás financiális kérdéseinek tervezését.

A team a következő funkciókat kell, hogy betöltse:
– a modulok teljesíthetőségét meghatározó feltételek megteremtése,
– a tematika koncepciójának és fejlesztésének megtervezése,
– a médiamixen keresztül a modern technológiák bevonása a tanulás és kapcsolattartás
miatt,
– a minőség evaluációja (itt vannak leginkább külső szakértők is),
– a távtanuló környezetével való kapcsolatának definíciója, idetartozik a tutorálás is,
– a távoktatási program vezetése: a határidők betartása, a költségek felügyelete, az egyes
partnerek munkájának összehangolása céljából.
A távkurzusok véghezvitelében mindenegyes résztvevőnek csak egyetlen célja lehet:
a modulok teljesítése magas színvonalon minden tekintetben, még olyan látszólag nem fontos
kérdésekben is mint pl. az egységfüzetek – modulok mindig átlagosan egyforma terjedelme.
A közismert tervezés a távoktatásban a moduláris tervezés a tananyagot illetően, de a
tananyag tervezése csak egy komponens a valódi távoktatási szak/szaktárgy működtetésében
bármilyen felsőoktatási intézményben.
Mit kell még beterveznie egy klasszikus távoktatással foglalkozó intézménynek?
1. Milyen előképzettséggel tudja a távhallgató a stúdiumot teljesíteni.
2. A felvétel módja nyitott avagy felvételi vizsgához kötött.
3. Milyen időtartamú a képzési idő?
4. Milyen hallgatói létszámot tud az intézmény biztosítani?
5. Mennyi a képzési költség?
6. A képzés tantárgyait.
7. A tananyagot.
8. Konzultációkat.
9. A hallgató önellenőrzésének feltételeit.
10. Vizsgák lebonyolítását.
A Semmelweis Egyetemen kísérleteim során természetesen nem kell mind a 10 feltételnek
eleget tenni. Az előképzettség, felvételi vizsga kötelező (1, 2. pont), képzési költség külön
nincs (5. pont) A távoktatás képzési idejét a tanár – jelen esetben magam határozom és tervezem meg (3. pont). Hallgatói létszám (4. pont) a távoktatásban részt venni kívánók szabad választásán múlik, – alternatív képzési forma! –, a jelentkezők létszámától tulajdonképpen semmi
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sem függ, kívánatos lenne fele-fele arányban a kísérleti és kontrollcsoportok azonos száma az
eredmények kiértékelése, szignifikanciája miatt.
A távoktatásban lévő tantárgyat szintén magam terveztem és tervezem meg: latin és német
szaknyelv (6. pont). A tananyag megtervezése (7. pont), a tanulásra fordítandó időtartam javaslata szintén a tanár feladata, magát a tanulást, annak hetekre, órákra történő felosztását gyakorlását, a feladatok elvégzését a távhallgató tervezi meg saját elfoglaltsága szerint a többi
szaktárgyhoz igazítva.
A konzultációk (8. pont) gyakorisága és típusa közös tervezés eredménye. A tervezés során maximálisan igazodom a hallgatók ideális időpontjához, ugyanis tekintettel kell lenni más
szaktárgyak számonkérési rendjére, a demonstrációkra.
Az önellenőrzés (9. pont) feltételeinek egy részét, pl. megoldó kulcsok biztosítását és a vizsgák lebonyolításának rendjét (10. pont) a távoktatónak kell megterveznie és véghezvinnie.
Mint látjuk a távoktatás során a tervezés nem egyedül a tanár feladata, mint a közoktatásban, hanem közös. Közös tervezés a távhallgatóval és a többi munkatárssal együtt.

Moduláris tervezés mint a távoktatás tematikájának alapja
A moduloknak tartalmaznia kell:
Bevezetésként egy általános moduláttekintést quasi tartalomjegyzéket arról, hogy mi található az adott modulban. Milyen célcsoportnak készült, mely tankönyv vagy tankönyvek ajánlatosak, milyen előtudást feltételez, hány kontaktóra és önálló tanulásra fordítandó idő szükségeltetik, milyen kiegészítő tananyagok, eszközök vehetők igénybe a tanulás során, stb.
1. Bevezetést az adott modulhoz. Konkrétan tartalmazza az adott modulban elsajátítandó
témákat, grammatikai anyagot, követelményeket, szókincs mennyiségét.
2. A modulba való belépés feltételeit, vagyis milyen fokú nyelvtudással kell rendelkezni,
ha az előző modult folytatni kívánja. Konkrét nyelvvizsga ajánlatokat adhat.
3. Előismeret felmérését, általában teszt íratásával.
4. Tanulmányi programot, beleértve magát a tananyagot, tankönyveket, munkafüzeteket
is. Itt határozzuk meg a modulra szánt teljes időmennyiséget, amit ajánlásképpen heti
bontásban is megadhatunk, megjelölve a kontaktórák időpontját és időtartamát, valamint az önálló tanulásra ajánlott órák számát. Szigorú felosztásban közölni kell az elsajátítandó témákat, a hozzá tartozó nyelvtani részeket, gyakorlatokat, kiegészítő tananyagokat. Ebben a részben adhatunk ajánlást a tanulás módszereire és kivitelezésére,
pl. mit érdemes laborban, számítógéppel vagy Interneten, egyedül vagy párban, csoportban elvégezni. A modulnak ez a része adja a legértékesebb és legfontosabb
corpust. Ennek a tervezetnek a betartása elengedhetetlen követelmény, ha el is úszna
az időben a távhallgató, ha csúszna is a tanulásban, ki nem hagyhat részeket, mert
azok egymásra épülnek és így nemcsak egy modulon belül, hanem a következő modul
elvégzésében is olyan problémák felé sodródhat, amelyek sikertelenséghez vezetnék.
5. Szükséges eszközöket: nyomtatott anyagokat, szótárakat, megoldó kulcsokat, hang-,
és videokazettákat, számítógépes oktatócsomagokat, stb.
6. Az adott modul rövidtávú céljait: a modul milyen tudást ad: új szavak, új grammatika
a korábban tanultak permanens ismétlésével, milyen szintű vizsgát tehet le, amennyiben arra szüksége van.
7. Tanulási sorrendre ajánlást tehet, a heti lebontást nem feltétlenül kell figyelembe venni,
átütemezheti a megtanulandó tananyagot saját belátása szerint, a modulra szánt öszszes idő betartása a lényeg.
8. Irányítás és segítségnyújtás lehetőségeit és feltételeit meg kell teremteni a kontaktórákon és konzultációkon kívül is.
9. Értékelés. A teljesítményt leggyakrabban záróteszttel mérjük, amelynek pontokban
vagy százalékokban kifejezhető eredményét előre közzé kell tenni.
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10. A modul végső lezárása dönti el, hogy a távhallgató tovább léphet-e a következő modulba vagy sikertelenség esetén meg kell ismételnie ugyanezt a modult.

Úgy gondolom a leírtak alapján elmondható, hogy a tervezés a távoktatásban egy komplex
tevékenység és a betervezett, távoktatással járó valamennyi feladat teljesítése a távoktatásban
igen fontos, különben a felborult, be nem tartott terv sikertelenséghez vezet. Egy példát szeretnék még felhozni befejezésképpen, amely példa a távoktatás sikertelenségét bizonyította, de
csak első látásra. Úgy gondolom a kísérlet kudarcát is fel kell tárni, mert hasznos, tovább gondolásra ösztökéli úgy a tanárt mint a diákot. Az értékelés és elemzés bebizonyította, hogy nem
a távoktatás a felelős a gyengébb eredményekért, hanem azok az egyéb tényezők, amelyek
nem a távoktatás jellemzői, hanem sokkal inkább egy interdiszciplináris tudományág, a kognitív
pszichológia tárgykörébe tartoznak. A kísérlet lényege, hogy 2000/2001. tanév második szemeszterében távoktatásban részt vett hallgatók sikertelen távtanulónak bizonyultak. Miért? A
rosszabb – a kontrollcsoporthoz viszonyított, mindössze egy tizeddel gyengébb – eredményeket nem a távoktatás miatt érték el, hanem azért, mert az előre megadott instrukciókat nem tartották be, nem a tervezet szerint haladtak, nem voltak tisztában saját képességeikkel. Aki önállóan akar tanulni, annak erős akarattal kell rendelkeznie és jól kell ismernie önmagát – ez a kiinduló pont különösen fontos a távoktatást választók számára. Ha sikertelenségbe és nehézségekbe ütközik, hamar elbizonytalanodik és teljesítménye kérdéses lesz, ami a tanulási motivációját is veszélyezteti. Az egyik gyógyszerész csoportomnál pontosan ez történt: a köztes
számonkérések olyan rosszul sikerültek, hogy már-már feladták volna a távtanulást is, ha rajtuk
múlott volna. A hipotézisem tanúbizonyságot nyert, mert ennek a csoportnak nem volt sok esélye a sikeres távtanulásra már az induláskor sem, de maximálisan bíztam a hallgatók felelősségteljes döntésében, önbizalmában. Ezzel szemben kérték a kontaktórák és számonkérések
elhalasztását mivel „nem tudtak elkészülni a kijelölt penzummal”. A csoport elvárta, hogy elnézőbb legyek a teljesítmény értékelésekor, hiszen „ők nem jártak be minden héten az órára, így
nem tudhatnak annyit”. Teljesen félreértették a távoktatás lényegét, fel kellett hívnom a figyelmüket arra, hogy önként választották és vállalták ezt a munkaformát. Ha menetközben módosítanánk az előre kitűzött célokat és értékelési szabványokat, az a távoktatás minőségbiztosítását veszélyeztetné.
Az alapos „kikérdezés” csak a tanév végén történt meg, amikor sikertelen vizsgadolgozatot
írtak. Mentségemre szolgál, hogy előbb nem akartam önbizalmukat sérteni, képességeik elé
tükröt tartva kedvüket szegni. Bíztam bennük és társaikban, mégis azon a véleményen vagyok,
hogy legközelebb a stúdium elején megfelelő pedagógiai módszerekkel, fogásokkal kell rátermettségüket, képességeiket vizsgálni és az abból adódó, felmerülő nehézségekre felhívni a figyelmet. A legnagyobb probléma az önállóságból és önfegyelemből adódott. Nem tudtak az
idővel jól bánni, nem ültek le tanulni, úgy gondolták, ha nincs óra, minek tanuljanak, elég lesz a
kontaktóra előtt. Ez a távtanulás legnagyobb csapdája, amibe, ha beleesik a hallgató, sikertelennek fogja a távoktatást érezni, holott arról van szó, hogy nem tudja felelősséggel elvégezni
azt, amit felvállalt. Őszintén bevallották, hogy a „be nem járás” lehetősége vonzó motiváció volt
a számukra, de ez vissza is üthet! A sikertelenségnek más okai vannak, a személyiségjegyekből adódnak. Tehát újra központi kérdés, hogy mennyire ismeri magát a hallgató? Alkalmas-e a
távoktatásra? Képes-e minden körülményét átgondolni és figyelembe venni, amikor ezt az oktatási formát választja? A távoktatás előnyére is válhat a hallgatónak, amikor a tanárral folytatott beszélgetéseken, konzultációkon levetheti azokat a gátlásait, amelyeket egy egész csoport
előtt nem tud. Ehhez több egyéni konzultációra lenne szükség.

Konklúzió
A távoktatás egy jó alternatív oktatási forma, ha a távhallgató jól ismeri önmagát, ha képes
a megadott terv szerint önállóan tanulni, ha megfelelő önfegyelemmel rendelkezik, ha erős akaratú és a tudás megszerzése érdekli, nem pedig az órák hivatalos negligálása a célja.

Mátyás Judit
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Német nyelvű szakszövegolvasás szintetikus módszerének
továbbfejlesztése
Tárgyszavak: szakszövegolvasás, szintetikus módszer, anglicizmusok, szaknyelv

A kutatás témája és célja
A szaknyelvi szövegek szótár nélküli értő olvasásának problémáit illetve az értő olvasás képességének fejlesztési lehetőségeit két pécsi intézményben vizsgáltam: a Pécsi Pollack Mihály
Építőipari Szakközépiskolában és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán.
Kutatásom céljául azt tűztem ki, hogy két módszer segítségével:
1. tanulási, olvasási stratégiák alkalmazásával és
2. a szintetikus olvasás módszerével
a diákok számára könnyebbé tegyem a szaknyelvi szövegek értő olvasását.
Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni és kiemelni, hogy nem a szótárral történő fordítás
kutatásom témája, hanem a nyelvvizsgák gyakorlatának megfelelően, a fordítástól elhatárolt
szótár nélküli szövegértés (!). Sok esetben felmerült ugyanis kutatásom témájával kapcsolatban
a kérdés, hogy a fordítást és szövegértést szinonimákként használom-e. Válaszom tehát határozott nem. Véleményem szerint ugyanis a szótár nélküli értő olvasás, a globális szövegértés
képességének elsajátítása az igényes, szótárral történő fordítást megelőző, azt segítő folyamat.
Muráth Ferencné a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karának hallgatóival felmérést
készített a szótárhasználattal kapcsolatban. A diákoknak arra a kérdésre kellet választ adniuk,
hogy mikor használnak szótárt a nyelvtanulás során felmerülő feladatok megoldásakor:
Szövegértés → 52%
Hallásértés → 9%
Írás, fogalmazás → 66%
Fordítás → 93% (Muráthné 70.)
Megállapítható tehát, hogy a diákok kb. 50%-kal ritkábban használnak szótárt a szövegértéshez, mint a fordítás során. Ez a tény – úgy gondolom – összefügg a nyelvvizsga-követelményekkel is, hiszen – a gazdasági nyelvvizsga során – a feladatot szótárhasználat nélkül kell
megoldaniuk. Véleményem szerint azonban még ez az 52% is meglehetősen sok.
Természetesen a szótár nélküli értő olvasás csak felkészült, pontos tanári irányítással történhet, hiszen a diákok hibáit korrigálni kell.

Miért fontos az értő olvasás képességének fejlesztése?
Nem csak a nyelvvizsga követelmények része a szövegértelmezés, hanem a szaknyelvoktatást, illetve a szaknyelvi szövegek értő olvasását, a megfelelő informáltságot teszi szükségessé az EU-hoz történő csatlakozás szándéka és ténye is. A politikai, gazdasági „nyitás” miatt
egyre inkább rugalmasnak kell lennünk, alkalmazható ismeretekkel kell rendelkeznünk, azért,
hogy az új kihívásokra reagálni tudjunk.
A privatizáció során hazánkban, Magyarországon is számos vegyes vállalat, külföldi érdekeltségű cég alakult, ahol a külföldi partner nyelvét beszélni tudó alkalmazottakra van szükség.
Az alkalmazkodóképesség, a rugalmasság egyike tehát a legfontosabb életfeltételeknek a vállalatok estében, a gazdasági szférában is. Az idegennyelv-ismeret, és megfelelő nyelvhasználat különösen a vegyes vállatok, cégek esetében nélkülözhetetlen. Ilyen vállalatoknál a változta-
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tásokat különböző szinteken, területeken kell megvalósítani, így pl. gyakran merülnek fel
interkulturális kérdések a szervezeten belül (András 54–57).
A cégek vezetőinek az is feladata lett, hogy folyamatosan tanuló, továbbképzésben résztvevő személyi állományú szervezetet hozzon, létre, amely alkalmas az önálló, flexibilis munkavégzésre. Egy vállalat kultúrája, nyitottsága az írásbeli és szóbeli kommunikáció színvonalától
is függ.
A szövegértés az interkulturális pedagógia alappillérének is tekinthető, hiszen a kultúra
mindenféle interakcióban fontos szerepet játszik és mindig jelen van a kommunikáció során.
Azt, ami az egyes kultúrákra jellemző és karakteriszitkus, csak rá jellemző, Vermeeren lakúnáknak nevezi (Vermeeren 49).
Markowina/ Sorokin a lakúnákat négy osztályba csoportosítja:
1. szubjektiv, nemzetpszichológiai lakúnák (érzelmek, humor),
2. a kommunikativ tevékenység lakúnái (mentális és viselkedés-beli lakúnák),
3. az adott kultúrára jellemző lakúnák (pl. öltözködési szokások),
4. szöveglakúnák (tartalom, forma, mondatfelépítés).
A kommunikációs szituáció lakúnái esetében: ki kommunikál kivel, hol mikor. A kommunikáció médiuma szerinti lakúnák: hogyan. A tartalom szerinti: miről. Az illokució és perlokució
lakúnái: milyen céllal és milyen hatással kommunikálunk (Garai 24).

A szaknyelvi szövegek értő olvasását megkönnyítő módszerek
Két módszert alkalmaztam megfigyelésem során, az olvasást (tanulást) megkönnyítő stratégiákat és a szintetikus olvasás módszerét.
Az olvasást megkönnyítő stratégiákat a svájci St. Galleni Tudományegyetemen kidolgozott
kérdőív és szakirodalom segítségével ismertettem meg a diákokkal, a szintetikus olvasás
módszerét pedig Major Ferencné: Az idegennyelvi szakszöveg megértésének módszertani
kérdései című könyve alapján alkalmaztam.
Egy új és egy viszonylag régi módszert kapcsoltam össze, és együttes alkalmazásuk hatékonyságát vizsgáltam.

Tanulási/ olvasási stratégiák
A St. Galleni Tudományegyetem Gazdaságpedagógiai Intézet (Svájc) munkatársai,
Christoph Metzger intézetvezető professzor irányításával a sikeres tanulást segítő tanulási stratégiákat, illetve a stratégiák alkalmazásának lehetőségeit kutatják.
Christoh Metzger: Wie lerne ich? című könyvében a következő témakörökhöz találhatunk
útmutatót, megfelelő tanulási stratégiákat.
Motiváció,
időbeosztás,
kocentrációs problémák,
stressz,
az olvasott szöveg lényegének felismerése,
új információk feldolgozása,
az írásbeli munka ellenőrzése.
A könyv szerzője kollegáival egy kérdőívet is összeállított és csatolt a kiadványokhoz.
A középiskolások és egyetemisták számára összeállított kiadványokhoz csatolt kérdőív 65 kérdést tartalmaz a már említett 8 témakörhöz.
A válaszadásnál 5 lehetőség közül kell választani:
e. 4 mindig, vagy szinte mindig jellemző rám
d. 4 gyakran előfordul
c. 4 kb. 50%-ban igaz (is-is)
b. 4 ritkán fordul elő
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a. 4 soha, vagy csak nagyon ritkán.
A tesztet több mint 2000 középiskolás és egyetemista töltötte ki Amerikában, Svájcban és
más országokban is.
A kérdőív tehát a tanulást/olvasást megnehezítő problémákkal szembesít. A tudatos problémafelismeréssel már megtettük az első lépést a fejlődés útján. Ezt követően megfelelő,
a könyvben ajánlott stratégiák alkalmazása segíthet az önálló munkavégzés, tanulás, olvasás
megvalósításában.

A tanulási problémák mérésére szolgáló kérdőív segítségével megállapított
problémák
A kitöltött kérdőívek segítségével megállapíthattuk, hogy a diákok számára a legnagyobb
problémát az időbeosztás, illetve az önkontroll okozza. Érdekes, hogy a teszteredmények
alapján az egyetemisták esetében az időbeosztás nagyobb gondot jelent, mint a középiskolások számára, ami véleményem szerint összefügg azzal, hogy a gazdasági jellegű szakszövegek
több adatot tartalmaznak, amiből sokszor nehéz feladat a valóban fontos információkat kiemelni.

A szintetikus olvasás
A szintetikus olvasást Major Ferencné: Az idegennyelvi szakszöveg megértésének módszertani kérdései (Bp.,Tankönyvkiadó, 1980.) című könyve alapján alkalmaztam.
A szintetikus olvasás az a szövegfeldolgozási forma, amikor a tanuló szótározás nélkül a
már szilárdan elsajátított és meglévő lexikai és nyelvtani ismeretei, valamint megszerzett szóbeli és olvasási tapasztalata alapján közvetlenül érti meg a szöveget, ugyanúgy, mintha magyar
nyelvű szöveget olvasna (Major 13). Célunk azt elérni, hogy az információszerzés direkt módon, az anyanyelv kizárásával történjék.
Akkor lesz eredményes oktatásunk, ha a diákok képessé válnak arra, hogy a szöveget fordítás, szótárhasználat nélkül értsék meg. A fordítás csak a megértés ellenőrzésének egyik eszköze, eljárás és nem cél az oktatási folyamatban.
Fel kell hívni a diákok figyelmét arra is, hogy a szótározás segíti a fordítás folyamatát, de
a szótár túlzott használata hibákhoz vezethet.
Tipikus eset a nyelvvizsga során is, hogy a vizsgázók nem tudják a rendelkezésre álló időt
megfelelően beosztani, nem készülnek el a szövegértéssel, illetve fordítással, hiszen nem
mernek szótár nélkül dolgozni; görcsösen fordítanak, és szinte kapaszkodnak a szótárakba.
„Der Wörterbuchbenutzer, der mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs Wort für Wort
übersetzt, übersetzt falsch und ist das Opfer einer falschen Übersetzungsstrategie” (Hessky–
Knipf 229.)
A szintetikus olvasás során végül is elemezzük először a szövegeket, hogy a diákok felfigyeljenek a már ismert, de esetleg más formában tanult kifejezésekre. Így összeállíthatjuk az
adott szövegekben előforduló
nemzetközi kifejezések (intenacionalizmusok, szakkifejezések),
összetett szavak,
és képzett szavak listáját.
Majorné vizsgálata alapján egy 300 szóból álló vizsgált szaknyelvi szövegben a szaknyelvi
kifejezések aránya 43%-os, és további 44% érthető meg szótár nélkül, azaz a potenciális szókincs segítségével. Ez 70%-ot jelent, ami bizonyítéka annak, hogy a szövegek szótár nélkül is
megérthetők. A szaknyelvi szövegek értő olvasását megkönnyíti még a szövegek bizonyos
sematizmusa, homogenitása is.
A potenciális szótár a (szókincs) fejlesztésével a diákok arra a felismerésre jutnak – ami sikerélmény számukra, és motiváltabbá is teszi őket –, hogy a korábban még nem tanult szavak,
kifejezések is megérthetők.
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A szakszövegolvasással kapcsolatban még megemlítendő az előzetes szakmai ismeretek
fontossága is. Esetünkben a szakközépiskolások és egyetemisták rendelkeznek kellő szakmai
előismeretekkel, és ez kellő alapot jelent ahhoz, hogy a számukra már ismerős területen és témákban tájékozódni tudjanak.

A kutatás folyamata
A középiskolások Gerda Stachowitz-Birgit Tschudi: Mecklenburger Dörfer (Europäischer
Verband für den ländlichen Raum, Leipzig, 1992.) című könyvből kaptak 18 kb. 800n méretű
szöveget, amit 20 perc alatt kellett összefoglalniuk. Az egyetemisták két könyvből kaptak
ugyancsak 18, de nagyobb terjedelmű kb. 1000n méretű szöveget (Hillebrand-Krieger-Reuter:
Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 1994., Lutz Wicke: Die ökologischen Milliarden
Kösel.), és ugyancsak 20 perc állt rendelkezésükre.
A diákok fejlődését, szövegértését fél éven keresztül vizsgáltam.
A kutatást mindkét korosztály esetében (a középiskolások és egyetemisták körében is)
Christoph Metzger kérdőívének kitöltésével kezdtük. Az eredmények kiértékelése, megbeszélése után a Christoph Metzger könyvében javasolt stratégiákat, illetve azok alkalmazásának
módját beszéltük meg.
A szintetikus olvasás lényegét, a potenciális szókincs fogalmát, és használatát ezt követően
magyaráztam el.

A középiskolásoknak és egyetemistáknak kiadott szövegek
A középiskolásoknak és egyetemistáknak kiadott szövegekben összesen előforduló képzett, összetett szavak és internacionalizmusok százalékos arányát vizsgáltam a szövegek terjedelméhez viszonyítva:
Képzett sz.:
Középiskolások:
Egyetemisták:

Összetett :

Internacion.:

20,7%

12,5%

8,8%

20%

18,3%

16,8%

A képzett szavak aránya mindkét korosztálynak kiadott szövegekben megegyezik
Az összetett szavak esetében az egyetemistáknak kiadott szövegekben 5,8%-kal magasabb a szövegekhez viszonyított érték, és 8%-kal több az internacionalizmusok száma is.
Mivel a szövegekben nagyon gyakoriak az ismétlődések – tehát vannak kifejezések, melyek képzett szavakként, internacionalizmusokként is előfordulnak, sőt van olyan, ami mind a
három kategóriához sorolható –, ezek a kefejezések is homogenizálják a szövegeket, ami az
értő olvasás folyamatát ugyancsak elősegíti.
Az értő olvasást nagyban segítik a szaknyelvi szövegekben előforduló adatok, számok is.

A kutatás eredménye
A diákok beadott és értékelt dolgozatai alapján megállapíthattam, hogy mind a középiskolások, mind az egyetemisták fejlődtek, és eredményesebbé váltak a szövegértések során.
A diákok eredménye fokozatosan javult, és fejlődés állapítható meg. A feladatok megoldása során – a kezdetben megállapítható kiegyensúlyozatlan tendencia ellenére – mind
a középiskolások, mind az egyetemisták szövegértése eredményesebbé vált.

A szintetikus olvasás módszerének továbbfejlesztése
Napjainkban a – különösen a gazdasági jellegű – szaknyelvi szövegekben egyre gyakoribbak az angol kifejezések. Ez az angolul nem tudó diákoknak komoly problémát jelenthet a
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szövegértés, -olvasás során, és úgy gondolom, hogy az englicizmusok kérdésével foglalkoznunk kell.
Korábban a latin nyelv volt meghatározó, de mint Drozde-Seibicke is írják, az englicizmusok, az „idegen eredetű” kifejezések megjelenése korábban is jellemző volt a tudományos illetve szaknyelvre.
A latin nyelv a 18. sőt 19. században is mint nemzetközi „koine” jellemezte a tudományos
nyelvet. A tudóslatin nemzetközisége lehetővé tette a nemzetközi párbeszédet, egy sokoldalú
szellemi-kulturális európai gondolkozás kibontakozását. A tudományos terminológiák hasonlóságát nem csak a nomenklatúrák okozzák, hanem az internacionalizmus, azaz nemzetköziség, amely latin-görög kifejezésekre vezethetők vissza. A szaknyelvek, illetve a tudományos
nyelv alakulása során a latin és az egyes országok országrészek egymásra-hatása figyelhető
meg. Gyakori, hogy tudományos írásokban keveredik a latin, és a helyi nyelv használatára törekvés, így pl. Leibniz-nél gyakori, hogy bizonyos a német szavak után feltünteti latin megfelelőjüket is, az érthetőség kedvéért. L. B. Alberti-nél keveredik a hazai és latin kifejezések használata. Albrecht Dürer matematikai írásaiban azonban már elsősorban következetesen német
nyelvű terminusok használatára törekedett az idegen, azaz latinnal szemben.
Ugyanakkor érdekes nyelvi jelenség, hogy nemcsak latin kifejezések jelentek meg a német
szakirodalomban, hanem – nem is ritkán – angol, francia kifejezések is a szaknyelvben kerültek, így pl. statistique Statistik, signifiant Signifikant (Drozd-Seibicke 28–31).
Az általam vizsgált gazdasági jellegű szövegekben az englicizmusok aránya még igazán
nem jelentős (8-9%), de a tendencia egyértelműen azt mutatja, hogy ezeknek a kifejezéseknek
a száma szinte naponta nő.
Az információrobbanás hatása tehát a nyelvhasználat során is érződik, ezért a szaknyelvkutatást, és a szaknyelvi szövegek értő olvasásának módszerét nagyon fontos az englicizmusokkal kiegészíteni.
Mivel „új” angol kifejezésekkel szinte minden nap találkozhatunk a szaknyelvi közegben, az
englicizmusok megfigyelésére és gyűjtésére az adatbankos módszert tartom megfelelőnek.
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Molnár Eszter
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Genre Analysis in EMP Teaching and Testing
Tárgyszavak: genre analysis, language teaching, language knowledge

In the present study I discuss the use of medical tests in different genres in testing and
teaching English for Medical Pruposes. It is essential for students to acquire the linguistic features of their profession in a foreign language, in order to communicate with their colleagues
from another country. It is also essential for their further development to be able to read and
understand texts written in a foreign language. The language most frequently used in scientific
as well as medical fields of knowledge is English. English language has gained space in research at the expense of other languages by at least 20 percent. Communication in English is
very burdensome for many people despite the fact that their command of English is at the level
where they are already capable of successful communication.
As the main task of a practicing medical doctor is to identify and provide therapy for various
diseases it was evident for me to choose texts which desribed illnesses. Yet another of their
tasks is to clearly explain and describe the illness and the necessary treatment in plain language for the maximum benefit of the patient. These texts were intended for different audiences.
One was for patients and other was for doctors. Both of the texts were the products of same
firm, Merck. Merck has an online edition of the 17th edition of Diagnosis and Therapy of various
diseases which is written in a language for doctors. It has also an online version of a Home Edition of Merck Manual on their server, which provides a description of the whole human body,
not excluding its abnormailities in clear everyday language which is understood by the layperson as well as a professional. Great care was taken to choose authentic texts. Authentic texts
are intended for native speakers of a language, and real life performance is a criterion for authenicity. Secondly, the reader encounters a different problem with each different text type.
My hypothesis was that initially giving students medical texts for informing the general public, helps them better understand texts designed for their own profession. The students I examined were at pre-intermediate level. They got both of the texts, first the one for the patients then
for the one for doctors.
They solved the tasks which concentrated micro skills. I asked questions concerning
macro skills as well but they were so god at answering my questions that I did not even evaluate the answers. Macro skills are the so called broad skills which include tasks of finding out
what the text is all about, scanning the text for specific information. Micro skills on the other
hand are the following: Guessing the meaning of unfamiliar words from the context, identifying
referents, pronouns which are in the text, and finding synonyms of certain words.
The items were carefully written to assess these skills. My first choice of items were multiple
choice due to their objectivity and reliability, but they were difficult to construct, so I decided to
include no multiple choice items at all. True-false questions were another alternative, but in this
case the answer is too easy to guess, consquently they are not reliable enough to elicit the desired behavour from the students. It provides too much opportunity for guessing, and it was important for me to know if students actually know the answer or do not have the faintest notion
about what the reading comprehesion text is about. I found that gap filling and cloze tests were
suitable for my purpose. Also asking questions about identifying unfamiliar words were included.
Genre: The concept of genre exists in many fields of study for example in Folklore studies,
literary studies, liguistics, and rhetoric. The most important field of study here is liguistics. Here
the word genre is in connection with a type of communicative event. There are also elements of
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verbal behaviour wich are considered appropriate by the member of a certain community. This
community is the discourse community which has – agreed common public goals,
– has certain intercommunictaion mechanisms among is members, which are usually for
information providing and feedback,
– genres are used to communicate in a discourse community
– some specific lexis is used in their communication.
– The community has members with a certain degree of expertise
A genre includes communicative events, which share some communicative purposes.
These purposes are recognised by the discourse community members. Consequently the
communicative purposes serve as a rationale for the genre. This rationale constrains the the
choice of content and style of the text. The communicative purpose serves to keep the genre in
a certain scope. Furthermore a genre has similarity in the audience to which the text is intended, also in style, and content.
Lets turn to the actual texts. As far as these texts are concerned, these is a certain discourse community which produces them. This community consists of medical doctors and (to
some extent) patients. According to the two texts they have an explicit goal here, namely giving
information. Also a specific lexis is used in the information included in the texts. The members
of the community vary in their expertise, because patients’ knowledge about medicine is usually
rather limited, whereas the doctors give them the necessary information.
The texts represent genres. Both text types have the same communicative purpose, (giving
information). However the audience to which the texts are intended are different as I have
stated above. Herein lies the difference between the genres.
Due to the same communiciative purpose, the buildup of these texts is highly similar.
Usually a description of an illness consists of the following sections:
– Definition of the disease,
– Symptoms and signs (it can be neglected if they are obvious)
– daignosis
– Treatment
– Prognosis (where it is necessary)
Sometimes an etiology section is included especially in texts for medical doctors.
The present texts contain the following sections (these sections are not always indicated in
the text but they are still there): Description, Etiology, Symptoms, Treatment. A definition is included in the text for medical doctors.
The difference between the two genres is obvious from the lexis the two texts use. Many
conditions, body parts, procedures are referred to with the help of the medical technical terms in
the text for doctors. In contrast these technical terms are substituted with every-day expressions in the text for patients. In some cases the latin name of the illness is written beside the
non-technical term in brackets. For example: gives off a foul odor=bromhidrosis. The actual
number of medical words in the more technical text is 39, while in the less technical one there
are only 22. Both texts are of roughly the same length 450-478 words.
The main differences are the following:
DOCTORS
Hyperhidrosis, perspiration
Localized hyperhidrosis
Generalized Hyperhidrosis
Axilla
Psychogenic

PATIENTS
Excessive sweating
It’s limited to the areas of…
Entire surface of the skin
Armpit
Normal response to anxiety
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Plastic
Break down

Most of these features can be noticed immedately, but there are linguistic features which
night escape the readers’ attention.
I have tested students to identify the meaning of various referents in the text. This is absolutely essential for complete comprehension. Referents contribute to coherence of the text.
They also enable the writers to avoid word repetition using pronouns. There are other parts of
speech which can be applied as a referent for example articles and items like ”such a”. These
kinds of referents can be more commonly found in patient information texts than in texts for
doctors. 4 in doctors’ text, and in patients’ text 10 of the referents can be found. The most
common referents in both texts: „if”, „this” and „the”. These were anaphoric references. There
were no other kinds of referents in the texts, and they are not important from the point of view of
testing.

Empirical evidence
The test was taken by 17 people. There are 20 people in the group 3 of which did not show
up at the time they were supposed to do so, 2 eventually decided not to submit the test.
As far as the tasks were concerned, the tasks asking about the referents were almost fully
solved by all of the students.
The task were student had to come up with synonyms was the most critical part of the test,
they singificantly did better in the second part then in the first part.
Cloze tests were done with the same results.
There were 4 advanced students in the group, who underperformed on his test. The reason
for their relatively poor performance was that they were in a hurry. They finished the test in 45
minutes instead of the allotted 90 minutes. Three of them scored less on the second test by at
least 10%. It was clear that towards the end they were not paying enough attention to the tasks.
I had a control group. They were not allowed to use any dictionaries, they did not get any
help from me. I gave them the more professional test first and the less profesional one came
only after that. They all said I should have given them the text for the patients first.
There were some limitations of my study. The tested population was very small. And I could
not eliminate anxiety during the tests, even though the students knew that the result of the test
will not influence the mark given to them at the end of the semester.
Another limitation was the lack of thorough examination of the results of the control group.
As a conclusion I can say that the achieved results prove my hypothesis. Applying texts of
different types may help students to learn how to use the language for various communicative
pruposes in their profession.
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OVERALL SCORES ACHIEVED
Student
st1
St2
St3
St4
St5
St6
St7
St8
St9
St10
St11
St12
St13
St14

result
18
24
28
21
0
22
22
22
26
23
25
25
28
26

%
60
80
93
70
0
73
73
73
87
77
83
83
93
87

Валентина Теглаш
КЕЧКЕМЕТСКИЙ ИНСТИТУТ

Источники терминов и терминотворчества
Tárgyszavak: термины, терминотворчество, szaknyelv

Формирование экономической терминологии происходит достаточно закономерно и в
соответствии с теми тенденциями, которые возобладали в языке этой науки в данной
период. Oдна из причин формирования экономической терминологии – это резко возросшая потребность в новых терминах, в поименовании большого числа новых экономических понятий и/или обновления старых.
Основной корпус экономических терминов формировался и продол-жает формироваться разными путями. Прежде всего это опора на резервы национального общенародного (общелитературного) языка. Это можно проиллюстрировать такими давними русскими словами, ставшими экономическими терминами, как, например, рынок,
товар, продавец, продукт, покупатель. «Превращение» в экономические термины произошло за счёт расширения их значения. Другие «заимствования» из литературного
языка стали экономическими терминами за счёт, наоборот, сужения специализации их
значения, за счёт так называемого «семантического сдвига» (Митрофанова О. Д., 1973):
баланс, дефицит, договор, единица, масса, оборот, операция, расчёт. На базе таких и
подобных однословных терминов возникают терминологические словосочетания – денежная масса, товарная масса, денежная единица, сегмент рынка и под.
Часть заимствований из общелитературного языка становится экономи-ческими терминами или их структурным компонентом, благодаря метафори-ческому употреблению,
семантическому переносу по тому или иному осно-ванию – (финансовая) пирамида;
(валютный) коридор; (галопирующая) инфляция; (успокаивающая) цена; (эластичная)
цена; («горячие») деньги; (замораживать) кредиты и под.
Некоторые термины можно, по-видимому, трактовать как слова, объединённые «общей идеей», но функционирующие на грани омонимии: авария в значении «ущерб,
убытки, причинённые грузу и фрахту в ходе морской перевозки», вряд ли семантически
адекватна общепринятому значению этого слова – «катастрофа» (Китайгородская М.В.,
1996).
Попадая в сферу экономики, эти слова-термины получают здесь иное специализированное значение. При специализации общенародного, общели-тературного слова и
употреблений его в качестве экономического термина, чтобы понять его значение, нужно
исходить не из основного и прямого значений этого обычного слова, а руководствоваться дефиницией, которую ему приписывает экономическая наука. Приведённые
выше слова понятны и известны каждому овладевшему русским языком, но их терминологическое значение понятно лишь некоторым, его приходится извлекать из специали-зированного терминологического словаря.
Одними из самых древних в русском языке являются так называемые «внутренние»
заимствования из родственного старославянского (или церковнославянского). Они, как
правило, слабо представлены в экономической сфере, но активно функционируют в
общелитературном употреблении, в обиходно-бытовой и религиозной сферах. Термины
экономики подобного происхождения единичны.
Значительную роль в обогащении состава русской лексики сыграли и продолжают
играть заимствования из других языков. Самыми древними были заимствования из
классических – латинского и греческого языков, которые начали проникать, в частности,
в русский язык ещё с IX века. Большая часть этих заимствований относится к разряду
специальной лексики – прежде всего научно-технической, естественно-научной, общест-
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венно-политической, но и экономической тоже. Сошлёмся хотя бы на слова корпорация,
синдикат, продуцент, кооператив, конъюнктура, концессия, кредит, кредитор, лицензия,
агент, актив, амортизация, аренда, виза, гонорар, дефицит, дотация, дивидент,
инфляция, калькуляция, компенсация, консолидация, консорциум, пассив, патент,
ревальвация, спекуляция, стагнация, эмиссия и др., давно вошедшие в русский экономический обиход.
Не менее древними, хотя и немногочисленными являются заимство-ванные экономические термины из тюркских языков, типа: базар.
Весьма велико в последние годы, число терминов экономики, заимствованных из
английского языка, точнее из американского его варианта: лизинг, инженеринг, факторинг, листинг, холдинг, консалтинг, акцептант, оппонент, эмитент, инвестор,
дистрибъютер, нъюмейкер и др.
В процесс «импортирования» слов внесли свою лепту некоторые страны европейского региона – Германия, Голландия, Англия, Франция, Италия и др.
Из французского языка в русский пришли такие слова-термины, как: ликвидность,
концессионер, ломбард, куртаж, купюра, купон, полис, каботаж, картель, компания, компаньон, коммерсант, капитал, гарантия, бюджет, боны, аванс, абандон, аваль, коммивояжер, коносамент.
Из немецкого: банкир, банкрот, биржа, бодмерея, бухгалтер, вексель, маклер, рента,
рентабельность, тариф, трассант, трассат, фрахт, штраф, ярмарка и др.
Из итальянского: авизо, ажио, валюта, дизажио, жирант, инкассо, сальдо, тратта,
трассирование, фирма, франко и др.
Из испанского: эмбарго;
Заимствованные, в частности, англо-американские термины, получившие гражданство во многих других, неанглоязычных странах, не абсолютно новые и ранее «никому не известные» бизнес термины (Цонева А., 1995, с. 58), как это утверждается в
некоторых публикациях,(см. С.Георгиева, Бизнес-русский. [Программа спецкурса]. – в ж.
Болгарская русистика. 1993) где речь идёт о терминах экономики «авизо», «акцептант»,
«сальдо», «трассат» и т.д. Они и им подобные существовали и до перестройки, до
перехода России и Венгрии к рыночной экономике, но входили в поле знаний и употребления узкопрофессионального круга людей, особенно изучающих и в прежние времена западную экономику, а также в лексикон счетоводов, служащих банков, внешнеторговых организаций и т.д.
И если массовому носителю языков теперь всё чаще встречаются, и приходится
употреблять такие слова, как «акция», «биржа», «брокер», «маклер», «дилер», «дотация», «аккредитив», «комитент», «опцион», «ревальвация», «стагнация», «франко»,
«эмиссия» и др, это не значит, что они совершенно новые; просто они лишь сейчас
нашли благодатную национальную почву для своего «второго рождения» (В. В. Морковкин)
Одним из важных источников экономической лексики является также использование
терминоэлементов из интернационального языкового фонда, (прежде всего греко-латинского). К ним относятся такие терминоэлементы сфере,:
макро, микро/ среда;
синхро/ маркетинг;
анти/ монопольный;
супер/ дивиденд;
контр/оферта;
квази/ деньги, корпорация, рынок;
мульти/ национальный;
суб/ аренда,
де/ монополизация;

194

SZAKNYELVEK

ре/импорт,; и многие другие.
Взаимодействуют и слова из других языков. Так, с прилагательным ''франко" (от
итальянского свободный), в русском языке образуется весьма обширная группа экономических терминов: франко/ борт, вагон, граница, порт, судно и так далее.
Как видно из приведённых примеров, интернациональные форманты стали фактами
национального языка, служащие для обозначения новых экономических понятий,
фигурирующих в отечественной экономике.
Заимствование иноязычного термина – один из продуктивных способов появления
терминологических наименований. По сравнению с терминами национального происхождения заимствованные термины обладают некоторыми преимуществами: они прошли
проверку временем, достаточно оперативны и точны.
Рассмотрение источников экономической лексики показало, что в неё входит много
терминов, заимствованных из других языков. Термины экономики, являясь единицами
определённой терминосистемы, служат общению людей, объединённых общей специальностью, профессией. Поэтому и сфера их употребления специализирована и ограничена, хотя надо сказать, и не так уж узко, как в других терминосистемах, например,
техни-ческой и др.
Итак, основными источниками терминотворчества и сегодня в сфере экономики
являются:
a) неисчерпаемые лексико-семантические возможности русского литературного
языка;
б) освоенные этим языком ресурсы классических древних языков;
в) заимствования из живых современных национальных языков.
Таким образом, приведённые выше исконно русские слова или давние заимствования, полностью освоенные русским литературным языком, практически полностью
обрусевшие, используемые в качестве экономи-ческих терминов, приобретают строго
определённое значение, которое не свойственно общеупотребительному их значению и
которое приводится в известность специальной дефиницией, раскрывающей установленное, специализированное значение.
По мнению ряда исследователей, при терминологизации слов общели-тературного
употребления происходит «выделение» нового слова, возникает семантический неогилизм, а не рождение нового значения у старого слова. Новые слова-термины иначе
живут в общем языке, и в терминосистеме у них развиваются иные связи с другими словами. Став экономическими термина-ми, т.е. выделившись и уйдя в специальную сферу
употребления, такие слова обычно не фиксируются уже толковыми словарями того или
иного нацио-нального языка, а приводятся в специализированных терминологических
словарях и справочниках.

Tompos Anikó
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Szaknyelven innen, általános nyelven túl
Tárgyszavak: interkulturális kommunikáció, interkulturális tudatosság,
akadémikus és szakmai kommunikáció, szaknyelv

Bevezetés
Napjainkban a felsőoktatási intézmények, válaszul korunk kihívásaira, folyamatosan bővítik
képzési skálájukat, és egyre gyakrabban jelennek meg az inter- és multidiszciplináris szakok.
Ez a folyamat is hozzájárul – a szaknyelvi oktatás elméleti eredményeinek alkalmazásával párhuzamosan – a szaknyelvi oktatás tartalmának és módszereinek változásához. A mindig több
és vegyesebb célcsoport miatt a szakmai ismeretek idegen nyelven történő közvetítése
a főiskolák-egyetemek hagyományos szakjain, illetve szakirányain tanuló hallgatók, mint célcsoportok számára egyre nagyobb nehézségekbe ütközik.
A Széchenyi István Egyetem ugyan jelenleg az ország legkisebb egyeteme, de a hagyományos műszaki szakok mellett megjelent a közgazdaságtan, a jog, az egészségtudomány, sőt a
zeneművészet is. Jelentősen bővült az interdiszciplináris szakok (integrált mérnök, mechatronika, jogi asszisztens, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció), és a szakirányok
száma. A viszonylag kis létszámú Idegen Nyelvi Tanszék oktatói számára a képzési skála
bővülése és tartalmának állandó változása szinte lehetetlenné teszi a szakokra és szakirányokra történő specializációt. Az általános és szakmai nyelvvizsgára való felkészítés, illetve a néhány szaktanszék által igényelt szaknyelvi kurzusok (nemzetközi szállítmányozás, környezetvédelem, turizmus, jogi- és gazdasági szaknyelv) mellett Tanszékünk – áthidaló megoldásként
– szakmai kommunikációs kreditpontos tárgyakat ajánl a kimeneti nyelvi követelménnyel (középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga) már rendelkező hallgatók számára, valamint azon elsőéveseknek, akik a kimenti követelményként meghatározott szakmai nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyamot csak a harmadik szemesztertől kezdhetik el.
Az alábbiakban a szigorú értelemben vett szaknyelven még innen, de az általános nyelven
túl elhelyezkedő szakmai kommunikációs tárgyak (szóbeli, írásbeli kommunikáció, általános
műszaki nyelv, üzleti angol, menedzser kommunikáció) létjogosultságát szeretném indokolni.
Először a szaknyelvoktató nyelvtanár szerepét tekintem át, majd főleg angolszász szaknyelvoktatási irodalom alapján a szakmai nyelvhasználat „közös magjára” irányuló vizsgálatokat és
gyakorlatot, azt bizonyítandó, hogy a szakmai kommunikáció oktatása „tanárbaráti” és összhangban van az elméleti kutatásokkal. Ezután röviden bemutatom a szakmai kommunikációs
tárgyakhoz lazán kötődő interkulturális kommunikáció kurzust, mely ugyan szókincsében még
tág értelemben sem szakmaspecifikus, de a szakmai kommunikációs készségek kialakítását
segíti, mivel a szakmai nyelvhasználathoz szükséges nyelvi készségekre, funkciókra és műfajokra koncentrál.

A szaknyelvoktató nyelvtanár
Napjaink „hagyományos” szaknyelvi oktatására három irányzat jellemző:
1. A nyelvtanár szorosan együttműködik a szaktanárral. Ez a megközelítés egyrészt időigényessége, másrészt a nyelvtanárnak és szaktanárnak a szaknyelvi oktatás tartalmára vonatkozó gyakran eltérő elképzelése miatt a legritkább gyakorlat ma (vö. Johns és DudleyEvans 1980).
2. A nyelvtanár diplomát szerez az általa oktatott szakmából, vagy fordítva, a diplomás szakemberek nyelvtanári képesítést is szereznek. Ez sem túl gyakori megoldás, de különösen a
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gazdasági, üzleti, külkereskedelmi profilú felsőoktatási intézményekben Magyarországon is
találhatunk kétdiplomás oktatókat.

3. A harmadik megközelítés az angolszász gyakorlatból terjedt el, ahol a szaknyelvoktató tanár mintegy kísérőként az intelligens laikus szerepében a nyelvre koncentrál, míg a nyelvi
tartalmat a hallgatók szakmai tudása adja. Ez a megközelítés valószínűleg a legkedvezőbb
a tanárok számára, de két nehézség is felmerülhet alkalmazása során: egyrészt az elsőmásodik évfolyamos hallgatók maguk sincsenek tisztában a szakmai tartalommal, másrészt
interkulturális különbség is okozhat nehézséget: a megközelítést alkalmazó angolszász világban a problémamegoldó vezetőket (így tanárokat) részesítik előnyben, míg érzésem
szerint Magyarországon – éppúgy, mint például Japánban, Spanyolországban, Olaszországban vagy Franciaországban – a szakértőket, akik minden kérdésre maguk tudják a
választ (Laurent 1983). Így a „nyelvi kísérés” koncepcióját – a magyar tanárok hagyományosan szakértő szerepe miatt – úgy gondolom, nehéz elfogadni tanárnak, hallgatónak,
szakoktatónak egyaránt. Ez is egyik oka lehet annak. hogy nálunk sokkal tovább kihúzódott
a nyelvtan-szókincs, olvasás-fordítás korszaka tanárközpontú módszerekkel – ezeken a területeken igazán szakértők a tanárok.
A szakmai műfajokra, készségekre és szövegtípusokra, de kevésbe szakmaspecifikus tartalomra koncentráló szakmai kommunikációs nyelvoktatás a hagyományosan bölcsész végzettségű nyelvtanárok számára véleményem szerint „tanárbarátibb”, mint a hagyományos
szakmaspecifikus szaknyelvi oktatás, mert nem veti fel sem második diploma megszerzésének, sem a nyelvtanár és szaktanár közötti időigényes és valószínűleg problematikus együttműködés szükségességét, és a tanár „szakértő” szerepe sem szenved csorbát.

A szaknyelvek „közös magja”
A szaknyelvi kutatásban az 1960-as évekre jellemző nyelvtani és lexikai gyakoriságelemzést az 1970-es 80-as években a retorikai elemzés váltotta fel, melyben nagyobb hangsúlyt kapott nyelvi funkciók (pl. instrukciók) és azok megvalósítása, illetve a nyelvi választásokat meghatározó retorikai-pragmatikai megfontolások, célok magyarázata. A szókinccsel kapcsolatban ekkor alakul ki az a nézet (pl. Johns és Dudley-Evans 1980., Heltai és Ötvösné Vadnay 1994.), hogy az ún. általános szaknyelvi lexikára (sub/semi-technical) kell a legnagyobb figyelmet fordítani. Ezek a szavak a köznapi szóhasználatban is benne vannak, de szakmai diskurzus során árnyalatokat lehet velük kifejezni, vagy éppen csak bizonyos szavakat használnak
a szinonimák közül.
A különböző foglalkozásokhoz kapcsolható szaknyelvek között egyre inkább keresték
a „közös magot”, mind szókincs, mind nyelvi funkciók, illetve teljes szövegek tekintetében.
Hutchinson és Waters már 1980-ban megkérdőjelezték a szakmaspecifikus tananyagok létjogosultságát, azon az alapon, hogy a szaknyelvoktató tanárnak a szakmaspecifikus performanciához nélkülözhetetlen kompetenciát kell kialakítania. Tankönyvükben (Hutchinson és Waters
1984.) például a szivattyúrendszerek működését a szív működésének leírásával illusztrálják.
A 80-as években terjedt el az a nézet, hogy a szaknyelv nem valamiféle szöveg, hanem inkább diskurzus, így annak vizsgálata is szövegelemzés helyett diskurzuselemzés kell, hogy legyen, ami a kommunikatív célok és kommunikatív egységek kapcsolatának vizsgálatakor nyelvi, társadalmi és szakmai aspektusokat is figyelembe vesz. A tananyagokban elterjedtek
a makro- és mikroszintű olvass- illetve hallásértést ellenőrző feladatok, a szövegkohézió és koherencia vizsgálata, és a produktív készségek oktatásánál a tudatos nyelvhasználat hangsúlyozása (pl. írjon az ábra alapján definíciókat és általánosításokat), a kreatív írás, projektek készítése. Napjaink alkalmazott műfajelemzési kutatására is jellemzők a több diskurzusközösség
által alkalmazott műfajok makroszintű azonosságainak (pl. Tompos 2001.), illetve mikroszintű
különbségeinek (pl. Bhatia 2000.) feltárását célzó vizsgálatok.
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A szakmai kommunikációs tárgyak illeszkednek az itt tárgyalt elképzelésekbe, mivel tágabb
diskurzusközösségekre (több műszaki szak, műszaki és üzleti szakok) jellemző nyelvi funkciókra, készségekre, műfajokra koncentrálnak közepesen szakmaspecifikus szókincs gyakorlásával.

Interkulturális kommunikáció
A szakmai kommunikációs tárgyak sorába lazán illeszkedik az interkulturális kommunikáció
tárgy, mely tartalmában a kultúrák közötti különbségekre irányul, nyelvi készségek tekintetében
azonban a hallgatók idegen nyelvi szakmai kommunikációját fejleszti.
A tárgyat nemzetközi kapcsolatok és közgazdász szakos hallgatók vehetik fel, egy féléven
keresztül heti két órában hallgathatják, kettő, illetve négy kreditpontért. Az első néhány előadáson a hallgatók megismerkednek a legfontosabb kultúra-definíciókkal és felosztásokkal (kiváló
magyar nyelvű összefoglaló kötet pl. Falkné Bánó 2001), rövid esettanulmányokat értékelnek.
Választanak egy országot, amely (főleg üzleti) kultúrájáról 10-20 perces kiselőadást készítenek.
A prezentációk megértését írásvetítő fóliák, nyomtatott és a hallgatóknak kiosztott összefoglalók, különféle reáliák is segítik. Ezeket a kiselőadásokat azután vita és értékelés követi: mindegyik hallgató hozzászólhat saját tapasztalatai alapján, majd a közös értékelés előre kiadott
szempontok szerint (tartalom, felépítés, előadás minősége, kérdések kezelése, stb.) történik. A
kurzus végén a hallgatóknak egy 10-15 oldalas dolgozatot kell benyújtaniuk, legalább öt bibliográfiai tétellel. Mivel a tudományos írásmód gyakoroltatására az órákon nincs idő, a beadványok
értékelésének legfontosabb szempontjai a tartalmi relevancia, az önálló munka és az eredetiség. Az érdemjegyet az órai munka (50%), a kiselőadás (25%) és a dolgozat (25%) alapján
kapják.
A tantárgy népszerű a hallgatók között egyrészt tartalma miatt, mivel a kultúrák közötti különbségek nagy érdeklődésre tartanak számot, másrészt mivel az interkulturális kommunikáció
órák kis nyelvi szigetként funkcionálnak. A tárgyat az intézményünkben csereprogramok keretében tanuló külföldi hallgatók is felveszik, így a mi hallgatóink közvetlen információkat is kaphatnak az ő hazájukról.

Összefoglalás
A Tanszékünk által oktatott szakmai kommunikációs tárgyak ugyan általános szakmai tartalmat közvetítenek, de fontos műfajokra irányulnak, ezzel mintegy a magyar anyanyelvi oktatást is kiegészítik és bővítik (vö. Aradi 2002.), amennyiben a hallgatók idegen nyelven megtanulnak leírásokat, álláspályázatokat, jelentéseket, hivatalos leveleket írni, kiselőadásokat tartani, megbeszéléseken, tárgyalásokon, felvételi elbeszéléseken részt venni.
Az interkulturális kommunikáció tárgy, és egyéb még általános szakmai tartalmat sem közvetítő tantárgyak (nemzetközi tárgyalástechnika, Európai Uniós pályázatírás, stb.) is segítik
a szakmai nyelvhasználatot, amennyiben a szakmai kommunikáció szempontjából fontos
nyelvi funkciókra, készségekre és műfajokra koncentrálnak.
A specializált szakmai és általános nyelvhasználat közötti területet célzó kommunikációs
tárgyak alkalmasak lehetnek a specializáltabb szaknyelv oktatása előtt, illetve helyett tág képzési profillal rendelkező felsőoktatási intézményekben.
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Varró Tibor
SZOLNOKI FŐISKOLA

Az orosz szaknyelv oktatása
Tárgyszavak: gazdasági szaknyelv, munkafüzet, vizsgakövetelmények, szaknyelv

Orosz általános gazdasági nyelv címmel 2001-ben Tenkei Sándornéval közösen összeállított főiskolai jegyzetünk megjelentetése után úgy éreztem, hogy a jegyzetben szereplő feladatok nem segítik elő kellő mértékben a diákok, illetve a jegyzetet használók felkészülését a
szaknyelvi vizsgára. Ez volt az oka annak, hogy írtam a jegyzethez egy munkafüzetet is.
Az általam írt munkafüzet első része lehetőséget adhat a használóinak arra, hogy a jegyzetben használt lexikát és szaknyelvi kifejezéseket használhassák a feladatokban. A munkafüzet második része az elmélet elsajátításában nyújt segítséget.
A munkafüzet első része végigköveti a GNYTK (Gazdasági Nyelvvizsga és Továbbképző
Központ) tematikájának általános gazdasági nyelvi részét. A jegyzetben szereplő feladatokat jól
kiegészítik a munkafüzet feladatai.
A feladatok, csakúgy mint a jegyzetben nem a nyelvtant helyezik a középpontba. Úgy gondolom, hogy szaknyelvet kizárólag úgy tanulhat valaki, ha az adott nyelvből már rendelkezik
a megfelelő nyelvtani alapokkal. Az orosz nyelvben ez különösen igaz, hiszen ha a jegyzetet, illetve munkafüzetet használó nincs tisztában a főbb ragozási szabályokkal, akkor nem fog tudni
boldogulni se a jegyzettel, se a munkafüzettel.
A nyelvtan természetesen megjelenik a feladatokban a ragozáson túl is, mivel az egyeztetés, a vonzatos igék és névszók ismerete is alapvető fontosságú. Főképp nyelvtani típusú feladatok közé tartozik az, amikor egy igés szókapcsolatot kell átalakítani úgy, hogy az igéből főnevet képzünk vagy fordítva.
A feladatok a munkafüzet vége felé fokozatosan nehezednek, és már feltételezik az előző
leckékben elsajátított lexikai elemek pontos ismeretét. A nehezebb gyakorlatokban néha már
nem elegendő a szó vagy kifejezés pontos ismerete, hanem komplex módon kell alkalmazni
a tudást, pl. magyarul megadott kifejezést kell beilleszteni az orosz mondatba a megfelelő
alakban, vagy a mondatban magyarul megadott kifejezést kell használni a megfelelő alakban.
Nagy hangsúlyt fordítottam a munkafüzet összeállítása során a fordításra. A leckék túlnyomó többségében szerepelnek olyan feladatok, ahol kifejezéseket kell fordítani magyarról oroszra vagy fordítva. Úgy gondolom, hogy a kétirányú fordítás segítségével jobban rögzülnek a lexikai elemek, másfelől, ha kifejezéseket kell fordítani, akkor a munkafüzet használója nem érzi
úgy, hogy most neki szavakat kell tanulnia.
A kifejezések használatának „erőltetése” végigkíséri a munkafüzetet. Nemcsak a fordítás
során jelennek meg, hanem több feladat is a kifejezések begyakorlására épít. A legegyszerűbb
forma, amikor a kifejezés egyik fele van megadva, és ki kell egészíteni a másik felével. Ennél a
típusnál a kreativitás is fontos szerepet játszik, hiszen az ilyen gyakorlatok során számos jó
megoldás létezik, csak a szókincs ismerete a korlátozó tényező. A kifejezésekre épül az a feladattípus is, amikor vonzatos igék vagy névszók után található szavakat kell a megfelelő esetbe tenni. Az ilyen feladatok során a kifejezésekhez kapcsolódó ige vagy névszó egy adott
szaknyelvi szöveg lényegi részét tartalmazhatja, vagyis akár egy szövegértési feladat során is
jól alkalmazható az így megtanult szókapcsolat.
A kifejezésekkel kapcsolatos gyakorlatok közül még kettőt emelnék ki. Az első: igék párosítása főnevekkel, illetve jelzős szerkezetekkel, a második: melléknevek párosítása főnevekkel,
illetve birtokos szerkezetek alkotása párosítás útján. A párosításos feladatok burkoltan fordítási
feladatok is, mert itt, ha valaki nem ismeri a szó jelentését, akkor csak találgathat. Ez a megállapítás feltétlenül igaz az első típusú párosítós feladatokra, azonban a második típusnál valamivel nagyobb az esélyünk, ha egy-egy szónak nem tudjuk a jelentését, hiszen itt megkönnyíti
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a dolgunkat, ha ismerjük az egyeztetés alapvető szabályait. A párosítós feladatok közül a harmadik, talán legkönnyebb, amikor az egyik oszlopban magyar kifejezések, a másikban pedig
orosz megfelelőik találhatók. Az ilyen típusú gyakorlat megoldása után szótárként is használható.
Nagy hangsúlyt fektettem arra is, hogy a munkafüzetet használók elsajátítsák a főbb szóképzési szabályokat. Több gyakorlat épül fel úgy, hogy egy adott szófajú szónak előbb a jelentését kell megadni, majd átalakítani másik szófajúvá. Általában ez főnév-ige, illetve ige-főnév
átalakításban fordul elő. Úgy gondolom ezek a gyakorlatok jó felkészülést nyújtanak
a beszédre is, mert igen csúnyán hangzik, ha egy szónak rossz főnévi vagy igei alakját alkalmazzuk, ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor valaki –suk/sük-öl.
Különálló kategóriát képeznek a kevert mondatok, amelyeket az egyszerűség kedvéért úgy
adtam meg, hogy minden szó már ragozott alakban szerepel, így csak a helyes sorrendet kell
kitalálni. A mondat-összeállításnál visszatérnék a kifejezéses és párosítós feladatokra, hiszen
az egyes kifejezések, amelyek a mondatokban vannak, lehet, hogy már előfordultak az előző
feladatokban. Ha nem fordult volna elő korábban, akkor is, ha sok gyakorlatot megcsinál valaki
ezekből a feladatokból, már lehet rálátása arra, hogy melyik szó melyik szóval kapcsolódik. Ennél a feladatnál azonban kevés, ha valaki már jártas a fent említett feladatokban, mivel itt ismerni kell az orosz mondatok szerkezetét és természetesen az összes szót, amely a mondatban előfordul.
A szép és változatos beszédet segítik elő azok a gyakorlatok, ahol meg kell adni egy adott
szó szinonimáját vagy ellentettét. Ha változatos szavakat, kifejezéseket használunk akár írásban, akár szóban, gyökeresen átalakíthatjuk a rólunk formált véleményt pozitív irányban.
A munkafüzet második része tartalmaz egy gyűjteményt, ahol néhány szónak, illetve kifejezésnek az ellentettét adtam meg.
Kultúrához kötött dolog, de nagyon kellemetlen, ha nem ismerjük a rövidítéseket. Az újságokban, de akár a híradóban is találkozhatunk a rövidítések nagy számával. A gyakorlatokban
többször elő is kerülnek, de a második részben kigyűjtöttem a teljesség igénye nélkül a lényegesebbeket. A rövidítések kiírása se ér semmit, ha nem tudjuk a magyar jelentésüket, ezt
azonban a munkafüzet használóinak önállóan kell megfejteni, vagy szaktanártól segítséget
kérni.
A munkafüzet második része tartalmazza az elméleti hátteret. Ez a rész főleg a szóbeli
vizsgára készít fel, de néha az írásbelin is akad olyan kérdés, amely a vizsgázó elméleti tudását ellenőrzi. Az elméletet háromféleképpen dolgoztam fel: 1. fogalommagyarázat, 2. egy adott
dolognak milyen típusai vannak, 3. mondatfordítás. A fogalommagyarázat során a jegyzetben
előforduló főbb fogalmak egyszerűsített magyarázata található. Csak a legfontosabb fogalmakra tértem ki, mint pl. piac, termelés, marketing. Ezek olyan fajta fogalmak, amelyek nélkül az
üzleti életben nem boldogulunk. A második típusú elméleti feladat során is csak a leglényegesebbeket soroltam fel, mint pl. értékpapír típusai, Európai Unió intézményei, reklámfajták. A
mondatfordítások során próbáltam olyan mondatokat belevenni a munkafüzetbe, amelyek a
legfontosabb lexikai elemeket tartalmazzák, és jellemzőek egy adott témakörre.
Úgy érzem, hogy a munkafüzet megjelenése után már bátran kijelenthetem, hogy az orosz
általános gazdasági nyelvi rész a GNYTK vizsgára elsajátítható a jegyzet és a hozzá kapcsolódó munkafüzet segítségével.

Wiwczaroski, Troy B.
DEBRECEN UNIVERSITY

Why Should Students Write?: Expressive Writing
as a Launch Pad for Teaching Students How to Think
Tárgyszavak: writing skills, cognition, pedagogy

Abstract
The author discusses the propensity for using writing as a tool for teaching students how to
think critically and to proficiently communicate their cognitions. He argues that writing is about
learning about learning, i.e. a process of formally teaching the mind how to amplify what it already knows, in order to arrive at answers to what it either does not, or wants to, know. He then
introduces types of expressive writing that serve the purpose of starting this process towards
learning at a more meaningful level. The paper concludes with a discussion of how writing
should be taught, and its potential impact.

Why we should have our students write must become the central question facing Hungarian
educators, from grade school to university. This, because real writing in domestic curricula and
syllabi is extremely rare. And, when it is demanded, students often see written exercises as tedious wastes of their time; unfortunately, because many of their instructors put little effort into
task reinforcement, much less proper correction. Given such practices, they are correct in assuming that writing under such conditions is simply busy work. Students should be writing not to
show us that we can keep them busy, but rather to assist them in their learning. This is because
writing is optimally a process of discovery of one's own understanding. The very unfolding of the
process of putting thought into words makes one think, and think hard – as long as one is not,
for example, merely repeating facts, but interpreting them. Instructors should therefore never
assign writing to have students demonstrate what they know, unless they are to write essays on
subject tests. Instead, written work should – in the very least – push students to explore what
they do not yet know, on the basis of what they do, in order to develop their basic knowledge
into a command of a subject good enough to allow them to appropriately and constructively
communicate.
Educators should remember that writing is the ideal tool to cultivate thinking. Good writing is
grounded in a continual cycle of inquiry, re-inquiry, composition, revision and proofreading.
Therefore, when combined with its structural conventions, the writing process will inevitably lead
the student towards the true objective of education: critical thought. This is because critical
thought is only attainable once one has pushed one's self through the torturous process which
may include such elements as analysis, synthesis, criticism, comparison, contract or even rejection. The only real pre-requisite is that the writer be able to reach the level of knowledge in a
subject area which will allow informed judgment. In other words, writing is about learning about
learning; it is the process of formally teaching the mind how to amplify what it already knows, in
order to arrive at answers to what it either does not, or wants to, know. For this reason, educators should approach writing the same way they should approach designing
a lesson plan: they should ask themselves what the learning objectives are for the writing to be
assigned. If the result is that the exercise will teach the students nothing, then the written exercise is a waste of time, both for student and teacher. Successful writing in coursework begins
with identifying what the student should be teaching himself.
Teaching good writing practice to avoid failing to teach students how to learn is not difficult.
As a student teacher in graduate school, I learned to begin approaching my students with written assignments by first distinguishing for myself the difference between an expressive and a
communicative written assignment. The distinction is important, as expressive writing is exclu-
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sively personal, informal reflection by the student, used simply to encourage basic comprehension of subject matter. It may even be open-ended and creative – as long as it serves the purpose of starting a longer process towards learning more in depth about a topic. Communicative
writing differs in its approach: analytical, formal and academically impersonal in style, this form
of composition is rather for the student who already knows enough about
a topic to be informative. This latter form of writing therefore demands that the student observe
certain prescribed norms of, for example, tone, voice, style, evidence and citation. The more
I experimented with when, how and why I assigned which of these two types of writing, the better I not only was able to connect with the problems my students were having with learning, but
also in my ability to predetermine which kind of assignment would better further the learning
goals I had set for a given unit. Therefore, determining assignment applicability is as essential
in giving written work as for any other assignment.
There is a lesser used example of expressive writing which I feel is an invaluable classroom
tool, the “Thinkpiece”. Unlike such assignments as book reports, summaries or paraphrasing
exercises, the Thinkpiece requires students think independently. They must respond to what
they read, form opinions, criticisms, make comparisons or even draw conclusions about the
subject. When writing a Thinkpiece, the student largely decides what to write about. The instructor may, of course, steer the student down a certain line of inquiry, but the main purpose
of such writing is to foster thought about a subject which can be used towards
a greater goal: perhaps the student's Thinkpiece will serve as a basis for formal, in-class discussion, or even as a brainstorming exercise, to serve as a starting point for a larger, more developed essay. The reason behind this kind of written assignment remains, however, that the
student should be forced to learn specific material well enough to be able to approach and interrogate it intellectually. Thinkpieces should rather never be graded for their presentation, but
rather for content. The instructor should evaluate Thinkpieces as to the quality of thought reflected in the student's work. Central here is the question “What did the student demonstrate
that (s)he learned from the material?”, and not “What material did the student learn?”. Again,
I would emphasize that writing is a process of learning through thinking, and not one limited to
regurgitation of material.
The Thinkpiece is only one of many examples of expressive writing which one can use to
promote thinking in one's students. The Journal represents another type of assignment which,
in that instructors often incorrectly assign them, lack the educational impact they should rightly
have on the learning process. This is because the Journal assignment is usually given without
any explanation as to its purpose. Are the weekly entries to be used as “Mini-Thinkpieces,” in
order to check what the students have learned from a lecture, for example, on of the impact of
the introduction of the Euro on non-EU markets, or are they to focus on a more specific, related
topic? Are they to be used to prepare students for a new subject the instructor is presenting in
next week's class, or are they to be used by the student to discuss an outside reading on the
subject? The possible uses are many, but, without focus and purpose, the outcome will be lost.
Instructors continually face the problem of how to ensure the quality of student journals.
One suggestion is to always remind the students that their journals should demonstrate excellence in original thinking and work throughout the duration of the course. In practice, one would
for example not accept an essay about the Clinton Presidency that only gives a chronological
discussion of events which took place in the White House between January 1993 and January
2001. Rather, one would expect for instance a critical evaluation of the impact of (a) specific
event(s) on a group of people, an economic sector, a foreign country, piece of legislation or
even public opinion, which took place under that President's tenure. The instructor should require the student give an original opinion on the event in question, and defend or support that
opinion using secondary sources. What keeps this kind of assignment in the realm of expressive writing is that the journal entries should never use impersonal language, avoid value judgments unwelcome in scientific writing, or even conform to the formal requirements of formal
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writing. Instead, journal writing needs to take the form of concentrated brainstorming, put down
on paper in complete sentences.
When I use the term brainstorming, I do not do so lightly. My opening argument, that we
should have our students write, and that the question of writing must become the central focus
of Hungarian education, goes to the heart of the question I pose in the title of this presentation:
Why should students write? While my experiences in the higher educational system in this
country have always been rewarding, they have equally left me with the nagging recognition
that students come to university unable to express themselves. The good Hungarian student
knows how to study from rote, can memorize veritable tomes of knowledge and even explain
complicated processes. However, if I ask them to explain impact, to explore cause and effect,
to give their opinions on a subject, and, especially to give reasons for their opinions, they completely freeze. They can no longer communicate freely, and I refer here to communication on
paper. Rather, they return to class with either blank pages and excuses, or with what they feel
must surely be a paper of the minimum length acceptable for submission for a passing grade,
filled with – at best – semi-paraphrased material from the library or Internet, devoid of any original thought. This is why we must teach our students to write, and to write as early as possible
and as expressively as possible.
Equally imperative is that an instructor provide the student with timely, consistent and constructive feedback on every written assignment, throughout the semester. My own experience
tells me that there is never enough time to continually give each student's work a comprehensive response; however, this is probably for the best. Students need encouragement, as well as
– if not more than – guidance. This is especially true in cases of students uncomfortable with
writing, as is the majority of our university students. Therefore, rather than worrying about how
comprehensive your corrections are, pay attention instead to whether you have included in your
comments a word or two about what the student has done right in his writing, in addition to noting what still requires improvement. Moreover, never leave a correction of a writing error unexplained or unaccompanied by information about how to avoid repeating it. If a student's work is
below standard, by all means give the student the opportunity to improve, by demanding a rewrite. Peers can help here. Try to pair up weaker writers with fellow students whose work is
stronger. The results may surprise: peer pressure to perform well is an often underrated motivator. No one wants to appear 'stupid' in front of someone one knows.
In conclusion, although students need to be led through a well-developed process of learning the mechanics of writing, it is more imperative that we as educators focus initially on unlocking their minds. We have to free their creativity from the constraints rote learning has put on it
for decades. Once we have relaxed them, and shown them that their opinions and knowledge
can be respected, we need to lead them down the road to mastering the use of the professional, written word, by exposing them to the world of expressive writing, because this form of
writing is the first level of formal communication.
Our goal should be to ensure that we prevent in the future what is happening now, namely,
that most students are sliding through their studies without becoming mature thinkers. Presently, well over 90% of the students I meet in our first common semester only want to rouse
from their mental slumber when a test is looming around the corner, or it comes time to give
grades at the end of the term. This overwhelming majority reflects the same purposeless attitude towards their writing. Until I break through their psychological hindrances, and make them
realize how vital a command of writing is for their careers, which sometimes takes several semesters, I can look forward to receiving mediocre to abysmal written work from them. The point
I want to make with this example is the significance of how we must respond to such disappointing performances. We simply cannot afford to become frustrated and to give up on our
students. Rather, we must change our teaching to meet this challenge; and it is a challenge
which renews itself every semester. We must build writing into every course from grade one in
elementary school to the final semester at university. We must teach and demand mastery of

204

SZAKNYELVEK

formal writing, but not fail to include expressive writing assignments in every syllabus, so as to
challenge our students first to learn how to think for themselves and, secondly and more importantly, to learn to question their own thinking. Employ this latter form of writing regularly, and
you will see how it will force your students to develop a habit of pondering on course materials,
rather than simply taking them in like a sponge water, devoid of any processing. Your students
will learn the material better, and also learn to appreciate why they need learn it, and, moreover,
how to apply what they are learning. In closing, we must use writing as a tool for intensifying the
learning experience, and not exclusively for its assessment.
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A mobilkorszak nyelvezete
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A másodlagos szóbeliség nyelvi kihívása
Tárgyszavak: extralingvális kommunikáció, hangcsatorna, másodlagos szóbeliség, mobilkorszak

1. A másodlagos szóbeliségről
Az elsődleges szóbeliség (primary orality) és másodlagos szóbeliség (secondary orality)
műszavakat Walter J. Ong írta le először egy 1971-es tanulmányában (Ong 1971.), hogy azután a téma bibliájává váló, 1982-ben megjelent Orality and Literacy című könyvében (Ong.
1982.) rendszerbe illesztve és sokoldalúan bemutassa a szavak által jelölt fogalmakat.
A kanadai tudós elsődleges szóbeliségen az írás megjelenése előtti korszakot érti, s ez a
határvonal a sok bizonytalanság és átfedés ellenére is viszonylag pontosan meghatározható: az elsődleges szóbeliség „tiszta formája” akkor ér véget, amikor a Kr. e. 8. században a
görögök magánhangzójelekkel egészítik ki a föníciaiaktól átvett írást, s ezzel lehetségessé válik
a hangzó beszéd többé-kevésbé pontos lejegyzése. (Vö. Nyíri 1998. 12–13.)
A másodlagos szóbeliség korszakát Ong a telefon, a rádió és a többi hasonló technikai
eszköz megjelenésétől, illetve elterjedésétől számítja. (Ong 1982. 136.) Ezek az eszközök tették lehetővé, hogy a szóbeliség hatóköre megnövekedjék, s ezáltal a szóbeliség korábban elvesztett pozíciókat szerezzen vissza az írástól az ún. minőségi kommunikáció terén. A kétfajta
szóbeliség közötti időszak Ong számára egyértelműen a ‘literacy’, a írásbeliség kora.
Ongén kívül még számos kommunikációtörténeti periodizáció ismeretes: ezek közül itt
a svájci Paul Zumthorét említjük meg. Az írásbeliség előtti korszakot ő is elsődleges szóbeliségnek (oralité primaire) nevezi, ám nála nincs „írásbeliség kora”: az elsődleges szóbeliség
korszakát a „kevert szóbeliségé” (oralité mixte), majd pedig a „másodlagos szóbeliségé” (oralité
seconde) követi. Zumthor „kevert szóbeliségűnek” az olyan társadalmak kommunikációs technológiáját nevezi, amelyek rendelkeznek ugyan írással, de az írásbeliség nem hatja át az életüket, a „másodlagos szóbeliség” kritériumának pedig azt tartja, hogy minden szóbeli megnyilatkozásokon markánsan érezhető legyen az írásbeliség hatása.1 (Zumthor 1984. 48–49.) Enynyiben Zumthor kevesebbel is megelégszik: beéri azzal, hogy a koncipiális írásbeliség nyelvhasználati sajátosságai teret nyerjenek a mediálisan szóbeli kommunikátumokban. Összességében Ong felosztása inkább a társadalom nagy tekintélyű kommunikációjának a technológiai
preferenciáira van tekintettel, míg Zumthoré azt tartja szem előtt, hogy a kommunikációt menynyiségileg mindig is a szóbeliség túlsúlya jellemezte. A zumthori követelményt persze Ong is
hangsúlyozza: rámutat, hogy a másodlagos szóbeliség hátterében ott áll a nyomtatás technológiája által felerősített írásbeliség a maga analitikus és reflektív jellegével. (Ong 1982. 136.)

2. A hang forradalma
McLuhan szerint az ember a fonetikus ábécé, sőt a könyvnyomtatás feltalálásáig ún. hallási-tapintási térben élt, s a fonetikus ábécé széles körű használata emelte ki a hang világából,

1

„... l’oralité mixte procède l’existence d’une culture „écrite” (au sens de „possédant une écriture”),
l’oralité seconde, d’une culture „lettrée” (où toute expression est marquée plus ou moins par la
présence de l’écrit).
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s helyezte át a vizualitás világába, s ezzel egyszersmind látásunkat mintegy kiszakította érzékeink szerves egységéből. (McLuhan. 2001.)
Bár Platón és Arisztotelész a látás elsődlegességét hirdeti az emberi érékelésben, szóbeliség–írásbeliség kérdéskörét tanulmányozó kultúrfilozófusok nagy része Innistől kezdve McLuhanen át Ongig a hallást a látásnál természetesebb, emberközelibb érzékelésmódnak tekinti. Ong a 4. századbeli milánói Szent Ambrust idézi, aki szerint „a látás gyakorta megtéveszt, a hallás viszont bizonyosságot nyújt”2. (ONG 1967. 53., vö. CHANDLER 2000.) Az egyre
nagyobb társadalmi csoportokba szerveződő emberek azonban nem voltak képesek a természetesebbnek tartott hangzó beszédre alapozva megszervezni az életüket, így a holtnak és
mesterségesnek tekintett írás vált a tekintélyes társadalmi kommunikáció eszközévé. A hang
forradalma az ember elsődleges kommunikációs formájának tekintett élőszót helyezte vissza
jogaiba.
A hang forradalmának3 „kirobbanása” két, egymáshoz közeli évszámhoz köthető: 1875-höz
és 1877-hez. 1875 egy forró júniusi délutánján történt, hogy Bostonban az ifjú Alexander
Graham Bellnek sikerült egy vezetéken továbbítani az óraütés hangját. (Casson 1910. 12–14.)
Két és fél évvel később, 1877. december 6-án rögzít sztaniolfóliával borított hengerre először
emberi hangot Edison („Mary had a little lamb”). John Kruesi, a szerkezetet Edison útmutatása
alapján összeszerelő munkatárs meghallja a rögzített hangot, „Gott in Himmel!” (Isten az égben!) felkiáltással nyugtázza a történelmi eseményt. (Schoenherr 2001.) Kruesi nem tévedett:
csakugyan csoda történt, miként két és fél évvel korábban Bostonban is.
A hang, amióta csak ember élt a Földön, létrejöttének helyéhez és idejéhez volt kötve. Az
emberi hang pedig az ember jelenlétéhez. „A hang testünk terméke” – mondja McLuhan,
s a viszonyunk hozzá ennek megfelelően igencsak intim. A hangunk elárulja a nemünket
s hozzávetőlegesen az életkorunkat is. (Testünk további két releváns jellemzőjét, a magasságunkat és a súlyunkat viszont nem, miként ez Gósy Mária roppant érdekes kutatásiból kiderül.)
A telefon és a fonográf feltalálása ezt a korábban eltéphetetlennek tekintett kapcsolatot
szakítja szét. A telefon térben, a fonográf pedig térben és időben is elszakítja a hangot a létrehozó embertől. Ha korábban elhangzott egy szó, az mindig bizonyosan „in statu nascendi” volt
– mögötte ott tudtunk az embert, s így a hangzó szó körül szükségképpen az élet mágikus auráját láttuk. (Az emberi test jelenléte nélkül felhangzó szó szakrális volt és transzcendens:
többnyire a földöntúli erők szóltak ily módon az emberhez.) A két találmány révén ez a bizonyosság megszűnik, s végbemegy a kommunikátumnak a kommunikáló embertől való olyasféle elidegenedése, mint amilyenre egyszer már sor került az írás megjelenésekor. A pillanat
drámaisága azonban most jóval nagyobb, mint akkor volt, ugyanis az írásunkhoz soha nem volt
olyan meghitt a viszonyunk, mint a hangunkhoz, beszédünkhöz – az írást mindig is puszta
technológiának éreztük, a hangzó szót viszont ennél sokkal többre tartottuk.
Bell és Edison találmánya profanizálta a hangot, egyszer s mindenkorra megfosztotta szakrális és mágikus aurájától, ennek ellentételezéseként viszont hatókörét korábban elképzelhetetlen mértékben kitágította. Arisztotelész írta, hogy a görög polisz határait lényegében az jelölte
ki, ameddig a hírnök hangja elhallatszott. De még a görög poliszoknál jóval nagyobb kiterjedésű 19. századi Amerikában is a hang korlátainak hatókörével viaskodtak a szavazókat meggyőzni kívánó elnökjelöltek, akik a tűző napsütésben órákon át vívták szópárbajaikat tízezres
hallgatóság előtt. (Ong 1982. 137.) Hiába született meg és terjedt el viszonylag széles körben
az írás, az ember egy sor területen makacsul ragaszkodott a szóbeliséghez: a hangzó szó
meghatározó szereppel bírt többek között az oktatásban, a hitéletben (prédikáció) és a politikában (parlamenti vita). A két találmány és továbbfejlesztésük – mindenekelőtt a rádió – révén az

2
3

„Sight is often deceived, hearing serves as a guarantee.”
Nyíri Kristóf szíves személyes közlése szerint a kifejezést (‘the voice revolution’) Wolfgang Coy
használta először.
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emberi hang és a szóbeli nyelvhasználat praktikusan működőképessé vált a polisznál sokkal
nagyobb társadalmi közösségek életében is.
A hang tényleges forradalmát jó évszázaddal megelőzte egy olyan fordulat, amely ismét
trónra emeli az írás tekintélye által háttérbe szorított élőbeszédet, hogy a „beszéd algebrája”
(Vigotszkij 2000. 261.), az írás helyett ismét maga a beszéd legyen a kommunikációs ideál. Ez
a fordulat Herder 1779-es Volkslieder című gyűjteményével indul, majd a romantika oralitáskultuszában bontakozik ki. Az egyéb írott szövegektől világosan ekkortájt elkülönülő szépirodalomnak fontos értékjegyévé válik a szavaknak az oralitásbeli4 nyelvhasználatra jellemző szemantikai komplexitása, miként a szöveg virtuális akusztikuma is. A virtuális akusztikum szerepét azután majd Verlaine abszolutizálja, amikor a verstől mindenekelőtt zenét vár el. Ha Verlaine álláspontja túlzó volt is, az európai gondolkodás jó kétszáz éven át az irodalmat orális jellegű dologként tartotta számon.

3. A hang mint önálló kommunikációs csatorna
A kommunikáció protoformája, a közvetlen emberi kommunikáció három síkban zajlik:
a szegmentális nyelvi jelek, a szupraszegmentális nyelvi jelek és az extralingvális jelek szintjén.
A kommunikációs folyamat ténylegesen teljesen egységes – a három sík elkülönítése csupán
az analízist megkönnyítő mesterséges eljárás. A szegmentális és szupraszegmentális nyelvi jelek kizárólag hangjelek, az extralingvális jelek dominánsan vizuálisak (mimika, gesztusok), de
lehetnek hangjelek (pl. köhécselés) vagy éppen tapintási jelek (pl. simogatás, hátba veregetés
stb.) is.
Az írás – amely az extralingvális jelek rögzítésére egyáltalán nem, s a szupraszegmentális
nyelvi jelekére is csak roppant szegényesen képes – a szegmentális nyelvi jeleket kiszakítja
ebből a szerves komplexumból, s önálló csatornává avatja. Ez igen jelentős nyelvi változásokat
idéz elő, hiszen az író embernek azokat a jelentéseket is szegmentális nyelvi jelekbe kell belekódolnia, amelyeket a közvetlen emberi kommunikációban a szupraszegmentális nyelvi sík, illetve az extralingvális jelek síkja közvetít a címzett felé.
A telefon és a hangrögzítés más irányból bontja meg a közvetlen emberi kommunikáció
komplexitását: a hangjeleket különíti el a többi jeltől, s az emberi kommunikáció történetében
először önállóan működő csatornává avatja a hangot. Ez az autonóm hangcsatorna magában
foglalja a nyelvi jelek szegmentális és szupraszegmentális síkjának az egészét, továbbá az
extralingvális jelek síkjából a hangjeleket. (Ez utóbbi két kategóriát – a szupraszegmentális
nyelvi jeleket és az extralingvális hangjeleket – együttesen vokális csatornának is szokás nevezni.)

4. Az önálló nyelvi csatorna megszületése
Mivel az extralingvális hangjelek száma – és súlyuk a kommunikációban – viszonylag csekély, a telefon és a hangrögzítés révén a kommunikációtörténetben először jön létre egy majdnem tisztán nyelvi csatorna. Olyan, amelyben a nyelvi jelek összessége jelen van, a hozzájuk
kötődő nem nyelvi jelek aránya viszont igen kicsi. A dolog jelentősége óriási, ha belegondolunk,
hogy az írás teljességgel alkalmatlannak bizonyult a szupraszegmentális nyelvi sík megragadására, s ezáltal nyelvileg ugyancsak féloldalas maradt. Még a fonetikus lejegyzés céljára készült írásrendszerek – pl. a Nemzetközi Fonetikai Intézet (IPA) jelrendszere – is csupán annyi
többletet nyújtanak a közhasználatú ortográfiákkal szemben, hogy a szegmentális eszköztárat
hívebben tükrözik: nem a fonémák, hanem a beszédhangok szintjén. A szupraszegmentális je4

Érdekes megfigyelni, hogy magyarul az oralitást szóbeliségnek nevezzük, mintha az írott nyelvhasználatnak nem ugyanúgy a szó lenne az alapeleme. Az indoeurópai nyelvek a fogalom jelölésénél általában a száj szóból indulnak ki. A magyar elnevezés azt sugallja, hogy a magyar gondolkodásban a szó „igazi” formája a hangzó szó.

208

A

MOBILKORSZAK NYELVEZETE

lek rögzítésére viszont ezeknek a jelrendszereknek sincs eszközük. A telefon és a hangrögzítés révén a nyelv először tesz szert autonómiára, először nyilvánul meg önállóan, s először kell
vinnie a kommunikáció teljes terhét.
A hangrögzítés új fejezetet nyújt a nyelv tanulmányozásának a történetében is: a nyelvi
eszköztár egészét felvonultató hangzó szöveg először válik állandóvá, változatlan formában
megismételhetővé, összehasonlíthatóvá, reflektálhatóvá és elemezhetővé. Egyáltalán: csak
a hangrögzítésnek köszönhetően jönnek létre igazi nyelvi korpuszok, amelyekben a nyelvi működés egészének az egységes tanulmányozása lehetővé válik. Az persze kétségtelen, hogy az
analóg kódban működő szupraszegmentális eszköztár adekvát leírására alkalmas, dominánsan digitális jelrendszerrel mind a mai napig adós a nyelvészeti leírás módszertana, mindazonáltal a teljes nyelvi korpuszok állandósága és ismételhetősége lehetőséget nyújt olyan vizsgálatok elvégzésére, mint amilyet Wacha Imre végzett el, aki Az ember tragédiája hét, 1937 és
1983 között színre vitt előadásainak a hangfelvételét vetette össze. A vizsgálatból azt a megállapítást szűrte le, hogy míg a korai színrevitelek szövegmondásában egyértelműen a beszéddallam volt az uralkodó, az értelmezés (a logikai hangsúlyozás) csupán ennek alárendelten működött, addig az 1972-es, 1977-es és 1983-as színrevitelekben már az értelmező logikai
hangsúlyozás a szövegek fő akusztikai jellemzője, s a beszéddallam és a ritmus csupán kísérője ennek. (Wacha 1990. 202–204.) A szupraszegmentális eszköztár leírására alkalmas jelrendszer hiánya okozza, hogy konkrét szövegrészek összevetése kevéssé revelatív a tanulmány olvasója számára: Wacha tanulmányának ideális formája a multimediális – hangfájlokra
mutató linkeket tartalmazó – hipertext lehetne, amely hangként idézné meg az olvasó számára
az egyes előadások összevetett szövegrészeit.
A rögzítés – a leírás nehézségei ellenére is – lehetővé teszi a szupraszegmentális eszköztárnak a korábbinál sokkal mélyebb és egzaktabb megismerését, tudatosabb kezelését, s
ezáltal árnyalását és finomítását is. Wacha fentebb idézett tanulmányából az is kitűnik, hogy
míg a korábbi előadások művészeinél a beszéddallam erős színeket használ, markánsan ellenpontozott, addig a későbbi előadásokban a pasztell színek és a finom árnyalatok dominálnak. Ez azt mutatja, hogy a későbbi felvételek művészeinek inkább volt módjuk a szupraszegmentális nyelvi eszköztár árnyalt használatának az elsajátítására. Közhelyszerű annak a megállapítása, hogy mindenkire igen erős hatással van, ha meghallgatja saját beszédének a magnetofonfelvételét.
A telefont és a hangrögzítést alkalmazó ember hasonló helyzetbe kerül, mint az író ember.
Hasonlóba, de nem azonosba. A telefon és az írás annyiban hasonló egymáshoz, hogy az
extralingvális eszköztár kiszorul a kommunikációból. A különbségek persze inkább a telefon
mellett szólnak: az írás általában nem vagy csak szekvenciálisan interaktív, a telefon interaktivitása viszont teljes; az írás nem képes a szupraszegmentális nyelvi jelek síkján működni,
a telefon viszont igen. A teljes interaktivitásért a telefonáló viszont azzal fizet, hogy szövegének
megalkotására a közvetlen emberi kommunikációhoz hasonlóan lényegében annyi ideje van,
amennyi idő alatt kimondja a szövegét.
A hangrögzítés szintén a szupraszegmentális eszköztár tekintetében különbözik az írástól.
Az írás nem tudja rögzíteni ezt az eszköztárat, a fonográf, a magnetofon viszont igen. A hangrögzítő eszközök tökéletesedése – a vágás lehetővé válása – olyan hangzó beszédproduktumok létrehozásához vezetett, amelyek a valóságban pontosan úgy nem hangzottak el.
A hangzó beszédben is lehetséges lett a hibák, sutaságok kigyomlálása a produkcióból, csakúgy, mint az írott szöveg esetében. A tökéletesség ideáljához közelítő hanganyagok létrejöttének jótékony hatással kellett lennie a hangzó beszéd általános színvonalára.
Az az eszköz, amely igazán létrehozta az autonóm nyelvi csatornát, a rádió volt. A nyelv
azáltal gazdagodott a rádiós használatban, hogy a rádiózásban állandó parancsoló szükségszerűség volt a különböző érzékszervekkel megtapasztalt dolgoknak a hangzó nyelvvel való
leképezése. A nap mint nap folyó küzdelem a nyelvi kifejezhetőségért sajátos verbalizációs
technikák egész arzenálját alakította ki, amelyek a körülményekből adódóan igen könnyen vál-
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hattak és váltak közkinccsé. A rádiós nyelv a mediális szóbeliség, valamint a koncipiális szóbeliség és a koncipiális írásbeliség igen sajátos és kiegyensúlyozott ötvözete, amelyet azután a
televízió megjelenését követően beállt szerepmódosulás – mindenekelőtt az ún. „háttérrádiózás” kialakulása – szinte teljes mértékben visszabillentett a koncipiális szóbeliségbe.
A közelmúltban egy riporter abszurdumként számolt be róla, hogy szépségversenyt kellett
rádión közvetítenie. A televízió korában ez talán tényleg képtelenség. Viszont Amerikában évtizedeken át ténylegesen közvetítettek szépségversenyeket rádión, mivel még nem volt televízió; akár az is lehetséges, hogy a hallgatóknak élvezetesebb élményben volt részük, mint
a nézőknek. Hogy ez nem lehetetlen, azt bizonyítják a Szepesi György által közvetített hajdani
futballmérkőzések, amikor is a kitűnő riporter nem azt a mérkőzést közvetítette, amely a pályán
folyt, hanem azt, amilyet ő szeretett volna látni. A dinamikus hangzó nyelv segítségével létrehozta egy bonyolult látvány és eseménysor kombinációjának a virtuális képét. A megjelenő televízió azután „leleplezte” Szepesit, de egy ideig paradox módon a publikum az ő híradását
hallgatta, miközben a lehalkított tévékészüléken a valóságos mérkőzést nézte, valószínűleg
azért, mert Szepesi mozgalmas és képszerű nyelvhasználatának hatására színes és lendületes
mérkőzést látott a képernyőről áradó tömény unalom helyett.
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Szabó Eszter
SZTE JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

Az SMS lehetséges stílusárnyalatai
Tárgyszavak: mobilkommunikáció, SMS-nyelv, rövidítések, mobilkorszak

Bevezetés
Dolgozatomban egy kísérleti személy, egyheti SMS-einek alapján próbálok stílusárnyalati
különbségeket megállapítani SMS-ező nyelvhasználatában. Az eddigi SMS kutatások, és számos köznapi újságban megjelent cikkek általában innovatív, kreatív, ill. fiatalos kommunikációs
stílusnak tartják. Eddig azonban, még a szociolingvisztikai kutatásokban sem vizsgáltak személyes, írott szövegeket (erre az egyik első ellenpélda az angol nagy-korpusz gyűjtés, az ICEGB).
A magazinok, újságok cikkei alapján kizárólag fiatalok, vagy inkább tinédzserek nyelveként
jelenik csak meg az SMS, amely a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekhez kötődik: iskola,
puskázás, szerelem. Több hagyományos és elektronikus újság és magazin rendszeresen közöl
listákat bizonyos számok és betűk keveréséről, és az ezekből összeálló szavakról, és különféle
rövidítésekről, melyek között még az angol rövidítéseket is megtalálhatjuk (pl. l8r = later ’később’, 2moro = tomorrow ’holnap’, thnq = thank you ’köszönöm’, 1ütt együtt).
Ide kapcsolódik az is, hogy még a brit kiadású nagy angol értelmező szótár is bevette ezeket a kifejezéseket a szótárba. Igaz csupán függelékként, külön listán, de közli őket. Ebben a
kiadványban is a fiatalok nyelveként emlegetik, ezzel indokolják a szerkesztői döntést
(http://www.mobilforum.hu/main/news/news.php?newsid=701). Magyar kiadvány is foglalkozik
a jelekkel, rövidítésekkel, kombinációkkal, a Westel szolgáltatónak is van ehhez hasonló
könyve.
Az állapíthatjuk meg mindezek és a javában folyó kutatások alapján, hogy az SMS mint külön műfaj jelentkezik. Fő jellemzője, hogy a hagyományosan formálisként számon tartott írott
szöveget informálisabbá teszi. Ezáltal az írásbeliség természetesebb, informálisabb lesz, és így
„a beszélt nyelvhez közelít” (http://wap.phil-inst.hu/2001_marc/brosura_htm/sandor.htm).
Mindezen liberálisabbá válás mellett alapvető korlátozottságokkal is szembe kell néznie az
SMS írójának. Elsősorban a korlátozott karakterszámot említeném, másodsorban az ékezetes
karakterek alkalmazásának bonyolultságát, harmadsorban pedig a képi információ hiányát
(http://wap.phil-inst.hu/2001_marc/brosura_htm/csepe.htm). Az egyik első magyarországi kutatás eredményei az mutatják, hogy ezt a hármas „mobil-korlátot”, az SMS-ezők minden gond
nélkül el tudják fogadni. A kutatásban megkérdezettek SMS-eket írtak, ezeket elemezték
a kutatók. Az eredmények pedig többek között azt mutatják, „hogy a teljes minta mintegy 80%ában hiányoznak a központozási jelek.” Ezt talán hiányként, negatívumként, valami eddig
meglévő elvesztéseként is lehet értelmezni. Ha így is történne, érdemes azt is tudni, hogy ezzel
egy időben, változatos rövidítések jelentek meg az érzelmek kifejezésére például (feszko = feszültség, depi = depressziós). Fontosnak tartom, hogy az érzelem az, ami mint a kreativitás,
SMS szerkesztés fő mozgatórugójaként jelenik meg. Ez az, amiért Csépe szerint az „érzelmi
állapot közlésére kialakított szövegekben halmozottan jelent meg egy olyan új elem, (…) a képeket pótolni szándékozó jel” (http://wap.phil-inst.hu/2001_marc/brosura_htm/csepe.htm).
Ugyancsak ő állapítja meg, és használja a „minimalista beszéd” kifejezést az SMS-ek jellemzésére, mint a verbális kommunikációnak egy sajátos változatára. Nem csupán jellemzőjeként, de vonzerejeként is „az anonimitás, és az intimitás sajátos kombinációját” említi, kiegészítve egyrészről a normák kreatív használatával, másrészről az egyszerűséggel, és a letisztultsággal. Az egyszerűség a már említett karakter-korlát miatt válik alapvető fontosságúvá. Ez
motiválja azt is, hogy az SMS írójának (és ezzel persze olvasója is tisztában van) nem kell feltétlenül terjengős udvariassági formákat alkalmaznia, hanem „in medias res” kezdheti üzenetét
(http://wap.phil-inst.hu/2001_marc/brosura_htm/csepe.htm).
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Mindezen kutatáson alapuló ismérvek mellett számos esetben hallható azonban, hogy az
SMS nyelvezete szegényes, hibás, illetve rossz, ezen felül sok benne az angol szó, de ékezeteket és központozást nem tartalmaz.
Saját kutatásomban tehát mindezekből kiindulva szeretném megvizsgálni, hogy az egyéni
használatban mely jellemzők vannak inkább jelen: a kreatív, minimalista beszédre jellemzők,
vagy a szegényes, hibás nyelv jegyei.
Az SMS-t szeretjük valami új kommunikációs formaként emlegetni, de ne felejtsük el, hogy
a magánlevelezés, mi több a gyors, rövid, diákokra jellemző magánlevelezés már régebben is
volt; gondoljunk csak az óraközi, pad alatti levelezésekre például. Maga a stílus tehát nem
számít újdonságnak. Inkább egyrészről a tény, hogy egyszerű hozzáférni, és nyelvészeti kutatás tárgyává lehet tenni, másrészről pedig az elektronikus forma, és az SMS-re fent említett jellemzők adják a téma újszerűségét. Látszólagos újdonságához talán az is hozzájárul, hogy az
eddigi magánlevelezéseket nem volt szokás kutatni, tehát csak intuitív, a saját személyes tapasztalatunk alapján leszűrt ismeretünk van, ill. volt eddig a személyes, nem formális írott
nyelvről.
Hipotézisem szerint stílusárnyalatokat lehet elkülöníteni akár egy személy SMS-ein belül is.
Ezek a stílusárnyalatok lehetnek jelzői a társas kapcsolatok alakulásának. Vizsgálatom fő célja
tehát a stílusok elkülönítése, és a stílusváltás lehetséges eszközeinek keresése.

Módszer és anyag
A kutatás esettanulmány jellegéből adódóan egy 17 éves, nagyvárosban élő, középiskolás
lány 1 heti bejövő és kimenő SMS-ei alapján vizsgálja a kísérleti személy kapcsolatrendszerére, stílusaira mutató nyelvi jegyeket. A vizsgálati személytől kapott korpuszból az írott standardtól eltérő elemeket vizsgáltam, és csoportosítottam.

Eredmények
Az általam vizsgált SMS-ek leggyakoribb jellemzője a kiejtés szerinti betűírás, pl. lmntm =
L m N t M = elmentem. Ehhez hasonló rövidítéseket például a francia nyelv (természetesen
más nyelvek is) rendszeresen használ feliratokban, nevekben, pl. NRJ = Énergie (rádióállomás
neve), vagy K7 = casette (’kazetta’). Ez számomra azt mutatja, hogy egy gyakran, más nyelvekben is használt nyelvi leleményt használ az SMS írója, mégpedig meghatározott céllal: karakterkímélésre.
A második gyakori jellemző a teljes rövidítés volt, pl. h v = hogy vagy. Ilyenre is találunk
példát, más műfajokban, a magyar nyelvben is, pl. stb, du. A vizsgált korpusz rövidítései között
megtalálhatóak a „klasszikusak” is, mint az ui (utóirat), de (délelőtt), nyugi (nyugalom), töri (történelem), vhol (valahol), vmikor (valamikor), szülinap, és az izgi (izgalmas) például.
Egy következő nagyon karakteres megoldás a „becézett” szavak használata, pl. talizzunk
(találkozzunk). Ehhez is van hasonló a „felnőttek” nem SMS-ező nyelvében: mozi, troli. További
példák az SMS-ekből: telcsi (telefon), füzi (füzet), progri (program), és végül tüdőgyula (tüdőgyulladás). Számomra a legnagyobb újdonságot a következő kategória, a különféle jelek szótag-, ill. szó-szerű használata. Ez itt például a :* jel egy csókot, puszit jelent. Nem csak az írásjelek, de számok, matematikai jelek is fontos részét képezik a szóalkotó tárnak: 1* (egyszer),
mind1 (mindegy), 7vége (hétvége), + (meg), és +' (még),
Nézzünk egy állandó vádat, az angol szavak használatát. Találtam angol szavakat, de keveset, és nagyon pontosan körbehatárolt területekre utalva csak. Az egyik a modern szórakozáshoz tartozó szavak halmaza (home club, essence party, flash), a másik a kiejtéshez hasonlóan írt angol szavak csoportja (femeli = ’family’ = család, vagy end dö vinnör iz = ’and the
winner is’ = és a nyertes). Az előbbi csoportot magyarázza a magyar kifejezések hiánya, a
szavak meghatározott korcsoporthoz, és érdeklődési körre korlátozottsága. Az utóbbi pedig
azért érdekes, mert ez az a rész, ahol a bevezetőben is említett jellegét érhetjük tetten az SMS-
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nek, mely szerint az SMS „minimalista beszéd” ill. „a beszélt nyelvhez közelít”. Amikor tehát
femelit írunk, family helyett, úgy írjuk, ahogy mondjuk, írásban közelítünk a beszédhez. Erre találtam számos magyar példát is, pl. jáchacc, nemtom.
Szintén beszélt és írott forma összemosódására utal az egybeírás (pl. sokpsy = sok puszi).
Az egybe vagy külön írásnak a beszédben nincs jelentősége, felesleges, redundáns információ,
ezért könnyen elhagyható karakterkímélés vagy stílust meghatározó okok miatt. Az előbbi érv
gyakran nem teljesen meggyőző, hiszen az általam vizsgált SMS-ek sohasem használták ki a
maximális karakterszámot. Ám az egybeírás mindenképpen időt és energiát takarít meg. Értést, értelmezést az egybeírás nem zavar, legnagyobb számban kollokációkat írnak egybe, így
pl. jóéjt, najó, nmsok (nem sok), majdcsak. A redundáns információ elvesztése kategóriába tartozik a nagybetűk és az írásjelek elhagyása, pl. pestre, 3ig. Az előbbi valószínű oka az energiakímélés, míg az utóbbinál a karakterkímélés is szerepet játszhat.
Az utolsó, stílus szempontjából érdekesnek tűnő kategória a káromkodás. A vizsgált korpuszban jóval kevesebb csúnya beszédet találtam, mint amire számítottam. Mindössze 10
csúnya szó szerepelt az SMS-ek között, ezekből jó pár „megszokott” összetételekben, esetleg
egybe írva, pl. kurvajó. Mivel fiatalok beszédét hallgatva, több káromkodásra számíthatnánk az
SMS-ekben is. Ennek magyarázata talán az lehet, hogy leírva még mindig csúnyábbnak hangzanak, mint kimondva. Ezért is van az, hogy csak közeli barátok között fordult elő, és csak akkor, ha nagyon rossz hírt kellett kommentálni. Ez a jegy, az eddigiekkel ellentétben azt látszik
bizonyítani, hogy ha elmosódott is, de létezik az írott és beszélt nyelvi határ az SMS-ek esetében, az előbbi kategóriába sorlova végső soron az SMS-t.

Megbeszélés
Mindezen fent bemutatott, és elemzett jegyek közül, a rövidítést, a kiejtés szerinti betűírást,
a jelek használatát. és a becézett szavakat használták legtöbbször, ha nagyon jó kapcsolat volt
az SMS feladója és vevője között. Ilyenkor íródhatott le ilyen kérdés és ilyen válasz: te praktikum v v lőfizetés? = Te praktikum vagy, vagy előfizetés?, prktkmos vok = Praktikumos vagyok.
Értelmezhetetlen betűsoroknak tűnnek az ehhez hasonló SMS üzenetek, ha nincs szoros napi
kapcsolat az olvasó és író között. Máskülönben az üzenetek megfejthetetlenekké válnak, pl. sti
progri (szórakozóhely neve)? = Esti program (…)?, szja miahlyzi h v? = Szia, mi a helyzet?
Hogy vagy?.
Ugyanezekkel a stílusjegyekkel, ill. inkább ezek hiányával távolságtartás érhető el. Erre egy
részről a vele egykorúakkal van szükség, kifejezvén és megerősítvén a távolságot, a nem szoros viszonyt. Másrészről a teljesen kívülálló felnőttekkel udvariassági távolságtartásra van
szükség, velük az írásjelek teljes hiánya mutatja a kívülállást, pl. nem megyek ma hozzád mindent értek majd jövő kedden megyek köszi. Ebben az üzenetben nincs rövidítés, jel, becézés,
ezzel szemben írásjel sem, megerősítendő a nem egy csoportba tartozást.

Következtetések
Az általam gyűjtött korpusz tehát arra enged következtetni, hogy a fiatalok SMS-ező nyelvhasználata olyan távolságtartásra, és szoros kapcsolat kifejezésére alkalmas jegyeket tartalmaz, melyek az SMS-t, mint írott műfajt a beszélt nyelvhez közelítik.

IRODALOM
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http://www.mobilforum.hu/main/news/news.php?newsid=701. letöltés:
http://wap.phil-inst.hu/2001_marc/brosura_htm/sandor.htm
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A nyelvkönyvválasztás
a kulturális kompetencia szemszögéből
Tárgyszavak: kulturális kompetencia, nyelvoktatás, tankönyvelemzés, francia nyelv,
nyelvpedagógia, módszertan

A nyelvtanulásban a nyelv csak az egyik elem, vele együtt kell elsajátítani mindazt, ami kulturális. A kulturális tudás segít kikerülni az olyan félreértéseket, amelyek az eltérő kulturális
szokásokból, elképzelésekből erednek. Ezt a területet teljességében leírni lehetetlen, mindazonáltal a nyelvkönyvekben előforduló, töredékes tükröződése megérné az elemzést. Egy ilyen
vizsgálat során kialakulhat egy olyan szempontrendszer, amely alapján már kiegészíthetővé
válik a nyelvkönyv, továbbgondolhatóvá válik a kulturális tudás tartalma.
Ehhez a kulturális kompetencia fogalmából indulhatunk ki, amely feltételezi az adott kultúra
kommunikációs szokásait irányító normák mind passzív, mind aktív ismeretét.1 Ez a megfogalmazás módszertanilag azért hasznos, mert rávilágít arra, hogy a kulturális kompetencia a
kommunikatív kompetenciának alárendelt kategória. Röviden nem öncélú kulturális ismeretekről van szó.
A meglévő szakirodalomban a nyelvkönyvválasztás szempontjai között csak utalásszerűen
szerepelnek a kulturális elemek.2 Medgyes Péter A nyelvtanár című könyvében szereplő angol
nyelvkönyvelemzési modell nem tartalmaz kulturális szempontokat, ugyanakkor a könyv utolsó
fejezete világosan kiáll a nyelvtanár kultúraközvetítői szerepe mellett. (i.m. 83.)
A jelen hozzászólás célja a szempontok finomítása a kulturális összetevő szempontjából.
Ehhez első lépcsőben a következő kérdéssort vezetném be:
a) megtalálhatóak-e a tankönyvcsomagban az adott kultúrában használt specifikus viselkedési sémák (legnyilvánvalóbb példa az ünnepek másfajta megünneplése, más ünnepek stb.)?
b) megtalálhatóak-e a tankönyvcsomagban az egyes beszédaktusok tipikus forgatókönyveinek kultúraspecifikus változatai? Ezek összehasonlításra ösztönöznek-e?
c) megtalálhatóak-e a tankönyvcsomagban az egyes beszédaktusok társadalmi nyelvhasználatban eltérő megvalósulásai?
d) ad-e a tankönyvcsomag magyarázatot az egyes beszédaktusok nyelvenként eltérő
megvalósulási formáira?
e) megtalálhatóak-e a tankönyvcsomagban mindezek a szempontok a tanári kézikönyv
magyarázataiban?
Nézzünk egy konkrét példát! A meghívás mint beszédaktus szokott szerepelni a nyelvkönyvekben a nyelvi-funkcionális program részeként. Kulturális megközelítése azonban ritka. Mit értünk ez alatt? A lehető legritkábban adnak tanácsot a könyvek a meghívások lebonyolódására,
a viselkedési sémák eltérő voltára. Hogyan lehet ezen segíteni? A nyelvtanárok esetleges
nyelvországi tapasztalatainak mozgósításán és kétoldalú kérdőíven túlmenően, feldolgozható
1
2

Gisele Gschwind-Holtzer 19.
A Petneki-Szablyár szerzőpáros kérdőívében a nyelvi-tartalmi szempontok közül a 32., 33., 50.
pont, a taneszköz kérdéskörnek pedig 62. pontja tesz célzást rá.
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mindaz, ami a kortárs illemtankönyvekben a témáról szerepel. Elég lehet egy-két jól megválasztott szemelvény ahhoz, hogy rávilágítsunk néhány gyökeresen eltérő felfogásra. Itt említhetjük meg például a virágajándékozás kérdését. A francia normák szerint udvariasabb a virágot
küldetni, ugyanis akkor a háziasszonynak nem kell a vendégek jelenlétében vesződnie vele. Az
ezt kísérő névjegykártya megszövegezése néhány egyszerűbb nyelvi problémát vethet fel,
ezeket a levelezési ismeretek között meg lehet említeni.
Az egyes nyelvkönyvek által közvetített kultúrakép megvizsgálható különböző, a tartalomelemzésből kölcsönzött módszerekkel. Azonban egy ilyen vizsgálat igen időigényes és nem
képzelhető el, hogy a nyelvtanárok egyedenként végezzék el. Kívánatos lenne tehát, hogy a
módszertani műhelyekben folytassanak ilyen jellegű kutatásokat.
A következő táblázat megkísérli keretbe foglalni azokat az elemeket, amelyeket érdemes
megvizsgálni kulturális elemzés során. Ez a rendszer egyszerre épül a hagyományos országismeretben tanított ismeretekre, a szociografikus statisztikai felméréseket idéző megközelítésre, kulturális antropológiai fogalmakra, pozitív vagy negatív országképek sztereotípiáira, a
hofstedei és trompenaarsi kultúrafelfogás részeire, és végül a nyelvi viselkedésformák kulturális
specifikumaira. Ezeket a szempontokat, ahol lehetséges, keresztezhetjük az idő és tér változóival.
Idő
Klasszikus országismereti
Jelentős történelmi eseméismeretek földrajz, történelem nyek és szereplői, aranykoreffektus
Aktuális társadalmi jelenséNemek, generációk, kisebbgek
ségi csoportok

Kulturális antropológiai megközelítés
Identitási kérdések, énkép,
sztereotípiák
Hősök és értékek

Nyelvi viselkedési normák
Viselkedési szokások

Az évkör ünnepei, az idő tagolása
Ezek megítélése a történelmi
időben. Eredetük.
Élő/halott//fiktív
Viszonyulás a múlthoz, a
nyelvhez, közösség/individuum etc.
A jelenben

Tér
Az adott területre jellemző
földrajzi formációk, egyedülálló jelenségek
Egy/többközpontú társadalmak, regionális megoszlások,
elit és lenézett, elmaradott területek, dialektusok valorizált
és stigmatizált formái
A kulturális földrajz térképei

Kulturális identitási határok.
Helyi, regionális, nemzeti

Regionális érvényessége

A nyelvkönyvelemzés részletes szempontjai a Tempo sorozat példáján szemléltetve
1. Elsőként a borítón akad meg az ember szeme. Milyen utalások szerepelnek rajta? Van
trikolór, gombászó nagypapa, Marianne-os bélyeg, stb. Amikor átlapozzuk a nyelvkönyvet, először az illusztrációk tűnhetnek fel, mint a kulturális elem közvetítői. Sokszor azonban a tankönyvi illusztrációk meglepően aszeptikusak éppen a kulturális szempontból. Ez a helyzet az
általam vizsgált Tempo sorozat köteteivel is, ahol az rajzok és fényképek a kommunikációra
serkentőek, de a francia kultúráról keveset árulnak el.
2. A nyelvkönyvelemzésben ezután a tartalomjegyzék rovatait kell megvizsgálnunk. Van-e
civilizációs rovat és mi a tartalma? Az egyéb rovatok elnevezései és használt fogalmai tükröznek-e társadalmi/kulturális szempontokat? Itt a Tempo 1-ben a tanulási célkitűzések szintjén
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például „csak” nyelvi tudásokról beszél, de a részletezésből kiderül, hogy ezeknek is lehet kulturális vetületük. Például a tegezés-magázás kérdése. Azonban a kulturális szempont nincs
megnevezve. Mind a Tempo 1-ben, mind a Tempo 2-ben találunk külön civilizációs rovatot,
a megszokottól eltérő, frissebb beállításban (pl. amikor a franciák igent vagy nemet mondanak).
Feldolgozási formáját tekintve a könyv gyakran épít statisztikákra, anélkül, hogy száraz és
unalmas benyomást tenne.
3. Mennyiben koncentrál a módszer csupán önnön kultúrájára? Anyaország/frankofón országok etc. Van-e más nyelvekkel és kultúrákkal való összevetés? Például van-e nulladik lecke, szerepeltetnek-e külföldieket és ha igen, kiket? A francia nyelvkönyvek két alapproblémája:
az egyik az, amikor az anyaország túlságosan beragyogja a könyvet, ez általában kritikátlan
akkulturációval járhat, kiérezhető valamely felsőbbrendűség, a szabadságeszme legfőbb letéteményeseitől, vagy legalábbis civilizatorikus missziótudat. A másik véglet (ez a ritkább) az,
amikor eleve nem az anyaország adja a könyv keretét, hanem a különböző frankofón országok
még inkább felületes általánosításban. Talán az lenne az ideális, ha minden esetben kétoldalú
lenne mind kulturálisan, mind nyelvileg egy könyv. Mivel ez nem megoldható, a nyelvtanárt terheli annak a feladata, hogy helyretegye, relativizálja a túlzott jelentőséget kapott jelenségeket,
megtanítsa az anyanyelvi kulturális kompetenciánkhoz képest ezeket értékelni. Erre a kettős
kultúrájúságra találunk jó példákat a magyar gimnáziumi tankönyv, a France-Euro-Express
egyes helyein.
4. Mélyebb elemzés esetén megvizsgálható a tankönyvben ábrázolt vagy leírt anyag a következő kategóriákban.
A SZEMÉLYEK
a) konkrét személyek
○ hírességek
megoszlása foglalkozásuk, nemük, kortársságuk szerint (példa a 12. egységben
említett hét francia sanzonénekes közül csak egy élő, az is inkább idős, politikusok, színészek)
b) a franciák
○ mint statisztikai kategóriák, karikatúrafigurák a nemzetkarakterológiai sztereotípiákban
○ mint beszélők (a frankofónia jelensége)
c) típusfigurák: jellegzetes foglalkozások tanító, tűzoltó, barkácsoló, pék, csendőr, jósnő,
életkori vagy nemi csoportok („a” fiatalok, „a nők”)
d) szimbolikus alakok
például Marianne
e) fikcióhősök
például Madame Bovary
A HELYSZÍNEK
a) konkrét földrajzi, turisztikai helyszínek (város/vidék tengerpart/hegyvidék, például a
Bordeaux környéki szőlők, a főváros és vidék súlya)
b) francia várostérkép igazi vagy fiktív, utcaelnevezések, utcai feliratok (generikussá semlegesített álautentikus utcák képe)
c) a francia ház alaprajza, keresztmetszete, fényképe
d) az épített környezet típusai (funkciók): iskolaudvar, pályaudvar, pékség, telefonfülke,
munkaközvetítő, gyorsétterem, posta, szálloda, étterem (színek), újságosbódé Le
Monde felirattal
e) a frankofónia helyszínei is (Svájc, Marokkó)
f) szimbolikus helyszínek, pl. tévéműsorok, média…
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TÁRGYAK
a) használati tárgyak: kulcs, lottószelvény, csigavilla, jegykezelő automata
b) technikai produktumok: Eurostar, Canal du Midi
c) művészeti alkotások: catalogue d’objets introuvables, festmények, versek
d) gasztronómiai specialitások, jellegzetes termékek
e) írásos megvalósulású „tárgyak”
○ levelek, üzenetek formái
○ iratok: személyi igazolvány, útlevél, önéletrajz, bizonyítványrészlet
○ térkép, naptár, előjegyzési naptár, menetrend, időjárásjelentés
○ feliratok, piktogrammok
○ szabályzatok, recept, használati utasítás
○ számlák
f) szimbolikus tárgyak: zászló, Marianne-os bélyeg
AZ IDŐHÖZ VALÓ VISZONY
a) Időgazdálkodás
Nyitva tartás, naptár,
b) Események
○ nagy történelmi dátumok, híres évtizedek, nagy változások. Itt a Tempo inkább
technológiai, orvostudományi, szociális eredményeket idéz fel.
○ ünnepkör
○ ismétlődő hétköznapi események: utcabál, cannes-i filmfesztivál, fogadás, házasságkötés, nyaralás, népszavazás, divatbemutatók
VISELKEDÉSI FORMÁK
A) Nyelvi
Tulajdonképpen itt a beszédeseménynek a kommunikáció néprajza felőli megközelítésének
lehetünk tanúi. Az alábbi felsorolásban feltűnnek azok a kategóriák, amelyek a Hymes-ot követő évtizedek beszélgetéselemzéseiben mint szempontok megjelentek. A beszédszándék,
az üzenet formájának és tartalmának összefüggései, a kulcs, a felhasznált változatos eszközök (csatornák), a beszédformák, az interakciós és értelmezési normák és végül
a műfajok. Az egyes kategóriákon belül viszont nagyobb teret kellene szentelni a kulturális
szempontnak.
Csak jelzésértékűen álljon itt néhány a Tempo sorozatból idézett példa:
○ azonos beszédszándék különböző helyzetekben, különböző stílusokban (rávenni
a másikat, hogy az tegyen meg valamit, köszönetnyilvánítás)
○ az igeidők és beszédszándékok összefüggései: bocsánatkérés, szemrehányás
○ a vélemény, ízlés árnyalása, intonáció is.
○ érzelmek kifejezése
○ helyzetmondatok (aha, ja, really, mais si, je t’assure)
○ az idézés módjai
○ a nyelvi viselkedés szintjei: udvarias, sztenderd, direkt stílusszintek
○ a beszédaktusok tipikus forgatókönyvei: pl. gesztusok az üdvözlésnél, az időpontmegbeszélések sémája, meghívás elfogadása és elutasítása, gratuláció, ajánlat elfogadása és elutasítása intonáció, -szállóigék, híres idézetek, közmondások, mondókák
○ írásos műfajok: levelezési formák (magán, hivatalos és kereskedelmi levelezés
megszólítási és befejezési formulái, ezek variánsai), publicisztikai műfajok (apróhirdetések, gasztronómiai kritika, filmkritika, napi krónika), képregény, jegyzetelés,
rezüméírás,
○ szóbeli műfajok: köszöntőmondás, a vita fázisai (szókérés, felszólalás, prezentálás,
hozzászólás)
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○ a nyelvvel kapcsolatos társadalmi szokások
például a névadás (telefonkönyv nevei, gyakoriság és divatok, nevek használata
okmányok, névjegy, megszólítások…)
B) Nem nyelvi
• udvariassági szabályok (pl. ültetési rend, éttermi viselkedés, mobiltelefon)
• a gyermekkori szocializáció szabályai (irodalmi szemelvényen mutatja be, hogyan
kell a gyereknek viselkednie
• fogyasztói szokások
gasztronómiai,
vásárlási (vásárlási lista, jellegzetes mértékegységek és kiszerelési fajták,
(demi), ) gombászás mint érték, hipermarketek kontra piacok,
nyaralási szokások
• kulturális fogyasztás (olvasási szokások, sajtó, média)
ÉRTÉKEK
Példák a Tempóból:
Karrier (ENA, prefektus, miniszteri kabinet),
Kitüntetések
Statisztikák közvéleménykutatásokból a fiatalok értékrendjéről, a nagy eszmékről
A nyelvhez való viszony

Konklúzió
Felmerül a kérdés, mi az értelme egy ilyen elemzésnek, ha az egy konkrét műre épül. Elsődlegesen az, hogy észreveteti a nyelvtanárral, hogy mennyi kiaknázatlan kulturális elemet lehet mégis megtalálni a nyelvkönyvekbe beépítve. Első lépésként a nyelvtanárok szemléletét
kellene ebben a tekintetben megváltoztatni, ehhez pedig a tanárképzés lenne az ideális terep.
A fent vázolt rendszer ugyanis számos olyan ismeretet követel meg a nyelvtanártól, amelyet
neki soha, sehol nem tanítottak.
A kulturális képzés ma még nem megoldott. Tanárszakosoknak lehetne olyan struktúrát
felállítani, amely modul jelleggel lehetővé tenné, hogy az egyes területeket célnyelven, de magyar összehasonlításban tárgyalná, nagymértékben a gyakorlati munkára építve. A legnehezebb feladat éppen a tartalmi kérdések eldöntése, ezután foglalkozhatunk csak a módszertani
döntésekkel. Ennek az elgondolásnak a megvalósulásáig is tud a nyelvtanár ebben a szellemben dolgozni, csak sokkal több erőfeszítésébe kerül egyedül.
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Nem mese az, gyermek!
Történetekbe ágyazott tananyagok az eszperantó oktatásában
Tárgyszavak: eszperantó oktatása, tartalomszempontú nyelvtanulás, tanulói önállóság,
nyelvi tudatosság, nyelvpedagógia, mesterséges nyelv, módszertan

1. Egy idegen nyelv tudása bővíti nyelvi képességeinket
Egy idegen nyelv készségszintű elsajátítása gazdagítja a személyiséget. Egyéni és közösségi tapasztalat ugyanakkor az is, hogy egy nyelv megtanulása nem könnyű feladat. A nyelvtanulás csak akkor igazán hasznos, ha alkalmazásának minősége elér egy bizonyos színvonalat.
Azt tapasztaljuk, hogy a nagy energia- és időbefektetést igénylő nyelvtanulás nagyon gyakran
kudarcot vall.
A megoldás lehet a nyelvoktatás tökéletesítése, amely minden embernek lehetővé tenné,
hogy a kor követelményeinek megfelelő nyelvtudás birtokába jusson.

1.1. AZ ESZPERANTÓ ELTERJEDTSÉGE
Nagyon meggondolandó kérdés az, milyenné válik majd világunk, ha egy nemzeti nyelv közös nyelvként annyira elterjed, hogy a nemzetközi érintkezés csakis ezen a nyelven történik.
Nagyon valószínű, hogy az emberiség meglevő erőforrásai nem teszik lehetővé, hogy mindenki
hozzájuthasson a becslések szerint körülbelül 2000 órányi oktatáshoz, amivel elsajátíthatná ezt
a közös nyelvet.
Ezért vonzó az a feltételezés, hogy egy tervezett nyelv használata terjed el, mely nyelv definíciószerűen mentes a nemzeti nyelvek tanulásának nehézségeitől, így annak rövid idő alatt
való elsajátítása remélhető.
Az eddigi történelmi fejlődés alapján elsősorban az eszperantóra kell gondolnunk. Elterjedtsége elért egy kritikus tömeget, ami jövőjének egyik lényeges biztosítéka. Két adatot említek
meg: 2000-ben a világon harmincezren tanulták meg. Magyarországon 2000-ben a Rigó utcában ezerhatszázan tettek állami nyelvvizsgát.

1.2. AZ ESZPERANTÓ ELSAJÁTÍTÁSÁNAK MUNKAIGÉNYE
1.2.1. Kibernetikai pedagógiai modell alapján
Az eszperantó oktatásával kapcsolatban születtek értekezések, amelyek közül kiemelkedik
a kibernetikai pedagógia művelőjének, Helmar Franknak a munkája. Frank munkájában egy tanulási modellt alkot, hogy meghatározza az eszperantó megtanulásához szükséges időtartamot, ez 30 és 120 óra közötti értékre adódik életkortól és előzetes képzettségtől függően
(Frank 1993). Ezzel a tudással a mindennapi közlés és a szakirodalom művelése lehetséges.
1.2.2. Gyakorlati tapasztalatok alapján
Hasonló adatokat publikált Haszpra Ottó a Magyar Tudományban közölt hozzászólásában
(Haszpra 2001. 219). Feljegyzései alapján a felsőfokú állami nyelvvizsgát 134 óra tanulás után
tette le sikeresen.

1.3. AZ ESZPERANTÓ OKTATÁSÁNAK KORSZAKOLÁSA
Jelen dolgozatban az elméleti és a gyakorlati megközelítést az eszperantó oktatásának történetének elemzésével egészítem ki. Be szeretném mutatni, hogy a sikeres módszerekben közös a szélesebb értelemben vett történetmesélés.
Az eszperantó oktatásának történetét ugyanarra a három korszakra osztanám, mint amely
korszakolás szokásos az eszperantó irodalomnál. A korszakhatárokat a világháborúk jelzik.
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2. Az első korszak: egy eszme a világ számára
2.1. AZ ESZPERANTÓ TANULÁSA A KEZDETEKKOR
Az első korszakban a nyelvtanulás módszertana nem vetődött fel problémaként. Következett ez abból az elgondolásból, hogy az eszperantó egy olyan nyelv, amely a művelt emberek
számára tulajdonképpen nagyon kevés tanulással érthető, lévén egy indoeurópai minimális
nyelvi modell. Ez vonatkozik a nyelvtanra, a szavakra. Annyit még megengedtek, hogy a szóképzésben gyakorlatot kell szerezni. A nyelv kezdeményezője, Zamenhof is hitt ebben. Amikor
megjelentette első könyvét, abban a szóképzés felismerésének elősegítésére tipográfiai jeleket
használt. Mintha egy héber vagy japán nyelvű iskolás könyvet látnánk, ahol megengedett olyan
segédjelek használata, amelyek a felnőttek számára kiadott könyvekben egyébként nem jelölt
kiejtést jelölik. Az eszperantó esetében a morféma határokat jelölték egy tagoló jellel.

2.2. HOGYAN TANULTAK ESZPERANTÓUL A POLIGLOTTOK?
Tipikusnak vehető az a mód, ahogy a vegyész Korach Mór, a későbbi akadémikus tanult
meg eszperantóul. Elmondja, hogy 1913-ban egyetemi tanársegédként dolgozott Pádua egyetemén. Professzora javaslatára mindketten néhány hét alatt megtanultak eszperantóul, és
egymás előtt sikeres vizsgát tesznek. Ettől kezdve az általuk szerkesztett ásványtani folyóiratban eszperantóul is közlik cikkeiket és eszperantó szótárt, nyelvtant mellékelnek minden
számhoz.

2.3. A NYELVKÖZVETÍTÉS ÉS A NYELVTANULÁS AZ ELSŐ KORSZAKBAN
Az első periódusban a nyelvközvetítő az írott szöveg, a nyelvtanulás reprodukáló-visszatükröző, példa alapján történik.

3. A második korszak: az elmélet próbája
3.1. ÚJ SZEREPLŐK A NYELVTANULÁSBAN
Az első világháború után változott a kép. A tanulók már nemcsak a poliglott elitből származtak, közöttük sok volt az egyszerű munkás, tisztviselő. Sok esetben az oktatók nem számíthattak arra, hogy a tanulók tisztában vannak az alapvető nyelvtani kategóriákkal. A nyelvet első
idegen nyelvként kellett tanulniuk.

3.2. A CSEH-MÓDSZER
Ekkor kezdődött a Cseh-módszernek nevezett direkt módszer sikeres alkalmazása. Jellemzője: a tanár csak eszperantóul beszél, viszonylag kevés szót használ és a nyelvtant is fokozatosan vezeti be. Hogy ez minél jobban a fenti elveknek megfelelően működjön, tipikus volt,
hogy külföldi tanárok tanítottak. A direkt módszer előnyei: azonnali beszéltetés, késztetés a tanult nyelven beszélni. A módszer ápolására létrehozott intézet ma is működik.
3.2.1. A Cseh-módszer technikája
A Cseh-módszerben a tananyag 264 részre van felosztva. A tananyag teljesen kidolgozott,
minden le van írva, amit mond a tanár (Cseh 1929). Az egyes blokkoknál külön ki van emelve,
mi az, amit abban a kis blokkban meg kell tanítani. Vegyük például a 118-as 119-es és a 120as blokkot. Itt a nyelvtan az 'is' nyomatékosító szó megismertetése, begyakoroltatása. Az ezt
hordozó, a három blokkon áthúzódó történet: egy szerelmi vallomást tartalmazó levél, egy
ugyanilyen tartalmú viszontválasz, majd a lánykérés, a hozomány témáját is érintve.

3.3. A NYELVI TUDATOSSÁG
A Cseh-módszer egyik jellegzetessége, hogy nyelvtani fogalmakat is tanít. Igyekeztek arra
rávezetni a tanulókat, hogy ők maguk találják meg a nyelvtani problémák megoldását, ők maguk állapítsák meg a szabályokat. A nyelvtan tanítása indokolható, hiszen ezáltal a tanuló egy
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eszközt kap, amivel később ismereteit bővítheti. Kialakul egy nyelvi tudatosság, metakognitív
tudás. Ez az eszperantó speciális tulajdonságai miatt rendkívül jelentős. Az eszperantót
ugyanis azok beszélik igazán, akik képesek dinamikus szóképzésre. Itt nemcsak arról van szó,
hogy kész szavakból állítsunk össze mondatokat, hanem a mondanivalónknak megfelelően alkotunk az adott dolgokat, jelenségeket leíró szavakat. Az eszperantóban ennek alkalmazásánál
csak az érthetőség szab korlátot, minden helyes, ami logikus.
3.3.1. Egy kutatás eredménye az eszperantónak a nyelvi tudatosságra gyakorolt hatásáról
Egy Olaszországban nemrégiben lefolytatott vizsgálat az alábbi eredményeket mutatta
(Pinto, M.A &. Corsett, R., 2001. 67–84). Az eszperantót tanult, 50 tagú kísérleti csoport metanyelvi próbákon magasabb eredményt ért el, mint a 68 tagú, ugyanolyan kulturális-intellektuális
közegből származó (Róma perifériáján élő, alsó-középosztálybeli), megegyező életkorú
kontrollcsoport, melynek tagjai eszperantót nem tanultak. A metanyelvi vizsgálat az alábbiakat
tesztelte:
– szinonima
– kétértelműség
– nyelvtani szerep
– fonémaszegmentáció

3.4. A NYELVKÖNYV-REGÉNY
A Cseh-módszer változatának tekinthető a nyelvkönyv-regény. Erre legjobb példa Baghy
Gyula könyve: 'La verda koro' (Baghy 1982). A regény a szibériai hadifogságban játszódik, van
benne szerelem, barátság, tragédia. Irodalmi igényességgel megírt mű. A fejezetekben előforduló szóanyag szigorúan limitált, a használt képzők és a nyelvtani formák is fokozatosan kerülnek bevezetésre. Ez a legkényelmesebb tanítási módot tette lehetővé: a tanulni vágyók heti
rendszerességgel találkoztak egy eszperantóul tudónál, elolvastak és megbeszéltek egy-egy
fejezetet, három hónap múlva már megfelelő beszédkészséggel rendelkeztek (Fajszi Károly
szíves közlése alapján). Míg a Cseh-módszer színészi képességű tanárt kívánt, a tanregény
módszerhez elég volt egy lelkes eszperantista.

3.5. AZ IRODALOM MINT GYAKORLÓTEREP
Az eszperantó mozgalom fő tevékenysége irodalmi síkra terelődött a két világháború között.
Bár a Népszövetség főtitkár helyettesének, a japán Nitobe Inazonak a beszámolója az eszperantó oktatásáról pozitív volt, érdemi tárgyalás helyett bizottság elé utalták az eszperantó bevezetésének kérdését. Az eszperantisták érdeklődése így az irodalom felé fordult, egyrészt a
nyelv alkalmasságának bizonyítására, másrészt pedig az eszperantóul beszélők igényeinek kielégítésére

3.6. A NYELVKÖZVETÍTÉS ÉS A NYELVTANULÁS A MÁSODIK KORSZAKBAN
A nyelvközvetítő a tananyag, illetve az ember. Kontextust teremt, amiből felismerhető
a közlési szándék, ebből elvonatkoztatható, dekontextualizálható a nyelvi anyag. Az elsajátítás
visszatükröző-alkotó jellegű.

4. A harmadik korszak: az elmélet és a gyakorlat
4.1. A TECHNIKAI ESZKÖZÖK, A NYELVOKTATÁSI ELMÉLET FEJLŐDÉSE
A második világháború után a nyelvoktatás tömegessé vált. A nyelvoktatás technikai
feltételei is gyökeresen megváltoztak. A megjelenő technikai eszközök: a hangrögzítés, a képi
megjelenítés, a számítógép a nyelvi tudás rögzítését és újrafelhasználását teszik lehetővé az
eddigi írás vagy tanár alapú módszerekkel szemben.
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4.1.1. Az aktuális helyzet
Az eszperantó tanítására most rendelkezésre áll mindenféle szükséges eszköz. Ezekből
a teljesség igénye nélkül felsorolok néhányat:
– Egy 70 ezer szavas magyar–eszperantó szótár nyomtatott és számítógépes formában
– A Transparent Language cég elkészítette az eszperantót oktató programját. Ez megegyezik a világ többi 100 nyelvére írott oktatóprogrammal.
– Kapható a BBC által készített Muzzy eszperantó változata, amit nagyon sok helyen
használnak.
– Elkészült egy eszperantisták által kidolgozott videó tananyag: 'Esperanto, pasporto al la
tuta mondo' címmel.
– Számítástechnikai lexikon az Interneten.
– Létezik egy szabadon bővíthető internetes enciklopédia.
– Az eszperantó oktatásának portálja lehetőséget nyújt arra, hogy a világ minden részéből
tanulócsoportok szervezett formában kapcsolatot teremtsenek. Időről időre megvitatandó témákat tesznek itt közzé. A tanároknak is lehetőséget adnak módszereik megvitatására.

4.2. A NYELVTANULÓ SZEREPE
A technikai eszközök tehát lehetővé teszik, hogy mindazt készen kapjuk, amit elődeinknek
pénzzel, idővel, fáradtsággal kellett előállítaniuk. Ma már leomlott a távolsági korlát. Az eddig
jelentős befektetést igénylő tananyagok mellett megjelenhet a saját kézzel előállított tananyag.
Egy tanfolyam anyaga, kiváló tanárral hangszalagra, videóra rögzíthető és így sokkal hatékonyabban tanulható. Mi legyen hát az oktatási stratégia a jelenlegi helyzetben. Mi az igazi igény,
amit nekünk ki kell elégíteni? A hangsúly most az egyén által támasztott igények kielégítésén
van.

4.3. MILYEN ELVÁRÁSAI LEHETNEK EGY NYELVTANULÓNAK?
–
–
–
–

önfejlesztés (a nyelvtudás személyiségfejlesztő hatása)
információszerzés (életmódok megismerése, turisztika)
közösségi élmény (kongresszusok, klubok)
tudományos tevékenység (szakmai konferenciák például az AIS, Akademio Internacia
San Marino keretében)
A magyarországi helyzet különleges, ugyanis itt az eszperantó érettségi tantárgy lehet, felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáján pontszerző, diplomához, kandidátusi vizsgához általában elfogadják. Így az eszperantó része lett a társadalom életének.

4.4. A TECHNIKA TEREMTETTE TANULÁSI KÖRNYEZET
Az új helyzetben többé nem csak a tanár mondja meg a tanulónak, hogy az hogyan sajátítsa el a nyelvet, hanem a tanuló saját kezébe veheti tanulását. A fenti eszközök ugyanis megengedik, hogy a tanuló szabályozza a hozzá áramló információkat. Leállíthatja a magnót, felveheti a nyelvórát, és alaposabban meghallgathatja a tanár beszédét. Vagy pedig az Interneten
maga választhatja ki azt, hogy éppen most mi érdekeli.

4.5. A TÖRTÉNET MINT MOTIVÁLÓ ESZKÖZ
A tanulás motiváló ereje a történet. Egy igényesen megírt történet szereplőivel együtt tudunk élni, a szereplőket adják a saját kontextusukat. A jól megírt történetet a végigtanulás után
is szívesen elolvassuk, ezzel alaposabb nyelvtudásra tehetünk szert.

BUJDOSÓ IVÁN
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4.6. A NYELVTANULÓ MINT SAJÁT TÖRTÉNETÉNEK FŐSZEREPLŐJE
Az izgalmas történetnek talán az lehet a legfejlettebb foka, ha a tanuló a saját történeteként
fogja fel nyelvtanulását. A történetet itt most fogjuk fel széles értelemben. Felfoghatjuk úgy is,
mint a tanuló saját történetét, aki azt maga írja.
4.6.1. Egy történet: nyelvtanulás, barátkozás, utazás
Ilyen lehetőséget kínál az Interneten a csevegő csatorna. Egy konkrét eset a sikeres tanulási programra:
– áprilisi kezdés, néhány napi tanulás után kapcsolatteremtés az Interneten más nemzetbeli eszperantistákkal
– nyári ifjúsági eszperantista tábor (nem nyelvtanfolyam!)
– kedvenc regényünk lefordítása eszperantóra, majd ellenőrzésként megnézzük az igazi
fordítást az Interneten
– napi csevegés az Interneten a régi barátokkal, akikkel személyesen is megismerkedtünk
a nyári táborban
– novemberben felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga letétele a Rigó utcában

A történethez természetesen hozzátartozik az is, hogy magának az Interneten való tanulásnak is megvan a maga speciális módszertana, amit a pedagógusok alkalmaznia kell. Az internetes csevegő csatorna által biztosított módszertani előnyök: a bekapcsolódás tetszőleges
lehet, a bejövő input nem túl gyors, szabályozható, önkifejezési lehetőség, közös célt tűzhet ki
beszélgető partnereivel, stb.
4.6.2. Egy másik történet: Utazás a világ körül
Nagyon gyakran lehet olvasni az eszperantó sajtóban olyan híradást, hogy valaki Európavagy világ körüli útra indul és keres az úti céljába többé-kevésbé illeszkedő vendégváró helyeket. Az utazók a világhálón azután beszámolnak élményeikről, hogy éppen most hol vannak,
mit csinálnak. A nyelvtanulók ezeket történeteket követhetik, ami nagyon jó nyelvtanulási motivációt biztosít.

4.7. A NYELVKÖZVETÍTÉS ÉS A NYELVTANULÁS A HARMADIK KORSZAKBAN
A nyelvközvetítő maga a valóság. A tanár szerepe a tanulót megtanítani az elérhető források használatára. A nyelvelsajátítás a gyakorlati tevékenységben való részvétel.

5. A kívánatos nyelvtudás
Az eddigiek alapján a különböző korszakokban kirajzolódik a kívánatosnak tartott nyelvtudás, az ezzel adekvát nyelvtanulás. Az alábbiakban lehet ezeket összefoglalni:
– Visszatükröző-reprodukáló, a példa alapján tanulunk. Az eszperantó igazi jellegzetességét a szabad morfémák kombinálásának fontosságát ösztönösen felismerve, törekedtek
ennek megjelölésére
– Visszatükröző-alkotó jellegű. Az önálló morfémák kombinálását kifejezetten tanítják,
gyakoroltatják.
– Gyakorlati tevékenység. Az előző módszerek pozitív eredményeinek megőrizése. A gyakorlatban a tanuló meghatározhatja saját tanulási stratégiáját, lehetősége van a gyakorlatban szabályoznia tanulásának forrásait. Ezáltal a további fejlődést lehetővé tevő aktív
mondat- és szóalkotási képesség birtokába jut. Ha ezt a képességet össze akarjuk hasonlítani más idegen nyelv tanulása során elért eredményekkel: viszonylag korlátozott
szó elsajátítása magas szintű produkciós készséggel.
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Czupy Imréné Varga Klára
VERES PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA

Az írásbeli munkák nyelvi megformálásai
a középiskolai dolgozatokban és ezek tanulságai
Tárgyszavak: olvasáshiány, írásbeli nyelvi megnyilatkozás, motiváció, kommunikációs ismeretek,
nyelvpedagógia, módszertan

„Amikor írni kezdtem, nagy gondot fordítottam arra, hogy jól írjak. S ez néha sikerül is. Bizonyosan sokkal jobban írtam, mint ma – vetette papírra sorait Marcel Proust, a kitűnő francia
író, majd később hozzátette: […] kell, hogy a szavak egészen egyszerűek legyenek és maguktól kerüljenek a tollunkra, hogy visszatükrözzék a gondolat jövés-ménését, a kutatás ezernyi kitérését és visszatérését.”
E gondolatok megjelenítését keresem hosszú ideje a középiskolai írásbeli munkákban, dolgozatokban. A gimnáziumok mellett a középiskolák legtöbbje különböző szakmai felsőoktatási
intézményekre vagy a gyakorlati életre készít elő.
Így meglehetősen magas az olyan képzésben résztvevőknek a száma, melyek az érettségi
elérése után már nem részesülnek pragmatikus nyelvi stúdiumokban, amit az általános- és középiskola nyújtott számukra 12 éven keresztül, ebből kell meríteniük további életükben.
Vizsgálódásomat ennek felelőssége, valamint a jövőre vonatkozó változtatás szükségessége indította el, szinte axiomaként fogható fel az, hogy egy rosszul megválasztott folyamat
csökkentheti az oktatás hatékonyságát, megkérdőjelezheti sikerét is, gátat vethet az egyén
személyes felemelkedésének, valamint a pedagógiai folyamat válságához vezethet.
Az elmúlt 5-6 év dolgozatterméséhez nyúltam vissza, tanulmányoztam kb. 3-400 írásbeli
munkát, s mint befogadót, újabb tapasztalatokhoz juttatott a nyelvi megformálások mibenlétéről, továbbá a tanulók véleményalkotási készségéről. (Megjegyzem: méltán nevezhetjük az
írásbeli dolgozatot véleményalkotásnak, hiszen hozzárendelnek a szöveghez érvelő, bizonyító,
megerősítő vagy éppen a kulturáltság és olvasottság megvillantáséra idézetet vagy olvasottság
megvillantására idézetet vagy olyan gondolatokat, melyeket mások megfogalmaztak előttük,
ám lényege intellektuális és emocionális hullámok sokaságát indítja el másokban.)
Habár a fogalmazás tanulása akkor kezdődik, amikor az ember beszélni tanul, és függ attól,
hogy környezete mennyire gazdag nyelvileg, hiszen minden nyelvi tevékenység közvetett módon a forgalmazást segíti elő, releváns tényező azonban, hogy a középiskolai olvasmányokat
milyen mértékben tudják a tanulók saját szókincsükbe, nyelvtudásukba integrálni, hiszen
a nyelvtudás alkotó természetű, ez cselekvésekben és grammatikát alkalmazó szóbeli vagy
írásbeli közlésekben nyilvánul meg. A szövegkohézió eszközei nem külön-külön, hanem együttesen hatnak, ebből adekvát következtetések sorozatát vonhatjuk le.
A megírt dolgozatok témái felölelik az egész középiskolai anyagot, némelyik Antigoné tettéről, Odüsszeusz bolyongásairól, a felvilágosodás gondolatának hazai interpretációiról, Édes
Anna tettéről, koráról, vagy Babits-versek tapasztalatairól szól. A grammatikai hibák sokasága
jelentkezik a munkákban. A dolgozatokban felhasznált idézetek helyes leírása kívánnivalót
hagy maga után, pedig lényeges, hiszen hivatkoznia munkája során mindenkinek kell.
A kettőspont használatával sincsenek tisztában az érettségi előtt állók, ennek ismerete az
értékelő fogalmazásoknál a kiemelést vagy tömörítést célzó mondatszerkesztésben játszik fontos szerepet. Ugyanez vonatkozik a közbevetésekre, beékelt mondatokra, ami pl. a jellemzés
egyik kiegészítése lehet. Helytelen artikuláció vagy egyéni felfogás következménye lehet az,
hogy a szavakról nagy mértékben tűnnek el az élezetek, a hosszú ú, hosszú ű és í „pongyolává” teszi a mondatok akusztikai hatását.
Baj van a tulajdonnevekből képzett melléknevek helyes leírásával is. Nemcsak a külföldi alkotók képzővel ellátott nevét írják le rosszul, hanem hazai nagyjaink, kiknek neve egyszerűb-
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ben leírható, is áldozatul esnek a grammatikai gyakorlatlanságnak. A vonatkozó névmások, kötőszók sem a textus megfelelő helyén találhatók, gyakran az ellentétes értelműekből kettők is
használnak (de viszont) egyszerre.
A vonatkozó névmások és utalószavak sem töltik be a precíz kommunikáció által kijelölt
szerepüket. Az állítmány és alany egyeztetésének hiánya sokszor előtűnik a dolgozatból.
Alanyváltás is előfordul, mely értelmében változtatja meg a közlő mondatait. A mennyiségjelzők
pontos szerepe sem tudatosult a tanulókban, hiszen az utánuk álló alany és állítmány egyes
vagy többes szám használata látja kárát. A szerkesztési hibákat a rossz szórend és rossz
mondatrend vezeti, ezeket fűszerezik még a stílustalan kifejezések.
A dolgozatok főcímei mindig pontosan megadták azokat a szempontokat, amelyet a tanulóknak figyelembe kellett venniük munkáik elkészítése során, s törekedniük kellett a szűk időkeret ellenére is a komplexitásra.
Az otthoni vázlatkészítések ellenére is aránytalanságok találhatók a dolgozatok fő részeiben, olyan jelentős dolgok szorultak háttérbe, melyeknek inkább kiindulópontoknak kellene
lenniük.
A szóképekkel általában elvont fogalmakat vagy érzelmeket teszünk kifejezőbbé. Ha ezt
olyan fogalommal kapcsoljuk össze, amelynél a képiség megjelenése zavaró, ún. képzavar jelenik meg, amely humoros, nem a témát progresszíven befolyásoló hatást kelt.
9. osztályosok írták le.
„Ez a jellemzés Odüsszeuszról szók, melyet Homérosz foglalt össze írásban.”
„Az istenek mindkét történet végére jobb belátásra térnek.”
„Odipusz két fia egymás hibájából haltak meg.”
A következő évfolyamokon írták:
„… a költő a műben antik szókincset használ”
„úrrá kerekedett rajta a testvéri szeretet”
„Berzsenyi verseiben rengeteg hangulatfestő szót alkotott.”
„…romantikus jegyek figyelhetők meg minden szóban”
„… az egész mű alatt kiderül, hogy milyen szépen, tisztelettudóan beszél másokkal Odüszszeusz”

A pontatlan szóhasználat és a műfajok által kötelező jegyként aposztrofált hangnem is
csökkentheti az alkotások értékét. Ezek a hibák nemcsak a szinonimák tartalmi vagy stíluskülönbségeiből erednek, hanem az értekezések néhol csevegő stílusa is – ami inkább már az
esszére jellemző – átformálja a kifejezett gondolatok értelmét.
pl.: „úrrá kerekedett rajta – úrrá lett rajta a testvéri szeretet”
„ennek segítségével született” – hatásaként (Csokonairól)
„az elégia olyan eredetű műfaj” – vmit kifejező műfaj
„Berzsenyi rengeteg hangulatfestő szót alkotott” – használt fel.
„az akkori stílus jegyeit – korabeli, kora jellemző használta fel verseiben”
vagy
„az első és utolsó fejezetnek tulajdonképpen nincs is szerepe a cselekmény szempontjából”
(Édes Annáról írtuk)
„Anna már megjelenése előtt betölti a teret: minden figyelem rá irányul”
„Kosztolányira egyik rávalló írásai módszere, hogy a főhőst alig beszélteti, hiányzik a párbeszéd.”
„Antigoné már-már durván beszélt, hogy testvére nincs bent a dologban”
„Odüsszeusz 20 évi (tíz!) bolyongott a világban, a társait egytől egyig elvesztette”
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Az írásbeli munkák nyelvi kifejezőeszközeit vizsgálva leszögezhető, hogy az írók, költők is
ugyanazt a nyelvet használják, mint a köznapi társalgást végző emberek. Csakhogy van egy
titkuk, a költői nyelv, hiszen a művész ugyanazt az eszközt másképpen alkalmazza, mint
a „hétköznapi” társalgó, s ettől lesz nyelve egyéni és irodalmi, mű pedig figyelemre méltó kompozíció.
Adott szinten, a tanulók szintjén is törekedni kell a komplexitásra, ezért ragadtam ki a dolgozatokból a fenti idézeteket. Jóllehet korlátozó tény a szűk időkeret, a tanulók társtudományok
alapjaiban (történelem, szociológia, irodalomtörténet stb.) való csekély jártassága és
a tanulók alapos felkészültsége is és az általuk produkált szemantikai teherbíró képesség is ingatag, úgy gondolom mégsem a hibázók ellen kell küzdenünk, hanem a hibákat kell kiküszöbölnünk.
A hatékony oktatási és nevelési folyamat interaktív, nemcsak az információ oda-visszaáramlását foglalja magában, hanem emocionális és mentális kompetenciával bír: kitágítja
a szellemi határokat.
S vajon milyen hatások és információk érik az érettségire készülő fiatalokat? Melyek azok a
formáló erők, melyek effektusai jelentkeznek a dolgozatokban.
„In formare” – kifejezés eredeti jelentése „belenyúlni a másikba, alakítani őt.”
Hatalmas virtuális és valóságos erő a számítógép használata.
Időigényes, redukálja a művek tanulmányozására, olvasására szánt időt.
A filmadaptációk, videokazetták erős konkurenciát jelentenek – a szókincsfejlődés és vizualitás hátrányára.
Ezekkel eltűnik a lényeg, amit csak a „sorok között” – vagyis az egyéni fantáziával láttat az
író, költő.
Csorbul az alkotási folyamat szépsége, miszerint: „A könyvet mindig ketten alkotják: az író,
aki írta, s az olvasó, aki olvassa” – fogalmazta meg a könyv szerepét – hatását Kosztolányi Dezső. Ami még ennél is hátrányosabb a tanulókra nézve az a kötelező és ajánlott olvasmányokból megjelent kivonatgyűjtemények használata.
Kiválasztottam 30 főt abból a célból, hogy írják le röviden felkészüléseiket az írásbeli munkáikra. Néhány gondolatot felidéznék ebből:
– „Kiveszem a könyvtárból a kötelező olvasmányt. elolvasom, de ha mégsem, akkor a rövidített változatot tanulmányozom. (…) Ha a kötelező olvasmány megvan videokazettán,
kikölcsönözöm és megnézem.”
– „A legtöbb kötelező olvasmányt elolvasom, de amihez nem volt kedvem, azt csak videón
néztem meg.”
– „Legtöbbször inkább a könyvből dolgozom, mert érthetőbben le van írva benne a lényeg.”
– „Mivel a művet nem mindig sikerült elolvasni a dolgozat időpontjára, sokszor a nővérem
műelemzéseit használtam fel.”
– „Tanulni mindig tanultam (és fogok is), de dolgozatok előtt néhányszor „emlékeztetőt” írtam, amit ha tudtam használtam is.”
– „Néha a rövidített változatokat is elolvastam, de ez csak egy-két regénynél fordult elő.
Legjobban a Jókai regényeket szerettem, bár kötelező az „Aranyember” volt, de önszorgalomból többet is elolvastam.”
S ezek után interpretálták a műalkotásokból a munkákat a tanulók, a tanulmányozott dolgozatok pedig átgondoltabb tanítás – szervezési feladatokat vázolnak fel előttünk. Egyrészt releváns elem az, hogy időben tájékozódjanak a tanulók olvasmányaikról, folyamatosan kell figyelemmel kísérni az olvasást. El kell sajátítani az utalószavas vázlatkészítés fortélyait. Olyan kérdéseket kell megfogalmaznunk, amelyre csak a mű olvasása során tud bárki választ adni. A
pontos korrajz segít s művészi kompozíciók idejének jobb megismerésében és a jellemzések
kialakításában. Részfogalmazások készítése (kezdés, befejezés), gyakorlása, sikeresebbé teheti a felkészülést. Az összegyűjtött és kijavított helyesírási hibákból szavakat, mondatokat lehet diktálni. Meg kell követelni a pontos fogalmazást szóban is, írásban is, nemcsak a
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magyar nyelv keretein belül, hanem más tantárgyakban is. Érdemes a régi dolgozatok nyelvi
tévedéseit felhasználni, javíttatni, ez általában hasznos és jó nyelvhelyességi gyakorlati példa.
Pragmatikai megközelítése lehet a fejlesztésnek alkalmanként szólások gyűjtése, megbeszélése, értelmezése az órákon.
Fel kell hívni a figyelmet a követést nem igénylő mozzanatokra is, pl.: a tömegkommunikációs eszközökben megjelenő informátorokat nyelvi megformáló készségének és használatának
pontatlanságára vagy szembetűnő sekélyességére.
Szemléletváltozásra van szükség az explicit kommunikáció létrejötte érdekében. Ehhez
azonban jól felkészült, kitartó és a mindenkori nyelvi jelenségeket figyelemmel kísérő igényes
tanár egyéniségekre van szükség.
Grétsy László nyelvész így summázta ennek fontosságát: „… az anyanyelvi lelkiismeret
ébrentartása állandó kötelességünk, és nemcsak a nyelvművelőké, nem is csak a magyartanároké, hanem mindenkié, akiknek a számára az anyanyelv nemzeti kincs.”
AD DIES VITÉ: tehát számunkra élethossziglan.

Erdélyi Csongor
MISKOLCI EGYETEM

Az írástevékenység vizsgálata
az általános iskola alsó tagozatában
Tárgyszavak: tollbamondás, másolás, hibaelemzés, hibatípusok, nyelvpedagógia, módszertan

1. A vizsgálat háttere
Modern világunkban sokszor megtörténik az a furcsa dolog, hogy olyasvalakiről derül ki,
hogy nem ismeri egészen pontosan a magyar helyesírást, aki – egyébként – gyorsan és helyesen olvas, stílusosan ír, és e stílus mögött gyakran nem vehetők észre az égbekiáltó helyesírási hibák.
Dolgozatom megírását több mozgatórúgó is elősegítette. Egyrészt gyakran veszem észre,
hogy másvalaki tévesen ír le bizonyos szavakat, vagy a mondat értelme a szóhasználat miatt
félreérthető vagy egyáltalán nem értelmezhető. Természetesen ez azt is jelenti, hogy mások
a szerző írásában is felfedez(het)nek különböző hibákat.
A szerző a Miskolci Egyetemen dolgozik nyelvtanárként és az intézmény jellegéből fakadóan oktatási tevékenysége során túlnyomórészt a 18-23 év közötti korosztállyal kerül kapcsolatba. Írásbeli dolgozatok írásakor, amikor idegen nyelvről magyarra kell fordítani, gyakran tapasztalom különböző életkorú és nemű tanulóimnál, hogy olyan esetben vétenek a magyar nyelvben súlyos(!) helyesírási hibákat, melyek még az általános iskola alsó tagozatában tanultakban
gyökereznek. Ékezet- és kvantitáshibák, betűcserék és vegyes esetek mind-mind előfordulnak.
Legutóbbi alkalommal a „vajon” szavunkat írták le 18 fős csoportomból – egymástól függetlenül
– hárman is „ly”-nal (*’valyon’).
Mivel az ilyen és ehhez hasonló hibák kiküszöbölését már általános iskolában tanítják,
megvizsgáltam, hogy a 21. század első éveiben milyen helyesírási készséggel rendelkeznek az
általános iskolai tanulók.

2. A vizsgálat
Vizsgálatomat egy miskolci általános iskola 2., 3. és 4. évfolyamán végeztem el. A vizsgálat
időpontja 2002. január 28-30. volt. A vizsgálatban résztvevő diákok száma 2. osztályban 49, 3.
osztályban 49, 4. osztályban 32 fő volt.
Vizsgálatom célját az általános iskolai tanulók írástevékenységének vizsgálata képezte.
A vizsgálat folyamán a diktálás és a másolás technikáját választottam. Arra kerestem a választ,
hogy a tanulók hallásértés utáni helyesírása ill. a leírt szöveg másolása milyen típusú és milyen
mennyiségű hibákat eredményez, illetve ismételten beigazolódik-e az a hipotézisem, hogy a
tanulók teljesítménye az írástevékenység során valóban jobb-e másoláskor, mint diktáláskor.
Ezért a tanulók számára a tanítási órák keretében 2-2 természetes szöveget (Hernádi 1987.)
diktáltam ill. adtam ki másolásra. Diktáláskor a következő lépéseket alkalmaztam:
– Először felolvastam a diktálásra szánt szöveget teljes egészében. (A 2. osztályban 37, ill.
43; a 3. osztályban 40, ill. 42; a 4. osztályban 52, ill. 39 szóból álló összefüggő szövegeket alkalmaztam.)
– Második lépésben lassan, szavanként – esetleg összefüggő szószerkezetenként – diktáltam le a szöveget, közben minden alkalommal megvártam, amíg mindenki leírta az
utolsó szót.
– Legvégül – miután felhívtam figyelmüket a szavak helyesírásának fontosságára – még
egyszer felolvastam összefüggően a szöveget.
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A két szöveg leírása után lazító ujjgyakorlatok következtek – versmondás kíséretében –, és
következett a másolás. A másolt szövegek nyomtatott betűvel íródtak és terjedelmük a következő volt: 2. osztály: 40, ill. 42 szó; 3. osztály: 49, ill. 41 szó; 4. osztály: 58, ill. 48 szó. Időkorlátokat nem szabtam, minden tanuló a saját munkatempójában írt és az óráról való kicsengetés
sem volt határidő.
Az összes munka kiértékelése után elemzésre a 3. osztályos tanulók egy diktálás ill. másolás útján papírra vetett szövegeit tartottam alkalmasnak. A szövegek a következők voltak:

DIKTÁLÁS ÚTJÁN
A legnagyobb örömünkre a magunk eszkábálta gólyaláb szolgált. Azzal jártunk iskolába, boltba
és ahová kellett. Játékos része az volt a falábazásnak, hogy valamelyik kapualjban meghúzódva, a kiszemelt áldozatot elakasztottuk. Az elhasalt ember jól megmártogatta magát
a sárban. A látvány számunkra kacagtató volt.

MÁSOLÁSSAL
Hogy készül a kenyér? A pékek a dagasztógépbe öntik a lisztet. Öntenek bele langyos vizet,
adnak hozzá kovászt vagy élesztőt. Sóval ízesítik. A gép nagy lapátjaival jól eldolgozza
a tésztát. A pékek formákba adagolják és ebben kelesztik. A forró kemencében kisütik. Reggel
a boltokban már kapható a friss kenyér.

3. A hibaelemzés
Az ilyen módon elvégzett vizsgálat analízisénél alapul vettem a Lengyel (1999.128.) művében megtalálható vizsgálati kiértékelési módszert. Lengyel az írott szöveg ontogeneziséről írva
sorolja fel a lehetséges hibatípusokat (1. táblázat).
A hibák típusai:
1. Betűcserék
1.1. A beszédfo1.2. Az
1.3. Betűhaso1.4. Betűkapcsolalyamat artikuláci- optikai-vizuális
nulás
tok helytelen elemós-motoros válto- percepció tévedézése
zásainak írásbeli sei
tükröztetése
2. Kvantitás és ékezetjelölés
3. Betűkihagyás
3.1. Abszolút
3.2. Első szó- 3.3. Szó bel- 3.4.Utolsó
3.5. Abszolút
tag
seje
szótag
szó eleje
szó vége
4. Egybeírás
5. Felesleges betűk beiktatása
6. A szöveg tagolása
7. Különírás
8. Ékezettel összefüggő többszörös hibák
8.1. Ékezettúlten- 8.2. Ékezethiány
gés
9. Egyéb hibák
10. Betűnél nagyobb egység kihagyása
1. táblázat

8.3. Vegyes
esetek

8.4. Más hibával
kapcsolódóak

ERDÉLYI CSONGOR

231

Első vizsgálatom tárgyát az képezte, hogy ha a szó helyesen lett leírva, mellette hányféleképpen írták azt helytelenül. Diktáláskor elkövetett hibák nagyobb része a múlt idejű ragozott
igéket (elakasztottuk, megmártogatta, elhasalt), másoláskor a ragos főneveket (dagasztógépbe, boltokban) érintette.
D i k t á l á s s a l (31 szó)
9
elakasztottuk
8
örömünkre
7
áldozatot
6
megmártogatta
5
legnagyobb
elhasalt
kacagtató
4
iskolába
kapualjban
meghúzódva
3
eszkábálta
gólyaláb
boltba
ahová
kellett
valamelyik

M á s o l á s s a l (26 szó)
9
--8
dagasztógépbe
7
--6
boltokban
5
adagolják

2

2

1

magunk
azzal
része
volt
falábazásnak
sárban
szolgált
jártunk
játékos
hogy
kiszemelt
ember
jól
magát
számunkra

A szöveg tartalma 42 szó ! Ebből:
– 31 hibásan leírt szó
– 6 'a', 2 'az', 1 'és'
– a 'volt' szó kétszer fordul elő
– 1 (!!!) szó írása helyes: 'látvány'.

4

langyos
ízesítik

3

készül
lapátjaival
eldolgozza
formákba
kelesztik
kemencében
kisütik
pékek
öntenek
kovászt
forró
kapható

1

adnak
élesztőt
sóval
nagy
ebben
gép
vagy
a
hozzá

A szöveg tartalma 49 szó ! Ebből:
– 26 hibásan leírt szó
– 10 'a', 1 'és'
– 11 szó írása helyes: 'hogy', 'kenyér (2x)',
'öntik', 'lisztet', 'bele', 'vizet', 'jól', 'tésztát',
'reggel', 'már', 'friss'.

2. táblázat. Hányféle helytelen írásmódot alkalmaztak a tanulók az egyes szavaknál?

Második megfigyelésem során egy-egy szónál a helyesírási hibát vétett tanulók számát vettem alapul. Itt is – hasonlóan az előző táblázatban tapasztaltakhoz – diktáláskor lényegesen
több probléma merül fel. A „kapualjban” a harmadikos tanulók szókincsében még nincs jelen,
vagy hiányzik a kellő mennyiségű gyakorlása azoknak a szavaknak, melynek képzése és de-
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kódolása nagyobb figyelmet és koncentrációt vesz igénybe. Másolásnál a helyhatározórag
helytelen használata okozza az írásbeli hibát. Sajnos ez a tendencia a szóbeliségből alakult ki,
mert a magyar nyelvben a legtöbb médiában egyre gyakrabban fordul elő, hogy a -ba, -be, és ban, -ben ragokat összetévesztik egymással.
Diktálással
(198 hibás szó)
38
kapualjban
18
áldozatot
17
kellett
16
elakasztottuk
12
megmártogatta
9
azzal
valamelyik
meghúzódva
8
örömünkre
7
gólyaláb
kacagtató
6
--5
legnagyobb
elhasalt
4
iskolába
volt

3

2

1

eszkábálta
boltba
ahová
kiszemelt
magunk
része
falábazásnak
ember
sárban
számunkra
szolgált
jártunk
játékos
hogy
jól
magát

Másolással
(80 hibás szó)
--------------------9
dagasztógépbe

8
7

formákba
boltokban

6
5

kemencében
adagolják

4

készül
langyos
ízesítik
kelesztik
pékek
lapátjaival
eldolgozza
kisütik
öntenek
kovászt
forró
kapható

3

2

1

adnak
élesztőt
sóval
nagy
ebben
gép
vagy
a
hozzá

3. táblázat: Hány tanuló vétett hibát az egyes szavaknál? (A tanulók száma: 49)

A következő táblázatban részletezve kiemelem, hogy a tanulók melyik helytelen írásmódot
alkalmazták és azt hányszor, majd jelzem az utolsó oszlopban, melyik helyesírási hibatípusba
sorolható a helyesírási hiba. A rekorder „kapualj” szó legtöbbször betűkapcsolatok jelölésében
okozott problémát, a 38 hibás alak közül 27-szer „kapuajban”, 8-szor „kapualyban”, kétszer
„kapuallyban” és egyszer „kapuajjban” szerepel (11-szer írták helyesen).
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A táblázat arról is tanúbizonyságot ad, hogy másoláskor a leggyakrabban előforduló hibás
alakok tulajdonképpen helyesek, mely azt bizonyítja, hogy a tanulók mentális lexikonjukból egy
olyan szóalakokat hívtak elő, melyek használatának frekvenciája nagyobb, mint a ténylegesen
leírt szóalakoknak.

Helyes szó
kapualjban
kellett
azzal
kapualjban
áldozatot
kellett
valamelyik
elakasztottuk
megmártogatta
gólyaláb
áldozatot
volt
meghúzódva
meghúzódva
kiszemelt
elakasztottuk
valamelyik
kapualjban
meghúzódva
áldozatot
ember
megmártogatta
számunkra
kacagtató
kacagtató
Helyes szó
formákba
kemencében
készül
pékek
dagasztógépbe
formákba
kelesztik
boltokban

DIKTÁLÁSSAL
HibaHibásan leírt szó
Hibatípus
szám
kapuajban
27
1.4.
kellet
10
2.
azal
8
2.
kapualyban
8
1.4.
áldozatott
7
2.
kelett
6
2.
valameik
6
3.4.
elakasztotuk
6
2.
megmártogata
6
2.
gólya láb
5
7.
álldozatot
5
2.
vólt
3
2.
meghuzódva
3
2.
meghuzodva
3
8.2
kiszemeltt
3
2.
elakaztottuk
3
1.1.2.
valamejik
2
1.4.
kapuallyban
2
1.4.
meghúzodva
2
2.
aldozatot
2
2.
embert
2
5.
megmartogatta
2
8.2.
szamunkra
2
2.
kacagtato
2
2.
kacaktató
2
1.1.3.
MÁSOLÁSSAL
HibaHibaHibásan leírt szó
szám
típus
formába
5
3.3.
kemencébe..
4
3.5.
készült
2
5.
pék..
2
10.
dagasztógepbe
2
2.
formákban
2
5.
keletkezik
2
9.
boltban
2
10.

Jelmagyarázat
betűkapcsolatokban
kvantitásjelölés
kvantitásjelölés
betűkapcsolatokban
kvantitásjelölés
kvantitásjelölés
betűkihagyás-utolsó szótag
kvantitásjelölés
kvantitásjelölés
különírás
kvantitásjelölés
ékezetjelölés
ékezetjelölés
ékezethiány
kvantitásjelölés
zöngésülési folyamat
betűkapcsolatokban
betűkapcsolatokban
ékezetjelölés
ékezetjelölés
felesleges betűk
ékezethiány
ékezetjelölés
ékezetjelölés
képzés helye
Jelmagyarázat
betűkihagyás – szó belseje
betűkihagyás – szó vége
felesleges betűk
nagyobb egység kihagyása
Ékezetjelölés
felesleges betűk
egyéb hibák
nagyobb egység kihagyása

4. táblázat: A legtöbbször előforduló hibák a tanulók írásaiban.

A következőkben a már ismert szövegek alapján két táblázatban összefoglalom, hogy mely
konkrét hibák fordultak elő a tanulók írásaiban. A kvantitás- (mássalhangzók) ill. ékezetjelölés-
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sel (magánhangzók) kapcsolatos hibák oly szerteágazóak, hogy ezekkel a hibatípusokkal külön
táblázatban foglalkozom (6. táblázat). Ez utóbbi táblázatból kiderül, hogy másolás esetén kvantitásjelöléses hiba mindössze egy fordult elő („eldolgoza”) – ékezetjelölési hibák többször fordulnak elő – ami abból adódik, hogy a legtöbb tanuló az ékezeteket a szavak leírása után jelöli
és így nem minden ékezet lesz a helyén; a mássalhangzóknál nincs szükség utólagos jelölésre.
Hibatípus
DIKTÁLÁSSAL
1.1.1.
Kacaktató
1.1.2.
bóldba, boldba,
elakaztottuk, elakaztotuk
1.1.3.
megmártokatta,
megmártogadta, megedtük,
gólyaláp
1.2.1.
elakastótok, elhasólt
1.2.2.
legnagyól, örömöntre, akóvá,
elakaszlottuk, hacagtato
1.2.3.
--1.3.1.1.
Örümünkre

1.2.3.
1.3.1.1.

1.3.1.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.4.
2.
3.1.
3.2.
3.3.

Eszkálbálta
örömöntre, iskolábá
sásban, legnagobb
örömunkel, meguk, falábazása,
meghuzoduk
legnyagyobb, valamejik,
kapuallyban, kapuajjban,
kapualyban
6. táblázat
--mgunk, ikolába, botba,
örömükre, kapuajban, adoztot,
áldzatott, elaksztottuk

Hibatípus
MÁSOLÁSSAL
1.1.1.
--1.1.2.
bollogban

1.1.3.

---

1.2.1.
1.2.2.

1.3.1.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.

adogalják, adogatják
agnak, adogatják, kisülik,
bollogban
--dagosztógépbe, adogolják,
longyos
agagolják
--bobtokban
lapátjával

1.4.

lanyos, kovást

2.
3.1.
3.2.
3.3.

6. táblázat
--ngy, botokban, lagyos
dagasztógébe, dagasztó gébe,
lapátjaval, lapátaival, formába,
formában, kelsztik, kapató
dagasztógépe
ebbe.., kemencébe.., boltokba..,
készült, kisültik, formákban
adagoolják, kemencékben,
lanangyos, dagasztógépben
dagasztó gébe
--forro
---

3.4.
3.5.
5.

meguk, jártuk
3.4.
azza.., elhasal.., magá.., sarba.. 3.5.
falábabazásnak, embert
5.

7.
8.1.
8.2.
8.3.

gólya láb, a hová, vala melyik
--meghuzodva, sarba
örömunkre, orömünkre,
iskólaba, öromünkre
-----

8.4.
9.

7.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.

--képek, dagasztósütőbe, ízesítjük,
késítik (=kelesztik), önthettek,
osszedolgozza, keletkezik, e (=a),
egy (=vagy), pék (=gép)
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örönkre, eszkábál.., elakotut

10.

pék.., ..sütik, boltban, bóltban

5. táblázat: Példák az egyes hibatípusokra.

Hiba
A–Á
E–É
I–Í
O-Ó

Ó-O
Ö-Ő
U-Ú
Ű-Ü
B - BB
GGY - GY
L - LL
LL - L
SS - S
SSZ - SZ
T - TT
TT - T
Z - ZZ

DIKTÁLÁSSAL
iskolaba, ahova, aldozatot, szamunkra
resze
--golyaláb, jol, kacagtatto, meghuzodva,
meghúzodva,
szólgált, bóldba, akóvá, játékós, vólt,
hógy, álldózatot, elakasztóttok,
elakastótok
élesztöt
meghuzódva, meghuzodva,
meghuzoduk
--legnagyob
legnaggyobb
kelett, kelet
álldozatot, álldozatott, álldózatot,
ellhasalt
elhassalt
esszkábálta, elakassztottuk,
réssze
kellet, kelet, elakasztotuk, elakastótok,
elakaztotuk, megmártogata,
megmártógata, megmartogata
voltt, kiszemeltt, áldozatott, álldozatott,
elhasaltt, kacagtatto
azal

Hiba
A–Á
E–É
I–Í
O-Ó

MÁSOLÁSSAL
kovaszt, hozza
keszül, dagasztógepbe
ízesitik, izesitik, izesítik
kaphato

Ó-O

eldólgozza, bóltban, fórró

Ö-Ő
U-Ú

-----

Ű-Ü
B - BB
GGY - GY
L - LL
LL - L

készűl
---------

SS - S
SSZ - SZ

-----

T - TT

---

TT - T

---

Z - ZZ

eldolgoza

6. táblázat: Kvantitás- és ékezetjelölési hibák csoportosítása

A vizsgálatból összességében levonható, hogy diktáláskor az általános iskola 3. osztályos
tanulói (9 éves korosztály) relevánsan több helyesírási hibát vétenek, mint másolás alkalmával.
Másoláskor ugyanis a betűk felismerése egyszerűbb mentális folyamat, mint a diktáláskor
szükséges felidézés. Hallás után a betűket a felidézés után – kontrollálva a mozdulatokat –
még helyesen le is kell írni, másoláskor a betű írásos képe mindig jelen van.
A felmérés során a tanulóknak lehetőséget adtam, hogy ceruzával írjanak a megfelelő vonalas lapokra – az írás-helyesírás órákon való munkastílust figyelembe véve –, ezért bizonyos, a bevezetőben megemlített kritériumokat – szöveg tagolása, egybeírás, különírás – nem tudtam pontosan megvizsgálni, mert a radír segítségével történő javításokat nem tudtam figyelembe venni.
Vizsgálatomat egy longitudinális kísérletsorozat első analízisének tekintem, hiszen a korosztály helyesírásának fejlődését, az egyes tanulók tanulási sebességét és az új tanítási módszereket, azok sikeres voltát szeretném megvizsgálni. Az első vizsgálat is bebizonyította, hogy érdemes ezen a tudományterületen gyakorlati vizsgálatokat elvégezni, mert – mint azt az első mondataimban említettem – a magyar nyelv használatában megszaporodtak a helytelen szóalakok.

IRODALOM
HERNÁDI SÁNDOR: A helyesírási készség fejlesztése. Bp., Tankönyvkiadó, 1987.
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LENGYEL ZSOLT: Az írás. Kezdet–folyamat–végpont. Az írástanulás pszicholingvisztikai alapjai. Bp., Corvina,
1999.
LIGETI RÓBERT: Az írástanítás pszichológiája. Bp., 1982.
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BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA – MAGYAR ORTODOX EGYHÁZ – BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA – BUDAPESTI GAZDASÁGI
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Szaknyelvet, kezdőknek
Tárgyszavak: gazdasági szaknyelv, kezdőknek, spanyol, feladatközpontú módszer, integrált készségfejlesztés, kultúra, interkultúra, nyelvpedagógia, módszertan

Jelen előadás szerzői arra vállalkoztak, hogy a spanyol nyelvoktatást egy-egy elsőéves főiskolai csoportban kezdettől a munka világára hangszerelt tananyag segítségével oktassák.

Szaknyelvoktatás
A szaknyelvoktatás fogalma és értelmezése gyakran heves szakmai vita tárgya. A vitapartnerek már a szaknyelv definiálásában is ellentmondanak egymásnak. Az is megosztja a szakembereket, hogy a nyelvtudás milyen szakaszában kerüljön vagy kerülhet sor a szaknyelvi ismeretek oktatására illetve elsajátítására.
Milyen szakember az ideális szaknyelvoktató? Nyelvtanár legyen? Vagy elsősorban abban
a szakmában legyen jártas, amelyiknek a szaknyelvét oktatja, úgy, hogy az idegen nyelvet is jól
ismeri? Ha gazdasági szaknyelvet oktat, legyen-e egy nyelvtanári és egy közgazdaságtani képesítése? Ezekről a kérdésekről már a hazai szakirodalomban is bőven akadnak dolgozatok.
(Petneki 2000., Kurtán 2001.)

Feladatközpontúság
Általában leszögezhetjük, hogy a nyelvoktatás központjában a tanuló van, aki alanya és
nem tárgya annak a folyamatnak, amelynek egyik oldalát nyelvoktatásnak, a másik oldalát
nyelvtanulásnak nevezzük. A „feladatközpontú” fogalom a folyamat lebonyolítására vonatkozik.
Az idegen nyelvek elsajátításával, a tantervkészítéssel és az idegen nyelvek oktatásának módszereivel foglalkozó számos tanulmány foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy bizonyos feladatok
elvégzése hogyan segíti hozzá a tanulót a nyelvi kompetenciák megszerzéséhez, illetve, hogy
a tanuló hogyan jut el az autonómiának arra a fokára, hogy önmaga is képes vezérelni a maga
nyelvtanulását. Hogyan alakulnak ki azok a mechanizmusok, amelyek eredményessé teszik a
nyelvoktatást és hogyan vesz részt ezek kialakításában maga a tanuló? Ezekre a kérdésekre a
nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején kezdték a választ keresni olyan szerzők,
mint Brown:1991, Crookes és Gass:1993, Foley:1991, Long és Porter:1995, Prabhu:1987,
Candlin és Murphy:1987, Clarke:1991, Nunan:1988, Estaire és Zanón:1990, Martín Peris:1996
stb.

Mit nevezünk feladatnak?
Semmiképpen sem pusztán a nyelvkönyvben sorakozó gyakorlatokat. Ugyanakkor egy-egy
„gyakorlat” feladat lehet. A nyelvelsajátítással foglalkozó kutatók közül Brown írt olyan feladatokról, azaz bizonyos órai foglalkozásokról, amelyek ösztönzik és elősegítik a nyelvtanulók
nyelvi készségeinek hatékony fejlődését. A feladat olyan módszertani eljárás, amely egy sor,
egymáshoz kapcsolódó foglalkozásból épül fel és amelynek egy meghatározott, kommunikációs jellegű célja van. Eljárásszerű, vagy interpretatív, nyitott, vagy zárt, feszes, vagy szabad,
más (a tanár) által moderált, vagy önszabályozó, információs űrrel operáló, vagy érvelést
igénylő foglalkozások, tevékenységek ezek, melyeknek a kurrikulumba való beépítése és alkalmazása nagy mértékben hozzájárul a tanulói autonómia kialakulásához.
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A feladat jellemzői (Zanón 1990. 22.)
– a való életben folyó kommunikációs folyamatot reprezentálja,
– a nyelvórán folyó elkülöníthető tevékenység,
– szándéka szerint a nyelvelsajátítás a célja,
– a konkrét feladatnak mindig van célja, struktúrája és folyamata.
A feladatokat több szempontból osztályozhatjuk. Céljuk lehet a nyelvi kommunikáció, adott
nyelvi forma kialakítása, tematikus vagy szociokulturális tartalom közlése, vagy maga a nyelvtanulás.
A feladatok lehetnek egyszerűek vagy összetettek, ez utóbbiak több lépésből, vagy alfeladatból állnak.
A nyelvtanulási folyamatban elfoglalt helyük szerint lehetnek előzetes, vagy bevezető, ráhangoló feladatok. A záró feladatok egy-egy ciklust vagy egy hosszabb feladatsort zárnak le.
A képesítő (kapacitáló) feladatok egy záró feladat egyes lépéseit reprezentálják, míg a
származékos feladatok a záró feladat értékelése utáni alkalmazásban használatosak.
A Socios címet viselő, ’a munka világára hangolt’ spanyol nyelvkönyvsorozat alkalmazása
főiskolai hallgatók körében

Tematika. Szaknyelv vs. általános nyelv
Ugyan a kétszintű tankönyvből és gyakorlókönyvből álló tananyag – alcíme szerint – a
munka világára hangszerelt, a valóságban ennél több: a gazdasági élet több területét mutatja
be a termeléstől az értékesítésig, a tervezéstől a felhasználásig, az alkotóktól a célközönségig.
A gazdasági élet azonban a való élet tágabb környezetébe ágyazódik be, így a köznapi élet
szókincse sem hiányozhat. Nem jelenthet különösebb gondot, ha a nyelvtanuló előbb tanulja
meg, hogy hogyan mutassa be a munkatársait, mint a családtagjait. Az sem, ha előbb ismeri
meg idegen nyelven az iroda berendezéséhez szükséges bútorok és tárgyak nevét, mint az
otthon berendezéséhez szükséges szavakat, vagy hamarabb tud idegen nyelven üzleti találkozót megbeszélni, mint a baráti-családi körben való összejövetelt. Bár utóbbihoz többnyire elég
az anyanyelv ismerete is!
A szerzők csapata (Marisa González, Felipe Martín, Conchi Rodrigo, Elena Verdía, Jaime
Corpas és Lola Martínez a kezdő szinten, majd a haladó II. kötet szerzői Jaime Corpas, Lola
Martínez és Maria Lluïsa Sabater) a feladatközpontú módszeren belül életszagú helyzetekben
jól körülírt, valódi kommunikációt igénylő feladatok sorozatát alakította ki. A feladatmegoldás
stratégiáját ugyancsak fel kell találni a nyelvkönyv használóinak, de akár a szerzőknél, a tanulóknál is a csapatmunka lesz a siker kulcsa. Ilyen feladatok például a vállalat bemutatása, az
iroda berendezése, időpont-egyeztetés, helyszín kiválasztása a vállalati közgyűlés, vagy
egyéb rendezvény céljára, új termék kifejlesztése stb. Mindezekhez megfelelő muníció áll rendelkezésre: mondatminták, szókincs, reáliák. A későbbiekben ilyen segítség nélkül is sikeres
lehet hasonló „nyelvi termékek” előállítása.
Az egyes témákat nemcsak nyelvi szempontból, hanem a gyártók, forgalmazók és felhasználók – azaz a laikus közönség – nézőpontjából is tárgyalják. (A témalistát ld. mellékletben).
Az elsajátított anyag bővítését a tankönyvön és a gyakorlókönyvön kívül a hangosított
anyag és a videószekvenciák is elősegítik. A hangosított anyag és a videók anyaga is az
anyanyelvi beszélő természetes (gyors) beszédsebességével készült, ami maga a természetes
kommunikáció. Nincs szószedet, de a szókincs megfelelő gyakorisággal visszatér és újra lehet
alkalmazni.
Az egyes leckék nem a nyelvtani jelenségek köré épülnek fel, hanem egy-egy zárófeladat
elvégzése a kitűzött cél. Ehhez vezetnek a kisebb-nagyobb lépések, az alfeladatok. Több
nyelvismereti-nyelvhasználati elemet ezért a tanulók a helyzetre jellemző mintamondatok alapján értenek meg és analógiásan alkalmaznak. Nem fontos, hogy hogyan épül fel az adott
mondat, de felépül, mert a szituációban adekvát módon kell reagálni. Ugyanígy értik meg
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a feladatok elvégzéséhez adott instrukciókat is, jóllehet még nem tanulták a kifejezésére szolgáló nyelvtani szerkezetet. A tanári segítség itt bőven elkél.

Nyelvismeret, nyelvhasználat
Az integrált készségfejlesztésben a nyelvtani ismeretek nem különülnek el. A nyelvtani ismeretek „adagolása” kritikus kérdés minden nyelvkönyvben. A magyar anyanyelvű spanyolul
tanulók számára a legproblematikusabb az igeragozással, igeidőkkel, módokkal, aspektusokkal
kapcsolatos ismeretek és főleg azok helyes alkalmazása. Az első kötet ezek közül a kijelentő
mód jelen, közelmúlt, befejezett múlt alakokat hozza, valamint az egyszerű jövőt és feltételes
módot, valamint a felszólító módot. A többire a második kötetben kerül sor.
Érdemes megfigyelni, hogy a munka világában a vállalati akár formális, akár informális belső és külső kommunikáció, vállalat bemutatása, a mikro és makrogazdasági helyzet elemzése,
a közvetlenül soron jövő cselekvés kifejezése nem igényli a bonyolult referált beszédet, vagy a
narrációt, sem a feltételes szerkezeteket. Ezért kezdetben bőven jut idő a sokszor rendhagyó
igék már említett igeidőkben és igemódokban való tanulmányozására, használatára. A személyek, tárgyak (árucikkek), szolgáltatások, helyszínek, szervezetek (vállalatok) jellemzésére a
gazdasági-üzleti szaknyelvben különösen nagy szükség van. A jellemzés pedig
a két létige párhuzamos alkalmazásával igencsak próbára teszi a nyelvtanulót.
A nyelvtan tudatos tanulmányozása ugyancsak kommunikatív és feladatközpontú keretben
folyik. Ilyenkor a kommunikáció célja a többnyire dedukció útján történő osztályozás és a szabály megalkotása, megszövegezése.
Az egyes fejezetek nyelvtani anyaga a fejezet végén rendszerezve megtalálható. Az egyes
feladatok megoldása közben a tanulók gyakran forgatták ezeket az oldalakat, anélkül, hogy arra bárki bíztatta volna őket.
A párhuzamosan haladó csoportokat oktató tanárok között visszatérő téma volt, hogy vajon
az egyes nyelvtani jelenségeket csak olyan mértékben tanítsák-e, amennyire a feladatok megoldásához szükséges és elégséges, vagy ahogy hagyományosan szokták, az egyes nyelvtani jelenségeket explicite megtanítsák. Végül, ki-ki belátása szerint tett, a vitát a csoportok
szükségletei döntötték el. Az egyik csoport például nem kezdő szintről indult és mivel tagjainak
tudásszintje eltérő volt, több idő maradt a nyelvtani jelenségek kimerítőbb tárgyalására, a hagyományosabb nyelvtanoktatásra, amit a hallgatók igényeltek is.
Az említett nem-kezdő csoportot eleinte olyan, a nyelvoktatásban nagy tapasztalattal bíró
tanár tanította, aki szaknyelvet addig még nem oktatott. Magának is meg kellett küzdenie
a spanyol gazdasági szaknyelvi kifejezésekkel. Gyakran forgatta a szótárt és hallgatóival is
számos fordítást készíttetett. A nem-kezdő csoporttal a szóbeli és írásbeli közvetítés készségét
is fejlesztette. Ehhez nemcsak az írott szövegeket, hanem a hangosított anyagot is sikerrel alkalmazta.
A Socios-t nemcsak a spanyol nyelvből kezdő és nem-kezdő szintű, de első évfolyamos
hallgatók körében használtuk a 2001/2002. tanévben. A felsőbb évfolyamokon is alkalmaztuk
egyes fejezeteit, mivel úgy ítéltük meg, hogy a vállalati belső és külső kommunikációban feltétlenül szükséges készségeket sikerrel lehet vele fejleszteni és a gazdasági-üzleti szakmai tartalom is csorbítatlan. A haladó nyelvi szinten lévő hallgatók nagy élvezettel végezték a feladatokat és igen hasznosnak ítélték meg azokat.
A normális – a spanyoloknál igen gyors – beszédsebességű hangfelvételek a nyelvoktatásban nálunk talán még szokatlan új felfogást tükrözik és az életszerűség kívánalmának száz
százalékig megfelelnek. Hiszen a kezdő nyelvtanuló kedvéért sem lassítják le beszédüket az
anyanyelvűek! A kezdő kevesebbet, a haladó többet ért meg, ez így természetes.
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Szociokulturális tartalom
Azt, hogy a sikeres kommunikáció nem csupán nyelvi kompetencia kérdése, ma már senki
nem vitatja. Számos anekdotát lehetne mesélni arról, hogy a kommunikáció nem a nyelvi
kompetencia, hanem a szociokulturális ismeretek elégtelensége miatt hiúsul meg. Elég annak a
holland fiatalembernek az esetét említeni, aki egy barcelonai vállalatnál volt szakmai gyakorlaton és amikor egy ottani kollégája meghívta vacsorára, egy csokor virággal kedveskedett a
házigazdának. Nem értette, miért viselkedett vendéglátója olyan hűvösen távolságtartóan, mikor ő maga hívta meg vacsorára. A virágcsokor udvarias gesztus volt, Hollandiában szokás
virágot ajándékozni bárkinek. A vendéglátó spanyol számára ez a gesztus egészen más
üzenetet hordozott és viselkedésével azt fejezte ki, hogy „nem vevő” rá.
Az ilyen és hasonló helyzetek elkerülés csak úgy lehetséges, ha a tanulókat a nyelvi ismeretek mellett azokkal az eszközökkel is felvértezzük, amelyek segítségével megelőzheti
a konfliktust és adekvát módon reagál a célnyelvi kultúra ingereire. A kultúra tehát szerves része a nyelvórának és nem csupán ráadás. Nem a nagybetűs KULTÚRÁRÓL van itt szó, hanem a kisbetűs, azaz köznapi kultúráról, arról, ami miatt egy ország népe olyan „spanyolos”,
vagy olyan „angolosan” viselkedik.
A Socios tankönyvek kezdettől kiemelt szerepet szánnak a köznapi kultúra és az interkulturális kommunikáció kérdéseinek. Minden feladatban bőségesen vannak olyan elemek, amelyek
a spanyolokról, szokásaikról, gesztusaikról, az időhöz és térhez való viszonyukról, a spanyol és
az európai vállalati kultúráról informálnak, s ezzel arra is alkalmat teremtenek, hogy azokat a
tanórán megvitassuk. Az első néhány fejezetből például megtudhatjuk, hogy miért van a spanyoloknak két vezetékneve, milyen információkat tartalmaz egy spanyol rendszámtábla, hogy
történik egy harmadik személy bemutatása, hogy a köszönéseket a különböző napszakokban
az étkezésekhez viszonyítva kell alkalmazni, hogy ha egy meghívást elhárítunk, mindenképpen
meg kell indokolnunk, hogy miért döntöttünk így. Ilyen még a tegezés-magázás kérdése, az,
hogy a kedd 13-a és nem a péntek 13-a a szerencsétlen nap, stb.
Az üzleti életben fontos elemeket is megismerhetjük, pl. azt, hogy a külföldi nevű cégek nevének a kiejtése spanyolos, hogy gyakori a klímának megfelelő hagyományos délelőtti és késő
délutáni nyitva tartás, hogy a számunkra megszokotthoz képest eltérőek a telefonálási szokások.
Megtalálhatók ebben a tananyagban a magas kultúra objektumai is. A főváros és nevezetességei, a spanyol turizmusban kiemelkedő szerepet játszó Baleári- és Kanári-szigetek, tartományok és jellegzetességeik, szó esik a spanyol filmművészeti díjról, a legnagyobb példányszámú napilapról, az El País-ról. Mindez valamilyen megoldandó feladat apropóján.
A Socios y colegas 1 és 2 címen megjelent videókazettákon 6-6 riport van. Mind reális szituációkat mutatnak be létező spanyol vállalatok mindennapi életéből, olyan területekről, mint
a pezsgőgyártás, vendéglátó-egységek, szálloda, étterem, divattervezés, cipőgyártás, hitelek
és biztosítások, reklámipar. A videókhoz tanári kézikönyv és munkalapok tartoznak, amelyek
elvégzése szintén a tanulók készségfejlesztését szolgálja.

Konklúzió
Az a döntés, hogy kezdő nyelvtanulókat ezzel a módszerrel és éppen ennek a tankönyvnek
a segítségével vezetünk be a spanyol nyelv elsajátításának a folyamatába nem egyszerűen
időtakarékossági kérdés. Felelős döntés, amelyet meghatározott időközönként megvizsgálunk,
abból a célból, hogy ha szükséges, korrekcióval éljünk. Ehhez a magunk tapasztalatai mellett a nyelvtanulók véleményét is kikérjük és arra reagálunk.
Az érintett hallgatóknak módjuk lesz a tankönyvön kívül más innovatív eljárások révén is
nyelvi és szakmai nyelvi készségeik fejlesztésére: a tankönyvekhez kapcsolódó videós kiegészítő anyagon kívül a tanári munkaközösség rendszeresen készít további hagyományos és ke-
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vésbé hagyományos feladatokat: van köztük olyan is, amelyek elvégzése egy-egy adott internetes honlap meglátogatása révén lehetséges.
A tanári munkaközösség tagjai megkedvelték a feladatközpontú nyelvoktatást. Ugyanakkor
azt is látják, hogy annak ellenére, hogy a tankönyvekhez biztonságot adó tanári segédkönyv is
tartozik, nagyon jó ötletekkel, a módszer rendkívül munka- és időigényes. A befektetett energia
azonban úgy tűnik, hogy megtérül, mert a hallgatók érdeklődését egész tanévben sikerült ébren
tartani, a csoportos feladatok végzéséhez hozzászoktak, nem szoronganak és bátrabban
kommunikálnak.
A tanulói vélemények többségükben pozitívak. Kérdésünkre ilyen válaszokat adtak:
Szerintem érdekes témákat veszünk és elég gyakorlatias. Tehát nem csak a nyelvtanra építünk. A könyv egész sok új szót hoz. A magnórészek is nagyon érdekesek és főleg hasznosak.
Jó: elég sok szót tanulunk és ezek fel vannak írva a táblára. Jó sok beszéd és feladat van.
Rossz: az alapszavakat lassabban tanuljuk.
Szerintem a spanyol nyelv tanulásának ez a módja célszerű ebben az iskolában és úgy
gondolom, hogy elegendő időt fordítunk a nyelvtan elsajátítására is. Kicsit több alapszókincs
kellene az üzleti nyelv rovására.
Nekem tetszik ez a fajta tanulási módszer. Engem érdekel az üzleti idegen nyelv, annál is
inkább, mert üzleti főiskolára járok. A könyv is érdekes, nagy szókincset lehet vele megszerezni, de nem terheli túl az embert.
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Melléklet

TÉMAKÖRÖK,
JELLEMZŐ ÉLETHELYZETEK FELDOLGOZÁSA
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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¾

EU országok (országnevek)
Kongresszus résztvevői (személynevek)
Belépőkártyák: egy szakmai vásár résztvevői (név, foglalkozás, vállalat, nemzetiség)
Álláshirdetés (munka, tanulmányok)
Boríték megcímzése (címek, rövidítések)
Vállalattípusok, vállalati tevékenység bemutatása
Vállalat felépítése, osztályok
Vezetők és beosztottak, névjegykártya
Bemutatás, bemutatkozás fogadáson
Irodaszerek, irodai tárgyak
Szolgáltatások, termékek és árak
Ügyintézés: mit hol intézzünk
Irodabútorok, berendezés
Irodabérlés (hirdetések alapján)
Bejegyzések a határidőnaplóba
Találkozó megbeszélése telefonon
Nyitvatartási idő (óra)
Étterem kiválasztása üzleti ebédhez
Munkahelyi tevékenység, légkör
Helyszín kiválasztása vállalati éves összejövetelhez
Reklám, áruismeret
Vállalati tervek
Termékleírás
Jelentések, grafikonok
A siker kulcsa: vállalati filozófia
Kudarc és a megoldás keresése
Napi/heti feladatok a vállalatnál
Utazási iroda bemutatása
Fax és levél
Továbbképzés, munkatapasztalat
Álláshirdetés, állásinterjú
II. ÉV

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

A munkatársak, humán erőforrás
Termékek, PR-cikk elkészítése
A vállalat belső szabályrendszerének megalkotása
Pénz, bank, hitel
Vásár, bemutató
Web-oldal megrendelése
Kereskedelmi levelezés (megrendelés)
Reklámkampány megtervezése
Biztosítás, kártérítés
Vállalati projekt bemutatása, konferencia, búcsúbeszéd

Jámbor Emőke
BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Kulturális információ közvetítés a kezdő,
hazai kiadású spanyol nyelvkönyvek tükrében
Tárgyszavak: kultúraközvetítés, kommunikatív kompetencia, interkulturális kompetencia,
nyelvpedagógia, módszertan

Bevezetés
A KUTATÁS CÉLJA, TÁRGYA
A kutatás célja, hogy a budapesti felsőoktatásban, nem spanyol szakos hallgatók által használt, hazai kiadású, magyar szerzők által írt spanyol nyelvkönyvekben fellelhető kulturális elemek vizsgálata és összehasonlítása segítségével feltárjuk azt, hogy a vizsgált nyelvkönyvek
milyen módon járulnak hozzá a nyelvtanuló kulturális kompetenciájának fejlesztéséhez. A
kulturális kompetenciát a kommunikatív kompetencia alkompetenciájának, vagyis a magas
szintű nyelvtudás egyik fő összetevőjének tekintjük. Az elemzés eredménye iránymutató lehet
azoknak a spanyol nyelvtanároknak akik a tankönyvválasztás döntésmechanizmusában egyik
fő szempontnak tekintik a nyelvkönyvben megtalálható országismereti elemek megjelenését.
Ismertetjük a célcsoport nyelvtanulási motivációinak eddig mért eredményeit. Az eredmények alapján indokoljuk, hogy miért a kulturális elemek vizsgálatát választottuk ki a nyelvkönyv
elemzés szempontjai közül.
A kutatás tárgya a kiválasztott spanyol nyelvkönyvek összefüggő szövegeiben megtalálható
kulturális elemek vizsgálata és összehasonlítása az általunk felállított szempontrendszer alapján.

A KUTATÁS MÓDSZERE
Szóbeli kikérdezéses módszer alapján jutottunk ahhoz az információhoz, hogy az egyes
felsőoktatási intézményekben melyik nyelvkönyveket használják az általános spanyol nyelv
oktatására. Jelen dolgozatunkban három hazai kiadású, magyar szerzők által írt tankönyv
elemzésével foglalkozunk. Az 1992 után megjelent nyelvkönyvek szövegeiben megtalálható
explicit módon kifejtett kulturális információ közvetítést, a dokumentum elemzés módszerével
végezzük.

1. A tankönyv-spanyol nyelvkönyvek
Richaudeau (1979) tág értelmezéséből kiindulva minden nyomtatott, strukturált, a tanulási
folyamatban felhasználásra szánt, szisztematikusan felépített mű tankönyvnek tekintendő.
(Kurtán 126) Manapság a tankönyv nem önmagában, hanem ún. oktatócsomag keretében kerül piacra. Ez a rendszer elsősorban a külföldön kiadott tankönyvekre érvényes. A magyar piacon megjelent spanyol nyelvkönyvek esetében még nem beszélhetünk komplett oktatócsomagról, vagyis arról, hogy a tankönyv mellé vehetünk tanári kézikönyvet, a tanulóknak munkafüzetet, hanganyagokat, videokazettát és más egyéb kiegészítő anyagot. A dolgozatunkban vizsgált
nyelvkönyvekhez hanganyag igen, de tanári kézikönyv nem tartozik.
A tankönyv meghatározása sokféle nyelvkönyvet foglal magában. A spanyol nyelvkönyvek
tekintetében, érthető módon nincs olyan bőséges választék a könyvpiacon mint amilyen az angol illetve a német nyelvkönyvpiacon, de a spanyol nyelvtanár számára is komoly fejtörést
okozhat az, hogy a csoportja számára legtöbb információt tartalmazó, a nyelvtanulási célnak
legmegfelelőbb nyelvkönyvet válassza ki a kínálatból. Találunk a könyvpiacon hazai és külföldi,
tudomásunk szerint kizárólag Spanyolországban kiadott spanyol nyelvkönyveket is.
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1.1. A TANKÖNYVVÁLASZTÁS SZEMPONTJA
Milyen szempontrendszer alapján válasszuk ki csoportjaink számára legmegfelelőbb tankönyvet? A témával foglalkozó szakirodalomban több féle szempontrendszert találunk a nyelvkönyvek elemzésére vonatkozóan (Vágó 1996., Benedek 1996., Zalánné Szablyár-Petneki
1997., Némethné Hock-Ötvösné Vadnay 1997., Esteves dos Santos Costa 1998., Kurtán
2001). Jelen dolgozat nem tér ki a tankönyvválasztás elemzési szempontjainak összes elemére. Dolgozatunkban azt vizsgáljuk, hogy a tankönyvek milyen, széles értelemben vett, kulturális elemeken keresztül közvetítik a kultúrát a különböző nyelvkönyvekben. A nyelvkönyvek
kultúra közvetítésének elemzése céljából a következő szempontokat választottuk ki. Bemutatjuk a célcsoport nyelvválasztási motivációit, ismertetjük a tankönyvek bevezetésében megtalálható, tankönyvre jellemző adatokat, Richaudeau (1979) alapján elemezzük a tankönyv funkcióit. (Kurtán 126.)

2. A spanyol nyelvkönyvek vizsgálatát megelőző és az elemzést szolgáló
általunk felállított szempontrendszer
– Célcsoport meghatározása.
– A három tankönyv bemutatása, a bevezetőkben található információ alapján, különös tekintettel a civilizációs ismeretekre.
– A tankönyv funkciói Richaudeau alapján – 1. tudományos 2. pedagógiai 3. intézményi
(Kurtán 126.).
– Elemzési szempontok a nyelvkönyvekben található kulturális információ közvetítéshez.

2.1. CÉLCSOPORT
2.1.1. A célcsoport jellemzői- a közelmúltban készült felmérések tükrében
A spanyol nyelvet választók száma az utóbbi 15 évben növekedésnek indult. Ez a tendencia részben a közoktatásban kötelező orosz nyelv megszüntetésének és az 1986-87-től bevezetett idegennyelvpolitikai döntések következménye.1 (Győri 2002.)
Milyen nyelvválasztási motivációk jellemzik a spanyolt mint idegennyelvet tanulókat?
Az utóbbi években készült felmérések arról tanúskodnak, hogy a felsőoktatásban spanyol
nyelvet választók 95%-a harmadik idegennyelvként -angol és német nyelvizsga megszerzése
után- választja a spanyolt. (Jámbor 1999., Győri 2001., Géró 2002.) Szemben az angol és német nyelvválasztáskor jellemző attitűddel amikor az általános használhatóság és a nemzetközi
jelentőség a legfontosabb nyelvválasztási motivációs tényezők, az újlatin nyelvek esetében ez
másként alakul. Az újlatin nyelveket -francia, olasz, spanyol- inkább emocionális jellegű indokok
miatt választják úgy mint a nyelv szépsége, a kulturális értékek iránti vonzódás vagy személyesebb jellegű indokok.(Terestyéni 1998.) A felmérés eredménye természetesen nem azt jelenti,
hogy az újlatin nyelvek tanulásánál nem érvényesül a hasznosság elve, mivel az előbb felsorolt
motívumokon kívül a nyelvtanulók jelentős részét számos egyéb konkrét cél motiválja a nyelvtanulásra, úgy mint például az egyetemi és főiskolai diplomához szükséges
a nyelvvizsga megszerzése, külföldi munkavállalás, valamely tudományágban való alaposabb
ismeretek megszerzése a célnyelv segítségével. Az új latin nyelvek esetében, úgy mint bármelyik másik nyelv esetében is, az idegennyelv elsajátításának egyik és legfontosabb célja az,
hogy a célnyelven el tudjuk mondani gondolatainkat és megértsük a mások mondanivalóját vagyis információ áramlás és értelmes kommunikáció jöjjön létre.
A spanyol nyelv választásánál mint már említettük, az emocionális nyelvválasztási motívumok kapnak nagyobb hangsúlyt. Melyek azok a legfőbb motivációs tényezők amelyek kiemel1

Idegennyelvpolitikai döntések 1986-tól:1986-87-től kéttannyelvű középiskolai oktatás bevezetése,
amelynek következtében 1988-tól kéttannyelvű spanyol gimnázium alapítása, 2000-től második
kéttannyelvű gimnázium beindítása.

JÁMBOR EMŐKE

245

kedő szerepet kapnak a spanyol nyelv választásánál? A sort a közelmúltban napvilágot látott
felmérések alapján állítottuk össze (Jámbor 1999., Győri 2001., Géró 2002):
– tetszik a nyelv ,
– érdekel a kultúra,
– szimpatikus a spanyolok és dél-amerikaiak viselkedése, életformája,
– könnyűnek találom a nyelvet,
– utazásom során szeretném használni,
– munkavállalás,
– nyelvvizsga.
A felsoroltakból öt kérdéscsoportot alkotva a konkrét eredmények, 402 spanyolt tanuló diák
és hallgató tekintetében az 1. táblázatban feltüntetett módon alakultak. A megkérdezettek több
válaszlehetőséget is megjelölhettek. (Jámbor 1999.)2
Nyelvválasztást motiváló tényező
Tetszik és könnyűnek találom
a nyelvet
Érdekel a spanyol és
latinamerikai kultúra, szimpatikusnak találom a spanyolok
viselkedését, életmódját
Nyelvvizsga
Munka
Utazás

402 főből

%

145 férfiból

%

257 nőből

65

63

65

48

33

56

38
26
25

38
26
26

34
26
24

%

1. táblázat

A felmérés eredménye alátámasztja az 1994-95-ben az MTA-ELTE Kommunikációelméleti
Kutatócsoport által készített országos kutatás eredményeit3 és a később készített felmérésekét
is4. Azaz, a spanyol nyelvet ma még elsősorban emocionális okok – a nyelv szépsége, és kultúra iránti érdeklődés – miatt választják.
2.1.2. Miért tekintettük fontosnak, ismertetni ezen kutatások eredményeit?
Hogyan kapcsolódnak a spanyol nyelvet tanulók nyelvválasztást befolyásoló tényezői
a nyelvkönyvek vizsgálatához? Az 1980-as évektől kezdődően előtérbe kerülő tanuló központú
nyelvoktatás hatására egyre több tanulmány foglalkozott és foglalkozik a motiváció kérdéskörével. A kutatási eredményekből láthatjuk, hogy a spanyol nyelv választásnál a spanyol és latinamerikai kultúra iránti érdeklődés fontos szempont. Úgy véljük, hogy a megfelelően kiválasztott
nyelvkönyv segíthet abban, hogy a diákok a spanyol nyelv és a spanyol nyelvű országok kultúra iránti érdeklődését erősítsük és ezzel motiváljuk őket arra, hogy spanyol nyelv tanulásukat,
ne csak a legközelebbi cél, sok esetben a nyelvvizsga megszerzéséig, hanem hosszútávon
folytassák. Azt azonban szem előtt kell tartanunk, hogy a nyelvtanulás a nyelvi szocializációra
való felkészítés, vagyis a kultúráról szerzett tudást ne önmagában, a nyelvtanulástól függetlenül
2

3

4

A zárt kérdőíves módszerrel készített felmérésünket a spanyol nyelvet oktató budapesti középiskolákban, felsőfokú intézményekben és nyelviskolákban stukturált véletlen mintavétel alapján végeztük. 440 kérdőívet küldtünk ki, a visszakapottakból 402 volt értékelhető. Az általunk elért spanyolul
tanulók, az 1997-98-as tanévben intézményi kereteken belül spanyolul tanuló diákok kb. 6,5%-át
jelentik. Évente kb. 6000 fő tanul spanyol nyelvet intézményi kereteken belül.
Az említett kutatásban a spanyol nyelv az egyéb kategóriában szerepel, csak néhány konkrét adatot
találunk a spanyol nyelvre vonatkozóan.
Lásd: Győri2001;Géró 2002
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sajátítsa el a nyelvtanuló, hanem a kulturális elemek szervesen épüljenek bele a nyelvi szintet
is fejlesztő szövegekbe.

2.2. A HÁROM TANKÖNYV BEMUTATÁSA, A BEVEZETŐKBEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ ALAPJÁN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CIVILIZÁCIÓS ISMERETEKRE

A felsőoktatásban használt nyelvkönyveket a felsőoktatási intézmények nyelvi tanszékeinek
illetve lektorátusainak vezető és beosztott tanárai együttesen vagy egymástól függetlenül választják ki. A három leggyakrabban használt tankönyv:
– Kertész Judit, Spanyol nyelvkönyv, Aula Kiadó, 1992, 436 o. (17 lecke)
– Erdős József, Vale, Budapesti Műszaki Egyetem Természet és Társadalomtudományi
Kar Nyelvi Intézet, 1995, 128 o. (14 lecke)
– Nagy Erika, Seres Krisztina, Adela Milán Vela, Spanyol nyelvkönyv I. 1998, 264 o. (12
lecke)
2.2.1. A könyvek ismertetése a bevezetők alapján
Mindhárom nyelvkönyv kezdő csoportok számára készült. A heti óraszámtól függően – heti
4-6 óra – egy tanítási év alatt elvégzendő tananyagot tartalmaz. Az előszóban a tankönyvek
célcsoportjának életkorára vonatkozóan különböző adatokat találunk. A Nagy – Seres – Milán
által írt könyvet a 14–15 éves korosztálynak ajánlják. A másik két nyelvkönyv nem jelöli meg
a célcsoport életévét, de mivel két egyetemi kiadó által kiadott tankönyvről van szó, egyértelmű,
hogy egyetemisták részére is készültek. A Vale című nyelvkönyv jelzi is konkrétan.
Mindhárom nyelvkönyv kiemeli, hogy alapelvük a beszédközpontúság. Céljuk, hogy köznapi
élethelyzetekben a diákok merjenek és tudjanak megszólalni. Ezt szituációs gyakorlatok segítik.
Civilizációs ismeretek a nyelvkönyvekben
Az előszóban az országismereti és kulturális tartalomra vonatkozóan csak a Nagy-SeresMilán könyvben találunk utalást „célunk, hogy Spanyolországba érkezve kicsit ismerjék az ottaniak életét és szokásait” (Nagy 9). Ebben a tankönyvben a leckék olvasmányaiban valamint
minden fejezet végén külön alfejezetben találunk még további országismereti anyagokat
amelyek kapcsolódnak a leckék tematikájához.
Kertész Judit nyelvkönyvének bevezetőjében nem találunk külön utalást a kulturális vonatkozású tananyagokra. Ebben a könyvben nem különülnek el az országismereti anyagok a lecke más alfejezeitől. A leckék olvasmányai vagy összefüggő szövegei tartalmazzák a kultúra
közvetítő elemeket.
Erdős József előszójában nem tér ki a leckék kultúra közvetítő elemeire. A könyvben szereplő országismereti anyagokat nem elkülönülten, hanem a tankönyv olvasmányaiban és más
összefüggő szövegeiben találjuk meg.

2.3. A TANKÖNYV FUNKCIÓI – 1. TUDOMÁNYOS 2. PEDAGÓGIAI 3. INTÉZMÉNYI
Richaudeau (1979) szerint a tankönyv három, tudományos, pedagógiai és intézményi funkciót tölt be. A nyelvkönyvek kultúra közvetítésének vizsgálata és kulturális elemeinek összehasonlítása céljából dolgozatunkban a tankönyvek funkciói közül csak a tudományos funkcióval
foglalkozunk, mivel a másik két funkció nem szolgálja közvetlenül az elemzés célját.
2.3.1. Tudományos funkció
A nyelvkönyv tudományos funkciója Richaudeau (1979) elmélete alapján azt jelenti, hogy
a tankönyv strukturált formában közvetített információt, tényeket, közvetít. (Kurtán 126.) Richaudeau tudományos funkciója alapján sorra vesszük a kiválasztott nyelvkönyvek olvasmányaiban és rövid szövegeiben megtalálható kulturális elemeket és azokat az általunk felállított
szempontrendszer szerint elemezzük.
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3. Szempontrendszer a kulturális elemek információ közvetítéséhez
3.1. A NYELVKÖNYVEKBEN ELŐFORDULÓ KULTURÁLIS ELEMEKBEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ TERJEDELME
A kultúrát nagyon nehéz, szinte lehetetlen mérni. A kultúra jelen van nyelvkönyv minden
elemében, hiszen nem mindegy hol, milyen szerzők által, milyen célközönség számára, milyen
tanulási céllal készült az adott nyelvkönyv. Dolgozatunkban mi azokat a kulturális elemeket
gyűjtöttük össze amelyek a célnyelv országaira vonatkozó országismereti és a mindennapi
életben szokásos életmódbeli jellegzetességeiről informál. A 2. táblázat alapján első látásra úgy
tűnik, hogy egyes általunk felállított kategóriákon belül egymástól nagyon eltérő mennyiségű
konkrét téma szerepel az egyes könyvekben. Annak jelzésére, hogy meg tudjuk különböztetni
a felvetett témával kapcsolatos kulturális információ mennyiségét a szövegekben,
a következő betűket használtuk:
• e – a nyelvkönyv csak említi az adott főnevet
• r – a nyelvkönyvben rövid magyarázatot (1-3 mondat) találunk az adott főnévre
• k – kifejtő, 3-10 mondatból álló szöveget találunk az adott szóra
• h – egész olvasmány foglalkozik a témáva
Témakörök/
nyelvkönyv

Kertész

Erdős

Történelem

Földrajz

Képzőművészet
Mindennapi
élet/szokások

Mindennapi
élet/helyszínek/
munkahely/iskola

• Sp.o. éghajlata-h
• Madrid-h
• Sp.o. földrajzi-h jellemzői
• Budapest-h

• Madrid-h
• Barcelona-r

• Madrid múzeumai-h
• mozilátogatás-h
• munkanap-h
• vásárlás-h
• szieszta-e
• étkezések-h
• mozilátogatás-h
• vásárlás-h
• spanyol bár-h
• étterem-h
• lakás-k

• spanyol bár-h
• szálloda recepció-k
• étterem-k

Nagy–Seres–Milán
• Felfedezések-h
• Cortés, Pizarro-h
• Kolombusz-h
• Ünnepek-h
• Madrid-h
• Barcelona-k
• Sevilla-k
• Andalúzia-k
• Katalónia-r
• Meseta Central-k
• Valencia-e
• Balear-e
• Kanári-e
• Toledo-h
• Spanyolország-h
• Sp.o. éghajlat-h
• Peru-Lima-e
• Nasca vonalak-e
• vásárlás-h
• munkanap-h
• magyar, spanyol étkezések-h
• szabadidőeltöltése-h
• szieszta-r
• étterem-h
• spanyol bár-r
• ház, lakás-h
• iskola Spanyolországban-h
• iskola-Magyarországonk
• üzletek-h
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élet/család, barátság,
társasági élet, ajándékozás
Mindennapi
élet/telekommunikáci
ós eszközök/media/hírdetések
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• család-h
• vendégség-k
• levelezés-e
• telefon-k
• távirat-e

• Jelentkezési lap-k
Formanyomtatványok • Távirat-k

Spanyol tipikus termékek, ételek, italok

• Ételek-h
• Italok-h
• Étlap-k

• születésnapi
vendégség-k
• ajándék-Chile-i
poncho-e
• El País napilape

• család-h
• királyi család-r
• ajándék-flamenco CD-r

• Ösztöndíjra jelentkezés-k

• Ösztöndíjra jelentkezés-k

• Ételek-h
• Italok-h
• Étlap-k

• Gazpacho-r
• Sangría-r
• Turrón-r
• Ételek, italok, étlap-k
• tárgyak-e
• ételek, italok-e
• Családi-r
• nemzeti és vallási-e
• SanferminesPamplona-r
• Las Fallas de Valenciar
• La Feria de Sevilla-r
• Három királyokkarácsony-r
• Ünnep és munkaszüneti napok felsorolása-k
• Születésnap-k
• Bikaviadal-e
• Peru, Lima, Nasca vonalak-e
• Latinamerika
• Spanyolország
•
• híres emberek
• királyi család
• spanyol házak, épületek
• Sevilla, Madrid
• Piac
• Boltok
• Képes újságok
• Toledo
• Alhambra
• Mexikó
• Peru, Lima, MachuPichu, Nasca vonalak,

Dél-amerikai tipikus
termékek
Ünnepek

• bikaviadal-e
• Bikaviadal-e
• karácsony-h
• újév-h
• három királyok-h
• születésnap-h
• spanyol tájegységek
ünnepei-k
• magyar ünnepek-h
• San Isidoro ünnepeMadrid-h

Latin-amerika
Térkép

Fénykép,kép

• Sp.o. régióinak irányító és előhívószáma
• Corte Inglés reklám
• vonatjegy
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• Spanyolország
térkép

• Lakás hírdetés-r

JÁMBOR EMŐKE

249
Titicaca tó
• Szinházi plakát
• Középkori épületek
• festmény Cortés-ről és
Pizarro-ról

Dalok

• Boldog születésnapot
• San Fermín
2. táblázat

Nyelvkönyvek/
Jellemzők
Kertész
Erdős
Nagy-SeresMilán

Országismereti
Megvagy szokásokra
említi
vonatkozó hivatkozások száma
29 (100%)
3 (10%)
19 (100%)
4 (21%)
9(18%)
50 (100%)

Röviden magyarázza (1-3 mondat
között)
0
1 (5%)
15 (30%)

Kifejti illetve hosszan
kifejti (4 mondatnál
hosszabban)
26 (90%)
14 (74%)
26 (52%)

3. táblázat

A három könyvben felvetett kulturális témakörök mennyiségével kapcsolatban láthatjuk,
hogy a Nagy–Seres–Milán-féle nyelvkönyvben (50) majdnem kétszerannyi (28) illetve több mint
kétszer annyi (19) téma szerepel mint a másik két nyelvkönyvben. Ez az adat önmagában még
csak azt jelzi, hogy a nyelvkönyv írói milyen mennyiségű témát tartanak fontosnak megemlíteni
a művükben. Az 3. táblázatban összefoglaltuk a fent megadott kategóriák szerint
a könyvekben szereplő témák előfordulását szám szerint és százalékos arányban is. A kifejtő
és hosszan kifejtő kategóriákat összevontuk, mert úgy véltük ha már négy mondatnál hosszabb
szöveget találunk az adott témára vonatkozóan az már részletes kifejtésnek minősül. Ez függ
természetesen a témakör jellegétől, például van olyan téma amelyről négy-öt mondat kimerítő
információt ad, és olyan is amelyről ugyanennyi mondattal még alig mondtunk el valamit. Itt is
érvényesül a „ kultúra nem mérhető” megállapítás. Mindezek ellenére megpróbáltuk kategorizálni a témákat.
Összehasonlítva az adatokat, a 3. táblázatban láthatjuk, hogy a legtöbb témakört (50) tartalmazó Nagy–Seres–Milán nyelvkönyvben találjuk meg arányaiban (52%) a legkevesebb kifejtett illetve egész olvasmányra kiterjedő magyarázatot. A Kertész Judit féle nyelvkönyvben szereplő témák számához képest jelentős arányban (90%) fejti ki a felvetett témaköröket. Ez
azonban abszolút értékben ugyanannyit jelent, mint a Nagy-Seres-Milán nyelvkönyvben. Az
Erdős által írt nyelvkönyv nagy arányban (73,6 %) helyez hangsúlyt a szereplő témakörök kifejtésére, de arányaiban a három könyv közül ebben a könyvben találjuk meg a legtöbb olyan fogalmat amelyet csak megemlít a szerző. (21%). Mit jelentenek ezek az adatok illetve arányok a
tanár számára? Látjuk, hogy a vizsgált nyelvkönyvek között találunk olyat amely szám szerint
sok kulturális témát vet fel, ezeket fele arányban fejti ki részletesen. Valamint találunk olyan
tankönyvet amelyben nagyságrendileg kevesebb kulturális témakör szerepel, de ezeket hoszszan kifejti.
A Nagy–Seres–Milán-féle tankönyv amely a kulturális elemek széles skáláját gyűjti össze,
de csak egy részét fejti ki részletesen, komoly feladatot hárít a tanárra. A tanár saját ismereteire, tapasztalatára hagyatkozhat az előforduló információ magyarázatában illetve alaposan elő
kell készülnie az olvasmányokban szereplő és felmerülő kulturális aspektusokra.
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Ugyanezen könyv előnyének tartjuk, hogy sokféle témakört, kulturális elemet vet fel. A tanár
választási lehetőséggel bír azzal kapcsolatban, hogy a diákok érdeklődéséhez és az elvárásokhoz alkalmazkodva a legérdekesebb, leghasznosabb vagy esetenként az összes felmerülő
témakört részletezze.
A Kertész Judit féle nyelvkönyv néhány kivétellel az összes országismereti és kulturális vonatkozású témát kifejti. E szerint ha a tanár elegendőnek tartja a könyvben szereplő témákat,
nem kell kiegészítő anyagot keresnie, mert a kulturális témával kapcsolatos információ lényeges elemeit megtalálja a nyelvkönyvben. Az olvasmányokban konkrétan előforduló témákon kívül, a szövegek nyelvhasználatában rejtett módon megjelenő kulturális jellemzőkre való figyelem felkeltése és elemzése már mindenképpen a tanár feladata. Itt például a tegezés, magázás
szokásaira, a köszönési formákra vagy a vendéglőben étel és ital rendelésnél kialakuló kommunikációs helyzetre gondolunk. Az utóbbi megjegyzés természetesen minden nyelvkönyv
feldolgozása esetén igaz.
Erdős József könyvében, a civilizációs témakörök többségét kifejti, de számos olyan fogalom található a könyvben, amely csak említést tesz az adott kulturális jelenségről. A könyvben
szereplő témákról sok információt megtudunk, de az esetek egy részében a tanár kiegészítő
anyagaira illetve információjára van szükség.

3.2. A NYELVKÖNYVEKBEN MEGJELENŐ KULTÚRÁRA VONATKOZÓ TÉMAKÖRÖK STRUKTURÁLTAN VAGY VÉLETLENSZERŰEN SZEREPELNEK-E A SZÖVEGEKBEN?
A témakörök strukturált felépítésén azt értjük, hogy a nyelvkönyvekben szereplő témakörök
illetve kulturális elemek előfordulásában találunk-e valami módszertani, rendszert alkotó egységet. Témakörön amely a 2. táblázat első oszlopában található, a hagyományos országismereti
tantárgyakat és a mindennapi élet alkategóriáit értjük. A mindennapi élet területén egy-egy
élethelyzethez kapcsolódó alkategóriákat találtunk ki. A kulturális elemen egy tartalmi egységet
értünk pl: Andalúzia vagy karácsony ünnepe. Először témakörönként vesszük sorra
a nyelvkönyvek összefüggő szövegeiben szereplő kulturális elemeket, majd összehasonlítjuk
a könyveket.
A mindhárom könyvben szereplő tartalmi egységeket kiemeltük.

TÉMAKÖRÖK:
a. Történelem• felfedezések korszaka-(1)Nagy
b. Földrajz• Spanyolország földrajzi ismereteire jellemző adatok• Budapest-(1)Kertész
• Latin-Amerika- (1)Nagy
c. Képzőművészet• Madrid múzeumai (1) -Kertész
d. Mindennapi élet -szokások• vásárlás
• mozilátogatás- (2)Kertész; Erdős
• munkanap-(2)Erdős; Nagy
• étkezési szokások-(2)Erdős; Nagy
• szieszta-(2)Erdős; Nagy
• szabadidőeltöltése-(1)Nagy
e. Mindennapi élet- helyszínek
• spanyol bár

JÁMBOR EMŐKE
•
•
•
•
•
•

251

spanyol étterem
ház, lakás- (2)Kertész; Nagy
szálloda recepció-(1)Erdős
iskola Spanyolországban-(1)Nagy
iskola Magyarországon-(1)Nagy
üzletek-(1)Nagy

f. Mindennapi élet-család, barátság, társasági élet, ajándékozás
• család-(2)Kertész; Nagy
• királyi család-(1)Nagy
• vendégség-(2)Kertész;Erdős
• ajándékozás-(2)Erdős;Nagy
g. Mindennapi élet-kommunikáció, telekommunikációs eszközök, média, hirdetések
• köszönés
• levelezés-(1)Kertész
• telefon-(1)Kertész
• távirat-(1)Kertész
• napilap-(1)Erdős
• lakáshírdetés-(1)Nagy
h. Formanyomtatványok, kitöltendő adatlapok
• jelentkezési lap (ösztöndíjra)
• táviratfeladás-(1)Kertész
i. Tipikus spanyol termékek, ételek, italok
• ételek
• italok
• étlap
j.Tipikus latin-amerikai termékek, ételek, italok
• tárgyak-(1)Nagy
• ételek, italok-(1)Nagy
k. Ünnepek
• bikaviadal
• karácsony, újév, három királyok-(2)Kertész;Nagy
• születésnap-(2)Kertész;Nagy
• spanyol tájegységek ünnepei-(2)Kertész;Nagy
• családi ünnepek-(1)Nagy
• magyar ünnepek-(1)-Kertész
• spanyol ünnep és munkaszüneti napok-(1)Nagy
l. Latin-amerika történelme és földrajza
• Peru, Lima(1)Nagy
• Nasca vonalak-(1)Nagy
3.2.1. Országismereti anyagok felépítése
Végignézve a témakörökön látjuk, hogy sem a témakörök, sem az azokban megjelölt kulturális elemek nem találhatók meg egységesen a könyvekben.
Az egyik szerző fontosnak tartotta, hogy az Új Világ felfedezéséről és az ahhoz kapcsolódó
történelmi eseményekről informálja a nyelvtanulót. A másik két szerző egyáltalán nem foglalko-
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zik történelmi témával. A földrajzi vonatkozású témák tekintetében mindhárom szerző foglalkozik Spanyolország földrajzi jellemzőivel. Az egyik tankönyv dél-amerikai városokat is megemlít. Budapest földrajzi jellegzetességeivel csak az egyik könyv foglalkozik. Képzőművészetre
vonatkozó hosszan kifejtett információt csak az egyik könyvben találunk. Képzőművészettel
kapcsolatos képanyagot azonban a Nagy-Seres-Milán könyvben nagy számban láthatunk.
Ha a klasszikus országismereti tantárgyakhoz kapcsolódó témákat megnézzük, láthatjuk,
hogy egyetlen olyan témakör5 létezik amely mindhárom tankönyvben szerepel. Ezek alapján
azt mondhatjuk, hogy a vizsgált tankönyvekben található országismereti témakörök és a konkrét témák is a szerző döntésétől függően véletlenszerűen kerülnek bele a nyelvkönyvek szövegeibe.
3.2.2. Mindennapi élet, hagyományok
A mindennapi élettel kapcsolatos viselkedési, étkezési, ünneplési és más szokások, valamint a különböző helyszínek leírásának tekintetében több olyan kulturális elemet találunk, amelyek legalább két könyvben, de esetenként mindhárom könyvben megjelennek. Ezek jellemzően olyan témák amelyek a nyelvtanuló idegennyelvi környezetbe történő kerülésekor előbb
vagy utóbb felmerülnek. A célnyelvi országban töltött rövidebb idő alatt még nem biztos, hogy
szóba kerülnek például a karácsonyi vagy újévi szokások, de minden spanyol nyelvet tanuló és
a spanyol kultúrával érintkező külföldi számára fontos és hasznos hogy megismerje
a spanyolországi hagyományokat. Mindhárom könyv nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezeket
a köznapi életben elengedhetetlen ismereteket közvetítse a nyelvtanuló számára. Ha a kulturális elemek száma felöl közelítjük meg az értékelést azt mondhatjuk, hogy az előforduló témák
(44) fele (22) szerepel legalább két könyvben és ebből tíz téma mindhárom könyvben szerepel.
Ez azt jelzi, hogy a köznapi kultúra tematikájának tekintetében lényegesen nagyobb az átfedés
a nyelvkönyvek között mint az országismereti anyagok esetében. A könyvekben előforduló témák az általános nyelvvizsga előírt általános társalgási témáihoz kapcsolódnak. Megállapíthatjuk, hogy a mindennapi élethez kapcsolódó témakörök strukturáltabban vannak jelen a nyelvkönyvekben, mint az országismereti információk.

3.3. SPANYOLORSZÁGGAL ÉS LATIN-AMERIKÁVAL FOGLALKOZÓ TÉMÁK ELŐFORDULÁSA A SZÖVEGEKBEN
A negyedik táblázatban összegyűjtött témakörök alapján vizsgáljuk a célországokkal foglalkozó kulturális elemeket. Mivel a történelmi események közül csak Amerika felfedezésére és
az ahhoz kapcsolódó tényekre vonatkozóakat találtunk a nyelvkönyvekben, azt mondhatjuk,
hogy a történelmi jellegű kulturális információ mindkét területet – azaz Spanyolországot és Latin-Amerikát- is érinti. Földrajzi ismeretek tekintetében csak Peruval kapcsolatban találtunk Latin-Amerikára vonatkozót. A mindennapi élet területével foglalkozó olvasmányokban az
ajándékozással kapcsolatban találunk egy olyan tárgyat amely jellemzően latin-amerikai, ez
a chilei poncho. Ugyanezt, és más a latin-amerikai országokra jellemző tipikus terméket találunk az egyik olvasmányhoz tartozó feladatban. Ebben az esetben nem összefüggő szövegről
van szó, de mivel 18 tipikus termék- étel, ital is- van csokorba szedve, említésre méltónak tartottuk megjegyezni ezeket. Minden könyvben találunk utalást a bikaviadalra vonatkozóan, de
a szövegkörnyezetből nem derül ki, hogy latin-amerikában is létezik-e ez a hagyomány6.
A könyvekben szereplő ünnepek csak a Spanyolországi hagyományokkal foglalkoznak. A 2.
táblázatban láthatjuk, hogy Latin-Amerikára vonatkozó információ elsősorban a Nagy–Seres–
Milán féle nyelvkönyvben jelenik meg.
Összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy elsősorban a spanyolországi kulturális jellemzőket ismerhetjük meg a vizsgált tankönyvekből. Találunk Latin-Amerikára vonatkozót is, de lé5
6

Spanyolország földrajzi jellemzői
Spanyolországból vették át ezt a hagyományt, egyre nagyobb érdeklődésre tesz szert. Mexikóban
van a világ legnagyobb arénája. (Hispanoamérica:71)

JÁMBOR EMŐKE

253

nyegesen kevesebbet. Ennek döntő oka egyrészt Spanyolország viszonylagos földrajzi közelségében keresendő. Másik ok az, hogy értelemszerűen az kerül az első kötetek tananyagába
ami a mi kultúránkhoz, szokásainkhoz közelebb áll, és valószínűbb, hogy a földrajzi közelség
miatt hamarabb kerülünk kapcsolatba a spanyol kultúrával.
3.3.1. Klasszikus országismereti elemek és köznapi kulturális elemek megjelenése
a szövegekben
Mit értünk klasszikus országismereti elemeken illetve köznapi kultúrán? A történelmi, földrajzi,
irodalmi, klasszikus művészeti ismereteket amelyeket az ún. magas kultúra kategóriájába soroljuk. A köznapi kultúrán minden olyan mindennapi élethez kapcsolódó szokást, szokásrendszert
értünk, amelyet egy csoport vagy nép sajátjának tekint. Ez a meghatározás nem minden esetben tekinthető egyértelműnek, mert például egyes történelmi hagyományokból eredő mindennapivá vált szokásokat sorolhatjuk a magas illetve a köznapi kultúra témakörébe is. Például
kérdéses lehet, hogy hová soroljuk flamenco táncot, vagy a bikaviadalt. A kétségek ellenére a
2. táblázatban jól elkülönített módon soroltuk be a nézetünk szerint egyik illetve másik kategóriába tartozó kulturális elemeket. Mint fentebb már említettük a 2. táblázat alapján látjuk, hogy
mindhárom könyv esetében lényegesen több elem foglalkozik a köznapi kultúrával mint a történelmi, földrajzi, képzőművészeti ismeretekkel. A mai más nyelveket oktató nyelvkönyvekre jellemző módon, a vizsgált spanyol nyelvkönyvek esetében is azt állapíthatjuk meg, hogy szemben azt ezt megelőző tendenciával, előtérbe kerültek a mindennapi élet szokásaival és háttérbe
szorultak az ún. magas kultúrával foglalkozó témák. (Medgyes 178.)

Zárszó
A választott szempontok alapján megpróbáltunk vázolni, milyen különbségeket és hasonlóságokat fedezhetünk fel az egyes nyelvkönyvek kulturális elemeinek tartalmi, strukturális felépítésében. Összegezve azt állapíthatjuk meg, hogy nincs egységes koncepció a nyelvkönyvek
kulturális információ közvetítésére vonatkozóan. A szerzők saját tapasztalatuk és egyéni döntésük alapján építik bele a nyelvkönyv szövegeibe a kulturális elemeket. A nyelvkönyvekből tanító tanároknak saját maguknak kell felkészülniük az adott anyagokból illetve azokat ki kell
egészíteniük. A három vizsgált nyelvkönyvhöz tudomásunk szerint nincs és nem is készül tanári kézikönyv, amely segítséget nyújthatna a tanárnak az általa nem (pontosan) ismert,
a nyelvkönyv olvasmányaiban szereplő kulturális jelenségek, jellegzetességek magyarázatában. A 90-es évektől kezdve egyre több lehetősége nyílik a nyelvtanároknak arra, hogy ne csak
tankönyv és más kiegészítő anyag által, hanem saját tapasztalatuk során ismerjék meg
a célnyelv országainak szokásait, hagyományait. Ennek ellenére úgy véljük, hogy még az
idegennyelvi kultúrában jártas tanár számára is merülhetnek fel olyan a civilizációs és mindennapi szokásokkal kapcsolatos kérdések amelyeknek utána kell néznie. Ebben segíthetne egy
olyan tanári kézikönyv létrehozása, amelyből ezeknek a hasznos, de nem mindenki számára
közismert kulturális jelenségeknek utánanézhetne a gyakorló spanyol nyelvtanár.
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Kovács Judit
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Kéttannyelvű programok:
egy lehetséges válasz a társadalmi kihívásra
Kutatás a magyar–angol kéttannyelvű általános iskolák témakörében
Tárgyszavak: kéttannyelvű programok, kérdőív, nyelvpedagógia, módszertan

1. A kutatás témája, aktualitása, gyakorlati felhasználhatósága
A jelen kutatás az idegennyelv-oktatás témakörén belül a kéttannyelvű általános iskolai
programok társadalmi hátterét kívánja megvizsgálni. Kéttannyelvű magyar-angol általános iskolai programokat 1992 óta kínál a hazai közoktatás. Ezen oktatási forma iránt sokszoros
a társadalmi érdeklődés, mivel a nyelvelsajátítás terén összehasonlíthatatlanul előnyösebb lehetőségeket biztosít, mint bármely egyéb nyelvi program azáltal, hogy bizonyos tantárgyakat
a célnyelven tanít. Jelen dolgozatom középpontjában tehát ez a közoktatási innováció áll. A témának különös aktualitást az ad, hogy 2001-et az Európai Unió a Nyelvek Európai Évének minősítette, és ezzel kapcsolatban a magyar társadalom egyre szélesebb rétegei körében válik
egyértelművé, hogy az idegennyelv-tanulást már az iskoláskor elején célszerű megkezdeni. A
vizsgálat nem nyelvpedagógiai-módszertani, hanem társadalmi-szociológiai szempontoktól vezérelve azokra a kérdésekre keres választ, amelyek ezzel az oktatási programmal kapcsolatban leggyakrabban felmerülnek:
– Szükség van-e hatékony nyelvi programokra az általános iskolában?
– Igaz-e, hogy a normál tantervű angol programok nem bizonyulnak eléggé hatékonynak?
– Milyen társadalmi csoport körében van igény elsősorban kéttannyelvű oktatásra?
– Milyen társadalmi-kulturális jellemzőkkel írható le ez a csoport?
– Igaz-e, hogy a kéttannyelvű oktatás egy szűk elit érdeke csupán, és erre a társadalom
széles rétegeinek nincs igénye?
A fenti kérdéskörökre adott hipotetikus válaszaim a következők:
a) Mivel az idegennyelv-tanulás tartalma alapvetően megváltozott az utóbbi 10-15 évben,
a megváltozott tartalom következtében a hagyományos óraszámú és kezdési időpontú
nyelvtanulási formák nem biztosítanak hatékony nyelvtudást.
b) A társadalomban komoly igény van hatékony nyelvoktatási formák iránt, és ezt elsősorban a magasabb iskolai végzettségű, nyelveket beszélő és más kultúrák iránt nyitott
szülők igénylik A szülők gazdasági pozíciója kevésbé domináns.
A fenti két hipotézisből (megújult tantárgyi tartalom, illetve erős társadalmi igény) következik, hogy az általános iskolai kéttannyelvű oktatási programok képesek lehetnek a hatékony
nyelvoktatással szembeni társadalmi igény kielégítésére.

2. A vizsgálat módszere
Vizsgálatom módszeréül a kérdőíves interjút választottam, ami a mintavétel nagy száma
miatt az egyedüli megoldásnak látszik. Minden magyar-angol kéttannyelvű programot kínáló
budapesti általános iskolába (jelenleg 6 ilyen van) személyesen elmentem a leendő elsőosztályosok bemutatkozó beszélgetéseire, amelyeket az iskolák 2001 tavaszán rendeztek meg és a
kísérőként ott jelen lévő szülőket megkértem a kérdőív kitöltésére. Ily módon biztosítani tudtam,
hogy minden kiosztott kérdőívet kitöltve visszakaptam, és a mintavétel a lehető legoptimálisabb
kvantitatív eredményt hozta. További pozitívum volt, hogy a válaszadók bármely kérdésére ott
helyben válaszolni tudtam, igy az értelmezési problémák a minimumra csökkentek. A szülőkkel
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való beszélgetés során további, nem várt adatokhoz is hozzájutottam, valamint ők is megerősítést kaphattak választásukról, azáltal, hogy az egy kutatott terület. A kérdőív kitöltése személyenként 15 percnél nem vett több időt igénybe, és általános eszköz-igénye jelentéktelennek
mondható. Én magam egy-egy iskolában 2-3 órát töltöttem egy-egy alkalommal, és a kérdőívek
kitöltetése mellett több értékes információhoz jutottam. Az ismerkedő beszélgetéseken való
részvételem révén egyben arról is tájékozódhattam, hogy miként szervezték meg és bonyolították le az egyes iskolák a beszélgetéseket, milyen volt ezek légköre, hol és hogyan fogadták a
szülőket és a gyerekeket. Nem utolsó sorban a potenciális kis nyelvtanulókkal is itt találkozhattam, teljesítményükről képet kaphattam. A meglátogatott 6 iskola csak a kéttannyelvű program
indításában közös, egyéb feltételeiket tekintve nagyon különbözők.

3. A vizsgálatba bevont iskolák leírása
a) Az ’A’ iskola Pest egyik villanegyedéhez közel található. Ez az iskola az, amely legrégebben
kínál ilyen programot. Az itt folyó munka példamutató, országos tanár- továbbképzések
színhelye. A túljelentkezés itt még most is négyszeres, a város távolabbi részeiből is, annak
ellenére, hogy 3 párhuzamos kéttannyelvű osztályt is indítanak.
b) A ’B’ iskola Budapest egyik nem túl nagy presztízsű sűrűn lakott belső kerületben van. Itt
egyaránt indítanak kéttannyelvű és normál tantervű osztályokat. Az iskola tanulóinak 40%-a
roma származású. A tanulók nagy része a kerületből jelentkezik, viszonylag kevés azon tanulók száma, akik messzebbről ide íratnák gyermeküket.
c) Nem messze található innen a ’C’ iskola Budapest egyik kulturálisan kiemelkedő belső kerületében. Ide más kerületből is jelentkeznek gyerekek. Különlegessége az iskolának, hogy
az angol mellett németből is kínál kéttannyelvű programot.
d) A ’D’ iskola Budapest egyik külső kerületében van egy viszonylag új, 10 éve épült lakónegyedben. A kerület láthatóan büszke az iskolára, ellátottsága magasan az átlag fölött van,
tanári gárdája pedig kiemelkedően lelkes. Az iskola felvevő körzetét alkotják az agglomeráció kisebb települései is, ahová az utóbbi időben sok jómódú család költözött.
e) Az ’E’ iskola Budapest (másik irányú) külső kerületében van, a centrumtól busszal is 50
percre. Felvevő körzete a környékbeli kerületek. Sajátos helyi igényt elégít ki. Megjegyzendő még, hogy ugyancsak ebben a kerületben található Budapest legelső és legpatinásabb
magyar-angol kéttannyelvű gimnáziuma is.
f) Az ’F’ iskola Buda egyik magas presztízsű helyén, 12 osztályos intézményként működik.
Ide más kerületekből is (Pestről is), járnak tanulók. Az iskola pár éve váltott profilt, úgy tűnik,
kiemelkedő adottságai ellenére még keresi a helyét.

4. A kérdések
A kérdőív 12 kérdést tartalmazott (Lásd: Függelék). Ezeknek egy része zárt, más része nyitott volt. A nyitott kérdésekkel az volt a célom, hogy a válaszadást ne befolyásoljam előre megadott kategóriákkal, ellenkezőleg, fontos információ számomra, hogy milyen spontán asszociációk jönnek elő egy-egy kérdés kapcsán. Zárt kérdések voltak a 2., 3., 5., 9., és a 11., vagyis
ezt a kérdéstípust ott alkalmaztam, ahol a szülői választás érdekelt megadott válaszok közül. A
kérdések megfogalmazásánál törekedtem az egyszerűségre, közérthetőségre, és
a az adott időkereten belüli megválaszolhatóságra. A kérdések célja a következő volt:
1.) Adatgyűjtés a szülők lakhelyéről, iskolázottságáról, foglalkozásáról, nyelvtudásáról, valamilyen nyelvterületen eltöltött hosszabb időről. Ezzel a kérdéssel az volt a célom, hogy információt szerezzek arra nézve, hogy milyen gyakorisággal igénylik bizonyos körülhatárolható társadalmi-kulturális hátterű szülők a kéttannyelvű programot. Számottevő-e körükben a nyelvi sokszínűség, a multikulturális beállítódás? Vannak-e természetes értelemben kétnyelvű gyerekek a jelentkezők között?
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2.)

Ennek a kérdésnek az a célja, hogy kiderüljön, milyen csatornákon jut el egy exkluzív oktatási program híre a potenciális résztvevőkhöz. Van-e kellő publicitása a programnak a
hivatalos oktatásügyi csatornákon keresztül, vagy csak jól értesültek tudhatnak róla (elitképzés – tömegképzés problematikája).
3.) A lakóhely és az iskola távolsága kisiskolások esetében döntő lehet. Autóval nem rendelkező, vagy nem eléggé ambiciózus szülő esetleg nem vállalja a közlekedés terheit. Kiknek, milyen földrajzi helyen élőknek kedvez ez a fajta program? (Ez alkalommal csak a
budapesti iskolákat vizsgáltam, de szándékomban van kiterjeszteni a vizsgálatot országos
méretekben is).
4.) Az első valódi nyitott kérdés, amelyben arra voltam kíváncsi, hogy mely elemeit ragadja
meg a szülő a programnak, mint legfontosabbat (szándékosan nem úgy kérdeztem, hogy
mit tart legfontosabbnak). Az ismeret a legtöbbször együtt jár az elismert-tel, vagyis a pozitívnak tartott vonásokkal. A kérdés egyben azt is mérte, hogy mennyire rendelkezik
a szülő releváns ismeretekkel a programról.
5.) Zárt kérdés, amely a szülőt értékítélet-alkotásra készteti. El kellett gondolkodnia azon,
hogy milyen képességűnek tartja gyermekét. Egyben a program céljáról, valamint a válogatás kritériumairól is képet kapunk anélkül, hogy direkt módon rákérdeznénk.
6.) Ez a kérdés a program angolnyelvűségét veszi célba (vajon igazolódik-e a feltevés, hogy
minden szülő angol nyelvre szeretné gyermekét taníttatni). Mi motiválja a szülőt a döntésben, a hatékonyabb nyelvtanulási mód, vagy a választott nyelv?
7.) Az előző kérdéshez szervesen kapcsolódik. Milyen helyet foglal el társadalmunkban
az angol nyelv? Mennyiben igazolódik a feltevés, hogy az angol a XXI. század ’lingua
francá’-ja? A válaszokból vajon milyen nyelvpolitikai következtetéseket lehet levonni?
8.) Ez a kérdés a 10. kérdéssel együtt ugyanannak a dolognak a kettős megközelítése, az
egyik a bemenet, a másik a kimenet szempontjából nézi a programot. Az erre a két kérdésre adott válaszok döntő információt szolgáltatnak arra vonatkozólag, hogy milyen társadalmi igényt elégítenek ki ezek a programok, és milyen nyelvtudásra van szüksége a
mai gyerekeknek.
9.) Ez a zárt kérdés az iskolaválasztás alternatíváit sorolja fel. A szülő választása ugyancsak
informatív lehet, hogy mely programokat érzi közelállónak a kéttannyelvű programhoz, illetve mennyire szilárd az elhatározása, hogy hatékony programot keres.
10.) Lásd: 8. kérdés
11.) A gyermek ’nyelvi passzport’-jának megtervezésére irányuló zárt kérdés. Azt méri, hogy
mennyire játszik központi szerepet az adott családban a gyermek nyelvtanulása.
12.) Ez a nyitott kérdés az első hipotézisre keres választ (megújult tantárgyi tartalom). Minél
nagyobb különbségről számolnak be a szülők, annál könnyebben igazolható a hipotézis.
Megjegyzendő, hogy a kérdések mindegyikét nem lehet egyértelműen valamelyik hipotézishez rendelni. Inkább arról lehet szó, hogy a 12 válasz együttesen járulhat hozzá a feltevések
igazolásához.

5. A vizsgálat
A jelen vizsgálat nem terjed ki minden egyes, a kérdésekben rejlő lehetőség megvizsgálására, csupán arra törekszik, hogy a hipotéziseket (lásd: 1 rész) bizonyítsa, vagy elvesse.
A kérdőív e szempontból nem releváns adatait egy más szempontú kutatás (doktori disszertáció)
fogja majd feldolgozni. A jelen vizsgálat két kérdést kíván megválaszolni, a két hipotézisnek
megfelelően (lásd: 1. oldal).
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1.) MENNYIBEN IGAZOLHATÓ AZ A FELTEVÉS, HOGY A MEGVÁLTOZOTT TANTÁRGYI TARTALOMNAK NEM FELELNEK MEG A HAGYOMÁNYOS NYELVOKTATÁSI PROGRAMOK?
Hat iskolában, összesen 80 gyermek szülőitől kaptam véleményt. Mivel a hat iskola szülői
véleményei között jellegzetes eltérést nem találtam az erre a kérdésre adott válaszaikban, így
nem láttam értelmét a válaszok iskolánkénti vizsgálatának. Erre a kérdésre indirekt módon kérdez rá a szülői kérdőív több pontja, de különösen a 8. és a 10. A szülők által megnevezett különbségek a normál tantervű és a kéttannyelvű programok között: A szülők e kérdéskörre adott
válaszai nagyjából három csoportba oszthatók. Úgy gondolják, hogy a kéttannyelvű programok a normál tantervű programoknál sokkal jobban megfelelnek a társadalom elvárásainak,
mivel:
1.) a társadalomban ma csak nyelvtudással lehet érvényesülni
2.) csak a kéttannyelvű programok révén lehet szert tenni megfelelő nyelvtudásra iskolai
keretek között és többen abban is egyetértettek, hogy:
3.) a célnyelven tanulás gazdagabbá, teljesebbé teszi a személyiséget
1. A társadalomban csak nyelvtudással lehet érvényesülni
(a szám azt jelzi, hogy hány szülő vélekedett hasonlóképpen)
– A nyelvtudás ma alapkövetelmény: 71
– Több információhoz jut az angol által, könnyebb lesz a kapcsolattartás a világgal: 31
– Az angol a számítástechnika, az Internet nyelve: 26
– Sikeresen felvételizhet jó középiskolába, külföldi egyetemre: 28
– „A társadalom elvárásai változtak, így önmagunkkal szemben is magasabb követelményeket kell támasztanunk” 5
– „Ma nyelvtudás nélkül nem lehet munkahelyet találni” 25
– „Idegen nyelvterületen élve magam is tapasztaltam, hogy angol nélkül nem lehet
boldogulni a világban” 2
(A vélemények száma szükségképpen több is lehet, mint a megkérdezettek száma, mert egy
megkérdezett több véleményt is mondhatott).

A kapott válaszokból megtudjuk, hogy a legtöbb szülő a nyelvtudást, különösen pedig az
angoltudást társadalmi elvárásnak tekinti. (Lásd: a 7. és a 8. kérdést: 160 válaszadó közül 73-an
kizárólagosként jelölték meg az angol kéttannyelvű programot). A szülők véleménye szerint az
(angol) nyelvtudás korunkban alapkövetelmény. Az is annak tartja, aki nem fogalmazott ilyen
sarkosan. A felsorolt elvárások reálisnak tekinthetők, a nyelvtanulás nem konkrét cél nélküli intelligens időtöltés többé, hanem világosan körülhatárolt, praktikusan alkalmazandó ismeret,
mint pl. az autóvezetés.
2.) Csak ilyen módon lehet szert tenni megfelelő nyelvtudásra iskolai keretek között
– A célnyelven való gondolkodás elsajátítása: 16
– Közel anyanyelvi szinten tanulja a tantárgyakat: 2
– Alkalmazni képes nyelvtudást kap: 24
– A kiskorban kezdett, intenzív nyelvtanulás előnyösebb: 16
– „Olyan szinten sajátítja el a nyelvet, amely más módon nem volna lehetséges” 9
– Angol anyanyelvű tanárok tanítanak egyes tantárgyakat: 1
– „Beszéli is a nyelvet, nemcsak a nyelvtant tudja”: 18
– Készségszinten fogja beszélni a nyelvet: 20
– „A legfogékonyabb korban sajátíthatja el a szókincset a nyelvtani gátlások nélkül” 7
– „A normál tantervű osztályokban a nyelvtanítást ugyanolyan hatástalannak tartom, mint
annak idején az orosz nyelv oktatását”: 1
– Általában rossz tapasztalatok a normál tantervű programok hatékonyságával kapcsolatban: 3
– „Nem a tanulás a lényeg, hanem a tudás megszerzése és alkalmazása”: 7
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– „Minél korábban kezdi, annál mélyebb a nyelvelsajátítás”: 3
– „Természetes környezetben sajátítja el a nyelvet”: 7
– „A régi tagozatos nyelvoktatás kivételes lehetőség volt, bár a tanárok képzettsége kérdéses színvonalú volt”: 1
Ezek az 1. csoportban közölteknél differenciáltabb, ’professzionálisabb’ vélemények. A válaszadók, úgy tűnik, tisztában vannak a normál és a kéttannyelvű program közti különbséggel,
akkor is, ha egyes esetekben elvárásaik nem találkoznak a tényekkel (angol anyanyelvű tanárok tanítanak egyes tantárgyakat, illetve a célnyelvi tantervek használata). A viszonylagosan
nagy szórás, a sokféle elvárás közül kiemelkedő a korai kezdés támogatása. Ez azért is figyelemreméltó, mert a pedagógusszakma ez ügyben máig is megosztott. A károsnak vélt korai
nyelvtanulás mögött legtöbbször a nem kellően differenciált, nyelvtan-és fordításcentrikus módszert hibáztatják, holott már csaknem tíz éve önálló diszciplína a kiskori nyelvoktatás módszertana, amely mára már kialakította a maga intézményeit és szakembergárdáját. A korai
kezdést a magasabb intenzitással párosítva, illetve a hangsúlyt a formáról a tartalomra (tantárgyi oktatás) helyezve, az anyanyelvűek autenticitását felhasználva, és a gyerekcsoportot célirányosan megválogatva lehet minőségi változást remélni, a szülők véleménye szerint is.
3.) A célnyelven tanulás gazdagabbá, teljesebbé teszi a személyiséget
– Mélyebb tudást nyújt, más tárgyakból is, nemcsak a nyelvből 8
– Az átlagosnál jobb képességű gyerekeknek nagyobb terhelést nyújt: 12
– Pozitívan hat a gondolkodására, szélesedik a látóköre: 6
– Toleranciára, más kultúrák iránti nyitottságra nevelés: 8
– „A gondolkodásmódja, az életben való boldogulása más lesz” 4
– A nyelv megszerettetése, a korai kezdés miatt: 3

A 3. csoportban felsorolt elvárások kapcsán nemcsak az érdemel szót, amit megemlítenek
a szülők, hanem az is, hogy például egy szülőnél sem merül fel az aggodalom, hogy a célnyelven tanult tárgyakból gyermeke tudása kisebb lesz, mint ha azt magyarul tanulná. Ellenkezőleg,
egy szülő megemlíti, hogy más tárgyakból is mélyebb tudás érhető el ily módon. Nyolcan nyilatkoznak úgy, hogy fontos érték számukra a széles látókör, a multikulturalitás.

2. MILYEN TÁRSADALMI CSOPORTOK ÁLLNAK A FENTI ELVÁRÁSOK HÁTTERÉBEN?
Az elvárások vizsgálata mellett az sem érdektelen, hogy a társadalom mely rétegei azok,
amelyek igénylik ezt a fajta programot. A feltevésem az volt, hogy a társadalmi elit, a diplomások felső, befolyásos, vezető rétege az, amelynek igénye van erre. A szülők végzettségének,
foglalkozásának, valamint nyelvtudásának vizsgálata során a következő adatokat kaptam:
’A’ iskola:
(38 szülő adatai)
Végzettség
Apa:
Anya:

Egyetem
8
3

Főiskola
4
11

Gimnázium
4
2

Szakközép
Iskola
1
2

8 általános
2
1

1. táblázat. A szülők iskolai végzettség szerinti megoszlása (’A’ iskola)

38 szülő közül 26 felsőfokú végzettséggel rendelkezik (68%). Mindössze 3 szülő végzettsége
mondható minimálisnak. Az általánost és középiskolát végzettek együttesen (12) felét sem teszik ki a felsőfokú végzetteknek
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’B’ iskola:
(26 szülő adatai)
Végzettség:

Egyetem

Apa:
Anya:

Főiskola

3
4

2
1

Gimnázium Szakközép Szakmunkás 8 általános
iskola
4
0
4
0
3
0
4
1

2. táblázat. A szülők iskolai végzettség szerinti megoszlása (’B’ iskola)

Ennek az iskolának a szülői tábora alapvetően más közegből jön, mint az ’A’ jelű iskola esetében. Sokkal kevesebb a felsőfokú végzettségű szülő, ugyanakkor feltűnő a szakmunkásképzőt
végzettek magas aránya.
„C” iskola
(16 szülő adatai)
Végzettség:

Egyetem

Apa:
Anya:

Főiskola

0
1

3
2

Gimnázium Szakközép
Iskola
1
1
5
1

Szakmunkás
0
0

8 általános
2
0

3. táblázat: A szülők iskolai végzettség szerinti megoszlása (’C’ iskola)

Érdekes, középre igazodó mezőny képét mutatja ez az iskola a szülők végzettségét illetően. Ez
a kiegyensúlyozottság nem jellemző általában a kéttannyelvű programban résztvevő tanulók
szüleire.
’D’ iskola:
(31 szülő adatai, egy anyai adat kitöltetlenül maradt)
Végzettség:

Egyetem

Apa:
Anya:

Főiskola

4
5

4
4

Gimnázium Szakközép
iskola
5
1
4
2

Szakmunkás
1
0

8 általános
1
0

4. táblázat: A szülők iskolai végzettség szerinti megoszlása (’D’ iskola)

A 31 szülő összesen 17 felsőfokú végzettséggel rendelkezik (55%), amelyből 9 egyetemi, 8
pedig főiskolai végzettség. Gimnáziumi érettségivel ugyanannyian rendelkeznek, mint egyetemi
diplomával. Érdekes, hogy a legalacsonyabb végzettségűek között (akiknek a száma mindöszsze kettő), egy anya sem található.
’E’ iskola
(20 szülő adatai)
Végzettség:
Apa:
Anya:

Egyetem
3
0

Főiskola
2
4

Gimnázium
4
4

Szakközép
iskola
1
1

Szakmunkás
0
0

8 általános
0
1

5. táblázat: A szülők iskolai végzettség szerinti megoszlása (’E’ iskola)

Döntően középfokú, és részben alacsonyabb presztízsű felsőfokú végzettségű szülők. Megjegyzendő, hogy az anyák között nincs egyetemi végzettségű.
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’F’ iskola
(28 szülő adatai)
Végzettség:
Apa:
Anya:

Egyetem

Főiskola

5
4

5
4

Gimnázium
4
6

Szakközép
iskola
0
0

Szakmunkás

8 általános

0
0

0
0

6. táblázat: A szülők iskolai végzettség szerinti megoszlása (’F’ iskola)

Kimagaslóan kvalifikált szülők, több, mint 60%-os felsőfokú végzettséggel, és minimum gimnáziumi érettségivel.
Még tovább árnyalja a képet, ha megvizsgáljuk a szülők nyelvtudását. Ez az ’A’ iskolában a következőképpen alakult:
(38 szülő adatai)
Nyelvtudás foka:
Apa:

Felső
angol:4
német:1
lengyel:1
orosz:: 1

Közép
Angol: 5
Német:2
Orosz: 1

angol:4
német: 3
orosz: 1

Alap

Anya:

angol:1
német:1

Angol: 7
Francia: 1
Olasz: 1
Orosz: 1

Angol:2
Orosz: 2
Francia: 1
Német: 1

7. táblázat: A szülők nyelvtudásának a vizsgálata (’A’ iskola).

A 38 szülő összesen 41 nyelvvizsgával rendelkezik, ebből 9 felsőfokú, 18 középfokú, és 14
alapfokú. A 41 nyelvvizsga több, mint fele, 23 angolból van, míg a maradék 18 vizsgán 5 nyelv
osztozik.
A szülők nyelvtudása a ’B’ iskolában:
(26 szülő adatai)
Nyelvtudás foka:
Apa:
Anya:

Felső
Lengyel: 1
Angol: 1
Lengyel:1

Közép
Angol: 3
Francia:1
Angol:1
Német:1
Orosz: 1

Alap
Angol: 4
Német: 3
Angol: 4
Német:1
Arab: 1

8. táblázat: A szülők nyelvtudásának a vizsgálata (’B’ iskola)

A 26 szülő összesen 23 nyelvvizsgával rendelkezik, ezek megoszlása azonban nem arányos,
Az alapfok dominál (13), míg felsőfokú nyelvtudással csupán egy lengyel anyanyelvű házaspár
rendelkezik.
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A szülők nyelvtudása a ’C’ iskolában:
(16 szülő adatai)
Nyelvtudás foka:
Apa:
Anya:

Felső
Angol:1
Német: 1
Orosz:1

Közép
Angol:1
Német:1
Német:1

Alap
Angol:2
Német:1
Angol:3
Német:1
Orosz:1

9. táblázat: A szülők nyelvtudásának a vizsgálata (’C’ iskola)

A 16 szülő összesen 14 nyelvvizsgával rendelkezik, ezek nagyrésze azonban alapfokú (8).
A szülők nyelvtudása a ’D’ iskolában:
(31 szülő adatai)
Nyelvtudás foka:
Apa:

Anya:

Felső
Angol: 3
Német:1
Cseh: 1
Magyar: 1
Angol: 1
Orosz: 1

Közép
Angol: 4
Német: 2
Orosz: 1
Olasz: 1
Francia: 1
Angol: 3
Német: 1

Alap
angol: 3
orosz: 3
francia: 1
szlovák: 1
angol: 6
orosz: 3
német: 1
francia: 1
olasz: 1

10. táblázat: A szülők nyelvtudásának a vizsgálata (’D’ iskola).

A 31 szülő összesen tehát 41 idegen nyelvet beszél. A nyelvek aránya itt a legváltozatosabb.
Angolul 20-an beszélnek, ezen kívül még 7 más idegen nyelv van képviselve. Természetesen
az anyanyelvként beszélt bolgárt és csehet nem számítottam be. A számok így is azt mutatják,
hogy a szülői nyelvtudás itt szignifikáns jellemzője a kéttannyelvű programok iránt érdeklődőknek. Külön megjegyzendő, hogy két apa nem magyar anyanyelvű, hanem orosz, illetve francia
(így értelmezhető a magyar nyelvvizsga), két anya anyanyelve pedig cseh, illetve bolgár.
A szülők nyelvtudása az ’E’ iskolában:
(20 szülő adatai)
Nyelvtudás foka:
Apa:

Anya:

Felső
Német:1

Német: 1
Spanyol: 1

Közép
Angol: 3
Spanyol:1
Orosz: 1
Angol: 2

Alap
angol: 1

angol: 1
német:1

11. táblázat: A szülők nyelvtudásának a vizsgálata (’E’ iskola)

A 20 szülő mindössze 13 nyelvvizsgával rendelkezik, amely 4 nyelv között oszlik meg.
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A szülők nyelvtudása az ’F’ iskolában:
(28 szülő adatai)
Nyelvtudás foka:
Apa:

Anya:

Felső
Angol: 2
Német:2
Francia: 1
Román: 1
Angol:1
Német: 2
Portugál: 1

Közép
Angol: 5

Alap
angol: 3
német: 2
magyar:1

Angol: 8
Német:3
Olasz: 1

angol: 3
német:2
francia:1

12. táblázat: A szülők nyelvtudásának a vizsgálata (’F’ iskola)

A 28 szülőnek összesen 39 nyelvvizsgája van, köztük10 felsőfokú, és feltűnő az angolul tudók magas aránya (24). Egy gyerekre átlagosan 2,5 nyelvvizsgával rendelkező szülő jut. Magyar nyelvvizsgával egy angol anyanyelvű apa rendelkezik.

Összegzés
A hat iskolára kiterjedő vizsgálat 80 tanulóra, az érintett populációnak mintegy 10-15%-ára,
összesen 159 szülői adatot felhasználva von le következtetéseket. Idén a 6 kéttannyelvű iskolába körülbelül 720-an jelentkeztek. A szám azért nem lehet pontosabb, mert volt olyan gyerek,
aki több iskolába is jelentkezett egyszerre. Az első hipotézisem, amely szerint nyelvtudás megváltozott tartalmának már nem felelnek meg a hagyományos nyelvoktatási módszerek,
a szülői válaszok alapján nagymértékben igazolódott. A nyelv, mint ismerethalmaz, vagyis iskolai tantárgy, valamint a nyelv, mint készség élesen elkülönül, és egyértelmű, hogy az utóbbira
nem lehet szert tenni akkor, ha hagyományos iskolai tantárgyként oktatják. Teljesítményképes
tudásához nem lehet heti 2 órában, és különösen nem csupán11 éves korban kezdve eljutni. A
szülők jól közelítették meg a kérdést, amikor úgy fogalmaztak, hogy „nem elég csak
a nyelvtant tudni, beszélni is kell a nyelvet”. Markáns a különbség a 20 évvel ezelőtti, és a jelenlegi helyzet között, ami a nyelvtudásnak a társadalomban elfoglalt helyét, szerepét jelenti.
Megfogalmazódott olyan szülői vélemény is, miszerint a normál tantervű angol nyelvoktatás
ugyanúgy sikertelenségre van ítélve, mint az ő diákkorában az orosz. A programra jelentkezők
nagy száma, a permanens túljelentkezés, és az egyre szaporodó kéttannyelvű iskolai osztályok
pontosan mutatják, hogy a társadalomban érzékelhető az igény a hatékony nyelvoktatásra.
A második hipotézisem szerint a társadalomnak egy jól körülhatárolható rétege érdeklődik
leginkább a kéttannyelvű program iránt. Ezek a magas kvalifikációjú, jól informált, külföldön járt,
és nyelveket beszélő szülők. A 80 potenciális elsőosztályos adatainak felmérése során világosan kirajzolódott, hogy a társadalomnak egy magasan kvalifikált, jól képzett rétege kívánja
gyermekét elsősorban kéttannyelvű iskolába íratni. A 160 szülő közül 86 rendelkezett felsőfokú
végzettséggel (egyetem vagy főiskola). Csupán 8 szülő akadt a 160-ból, akinek legmagasabb
végzettsége a 8 általános volt. A felsőfokú végzettek között azonban nagy a szóródás, nem találtam jellegzetes foglalkozási csoportokat. Az a feltételezés, hogy a nyelveket beszélő szülők
részesítik elsősorban előnyben a kéttannyelvű programot, szintén igazolódott.
A 160 szülő összesen 171 nyelvvizsgával rendelkezik. Megjegyzendő, hogy a vizsgált iskolák
között lényeges eltérés mutatkozott mindkét vizsgált területen. Az ’A’, ’D’ és ’F’ iskolák szülői
összetétele nagyobb mértékben mutatta az említett tendenciákat, míg a másik három iskola, de
különösen az ’E’ jelű, az átlaghoz jobban közelít. Ez főleg a földrajzi elhelyezkedéssel magya-
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rázható. Ugyanakkor a ’C’ iskola esetében más okot kell keresni, hiszen belső kerületi iskoláról
van szó.
További szempontok vizsgálata még árnyaltabb eredményeket hozhat, és ugyancsak érdekes lehet a vidéki iskolák ilyen irányú vizsgálata is. Mindezek majd a készülő disszertáció részét fogják képezni. Mindezek a vizsgálatok feltehetőleg hozzájárulnak majd annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy milyen igények kielégítésére jelentek meg hazánkban
a hatékony nyelvoktatás alternatívájaként a kéttannyelvű általános iskolai programok

FÜGGELÉK
Kérdőív a magyar–angol kéttannyelvű általános iskolai programra jelentkező gyermekek
szülei számára
Tisztelt Szülők!

Kovács Judit, az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója vagyok. Doktori disszertációt
készítek az általános iskolai magyar-angol kéttannyelvű oktatás témájában. Az Önök közreműködése nagymértékben segíti munkámat, hiszen az alábbi kérdésekre csakis Önök tudják a választ. A válaszokat természetesen névtelenül kérem. Segítségüket nagyon szépen köszönöm.
1. Kérem, aláhúzással vagy az információ megadásával válaszoljon az alábbiakra:
Állandó lakhelye: Budapest Nagyváros
Város
Község
A gyermek édesanyjának és édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége és foglalkozása:
Anya:
Apa:
A gyermek szüleinek idegennyelv-ismerete. Kérem, zárójelben jelezze az nyelvismeret fokát
(alapfokú-középfokú-felsőfokú):
Anya:
Apa:
Éltek-e Önök idegen nyelvterületen?

Ha igen, mennyi ideig (hónap vagy év):

Hol?:
A gyermek élt-e huzamosabb ideig idegen nyelvterületen?

Mennyi ideig?

Hol?:
2. Hogyan szerzett tudomást kéttannyelvű általános iskolai program létezéséről?
a) az óvódában hívták fel a figyelmét
b) TV-ből, rádióból, újságból értesült róla
c) olyan ismerőseitől hallott róla, akiknek a gyermeke ilyen iskolába jár
d) az iskola saját tájékoztatójából
e) máshonnan, mégpedig:
3. Az iskola és a lakóhely kapcsolatáról úgy gondolja, hogy gyermeke:
a) 15-20 perc alatt eljut az iskolába
b) 35-40 perc alatt jut el gyermeke az iskolába
c) 40 percnél több időt vesz igénybe a tömegközlekedés
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d) autóval fogja elvinni gyermekét az iskolába
4. Kérem, fejtse ki 1-2 mondatban, mit tud Ön a kéttannyelvű programokról.

5. Ön szerint milyen gyerekeknek való a kéttannyelvű oktatás?
a) akik jó képességűek
b) akiknek a szülei is beszélnek nyelveket
c) akik tanulmányaikat majd külföldön akarják folytatni
d) minden gyereknek
6. Fontos-e Önnek, hogy angol tannyelvű iskolába járjon gyermeke, vagy más nyelv is szóba
jöhet, amennyiben kéttannyelvű a program?
7. Amennyiben az előző kérdésre az a válasza, hogy csakis az angol program jöhet számításba, kérem, soroljon föl néhány szempontot, amelyek miatt Ön az angolt választja.

8. Mit gondol, milyen előnyökkel járhat gyermeke számára egy kéttannyelvű iskola a normál
tantervű iskolához képest?

9. Amennyiben nem sikerül gyermekének a felvételije a választott iskolába, melyik alternatívát
fogja választani az alábbiak közül:
a) normál tantervű iskolát, ahol a nyelvoktatás a 4. vagy 5. osztálytól kezdődik
b) olyan iskolát, ahol első osztálytól tanítanak angolt
c) olyan iskolát, ahol elsőtől emelt óraszámban tanítanak angolt
d) másik kétnyelvű iskolát
e) másmilyen tagozatos (pl. testnevelés, ének-zene, stb.) osztályt
10. Mit gondol, miben különbözik egy kéttannyelvű programot végzett gyerek nyelvtudása a
normál tantervű osztályban végzett gyerek nyelvtudásától?

11. Hogyan tervezi Ön gyermeke nyelvtanulását a gyermek 18 éves koráig
a) az angolt fogja folytatni angol-magyar kéttannyelvű középiskolában
b) az angol mellé második idegen nyelvet is el fog kezdeni még az alsó tagozaton
c) csak a felső tagozaton kezd el második idegen nyelvet
d) csak a középiskolában kezd el második idegen nyelvet
e) egyéb
12. Ön szerint mennyiben változtak meg a nyelvtanulással és a nyelvtudással szemben támasztott követelmények ahhoz az időhöz képest, amikor Ön járt iskolába?

Lőrincz Ildikó
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Győri általános iskolások nyelvválasztási motivációi
Tárgyszavak: nyelvválasztás, nyelvi fogékonyság, alsó tagozatos nyelvoktatás, attitűdök,
motivációs rendszer, nyelvpedagógia, módszertan

Bevezető
A célnyelvi kultúra tanulását nem illeszthetjük be egyszerűen ötödikként a nyelvi készségek
sorába, mivel az első perctől jelen van a nyelvtanulás folyamatában. Sőt, annak megkezdése
előtt is, hiszen mindenkiben élnek a kollektív tudatból átszármaztatott, magától értetődő, implicit
ismeretnek számító reprezentációk, sztereotípiák a minket körülvevő világról, amelyek attitűdjeinket meghatározzák, és gondolkodási keretként, valamint a motivációt elősegítő, illetve gátló
tényezőként tanulási folyamatainkat irányítják.
A reprezentáció vagy képzet Denise Jodelet meghatározásában1 a tudásnak egy olyan társadalmilag kialakított formája, amelyet az adott közösség minden tagja hallgatólagosan tudomásul vesz és elfogad, és amelynek feladata az, hogy az adott közösség mint egységes társadalmi csoport működjön. Vagyis attól lesz valaki egy közösség tagja, ha az ott érvényes hallgatólagosan elfogadott értékrendszert és megismerési kategóriákat magáévá teszi, bár ez az
azonosulási folyamat nem tudatos.
A sztereotípiák a leginkább megkövesedett reprezentációk, amelyek François Poirier szerint végletekig leegyszerűsített formát öltenek, azért, hogy átadásuk a lehető legegyszerűbb legyen, és hogy ily módon leegyszerűsítve a legkülönbözőbb kontextusban is felhasználhatóvá
válnak. Ezzel az egyén illetve a közösség eléri azt, hogy fogalmi kerete összhangban marad
önmagával a mássággal való szembesülés esetén is. A sztereotípiák bizonyos sémák szerint
működnek, például kialakulásuknak története van, általában az általánost az egyessel azonosítják, vagy pedig innáta tulajdonságokat egy osztályba sorolnak elsajátított ismeretekkel stb.2
Összességében tehát a sztereotípiák az ismeretek első lépcsőjének tekinthetők, és mint
ilyenek a nyelvtanítás során számításba veendők a nyelvi és kulturális célkitűzések meghatározásánál. Ugyanakkor hosszú távon éppen megkövesedett jellegük miatt a tanulás gátjává válnak. Felderítésük és objektiválásuk tehát a sikeres nyelvtanulás záloga.

A vizsgálat célja és problematikája
A vizsgálat során a francia, angol és német nyelvvel kapcsolatos attitűdöket kívántam feltárni győri általános iskolás nyelvtanulók körében. A német nyelvterületek közelsége, a német
nyelvű befektetők jelenléte a régióban, valamint történelmi hagyományok következtében a német a leginkább beszélt idegen nyelv az Észak-Dunántúlon, így Győr térségében is. Dörnyei,
Csizér és Németh országos felmérése alapján 1999-ben az iskolai nyelvtanításban a diákok
82,6 százaléka tanult németül3. Ugyanakkor az angol nyelvet az utóbbi években egyre több diák választja, 1999-ben 33,3 százalékuk. A francia nyelv Magyarország nyugati régiójában

1

2

3

CANDELIER, MICHEL: Categoriser les représentations. Notions en question 2. Szerk.: Coste, D. Paris,
CREDIF- Université René Descartes, 1997. 45.
CAIN, ALBANE: L ’enseignement de la civilisation, langues vivantes, seconde cycle. Paris, Collection
Lycée, 1988. 34–35.
CSIZÉR KATA–DÖRNYEI ZOLTÁN–NÉMETH NÓRA: Az idegen nyelvek tanulásával kapcsolatos attitűdök
változása az általános iskolások körében az 1990-es évek Magyarországán. Modern Nyelvoktatás,
2001. december 23.
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a kevésbé elterjedt nyelvek kategóriájába tartozik4. Dörnyeiék szerint a teljes egyéb nyelvi kategóriában regisztrált tanulók száma alig haladja meg itt a 4 százalékot. A nyelvek népszerűségét tekintve a kutatócsoport regionálisan szignifikáns eltérést mutatott ki a vizsgált 13-14
éves korosztályban több térségben, így az Észak-Dunántúlon is. Az 1993-as adatfelvételi hullámhoz képest az angol nyelvet preferálók száma 1999-re 2,25-ről 2,37-re nőtt, ami szignifikáns
eltérést jelent. Az adatok szerint a teljes Dunántúlról elmondható, hogy a 8. osztályosok szívesebben tanulnak angolul, mint németül, bár számszerűen a német nyelv tanulása dominál. A
francia nyelv népszerűsége nem változott a vizsgált időszakban.5
A fent említett országos kutatás nyomán fel kívántam mérni, hogy milyen tényezők befolyásolják a gyerekek nyelvválasztását egy győri általános iskolában, és hogy ők hogyan látják a
választást befolyásoló tényezőket a nyelvtanulási folyamat elején, két év, illetve négy év távlatából. A tanulók által említett motivációk alapján következtethetünk arra, hogy milyen reprezentációk élnek a célnyelvről a forrásnyelvi kultúrában.

A MINTA:
A mintát a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulói alkotják. A vizsgált életkor a 3. az 5. és
a 7. osztály, amelyet a nyelvtanárokkal egyeztetve választottunk ki, aszerint, hogy az életkor és
az idegen nyelv tanulásában eltöltött idő alapján hol kaphatnánk jellemző eredményeket.
A Kodály Zoltán Iskolában a gyerekek az első idegen nyelvet (német vagy angol) az első osztályban, a második idegen nyelvet 2. osztály 2. félévében illetve 3. osztályban választhatják,
ezért jelöltük ki ezt a korosztályt a nyelvtanulás kezdetén ható reprezentációk feltérképezéséhez. A továbbiakban a kétévenkénti lépést azért tartottuk indokoltnak, mert ez véleményünk
szerint elég hosszú időtartam ahhoz, hogy a gyermekek nyelvi és kulturális kompetenciáiban
végbement változás kimutatható legyen.
A mintát alkotó populáció 3. osztályban angol nyelvből 18 fő, német nyelvből 10 fő, francia
nyelvből 20 fő, az 5. osztályban angol 11 fő, német 17 fő, francia 11 fő, 7. osztályban pedig angol 9 fő, német 19 fő, francia 18 fő.

A KÉRDŐÍV:
A vizsgálat kérdőíves módszerrel készült, amelyet a Candelier-Brennecke6 szerzőpáros
dolgozott ki
A kérdőív megbízhatóságát az szavatolja, hogy a kérdéseket egy több mint 430 francia és
német diákot magába foglaló mintán végzett interjús vizsgálat eredményei alapján állították
össze, és ezekből a kérdésekből adaptáltuk a kérdőívet magyar forrásnyelvi környezetre.
A kérdések a francia minta szerint az alábbi motivációs körökre utaltak:
– alkalmazkodás a társadalmi környezethez,
– a nyelv tanulásához fűződő megnyilatkozások, pl. a nyelv nehézségi foka, összetettsége,
– kapcsolatteremtés keresése külföldiekkel,
– a közvetlen környezet befolyása (szülők tanácsa, döntése),
– ismertség (korábbi találkozás a célnyelvvel, valamint a célnyelvi kultúrával),
– hasznosság (magánéletben, szakmai életben, a tanulmányok során),
– a nyelvről alkotott esztétikai reprezentációk.
A kérdőív zárt válaszokat kért, egy utolsó egyéb észrevétel kategóriától eltekintve.

4

5
6

korábbi adatokhoz lásd WATTREMEZ, MICHEL: Enquête sur l’enseignement du français dans le
primaire et le secondaire en Hongrie. Bp., Francia Nagykövetség Kultúrális és Pedagógiai Együttműködési Osztálya, 1997. Kézirat.
Csizér-Dörnyei-Németh: 2001: 26.
CANDELIER-HERMANN-BRENNECKE: 1993
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A vizsgálat eredményei:
A vizsgálatot 2002 február. hetében végeztem el. A kérdőívek feldolgozása az alábbi
eredményeket adta.

Nyelvválasztást befolyásoló tényezők:
ANGOL NYELV

Az angol nyelvről alkotott reprezentációk alapján már 3. osztályban egy globális nyelv képe
rajzolható meg. Ez a korosztály azért választotta ezt a nyelvet, mert a környezetében valaki beszél angolul (16/18), mert nagyon elterjedt nyelvről van szó (14/18) és mert az angol nyelv ismerete hasznos főleg a szabadidő eltöltésében (utazás (15/18), internetezés (13/18). A nyelv
nehézségi fokát alig említik (1/18), az esztétikai reprezentációk pozitívak (szép hangzás: 7/18).
Az angol nyelvet általában a szülők választották (12/18), de ezzel a választással a gyermek is
azonosul, hiszen 11 fő emellett bejelölte, hogy az angol nyelvet ő akarta tanulni.
5. osztály
Az ötödik osztályban mind a 11 megkérdezett megemlíti, hogy az angol nyelv rendkívül elterjedt. Második érvként már a hasznosság jelenik meg: 10 fő a továbbtanulásnál és a majdani
munkavállalásnál előnyösnek tartja az angol nyelv ismeretét. Vagyis az egzisztenciális tényező
már 10 évesen számottevően befolyásolja a nyelvtanulók nyelvválasztását, és ez egyértelműen
a környezet hatásaként könyvelhető el. A társadalmi környezethez való alkalmazkodás jele
ugyanis, hogy a tanulók több mint 80 százaléka szerint a szülők döntöttek
a nyelvválasztás kérdésében, 72 százalékuk környezetében pedig angolul jól beszélő családtag vagy barát él, ami mintakövetésre utal. A pragmatizmus elsőségét bizonyítja az is, hogy
a diákok alig utaltak a nyelv, mint rendszer jellemzőire. 3 tanuló szépnek találja az angol nyelvet, 3 pedig könnyűnek, a többiek ezt a kérdést nem tartották fontosnak. Viszonylag kevesen
említik nyelvválasztási tényezőként a célnyelvi kultúra ismeretét (4/11), ami valószínűleg arra
utal, hogy nem azonosítják a médiákban az angolszász országokról közölt képet egy adott célnyelvi országgal.
7. osztály
Hasonló tendenciák mutatkoznak a 13 évesek körében, mint az ötödikes korosztályban.
A hetedikes tanulók kivétel nélkül hasznosnak találják az angol nyelv ismeretét mind a szakmai
életben, mind a szabadidő eltöltésében. Továbbra is erős a környezet hatása: szülők vagy barátok tanácsai a nyelvválasztáskor (8/9). Az elterjedtséget szintén az egész csoport megemlítette. A célnyelv ismerete kapcsán 7 tanuló említi a célnyelvi kultúra ismeretét, 6 pedig
a nyelvtanulást megelőző angol nyelvi tapasztalatokat. Érdekes, hogy ez az előző korosztályban nem szerepelt. Mivel egyéb tantárgyak keretében (történelem, irodalom, földrajz) már foglalkoztak a célnyelvi országokkal, ezt integrálhatták a nyelvi ismeretekbe. Örvendetes, hogy a
tanulók több mint a fele említi a kiváló pedagógust, ami azt bizonyítja, hogy a hiteles, jól felkészült nyelvtanár valóban megtartó erejű a nyelvek tanulása során.
Összességében az angol nyelv választásakor felmerülő tényezők vizsgálatakor egy globalizációs nyelv képe rajzolódik ki. Ez a nyelv nem szépségével, nyelvi rendszerének gazdagságával tűnik ki a többi nyelv közül, hanem elterjedtségéből fakadó hasznával. 7. osztályra a nyelvvel
kapcsolatos esztétikai reprezentációk eltűnnek, átadják helyüket a hasznosság elvének.
A környezet hatása már a nyelvtanulás korai szakaszában erős, és végig fennmarad.

NÉMET NYELV
3. osztály:
A német nyelvről alkotott kép több ponton hasonlít az angol nyelv imázsához, de eltérések
is mutatkoznak.

LŐRINCZ ILDIKÓ

269

Az angol nyelvhez hasonlóan a nyelvválasztáskor itt is döntő a környezet befolyása, elsősorban a szülők tanácsa (10/10). A tanulók azonban maguk is szívesen tanulják a nyelvet, mert
7 tanuló saját maga választotta, ami a környezethez való alkalmazkodásra utal. A német nyelvterület közelsége, az anyanyelvi beszélők jelenléte és a német nyelvű televíziós csatornák jelentős száma magyarázza, hogy mind a 10 megkérdezett tanuló már ismertnek tekintette a
német nyelvet, és ezt mint nyelvválasztási tényezőt említette. A nyelvtudás felhasználhatósága
még nem domináns érv, csak az utazások kapcsán említik hasznosságát (9/10).
A német nyelvet a nyelvtanulás kezdetén könnyűnek találják, ez talán a korábbi ismertség pozitív hatása. A metanyelvi tudatosság csírájának tekinthető, hogy 4 tanuló hasznosnak tartja
a német nyelvtudást egy új nyelv tanulásakor. Ezen tanulók közül 3 fő az első osztályban választott német nyelv mellé 2. osztály második félévében második nyelvként felvette a francia
nyelvet. Ez, az előbb említett ismertségi tényezővel együtt számunkra azt támasztja alá, hogy
érdemes a nyelvi fogékonyság kialakításának lehetőségét már alsó tagozatban számításba
venni, mert a tanuló 9 évesen is képes felismerni a nyelvi rendszerek, kódok jellemzőit, hasonlóságait stb., és ezt felhasználja egy új idegen nyelv elsajátításakor.
5. osztály
Az ötödik osztályosok nyelvválasztását a válaszok alapján a környezethez való alkalmazkodás motiválta elsősorban. 15 fő a szülő tanácsára kezdett németül tanulni, 15 fő említi, hogy
környezetében beszél valaki németül, ezért a tanulási nehézségek leküzdésében számíthat
segítségre. Súlyozottabban jelentkezik a hasznosság, mint motívum, még elsősorban a szabadidő eltöltésében (12/17), de a munkavállalás során is (11/17). A nyelvtanulási tapasztalatokra utal, hogy 6 tanuló szerint a német nyelv segít egy új nyelv elsajátítása során.

A nyelvről alkotott reprezentációk ebben a korosztályban némi változást mutatnak a 3. osztályhoz képest. Már csak 3 tanuló tartja könnyűnek a német nyelvet, viszont elterjedtsége 7 tanuló esetében volt választást motiváló tényező. Emellett az ötödik osztályosok számára is fontos a jó nyelvpedagógus, az említések száma 7 fő.
7. osztály
A hetedik osztályosok a hasznosságot említették a legtöbben, elsősorban a munkavállalás
kapcsán (14/19), ez valószínűleg a közeli pályaválasztás hatása. A környezethez való alkalmazkodás ugyanúgy jellemzi ezt a korosztályt, mint a fiatalabbakat, 16 fő a szülő tanácsára választotta a nyelvet és csak 6 tanuló említette, hogy ez a saját akarata szerint (is) történt.
A pragmatikus megközelítés túlsúlyára utal az is, hogy a kapcsolatteremtést jelentősége csökken, mint célt már csak 9 fő említi, pedig 15 fő szerint a német nyelv elterjedt nyelv. A nyelvvel
kapcsolatosan esztétikai megjegyzést csak egy fő tesz, (szép), ellenben 3 fő kifejezetten nehéznek találja.

Összességében a német nyelv választásakor az angolhoz hasonlóan a környezet hatása
nagyon erős, mivel a szülők, családtagok gyakran beszélnek németül, és így a diákok számíthatnak a segítségükre, valamint korábban már hallották a környezetükben a célnyelvet. A nyelvválasztás pragmatizmus szempontjai 3. osztályban még kevéssé jellemzőek. de 5. osztálytól
megerősödnek, majd a pályaválasztás előtt végképp döntővé válnak. Fordított arányban tűnnek
el fokozatosan a nyelvvel kapcsolatos esztétikai reprezentációk. Véleményünk szerint azért találhatják nehéznek 7. osztályban a tanulók a célnyelvet, mert eltűnik az integrációs motiváció,
amely a kultúrával való azonosulást célozza, és a diákok, némi túlzással már csak a sikeres
boldogulás eszközének tekintik.

FRANCIA NYELV:
3. osztály 20 fő

270

GYAKORLATI

NYELVPEDAGÓGIA

A harmadikasok a kapcsolatteremtés (19/20 fő) és a hasznosság (18/20) után említik az
ismertséget (17 a célnyelvi kultúrára és 16 a célnyelvre), majd a francia nyelv elterjedtséget
(16) és a jó tanár szerepét (16). 14 fő számára a francia nyelv szépsége vonzó. A környezet
hatása kategóriában a szülők állnak az első helyen (11/20), de a kortárs csoport, testvér, barátok is láthatólag befolyásolják a nyelvválasztást (9/20). Nagyon érdekes, hogy a harmadikasok
fele (10/20) könnyű nyelvnek tartja a francia nyelvet, ami eltér a francia nyelvről általában Magyarországon alkotott képtől. Ennek az lehet az oka, hogy a szóbeli kezdőszakasz során játékos formában, dalokkal, mondókákkal vezeti be a pedagógus őket a nyelv hangzásvilágába,
mondattanába. Ez az eredmény arra is felhívja a figyelmet, milyen fontos a jó, életkorhoz adaptált nyelvtanítási módszer már a nyelvtanulás kezdeti szakaszában is.
5. osztály
Az ötödikeseknél az első helyen a hasznosság áll (11/11 a szakmai életben illetve 10/11)
de rögtön második helyen egyforma számban említik a kapcsolatteremtés lehetőségét, a nyelv
szépségét valamint a jó tanárt. Az ismertség szintén fontos tényező számukra is: 8-8 fő találkozott valamilyen formában korábban a célnyelvvel, vagy hallott a célnyelvi kultúrákról. Fontos
szerepet tölt be emlékeik szerint a szülők javaslata (8/11), a kortárs csoport befolyása viszont
nem számottevő. Az ötödikesek szerint is könnyű nyelvről van szó (6/11), és a fennmaradó
5 fő sem tekinti nehéznek a franciát. Hat tanuló támaszkodhat a közvetlen környezetére, ha
nehézségei támadnak a nyelvelsajátítás során.
7. osztály
A kapcsolatteremtés (18/18) után itt is a hasznosság áll, ami azért meglepő az ötödikesek
eredményéhez képest, mert a hetedikesek közelebb állnak a nyelvvizsgákhoz és a felvételikhez. A válasz azonban arra utal, hogy az ő motivációik alapján Gardner besorolása szerint
a nyelv nem puszta eszköz egy adott cél megvalósításában, hanem általában a nyelv segítségével a célnyelvi kultúra elsajátítására törekszenek. A kapcsolatteremtés fontosságát a tanulók
talán a francia anyanyelvi lektor jelenlétének köszönhetően emelték ki. Más nyelvekből a
vizsgálati minta tanulóinak nincs alkalmuk anyanyelvi tanárral dolgozni.

Az elterjedtség ebben a csoportban ismét előkelő helyen szerepel 16 említéssel, de kisebb
arányban említenek esztétikai megfontolásokat (11/18). A tanulás nehézségeire, a nyelv nehézségi fokára nem hivatkoznak. Ez talán egy objektívebb hozzáállásra utal. A szülők tanácsa
szintén fontos (16/18), valamint a tanulók szerint a francia nyelv komoly segítség egy új nyelv
elsajátításakor (15/18).
Összességében a francia nyelv választását elsősorban a kapcsolatteremtés vágya és
a hasznossági tényező motiválja. A nyelvtanulás kezdetén fontos az esztétikai tényező. A győri
diákok nem tartják összességében nehéznek a francia nyelvet, valószínűleg a helyesen megválasztott pedagógiai módszereknek köszönhetően.

Összegzés
Ha a három idegen nyelvről alkotott képet a nyelvválasztási motivációk alapján összehasonlítjuk, akkor megállapítható, hogy az angol nyelv esetében a nyelvtanulás területén is kimutatható bizonyos globalizáció: ez a nyelv nem feltétlenül szép, viszont hasznos. Az életkor
előrehaladtával a hasznossági elv egyre inkább áttevődik a magán szférából a szakmai területre (továbbtanulás, munkavállalás). A német nyelvről alkotott kép alátámasztja Dörnyeiék megállapításait, vagyis a legtöbb tanuló a térségben ezt a nyelvet tanulja, de népszerűsége
a tanulmányi idő növekedésével csökken, és a tanulók egyre nehezebbnek találják. A francia
nyelv választását mintha kevésbé irányítaná a pragmatizmus, ugyanis a hasznosság elve kevésbé hangsúlyosan jelentkezik, mint a másik két idegen nyelv esetében, viszont a kapcsolatte-
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remtés, a nyelvről alkotott esztétikai reprezentációk és a célnyelvi kultúra ismertsége több említést kap, mégpedig mindhárom korosztályban. Mivel a létszámokat és a reprezentációk összetettségét tekintve a francia nyelv az országos és regionális tendenciákkal ellentétben egyáltalán
nem marad el a másik két nyelv mögött, ez azt támasztja alá, hogy ha oktatásszervezési és
anyagi szempontok lehetővé teszik, a többnyelvűség támogatandó az intézményes nyelvoktatásban.

Solymosi Mária
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Gondolatok az idegen nyelvű írásbeli munkák értékeléséről
Tárgyszavak: íráskészség, javítási technika, gondolati szint, kulturális szint,
nyelvpedagógia, módszertan

Az előadás gondolatát a konferencia mottója, a 'Nyelvek és Kultúrák Találkozása' vetette
fel. Az USA-ban a University of Hawaii angol mint idegen nyelv tanszékén, a több lépésben készülő írás (process writing) tanításáról-javításáról szerzett tapasztalatomat szeretném közreadni, összevetve a nálunk hagyományosnak tekintett (end product) írás- javítási technikával. A
példaanyag angol nyelvű lesz.
A dolgozatban hivatkozom az idevágó szakirodalom eredményeire is, mert azok nagy merítésű, tudományos igényű felmérésekre építik állításaikat és érveiket. Az ott közölt eredményeket ugyanakkor a magyar gyakorló nyelvtanár szemszögéből kívánom bemutatni és értelmezni
azzal a céllal, hogy a mindennapi munkánk során esetleg hasznos ötleteket kaphatunk. A gyakorlati példákat pedig a saját írásbeli munkáimra adott tanári megjegyzésekből válogattam,
amiket az említett egyetem kredit értékű írás-kurzusán vendéghallgatóként, aktív résztvevőként
kaptam.
Mindenki őriz valamilyen emléket diákkorából a tanáraik írásbeli értékeléséről.
1. Melyik értékelést fogadták diákként szívesen:
– egy jegy az írás végén,
– több jegy: tartalom, nyelvtan, helyesírás,
– egy jegy plusz szöveges értékelés, ami dicséret vagy kritika?
2. Ha arra gondolunk, hogy tanárként a jelenben vagy a jövőben a diákjaink írásbeli munkáját kell értékelni, milyen kérdések és problémák jutnak az eszünkbe?
A kérdéseket továbbgondolva nem hiszem, hogy bármelyikünk nagy jelentőséget tulajdonítana annak, hogy ’piros vagy zöld’ tollal javítsunk? A javítás technikájára vonatkozó, látszólag
lényegtelen kérdés ugyanakkor más megközelítésben tartalmi, tanári magatartásbeli vagy kulturális különbségként is értelmezhető, ami a két összevetendő javítási technika szimbólumaként is felfogható.
Ki ne ismerné jól a helyzetet? A diák megírja a feladatot, amit a tanár piros tollal kijavít és
egy jeggyel értékel. Főként a nyelvi hibákat javítja, esetleg egy szöveges, összefoglaló megjegyzést ír alá, inkább kritikát, mint dicséretet. Ezzel a művelettel mintegy lezárul a feladat,
a tanár-diák kommunikáció.
Felmerül a kérdés: Ettől vár a tanár fejlődést, azt, hogy a hibák többet nem fordulnak elő?
Bizonyosan vannak olyan diákok, akik szinte ’memorizálják’ a javított hibákat, de nagyobb
a valószínűsége annak, hogy a diák a többnyire negatív tanári visszajelzést, a túl irányító, utasító, sablonos megjegyzésekkel ellátott véleményt átfutja, de a javasoltakat figyelmen kívül
hagyja, az a további munkáira csekély hatást gyakorol.
Tapasztalatom szerint a mi kultúránkban a direkt, utasító javítási technika az általános gyakorlat. A tanár sok energiát felemésztő direkt hibajavítása, a hibásnak vélt gondolatmenet átfogalmazása a diák helyett, sem a nyelvi pontosságot, sem a tartalom továbbgondolását nem
szolgálja a várt mértékben. Ezenkívül a tanár félre is értheti a diák hiányosan kifejtett gondolatait.
A dolgozat azt a kérdést kívánja vizsgálni, hogy a tanár milyen javítási technikával segítheti
és teheti hatékonyabbá a hallgató íráskészségének fejlődését?
A már említett két megközelítést kívánom összevetni: az egyszeri változatban elkészült írás
(end product) szokásos javítási technikáját és a több lépésben, folyamatos korrekcióval készülő
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munkák (process writing) kimunkálása során adódó javítási és értékelési lehetőségeket. Ez
utóbbi íráskészség fejlesztési mód 'portfolio' keretben is összefogható, ami nagyon hatékony
módja a tudatos íráskészség fejlesztésnek.

Az írást tanító-javító tanár különböző kérdésekkel szembesül:
1. Milyen típusú írásbeli munkát kérjen a diáktól; 1. egyszerre (end product) vagy 2. több lépésben, piszkozatban (process writing) készülő írást?
2. A több lépésben készülő íráskor a folyamat mely pontján avatkozzon be; csak a végén,
vagy minden lépésnél?
3. A diák írásban kifejtett gondolataihoz fűzzön-e megjegyzést vagy a nyelvi hibákat javítsa?
4. A nyelvi hibák javításán túl mennyi figyelmet fordítson a szövegkohézió és koherencia,
a szövegépítés és szövegszerkesztés különböző aspektusaira?
5. Javítson-e minden hibát?
6. Szövegszerűen, teljes mondatokkal fejezze ki véleményét vagy javítási jeleket használjon?
7. Van-e jelentősége, hogy milyen színű tollal javít?
8. A diák milyen típusú tanári véleményt fogad szívesen, meg fogja-e érteni a javítás szándékát stb.?
Tudatosan nem érintem a műfajok szintjének kérdését, hiszen a személyes élményen alapuló fogalmazás javítási szempontjai különbözhetnek egy szakmai cikk összefoglalójának jellemzőitől. Így csak a téma általánosabb elemeit kívánom vizsgálni, mintegy továbbgondolásra
ajánlani.
Kiindulásként a több lépésben készülő írás (process writing) javításának jellemzőit tekintem. A folyamatos javítással kimunkált írás során a tanár nem megoldja a javítás feladatát, azt
rábízza a diákra. Többnyire csak jelzi a hiba helyét, mintegy indirekt úton vezeti rá a diákot,
hogy ő maga vegye észre a saját hibáit és ki is javítsa azokat. A javítás egy folyamat, legalább
két változat (piszkozat) készül el, mire kialakul a végső forma. Ezalatt a tanár a diákkal interakcióban van, szellemi párbeszéd folyik írásban közöttük. Az íráskurzus feltétlen eleme
a ’konferencia’, ami szóbeli konzultációt jelent a javítás értelmezésének ellenőrzésére.

A TANÁR SZÖVEGES MEGJEGYZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:
1. Helye a javítandó írásban: (1) csak a margón, (2) csak az írás végén, (3) kombinált megoldás, (4) az írás elején egy összegző, figyelemirányító vélemény (ritka).
Ha az idő engedi, kombinált megoldást célszerű alkalmazni. Egyrészt a lapszélen, közvetlenül az adott probléma mellett közöljük a véleményünket, aminek nagy előnye a közelség. Valószínűleg hatástalan, sőt nevetséges lenne egy megjegyzés a szöveg végén, ami pl. a 2. paragrafus 4. sorában ejtett hibára utalna vissza. Másrészt az írás végén átfogóbb véleményt is
adunk.
Ha sok a javítandó írás és szorít az idő, egy átfogó, világos záró vélemény a kívánatos. Az
írás végén több a hely, így világosabb, jobban olvasható és alaposabb is a vélemény. Az egész
írás átolvasása lehetővé teszi a pontok fontossági sorrendjének felállítását.
2. Hossza (a szavak száma) szerint:
rövid (1-5 szó), átlagos (6-15 szó), hosszú (16-25 szó), nagyon hosszú ( 26- szó)
3. Típusa
Az idézetek az írást javító tanár megjegyzései. ( )-ben a szituációk esetenkénti magyar
nyelvű, a javított szövegre vonatkozó értelmezését adom.
a. információ kérés/kérdés formájában
„So you changed from the human'egg' selling topic?!” (Úgy tűnik, témát váltottál. Miért?)
„Did you try searching for an opposing view?” (Megvizsgáltad az ellentétes álláspontot? Ha
nem, tedd meg.)
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„What does this mean?” (Hogy érted ezt? Fejtsd ki.)
„Why did you choose the least favorite?” (Miért választottad a kevésbé szimpatikus témát?
Ez meglepő.)
„Would it be different in Hungary?” (Hogy van ez Mo-on? Ez érdekel)

b. kérés/kérdés formájában
„Can you provide an example, here?” (Adj egy példát)
c. kérés/állítás vagy felszólítás formájában
„Transition” (A paragrafusok közötti átmenet nem sima. Egészítsd ki.)
„You could still use a bit more organization & some transitions.” (Még mindig lehetne jobban
szerkesztett és símább az átmenet.)
„Introduce in your own words.” (Az idézetet saját szavaiddal vezesd be.)
d. további információ adás, indoklás kérése
„In your next draft, I’d like to know more about the subjects (those who took the survey),
number of participants, age, ethnicity,etc.”
e. pozitív kommentár, dícséret
„Sounds good.” (beírva a sorok közé, amire pontosan vonatkozik)
„Looks good.”
„Maria- I like the way you explored the topic more fully.
You really gave a description of sequential development!”
f. nyelvtanra, helyesírásra vonatkozó megjegyzés
„You need to include retrieval date.”
„Put this at the end of your next draft.”
„Space.” (Hagyj ki egy leütést)
„Underline titles of journals.”
„Maybe make this bold.”
4. Szubjektív modális elemei
a. nincs ilyen elem a megjegyzésben
b. van ilyen elem :lexikai: „maybe, please, might...”
szintaktikai: „Can you add an example here?”
pozitív megnyilvánulás: „You've raised some good points, but.”
5. Szöveg-specifikussága
a. általános: „nice introduction”, „Good example”
b. szöveg-specifikus: „.....in your opinion”
Lehetőség szerint szövegspecifikus véleményt, megjegyzést fűzzünk a szöveghez.
Pl.: „I like this example about your sister.”
„I'm confused by your argument here.”
„You have really cleared up this point since your last draft.”
6. Személyre szóló
A javító tanár nevén szólítja meg az írás készítőjét, mintegy párbeszédet kezdeményezve
ezzel. A pozitív és negatív vélemény aránya legyen kiegyensúlyozott. Ha a véleménynyilvánítás
csak dícséret, a hallgató nem motivált az adott rész javítására, és azt sem érti, hogy több pozitív megjegyzés ellenére miért is kapott alacsony érdemjegyet.

A JAVÍTOTT ÍRÁS KEZELÉSE:
1. a tanár a papírra írott szöveget javítja, hagyományos módon
2. a diák lemezen adja be az írást, a tanár abba javít bele, majd lemezt cserélnek,
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3. a tanár E-mail-en küldi a véleményt.
Az elektronikus kommunikáció előnye az olvashatóság, a gyorsaság. A tanár kézírása nem
zavarja a diákot az értelmezésben, nagy létszámú csoportok írásait is könnyebben lehet kezelni, a diákot pedig a technológia kezelésére ösztönzi. Ez lesz valószínűleg a jövő útja. Jelenleg
a tanárok többsége még a papír-toll megoldást választja.
Visszatérve a korábban feltett kérdésre. Piros, vagy zöld tollal javítsunk? A piros a tiltással
társítható, így a kategórikus tanári magatartás eszköze. Természetesen a jó tanár-diák viszonyt
nem befolyásolja a toll színe, de a több lépésben készülő írások kézi javításának elfogadott
eszköze nem a piros toll.

A TANÁR ÉRTÉKELÉSÉNEK A HATÉKONYSÁGA A DIÁK SZEMSZÖGÉBŐL
A tanár az írásbeli munkák javításakor általában a következő magatartást követi:
(1) nem fejt ki véleményt, (2 ) dícsér, (3) bírál vagy (4) dícsér és bírál is.
A diák a következőképpen fogadja a tanár fent említett értékelő megnyilvánulását:
1. Az első esetben a tanár egy hatékony motiváló eszközt enged ki a kezéből.
2. Önmagában a dícséret, a hibák azonosítása nélkül nem motiváló egy egyetemi-, főiskolai hallgató számára.
3. A bírálat már megrázóbb élmény. A meglepődés, szégyenérzés, sértődés, düh valami
ellenreakciót vált ki, így talán fejlődést is eredményez.
4. A leghatékonyabb, ha a tanár jelzi, rámutat a hallgató hibájára és dícsérő megjegyzést
is fűz az arra érdemes részekhez. Az értékelés bíráló része nem hagy közömbösen,
a dícséret pedig önbizalmat ad és a javításra serkent.
Több szerző széleskörű felmérésre alapozva összesíti a hallgatóknak az anyanyelvi és idegen nyelvű írásaikat javító tanár megjegyzéseivel kapcsolatos véleményét. (Cohen, 1987;
Ferris,1995b; Hedgcock & Lefkowitz, 1994; Leki, 1990a; Radecki & Swales, 1998.
A felmérésekben megkérdezett diákok arról számoltak be, hogy azért hagyják figyelmen kívül a tanár megjegyzését, mert sok esetben nem értik azt pontosan, sőt ellenérzésük van
a tanár javító szándékú próbálkozása iránt. Így a javítás nem éri el a kívánt hatást. Ilyenkor a diákok különböző stratégiákat alkalmaznak a számukra nem teljesen érthető megjegyzések, jelek tisztázására; megkérdezik a tanárt vagy társaikat, szótárban, nyelvtankönyvben utánanéznek a megoldásnak stb.
A felmérések arra a kérdésre is keresik a választ, hogy a diákok milyen tanári véleményt
fogadnak szívesen?
A válaszadók a nyelvtani hibák javítását szívesebben végzik a tartalomra vonatkozó megjegyzéseknél, mivel azok konkrétan értelmezhetőek. Ugyanakkor a több lépésben készülő
írásnál az első piszkozatban tartják célszerűnek a tartalmi és szerkezeti hibák javítását, míg
a nyelvtani hibákat csak a továbbiakban. Nincs addig értelme a mondatszintű javításnak, amíg
az átfogalmazás új helyzetet teremt.

JAVÍTSUNK-E MINDEN HIBÁT?
A még mindig jórészt tekintélyelvű magyar oktatásban a tanári tekintély dominál, a diák alárendelt szerepű, így sokszor nem kellően bízik abban, hogy maga is meg tudja oldani a feladatot. Ha nem kap direkt, világos utasítást a tanártól, hogy hogyan és mit javítson, azt hiszi, hogy
minden rendben van, el sem gondolkodik a problémán.
A több lépésben, folyamatos korrekcióval készülő munkákban a tanár nem javít ki minden
hibát minden piszkozatban. Az 1. változatban csak a gondolatokat és a szerkesztést véleményezi, a 2. változatban a nyelvi hibákat.
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PORTFOLIO
A PORTFOLIO az írás folyamatának és az elkészült írott munkáknak egy átfogó értékelési
modellje, ami folyamatos visszajelzésre, tanár-diák közötti folyamatos 'párbeszédre', véleménycserére és értékelésre épül.

JELLEMZŐI:
1. gyűjtemény (collection)
akár egy nagy archivum része, egy kurzus, program, tantárgy összegyűjtött anyaga
2. válogatás (selection)
a tanár által kitűzött célnak megfelelően tükrözi a folyamatot és tartalmazza az eredményt
3. önértékelés (reflection)
a szerző írásban beszámol az egyes anyagok írásának folyamatáról, összehasonlítja a különböző feladatok során tapasztaltakat, majd összegzi, hogy maga az írás mennyiben változtatta meg az író szemléletét, mennyiben vált tudatosabb íróvá
4. beszámoló (communication)
az íróról magáról, elvárásairól, az írás körülményeiről
5. értékelés (evaluation)
a folyamat érétkelése és az író viszonya ehhez.
A portfolio-rendszer maga is tükrözi a ciklikus, az újraértékelés elvére épülő írástanítást,
a tanár-diák párbeszédét a tanulás folyamatában.

ELŐNYEI:
1. segíti, megerősíti a folyamatírás technikáját: ciklikus átértékelés, visszatekintés, a tanár és
a diáktársak véleményének figyelembevétele
2. írások sorozatát hozza létre, piszkozat-tisztázat
3. az író áttekinti és ezáltal tudatosítja saját fejlődését
4. a portfolio értékelés-sorozata az írást mint alkotó folyamatot tükrözi és nem egy záró értékelést képvisel
5. kritikai szemléletet kíván a diáktól, a saját munkájának, eredményének értékét erősíti és
hangsúlyozza a saját felelősségét a fejlődésben. ez teszi önálló, tudatosabb íróvá a hallgatót
6. a túlélő mentalitásra kevesebb az esély, nem a minimum teljesítményen van a hangsúly
7. összesített eredményt ad, így a folyamat egyes lépéseinél lehetővé teszi az őszinte, nyílt
kritikai véleményt, anélkül, hogy ez egy gyenge jeggyel társulna már a folyamat elején
8. a portfolio több műfajú írást is összefoghat, így még differenciáltabb a kép, többoldalú az értékelés, többféle értékelési módra is lehetőség van.

KORLÁTAI:
1. a végső jegy nem zárja ki a szubjektív elemeket, a megbízhatósága kétségbe vonható
2. készülhet 'külső' segítséggel.

Összegzés
Felmerül a kérdés, hogy a bemutatott technikákat milyen mértékben építhetjük be a nyelvoktatásunkba? Nem gondolom, hogy a ‘process writing’ vagy akár a ‘portfolio’ teljes rendszerét
követni kellene, vagy követni tudjuk az oktatás eltérő rendszere, időhiány vagy éppen a kulturális különbségek miatt. A fent ismertetett ’process writing’ technika egyes elemei ugyanakkor rugalmasan alkalmazhatók. Tanításom során a következő szempontokat veszem figyelembe:
1. Az értékelést igyekszem személyessé tenni, megszólítom a hallgatót.
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2. Az ismert írásjelekkel (Rigó) jelzem a nyelvi problémát, de nem írom be a szövegbe a megoldást.
3. Indirekt véleményeket szúrok be a szövegbe.
4. A hallgató maga értelmezi a problémát, oldja meg a kódot.
5. Egyénileg beszélem meg a hibákat.
6. A Portfolio mintájára igyekszem elérni, hogy az írásokat ’file’-ba gyűjtsék.
7. Nem mindig javítok piros tollal.
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Szalacsek Margit
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Házi feladat: délutáni nyűg, másolási feladat,
vagy a nyelvtanulás segédeszköze?
Tárgyszavak: házi feladat, ismétlés, önálló alkalmazás, egyéni stratégiák,
nyelvpedagógia, módszertan

A téma akkor kezdett el foglalkoztatni, amikor cikkeket, tanulmányokat olvastam arról,
hogy a nyelvoktatás nem elég hatékony Magyarországon. Továbbra is csak az ország lakosságának kis százaléka beszél nyelveket (Terestyéni 1996.), pedig manapság világos a nyelvtanulás fontossága. Arról is olvastam elemzést, hogy a nyelvórák unalmasak, egyhangúság jellemzi
őket, ami természetesen nem segíti az intenzív tanulást (Nikolov 1999). A következő ösztönzést az adta az előadás megírására, amikor arról értesültem, hogy a gimnáziumi nyelvi érettségi középszintű nyelvvizsgává alakul majd, és a siker érdekében egyes középiskolákban 2-ről 3ra vagy 4-re emelték az idegen nyelv(ek) óraszámát.
Hogyan függ mindez össze a házi feladat problémájával? Úgy, hogy véleményem szerint
sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tanulók önálló tanulására, mert az áhított nyelvvizsgához (vagy nyelvi érettségihez) a heti 3 vagy 4 iskolai óra ugyanúgy nem elegendő, mint a
korábbi heti két óra. A házi feladat valószínűleg ugyanolyan fontos eleme a hatékony nyelvtanulásnak, mint az érdekes és tartalmas tanóra. Mégis, a tanórákat gondosan megtervezzük,
tantervbe szerkesztjük, miközben a házi feladat esetleges feladat marad.
Középiskolás diákjaim eleinte rossz néven vették tőlem, hogy sok házi feladatot adtam, és
az addigi 8-10 megtanulandó új szóhoz képest rendszeresen 30-40 szót kellett óráról órára
megtanulniuk sok más feladat megoldása mellett. Hogy van az, hogy természetesnek vesszük,
hogy a történelem lecke fölött akár két órát is el kell tölteni, a magyar fogalmazásra és
a tananyag megtanulására, vagy 5-6 matematika feladatra szintén rámehet akár két óra is (vagy
több), ugyanakkor az angol (vagy más nyelvi) leckére 15-20 perc is elég? A nyelv semmivel
sem könnyebb tantárgy egyik említett érettségi tárgynál sem, sőt a hatékony tanulásnak van
néhány olyan eleme, amely más tárgyakra nem jellemző. A tanulónak szabályokat kell megtanulnia, szavakat kell memorizálnia, majd a szavakat és a nyelvtant nyelvi megnyilatkozássá
alakítva megfelelő helyzetekben kell alkalmaznia, és a rájuk adott reakciókat megértenie. A helyzetek nyelvenként más és más kulturális háttérhez kapcsolódnak, jelentősen eltérhetnek az
anyanyelvben megszokott helyzetektől és a helyzetekben tipikusnak számító megnyilatkozásoktól. Ezen kívül a beszédhelyzetekben azonnal kell reagálni, nincs idő utánanézni annak,
amire nem emlékszünk, vagyis készség szintre kell fejleszteni a megtanult anyagot, nem elegendő benne jártasságra szert tenni. Ennek tükrében végképp nem érthető, hogy a nyelvi házi
feladatok miért nyúlfarknyiak, hiszen az idegen nyelv készséggé fejlesztéséhez hosszú és rögös út vezet.
Ha megnézzük az angol nyelvkönyveket, azt tapasztaljuk, hogy bár általában arra törekednek, hogy mind a négy készséget (a magyar kiadású könyvek az alapkészségeken kívül még a
fordítási készséget is) fejlesszék, házi feladat céljára szánt, didaktikai céllal előre megtervezett
feladatokat nem, vagy csak elvétve tartalmaznak. Az angol kiadású könyveknek ez általában
nem is célja, hisz a többségüket Angliában szervezett nyelvtanfolyamok tananyagának szánták.
Márpedig ott, ahol a nyelvtanulók anyanyelvi környezetben élve naponta megmerítkeznek a
nyelvben és kultúrában (legtöbbször napi 4-6 nyelvóra mellett!), nem szükséges ragaszkodni a
házi feladathoz. A mi oktatási helyzetünkben azonban elengedhetetlennek tartom. Nyelvvizsgaelőkészítés sem képzelhető el intenzív és önálló munkára épülő nyelvtanulás nélkül.
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Mindezek ellenére, ha megnézzük a didaktikákat és a nyelvoktatásról szóló szakirodalmat,
azt találjuk, hogy a házi feladatot legfeljebb érintik olykor-olykor, de fontosságának megfelelően
nem tárgyalják. Nagy Sándor – talán a legbővebben szólva a témáról – a következőket írja
(Nagy S. 1997): (A házi feladat) „olyan speciális pedagógiai tevékenységnek tekinthető, mely
a tantárgyak egymást követő tanítási órái közötti szerves kapcsolatot leginkább biztosítja.” Véleménye szerint a tanóra feladata az új ismeretek közvetítése, elsődleges rögzítése és alkalmazása, otthon pedig az ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, valamint további
gyakorlása a feladat. Minél magasabb osztályba jár a tanuló, annál inkább produktív jellegűnek
kell lennie a feladatoknak, amelyek megoldására azonban már az órán alaposan fel kell készíteni őket egyéni vagy csoportos feladatok megoldása során, valamint a feladott lecke világos
elmagyarázásával. „... a házi feladat – mely jellegénél fogva szóbeli tanulás, írásbeli, rajzos
vagy gyakorlati feladatmegoldás, vagy egyszerűen gyakorlás egyaránt lehet – akkor szolgálja
célszerűen az oktatási folyamatban megoldandó didaktikai feladatokat, ha az ismeretek elsajátítása és alkalmazása szempontjából szükséges és a tanulók felkészültségének megfelelő
egyéni foglalkozásokra sajátosan alkalmas tevékenységekkel egészíti ki a tanítási órákon végzett munkát.” A magyar nyelvű szakdidaktikák (az angol nyelvre vonatkozóan) még ennél is kevesebb fogódzót adnak. Medgyes Péter (1997. 27.) szerint fontos a házi feladat, saját diákkoráról írja:” Ha a tanár rendszeresen bevasalta a házi feladatot, csipkedtem magam, ha nem, hajlamos voltam bliccelni.” A krétától a videóig című könyvben (1996), amelyet biztosan haszonnal
forgathat minden kezdő és gyakorló tanár, csak utalások találhatók a házi feladatra. Egy óratervből azt látjuk, hogy az órán szóban elkészített dialógus leírása a házi feladat, (73.), és hogy
a házi feladat számonkérése a következő óra bármely szakaszába beilleszthető egy ügyes átvezető mondattal. Ján László az angol nyelv intenzív oktatásáról írt kitűnő munkájában (1985)
írja a következőket: „A realitások azt kívánják, hogy kiaknázatlan erőforrásainkat tárjuk fel.
Gazdaságosabb óratervezéssel, az otthoni munka szerepének hangsúlyozásával,
a tanulók motiváltságának növelésével, az egyes feladatok fontossági és megvalósítási sorrendjének megváltoztatásával mostoha körülmények között is lehetséges az oktatás hatékonyságának emelése.” (9.)
Mind Medgyes Péter, mind Ján László az intenzív oktatás mellett foglal állást. „Az intenzív
nyelvoktatás híve vagyok. Az első 2-3 évben magas óraszámot írnék elő, mondjuk heti 5-6
órát. Azután ritkítanám az órák számát, ezzel párhuzamosan hozzászoktatnám tanítványaimat
az önálló munkához (kiemelés tőlem). Ilyen föltételek mellett 5-6 év elegendőnek látszik az első
idegen nyelv oktatására.” (Medgyes 1997. 71.) Ján László felsorolja, más országokban
milyen óraszámban tanítanak idegen nyelvet, és az adatok azt mutatják, hogy még a keleteurópai országokban is magasabb óraszámban folyik a nyelvtanítás, mint nálunk (Norvégiában
pl. heti 8, Romániában heti 5 órában). (Ján 1985. 13). A fentieket azért tartottam fontosnak elmondani, mert jól látható, hogy vagy sokkal nagyobb óraszámra lenne szükségünk a hatékonyabb oktatáshoz, vagy kénytelenek vagyunk sokkal nagyobb mértékben építeni az otthoni
tanulásra. Manapság, amikor a nyelvvizsga mielőbbi megszerzése a cél, az a tanár képes hatékony lenni, aki házi feladattal bővíti ki a rendelkezésére álló kevés időt. (Különben csak az a
tanuló számíthat rá, hogy megfelel a nyelvvizsga követelményeinek, aki magántanárhoz jár –
aki egyébként szintén csak akkor lesz sikeres, ha rengeteg otthoni munkát ad fel a diákjának,
amit aztán gondosan be is hajt rajta.) Ahogy közeledik az új típusú érettségi, fokozottan fontossá válik, hogy a házi feladatot más szemmel nézzük.
Annak kiderítésére, hogy jelenleg milyenek a házi feladattal kapcsolatos nézeteink, megkértem a saját kollégáimat, hogy töltsenek ki egy rövid kérdőívet házi feladat adási szokásaikkal
kapcsolatban. 12 kollégám töltötte ki a kérdőívet, és a válaszokból a következő derül ki: Heten
mindig adnak házi feladatot, öten nem mindig. A leggyakoribb házi feladat típus a „gyógymondat” fordítás (nyelvtani szerkezeteket tartalmazó mondatok fordítása magyarról idegen
nyelvre), a fogalmazás, és a szövegértési feladat. A tanárok negyede néha megtervezi, három-
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negyede nem tervezi meg a házi feladatot. Öt tanár írta azt, hogy a diákok a házi feladattal fél
órát töltenek el otthon, négy tanár szerint fél óránál többet, három tanár szerint pedig egy óra
kell hozzá. A házi feladatok legtöbbször mind a megelőző, mind a következő órával kapcsolatban vannak (59%), 33%-ban az előző órához, 8 %-ban a következő órához kapcsolódnak. A
feladatok ellenőrzése frontális osztálymunkában történik.
A legfőbb tanulságnak azt látom, hogy az egyéni tanulással töltött idő rendkívül kevés, hogy
ritkán ellenőrizzük a házi feladatot mi magunk, hogy a feladat legfőbb célja a gyakorlás és a
bevésés, kevéssé az önálló alkalmazás.
A házi feladatnak szervesen kell illeszkednie az oktatási-tanulási folyamatba, ugyanakkor
fontos lépés kell, hogy legyen a kognitív készségek fejlesztésének sorában. Az oktatásitanulási folyamatot az „ismeretszerzés és alkalmazás fázisainak egymást követő és egymásba
hatoló ciklikus változása” jellemzi (Nagy Sándor 1997. 110).
Mik az ismeretszerzés módjai a nyelvi órán? Általánosságban azt mondhatjuk, hogy
– a tanári magyarázat,
– szabályok tanulmányozása megfelelő kézikönyvekben,
– szövegek értelmezésével és példák alapján nyelvtani szabályok és nyelvi jelentés
kikövetkeztetése,
– tananyagtól függően egyéb könyvekből szerzett információk,
– egyéb.
Bár az ismeretszerzés általában órai anyag, a középiskola felső osztályaiban és a felsőoktatásban középhaladóhoz közelítő szinttől kezdve a fentiek bármelyikét adhatjuk házi feladatnak is, ha beleilleszthető a munka menetébe.
Milyen alkalmazásokkal élhetünk?
Alapszinten a megszerzett ismeretek mindenfajta gyakorlási módját alkalmazásnak tekinthetjük. „A gyakorlás célja, hogy a megtanulandó nyelvi elem bevésését segítse, és lehetőséget
adjon a tanulóknak, hogy magabiztosan használják azt.” (Holló–Kontráné–Tímár 1996. 61). A
gyakorlásnak négy formáját említik:
– a kötött (drillezés, az új elem formáját gyakoroltatja),
– az irányított, (az új elemet nagyon kötött helyzetben gyakoroltatja),
– az ellenőrzött ( a gyakorlás irányított, de a szituáció variációs lehetőségeket kínál) és
– a szabad gyakorlást ( önálló használat).
A nyelvtanuló elvileg e gyakorlási formák bármelyikét képes önállóan is elvégezni, mégis
szerencsésebb, ha a házi feladat az utóbbi két típushoz tartozik. Az első két feladattípus
ugyanis jellegénél fogva monoton, kihívást nem jelentő másolási feladattá válhat, ami az
önálló tanulás folyamán ronthatja a motivációt (Dubin-Olshtain 1977. 28). A házi feladat írásakor a tanuló elvileg egyedül van, magára van utalva. Ha az órai individuális tevékenységek során nem szoktattuk őket hozzá, sok diákot béníthat ez a szituáció, ha valami teljesen új dolgot
kell egyedül elvégeznie. A magasabb szintű, nagyobb nyelvi önállóságot igénylő feladatok
megoldására tehát fel kell készíteni a diákjainkat oly módon, hogy fokozatosan oldunk meg feladatokat frontális osztálymunkában, kiscsoportokban, majd egyénileg is már a tanórán, ezután
megfelelő instrukciókkal látjuk el a tanulókat az otthoni irányított vagy önálló, produktív feladatok elvégzéséhez. Tapasztalatom szerint a kreativitást, képzelőerőt igénylő feladatokat (fogalmazás, képleírás, elkezdett írásmű folytatása, dialógus írása) gyakran kétféle okból találják a
nyelvtanulók nehéznek: először is nincs ötletük, gondolatuk róla, és csak másodsorban szokott
gondjuk adódni az idegen nyelvi kivitelezéssel.
A feladatok tervezésénél az ismeretszerzés-alkalmazás ciklusain kívül a tanulásnak
a Bloom taxonómiából örökölt, ma is helytálló és nagyon lényeges szintjeinek fejlesztésére is
gondolnunk kell. A választott tankönyv feldolgozásakor az egyes egységek közé iktassunk
olyan feladatokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a puszta ismeret és megértés szintjéről az
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alkalmazás és az ezeknél lényegesen magasabb rendű műveletek, az analízis, szintézis, majd
pedig az értékelés szintjére emeljék a tanulókat.
A produktív házi feladat egyúttal azt is jelenti, hogy a visszacsatolásnak is egyéninek kell
lennie, hiszen minden tanuló megoldása más lesz. A tanórán a didaktikák szerint nem szabad
többet tölteni a feladatok ellenőrzésével az óra egyharmadánál, különben az óra lesüllyed
a puszta házi feladat ellenőrzés szintjére. A tanárok a túlterhelés és időhiány miatt aligha vállalhatják, hogy minden egyes házi feladatot mindig beszedjenek, a következő órára gondos aprólékossággal kijavítsanak (pedig ha erre mód lenne, mennyit emelne az is a munka hatékonyságán!). Ki lehet azonban találni más ellenőrzési módokat:
– teszt vagy nyelvtani kiegészítéses feladat megoldását írásvetítőn kivetítjük,
– párba rendezzük a diákokat, és egymás munkáját értékelik,
– 3-4 fős csoportokba rendezzük a tanulókat, közösen értékelik a csoport tagjainak munkáit, és a legsikeresebb művet olvassák fel,
– egy előzőleg beadott munkát kivetítünk, és közösen elemezzük (mindig másét),
– a legjobb diákokból alakított „bírálóbizottság” választja ki két legjobb dolgozatot (fordítást,
fogalmazást).
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a házi feladatra, mint otthon rendszeresen végzett
önálló tanulási tevékenységre nagyobb mértékben kell támaszkodnunk, ha a nyelvtanulás
hatékonyságát emelni szeretnénk. A tanulókat rendszeres otthoni munkára kell szoktatnunk.
Amikor az éves tanmenetet tervezzük, figyelmet kell fordítanunk a tanulók tervszerű otthoni tevékenységeinek alapos átgondolására is, és csoporttól, közvetlen céltól függően egyéni stratégiákat alakíthatunk ki az otthoni munka hasznossá tételére. A házi feladatoknak egyrészt az általunk használt tankönyv anyagának folyamatos és zökkenőmentes megtanítása és begyakoroltatása, készséggé fejlesztése a célja, másrészt nagyon fontos az is, hogy az otthoni munkák
során a nyelvtanuló megtanuljon egyedül, segítség nélkül bánni különféle nyelvi anyagokkal, és
létrehozni olyan írásműveket, amelyekre a való életben is szüksége lehet. A feladatok tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a feladatok segítsék a nyelvtanulót eljuttatni a puszta ismeret
és megértés szintjeiről az alkalmazás, ideális esetben pedig magasabb rendű műveletek, az
analízis és szintézis szintjére is. Eközben szem előtt kell tartani, hogy a házi feladat nem lehet
túl könnyű sem, túl nehéz sem, mert mindkettő aláássa a tanuló motivációját és rontja a teljesítményt.
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Szőke Edit
VESZPRÉMI EGYETEM

Magyar és orosz anyanyelvű diákok
nyelvtanulási stratégiahasználatának vizsgálata
Tárgyszavak: nyelvtanulási stratégiák, angol mint idegen nyelv, orosz anyanyelv, SILL,
nyelvpedagógia, módszertan

Bevezetés
Az idegennyelv-elsajátítás területén végzett kutatások figyelemreméltó kognitív variációkat
illetve különbségeket mutattak ki a felnőtt nyelvtanulók körében. Ezek között megtalálható
a motiváció, intelligencia, hozzáállás, személyiségi tényezők, tanulói típusok éppen úgy, mint
a nyelvtanulási stratégiák.
Korábbi kutatások (pl. Oxford, 1996. Yang 1992.) felvetették, hogy bár a nyelvtanulási
stratégiák – „taktikák illetve tudatos, specifikus lépések, melyek használatával a tanulók fejlesztik jártasságukat a célnyelvben.” (Sheorey 1999.) – fontos szerepet játszanak az egyéni nyelvtanulási folyamatban, úgy tűnik, hogy az etnikai és kulturális háttér által meghatározott stratégiák esetében alapvető hasonlóságot lehet felfedezni a tanulók stratégia-használata között. A
kulturális háttér és a stratégia-választás közötti kapcsolattal több tanulmány is foglalkozik (pl.
Oxford 1996-ban kiadott tanulmány gyűjteménye). A témával foglalkozó tanulmányok összehasonlíthatósága jó, mivel adatgyűjtéshez egységesen a SILL-t (Strategy Inventory for Language
Learning) használják (Oxford 1990). Ez lehetővé teszi annak megállapítását, hogy különböző
kulturális háttérrel rendelkező tanulók azonos, avagy eltérő stratégiákat használnak-e.
Jelen tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálja közel 200 magyar és orosz anyanyelvű,
az angol nyelvet idegen nyelvként tanuló egyetemista stratégiahasználatát. A tanulmány olyan
információk birtokába juttat, melyek alapján megvizsgálhatjuk, hogy az angol nyelvet nagyjából
hasonló körülmények között tanuló, de különböző kultúrával és oktatási rendszerrel rendelkező
csoportok (esetünkben magyar és orosz) a nyelvtanulási folyamat során hasonló vagy eltérő
stratégia-használatot mutatnak-e.

Módszer
ALANYOK
A tanulmányt 99 magyar (Veszprémi Egyetem, Veszprém) és 95 orosz (Urali Műszaki
Egyetem, Jekatyerinburg) egyetemista körében elvégzett felmérés alapján készítettem. A hallgatók önként vettek részt a felmérésben, név nélkül. Életkoruk 18 és 45 év között volt. A magyar alanyok közül 67 férfi, (67,7 %) és 32 (32,3%) nő, az orosz alanyok közül 50 férfi (52,6 %)
és 45 nő (47,4%). A diákok egyetemi tanulmányaik során heti 4 órás nyelvi képzésben vettek
részt.
csoport
magyar
orosz
összes

férfi
67
50
117

nő
32
45
77

összes
99
95
194

1. ábra. A felmérésben résztvevő alanyok demográfiai adatai
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ESZKÖZ
Mivel a tanulmány célja két, különböző anyanyelvű (magyar és orosz) nyelvtanuló csoport,
az angol, mint célnyelv tanulása során használt nyelvtanulási stratégiáinak vizsgálata volt, választásom a SILL-re (Strategy Inventory for Language Learning) esett (Oxford 1990). Ez a kérdőív tipikusan az angolt idegen nyelvként tanulókat célozza meg és már nagyon sok tanulmány
elkészítéséhez használták fel különböző etnikai és kulturális háttérrel rendelkező, mintegy
10.000 alany vizsgálatára (Kaylani 1996). Oxford és Burry-Stock (1995) a SILL pszichometriai
tulajdonságait vizsgálva azt állítja, hogy a nyomtatásban megjelent tanulmányok és
tudományos cikkek alapján „úgy tűnik, a SILL az egyetlen olyan, a nyelvtanulási stratégiák
vizsgálatára alkalmas eszköz, amely megbízhatóságát és validitását alaposan ellenőrizték
többféle módon is” (4. old.).
A SILL a stratégiákat hat fő csoportba osztja:
1. memória stratégiák (9), pl. rímfaragás, csoportosítás
2. kognitív stratégiák (14), pl. analízis
3. kompenzáló stratégiák (6), pl. következtetés egy szó jelentésére a szövegkörnyezetből
4. metakognitív stratégiák (9), pl. gyakorlási lehetőségek keresése
5. affektív stratégiák (6), pl. idegesség, szorongás leküzdése
6. szociális stratégiák (6), pl. együttműködés a célnyelv beszélőivel
E stratégiák mindegyike kapcsolatban áll a többivel és egymást erősítik.
Az alanyok egy csoportja (a Veszprémi Egyetem angol szakos hallgatói) a kérdőív eredeti,
angol nyelvű változatát, a többi magyar hallgató a SILL magyar nyelvű fordítását, az orosz hallgatók a SILL orosz nyelvű fordítását kapták kézhez.
A kérdőív 50 állítást tartalmaz, az alanyoknak ötpontos (Likert) skálán kell válaszaikat bejelölni 1-től (= soha, vagy majdnem soha) 5-ig (= mindig, vagy majdnem mindig). Green és Oxford (1995), valamint Oxford és Burry-Stock (1995) szerint a SILL belső konzisztenciális megbízhatósági együtthatója 0,93 és 0,98 között van. Ebben a tanulmányban az általános alfa
együttható 0,86 volt a magyar és 0,89 az orosz minták esetében.

ADATGYŰJTÉS ÉS ANALÍZIS
A diákok tanórán töltötték ki a kérdőívet, miután biztosítottuk őket arról, hogy a felmérés
névtelenül történik és az adatokat kizárólag kutatási célra használjuk fel. A kitöltést vezető kollégák előzőleg részletes tájékoztatást kaptak, ami alapján a kitöltés közben felmerülő esetleges
kérdésekre válaszolni tudtak, valamint biztosítani tudták azt, hogy a kitöltés minden esetben lehetőleg azonos körülmények között történjen.
Az adatfeldolgozás során először a demográfiai adatokat összegeztem, majd a t-teszt segítségével megvizsgáltam az általános stratégiahasználatot mind az egyes, mind a hat SILL
kategória viszonylatában. A stratégiahasználat vizsgálatához a már számos tanulmányban
használt, Oxford és Burry-Stock (1995. 12.) által javasolt három fokozatot használtam én is:
gyakori (3,5 vagy magasabb átlag), közepes (2,5 és 3,4 közötti átlag) és ritka (2,4 vagy alacsonyabb átlag).

Eredmények
1. ÁLTALÁNOS STRATÉGIAHASZNÁLAT ÉS AZ EGYES STRATÉGIÁK HASZNÁLATA
Az általános SILL átlag a magyarok esetében 2,63 volt (szórás=0,38), az orosz diákok esetében 2,8 (szórás=0,48), a fent említett háromfokozatú skála beosztása szerint közepes stratégiahasználattal (2,5 és 3,49 közötti átlag). A SILL 50 stratégiája közül a magyar diákok esetében csak 4 ütem (8%) jelzett magas stratégiahasználatot, azaz lépte át a 3,5-es átlagértéket,
25 ütemnél (50%) találtam közepes és 21 ütemnél (42%) ritka stratégiahasználatot. Az orosz
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anyanyelvű diákok esetében magas stratégiahasználatot 7 ütemnél (14%), közepes használatot 29 ütemnél (58%) és ritka használatot 14 ütemnél (28%) találtam.
Az általános átlag a magyar diákok esetében 2,63 míg az orosz diákok esetében 2,8 (mindkettő közepes stratégiahasználatot mutat). Az egyes SILL stratégiák használatára vonatkozó
átlagok a magyaroknál 3,96 –1,04 közé estek. Ez a tartomány az orosz diákoknál 4,13 és 1,28
között volt. A csoportonként öt leggyakrabban és az öt legritkábban használt stratégiák listáját a
2/a és 2/b ábra mutatja.
Kategória és a stratégia rövidített változata
magyar
SZOC
KOMP
MET
KOGN
MET
orosz
MET
MEM
KOMP
KOGN
KOGN

sorrend

átlag

szórás

Megkérem a beszélőt, hogy beszéljen lassabban.
Ha nem jut eszembe a szó, másikat használok helyette.
Figyelek, ha angolul beszélnek a közelemben.
Megpróbálok nem szó szerint fordítani.
Megpróbálom kitalálni, hogyan lehetek jobb angolból.

1
2
3
4
5

3,96
3,88
3,84
3,51
3,43

0,98
0,95
0,97
1,12
1,08

Figyelek, ha angolul beszélnek a közelemben.
Megjegyzem a szavak helyét a lapon.
Megpróbálom kitalálni a szó jelentését.
Megpróbálok példát keresni angolul.
Gyorsan átfutom a szöveget, majd lassan újra elolvasom.

1
2
3
4
5

4,13
3,67
3,66
3,62
3,56

0,92
1,08
0,94
1,01
1,14

átlag

szórás

2/a. ábra Az öt leggyakrabban használt stratégia

Kategória és a stratégia rövidített változata

sorrend

magyar
MEM
AFF
MEM
MEM
AFF

Rímek segítségével jegyzem meg az új szavakat.
Beszélek az érzéseimről.
Eljátszom az új szavakat.
Szókártyákat használok.
Az érzéseimet leírom egy naplóba.

46
47
48
49
50

1,7
1,53
1,44
1,23
1,04

1,04
1,02
0,83
0,63
0,24

Orosz
MEM
KOGN
MEM
KOGN
AFF

Szókártyákat használok.
Kedvtelésből olvasok angolul.
Rímek segítségével jegyzem meg az új szavakat.
Feljegyzéseket, leveleket írok angolul.
Az érzéseimet leírom egy naplóba.

46
47
48
49
50

1,69
1,61
1,61
1,54
1,28

1,11
0,82
0,84
0,79
0,83

2/b. ábra Az öt legritkábban használt stratégia

2. STRATÉGIAHASZNÁLAT A HAT SILL KATEGÓRIA SZERINT
Ez esetben az adatokat aszerint vizsgáltam meg, hogy a hat SILL kategóriát milyen gyakorisággal használták az alanyok. A magyar hallgatók esetében a hat kategóriából négy (kompenzáló, metakognitív, kognitív és szociális) átlaga mutatott közepes használatot (átlagérték
2,5 és 3,49 között). A két fennmaradó csoport (memória és affektív) ritka stratégiahasználatot
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mutatott (átlagérték 2,5 alatt). Az orosz hallgatók esetében mind a hat kategória átlaga 2,5 és
3,49 közé esett, ami közepes stratégiahasználatot jelez.
A SILL kategóriák átlagai a magyaroknál pozitívan korreláltak egymással (p<0,05), bár
a korrelációs együtthatók meglehetősen alacsonyak voltak, 0,21 (a memória és affektív stratégiák között) és 0,63 (a szociális és metakognitív között) közé eső értékek. Az orosz diákoknál is
hasonló eredményt kaptunk, a korreláció pozitív, de alacsony értékű: 0,23 (affektív-kognitív) és
0,65 (kompenzáló-metakognitív) között. A SILL teljes átlaga és a hat kategória egyenkénti átlagai közötti korreláció mindkét diákcsoport esetében erősebb és statisztikailag szignifikánsabb
volt (p<0,01).

3. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Általános stratégiahasználat és az egyes stratégiák használata
A 99 magyar és 95 orosz diák általános stratégiahasználatának és az egyes stratégiák
használatának vizsgálatához szintén a t-tesztet használtam, mely segítségével meggyőződhettem arról, hogy a különbségek statisztikailag szignifikánsak-e. A t-teszt eredményei azt mutatták, hogy a két csoport között kimutatható szignifikáns különbség (p<0,05). Az orosz diákok általános stratégiahasználatának átlaga (2,8) magasabb volt, mint a magyaroké (2,63).
Szintén szignifikáns különbséget (p<0,05) lehetett kimutatni a memória stratégiák csoportjának átlagai (orosz átlag = 2,65; magyar átlag = 2,73) és az affektív stratégiák átlagai (orosz
átlag = 2,60; magyar átlag = 2,29) között. Ami az egyes stratégiákat illeti, az 50 stratégiából 21
esetében (42%) találtam szignifikáns különbséget a két nyelvtanuló csoport stratégiahasználata
között (5 memória, 6 kognitív, 4 kompenzáló, 3 metakognitív és 3 affektív stratégia). Két stratégia kivételével az orosz diákok átlagai minden esetben magasabbak voltak magyar társaikénál,
ami magasabb használati gyakoriságot jelent az orosz diákoknál. Ők az 50 SILL stratégiából 33
esetben (66%) mutattak magasabb átlagot, mint a magyar diákok.

Összefoglalás
A tanulmány elkészítésének célja az volt, hogy a SILL kérdőív segítségével gyűjtött adatok
alapján összehasonlítsam a magyar és orosz anyanyelvű tanulók által használt nyelvtanulási
stratégiákat. Választ kerestem arra a kérdésre, hogy vajon a magyar diákok stratégiai nyelvtanulási viselkedése hasonló, vagy különbözik az orosz diákokétól. A felmérés eredménye számos hasonlóságot de egyúttal szignifikáns különbségeket is kimutatott a két csoport stratégiahasználatában.
Fontos eredménynek könyvelhetjük el, hogy az orosz diákok sokkal gyakoribb stratégiahasználatot mutattak, mint a magyar diákok. Az orosz diákok szignifikáns különbséget mutattak
a memória stratégiák kategóriájában. Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy az orosz
diákok jobban támaszkodnak a memória stratégiákra a nyelvtanulás során (pl. megjegyzik az új
szó helyét a táblán vagy könyvben), mint magyar társaik. Emellett az orosz diákok az affektív
stratégiákat is előnyben részesítik (pl. jó teljesítmény jutalmazása). A memória stratégiák ilyen
gyakori használata hasonlít más, SILL-lel készült felmérések eredményeire, melyek az angolt
idegen nyelvként tanulók nyelvtanulási szokásait vizsgálták (pl. Oxford és Burry-Stock egyiptomi és kínai diákokon végzett felméréseket összegeztek, 1995). Ráadásul az orosz diákok – a
többit messze megelőző – magas metakognitív stratégiahasználata (átlag=3,04) is hasonlít
az előbb említett tanulmányok eredményeihez.
Eredményeink arra engednek következtetni, hogy lehet egyfajta alapul szolgáló közös vonás a tanulók nyelvtanulási stratégiái között, függetlenül az etnikai hovatartozástól vagy a tanulási környezettől. Amennyiben ez így van, akkor támogathatjuk Oxford és Burry-Stock
(1995. 18.) véleményét: „a stratégiák értékelésével (a SILL-hez hasonló eszközök segítségével) a tanárok segíthetnek tanítványaiknak felismerni a nyelvtanulási stratégiák használatának
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hatalmát, amely gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszi a nyelvtanulást”. Mivel a kutatási eredmények egyértelműen arra utalnak, hogy az angol nyelvi jártasság kapcsolatban áll
a stratégiahasználat gyakoriságával (Chamot 1993., Cohen 1990., Rubin 1990., Rubin és
Thompson 1994., Sheorey 1999., Sheorey and Dies 1997.), érdemes lenne megfontolni a
nyelvtanulási stratégiák megjelenését a tankönyvekben és a tanmenetekben is a magyar oktatási rendszer minden szintjén. A nyelvtanulók által már használatos stratégiák használatának
tudatosítása és az új, hatékony stratégiák megtanítása Oxford (1996) szerint olyan előnyökkel
járhat, mint „a motiváció erősödése, magasabb szintű teljesítés, nagyobb önállóság és magabiztosság, valamint képesség a tanulást folytatni a tanórát követően is” (229). Természetesen a
hazai angoltanárok számára a tanítási folyamatba foglalt stratégiai tréning nagy kihívást jelent,
tekintve a jelenlegi vizsgarendszert és diákjaink vizsga-orientált beállítottságát. De ennek a kihívásnak még mindig könnyebb eleget tenni, mint például megváltoztatni a jelenlegi vizsgarendszert. A legkevesebb, amit a tanárok megtehetnek az, hogy a tanulás során oly módon segítik a tanulóikat, hogy tudatosítják bennük legalább a már meglévő, nem tudatos stratégiahasználatot és buzdítják őket a stratégiák tudatos használatára.
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Elméleti nyelvpedagógia
Háry László – Huszti Judit
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Összhangban az EU nyelvpolitikai törekvéseivel
– az ECL nyelvvizsga
Tárgyszavak: nyelvoktatás, mérés, nyelvvizsgarendszer, harmonizáció,
nyelvpedagógia, módszertan

Az EU egységesítési törekvései között – a népek közötti kommunikáció és mobilitás elősegítése és motiválása érdekében – jelentős szerepet kapott a nyelvoktatásnak, az elért nyelvtudás mérésének, valamint a nyelvtudást igazoló bizonyítványoknak a harmonizálása. Az Európa
Tanács nyelvoktatási ajánlásait a Common European Framework-ben fogalmazta meg,
amely a nyelvoktatással, nyelvtudásméréssel foglalkozó szakemberek alapvető kézikönyvévé vált.
Magyarországon a rendszerváltás óta az oktatási tárcán belüli gyakori vezetőcserék ellenére az idegennyelv-oktatás fejlesztését pártállástól függetlenül minden oktatási kormányzat kiemelkedően fontos feladatának tekintette. A nyelvi képzés korszerű nyelvkönyvek és hatékony
módszerek bevetésével történő fejlesztése érdekében jelentős lépések történtek a nyelvtanárképzés volumenének növelésére, színvonalának fokozására, a nyelvkönyvválaszték növelésére. A nyelvoktatás korszerűsítése mellett a másik fontos feladat a nyelvvizsgáztatás reformja volt, amelynek megvalósítását az a szándék vezérelte, hogy az akkreditáció keretében fogalmazódjanak meg differenciáltan és egyben egyértelműen a nyelvoktatási-nyelvtanulási célok, s fokozódjék a motiváció is.
A magyarországi idegennyelvtudásról készült legutóbbi felmérés eléggé lesújtó eredményei
szükségessé is teszik, hogy az európai tendenciáknak megfelelő, a valós hazai és nemzetközi
igényeket tükröző, illetve kielégítő fejlődés induljon meg. E folyamatban fontos szempont, hogy
a magyar társadalom nyitottá váljék más népek megismerésére és megértésére, és hogy megfogalmazódjék bennünk a többnyelvűség, az élethosszig tartó tanulás és nyelvtanulás igénye.
Mindezek a törekvések egybeesnek az Európai Unió és az Európa Tanács célkitűzéseivel.
A 80-as évek végére a nagy, klasszikus nyelvvizsgarendszerek (Cambridge, Goethe stb.)
mellett egy sor újabb nyelvtudás-mérési rendszer jelent meg a nemzetközi nyelvvizsga-piacon.
E nyelvvizsgarendszerek döntő többsége a célnyelven, a vizsgázó anyanyelvének kiiktatásával
méri a nyelvtudást, vagyis a nyelvi közvetítői készség, azaz az anyanyelv és a célnyelv közötti
átváltási készség mérését nem tekinti céljának. Akadnak nyelvvizsgák, amelyek a lexikai
és/vagy grammatikai ismereteket külön is tesztelik, elvétve olyanok is, amelyek csak a szóbeli
vagy csak az írásbeli készségek meglétét ellenőrzik. A nyelvvizsgák többsége a komplex nyelvtudásról ad visszajelzést a vizsgázóknak, és általában minimum három szinten ellenőrzi a nyelvi készségek milyenségét, de vannak szép számmal olyanok is, amelyek 4, 5, 6, 9 vagy éppen
12 szintet különböztetnek meg az általuk kidolgozott nyelvtudásmérés során.
Az Európai Unión belül a tagországok közötti határok gyakorlatilag megszűntek, szabadon
átjárhatók, a jogszabályok széles teret engednek a munkaerő szabad áramlásának. Ennek ellenére a nyelvtudás, különösen a kevésbé elterjedt és oktatott nyelvek ismeretének hiánya az
egyén szempontjából mindmáig akadályozza egy külföldi munkahely megválasztását vagy egy
ösztöndíj elnyerését. Nem véletlen, hogy a nyelvi-kommunikációs nehézségek felszámolásáért
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jelentős lépéseket tettek az EU tagállamok az idegen nyelvi készségek fejlesztésére, az iskolai
és iskolán kívüli nyelvoktatás hatékonyságának növelésére. A statisztikák szerint az EU 15
tagállamában minden 100 ember közül átlagosan 45 képes az anyanyelvén kívül valamilyen
más nyelven is megértetni magát. A korosztályi megoszlás azt sejteti, hogy az említett arány
tovább fog növekedni, ugyanis míg az 55 évesnél idősebbeknek csak a 28%-a beszél legalább
egy idegen nyelvet, addig a 15–24 évesek több mint 60%-a rendelkezik kommunikációs feladatok ellátására alkalmas idegennyelvtudással. A kép persze nem homogén, mivel országonként
eltérő motívumai vannak a nyelvtanulásnak.
Lényegesen alacsonyabb az idegennyelv-ismeret szintje a volt szocialista országokban.
Magyarországot egy 1996-ös EU felmérés negatív példaként említi, mivel a kapott adatok szerint a régióban itt volt a legmagasabb az idegen nyelvet egyáltalán nem beszélők aránya. Bár
Csehország és Lengyelország sem büszkélkedik kimagasló nyelvtudási eredményekkel, ezekben az országokban a statisztikai adatok szerint kétszer annyian beszélnek angolul és németül,
mint Magyarországon. Igaz, ez az arány itt is 10% alatt van.
Az uniós tagállamokban, valamint a csatlakozni szándékozó országokban kimutatható idegennyelv-tudási hiányosságok felszámolását különféle EU projektek segítségével, az ezekre
biztosított központi pénzeszközökkel is igyekeznek elősegíteni. E projektek keretében egyrészt
a nyelvoktatási programok kidolgozását, másrészt a nyelvtudásmérést, a megszerzett nyelvi
ismeretek megbízható tesztelését és certifikálását ösztönzik és támogatják.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a munkaerő szabad áramlása feltételezi és szükségessé teszi
a bizonyítványok összehasonlíthatóságát, egyenértékűségük megállapítását. Ez nemcsak
a szakképesítésekre vonatkozik, hanem a nyelvtudást igazoló bizonyítványokra is. A munkavállalónak tudnia kell, milyen nyelvtudásra van szükség egy adott országban, adott munkakör betöltéséhez, és hogy ennek a nyelvtudásnak a meglétét milyen nyelvvizsga képes mérni és igazolni. Ugyanakkor a munkáltatónak is tudnia kell, hogy melyik vizsga képes az általa elvárt
nyelvtudás meglétét hitelesen mérni, minősíteni.
A nyelvvizsgák napjainkra kialakult kavalkádjában sokszor még a bennfenteseknek is nehéz eligazodniuk, de még nehezebb feladatra vállalkozik az, aki a meglévő, más-más nyelvekből más-más módszerekkel mérő nyelvvizsgákat akarja egymással összevetni, és köztük valamiféle ekvivalenciát megállapítani.
Ahogy az EU működése elképzelhetetlen a tagországok jogrendszerének összehangolása,
harmonizációja nélkül, ugyanúgy elképzelhetetlen a különböző nyelvekből folyó nyelvtudásmérés egységes szempontok meghatározása és érvényesítése nélkül. Ez a nyelvvizsgarendszerek harmonizálására irányuló folyamat a 80-as és 90-es évek fordulóján kezdődött, és napjainkban is folyik. Két alapvető irányzata van. Az egyik az ún. ekvivalencia-meghatározó módszer, amely meglévő nyelvvizsgarendszereknek egy erre a célra kidolgozott regiszterrel való
összevetése alapján igyekszik megállapítani a különféle nyelvvizsgák szintjeinek, mérési módszereinek azonosságait, eltéréseit, majd javaslatot tesz az egységesítésre. Ezen az elven működik az 1990-ben 8 alapító taggal létrejött, azóta 18 fősre bővült, 15 nyelvet képviselő ALTE,
az Európai Nyelvvizsgáztatók Egyesülete.
Az ALTE a nyelvtudás öt szintjét írja le és különbözteti meg egymástól. Tagjai ezekhez
a szintekhez mérten sorolják be saját – az esetek döntő többségében ettől eltérő szintszámú –
nyelvvizsgarendszerük egyes szintjeit, s állapítják meg az azonosságokat és eltéréseket.
A rendszernek alapvető problémája, hogy lehet-e, s ha igen, milyen kompromisszumok árán
egy ideális, egységes regiszterrel mérni vagy ahhoz hozzáigazítani olyan nyelvvizsga-rendszereket, amelyek gazdasági önállósággal, függetlenséggel rendelkeznek, szakmai sajátosságokra, egyediségre, létjogosultságuk igazolásaként a másokétól eltérő, a másokénál lehetőleg
megbízhatóbb mérési módszer alkalmazására törekszenek, sőt adott esetben egymás konkurenseiként lépnek fel. Számos vonatkozásban csak elveket, közös ismérveket tudnak meghatározni, de ez semmiképpen sem jelenti az azonos szempontok alapján leírt nyelvvizsgák azonosságát, illetve egyenértékűségét.
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A standardizálás másik iránya szerint egyetlen nyelvvizsgarendszeren belül történik valamennyi nyelvből az előre kidolgozott egységes elvek alapján a vizsgatesztek összeállítása,
a vizsgák lebonyolítása, az eredmények értékelése és a vizsgabizonyítványok kiadása. Ezt
a standardizálási elvet követi az ERASMUS, valamint LINGUA program támogatásával neves
európai egyetemek szakértőiből magalakult nemzetközi konzorcium, amely az Európai Unió
egységesítési törekvéseivel összhangban vállalta és végzi az európai uniós tagállamok nyelvéből a nyelvvizsgáztatási standardok kidolgozását, a standardok alapján vizsgatesztek összeállítását és – a konzorcium angol elnevezésének betűrövidítésével jelölt – ECL nyelvvizsgák lebonyolítását Európában és a kontinens határain kívül.
Az 1983–84-ben (jóval az ALTE megalakulását megelőzően) megindult standardizálási folyamat koordinálására 1992-ben létrejött ECL konzorcium – tevékenységének első lépéseként
– a nyelvtudás mérésének, minősítésének és a vizsgaeredmények dokumentálásának standardjait dolgozta ki. A munkálatok négy nyelvből indultak meg: spanyolból, görögből, angolból
és németből, majd 1994-ben a Dante Társaságnak és a JPTE Idegen Nyelvi Titkárságának az
ECL konzorciumba történő belépésével kiterjedtek az olasz és magyar nyelvre is.
A konzorcium négy vizsgaszint mellett döntött – figyelembe véve az uniós elvárásokat
a nyelvigényes munkahelyek betöltését illetően. Az A szint (mint kezdő vagy túlélő szint) már
a nyelvtanulás korai szakában megmérettetési lehetőséget kínál a nyelvtanulónak, és jelentős
szerepe lehet a nyelv további, magasabb szintű elsajátításának ösztönzésében. A B szint alapfokú, a C szint középfokú, a D szint pedig felsőfokú nyelvtudást feltételez. A vizsgaszintek
meghatározását követően megtörtént azoknak a nyelvi ismereteknek és készségeknek a leírása, amelyeknek elsajátítása szükséges ahhoz, hogy a jelölt megfeleljen az adott nyelvvizsgaszinten. Kidolgozásra került a témakörök és kommunikációs szándékok jegyzéke is. A mérendő
készségek körét illetően a szakértők meghatározták a szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek kritériumrendszerét, a vizsgák szakmai-technikai lebonyolításának szabályait,
a vizsgabiztonsági és vizsgaetikai kérdéseket, a vizsgaeredmények jóváhagyásának és a nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának feltételeit, eljárásait; elkészítették a vizsgaanyagok összeállítását végző munkatársak számára az egységes tesztírási elveket és előírásokat, a feladattípusokat, az értékelési szempontokat és egyéb módszereket tartalmazó kézikönyvet. A standardizálással kapcsolatos valamennyi dokumentum angol nyelven készült, majd megtörtént a
standardoknak a többi öt nyelvre való adaptálása, s mindennek alapján elkezdődhetett az
egyes nyelvekből a próbatesztek elkészítése, majd ezek felhasználásával az első ECL vizsgák
lebonyolítása.
Az ECL nyelvvizsgákkal így olyan komplex nyelvtudásmérési rendszert sikerült kidolgozni,
amely azonos standardok alapján több nyelvből biztosít áttekinthető nyelvtudásmérési lehetőséget. A vizsga egészében is autentikus, mivel az adott nyelvet a konzorciumban képviselő intézmény szakértői állítják össze és értékelik a vizsgateszteket. A vizsga az EU normáival összhangban nemzetközi és nemzeti: az egyes nyelvek képviselőiből álló nemzetközi konzorcium
őrködik a standardok, az egységes elvek érvényesülésén, ugyanakkor az egyes nyelvek képviselői jelentik a szakmai garanciát a nyelvspecifikus elemeknek a vizsgaanyagban való érvényesítéséért.
A vizsga nyitott minden célcsoport számára, a közoktatásban tanuló diáktól az egyetemi
hallgatókon át a felnőtt munkavállalókig. A rendszer nem kor-, nem-, kultúra-, ország- vagy
szakmaspecifikus. A mindennapi élet valós (magánéleti/közéleti/tanulmányi/szakmai) szituációiban való eligazodáshoz szükséges idegen nyelvi kommunikációs készség elsajátítását motiválja, illetve az ilyen nyelvtudás meglétét teszteli a vizsgaleírásban ismertetett szinteken. Az ECL
nyelvvizsga közege az európai dimenzió, különösen előnyös olyan diákok számára, akik több
nyelvet tanulnak, és összehasonlítható, összevethető nyelvvizsga portfólióval kívánnak rendelkezni. Számos nyelvtanuló fenti igénye kapcsolódik az Európai Nyelvi Portfólió gondolatához,
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amelynek kidolgozása az Európa Tanács Modern Nyelvek programjában folyik. A tanulók számára a nyelvvizsga olyan nyelvi útlevél, amely a különböző nyelvek elsajátításában elért eredményeiket és különböző nyelvi-interkulturális tapasztalataikat nemzetközileg áttekinthető
módon dokumentálhatja. A portfólió kidolgozói szerint ezáltal könnyebben lehet az egyén nyelvtanulói pályafutását követni mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, ami jelentősen hozzájárulhat a mobilitás elősegítéséhez is.
Az ECL konzorcium egységesítési, nyelvtanulást motiváló és orientáló törekvéseit az EU illetékes fórumai nagyra értékelik, és ennek megnyilvánulásaként az ECL nyelvvizsgarendszer
kidolgozását a munkálatok kezdetétől az erkölcsi elismerés mellett folyamatos anyagi támogatásban részesítik. A jelenleg folyó LINGUA D projekt megvalósításához, amelynek keretében
az ECL standardoknak az EU kevésbé elterjedt és oktatott nyelveire való kiterjesztése folyik,
közel 300.000 eurót bocsátottak a konzorcium rendelkezésére.
Az 1999-ben elkezdődött második fázisban történik meg a standardok kiterjesztése az EU
többi nyelvére: a portugálra, dánra, svédre, franciára, hollandra, finnre, továbbá a tagjelölt Lengyelország nyelvére, s komoly előmunkálatok kezdődtek meg a szlovák nyelvnek az ECL rendszerbe történő bekapcsolásához is.
AZ ECL konzorciumi tagság, illetve a magyarnak az ECL rendszerébe történő bevitele jelentős előrelépést képvisel a magyarországi nyelvoktatási/nyelvvizsgáztatási törekvéseknek az
európai vérkeringésbe való bekapcsolásában, az EU nyelvoktatási/nyelvvizsgáztatási koncepciójának a hazai köztudatban történő elterjesztésében. Az ECL az egyetlen olyan nemzetközi
nyelvvizsga, amelynek nemcsak képviselete, de maga a nemzetközi központ is Magyarországon van, és tevékenységét egy magyarországi egyetem irányítja szakmai és pénzügyi vonatkozásban egyaránt.
Az európai nyelvi portfólió (nyelvtanulási napló) – pedagógiai funkciójához híven – tudatosítja a nyelvtanulás folyamatának lépéseit, az önértékelést, motiválja a továbblépést. Az önértékelő lapok „can do” statement-jei (’megértem, tudom követni, felismerem, ki tudom szűrni, képes
vagyok’) pozitívan jelenítik meg a nyelvtanuló eredményeit az ECL vizsga értékelési kritériumaihoz hasonlóan, ahol a rendszer százalékosan fejezi ki a mért nyelvtudást, az egyes készségekből elért szintet.
A vizsgának fontos ismérve az arányos megoszlás elve, amely megfigyelhető a mindenkori
vizsgált készség két részfeladata között is, s hasonló érvénnyel szerepel azonos maximális
pontszám egészében is minden készségnél, s a részfeladatok is egyébként egyforma terjedelmet és súlyozást képviselnek. Emellett önmagában is fontos tény, hogy a passzív készségek
egyenrangú kiegészítői az aktív készségeknek.
A feladatok életszerűsége motiváló hatással van a vizsgázók teljesítményére. A tesztelés
során alkalmazott feladatok közel állnak a mindennapi nyelvhasználat szokásos kommunikációs helyzeteihez. Ebben a keretben valósulnak meg a tesztírás filozófiájának elemei:
– a tesztelés, a nyelvhasználat és a nyelvtanítás összhangja;
– a vizsgafolyamat humanizálása, melynek jegyében a vizsgázó minden információt megkap a sikeres vizsgához;
– az ET akció-központú megközelítése;
– a nyelvhasználat funkcionális-kommunikatív felfogása.
Mindezeknek megfelelően az ET ajánlásaiban előforduló valamennyi nyelvi tevékenységtípust (recepció/produkció/interakció) mozgósítja a tesztelés – különböző, hitelesen változatos
kontextusokba (magán-/köz-/oktatási/szakmai beszédhelyzetekbe) ágyazva. Az interakció során (a szóbeli vizsga keretében) például két vizsgázó szerepel egyszerre, beszélő és hallgató
szerepüket természetes módon váltogatva, s az irányított diskurzus kooperatív alapon működik
egy közös nyelvi produktum céljából. Eközben a reagálási készségen túl tesztelhető a valós in-
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formációs szakadékot áthidalni hivatott kérdésfeltevő/információkérő funkció működtetése is, és
lehetővé válik a következő fontos szempontok érvényesítése:
– „user oriented” értékelési skála (mit tud a vizsgázó?);
– magabiztosság, megnyilvánulási készség spontán módon;
– nyitottság az új iránt, érdeklődés az ismeretlen iránt;
– a másság elismerése;
– a kommunikatív kompetencia és a nyelvi kompetencia együttes megközelítése a szövegközpontúság jegyében és a grammatika háttérszerepével.
Ezek a szempontok lényegében a teszt egészét áthatják, hiszen a többi készség mérését
szolgáló vizsgafeladatok is szövegközpontúak, egy-egy mikrokontextusból indulnak ki, s a feladatok meghatározásánál a funkcionalitás a döntő szempont. Az írásbeli tesztekben sincs a
nyelvtan közvetlenül jelen, inkább szövegtermékét mérjük, s a vizsga egynyelvűsége egészében is a természetes hatást fokozza.
Az egyes vizsgarészek tisztán mérik az egyes készségeket. A feladatok kijelölésénél,
a feladattípus kiválasztásánál, az utasítás megadásánál a tesztírók szem előtt tartják, hogy
mindig csak egy készséget mérjenek egy-egy vizsgarészben. Gyakran használnak képi stimulust a feladat kijelölésénél. Fontos szempont az értékelés során is, hogy a mérni szánt teljesítményre összpontosítsanak, és ennek megfelelően például a hallott vagy olvasott szöveg megértését mérő tesztben, a feladatokhoz leírt megoldásokban előforduló nyelvtani és helyesírási
hibákat kifejezetten a kommunikativitás szempontjainak figyelembevételével büntessék (vagyis
aszerint, hogy mennyire értelemzavaró a hiba).
A nyelvhez kapcsolódó kultúra tekintetében a tesztírók arra törekszenek, hogy minél szélesebb körű hiteles kulturális tartalmakkal töltsék meg a teszteket. A tesztek elvből nem tartalmaznak sem szélsőséges politikai, világnézeti-vallási-etikai nézetekre, sem etnikai-vallásinemi diszkriminációra utaló vagy ilyesmit sugalló, illetve e tekintetben provokatív, sokkoló képeket és szövegeket.
Ebben az összefüggésben – nyelvi és kulturális vonatkozásban egyaránt – végezetül érdemes fölidézni a svájci kormány kezdeményezését az 1991-ben rendezett Rüschlikonszimpózium kapcsán, ahol is a döntéshozók számára megfogalmazott ajánlások között (R 82)
hangsúlyt kapott az a szándék, hogy az ugyan önmagukban is védendő nyelvi és kulturális értékek a népek között ne elválasztó akadályokat jelentsenek, hanem a kölcsönös gazdagodást
szolgálják, hogy a különféle anyanyelvű európaiak – az előítéletek és a diszkrimináció leküzdésével is – valóban megérthessék egymást, s a kontinens nyelvi átjárhatóságát nemzeti nyelvpolitikai döntések és európai szintű kooperációs, illetve koordinációs törekvések együttesen tegyék lehetővé. Úgy gondoljuk, hogy az ECL vállalkozása is ennek a nemes és hasznos célkitűzésnek a vonulatába illeszkedik.

Madarász Klára
SZTE JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

Megfontolások egy lehetséges nyelvpedagógiai
céltaxonómia kialakításához
Tárgyszavak: operacionalizált nyelvpedagógiai célrendszer, nyelvpedagógia, módszertan

I. Diagnózis; avagy megfontolások arról, ami hiányzik
1. EGYENLETES MINŐSÉGŰ, MAGAS SZINTŰ ISKOLAI NYELVOKTATÁS
Magyarországon még mindig meglehetősen gyenge az iskolában megszerezhető nyelvtudás minősége, bár jelentős eltéréseket lehet megfigyelni nyelvenként és iskolánként. Az sem
véletlen, hogy a nyelvvizsgáztatás körül sem szűnik a társadalmi és szakmai feszültség. Nyilvánvaló, hogy – nem lebecsülve a különböző járulékos tényezők fontosságát, melyeket pl.
Csapó Benő elemez a nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezőkről írott
tanulmányában1, – a fő problémát a nyelvtanítás minőségében kell keresni.

2. BIZTONSÁGOSAN TERVEZHETŐ IDEGEN NYELVI KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
Jelenleg a nyelvoktatási célok egységes tömbként állnak előttünk, azt a végső stádiumot
határozva meg, amely a kifejlett képesség állapota.
Írás, olvasás, beszéd, hallás, fordítás, nyelvi kompetencia, kommunikatív kompetencia,
stb. – ezek tulajdonképpen stratégiai célok, egymás mellett, nem egymás fokozataiként létező
kompetenciaterületek. Azonban nem látjuk azokat a lépcsőfokokat, amelyeken keresztül ezek
kialakulnának, nem látjuk a stratégiai cél elérésének állomásait, taktikai és részcéljait. Csupán
stratégiai célok megjelölésével viszont nem tudjuk folyamatként leírni a nyelvoktatást, amely folyamat a céltartalmak, matériák és módszerek egymással kölcsönhatásban álló rendszerét tételezi fel. Ennélfogva azt sem tudjuk átlátni, a tényleges tanítás során miféle szinkron vagy
diakron variációkban következhetnek egymásra a különböző stratégiai célok egyes fázisai, s
azok végül miféle kompetenciát eredményeznek.2
A jelenlegi társadalmi helyzet azzal is konzerválta ezt a fajta globális, stratégiai célkijelölést,
hogy a középiskolai nyelvtanítást nyelvvizsga-centrikussá tette, legalábbis a célok megfogalmazásának a szintjén. A nyelvvizsgáztatási rendszerben viszont (lévén vizsga és nem oktatási
folyamat) nyelvpedagógiai szempontból tekintve pszeudo-célok szerepelnek, vagyis nem tudják, nem is feladatuk, a nyelvoktatási folyamatot célszerűen, operatívan irányítani.
A mindennapi nyelvtanítási gyakorlat káoszában fájdalmasan megtapasztalhatjuk, hogy a nyelvvizsga letételét stratégiai célként megfogalmazva még nem tettük magától értetődővé az utat,
amelyen elérhetjük, a stratégiai célkitűzés nem implikálja saját megvalósulását, nem segít
a nyelvtanulási folyamatot valódi – azaz elvszerű, törvényszerű, és ezért tervezhető – nyelvoktatási folyamattá tenni. A szóbeli és írásbeli, az alap- közép- és felsőfok megkülönböztetése
nem igazít el a kompetenciák elérésének mikéntjében, mint ahogy a nyelvtani teszt, képleírás,
szituációalkotás, olvasott vagy hallott szöveg értése, fogalmazás, stb. feladatmegjelölések sem;
a pszeudo-célok elérésének kitűzése, vagy azok célirányos feladatokkal, tehát matériákkal és
módszerekkel való behelyettesítése nem tud segíteni az oktatási folyamat felépítésében.
1
2

CSAPÓ BENŐ: A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, 2001. 8. 25–35.
Végső soron az okozza a problémát, hogy a nyelvtudás fogalma, mibenléte – mint ahogyan Bárdos
Jenő A nyelvtudás fogalmának értelmezéseii című előadásában rámutatott (2002. március 28. XII.
Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus) – nincs tisztázva; ez pedig legfeltűnőbben e tudás
mérésében, de közvetve a nyelvtudásnak a megszerzési folyamatában, és következésképp e folyamat tervezésében, a nyelvtanításban is, alapvető nehézséget jelent.
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3. VILÁGOS ÉS OPERATÍV CÉLOK
Kellően világos operatív célok nélkül esetlegessé, intuitívvé, rosszabb esetben inkompetenssé válik mind tankönyveket tervezni, mind az oktatást felépíteni; lehetetlen a nem csupán
ismeretadási szempontból, hanem a készség- és képességfejlesztés szempontjából is kellően
graduált kurrikulumokat felépíteni, olyanokat, amelyben a tanulási folyamat egészét és meghatározó lépéseit előre eltervezik.
A célok világos megfogalmazásának hiányából fakadó egyik ismert tünet a tanárok tankönyvekkel kapcsolatos kudarcélménye, mely a megfogalmazatlan, illetve fel nem ismert célkitűzések miatt kialakuló inkompetens használat következménye. A fel nem ismert, vagy nem
elemzett célok következménye a vaktában, ötletszerűen vagy rutinból választott részmódszerek alkalmazása is, amely egy ponton túl nemcsak a tanár tankönyvvel kapcsolatos kudarcélményének, hanem a tanulók tanulással és előrehaladással kapcsolatos kudarcélményének is a
forrásává válik.
A nyelvpedagógiai gyakorlatnak tehát alapkérdése, hogy tudjuk-e megfelelő célmegjelölésekkel segíteni a nyelvoktatási folyamat felépítését; megfelelő célok hiányában nincs biztos támasz, nincs „mihez képest” a tanárok mindennapi munkájában; a tananyagok megválasztásában, a módszerek megtervezésében nincs világos útmutatás. (Azt kell látni, hogy nem az okozza a problémát, hogy egy-egy nyelvoktatási stílus/szemlélet/”módszer” belső, saját logikája és
célkitűzései szerint tudunk-e célokat megfogalmazni, hanem az, hogy az ilyen típusú célkijelölések circulus vitiosusként működtetik az adott oktatási folyamatot, tautologikusak; egyegy nyelvtanítási „módszer” kitűzi a maga stratégiai, taktikai és részcéljait, de végül nem illeszti
be mindezt a nyelvtudás, az idegen nyelvi kompetenciák rendszerébe, és ezért csak esetlegesen járul hozzá a nyelvtudás egy-egy elkülönülten lebegő szegmensének a kialakításához,
sőt, esetleg azon az áron, hogy közben a más szegmenseken folyó munkát akadályozza.)

4. HATÉKONY NYELVTANÁRKÉPZÉS
Mindez értelemszerűen súlyos problémaként jelenik meg a nyelvtanárok képzésében,
a szakma tanításában is, amely jelenlegi formájában már megnevezésében is képes emblematikusan sűríteni a fenti problémacsomagot: módszertannak, szakmódszertannak hívjuk (nyelvpedagógia helyett) a nyelvtanárok specifikus szakmai képzésére szánt tantárgyat, pedig nincs
semmi értelme módszerekről beszélni addig, amíg nem tudjuk, milyen célok elérését segítjük
vaktában prezentált módszer-ötletekkel, egyáltalán, amíg nem tudjuk a nyelvoktatást mint folyamatot megragadni, és valahogyan algoritmizálni.

5. ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉS A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁRA
Lehet persze azt mondani, hogy a „született tanárok” pontosan tudják, mit kell csinálniuk,
nincs szükségük képzésre, tanulásra ahhoz, hogy hatékony tanárok legyenek, vagy ha kell is
tanulniuk, akkor sem az elméletieskedésnek bélyegzett, a nyelvpedagógia kínálta tudásra van
szükségük. A „született tanárok” csalhatatlan ösztönnel választanak megfelelő könyvet és
módszereket, s végül is a nyelvet valahogy mégis megtanulók is azt bizonyítják, hogy nem kell
a nyelvoktatásból akkora ügyet csinálni: akinek van nyelvérzéke, vagy aki akar, meg tud tanulni
egy nyelvet.
Azt is fel lehet tenni, hogy a nyelvelsajátítás nem alakítható át nyelvtanulássá, még kevésbé
nyelvtanítássá, vagyis a folyamat nem algoritmizálható, s hogy az iskola legfeljebb orientálhatja
a diákokat hatékony, saját testre szabott tanulási módszerek megtalálása – vagy ha ez nem
megy, akkor pl. a magántanárok – felé...
Mégis, mindaddig, amíg van iskolai nyelvoktatás, erkölcsi és szakmai kötelességnek tűnik,
hogy keressük az oktatás hatékonyabb módozatait, ahelyett, hogy a nyelvtanulóra hárítanánk
át a felelősséget saját előrehaladásáért. Javítaná a nyelvoktatás minőségét, ha a kisszámú
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zseniális tanáron kívül nagyszámú megbízható és céltudatos tanár is dolgozna; ha a tankönyvek céljai világosan és szakszerűen megfogalmazottak lennének; ha a tanítástervezésben világos operatív célokat lehetne kitűzni, tervezhetővé téve ezáltal az oktatás folyamatát.

II. Hipotézis, avagy megfontolások arról, ami segíthetne
1.1. NYELVPEDAGÓGIAI CÉLTAXONÓMIA
A magam részéről úgy vélem, az javíthatná szakmailag a nyelvoktatás minőségét, ha megkísérelnénk létrehozni egy nyelvpedagógiai céltaxonómiát, amely alatt a lehetséges nyelvpedagógiai célok olyan összehangolt rendszerét értem, amelynek segítségével egyrészt biztonságosan tervezhetővé válik a nyelvtudás különböző szintjeinek az egymást követő elérése, másrészt, ennek következtében, hatékonnyá a nyelvoktatás.

1.2. KÖVETELMÉNY-CÉLBÓL OPERATÍV CÉL
A fő problémát abban látom, hogy a nyelvpedagógiában jelenleg használatos célokat a követelmény szintjén, kimeneti célokként fogalmazzuk meg, nem pedig operatív céltartalomként.
Követelmény-célnak azt a céltípust tekintem, amely az elérni kívánt kompetenciát globálisan és
formálisan határozza meg, így pl.: alapfokú beszédkészség. Operatív célnak viszont azt a
céltípust tekintem, amely célszerű, a kompetencia kialakításának belátható irányában ható cselekvést implikál.
Az lenne tehát a feladat, hogy a követelmény-célok helyett operatív célokat tudjunk megfogalmazni.

2.1. A NYELVPEDAGÓGIA FELADATVÁLLALÁSA
Kérdés, kinek a feladata operatív célok megfogalmazása? Kinek, vagy mely tudományterületnek az illetékessége, és kinek a kompetenciája? Sok minden történik a nyelvpedagógia különböző színterein, sokan keresik a megoldást, többnyire elszigetelt, néha heroikus erőfeszítések formájában.
Az általam felvetett javaslat a hatékonyság növelésére, vagyis az operatív célok kialakítása
és egy célrendszerben való elrendezése nézetem szerint az önálló tudományként felfogott
nyelvpedagógia kompetenciája, és nem csak rész- és társtudományaié. Nem oldható meg a
hatékonyság növelése csupán az oktatáspolitikában, és mint ahogy a jelen helyzet mutatja,
közvetlenül a nyelvpedagógiai gyakorlatban sem.

2.2. A NYELVPEDAGÓGIAI ELMÉLET KEZDEMÉNYEZÉSE
Az első lépést csakis a nyelvpedagógiai elmélet területén lehet megtenni: ez az a terület,
ahol kimeneti vagy követelménycélok helyett operatív célokat lehet kijelölni, és ez az a terület,
ahol a nyelvpedagógia más területein elért eredményeket szintetizálva, az operatív célokat
rendszerré lehet építeni: a nyelvpedagógiai elmélet a problémafelvetés és az eredmények
szintetizálásának a helye.

2.3. A CÉL-KUTATÁS ALAPKUTATÁSKÉNT VALÓ FELISMERÉSE
Kiinduló feltétel ehhez a kompetenciák tartalmának interdiszciplinárisan teljeskörű leírása,
mivel az operativitást feltehetőleg a kompetencia alapos tudományos ismerete tudná biztosítani. Ezt az ismeretet a nyelvpedagógia társ- és segédtudományai szolgáltathatják.3
3

vö. Bárdos Jenő fent említett előadása; itt különös hangsúllyal említve az evolúciós nyelvészet lehetőségeit a nyelvelsajátítás természetének, stációinak egységes rendszerben történő feltárására, illetve azokra a problémákra, melyeket az előadó említett: az első nyelv és a második nyelv elsajátításának különbségére („nature/nurture” problematika), amely nehezen magyarázható akkor, ha
a nyelvelsajátítást csupán automatikus/genetikus agyi funkcióként fogjuk fel.
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Az operatív célként való megfogalmazhatóságot viszont a nyelvpedagógia interdiszciplináris
szintézisterében megvalósítható transzformáció, vagyis a társ- és segédtudományok eredményeinek nyelvpedagógiai síkra való konvertálása, a kompetenciák nyelvpedagógiailag
szakszerű leírása biztosítja: ebben a térben lehetséges a tartalmilag leírt kompetenciák időben
kialakuló fázisait, szintjeit megtalálni, és azokat az oktatási folyamat idejéhez adaptálni, vagyis
felállítani az operacionalizált célok rendszerét, a céltaxonómiát.
A cél-kutatás tehát a teljes nyelvpedagógiának par excellence alapkutatása: olyan feladat,
melyben kézzelfogható a nyelvpedagógiai elmélet, a társtudományok és gyakorlat szoros
egymásrautaltsága: a kompetenciák tartalmi leírásának interdiszciplináris szaktudományos
feladata feltétele annak, hogy az oktatás hatékonyabb minőségű lehessen: a kompetenciák
szintjeinek tartalmilag meghatározott ismerete nélkül nem jelölhetők ki az oktatásban taktikai és
részcélok, vagyis nem valósítható meg valódi, tervszerű mert törvényeken alapuló oktatás. Ahhoz viszont, hogy eljuthassunk egy elméleti problémafelvetés közegén keresztül a kompetenciaszintek szaktudományos kutatásáig, megtermékenyítő, sőt kikerülhetelen a gyakorlatban való kipróbálás, próbálkozás; ha másért nem, mert a gyakorlatban akarjuk majd hasznosítani a
megállapított kompetenciaszinteket, mint elérendő céltartalmakat.

III. Megfontolások a megoldás módjáról és az első lépésről
1. ELMÉLET, A SZAKTUDOMÁNYOK SAJÁT MÓDSZEREI, PRAXIOLÓGIA VAGY HEURISZTIKA?
Ezen a ponton vetődik fel a kutatás módszerének a problematikája: mennyiben célravezetőek az adott feladat, tehát a céltaxonómia kialakításának az esetében a pusztán elméleti
módszerek, valamint a praxiológia, mennyiben a társtudományok saját módszerei, és mennyiben a gyakorlati kutatás heurisztikus próbálkozásai. Az a kérdés, az egymásrautaltság helyzetét tudomásul véve, hogy az egyes, különböző módszerek milyen arányú részvétele üdvös, ill.
milyen arányú részvétele szavatolhat korrekt, tudományosan is megbízható eredményeket; illetve mennyi engedményt lehet tenni a gyakorlati próbálkozásoknak. Nyilvánvaló, hogy a kutatás egymást követő fázisaiban más-más módszerek dominálnak, az aktuálisan kompetens síkokon folyó részmunkálatoknak megfelelően.

2. A PROBLÉMAFELVETÉS AZ ELMÉLET FELADATA
Úgy vélem, jelenleg a céltaxonómia kialakításának kezdő fázisban vagyunk, így jogosult
a problémák felvetésének, kijelölésének a síkján mozognunk, vagyis a nyelvpedagógiai elmélet
síkján, amely tehát nemcsak a végső szintézis síkja, hanem problémafelvetésé is. Itt az elméleti módszerek domiálnak.
Az elméleti vizsgálódás területén az újradefiniáló fogalmi elemzés segítségével tisztázhatóak pl. a célkijelölés síkjai, definiálhatóak a céltípusok; meghatározható, mit tekinthetünk operatív célnak a nyelvpedagógiában, és hogy mely célsíkon és hogyan lehet ilyeneket kijelölni.
(Az itt elért eddigi eredményeket egy másik tanulmányban mutatom be.)

IV. A megoldás problémáiról, a megoldandó feladatokról
(Megfontolások metaelméleti kérdésekről)
1. AZ IDEGEN NYELVI KOMPETENCIÁK TUDOMÁNYOS DEFINIÁLÁSA
Az operacionalizált célrendszer felépítése érdekében szükséges az idegen nyelvi kompetenciák mibenlétét, kialakulásának folyamatát és a különböző kompetenciaszinteket interdiszciplináris tudományossággal korrekten és mindenre kiterjedően meghatározni. Ez a nyelvpeda-
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gógia társ- és résztudományainak a síkján elvégzendő feladat.4 A nyelvtudást azonban
nemcsak statikusan, végső kifejlettségének állapotában kell tudni leírni – ezt többé-kevésbé jelenleg is tudjuk – hanem kialakulásának folyamatában is. Csak ezután érdemes a keletkezett
eredmények nyelvpedagógiai szintézisét megalkotni, amely alapját képezi a céltaxonómia kialakításának, immár a nyelvpedagógiai elmélet síkján.
Ebben a munkában a már most is látható nehézséget az okozza, hogy az idegen nyelvi
kompetencia kialakulásának folyamata több színtéren, és így több módon is lehetséges: utalnék a bilingvizmusra, a tartós célnyelvi környezetben való tartózkodásra, valamint az iskolai
nyelvoktatás helyzetében lehetséges nyelvelsajátításra, és ezek számtalan variációjára; de itt
kell említeni az anyanyelv-elsajátítással kapcsolatos kutatások felhasználható tanulságait is.
Ezekben a helyzetekben más és más lehet az idegen nyelv elsajátítási folyamata; kérdés, vajon melyiket kell „igazi”-nak tekinteni; s ha össze kívánjuk hangolni a különböző színtereken
megfigyelteket, vajon találunk-e közös vonásokat, amelyeket alapos indokkal tekinthetünk úgy,
mint az idegennyelv-elsajátítás folyamatának törvényszerűségeit?5

2. A NYELVELSAJÁTÍTÁS ÉS AZ OKTATÁS IDŐVISZONYAINAK ÖSSZEHANGOLÁSA6
Ha meg is tudnánk állapodni abban, hogy hogyan írjuk le az idegen nyelv elsajátításának
folyamatát úgy, hogy az érvényes legyen minden idegennyelv-elsajátítási helyzetben, ezt a folyamatot még össze kell hangolni az oktatás folyamatával, az elsajátítást a tanítással; kétféle
időbeliséget kell egyetlen idősíkra fektetni. (A matériaképzés problémáit itt most nem érintjük,
nevezetesen azt, hogyan szervezhető tantárggyá az idegen nyelvi viselkedés; jóllehet a kérdés
megválaszolása nem független a célképzéssel kapcsolatos problémánktól.)

3. A CSELEKVÉS IDŐZÍTÉSE
A már jelzett kutatásmódszertani probléma – az, hogy az operatív célrendszer létrehozásáért a nyelvpedagógia különböző síkjain végzett eljárások módszerei, mint a feldolgozás, feltalálás, feltárás, az elméleti, a heurisztikus és a szaktudományos megközelítések keveredésének
milyen aránya üdvös – további vetülete az, hogy egyáltalán meddig kell gyűjteni
4

5

6

vö. Bárdos Jenő említett előadása; ld. még: BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának elméleti
alapjai és gyakorlata. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
vö. FORGÁCSNÉ DRAHOTA ERZSÉBET előadásában elhangzottakkal (az előadás címe: A kódváltás,
a transzfer, az interferencia és a mentális lexikon kérdéséhez kétnyelvű beszélők megnyilatkozásaiban; Tudományos felolvasóülés, Szegedi Egyetem, JGYTFK, 2002. április 18.), ahol az előadó
megerősítette a különféle nyelvelsajátítási folyamatok közötti hasonlóságok lehetőségét, a primér
bilingvis és szekunder bilingvis nyelvelsajátításban is megfigyelhető azonos fázisok – indukció, generalizálás, kipróbálás – megjelenésére alapozva.
A problémát a tudás elsajátításának és az elsajátítás vezérlésének a nyelvpedagógiában különösen
összetettként jelentkező problémájaként is felfoghatjuk (nature/nurture); mindez kapcsolódik
a már említett tudás – esetünkben a nyelvtudás – kutatásához is; a kérdéssel kapcsolatban ld. PLÉH
CSABA cikkét: A tudás érvényessége és a kognitív pszichológia Iskolakultúra, 2001. 8. 75–78.,
amelyben az európai kultúrában használatos két tudásfelfogást több metszetben is összevetve,
többek között ezeket mint iskolai alapú ill. utcai alapú tudásokat különbözteti meg. A negyedik táblázat segítségével (Iskolai alapú és gyakorlatias alapú tudások, 78.) jól szemléltethető a nyelvpedagógia legfőbb problémája is: tudniillik az, hogy „utcai alapú” tudást (parole-t) kellene „iskolai alapú”
tudásként megjelenítenie; anélkül azonban, hogy lemondana a langue javára a parole-ról... Hangsúlyozandó, hogy nem csak matéria-kialakításbeli, hanem cél- és következésképp módszerbeli problémát is magában foglal az „utcai alapú tudás” iskolai – iskolában megszerezhető – tudássá való
konvertálása; ezért mi a kétféle tudás problémáját mint összehangolási problémát fogjuk fel, és a
nyelvelsajátítás és nyelvoktatás specifikumaira tekintettel most elsősorban az elsajátítás időbelisége és a vezérlés időbelisége, tehát kétféle időbeliség feszültségeként.
Vö. még: CSAPÓ BENŐ: Az új tudás képződésének eszköze: az induktív gondolkodás. Az iskolai tudás. Szerk.: Csapó Benő. Bp., Osiris Kiadó, 1998. 251–280.
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a nyelvpedagógia különböző síkjain az eredményeket, és mikor szabad megpróbálkozni a célrendszer kiépítésével, hiszen nyilvánvaló, hogy a gyakorlat szemszögéből máris elkésettnek
tekinthetjük a még el sem kezdődött munkát.
Nyilvánvaló az is, hogy mai tudományos ismereteink mellett az összes nyelvi működést leíró interdiszciplináris magyarázó rendszer felépítésének kisebbek az esélyei, mint a célrendszer
felépítésére törekvő, a szaktudományos ismereteink hézagait kitölteni próbáló heurisztikus ill.
praxiológiai megközelítésnek, melyek a klasszikus pedagógiát jellemzik.
Álláspontom szerint a célrendszer felépítése, sürgőssége miatt, nem várhatja meg, míg
elegendő adat gyűlik össze egy tudományosan korrekt megoldás felépítéséhez; addig is próbálkoznia kell, a heurisztikus és az elméleti metódusok kényszerű túlsúlyával, és olyan rendszereket kell folyamatosan építenie, amelyek nyitva állnak az új tudományos eredmények befogadására, miközben sohasem tévesztik szem elől önmaguk átmenetiségét.
Ugyanakkor azért is jogosnak tekinthető a heurisztikus, a praxiológiai és az elméleti megközelítés, mert olyan eredményekre is bukkanhatunk, amelyek közelebb vihetnek a szaktudományos leíráshoz is.

V. Perspektíva, várható eredmények
1. A KUTATÁS SERKENTÉSE
Az operacionalizált célrendszer kialakítására irányuló és a jelen fázisban lehetséges elméleti nyelvpedagógiai törekvés serkentheti a nyelvtudás, vagyis az idegen nyelvi kompetenciák
fogalmának, mibenlétének és kialakulásuk folyamatának, illetve szintjeinek széleskörű interdiszciplináris kutatását és leírását.

2. TERVEZHETŐBB, HATÉKONYABB KURRIKULUMOK
A kompetenciák szintezése feltétele a céltaxonómia kialakításának, tudományos relevanciáján kívül tehát az a haszna, hogy lehetővé teszi a nyelvpedagógiai elmélet számára az oktatási folyamat algoritmizálását, vagyis lehetővé teszi egy operacionalizált célrendszer kialakítását. A megállapított kompetenciaszinteket az oktatás stratégiai, taktikai és részcéljaivá
transzformálva graduáltabbá tehetjük a kurrikulumokat, a kompetenciák fejlesztését szakszerűen megtervezhetjük.7

3. A NYELVTANÁRI MESTERSÉG TANÍTHATÓBBÁ VÁLÁSA (CÉLSZERŰ MÍTOSZROMBOLÁS)
A kompetenciaszintek tudományos definíciója és a nyelvelsajátítási fázisok kijelölése egyúttal olyan téma, amelyen az is kiválóan demonstrálható, hogy egy elméleti kérdés hogyan töltheti be a híd szerepét a gyakorlat felé. A segítségével kialakított célrendszer birtokában ugyanis a nyelvtanárképzés színvonala emelkedhetne, a nyelvoktatás művészetből egyre inkább tanítható mesterséggé, intuitív tevékenységből céltudatossá válhatna. Miért? Mert az operatív
célrendszer birtokában a nyelvtanári kompetencia olyan összetevői is fejleszthetőek lennének,
mint a cél-, tartalom- és módszerelemzés képessége, valamint a módszeralkotási képesség;
ezek a pontos célmeghatározás, valamint az ebből következő kurrikulum- és órafelépítés képességével együtt pedig kézzelfogható szakmai kompetenciát alapoznának meg
a leendő nyelvtanároknál. A „tanárnak születni kell” mítoszát, vagy kényelmes problémakerülését felváltaná a tanítás megalapozottan nagy presztizse, mint olyan mesterségé, amelyet
7

Kurtán Zsuzsa Idegen nyelvi tantervek című könyvében (Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.) mélyrehatóan foglalkozik a célok és követelmények kérdésével az idegennyelv-oktatásban (79–95.),
többféle taxonómiai modellt ismertetve. A nyelvi szintleírásoknál azonban a kimeneti célok síkján
megfogalmazott céltípusnál marad; mint ahogy az általa ismertetett taxonómiai modellek is a teljesítménycélok árnyalt és többoldalú leírását teszik lehetővé; mindez azonban nem teszi feleslegessé
olyan folyamatcélok kutatását, amelyek a tanárt a vezérlés folyamatában képesek segíteni.
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a veleszületett adottságok talaján magas szintű képzés, sok tanulás és munkabefektetés révén
sajátíthatunk el, élethosszig tartó folyamatban...
A kompetenciaszintek meghatározására épített operatív célrendszer, mint támpont, ösztönzően hathat a tanári magatartás mindenkori kreativitására is: gyakorlati kutatóvá teheti
a nyelvtanárt, a rutinos vagy ösztönös eljárások alkalmazása helyett módszerkutatásra és célszerű módszeralkalmazásra serkentheti.

Oszetzky Éva
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Szó, szólás, szókincs
Kontrasztív nyelvészeti szempontok a francia nyelv szókincsének tanításában
Tárgyszavak: szó-, szólás-, szókincstanítás, szókészlet, nyelvi szintek,
nyelvpedagógia, módszertan

Az élő idegen nyelveket egyetemi szinten oktatók minden évben szembesülnek a problémával, miszerint a felvett diákok nyelvi szintje nem kielégítő. A kérdés tehát az, hogyan lehet
rövid idő alatt megsokszorozni a lexikális tudást? Tankönyvben nincs hiány, bizonyos nyelvekből a nehézséget inkább a kínálat bősége okozza.
A kérdés a szókincs tanításakor inkább úgy merül föl: mit és mennyit tanítsunk, mit és hogyan tanítsunk? A válasz természetesen függ a tanulók korától, végzettségétől, motivációjától
és még sok egyéb tényezőtől.
A jelenlegi gimnáziumi órakeret átlagosan 3-4-5 heti óraszámra épít, így kimenetelkor kb.
2000 szó birtokában vannak a diákok. G. Gougenheim1 óta mintegy 3000-3500 szó tudását tekintjük alapszókincsnek, ebből következően látható, hogy érettségizett diákjaink ideális esetben
is csupán az alapszókincs alig több, mint a felével rendelkeznek.

A szógyakoriság kérdése
A hagyományos megközelítés szerint a szókincstanítás a leggyakoribb szavak kiválogatásával történik. Ez persze csak részint igaz, mert, ha megnézzük a szógyakoriság vizsgálatokat,
mit találunk? A leggyakoribb két szó az être és avoir ige. Ezután névelők, névmások, kötőszók
és prepozíciók következnek: un, se, des, en, qui, une, dans, ce, du, pas, elle, pour, me, vous,
plus, au, on, sur, par, nous, mais, son, ce, lui. Ezeket követik sorrendben a következő szavak:
faire, tout, dire, pouvoir, même, bien, autre, aller, homme, voir, grand, savoir, vouloir, encore,
tous, jour, petit. Ezen utolsó sorozat – igék, főnevek, névmások, melléknevek – gyakorisága
azonban már megegyezik további, az első csoportban említett szófajú szavakéval: comme,
avec, sa, si, y, cette, ses, ils, mon, ces, ou, sans, où, moi, aux, tu, leur, deux, ma, là, dont, stb.2
J. Picoche szógyakoriság vizsgálata tartalmazza a mintegy 1000 leggyakoribb francia szót. Ez
a mennyiség a fent említett adatoknak megfelelően már a diák kimenő szókincsének a fele lenne. Szerencsére nem így áll a dolog, hiszen sokkal több lexikai egységet tud
a diák, mint a gyakori szavak kétszerese (1000 leggyakoribb + 2000 egyéb: főként főnév, ige,
melléknév és határozószó). A valóságban tehát optimális esetben el lehet érni az alapszókincs
mennyiségét. Sokszor a névelőt, a névmást és a prepozíciót nem a szókincsnél tüntetik fel
a szerzők, hanem a nyelvtan keretén belül, így rejtve marad, hiszen a tankönyv végi szószedetek sem szerepeltetik külön lexikai egységként.

Szókincsfejlesztés felsőfokon
A szókincs hiányosságainak következtében, az idegen nyelvet beszélő nehezen boldogul
az élő nyelvi kommunikációban, gondjai lesznek a megértés terén, leszűrhetjük tehát tanulságként: nyelvtudása erősen hiányos, azaz nem elégséges.

1
2

Georges GOUGENHEIM: Dictionnaire fondamental de la langue française. Paris, Didier, 1958.
Jacqueline PICOCHE: Didactique du vocabulaire français. Paris, Nathan, 1993. 59–69.
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Hogyan lehet tehát megsokszorozni azt az óránkénti 15-20 szó mennyiségét úgy, hogy ne
legyen megterhelő a diák számára? Bárdos Jenő3 véleményével messzemenően egyetértek
abban, hogy a szókincstanítás művészet és, hogy a tanár szerepe igen jelentős e téren. Lássuk, miben áll ez a művészet. Általánosan tudott tény, hogy a szövegkörnyezetben elsajátított
szavak könnyebben rögzülnek és, hogy a jelentésük is pontosabban tudatosul. Mivel a szavak
többsége poliszém, elgondolkodtató az a kérdés, meg kell-e az összes jelentést mindjárt az első előfordulásnál tanítani, minden árnyalatot feltüntetni, sőt a frazeológiai egységeket is azonnal felsorakoztatni? Vizsgálódásaink tárgya az első két évfolyamra járó francia szakos hallgatók
köre. Ezeken az évfolyamokon a nyelvgyakorlatok és beszédgyakorlatok még nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a későbbiekben, itt kell tehát megsokszorozni a diákok szókincsét, különben
reménytelen helyzetbe kerülnek az irodalom, nyelvészet és civilizációs órákon, nem beszélve
az élő nyelvi környezetről.
Korábban feltett kérdésünkre igennel kell válaszolnunk: az idegen nyelv szakos hallgatók
szintjén akkor vagyunk hatékonyak a szókincsfejlesztésben, ha minden lehetséges módon bemutatjuk az adott szót vagy kifejezést. Ez a korosztály igen fogékony, képesek nagy mennyiségeket elsajátítani: ha egy szónak minden jelentését és frazeológiai előfordulását egy időben
tárgyaljuk, kiegészítve a szóbokros eljárással (miszerint az adott szó képzett formáit is megköveteljük), hozzá rendelve a lexikai alakzatokat (homonímia, szinonímia, antonímák), az eredmény nem lehet kétséges. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy öt év alatt diákjaink megtízszerezik a szókincsüket, sőt szerencsés esetben ez a szorzó még nagyobb is lehet.
A diákok szókincsének (jelentős) gyarapodása a tanárban a következő kérdéseket veti fel:
melyik szinonimát, milyen környezetben lehet használni, melyik szó antonímája egy adott szó a
szinonimák közül (hiszen tudjuk, hogy tökéletes szinonímia a gyakorlatban nem létezik, vagy nagyon ritka). Ha a diák eljutott erre a szintre, akkor beszélhetünk a nyelvtudás felsőfokú tudásáról.
Az átvitt jelentéseknek ugyanolyan nagy szerepük van, mint a pontos stílus behatárolásának.

Nyelvi regiszterek
A franciában lényeges eltérések mutatkoznak az irodalmi, a köznyelvi és a szleng; a beszélt
és az írott nyelv között. A francia nyelv egyes rétegei jelentősebb (lexikai és fonetikai) különbségeket takarnak, mint amit pl. a magyarban találunk. Alkalmazásuk odafigyelést, tárgyi tudást
(kiejtés, nyelvtan) és nem utolsó sorban szókincsbeli felkészültséget kíván. A francia nemzeti
nyelv hierarchikus felépítésű rendszere a nyelvi norma felett működő irodalmi és választékos
nyelvre, valamint a köznyelvre tagolódik:
1. Az irodalmi regiszter (français littéraire): a köznyelv írott változata, amely leginkább a hivatalos beszéd, az előadás, az irodalmi mű, az értekezés és a tanulmány nyelve.
2. A választékos nyelv (fr. cultivé / soutenu / choisi / soigné) ugyanebbe a kategóriába tartozik, annyi eltéréssel, hogy a beszélt nyelvben is jelen van a fent említett közegben.
3. A köznyelv (fr. courant / usuel / commun): a nemzeti nyelv standard, beszélt változata.
Gyakran olyan szavak is meghonosodnak benne, amelyek korábban az argóból származtak : flic ’rendőr’, fric ’pénz’ stb.
4. A bizalmas / fesztelen / közvetlen regiszter, vagy szleng (fr. familier): inkább a társalgási
stílus, az alacsonyabb köznyelvi réteg sajátja, amely legfőképpen a beszédhelyzetekben jelentkezik. Ez a mindennapi, spontán közlés jellemzője olyan emberek között, akik
már ismerik egymást. Ebből következik, hogy hivatalos közegben az előfordulása kizárható. A határ a köznyelvi, familier (bizalmas) és populaire (közönséges) rétegek között
gyakran elmosódik, a szókincs egy része mindkettőben fellelhető: pl. bousiller ’tönkretesz’, chum ’barát’, engueuler ’haragudni’, filer ’adni’ stb.
5. A közönséges, kissé műveletlen nyelv (fr. populaire) elsősorban Párizsban és környékén tűnik fel, ez a stílus a műveletlenebb rétegek nyelve. A populaire (közönséges) és
3

BÁRDOS Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 84.
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familier (bizalmas) kifejezéseket gyakran maguk a szótárok is következetlenül használják4: môme ’gyerek’, mon oeil ’soha’, patte ’láb’, vache ’rendőr’ stb.
6. A vulgáris / durva nyelvi rétegre (fr. vulgaire) jellemző, hogy a populaire rétegtől néha
maguk a szótárak sem különböztetik meg.
7. Az argotikus nyelv (fr. argotique) annyiban tér el a fenti, inkább stiláris alapon történő
megkülönböztetéstől, hogy célja az elkülönülés minden más nyelvi közegtől. Ezek
alapján felfoghatjuk önállóan működő, saját szabályozású nyelvnek / vagy nyelveknek,
hiszen a franciában az argónak igen sok változata él, úgymint largonji, louchébem, verlan, cadogan, javanais, stb. A nyelvi rétegek közül az argó változik a leggyorsabban.
Igen fontos, hogy diákjaink ismerjenek néhány kifejezést ebből a körből is, hiszen, ha
anyanyelvi környezetbe kerülnek, a francia diákok sokszor és nagy előszeretettel használják e szókincset: branché ’menő’, carmer ’adni / fizetni’, ex ’extasy tabletta’, galère
’nehézség, kín’ stb.
Ugyanaz a szó több nyelvi regiszterben is jelen lehet, más-más jelentéssel:
coller – ragasztani (fr. courant / köznyelv),
tenni / helyezni (fr. familier / bizalmas),
fogas kérdést feltenni (fr. populaire / közönséges);
poulet – csirke (fr.courant / köznyelv),
zsaru (fr. familier / bizalmas);
poule – tyúk (fr. courant / köznyelv),
galambom, szívem, lelkem (fr. familier / bizalmas),
nő (fr. familier / bizalmas, fr. populaire / közönséges, fr. vulgaire / durva).

A szólások helye a kultúra közvetítésében
Nemcsak az egyes nyelvi regiszterek szókincse, hanem a szólások világa is kiválóan alkalmas arra, hogy összevessük miképpen hat egymásra két (vagy több) kultúra, mik az azonos
pontok és hol mutatkoznak eltérések, ez utóbbiak miből fakadnak. Vizsgálódásunk tárgyát legfőképp a jellemző szókapcsolatok és idiomatikus kifejezések köréből a frazeológiai kapcsolatok, a szóláshasonlatok, a szólások és közmondások képezik, valamint e kifejezések stílusminősítése.
A tipikus szókapcsolatok, köznapi társalgási formulák igen fontos szerepet töltenek be a folyamatos francia beszédben. Egyrészt változatossá teszik a mondanivalót, másrészt tanúságot
adnak a beszélő jártasságáról a nyelvben és a közegben, ahol az adott nyelvet beszélők élnek.
Nem utolsó szempont az sem, hogy amíg a már jól ismert és begyakorolt formulát kimondjuk,
bőven jut időnk gondolkozni a további válaszokon. Fontos tehát, hogy a klisék és más frazeológiai egységek komplex módon épüljenek be a diákok tudatába. Rendszeresen és lehetőleg a
témához kapcsolódóan tanítsuk ezeket a kifejezéseket (természetesen más felosztást is el lehet képzelni). Nézzünk egy hétköznapi élethelyzetből kiragadott példát. Ez a felosztás igen elnagyoltnak tűnik, a tanítási gyakorlat során azonban igencsak hasznosnak bizonyul.
1. A szólás formailag és tartalmilag azonos a két nyelvben: battre le fer tant / pendant qu'il
est chaud ’addig üti a vasat, amíg meleg’, ne pas bouger / remuer / lever le petit doigt
pour qn ’a kisujját sem mozdítja / emeli fel (vkiért)’, amener / apporter de l'eau au moulin
de qn. ’valakinek a malmára hajtja a vizet’.

4

Vö: Petit Larousse. 1966.; Le Petit Littré. 1991.; Le Petit Robert. 1992.; ECKHARDT: Magyar–francia
kéziszótár. 1992.; PÁLFY: Francia-magyar kéziszótár. 1999.; Dictionnaire Hachette Encyclopédique.
2000. 1999.
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2. Van alaki azonosság is (de nem teljes), tartalmilag azonban megegyezik a mondás
a két nyelvben: mettre la main à la pâte ’kézbe vesz vmit’, être né coiffé ’burokban született’, tirer qn d'un mauvais pas ’kihúz a pácból / csávából vkit’.
3. Alaki azonosság nincs, de jelentésében megegyezik a francia és a magyar szólás:
passer sous le nez de qn ’kicsúszik a kezéből / elszalaszt vmit’, avoir plusieurs cordes à
son arc ’két vasat tart a tűzben’, saisir la balle au bond ’üstökön ragadja a szerencséjét’.
A szókincs tanításának a frazeológia oldaláról való megközelítése néhány igen fontos
perspektívát vázol fel, úgymint a kollokációs kompetencia fejlesztését (az adott szót, vagy kifejezést a leggyakrabban előforduló szókapcsolataiban tanítja) a kontrasztiv nyelvészeti összevetést (a nyelvtanulás minden szintjén) és a kötött kifejezések szövegkörnyezetben való elsajátítását és alkalmazását. Minél magasabb a nyelvi tudás, annál gyorsabb az elsajátítás, pl.
felsőfok esetében a receptív és produktív kompetencia akár azonnali is lehet. E szempontok
alapján hasonlítjuk össze a francia és a magyar kultúra találkozását a szókészlet szemszögéből. A frazeológiai kifejezések esetében egyértelmű, hogy az izolált szavak jelentésének ismerete nem elegendő a kifejezés megértéséhez: monter la tête ’felcsigáz / tűzbe hoz’, se payer la
tête ’ugrat vkit/ mulat vkin’, avoir un oeil à Paris et l'autre à Pontoise ’bandzsít / kancsal’.

Nyelvi nehézség – kulturális különbözőség
A fent említett mondás egyben elvezet bennünket a konferencia címéhez: Nyelvek és kultúrák találkozása. A korábban idézett szólások esetében csak nyelvi nehézségek merültek fel,
ezek viszonylag gyorsan leküzdhetők, a kulturális eltérések azonban több odafigyelést, magyarázatot, időt, stb. igényelnek. Ha nem tudjuk, hol található Pontoise, semmit sem mond a szólás
az idegennek. Vagy nézzünk egy másik példát: Ce n'est pas la mer à boire ’nem nagy dolog /
kunszt’,
a mondás természetesen megtanulható lexikai egységként is, ha azonban tudjuk, hogy La Fontaine-től származik, nem állunk értetlenül, ha egy adott szituációban utal erre valaki.
« Si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire?
Tout cela, c'est la mer à boire. »
La Fontaine : l'Education

Nem mindenki tudja azt sem, hogy Zolánál találjuk azt a mondást, amit mi magyarok is
gyakorta használunk: Se faire une montagne / des montagnes de qc ‘nagy feneket kerít vminek
/ felfújja a dolgot / a bolhából is elefántot csinál’: « Il se faisait des montaignes de tout. »5
Láthatjuk tehát, hogy a földrajz, az irodalom, a képzőművészetek, a történelem, a hagyományok, a mitológia, vagy a célnyelv országában élt / élő híres emberek, stb. ismerete nélkül
nem lehet komoly tudásra szert tenni egyetlen idegen nyelvben sem.

Konklúzió
A kollokációs szótanítás és az adott nyelv kifejezésekben való elsajátíttatásának előnye az,
hogy az alapszókincs ismerete mellett a diák valós tudása többszörösére nőhet. Így a produktív
szómennyiség minden nehézség nélkül megsokszorozható, az eredmény pedig látványos, hiszen a stílus változatossága és a kifejezések sokszínűsége a célnyelvhez való közelítést igazolja. Ha ez igaz, akkor megnyílik a lehetőség, hogy otthonosan érezzük magunkat
a célnyelvben, hogy megértsük az utalásokat, hogy könnyedébben kapcsolódjunk be a fesztelen
beszélgetésbe. A kulturális különbségek ismerete sok nehéz helyzettől kíméli meg a nem
anyanyelvű beszélőt. A szólások biztonságos alkalmazása önbizalmat ad az idegen nyelven
5

MAURICE RAT: Dictionnaire des Locutions françaises. Paris, Larousse, 1957.
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beszélőnek, így az anyanyelvi partner megnyilatkozásai még inkább hasonlítanak majd az
egyébként megszokott beszédritmushoz és szóhasználathoz.
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Show me how you listen – and I'll tell you who you are...
Exploring the relationship between preferred listening strategies
and personality types
Tárgyszavak: personality types, listening strategies, personality traits,
listening comprehension tasks, nyelvpedagógia

Why strategies and why personality features?
Over the past decade or so, there has been a crucial shift in the focus of language teaching:
the needs of the individual learner have started to receive priority in methodological considerations. The days of the swift successive invention of new „fashions” in FLT methodology seem to
be over, as if agile inventors had sat back, folded their arms and said: „I think we have invented
more or less everything that is conceivable. Now it is your turn, dear Practicing Teacher, to inspect the menu and compose your own teaching style.”
Probably the ingredients are all out there. It is the principles of selection that constitute the
new paradigm. I view this recent shift in focus on the learner as a kind of shift in paradigm. No
longer are we preoccupied with how we think it is best to teach a foreign language. Instead, we
look at our learners, empower them, and hand over the responsibility to them: „With my help,
go and find out how you as a person and a learner, in your present circumstances, with your
current aims, can learn the language the most efficiently.”
This is a paradigm shift that I like, that I feel comfortable with, that suits my personality type
perfectly. I feel much happier in my profession now than in the early days of my career, when I
would go out to England or up to Budapest for various training sessions where I would be bombarded with constantly new, (often opposing), boxes of tricks on how to teach the language –
but I cannot recall any concern about the other side, the learner, at all...
I also feel much happier with what seems to be an emerging new concept of a good language teacher: a professional who knows a great deal about 1) the language(s) concerned, 2)
what people are like and 3) how people learn a language. I do believe that all three are part and
parcel of our professional expertise.
I am sure most of my colleagues agree with the above in theory, as well as with the evidently ensuing roles of the modern language teacher. How much of this paradigm-shift can enter the actual classrooms, given the current realities of language teaching, I am considerably
less sure of.
If we accept the notion of the above outlined paradigm shift, our attention might focus on
two broad areas: 1) the strategies learners deploy to learn and to use a foreign language and 2)
a number of personality-related factors (age, gender, L1/L2 background, motivation, aptitude,
intelligence, learning styles and personality types).
Language learning and language use strategies are slowly but surely gaining attention in
language teaching in this part of the world as well. This is not only due to the number of conference papers delivered on the subjects, but also to the coursebooks we use, which tend more
and more to incorporate activities which focus learners' (and teachers') attention on how learners can most efficiently learn languages.
The reason my attention has turned to the differences between personality types is not just
my general interest in people and psychology, but also my activities as a methodology tutor: in
the methodology classes, while dealing with the various aspects of ELT methodology, we have
always found that our discussions naturally wanted to go into many potential directions, be-
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cause behind each act/move of the teaching/learning process there is an individual with
a bunch of characteristics that defines the optimal what and how of language learning.
Individualized learning is a great idea, but in a classroom situation in the current language
teaching scenario it might be next to impossible to implement: the diversity is too much to make
it viable. Does this mean we should sigh in a mixture of despair and relief and give up the idea
of working from within the learner? Is there not an intermediate solution?
Our mind has a wonderful built-in defence mechanism against becoming lost among details
(and going mad): pattern-making. Instead of viewing our learners as so many realizations of a
uniform notion of The Language Learner on the one hand, or trying to accomodate every single
learner on the other, we could look at our learners and indentify patterns in their characteristics
and ways. I believe any intermediary stage between „learners as such” and „individual learners”
is operationally a useful one.
Of the potentially useful patterning systems (see personality related factors above), personality types seem to me to be neglected or overlooked: I am not aware of any study focusing on
how various types of personalities learn languages in the most natural and most efficient way.
This awakened my curiosity and about two years ago I began to systematically observe my students, and the data began to accumulate and revolve around my head – and some broad patterns began to shape more and more clearly.

Why listening?
Vandergift (1999) says that of the four language skills, listening is perhaps the most critical
for language learning, especially at the beginning stages, and especially for children. Listening
is a highly integrative skill, and promotes the internalization of the rules of the target language. If
students are aware of and deploy effective listening strategies, it will help them capitalize on the
language input they are receiving.
While second language strategy research has expanded in recent years, the number of
studies in listening comprehension still seems relatively small. Nevertheless, several versions of
listening strategy inventories have been compiled, and various attempts have been made to establish links between learners' use of listening strategies (types of strategies reported and the
frequency of their use) and a number of personality-related factors like listening abilities
(low/high attainers, efficient/non-efficient listeners), level of language proficiency, gender, learning style. I wish to add another dimension to this: that of personality types.

Defining learner strategies
The term „strategies” is not an obvious one and is used in various, overlapping meanings.
The definition and categorization adopted here is Cohen's (1998), who says second language
learner strategies are „those processes which are consciously selected by learners and which
may result in action taken to enhance the learning or use of a second or foreign language,
through the storage, retention, recall, and application of information about that language” (4.)
Listening strategies can be directed at one of the two broad aspects of listening to foreign
language:
1) strategies aiming to improve one's performance in this skill area through a) creating practice opportunities: TV, radio, films, native speakers, etc. and b) proper self-management
of and reflecting on the listening process, and
2) strategies employed during the process of comprehending a passage.
This paper focuses on a selection of the listening strategies commonly identified by researchers of the field: the ones most directly related to language exam situations. Below we are
listing the relevant strategies, along with their definitions, based on Vandergrift (1999)
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1. Self-management: Understanding the conditions that help one successfully accomplish
listening tasks and arranging for the presence of those conditions.
2. Planning: Clarifying the objectives of the task the learner is facing, an awareness of what
there is to do to complete the task, and developing an appropriate action plan to overcome difficulties.
3. Directed attention: Maintaining attention while listening, ignoring irrelevant distractors.
4. Selective attention: Attending to specific aspects of the listening passage which provide
clues for comprehension.
5. Monitoring: Checking, verifying, or correcting various aspects of one's comprehension or
performance in the course of a listening task, including understanding at the local level (comprehension monitoring), how something sounds (auditory monitoring), as well as comprehension across the task or during the second listening (double checking).
6. Inferencing: Using information within the text to guess the meanings of unfamiliar language items, or to fill in missing information. Depending on the type of information used we distinguish linguistic inferencing (using known words in an utterance), voice and paralinguistic inferencing (using tone of voice and/or paralinguistics), extralinguistic inferencing (using background sounds, relationships between speakers, material in the response sheet,etc) and between parts inferencing (using information beyond the local sentential level).
7. Elaboration: Using prior knowledge from outside the text and relating it to knowledge
gained from the text in order to fill in missing information. This knowledge can come from the
learner's prior personal experience (personal elaboration), from experience in the world (world
elaboration), or from making up a story line or adopting a clever perspective (creative elaboration).
8. Affective strategies: Dealing with exam anxiety to become more competent to perform
a listening task, as well as handling difficulties or failure.

Defining personality types
Various categorizations have been offered here, and the bookshops nowadays abund in
popular psychology literature on the topic. Nevertheless, I believe most of us have a superficial
general knowledge of the issue, which might not be sufficient or adequate to serve as useful input for the concerned teacher's considerations.
The categorization adopted in this paper goes back to Hypocrates, who identified four blood
temperament types: the sanguine, the melancholy, the choleric and the phlegmatic, of which
each of us are a unique blend, with one type being dominant in our personalities, another playing the second fiddle, and the other two adding all the colourful overtones. So when we are talking of how, for instance, sanguines listen, we mean what strengths and weaknesses one's sanguine characteristics make one prone to, and by no means do we want to imply that there
would be four clearly delineated types of learners in terms of listening.

The listening profile of the Sanguine
Sanguines are attractive personalities, generally cheerful and easy-going (especially if they
have audience), and seem to be tremendously exciting people who are always involved in
something interesting happening to them. In actual fact, they are excited rather than exciting – it
all boils down to attitude: sanguines can look at the smallest thing with genuine excitement, and
report it to sound really great and exciting. They are extremely talkative and generally good
story-tellers, who cannot help grabbing the floor whenever possible, and find it difficult to let go
of it. They are not afraid of publicity.
All this makes them the ideal party-guest, and a successful candidate in the speaking part
of the oral exam, but they can have some basic problems with listening tasks.
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Sanguines are full of naive innocence, children forever, which can result in undeniable
charm on the one hand, immaturity, disorganization and ego-centeredness on the other. They
get enthusiastic easily, are always active, start and undertake anything, but then tend to evade
the responsibility of following through and completing things. They find it difficult to get focussed, so however creative they can get, they usually cannot give the necessary finesse to anything they happen to be dealing with.
Consequently, as regards planning strategies and self-management, by nature they plunge
into the task with full energy and enthusiasm, but without very little preparation or advance
thought. Eager and impatient to start, they can even ignore looking at the task to start with...
Their attention is easily distracted and tends to switch on and off at frequent intervals. Sanguines tend to focus(?) on the surface: they are wide in their perception and perspectives, but
can be extremely shallow. As a consequence, when it comes to selection (see selective attention), they do so on a rather ad hoc basis: they pay attention to whatever they heard when they
happened to be on task, or to anything that happened to be more salient for whatever reason,
or to unimportant but certainly interesting details. All these make them prone to „misplaced importance”.
Sanguines find it difficult to notice and remember names or details, and would be much better aided by colours and mimes (which are, of course, non-existent in listening tasks) or emotions and moods (which can usually only be inferred from such texts).
Monitoring is not one of sanguines' strengths: they tend not even to notice they did not understand. They snap at bits of information that catch their attention – and given their creativity,
they easily complete the picture, relying much more on elaboration than inferencing. This
should not be surprising, as with inferencing we use information actually existing and attended
to in the text or context to guess missing information, whereas elaboration refers to the strategy
of using and relating to the text something that the learner already knows from some other
source. Elaboration is sanguines' main strength; they are extremely good at completing information with their own experience and their knowledge of the world (which equals their own
world, of course), with keen and colourful fantasy – and very little restraint...
As regards affective strategies, sanguines tend to be very easy-going about the stress that
listening exam situations may cause. Although they can get very excited and emotional, they
usually do not take failure to heart and are success-oriented in general.

The listening profile of the Melancholy
Melancholies are introverted, deep, quiet and thoughtful. They set long-term goals and focus on the essence: they are not interested in the surface but cut right to the heart of the issue
They are methodical: make endless lists and like tables, data and statistics. They, too, are creative and inventive, but unlike sanguines, they are able to persist in monotonous tasks if the results are promising.
Unlike sanguines, melancholies care about the others, are sensitive to other people's feelings, have a great deal of empathy and are observant. They are neat and tidy and carefully organized. (No wonder sanguines regard them simply as sterile and mechanical!) As a result, before listening, melancholies accurately see to optimal conditions being met (self-management),
and are uneasy if this is not possible. They will not complain, however, as they are too polite
and self-conscious to do so. During listening, they might try to make meticulous notes, or be
overconcerned with the appearance of their paper – all of which takes valuable energy and
time.
Melancholies set high standards and aim at perfection, which is laudable nowadays, when
mediocrity is prevalent. They are concerned about quality, not quantity. However, their perfectionism, coupled with their observing eyes, can make them highly critical. In their defence it
should be said that a strong sense of self-criticism usually stops them from adopting a superior
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stance. Their self-critical nature can also make them self-conscious, especially in company and
in exam situations. They find it difficult to start, as well as complete things, not out of comfort,
but because due to their perfectionism they are planning and replanning, later checking and refining forever because nothing they produce can be good enough to meet their own standards.
When listening, they carefully plan and prepare for the enterprise: they study the instructions and the questions meticulously – so meticulously, indeed, that they may still be half-way
through it when the text starts on the tape, which bothers them greatly, as they know that from
this moment on their listening cannot be perfect...
Melancholics are perfectly able to direct their attention on the task and follow it through
without distraction. However, their perfectionism gets in the way of effective selection: in an effort to obtain the most complete data – and make what they hope will be perfect decisions only
at the end – they pay attention to and give equal(ly strong) on-line weighting to everything. Their
main problem is just the opposite of sanguines': they tend to concentrate so intensively that fatigue may well set in way before the end.
Melancholics very carefully monitor their own performance. Throughout the whole process,
they are capable of keeping several alternatives open, carefully weighing them, considering and
chewing every bit of evidence. Although the merits of this working style are obvious, melancholies are prone to getting lost among the details and alternatives, as well as wearing out prematurely.
Melancholies are outstanding users of the strategy of inferencing, both in terms of frequency of use and the number of different types of inferencing used. However, they tend to be
very careful about applying elaboration: they need to be really convinced of the relevance of
their existing knowledge to the text in question. In addition, they spend so much time and energy on carefully considering every bit of information offered by the text itself, they they may not
have scope left for anything outside it.
As regards the affective aspects, melancholies look calm on the suface, but tend to worry
and undervalue themselves. As they can see and anticipate all the obstacles, difficulties, pitfalls
and complexities all too clearly, they can get pessimistic and even depressed. Consequently,
they tend to greatly undervalue their successes, and failure can put them down fatally.

The listening profile of the Choleric
Cholerics are the born leaders, with a genuine take-charge attitude that they cannot help
assuming in any situation they get in. They are superb organizers, very good at delegating work
to people willing to obey without reservations, but otherwise they work more efficiently without
others getting in their way.
They are goal-oriented and seek practical solutions, which makes them very good at emergencies. They are purposeful: they aim, reach and succeed. Despite the obvious merits of
these characteristics and attitudes, cholerics are usually not very popular people, as their decisive, strong-willed character can couple with impatience and intolerance, as well as a constant
urge to correct wrongs and give advice even if it was not asked for. Their decisive, strong-willed
character can make them seem to proceed like a tank, wanting to win by all means.
As they are goal-oriented, practical and decisive, cholerics are often right, which typically
annoys those around them. In addition, they cannot possibly imagine that they just might not be
right, and as one of their chief concerns is avoiding losing face, they tend to explain their mistakes away, usually blaming others or the circumstances.
Cholerics thrive on stress and obstacles. Such challenges, as well as outright opposition,
only inspire them. There is no winning over a choleric – unless you are even more choleric.
As a result, cholerics set about self-management forcefully: they are the ones who demand
the closing of a window or the exclusion of somebody which is constantly coughing. As they are
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composed and goal-oriented, they are efficient planners. They are perfectly capable of directing
their attention on the process, and have the will-power to persist. They are very good at allocating their own resources in order to reach their aims. From the flood of incoming information,
they select what they think is necessary to complete the task quickly and decisively – and interpret the rest of the passage in the light of their first decisions, often at the cost of distorting the
meaning. Because they tend to decide so assertively (often even arrogantly), they may not be
very good at holding open and shifting between potential frameworks of interpretation, i.e. monitoring. They are, however, excellent at inferencing, and also efficient (and unrestrained) at
elaboration. In both strategies they mainly draw on logic, which means their own logic: they way
they are sure it should be.
Anxiety in cholerics' mind turns into will-power – a wonderfully useful capacity in exam situations. They are the born survivors. They enjoy putting their abilities on trial, and as they tend to
ignore or repel failure or criticism, it does not typically discourage them.

The listening profile of the Phlegmatic
Among the above described three powerful personalities, the phlegmatics are the great
equalizers. They are balanced people with low-key personalities, who display no extremities, no
exaggerations. Nothing can disturb or upset them.
There is nothing noticeable about them. They are just pleasant. Consequently, they are very
easy to get along with and tend to maintain general peace by their mere presence. However,
their calm character can cross the borders of being unenthusiastic, which can be not only boring but also discouraging in any social situation. Also, their restrained nature and the fact that
they are typically never overcome by emotions can make them seem indifferent and unemotional.
When facing a task, they approach things slowly, and are difficult to move out of their comfort zones. Consequently, they are prone to laziness and carelessness. Like melancholies,
they, too, tend to put off starting things and find it difficult to complete projects on time, but the
reasons are very different. Melancholies are caught up in the planning and monitoring phase by
their perfectionism, whereas phlegmatics need a really strong reason simply to get up!
Phlegmatics often have no (clear) goals, and generally lack will-power. They also tend to be
very indecisive, for energy-saving reasons again. They prefer avoiding responsibility, and would
rather watch than act. They are hard to get moving, they prefer to stay uninvolved.
All these make the listening profile of phlegmatics a truly mixed bag. As regards self management, they are usually either too shy or too enervated to look after themselves. They are
generally content in any circumstances they are put in.
As they do not tend to think in the long-term, planning is not their strength. They prefer staying inactive until the last possible moment. Their attention tends to be lukewarm throughout the
process, and they might give up attending if the task proves too demanding. However, because
they approach things calmly and slowly, they are able to suspend judgement and wait patiently
till the end. Meantime, they do not fall into the perfectionist trap of exhaustion that melancholies
lay themselves, but try to hold in their memories as much as is comfortable – and then switch
off. If what they have is not enough to answer a task item – they calmly leave it out and go on to
the next.
Monitoring is not always their strength, for two reasons: for one thing, they can be too comfortable to restart if they have already set themselves on a track; secondly, despite their calm
and seemingly compliant nature, they can be surprisingly stubborn in their own quiet, dispassionate, peaceful way.
Phlegmatics demonstrate some use of inferencing, but their effort-saving nature only allows
them to take up the most obvious clues. With elaboration their basic position seems to be „if it is
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not there, it is not there... However, it can be a good and comfortable substitution for making an
effort and listening carefully...”
On the affective side, phlegmatic traits give candidates the obvious advantage of not being
too prone to exam anxiety or put down by failure. This, coupled with their patience and distance, can make them truly efficient listeners.

Final remarks
So which type is the best listener? All four, of course! As we can see from the above profiles, all four types have their own strengths and weaknesses as regards listening abilities (and
everything else) – strengths and weaknesses that tend to lie dormant, however. I firmly believe
that a certain degree of awareness of their personality traits and the related implications these
carry can turn into powerful weapons in the learners' hands: as each of them is a unique blend
of all four personality types, „all” our learners have to do is to reinforce and boost their own
strengths on the one hand, and be aware of and keep control over their weaknesses on the
other. The above defined modern language teacher, one with a thorough knowledge of not only
the language he or she teaches, but also what people are like and how they learn languages,
can be of tremendous help in this process.
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A Surprise Twist in the EFL Classroom:
Applying the Garden Path Technique
Tárgyszavak: Garden Path Technique; Cross-linguistic influence; Second Language Acquisition;
methodology, nyelvpedagógia

1. Introduction
This paper discusses a teaching method relatively unknown in Hungary called the Garden
Path Technique, which encourages students to rely more on their own intellectual resources in
language learning: their own logic and their previous knowledge of languages. In order to provide a full understanding of what this method entails, I first discuss Interlanguage theory, since
the Garden Path Technique applies this concept in a linguistically controlled environment. This
is presented from a cognitivist position, one I tend to identify with. Within Interlanguage,
I elaborate on the phenomenon of cross-linguistic influence (CLI) further, as this plays a key
role in the Garden Path Technique. Then, I analyze this technique, pointing out its strengths
and weaknesses. In the closing section, I elaborate on my previous experience with CLI in order to illustrate why and in what way this technique may prove useful and contribute to a more
successful teaching environment.

2. Interlanguage
Language acquisition is a mental process in which various systems are used. Chomsky
proposes that we make use of a language acquisition device as we learn our first language (L1)
while Selinker argues that Interlanguage comes into play in learning a second language (L2).
The basic idea was first suggested by Corder (1967, cited in Tonkyn 1997:D16), who argues
that, like L1 learners, learners of L2 select what input to take in and incorporate into their developing system. He maintains that learners create hypotheses about structural properties of L2
based on input, and thus build a hypothetical grammar – which may be based on L1 and/or L2
– and test each item of input in terms of its communicative efficacy. If a rule is confirmed, the
learner continues using it; if it is disconfirmed, the learner restructures the grammar.
The notion of hypothetical grammar is closely tied to the notion of Interlanguage, which is
the system most language learners continually develop as they go from no understanding of the
target language (TL) to an ever closer understanding. Corder argues that Interlanguage is more
than just a system between L1 and L2, that it is ever undergoing a process of restructuring and
possibly re-creation. Krashen has asserted that this is not just about falling back on an L1 rule
but that another non-L1 may also influence one’s Interlanguage. Interlanguage may thus be
best defined as “both the internal system that a learner has constructed at a single point in time
and the series of interconnected systems that characterize the learner’s progress over time”
(Ellis 1994. 350.), regardless of what languages inform it. According to Selinker (1972 in Ellis
1994. 351.), Interlanguage construction includes the following five processes: (1) language
transfer; (2) transfer of training; (3) strategies of L2 learning; (4) strategies of L2 communication; and (5) overgeneralization of the TL material.
The first of these, language transfer, was originally used as a behaviourist term and was
associated with the notion of “difficulty” in learning L2 in terms of how similar the target patterns
are to L1 patterns. However, when it became clear to researchers later that language learning
is a developmental process driven from within as much as from without, transfer was seen from
a cognitive point of view. In this light, in an effort to introduce a theory-neutral term for these
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types of processes, Smith and Kellerman (1986) introduced the term cross-linguistic influence,
which is defined by Odlin as “the influence resulting from similarities and differences between
the target language and any other language that has been previously (and perhaps imperfectly)
acquired” (Odlin 1989. 27). He also argues that transfer is ultimately a perfectly apt term for this
phenomenon since (1) the association between the word and behaviourism has long since
been laid to rest and (2) Whitney (1881) used the term long before a link would develop between linguistics and behaviorism (Odlin 1989. 25–26). However, I still prefer the term CLI for
its neutrality and inclusiveness of a variety of processes.
According to Ellis, there are four manifestations of CLI: (1) errors (negative transfer), as
seen above; (2) facilitation (positive transfer), e.g. when a cognate is carried over from L1; (3)
avoidance (underproduction), wherein a learner negotiates around a difficult structure; and (4)
over-use, wherein an easy structure is used more than a NS would do (Ellis 1994. 301). Odlin
presents a similar list but adds one more form, (5) differing lengths of acquisition, arguing that
analyses of the specific details of CLI miss “the cumulative effects of cross-linguistic similarities
and differences on the acquisition process” (Odlin 1989. 38). He offers as evidence the length
of instruction in languages for members of the US Foreign Service relative to the typological
distance of those languages from English, e.g. courses in relatively distant (that is, difficult) languages such as Hebrew or Urdu take the maximum of 44 weeks while courses in relatively
close languages such as Spanish or German take only 20 (Odlin 1989. 39–40).
According to Kellerman, CLI creates a U-shape in learner performance, starting from a correct use of target structure, through a developmental use, and back to an eventual correct use
(1985, cited in Ellis 1994. 303). Researchers such as Ellis and Tarone would see this as an
oversimplification of the process, pointing to the variety of factors that affect learner performance (Tarone 1983). These include: (1) language level; (2) social factors; (3) markedness (the
extent to which features of language are considered ‘special’ or ‘less basic’); (4) prototypicality
(the extent to which a meaning of a word is considered ‘basic’); (5) language distance and psychotypology (learners’ views of language being the same or different); and (6) developmental
factors (Ellis 1994. 315). All of these are exploited in the Garden Path Technique.

3. The Garden Path Technique
The Garden Path Technique creates a setting in which learners are encouraged to rely on
their Interlanguage in the L2 classroom, thus being induced to make use of it and test their hypotheses as they learn. When they make an error, they are corrected, can thus compare their
errors to the correct forms and then make the necessary adjustments or corrections in their hypothetical grammar. The distinctive feature of this method, therefore, is that it creates situations
in which learners are induced to make errors – or led down the garden path – in order to
achieve a more successful, productive and lasting learning and teaching process. And it is
when learners are corrected that they come to see the surprise twist, the experience of which
assists them in establishing the appropriate L2 grammar.
This method is based on Nelson’s theory of cognitive comparison (1981., 1987., cited in
Tomasello and Herron 1989. 387.), originally developed for L1 acquisition, which proposes that
“the most important language learning experiences are those in which it is possible for learners
to compare and note discrepancies between their own language structures and those of mature
speakers.” The technique also makes special use of hypothesis testing (Corder 1981., 1983.,
cited in Tomasello and Herron 1989. 386), as learners continually assess their own notions
about L2, confirming, rejecting or refining those notions. But L1 hypotheses will be incorporated
into IL if and only if learners receive appropriate feedback from the communicative environment
(Corder 1983., cited in Tomasello and Herron 1989. 386). However, it makes full use of Interlanguage theory and within that, the phenomenon of CLI and the importance of feedback in the
foreign language classroom
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The Garden Path Technique was tested by Tomasello and Herron (1989), used first for L2based errors and then on CLI, actually encouraging students to make errors, which were then
immediately corrected by the teacher. It was proved that this method was more effective than
simply explaining the material at hand. If the learner’s own hypothesis comes into conflict with
the mature system represented by the teacher’s corrections, then, by the theory of cognitive
comparison, this will facilitate learning. According to Tomasello and Herron, “students learn best
when they produce a hypothesis and receive immediate feedback because this creates maximal conditions under which they may cognitively compare their own system to that of mature
speakers” (Tomasello and Herron 1989. 392).
In this longitudinal study, Tomasello and Herron took 32 English-speaking college students
and tested their acquisition of eight target structures in French, chosen at random for their deviance from analogous English structures and thus for the likelihood that English-to-French transfer errors would result. Among the occasions for CLI were two verbs in French for the one English verb know (savoir and connaitre) (Tomasello and Herron 1989. 389). The patterns were
taught to two groups throughout one semester, using simple explanation and the Garden Path
Technique. Each of the patterns was presented, after which the learners were given translation
practice. The difference between the two teaching conditions became clear at the next step. In
the traditional scenario, the teacher simply alerted the students to the use of the marked form
connaitre and gave them English sentences for translation to elicit that verb. In the other condition, the teacher simply gave them these sentences without any prior explanation. It was only
afterwards – once the entire class had been led down the garden path – that the teacher explained the problem and then reinforced the target structure. The conditions were alternated so
that both groups would be exposed to both conditions. Once the groups had been tested on
these structures on three separate occasions, it became clear that more of the students knew
more of the non-transferable structures taught according to the Garden Path Technique than
according to the traditional explanation method (Tomasello and Herron 1989. 390–391).
Another positive outcome of this technique is not only that it “provides an excellent cognitive
context for making comparisons between learner and teacher language,” but that “it does so in
the context of an accepting social environment in which errors are viewed as a logical, and indeed inevitable, outcome of active student learning” (Tomasello and Herron 1989. 393). This
may definitely be an advantage in highly stressful situations—such as oral exams—in which the
learner does not experience shame or a sense of failure for making mistakes but is able to cope
with these as a natural part of his/her developing and learning process.
I have three criticisms of the Garden Path Technique, however. (1) As noted earlier, eliciting
TL through translation is more likely to lead to L1-influenced error (Tonkyn 1997:D67). I might,
therefore, use other methods to elicit the errors/target structures, such as sentence building exercises with verbless prompts. (2) This method may cause certain learners to feel frustrated or
fooled and may lead to learner demotivation – certainly if overused in a given course.
Tomasello and Herron anticipate this criticism by claiming that (a) the learners are aware that
their errors are those that only intelligent people may make and so do not exhibit a negative response and (b) the learners make the errors as a group, and so no one person is singled out.
Still, I would think a group of young US-American learners might have an entirely different set of
educational expectations, or what Tonkyn calls a “script” (1997:B37) from learners from another
culture. Finally, (3) the method is limited to use in a monolingual L1 class, or at least to a mixed
L1 group in which the L1s all tend to influence certain errors in L2. Similarly, predictions about
what learners with a certain L1 will transfer to a certain L2 will not be as accurate if those learners have already been exposed to other languages, particularly those that share the target
structures in question. Indeed, Odlin makes the point that CLI is not just transfer from one’s L1:
“When individuals know two languages, knowledge of both may affect their acquisition of a
third” (Odlin 1989. 27). The point for performance would appear to be the same. If a native
speaker of English has learned that German, say, has two different words for know (wissen and
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kennen), then he is unlikely to be led down the garden path as regards that target structure in
French.

4. Applying the Surprise Twist
The Garden Path Technique is worthwhile and may be successfully combined with other
teaching methods which are built on Interlanguage theory, hypothesis testing and CLI in particular. It is a recurring theme in much of the writing on CLI that it is not an all-or-nothing proposition and that CLI may intertwine with other universal tendencies among language learners or
any of a number of other factors to influence Interlanguage. CLI may also contribute to the notion of variability in performance, a truly fascinating area.
The Garden Path Technique as a specific teaching method, especially the surprise twist, is
appealing for its unconventional yet sensible quality and its ultimate effectiveness. I am certain
that it would appeal to language learners in higher education or in the academic stream in Hungary, who, like the learners in the study, would respond well to the notion that it was their rational way of thinking that allowed them to be led down the garden path. A scenario in which the
surprise twist may be used as the students make use of their rationale would be based, for example, on the fact that Hungarian learners of English often form sentences like *I was late this
morning, but I could catch the train, whereas caught or managed to catch might be a more
likely verb phrase in the second clause. In introducing to elementary students the use of could
for past ability, students may be provided with verbless sentence building exercises which elicit
the word could, pointing out that they had to include the idea of the past tense of the Hungarian
word tudni (i.e. can, manage to etc.) (e.g. (1) I / swim / when / I / be / six years old; (2) Zsolt /
speak Russian / after / he / take Mrs Fábián’s course etc.). Then the surprise twist would call
their attention to the problematic meaning of could, for which they could be provided with sentences based on errors previously collected (e.g. (6) I / find / this beautiful old book / after / I /
see / you; (7) Lilla / buy / this CD / for only Ft 1500 / before / she / get on the bus etc.). Then the
instructor could explain the problem and provide the learners with more practice once they
knew the target form. Surely, the method has other applications not just to lexis and semantics
but to phonology and discourse, for example.
In my experience teaching EFL and ESP at the university level in Hungary, I have found
that students often rely on translation, which tends to be a good foundation for using the Garden Path Technique. I have also found that many learners tend to be reluctant to speak for fear
of making errors. The Garden Path Technique may assist them by making errors a natural and
desirable part of language learning. Some learners have said that they are reluctant to speak
because they see their level of competence – i.e., what they have learned – in L2 as being
much lower than in L1. The Garden Path Technique encourages them to set up and apply hypotheses when speaking and thus provides them with a wider range of possible communicative
abilities. I have also experienced that Hungarian learners are strongly goal-oriented (as opposed to task-oriented) in learning languages. The Garden Path Technique may arm them in
dealing more constructively with their own errors and shortcomings on an oral exam or a reallife situation such as a business presentation. I therefore propose that the Garden Path Technique may strongly contribute to the development of a more effective teaching and learning environment.
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Fordítástudomány
Csetneki Sándorné Bodnár Ildikó – Simigné Fenyő Sarolta
MISKOLCI EGYETEM – MISKOLCI EGYETEM

Mondathatárok felbontása a fordításban
Tárgyszavak: mondathatárok megváltoztatása, alanyváltás, fordítói döntés,
forrásnyelv, célnyelv, fordítás

Jelen előadás célja, hogy egy magyar irodalmi alkotás, Moldova György Sötét angyal című
regényének első, ötödik és kilencedik fejezete, valamint annak német és angol nyelvű fordításai
alapján választ adjon a következő kérdésekre:
1. Tényleg minden esetben hosszabb-e a fordítás, mint az eredeti szöveg?
2. Ha igen, mennyiben befolyásolja ezt a tényt a mondathatárok felbontása?
3. A mondathatárok felbontásakor keletkező „többlet” univerzális jelenség-e, esetleg nyelvpár specifikus-e, vagy pedig a fordító szubjektív döntésének az eredménye?
Moldova regényének német fordítását Irene Kolbe, az angolt Ursula McLean készítette.

1. Az explicitáció, azaz bővítés mint fordítói stratégia
Amikor egy irodalmi művet összehasonlítunk annak hiteles, nyomtatásban megjelent fordításával, legtöbbször már az első pillanatban felfigyelünk arra, hogy a célnyelvi szöveg mennyiségi változáson ment keresztül: a fordítás hosszabb, terjedelmesebb, mint az eredeti. Ez a jelenség nyelvpártól és a fordítás irányától függetlenül is megfigyelhető akkor is, ha szintetikus
nyelvről, pl. magyarról fordítunk analitikusra (pl. németre vagy angolra), vagy analitikusról szintetikusra. Akik nem tanultak fordításelméletet, hajlamosak azt hinni, hogy a célnyelvi szöveg
nagyobb terjedelme azzal magyarázható, hogy amit a magyar nyelvben egyetlen szóval ki tudunk fejezni (pl. fiainkkal), annak a németben és az angolban is három szótári egység felel meg
(pl. mit unseren Söhnen; with our sons). Ugyanakkor megtalálható a jelenség pl. német szöveg
franciára fordításakor is, azaz két analitikus nyelv esetében is: Wo wäre es besser? Où me
sentirais-je mieux qu’ici? (Hol érezném magam jobban mint itt? – A halál Velencében párhuzamos német és francia változataiból (Mann 1989: 114–115).
A Sötét angyal című regény fordításából vett két konkrét példa:
1) Kinézett az ablakon (16. fejezet 18. bekezdés): Er sah zum Fenster hinaus. Ill.: He
stared out the window.
2) Megebédelt. (6. fejezet 3. bekezdés): Dann aß er zu Mittag. Ill.: He had lunch.
Mindkét célnyelvi mondatpár több szóból áll, mint a magyar eredeti, mivel a ragok helyett
elöljárókkal, az egyszerű ige helyett összetett formákkal találkozunk. (A német mondatba bekerült azután időhatározó szerepéről később lesz szó.)
A fordítás, mint mondtuk, akkor is hosszabb, mint az eredeti, ha németről vagy angolról fordítunk magyarra. Ez a jelenség leggyakrabban azzal indokolható, hogy a fordítók gyakran alkalmaznak pl. lexikai betoldást azért, hogy pótolják a célnyelvi olvasó forrásnyelvi kulturával
kapcsolatos háttérismereteit, vagy pedig explicitté tegyenek olyan grammatikai információt, ami
a forrásnyelvi szövegben rejtve van. (Magyarról angolra fordításkor gyakran kell a személyes
névmást explicitté tenni, vagy fordítva: a személytelenül megfogalmazott angol mondatokat
magyar megfelelőikben pótlólagos alannyal kiegészíteni. And a tray was soon brought [Ch.
Bronte; Barbara csakhamar visszajött a tálcával.] Ruzitska.) Ezekben az esetekben a fordító
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explicitté teszi, kibontja az eredeti szövegben rejlő, de ki nem fejtett, implicit információt. Ezt az
átváltási stratégiát nevezzük explicitációnak.
Az explicitáció fogalmát Vinay és Darbelnet (1958) vezette be a fordításelméletbe. Megfogalmazásuk szerint az explicitáció az a folyamat, amellyel a fordító olyan információt visz be
a célnyelvbe, amely a forrásnyelvben csak rejtett módon van jelen, de a kontextus vagy a szituáció alapján kikövetkeztethető. Az explicitáció eredményeképpen feltétlenül „nyereség” keletkezik a fordításban (Baker 1997. 80).
Nida, a híres Bibliafordító nem explicitációt, illetve implicitációt tart számon, hanem módosításról, kisebb változtatásról beszél. Nida szerint ennek egyik fajtája a bővítés, amelynek a
következő típusait különbözteti meg:
– elliptikus szerkezetek kibővítése
– kötelező körülírás
– a grammatikai átszerkesztés következtében szükséges bővítés
– az implicit státusz kiterjesztése, explicitté alakítása
– szónoki kérdésekre adott válasz
– osztályjelölők (classifiers)
– kötőszók
– a forrásnyelvben hiányzó kategóriák kibontása
– szövegismétlődés (Baker 1997. 80–81).
Nida nem említ külön olyan esetet, amikor a mondathatárok feldarabolásával indokolható
a betoldás, és ennek következtében a célnyelvi szöveg terjedelmének növekedése. Ha viszont
mégis követni akarjuk Nida osztályozását, akkor a mondathatárok felbontása következtében
végrehajtott betoldást a harmadik ponthoz, a grammatikai átszerkesztés következtében szükséges bővítéshez kell sorolnunk.

2. A magyar mondatok felbontása a német fordításban
Példáink zömmel Moldova György regényének a már említett három fejezetéből valók, ahol
a mondathatárok felbontása mellett még további jelenségeket is megfigyelhetünk. (E kitétel
oka, hogy néhány szemléletes példa más fejezetekből való).
A vizsgált fejezetek adatai:
1. fejezet:
95 magyar,
107 angol,
129 német mondat
5. fejezet:
79 magyar,
86 angol
115 német mondat
9. fejezet:
106 magyar
114 angol
145 német mondat.
A mondat felbontása a magyar szövegek németre fordításakor legtöbbször akkor következik be, amikor a magyar összetett mondatban új alany jelenik meg. Ezt a jelenséget a fordítási
szakirodalom természetesen jól ismeri és számon is tartja (Klaudy-Simigné 1996. 123. és
Klaudy-Salánki 1995. 106–107). (Megjegyezzük, hogy a magyar szövegben nem mindig van új
alany a fenti esetekben, sőt az új alanyt a legtöbbször maga a fordító hozza létre!)
Az angol és a német mondatok eltérő száma azzal is magyarázható, hogy míg az angol
fordító a legtöbbször gond nélkül adja vissza a csak igen lazán szerkesztett magyar összetett
mondatokat is, addig a német fordító látszólag „megrendszabályozza” a magyar író mondatait.
Ha kell, egy főmondattal, ha kell, egy mellékmondattal akár ki is egészíti a szöveget, de a legtöbbször mégis a mondatok felbontásával él. De számos példa akad új mondat kezdésére
alanyváltás nélkül is, azaz akkor is, ha a mondatok sorában az eredeti alany szerepel.
A csak lazán kapcsolódó magyar mellérendelések helyett jelennek meg a tömbjeikre hullott
német mondatok; az első példában a német fordításban több alanyváltást is találunk, a
másikban végig azonos alany mellett lép fel a mondat feldarabolása:
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Az elemzésre kerülő magyar mondat 10 tagmondatot tartalmaz; a német fordításban ez
4 összetett mondatra bomlik, az összes tagmondatok száma itt is tíz.
Mereven nézte az árnyakat, melyeket az asztali lámpa vetített a falra, egy idő után figyelme
teljesen kikapcsolódott csak néha rezzent fel Kengyelszky szavaira, olyankor, mikor kiderült,
hogy a főhadnagy ismeri Csabáék házmesterét, még azt is tudja róla, hány gyereke van, vagy
ha, elfáradva a három-négy órás hiábavaló kérdezősködéstől, Kengyelszky kitárta az ablakot,
és kibámult a rácsok között. (5. fejezet, 3. bekezdés)

1. mondat: Er starrte auf die Schatten, die die Tischlampe an die Wand warf und nach einer
Weile erlahmte seine Aufmerksamkeit völlig. (1-3. tagmondat; a csak az er névmással
nevezett alany: Csaba.)
2. mondat: Nur manchmal schreckten ihn Kengyelszkys Worte auf. (4. tagmondat, a
fordításban alanyváltással: nem Csaba rezzent fel, hanem a szavak rezzentik fel Csabát.)
3. mondat: Überraschenderweise kannte der Oberleutnant zum Beispiel den Hausmeister
des Hauses, in dem Csaba wohnte, er wusste sogar, wieviel Kinder er hatte. (5-8.
tagmondat; a mondat az eredetihez képest több tekinteteben is változott; az újabb
alanyváltást az okozta, hogy a voltaképpen elhagyott mellékmondat alanya lett a fő
alany.)
4. mondat: Csaba kam wieder zu sich, wenn Kengyelszky, müde von der drei- oder
vierstündigen ergebnislosen Fragerei, aufstand, das Fenster öffnete und durch die
Gitter aussah. (9–10. tagmondat; itt tér vissza az eredeti alany.)
Második példánk magyar mondata hat tagmondatot tartalmaz:
Másnap, vasárnap délelőtt Némon, az igazgató magához hívatta Csabát, közölte vele, tudomásul vesz, hogy magánúton be akarja fejezni a gimnázium negyedik osztályát, ezért megengedi, hogy bármelyik nap vacsora után éjfélig tanulhasson a könyvtárból nyíló kis olvasóteremben. (6 tagmondat) (9. fejezet 8. bekezdés)

A három önálló mondattá szétvált német fordítás szintén összesen hat tagmondatból áll:
1. mondat: Am nächsten Tag, es war ein Sonntag, rief der Direktor Csaba am Vormittag zu
sich. (1. tagmondat, benne az értelmező kiemelve)
2. mondat: Er habe gehört, daß Csaba die vierte Klasse des Gymnasiums nachholen wolle.
(2. és 3. tagmondat)
3. mondat: Deshalb gestattete er ihm, jeden Tag nach dem Abendessen bis Mitternacht in
dem Lesesaal zu lernen, der sich an die Bibliothek anschloß. (4-6. tagmondat.)
A fordítást elemezve úgy látjuk, hogy a mondathatárok felbontása feltétlenül hosszabbá teszi a szöveget. A magyar mondatok német fordítása során például több olyan kiegészítéssel is
találkozunk, melyek a mondathatárok felbontása nyomán halmozottan jelennek meg. Például
azért, mert a németben az alanyt kötelezően ki kell tenni mindegyik tagmondatban, még az ismételten azonos alanyt is.
Nem lenne kötelező, de a fordító sokszor kötőszavakat told be a szövegbe. A legtöbbször
az utolsó tagmondatok előtt az und kötőszót találjuk, így előbbi idézeteinkben is. További
példák:
Dróttal és kővel kipiszkálta, a mozgó alkatrészek szinte hangtalanul ugrottak előre, a fegyver rendbe jött. (1. fejezet 7. bekezdés)
Er holte sie mit einem Draht und einem Stein heraus, die Feder sprang beinahe lautlos
nach vorn, und die Pistole war wieder in Ordnung.
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A mondathatárok felbontásakor a kötőszavakhoz hasonlóan a mondatba nem kötelezően
betoldott elemek másik része a szöveg tagolásához járul hozzá, ilyenek például pontosabb időbeli utalást ill. tagolást biztosító határozószók.
a) Fellélegzett, mikor meglátta a Guyon Richárd laktanyát. (1. fejezet 12. bekezdés)
Er atmete auf, als er endlich die Richard Guyon-Kaserne vor sich sah.
b) Kezét elborították a vörös zúzódások, kifáradt, leült a hokedlire, hogy erőt gyűjtsön, de
ültő helyében elaludt. (1. fejezet, 15. bekezdés.)
Seine Hände waren rot von den Quetschungen. Schließlich war er erschöpft, er setzte
sich auf den Hockerl, um neue Krafte zu sammeln, und schlief in sitzender Haltung ein.
A kötőszó-betoldás és az időre utalás a mondathatár-eltolódástól független is lehet, de
a legtöbbször mégis a felbontott mondatokban jelentkezik. A már idézett Dann aß er zu Mittag
mondatban megjelenése nem kapcsolódott mondat felbontásához. A dann szövegszervező
elemként, esetleg a befejezettségre utalóan, vagy mindkét szerepben máskor is feltűnik a német fordításban, akárcsak hasonló társai: schließlich, endlich.
A határozók – a németben határozói kötőszavak – a szöveg tagolását kiemelhetik. E tekintetben hasonlítanak az először, másodszor, harmadszor, végül stb. határozók – szövegszervező és nyomatékosító elemek – szerepére, melyről tudjuk, hogy velük: „A fordító gyakran teszi
explicitebbé a visszautalásokat, a felsorlásokat, a szembeállításokat, a mondaton belüli határokat” (Klaudy-Salánki 1995. 135).
Fel s alá sétált a szobában, melyet már elborított a félhomály, megállt az ócska Siemenstípusú rádió előtt... (16. fejezet, 9. bekezdés)
Er lief in dem Zimmer auf und ab, in dem es schon dämmerig zu werden begann.
Schließlich blieb er vor vor dem alten Siemens-Radio stehen…

A német fordító azonban sokszor más, számára hiányzónak tűnő elemeket is betesz
a célnyelvi mondatba, ezt különösen a hasonlatok kapcsán figyelhetjük meg. A magyar mondatot olvasva az adott hiány fel sem tűnik, csak a német fordítás ébreszt rá egy-egy logikai ugrásra, pl. hogy a hasonlító mellékmondat főmondata a magyarban hiányzott!
Kis távolságra egymástól, mint földalatti tüzek, csatornanyílások gőzölögtek. (3. fejezet,
3. bekezdés.) (A példában a tagmondatok sorrendje is más.)
Aus den Gullys in kurzen Abständen stieg Dampf auf. Das sah aus wie der Rauch eines
unterirdischen Feuers.

Gyakori a vonzat konkrét megjelenése, azaz névmási határozóként való kitétele is:
Kérte: az elkövetkező vereségeket ne tekintse fontosnak, életének az legyen az egyetlen
célja, hogy életben maradjon. Er bat Csaba darum; Meg volt győződve, hogy – a fordításban:
…er war davon überzeugt – Meg volt győződve arról, hogy… (1. fejezet, 3. bekezdés)
Előfordul, hogy nem nyelvtani, hanem általában tartalmi természetű logikai ugrások történnek a magyar szövegben, az anyanyelvi olvasó számára észrevétlenül:
Intett, hogy üljenek az asztal mellé, Csaba lassan magához tért. Helyet foglalt a nővel
szemben. (9. fejezet, 3. bekezdés.)
Sie winkte ihm, er solle sich zu ihr an den Tisch setzen. Langsam kam Csaba wieder zu
sich. Er stand auf und setzte sich ihr gegenüber.

3. Mondathatárok felbontása a magyar szöveg angolra történő fordításakor
Szemben azzal, ami a német fordítással kapcsolatban elhangzott, meg kell jegyezni, hogy
az angol fordítás egyáltalán nem ilyen kincsesbánya a kutató számára. Moldova György sok-
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szor 5-nél is több soros összetett mondatait Ursula McLean „szolgai módon” követte a fordításban és rendkívül ritkán alkalmazta a mondathatárok megváltoztatását, felbontását.
Az első fejezet 95 magyar mondatának az angol szövegben 107 felel meg, tehát itt a magyarhoz képest tizenkettővel több mondat van. (A németben, láttuk, minden vizsgált fejezetben
30 fölötti ez a szám.) A 12 eset közül viszont csak kétszer fordul elő, hogy az új mondat elején
a fordító betoldotta a személyes névmást, egyszer találkozunk alany + folyamatos ige betoldásával, a többi esetben egyszerűen csak a tagmondatokat elválasztó vessző helyett pontot tett a
mondat végére a fordító, majd a nagy kezdőbetűn kívül minden változtatás nélkül kezdte
a következő mondatot. Az ötödik fejezet 79 mondatának az angol fordításban 86 mondat felel
meg, tehát az angol fordítás csak hét mondategységgel több az eredetinél. Egy esetben figyeltem meg, hogy egy mondatot három részre bontott a fordító. Egy másik esetben az új mondatba a személyes névmáson kívül betoldotta a would segédigét, ami ebben az esetben
a múltban ismétlődő szokásra utal. A többi esetben a fordító megint csak a legegyszerűbb
megoldással élt.
Annak ellenére, hogy az angol fordításban a mondathatárok felbontása nem járult hozzá
nagy mértékben a célnyelvi szöveg mennyiségi növekedéséhez, a célnyelvi szöveg így is nyolc
oldallal hosszabb, mint az eredeti. Ez azt bizonyítja, hogy a fordítás még akkor is terjedelmesebb, mint az eredeti, ha a fordító szolgai módon követi a forrásnyelvi szöveget, de ez nem
minden esetben magyarázható a mondathatárok felbontásakor alkalmazott betoldásokkal.
Ezen utóbbi jelenség inkább a fordító egyéniségének és szubjektív döntésének az eredménye.

4. Válasz-kísérlet a bevezetésben felvetett utolsó kérdésre
A harmadik, a fordítóra vonatkozó kérdés végső eldöntése előtt még felvethetnénk, hogy
a mondathatárok felbontását nem eredeztethetnénk-e egyszerűen a magyar szövegből, annak
stílusából, mondattani jellemzőiből is. Vagyis azt kérdezzük, hogy vajon nem az eredeti szöveg,
annak az élő beszédhez kétség kívül közel álló stílusa okozza-e, hogy a fordító ilyen eszközökkel él. Az angol fordítás ellene mond e felvetésnek.
A szakirodalommal egyetértésben ismételten azt állapíthatjuk meg, hogy a jelenségnek
a fordítást végző személlyel a legszorosabb a kapcsolata. (Móricz Légy jó mindhalálig, ill. Németh László Gyász című regényének német fordítói: Mirza Schüching és Henriette és Géza
Engl ugyancsak igen gyakran élnek a mondatok felbontásával. Más fordítóknál igen sok hosszú
magyar mondat nem kerül felbontásra.)
Felfogható a jelenség úgy is, hogy a fordító valóban az olvasó szempontjait részesíti előnyben a szerzőével szemben, s ezért mintegy… „feljogosítva érzik magukat a ’feldarabolásra’ „
(Klaudy–Salánki 1995. 107).
A kérdés első részét, hogy univerzális jelenségről, avagy nyelvpár-specifikus jelenségről
lenne szó, az előző bekezdésekben, úgy gondoljuk, már megválaszoltuik.
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A fordítástudomány szerepe a nyelvelsajátítás-orientált
fordítás megközelítésében
Tárgyszavak: tanfordítás, kommunikatív fordítás, fordítás folyamata, introspekciós módszer,
fordítás oktatása, fordítás

Az idegen nyelveket tanulóknak, a nyelvszakos hallgatóknak gyakran kell fordítási feladatokat megoldaniuk. A nyelvelsajátítás-orientált fordítás (tanfordítás) az idegennyelvi kompetencia
fejlesztésének és ellenőrzésének egyik formája. A kommunikatív fordítással (valódi fordítás) ellentétben nem egy autonóm célirányos tevékenységről van szó, a fordítás nem reális célnyelvi
befogadók kommunikatív szükségleteinek kielégítésére szolgál.
Az alkalmazott fordítástudományban és az idegennyelv-tanítás módszertani szakirodalmában a fordítás idegennyelvi tanórán betöltött szerepéről folytatott vita nem zárult le. Az egymásnak ellentmondó állítások, ellentétes érvelések az empirikus vizsgálatok hiánya miatt nehezen
bizonyíthatók.
A 80-as évek végétől a fordítás folyamata és a fordítás során a fordítóban/tanulóban lejátszódó mentális folyamatok kerültek a tudományos kutatás középpontjába. Az induktív-empirikus, pszicholingvisztikai szempontú kutatás a fordítás folyamatát introspekciós módszerekkel
írja le. A vizsgálatok a fordítás oktatásához kapcsolódó célja: a fordítás során végbemenő kognitív műveletek és az ezeket meghatározó tényezők leírása, didaktikai szempontból releváns
problémamegoldó-stratégiák és fordítási módszerek feltárása és oktatásban való alkalmazása.
Habár a fordításdidaktika elsődleges feladatköre a fordítóképzés, a jövendő hivatásos fordítók oktatásának hatékonyabbá tétele, és a leendő nyelvtanároktól, nyelvszakos hallgatóktól
nem várható el ugyanaz a fordítói kompetencia, amelyet a majdani hivatásos fordítóktól megkövetelünk, a fordítóképzés több alapelve is érvényes lehet a főiskolai idegennyelv-tanításban,
a fordítói szemináriumokon oktatott fordítás esetén.

1. A fordítás mint eszköz és a fordítás mint cél
A németnyelvű fordításdidaktikai szakirodalomban a pädagogische Übersetzung –
kommunikative Übersetzung, valamint a spracherwerbsorientierte Übersetzung (nyelvelsajátítás-orientált fordítás) – fertigkeitsorientierte Übersetzung (készségorientált fordítás) leggyakrabban használt terminuspárokkal különítik el a fordítás két nagy csoportját (ld. Dékány 2001.
89–90). A terminuspárok első felében a fordítás eszköz, az idegennyelvi kompetencia fejlesztésének és ellenőrzésének egyik formája. Az ezekkel szembenálló kifejezések esetén a fordítás
mint cél szerepel.
Klaudy (1997. 165.) az idegennyelv-oktatásban és a fordítóképzésben gyakorolt fordításokat tanfordítás és valódi fordítás terminusokkal különbözteti meg. A kétféle fordítást a funkció, a
fordító és a címzett felől nézve veti össze (ld. Klaudy 1997. 165).
Lörscher (1997. 114.) zeichenoriertiertes Übersetzen (jelorientált fordítás = célnyelvi formák
lehívása a memóriából, és ezek verbalizálása; az eredmény: felszíni szerkezeti lexémamegfeleltetések) és sinnorientiertes Übersetzen (jelentésorientált fordítás = forrásnyelvi jelekkel
összekapcsolt jelentés konstitúciója és a megfelelő célnyelvi jel megkeresése) kifejezéspárokat
használ a kétféle csoport jelölésére. Lörscher jelorientált és jelentésorientált fordítás terminusai
megközelítőleg a Kautz (2000. 439.) által használt dokumentarisches Übersetzen (dokumentumszerű fordítás) és instrumentelles Übersetzen (instrumentális fordítás) fogalmaknak felelnek
meg (vö. Kautz 2000. 438).
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Lörscher (1997. 114.) az introspekciós módszert alkalmazó kísérletei bebizonyították, hogy
a nyelvtanulók fordításaikat elsősorban jelorientált, a hivatásos fordítók ezzel szemben jelentésorientált fordítással készítik. Königs (2000.10.) ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a haladó
nyelvtanulók és a fordítóképzésben résztvevő jövendő fordítók fordításai mentálisan nem mutatnak fundamentális különbségeket. Gondoljunk csak arra a tényre – amely egyben a valódi
fordítás oktatásának legnagyobb paradoxona (vö. Klaudy 1997. 166.) –, hogy a fordítóképzésben alkalmazott valódi fordítás is pedagógiai szituációban zajlik.

2. A fordítás lehetőségei és korlátai a nyelvoktatásban
A fordítás és idegennyelv-oktatás viszonyáról folytatott vitát szélsőséges nézetek jellemezték. Az idegennyelvi órán alkalmazott fordítás teljes elfogadásától annak teljes elutasításáig terjedő dogmatikus pozíciók enyhültek. A fordítás megítélésével kapcsolatos ellentétes tendenciák
szorosan összefonódtak a modern idegen nyelvek oktatásmódszertanának fejlődésével (ld.
Neuer/Hunfeld 1997).
Fordítás az idegennyelvi órán
Mellette szóló érvek:
A tudatos, a nyelvi kontrasztokat kognitív úton
feldolgozó fordítás az interferencia okozta hibákat megszünteti, illetve megelőzi.
A legtöbb egyéb feladattípussal ellentétben a
fordítás mint integratív nyelvi feladat közel áll
a valódi kommunikációs helyzetek nyelvhasználatához.
A fordítás implicit kényszerével elősegíti és
fejleszti a tanulók árnyalt kifejezőképességét.

A fordítás kiválóan alkalmas kétnyelvű
szemantizálásra, amely a jelentésközvetítés
legegyszerűbb és leggyorsabb módja.

A fordítás kiválóan alkalmas technika az
idegennyelvű szövegek jelentésének feltárására.
A fordítás a megértés ellenőrzésének különösen egyszerű és effektív módja, mind a szavak és mondatok szintjén, mind pedig szövegszinten.
A fordítás a produktív készségek tesztelésére
is alkalmas, mind az idegennyelvi ismeretek
bizonyos részeket érintő ellenőrzésénél, mind
az elért kompetenciaszint globális vizsgálatánál.
(vö. Krings 1995. 327.)

Ellenérvek:
A fordítás többnyire nem előzi meg az interferencia okozta hibákat, sőt gyakran anyanyelvből származó negatív transzfert idéz elő.
A fordítás mintához kötöttsége a szabad közlésszempontú kommunikációt gátolja.

A fordítást mindig külön (ötödik) készségként
kell kezelnünk, amely olyan „művészet,
amelyhez az idegennyelvi tanórának semmi
köze”.
A fordítás alapvetően alkalmatlan a jelentésmagyarázatra. Az anyanyelven megadott jelentés a tanulóknál többnyire elhamarkodott
hozzárendelésekhez és helytelen generalizáláshoz vezet.
A fordítás nem segíti elő a szövegértést, hiszen csak akkor kezdhető el, ha a forrásnyelvi szöveget teljes egészében megértettük.
Az anyanyelvre való fordítás mint a megértés
ellenőrzésének eszköze nem megbízható.
A tanuló akkor is megértheti a szöveget, ha
azt nem tudja helyesen lefordítani.
Nyelvi tesztelésként, az idegennyelvi kompetenciaszint globális ellenőrzésére a fordítás
teljesen alkalmatlan, mivel nagy teret enged
az önkényes, nem objektív döntéseknek.
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A táblázat első, második, valamint utolsó sorában az anyanyelvről idegennyelvre, a többi
esetben az idegennyelvről anyanyelvre történő fordításról van szó.

3. A fordításelméleti kutatások jelentősége a nyelvoktatásban
A fordításelmélet köztudottan interdiszciplináris tudomány, az idegennyelv-oktatás mégsem
egy olyan terület, amellyel a fordítástudomány szorosan összefonódik. A magyar nyelvű szakirodalomban sem az idegen nyelvek tanításának elméletével, sem a fordítás elméletével foglalkozó alapművek nem tárgyalják a fordítást az idegennyelv-oktatás viszonylatában (itt nem a
nyelvtani-fordító módszer excesszusaira és azok jogos bírálatára gondolunk). Bárdos (2000.
103.) a készségek egy újabb felosztása értelmében a négy alapkészséghez két további készséget (fordítás, tolmácsolás) sorol, ezt a két készséget, ezek fejleszthetőségének módját – az
alapkészségekkel szemben – azonban nem írja le:
„Tekintettel arra, hogy a fordítás és tolmácsolás tanításának metodikája a hagyományos
klasszikus nyelvtanításhoz képest merőben eltérő sajátosságokat mutat, e két komplex
készség metodikáját ez a kötet (legalábbis egyelőre) nem tárgyalja. Így a készségek fejlesztését a beszédértés, olvasásértés, illetve a beszédkészség és íráskészség fejlesztésének témakörei szerint tárgyaljuk” (Bárdos 2000. 104).
Ebből a szempontból új és örvendetes kezdeményezés az Idegennyelvi Továbbképző Központ Nyelvi Mérce (2001) című lapjának 1-2. tematikus száma, amely a fordítás és nyelvoktatás
összefüggéseit; az anyanyelv, idegennyelv és nyelvi közvetítés különböző aspektusait vizsgálja. A fordítás nyelvórán betöltött szerepével kapcsolatban Klaudy (2001. 20–23.) hangsúlyozza, hogy Magyarországon a nyelvtudást nagyon gyakran nyelvi közvetítésre kell használni,
így itt a nyelvek közötti közvetítés készsége az idegennyelv-tudás elengedhetetlen része. A
nyelvtanuló diákokat tehát tudatosan fel kell készítenünk nyelvi közvetítési feladatokra
a nyelvóra keretein belül is.
A német fordításdidaktikai szakirodalomban több gyűjteményes kötet foglalkozik a fordítás
és idegennyelv-oktatás kapcsolatával. Néhány tanulmánykötet magyarra fordított címéből:
– Fordítás az idegennyelvi tanórán: tanulmányok a fordítástudomány köréből (ld. Ehnert
1987);
– Fordítástudomány és idegennyelv-oktatás. Új tanulmányok egy régi témakör kapcsán (ld.
Königs 1989.);
– Az idegennyelv-oktatás módszertana és a fordítástudomány (ld. Stegu 1997.) stb.
A Fremdsprache Deutsch 2000/23 (ld. Königs 2000.) teljes száma a fordítás a német mint
idegennyelv tanórán betöltött szerepével foglalkozik, hangsúlyozva, hogy téves az a megközelítés, amely ezt a tevékenységet automatikusan a nyelvtani-fordító módszerrel azonosítja.
Krings (1986) és Königs (1987) az idegennyelv-oktatással, fordításelmélettel, fordításdidaktikával foglalkozó nyelvészek induktív-empirikus, pszicholingvisztikai szempontú kutatásaikban
a nyelvelsajátítás és a fordítás kapcsolatát vizsgálták. Megállapították, hogy a nyelvi információfeldolgozás során a nyelvtanulókban az anyanyelv „jelen van”, akkor is, ha ez a tanuló beszédprodukciójából nem észlelhető. A nyelvtanulók fejében tehát permanensen fordítási folyamatok zajlanak le.
Az introspekciós kutatási módszerrel a nyelvtanulókban lezajló mentális folyamatokat vizsgálták (elsőként Krings). A haladó nyelvtanulókat kísérleti körülmények között arra kérték, hogy
gondolkodjanak hangosan. A hangfelvételek alapján készült jegyzőkönyvek arra a kérdésre keresték a választ, hogy mi játszódik le a fordítók (nyelvtanulók) fejében fordítás közben. Vitatott
azonban, hogy ez a módszer mennyire ad betekintést a fordítás közben lejátszódó mentális folyamatokba (ld. Wills 1992. 208). Az eddig elkészített vizsgálatok ellen irányuló fő kritikai érv a
kísérleti személyek alacsony számával és a helytelen kiválasztással függ össze. A fordítási folyamat
pszicholingvisztikai
kutatásaival
kapcsolatban
deziderátumok
maradnak
a reprezentativitás és validitás tudományos kritériumait figyelembe vevő munkák.
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4. A tanfordítás és a valódi fordítás között
Feloldható-e a nyelvelsajátítás-orientált és a valódi fordítás ellentéte? Mi a célja a fordításnak a főiskolai nyelvoktatásban? Königs (1989) meggyőződése szerint a fordítás oktatásának
szétválasztása a fordítóképzésben és az idegennyelv-oktatásban nem tartható fenn. Kautz
(2000) nézetei értelmében a jövendő nyelvtanárok és fordítók fordítói kompetenciája közti különbség csak kvantitatív lehet, nem pedig kvalitatív. Ennek megfelelően a nyelvtanulóknak
nem másként, hanem mást kell fordítani. A Siepmann (1996. 199.) által végzett kérdőíves felmérések eredményei azt mutatták, hogy a fordítóképzésben oktatott valódi fordítás riasztó párhuzamokat mutat az idegennyelv-oktatásban alkalmazott tanfordítással. Egyhangú feladattípusok jellemzők az oktatásra, s az gyakran kimerül az oktató és a diákok által elkészített célnyelvi
produktum összehasonlításában.
Az a tény, hogy az idegennyelvi órán fordítunk, fordításokat alkalmazunk, nem feltétlenül jelenti a nyelvtani-fordító módszer újraélesztését. Az utóbbi időben új impulzsokat kapott vita
a nyelvórai többnyelvűségről minden bizonnyal új lendületet ad az idegennyelv órai fordításnak
is, illetve annak a kérdésnek, hogy a közvetítés készségszintje (fordítás, tolmácsolás) hogyan
fejleszthető az értés (hallás, olvasás) és közlés (beszéd, írás) készségszintek mellett.
A legújabb németországi középiskolai curriculmok a nyelvi közvetítés – mint fontos készség
– elsajátítását felveszik a tantervi célok közé (Königs 2000. 6). Ezzel összefüggésben hangsúlyozzák, hogy az idegennyelv-oktatásban alkalmazott fordítás szorosabb kapcsolatba kerül a
készség-orientált fordítással.
Siepmann (1996. 17.) Königs fogalom-meghatározásai nyomán a fordításdidaktika kibővített, az idegennyelv-oktatásra is vonatkozó definícióját adja meg:
„A fordításdidaktika didaktikai elvek alapján megvalósított, szintetikusan megalapozott,
tanítás-, tanulás- és tanulóközpontú transzformációja a fordítástudomány, nyelvészet,
nyelvdidaktika, kommunikációelmélet, pszichológia, pedagógia (valamint egyéb releváns tudományok) eredményeinek a fordítóképzésben és az idegennyelv-oktatásban
alkalmazott fordítói tevékenységek tanításának és tanulásának optimalizálását tekintetbe véve”.

5. Összegzés
A fordítás mint az idegennyelvi kompetencia fejlesztésének eszköze és a fordítás mint önálló készség két különböző fogalom. A tanfordítás mégis sokat profitálhat a valódi fordításból. Ez
nem azt jelenti, hogy a főiskolai nyelvoktatásban, illetve a nyelvtanár szakos hallgatók fordítói
szemináriumain azt a nem realisztikus célt tűzzük ki magunk elé, hogy a leendő nyelvtanárokból professzionális fordítókat képzünk. Sokkal inkább arról van szó, hogy a nyelvi képzés részeként fordítói alapismereteket, a fordítások során felmerülő megoldási folyamatokat tudatosítunk a tanulókban, fogékonnyá tesszük őket a forrásnyelvi és célnyelvi kultúra kontrasztjai iránt, kutatási technikákkal ismertetjük meg őket. Fordítunk a nyelvoktatás keretein belül,
anélkül, hogy a nyelvtani-fordító módszert újraélesztenénk, úgy, hogy ezt a fajta fordítást
a fordítás mint készséghez közelítjük.
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Dróth Júlia
SZENT ISTVÁN EGYETEM

A képesítőfordítások és zárthelyi záróvizsga-fordítások
értékelése az ágazati szakfordítóképzésben
Tárgyszavak: fordítóképzés, szakfordítás, módszertan, értékelés, fordítás

1. Bevezetés

1.1. AZ ÉRTÉKELÉSI SZITUÁCIÓ
Előadásomban az ágazati szakfordítóképzés záróvizsgájának két fontos összetevőjét: a képesítőfordítások és a zárthelyi vizsga idegen nyelvről magyarra fordításának értékelési szempontjait elemzem. Az elemzés alapja öt ágazati szakfordítóképző intézmény szempontrendszere és értékelési útmutatója, melyeket a 2002 januárjában Gödöllőn megrendezett szakfordító
szakmai napon ismertettek az intézmények képviselői.
Az összevetés tárgyát képező értékelési szituáció tehát alapjában véve homogén. Feltételezésem szerint azonban az értékelési szempontokban eltérő elvek, célok, tartalmak fogalmazódnak meg. A hasonlóságokat és eltéréseket a következő kategóriák mentén figyelhetjük
meg:
1.1.1. Homogén elemek:
Az értékelés keretei: felsőoktatás, egyetemi szintű ágazati szakfordítóképzés (nappali, graduális és posztgraduális), szakképesítést nyújtó zárthelyi záróvizsga (idegen nyelvről magyarra fordítás) és képesítőfordítás
A fordítás készítője: a vizsgáztató intézmény szakfordító szakos, végzős hallgatója
Az értékelés tárgya: a tananyag elsajátítása, a fordítási kompetencia (melyek tartalma feltételezésünk szerint intézményenként eltérő)
Az értékelés célja: a teljesítmény-, tudás-, képességszint mérése (diagnosztikus értékelés)
1.1.2. Heterogén elemek:
(a fenti értékelési szituációban releváns kategóriák tekintetében)
A fordítás értékelője a következő értékelőkből egy, kettő vagy három:
− a hallgató / az intézmény fordítást oktató tanára
− a szaknyelvet oktató nyelvtanár
− az ágazat szakembere
− az OFFI szakembere
Az értékelés referenciája: kritérium- vagy normafüggő
Értékelési módszer: analitikus vagy holisztikus (globális)
Értékelési, pontozási technika:
− szubjektív: értékelési sávok, deszkriptorok alkalmazása vagy számszerű értékelés
− objektív: ponthatárok alkalmazása, szöveges vagy számszerű értékelés

1.2. AZ ÖSSZEVETÉSHEZ ADATOT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK
A SZIE 2001-es és 2002-es szakmai napján összesített adatok szerint ma Magyarországon a
következő intézményekben folyik ágazati szakfordítóképzés:
1. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, MTK, Idegennyelvi Intézet (DAC)
2. Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ (DE)
3. Pécsi Tudományegyetem, KTK, Üzleti Kommunikáció és Idegennyelvi Tanszék (PTE
KTK)
4. Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Intézet (SZTE)
5. Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar, Keszthely (VEG)
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6. Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Nyelvi Intézet (BGME)
7. Szent István Egyetem Nyelvi Intézet, Gödöllő
8. Szent István Egyetem Budai Karok Nyelvi Központ (SZIE BK)
9. ELTE TTK, Idegen Nyelvi Központ (ELTE TTK)
Bár 2002. január 24-én számos szakfordítóképző intézmény tartott előadást a képesítőfordítások és zárthelyi záróvizsga-fordítások értékelési szempontjairól, az itt következő összehasonlításban csak az írásban is megkapott anyagokra támaszkodom: a DAC, DE, PTE KTK,
SZTE, SZIE értékelési szempontjaira.

1.3. AZ ÖSSZEVETÉS CÉLJA ÉS A HIPOTÉZIS
A következő összehasonlítás révén szeretnék képet adni arról, hogy milyen elvek, megfontolások alapján fogalmazzák meg az egyes intézmények az értékelés tárgyát a fenti értékelési
helyzetben, s hogy vajon beszélhetünk-e ma Magyarországon egységes kimeneti értékelési
szempontokról a szakfordítóképzésben. Feltevésem szerint a magyarországi szakfordítóképző
intézmények értékelési kritériumai a fenti két értékelési szituációban a fordítási kompetencia eltérő felfogására épülnek. A nyelvi mérés és vizsgatechnika (eddig még nem magyarított) terminológiájával élve: nem azonos az értékelés construct-ja, szerkezete.
Emellett kitérek az értékelés gyakorlatának problematikus kérdéseire is, mint például az érvényesség, megbízhatóság, célszerűség, szubjektivitás és autentikusság. Az értékelési
szempontokat az értékelési szituáció egyéb, fent említett jegyei is meghatározzák: például az
értékelés referenciája, valamint az értékelés módja, technikája. Ezek a kérdések azonban nem
álltak tájékozódásom középpontjában, így velük kapcsolatban nem kaptam kellő mennyiségű
adatot. Ezért, bár a kutatási kérdések megválaszolásakor kitérek majd egy-egy releváns elemre, a referencia és az értékelési technika részletes vizsgálatára nem vállalkozom.

1.4. A HIPOTÉZIS BIZONYÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI
Mint láttuk, a fenti értékelési szituációban az értékelés tárgya a fordítási kompetencia. Az
értékelési szempontok akkor tekinthetőek érvényesnek, ha az értékelés tárgya egybeesik
a képzés tárgyával, a tananyaggal. Jelen kutatásom nem terjed ki arra a kérdésre, hogy az
egyes intézmények értékelési szempontjai érvényesnek tekinthetők-e. Abból a feltételezésből
indulok ki, hogy érvényesek. Ezt a feltételezésünket az egyes intézményektől kapott adatokkal
röviden alátámasztom majd (lásd validitás).
A fenti feltételezés alapján a fordítási kompetencia értelmezése az értékelési szempontok
tartalmából kikövetkeztethető. Az alábbi összevetés célja az, hogy kiderítsem, valóban eltérő-e
a fordítási kompetencia értelmezése az egyes szakfordítóképző intézményekben. Ehhez
a fenti gondolatmenet értelmében a következő módszert alkalmaztam:
– Megvizsgáltam, milyen hibatipológiai megközelítésből értékel az adott intézmény.
– Az összevethetőség érdekében kiválasztottam egy közös hibatipológiai megközelítést, és
ebben elhelyeztem az egyes intézmények értékelési szempontjait.
– A közös hibatipológia alapján összevetettem az egyes intézmények értékelési szempontjait.
– A közös hibatipológiai kategóriákkal megfogalmazott értékelési szempontokból következtettem az értékelés elsődleges tárgyára – azaz arra, mit tekint az adott intézmény
a fordítási kompetencia fő összetevőinek.
Bár az első két lépés eredményei igen informatívak, terjedelmi okokból elhagyom bemutatásukat. Az összevetés adataiból azonban valamennyi információ kiolvasható.

1.5. TOVÁBBI KUTATÁSI KÉRDÉSEK
Az egyes intézményektől kapott adatok alapján választ kerestem a következő kérdésekre is:
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– Milyen elvek, módszerek utalnak arra, hogy egybeesik az oktatás célja, tartalma és az értékelés tárgya? (validitás)
– Milyen módszerekkel érik el az egyes intézmények, hogy értékelésük megbízható legyen? (reliabilitás)
– Az értékelési szempontok és módszerek mely elemei utalnak arra, hogy az intézménynek célja, hogy a valós fordítási szituációban alkalmazható képességeket mérje? (autentikusság)
– Széles körű alkalmazáshoz célszerűnek tekinthető-e az értékelés módja? (praktikusság)
A kapott válaszokat összevetettem, ennek eredményét is közlöm a 2. pontban.

1.6. HIBATIPOLÓGIA
A fordítások minőségét különböző hibatipológiák alapján értékelhetjük (Klaudy 2002):
A hibák okaiból kiinduló tipológia
Az információ átadásából kiinduló tipológia
Nyelvészeti kategóriákból kiinduló tipológia
A nyelvi szintekből kiinduló tipológia
Az összehasonlítás alapjául a nyelvi szintek szerinti értékelést választottam (lásd Dróth
2001.), mivel az előzetes elemzések szerint ennek elemei felfedezhetőek mind az öt elemzett
értékelési szempontrendszerben.

2. Összevetések
2.1. HIBATIPOLÓGIA
Az egyes intézményeken belül alkalmazott hibatipológia nem homogén, általában kétháromféle megközelítést olvaszt egybe. Egységességről a különböző intézmények vonatkozásában sem beszélhetünk: a fenti hibatipológia (Klaudy 2002.) valamennyi típusát alkalmazzák,
eltérő összetételekben. Leggyakoribb a nyelvészeti, illetve az információ átadásán alapuló tipológia (négy-négy intézmény alkalmazza). A nyelvi szinteken alapuló tipológiára három intézmény épít, de e tipológia alkalmazása kismértékben a többi háromra is jellemző. A hibák okából csupán egyetlen intézmény indul ki. Ennek magyarázata az, hogy a hibák oka nem
a diagnosztikus, hanem elsősorban a terapeusztikus – azaz a képzés során, pedagógiai céllal
alkalmazott formatív értékelés szempontjából lényeges.

2.2. DOMINÁNS SZEMPONTOK NYELVI SZINTEK SZERINT
Az egyes intézmények eltérő számú értékelési szempontot sorolnak fel: a DAC kettő;
a PTE KTK és a SZIE három; a DE, SZTE, illetve a javasolt szempontrendszer öt kritériumot
alkalmaz. Ezen belül intézményenként más-más nyelvi szint dominál vagy hiányzik teljes mértékben: a DAC a lexikai és grammatikai szintet; a PTE KTK a szövegszintet, a grammatikai
szintet és a lexikai szintet; a SZIE a szövegszintet, lexikai szintet és a felszíni elemek szintjét,
míg a többi három kritériumrendszer mind az öt nyelvi szintet említi.
A nyelvi szintek explicit előfordulási arányai: a pragmatikai szint három (DE, SZTE, javasolt); a szövegszint öt (DE, PTE KTK, SZTE, SZIE, javasolt); a grammatikai szint négy (DAC,
DE, SZTE, javasolt); a lexikai szint mind a hat; a felszíni elemek szintje négy (DE, SZTE, SZIE,
javasolt) értékelési rendszer szempontjai között szerepel.

2.3. A FORDÍTÁSI KOMPETENCIA ÖSSZETEVŐI
A fordítási kompetencia összetevőit szintén két aspektusból figyeljük meg. Egyrészt megvizsgáljuk, hány elemre utalnak egy-egy intézmény értékelési szempontjai. Másrészt megfigyeljük, hogy a fordítási kompetencia felsorolt elemeire hány intézmény utal. Mivel a szempontok
száma és mibenléte szorosan összefügg, közlöm az összevetés alapjául szolgáló táblázatot.

330

FORDÍTÁSTUDOMÁNY
A fordítási kompetencia összetevői

Kategória
Átváltási műveletek
Nyelvtani kompetencia
Lexikai-terminol.
kompetencia
Normák
Szövegtani kompetencia
Felszíni elemek
Anyanyelvi kompetencia
Szaknyelvi kompetencia
Szakmai kompetencia
Kommunikációs h.
elemzése
Információtartalom
Stílus

DAC

DE

+
+
+

+
+

PTE
KTK

SZTE

SZIE

+
+
+

+

+
+

+

+

JAVASOLT
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

A DAC és a SZIE a fordítási kompetencia négy elemére, a DE és a PTE KTK öt, az SZTE
hat, míg a javasolt két szempontrendszer összesen kilenc elemére utal.
Az egyes elemek gyakorisága felől közelítve azt látjuk, hogy valamennyi intézmény utal
a megfelelő lexikai műveletek kategóriájára. A megfelelő nyelvtani, szövegtani műveletek, valamint a felszíni elemek megfelelő alkalmazására négy-négy intézmény utal. Gyakoriság szempontjából ezt követi a kommunikációs helyzet elemzésének képessége (három intézmény),
majd az anyanyelvi, szaknyelvi és szakmai kompetencia, illetve az információtartalom megfelelő közvetítése (két intézmény). Egy-egy intézmény utal külön az átváltási műveletek megfelelő
alkalmazására, a normák figyelembevételére, illetve a megfelelő stílus követelményére.
A fordítási kompetencia értelmezése tehát részben azonos, de nincs két olyan szempontrendszer, mely ugyanazokra és csakis ugyanazokra az elemekre utalna.

2.4. A VALIDITÁS, RELIABILITÁS, AUTENTIKUSSÁG ÉS CÉLSZERŰSÉG ESZKÖZEI
Az egyes intézményektől kapott adatokat a validitás (érvényesség), reliabilitás (megbízhatóság), autentikusság és célszerűség szempontjából is rendszereztem. Az adatokat ismét két
aspektusból elemzem. Egyrészt arra a kérdésre keresem a választ, hogy a fenti tulajdonságok
javításának egyes módszereit az összevetésben szereplő intézmények közül hány alkalmazza.
Másrészt azt mutatom ki, hogy az egyes intézmények mennyire törekednek az értékelés fenti
mutatóinak javítására.
A validitás növelő módszerek közül kiemelkedik a tananyag és a szempontok tudatos egymásra építése (ami az érvényesség lényegét érinti). Ezt öt intézmény írta le. Ezt követi az a
szövegválasztási szempont, miszerint a már tanult témák, műfajok, szókincs szerepeljen
a fordítási feladatban. Az összevetésben megjelenő többi módszer (nyelvpárfüggő kritériumok,
a vizsga minden tantárgyat lefed, számítógépes környezet, előre kiadott téma) csak egy-egy intézmény leírásában szerepel.
A reliabilitást növelő módszerek közül az értékelők száma emelkedik ki: négy intézmény
kettő vagy három értékelőt alkalmaz. Ezt követi az útmutató szerkesztése, mely azonban korántsem általános, csupán három intézmény alkalmazza. A többi módszert (deszkriptorok,
szöveges értékelés alkalmazása, az évközi dolgozatok beszámítása a vizsgába) egy-egy intézmény említi.
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A vizsga autentikusságának igénye két intézményben egyáltalán nem fogalmazódik meg,
Négy intézmény azáltal törekszik az autentikusságra, hogy a fordítási feladat megfelelő mértékben tartalmazza a szakterminológiát. A kommunikációs helyzet meghatározását a fordítási
feladatban két intézmény hangsúlyozza, míg a többi módszert (érdekes szöveg választása,
szöveges értékelés) csupán egy-egy intézmény alkalmazza.
A célszerűség két intézmény leírásában egyáltalán nem jelenik meg. Négyen említik az ötfokú skála alkalmazását, míg két-két intézmény egyszerű útmutató összeállításával, illetve csupán egyetlen értékelő alkalmazásával törekszik a célszerűségre.
Az egyes intézmények értékelési módszerei felől közelítve a következő képet kapjuk.
A DAC módszerei elsősorban az autentikusságra irányulnak. A DE módszereiben kiemelt szerepe van a reliabilitásnak. A PTE KTK a célszerűség fokozására alkalmazza a legtöbb módszert. Az SZTE viszont valamennyi mutatóra egyaránt ügyel, de épp a célszerűségre törekszik
a legkevésbé. A SZIE a célszerűséget a reliabilitás és az autentikusság elé helyezi. A javasolt
szempontrendszer valamennyi mutató javítására törekszik, különösen a megbízhatóságra és
az autentikusságra ügyel.
Ha végigtekintünk a fenti két felsoroláson, szembeötlő, hogy mindegyik intézmény más
mutató erősítésére törekszik értékelési szempontjai és módszerei megfogalmazásában.

3. Összegzés
A fenti elemzésben képet kaptunk arról, milyen elvek, megfontolások alapján fogalmazzák
meg az összehasonlításban szereplő intézmények az értékelés tárgyát egy adott értékelési szituációban. Az összevetés során nyert adatok alátámasztják azt a feltevésünket, hogy az öt
ágazati szakfordítóképző intézmény viszonylatában nem beszélhetünk egységes kimenti értékelési szempontokról.
Az értékelési szempontokból megpróbáltuk feltárni, hogyan fogalmazzák meg az egyes
intézmények a fordítási kompetenciát. Ebben igen nagy eltérést tapasztaltunk: az öt nyelvi
szint eltérő mennyiségben és hangsúlyozásban jelenik meg. A fordítási kompetencia elemei
az egyes intézmények között csak részben fedik át egymást: nem találtunk két hasonló szerkezetű értékelési szempontrendszert.
Az összevetésből az is kiderült, hogy az értékelési szempontok tartalma és alkalmazási
módszere mögött álló kulcsfontosságú kérdéseknek (érvényesség, megbízhatóság, autentikusság, célszerűség) sem tulajdonítanak egyforma jelentőséget az egyes intézmények, s kezelésükre részben eltérő megoldásokat keresnek.
A fordítási kompetencia értelmezése nemcsak az értékelési szempontok kialakításában,
hanem azt megelőzően a képzés tárgyában, a tananyag kialakításában is döntő szerepet játszik. A fenti összehasonlítások eredménye tehát azt sugallja, hogy ha részben eltérő képességeket értékelünk, részben eltérő képességek kialakítását tűzzük ki a szakfordítóképzés céljául.
Ez az eltérés nemcsak az egyes intézmények között figyelhető meg, hanem az egyes intézmények útkeresése következtében átmenetileg olykor egy-egy intézményen belül is.
Az útkeresés folyamatosan jelen van az intézmények, szakok életében. Érdemes-e egységesítésre törekedni? Vagy inkább tanuljunk egymás eltérő nézeteiből, megoldásaiból? E kérdések megválaszolásához sok-sok további kutatás és tapasztalatcsere szükséges az intézmények között és az egyes intézményeken belül is.
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Beszédek kiválasztása a tolmácsképzésben
Tárgyszavak: tolmácsolási kompetencia, tolmácsolási helyzet, tolmácsolási input, fordítás

A tolmácsképzés során felhasznált beszédek fajtája, nehézségi foka döntő fontosságú,
mind a képzés, mind pedig az értékelés szempontjából. Az előbbinél azért, mert a tolmácsolási
készségek fejlesztéséhez, stratégiák elsajátításához és gyakoroltatásához olyan tudatosan
megválasztott, adaptált, vagy előre megtervezett beszédekre van szükség, amelyeknek a nehézségi foka megfelel a képzés adott szakaszában elvárhatónak. Az utóbbi esetében pedig
csak akkor lesz reálisan megítélhető és egymással összemérhető a jelöltek teljesítménye, ha a
forrásnyelvi beszédek legalább megközelítőleg azonos nehézségűek.
Az, hogy egy tolmácsolási feladatot mennyire tekinthető nehéznek vagy könnyűnek, több
tényezőtől függ:
– a tolmács ill. tolmácsjelölt tolmácsolási kompetenciájától (nyelvi-pragmatikai ismeretei, általános műveltsége és tájékozottsága, a tolmácsolási helyzetekben szükséges információkezelés hatékonysága);
– a tolmácsolási helyzettől (résztvevők, tolmácsolási mód, munkakörülmények);
– és a tolmácsolási input (az elhangzó beszéd) milyenségétől
E tényezők közül az első kettő nem, vagy alig manipulálható. Egy tolmács általában a mindenkori kompetenciájának megfelelő szinten dolgozik, se jobban, se rosszabbul. Mivel a gyakorlott tolmács tolmácsolási kompetenciája fejlett, képes arra, hogy megfelelő mentális modellt
alakítson ki, ennek birtokában értelmezze és közvetítse az üzenetet, hagyatkozzon már bevált
stratégiákra és kialakult automatizmusokra, így nehéz tolmácsolási helyzetben, nehéz szövegek tolmácsolásakor is képes legyen jó teljesítményt nyújtani. Ezzel szemben a tolmácsjelöltek
kompetenciája még korlátozott, és a tolmácsolási helyzetet vagy feladat sem könnyen manipulálható (különben még távolabb esne a valóditól), ezért a tolmácsolási feladatok nehézségét
leginkább a bemeneti szövegek nehézsége határozza meg. A tolmácsolásra szánt beszédek
lehetnek eredeti, autentikus konferenciabeszédek (lehetőleg élőben vagy felvételről), de lehetnek a pedagógiai célnak megfelelően adaptált (többnyire könnyített) beszédek is, amelyek az
optimálishoz közeli paraméterekkel rendelkeznek.

Az autentikus és adaptált beszédek
Ha egy-egy tolmácsolási készség fejlesztése a cél, akkor érdemes a nehezítő tényezőket
optimalizálni amennyire lehet, különösen a képzés elején: pl. először meg kell tanulniuk a hallgatóknak, milyen egy jól szerkesztett beszéd, mielőtt elvárható lenne, hogy rosszul szerkesztett
beszédekkel is dolgozni tudjanak. Ilyenkor a tolmácstanár magára vállalja a munka egy részét:
adott esetben egy alacsony koherenciájú, nehezen értelmezhető beszédből, vagy bonyolultan
megfogalmazott, írott nyelvi szövegből szakszerűen előkészített és előadott beszédet alkot,
amelynek a tolmácsolása már nem támaszt speciális nehézségeket. Később viszont, ha a jelöltek már elsajátították az alapvető tolmácsolási készségeket, különösen a „gondolkodva tolmácsolás” alapjait, fontos, hogy megtanuljanak autentikus, esetleg nehezen értelmezhető szövegeket önállóan is kezelni, és elvégezni a teljes (elsődleges és másodlagos) feldolgozást. Ha ez
nem történik meg, félő, hogy mindig is szószinten fognak dolgozni, csak transzkódolva a hallottakat.
Az alábbiakban íme egy rövid részlet egy autentikus konferenciabeszédből, amelyet angolra tolmácsoltak (a kiemelt kifejezések hangsúlyosak voltak a beszédben, ami különösen fontos lehet az értelmezés szempontjából):
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(Az európai szervezet szeretné azt a pozíciót felépíteni Európában, első fokon, aztán, mint
a szervezetünk vezetője utalt rá, nem csak Európában, tengerentúli társakkal közösen, de először itt Európában, azt a pozíciót, amit a finnek is Finnországban.) (Előző mondat)
Na most, mi azt szeretnénk szerénytelenül elérni, és ez majd esetleg a következő generációnak lehet a sikere, de azt készítjük elő, hogy az Európai Fesztivál Szövetség végső soron az
egész kulturális intézményrendszer nevében egy hasonló képviselővé fejlődhessen, és ezt
nem teheti, ha úgy marad, hogy egy nagyon korrekt, nagyon, történelmileg nagyon érthető
módon, egy exkluzív klub, akár 120 taggal is, Európai Fesztiválok Szövetsége, de csak
egyéni tagokkal, akkor nem érheti el a reprezentativitásnak azt a fokát, ami a minőségorientált
szervezet mellett, abszolút nem ellentétben azzal, szélesen is azt mondhatja, hogy nagyon különböző típusú és helyzetben lévő fesztiválok nevében beszél.
Tolmácsolt változat:
We have an ambitious goal that may easily take another generation to achieve:
EFA should be recognised as the representative of all art festivals in Europe.
This cannot be done if it continues to be an exclusive club with individual membership (even
with as many as 120 members).
In addition to quality, it must also focus on quantity: it must be able to speak on behalf
of a wide range of festivals with different profiles and funding.
(Message: introduce collective membership)

Egy ilyen, tipikusnak tekinthető konferenciabeszéd természetesen nem használható fel
eredeti formájában a képzés elején. Ha adaptálni kellene azonban, akkor az előadó bizonyára
hasonló műveleteket végezne el a beszéd érthetőbbé tétele érdekében, mint a második változatban a tolmács tette. A képzés egy későbbi szakaszában, megfelelő szövegkezelési kompetencia, valamint a szükséges háttérismeretek birtokában, a hallgatóknak már nem jelenthetnek
nehézséget az autentikus konferenciaszövegek sem.

A tolmácsképzésben alkalmazott beszédek alaptípusai
A tolmácstanárok többsége a beszédeket nem maga írja, hanem „hozott anyagból” dolgozik, azaz különböző írott szövegeket és elhangzott beszédeket használ fel. Ezek azonban
többnyire csak nyersanyagot szolgáltatnak számára: kisebb-nagyobb átalakítást igényelnek az
egyes konkrét tolmácspedagógiai célok megvalósítása érdekében.
A tolmácsképzés különböző szakaszaiban tehát különböző fajtájú és nehézségű beszédekre
van szükség, amelyek az alábbi fő kategóriákba sorolhatók:
1. 2-3 perces beszédek gist-recall gyakorlathoz (rövid beszédek tartalmának értelemközpontú célnyelvi reprodukciója);
2. „Ötpercesek” konszekutív tolmácsolási gyakorlatokhoz (az optimálistól az autentikus beszédekig);
3. Adaptált – autentikus konferenciaszövegek szinkrontolmácsolási gyakorlatokhoz.

A leggyakrabban tolmácsolt nyilvános beszédek
Roderick Jones (SCIC-tolmács, tolmácstanár) a leggyakrabban tolmácsolt nyilvános beszédeket az alábbi kategóriákba sorolja:
– Érvelő (1. érvek és ellenérvek ütköztetése; 2. egy álláspont logikai levezetése)
– Narratív
– Leíró
– Meggyőző, polemizáló
– Alkalmi, ünnepi beszédek
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E különbözőfajta beszédek nem rangsorolhatók nehézség szempontjából (egyik sem tekinthető eleve nehezebbnek vagy könnyebbnek, mint a többi). Ugyanakkor Jones felhívja a figyelmet arra, hogy speciális nehézségeket támaszthatnak tolmácsoláskor, amelyre érdemes
felhívni a figyelmet. Pl. az érvelő típusú beszédek esetében a logikai kapcsolóelemekre kell
nagy figyelmet fordítani; a kronológiai sorrendet követő, narratív beszédeknél az idősíkok pontos használata lesz a döntő; a leíró típusúaknál a logikai összefüggéseket nélkülöző felsorolások; a polemizáló beszédeknél felvetődhet a kérdés, hogy mikor, mennyit szelídíthet a tolmács
az elhangzottakon; végül az alkalmi beszédeknél a forma elsőbbsége a tartalommal szemben.
Érdemes tehát a tolmácsolási gyakorlatokban valamennyi beszédfajtát szerepeltetni, a helyes
tolmácsolási stratégiák kialakítása céljából.

Beszédek lényeglátást fejlesztő (gist-recall) gyakorlatokhoz
A gist-recall gyakorlatok lényege 2-3 perces forrásnyelvi beszédek tartalmának értelemközpontú összefoglalása (többnyire célnyelven, bár kezdetben lehetnek egynyelvű gyakorlatok is).
E gyakorlatok célja a koncentráció fejlesztése (a jegyzetelés nem megengedett!), és a beszédek tartalmának értelemközpontú feldolgozása és felidézése. Ezek nem tekinthetők valódi
tolmácsolási feladatnak, mivel
– Egy tolmácsolási helyzettől és kontextusától megfosztott beszéd gyakorlás céljából történő reprodukciójáról van szó;
– Nincs feladó és címzett (még szimulációs céllal sem), ezért csak a szemantikai tartalom
felidézése történhet meg, az üzenet (értelem + beszélői szándék) átadása nem;
– A gyakorlatok során elsősorban a lényeges pontok és összefüggések felismerésére és
átadására kell törekedniük a jelölteknek.
A forrásnyelvi beszéd kiválasztásakor, adaptálásakor vagy megalkotásakor fontos szempont, hogy a hallgatóknak jegyzetelés nélkül kell a beszéd tartalmát felidézniük, ezért az lehetőleg
– ne legyen hosszabb 2-3 percnél;
– kontextus nélkül is értelmezhető legyen; és
– tartalma és szerkezete legyen egyszerű és világos.
Ha leíró-ismeretközlő típusú beszédről van szó, akkor fontos, hogy lehetőleg egyetlen
gondolat vagy tárgy kifejtésére szorítkozzunk, annak főbb pontjait ismertessük, lehetőleg valamilyen sorrendet (pl. fontossági, időrendi) vagy kategorizálást (pl. gazdasági, társadalmi, kulturális vonatkozások) követve. Érvelő típusú beszéd esetében egy konkrét kérdésben kialakított egyetlen álláspontot ismertessünk. Ilyenkor célszerű deduktív logikai érvelést alkalmazni
(előfeltevés – érvek – konklúzió), ahelyett, hogy a konklúzióból indulnánk ki. Kezdetben nem kívánatos több álláspontot ütköztetnünk egymással (különösen nem úgy, hogy váltogatjuk őket),
mert az nehezíti a felidézést. A narratív típusú beszédeknél célszerű a bevett sémákhoz igazodni, és legyen a történetnek eleje, közepe, vége, mivel ez az anticipációt és felidézést egyaránt segíti. Segíti a hallgatók szövegértési és szövegkezelési kompetenciáját, ha nekik maguknak is kell rövid beszédeket tartaniuk, vagy írniuk (making a point; writing
a paragraph).
További fogódzót jelenthet a hallgató számára, ha a mondanivalót pontokba (esetleg alpontokba) szedjük, de ezek száma lehetőleg ne haladja meg a hármat. Ellentétpárok felállítása,
ellentétes álláspontok váltogatása már nehezítő tényező lehet, ha nem világos, mikor ki beszél.
Könnyebb felidézni azt a beszédet, amelynek a tartalma konkrét, érdekes, aktuális, és jól vizualizálható, mint ami elvont vagy érdektelen. Az explicit logikai kötőelemek és a hangsúlyos prozódiai jegyek ráirányítják a figyelmet a lényeges pontokra és összefüggésekre, ami az ilyen
gyakorlatoknál különösen fontos. Bár a lényeglátás jól szerkesztett írott szövegekkel is fejleszt-
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hető, a gyakorlatok zömében mégis hallás után dolgoznak a hallgatók, mert az egyéb tolmácsoláshoz szükséges készségeket is fejleszt (hallás utáni értés, memória).

A tolmácsolásra szánt beszédek főbb paraméterei
Tolmácsolási gyakorlatok céljára kezdetben olyan beszédeket érdemes választani, amelyek
főbb paraméterei optimálisnak tekinthetők, ill. optimalizáltak. A tolmácsolási kompetencia fejlődésével a forrásnyelvi beszédek egyre nehezebbé válhatnak, és közelítenek az autentikus beszédekhez.
Tolmácsolási szempontból az a beszéd számít könnyűnek, amelynek témája és kontextusa
jól ismert (vagy az utóbbi irreleváns); mondanivalója egyértelmű, valamint tartalmilag és nyelvileg egyaránt megfelel a helyzet és előzetes ismeretek diktálta elvárásoknak; felépítését tekintve
jól szerkesztett, és erős koherenciával, valamint markáns kohéziós elemekkel rendelkezik; végül nyelvi megformálás és előadásmód tekintetében egyaránt a beszélt nyelvi normákhoz igazodik (hallás után jól érthető). Nem feltétlenül jelent nehézséget a szakmai jellegű vagy speciális ismereteket feltételező beszéd, vagy a kulturálisan erősen kötött szöveg, ha az megfelelően
elő van készítve. Az információ átlagos sűrűségénél fontosabb nehezítő tényező az információsűrűség hirtelen megugrása. Míg a nagyobb fokú tartalmi és nyelvi kiszámíthatóság
(semantic and linguistic predictability) megkönnyíti a szöveg feldolgozását, az előkészítettséget
(preparedness) tekintve, a tartalmilag jól, de nyelvileg csak részben vagy egyáltalán nem előkészített beszédek lesznek a könnyebbek, mivel ezek a spontán élőbeszéd jellegzetességeivel
is rendelkeznek, több időt biztosítva a feldolgozásra. Az ismert sémák, kötött nyelvhasználat
szintén megkönnyítik a feldolgozást – de csak azok számára, akik ezeket már ismerik.
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A fordítások értékelése és javítása
Tárgyszavak: fordítás, lektorálás, hibák, fordítóképzés

Az értékelés és javítás terminust a fordítással kapcsolatban gyakran szinonimaként használják, pedig mindkettőnek más a célja, más a módszere mégpedig attól függően, hogy a fordítási esemény hol történik (1) az életben, (2) a fordítóképzésben vagy a (3) a szakfordítói vizsgán.

1. Javítás és értékelés az életben
Az életben, a fordítóirodák mindennapi munkájában értékelés nincs, csak javításra van
szükség. A javítás célja a megrendelő igényeinek kielégítése. Hozzá kell tenni, hogy erre is
csak akkor kerül sor, ha egyáltalán lektorálással rendelik meg a szöveget a fordítóirodától, mert
gyakran előfordul, hogy a megrendelő – költségmegtakarítás céljából – nem is kér lektorálást. A
lektor nem értékeli a fordítást, nem osztályozza le, hanem az eredetivel összehasonlítva kijavítja a hibákat. Természetesen jelezheti a megbízónak, hogy a fordítás minősége gyenge, és ennek a fordítónak többé ne adjanak fordítást, de a fordító teljesítményének egzakt értékelése
nem feladata. Mint ahogy nem feladata a fordító továbbképzése sem.
Az életben a jó megoldást mindig be kell írni a fordításba, méghozzá egyértelműen kell jelezni, hogy mettől meddig tart a hibás rész, mit kell kicserélni. Mindez történhet a hagyományos
korrektúrajelekkel is, de ha a lektor nem papíron kapja a szöveget, akkor gépi korrekturával
dolgozik. Ez utóbbi esetben, ha a lektor nem kapcsolja be a „változások követése” programot a
javításnak nem marad nyoma. Ha fordítóiroda valamilyen okból kíváncsi a lektori javításokra,
úgy kéri a fordítást, hogy a változtatások bennmaradjanak a szövegben.
A változtatások követése egyaránt fontos információkat nyújthat a fordítóirodának a fordító
és a lektor munkájáról. Mindazonáltal a hibák megnevezése, magyarázata és súlyozása nem
része a fordítóirodák mindennapi munkájának.

2. Javítás és értékelés a szakfordítóképzésben
A szakfordítóképzésben javításra és értékelésre egyaránt szükség van. A fordítások javításának célja a leendő szakfordítók fordítói kompetenciájának fejlesztése. Egyes vélemények
szerint a fordítói kompetencia úgy is fejleszthető, ha a tanár a képzés során csak javít és nem
értékel, hanem rábízza a fordítójelöltre, hogy tanuljon a javításokból. Mivel azonban a fordítóképzésben rendszerint meghatározott óraszám áll rendelkezésre, az értékelést maguk a hallgatók is elvárják. Annál is inkább, mert a vizsgán az értékelés elkerülhetetlen. Természetesen
az értékelés a fordítóképzésben terapeutikus, tehát célja, hogy a fordítói kompetencia fejlesztése és nem a hallgató önbizalmának megingatása (bár néha az sem haszontalan).
A fordítóképzésben a tanárnak úgy kell javítani, mintha lektorálná a fordítást, tehát nem
elég, ha hullámos vonallal aláhúzza a hibákat, vagy kérdőjelet tesz a margóra. A hallgatónak
látnia kell, hogy mennyit kell még dolgozni valakinek az ő fordításán, hogy az nyomdakész legyen. A javítás történhet a szokásos korrektúrajelekkel vagy gépi korrektúrával, ha a hallgatók
e-mailen küldik a fordítást. Ilyenkor a változások követése programot mindig be kell kapcsolni.
A hibák javítása váltakozhat a hiba megnevezésével. Fontos, hogy a tanár szakszerű magyarázatot tudjon találni a hibákra, mert az „így nem szép”, „így nem magyaros” típusú indoklásokat nem lehet általánosítani. Hasznos lehet a hibák súlyozása is, hiszen a szöveg használható-
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ságát veszélyeztető hiba nyilvánvalóan nagyobb súllyal esik latba, mint pl. a rossz kötőszóhasználat.
Ha a tanár gépi korrekturával küldi vissza a javított szöveget, lábjegyzet formájában fűzheti
hozzá a fordításhoz a javításra vonatkozó magyarázatait.

3. Javítás és értékelés a szakfordítói vizsgán
A szakfordítói vizsgán az értékelés fontosabb mint a javítás. Ilyenkor az értékelés diagnosztikus, azt kell eldönteni, hogy a jelentkező alkalmas-e szakfordítói feladatok elvégzésére.
Ehhez nem kell feltétlenül nyomdakészre szerkeszteni a fordítást, tehát a jó megoldásokat
nem kell mindig beírni a szövegbe. A hibák megnevezésére és súlyozására azonban feltétlenül
szükség van. A hibák típusának megnevezésére azért van szükség, mert a vizsgázóknak joguk
van betekinteni a javított fordításba, és ha a hibák explicit módon meg vannak nevezve, akkor a
betekintéskor nincs szükség a javító tanár személyes jelenlétére. A hibák súlyozására pedig
azért van szükség, mert a különböző nyelvekből javító tanároknak, kell valamiféle útmutatót
adni, hogy egységes elvek szerint értékeljenek.
Az I. táblázat összefoglalja az elmondottakat.
A hibák kijavítása
A fordítás értékelése
Cél

Az életben
szükséges

nem szükséges
a megrendelő igényeinek kielégítése

A képzésben
szükséges

A vizsgán
nem feltétlenül szükséges
szükséges (terapeutikus) szükséges
(diagnosztikus)
a fordítói kompetencia
szakfordítói feladatokfejlesztése
ra való alkalmasság
elbírálása

Módszer

kézi javítás korrektúrajelekkel
gépi korrektúra,
a változások megőrzése fakultatív

kézi javítás korrektúrajelekkel
gépi korrektúra,
a változások megőrzése
ajánlatos

kézi javítás

A jó megoldás beírása
A hibák megnevezése
A hibák magyarázata
A hibák súlyozása

szükséges

nem feltétlenül szükséges
szükséges

nem szükséges

ajánlatos, de váltakozhat
a hiba megnevezésével
ajánlatos, de váltakozhat
a jó megoldás beírásával
szükséges

nem szükséges

nem szükséges

szükséges

szükséges

nem szükséges

I. táblázat. A hibák javítása és értékelése az életben a képzésben és a vizsgán

4. Fordítási hibatipológiák
A fordításban elkövetett hibák szakszerű megnevezése nem könnyű. Ahány lektor annyiféleképpen nevezi meg a hibákat. A nyelvtanár képzettségű lektorok szeretik a nyelvoktatásban
megszokott nyelvészeti kategóriákat alkalmazni: pl. lexikai hiba, grammatikai hiba. Akik ismerik
a fordításpedagógiai szakirodalmat, arra figyelnek, hogy mi a hiba oka: vajon a fordító a forrásnyelvi szöveget nem értette, vagy a célnyelvi megfogalmazásba csúszott hiba, vagy az átváltás
volt sikertelen? A fordítást kutató nyelvészek szeretik a hibák szintjét megállapítani: szószintű,
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mondatszintű és szövegszintű hibákat különítenek el. A gyakorló fordítók általában mindenféle
hibamegnevezés és hibatipológia ellen tiltakoznak, mondván, hogy már az első bekezdés elolvasása után is el tudják dönteni, hogy az illető alkalmas szakfordítónak vagy sem. Az ő megközelítésüket leginkább az információ átadásának sikerességéből kiinduló tipológiának lehetne
nevezni.
A fentiek alapján négy fő hibatipológia különíthető el.
I. A hibák okából kiinduló tipológia
II. Az információ átadásának sikerességéből kiinduló tipológia
III. Nyelvészeti kategóriákra alapozó tipológia
IV. A hiba előfordulásának szintjéből kiinduló tipológia
Az alábbiakban most már csak felsorolásszerűen áttekintjük, hogy a különböző kiindulású
hibatipológiáknak milyen hibakategóriák felelnek meg.
I. A hibák okából kiinduló tipológia:
(1) Megértési hiba (a fordító nem érti a forrásnyelvi eredeti szöveget)
(2) Transzfer hiba (nem tudja átváltani)
(3) Megformálási hiba (nem tudja megfogalmazni a célnyelven)
Ide tartoznak a nyelvhelyességi hibák: egyeztetés, helyesírás,
nagybetű/kisbetű, egybeírás/különírás stb.
(4) Figyelmetlenségből adódó hiba (pl.1956 helyett 1856)
II. Az információ átadásának sikerességére épülő tipológia:
(1) A fordításban MÁS van, mint az eredetiben
(2) A fordításban TÖBB van, mint az eredetiben
(3) A fordításban KEVESEBB van, mint az eredetiben
III. Nyelvészeti kategóriákra alapozó tipológia:
(1) lexikai hiba
(pl. rossz szóválasztás)
(2) morfológiai hiba
(pl. rossz ragozás, toldalékolás)
(3) szintaktikai hiba
(pl. rossz mondatszerkezet)
IV. A hiba előfordulásának szintjéből kiinduló tipológia:
(1) Szószintű hiba (szószinten javítható, pl. rossz terminus)
(2) Mondatszintű hiba (az egész mondatot át kell szerkeszteni)
(3) Szövegszintű hiba (az egész szöveget át kell szerkeszteni)
(4) Stilisztikai hiba (nem veszi figyelembe az eredeti szöveg stílusát, más regiszterben
fordít, pl. szakmai közönségnek szóló cikkbe beszélt nyelvi elemeket kever)
(5) Pragmatikai hiba (nem veszi figyelembe a célnyelvi olvasóközönséget)
A fordítási hibák javítása és értékelése nyelvészeti szempontból alig kutatott terület. A lektori javítások nyelvészeti feldolgozásával kapcsolatban most van születőben egy PhD értekezés
(Radnóczy Éva, Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program), és további szakirodalom olvasható az alábbi művekben: Samuelsson-Brown 1995. Klaudy 1996,
1997, Mossop 2001.
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Papp Andrea
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A műfordítói program 10 éve
az ELTE Bölcsészettudományi Karán
Tárgyszavak: fordítás, műfordítás

Az ELTE BTK-n tíz éve tartó – és szerénytelenség nélkül állíthatjuk – az egyik legsikeresebb programról szeretnék beszámolni négy fő témát érintve: a kezdetek és a program leírása,
problémák, eredmények, tervek.

a) A kezdetek
A műfordítói program, hivatalos programként, a Bölcsészettudományi Kar Dékánjának engedélyével, 1992 szeptemberében indult, de csirájában már megvolt a BTK Idegen Nyelvi Lektorátusán az angol nyelvi haladó kurzuson, amelyet én tartottam. Ezen a kurzuson műfordítással is foglalkoztunk, többek között, Leacock, Maugham, O’Henry novellákat fordítottunk. Ez a
kurzus fokozatosan műfordítói szemináriummá alakult, mikor Sohár Anikó tanárnő az Összehasonlító irodalomtörténeti és világirodalmi tanszékről csatlakozott a csoporthoz. 1991-ben,
egyelőre kísérleti jelleggel, már egy angol műfordítói csoport indult. A következő években már
hivatalosan is beindult a műfordítói program hét nyelvvel (angol, német, francia, olasz, orosz,
spanyol és latin) és több mint száz hallgatóval.
Napjainkban a programgazda Kiss Irén egyetemi docens a BTK Magyar tanszékéről.
A program négy féléves, sikeres elvégzéséhez egy nyelvből nyolc tanegységet kell megszerezni. Ebből: két félév elmélet (itt a legfontosabb elméleteket, iskolákat ismerhetik meg a hallgatók); két félév kritika (ahol egyrészt már meglévő fordítások kritikai elemzésével, másrészt
a (mű) fordítással kapcsolatos cikkek ismertetésével foglalkozunk; négy félév gyakorlat, ez,
ahogy a neve is mutatja a fordítás maga. A programban előadásokat tartó tanárok közül kiemelném (a teljesség igénye nélkül) Lator László, Benyhe János, Pál Ferenc kitűnő műfordítókat, olyan kiváló elméleti szakembereket mind Klaudy Kinga, Székács Vera, Győrfy Miklós,
Sholcz László. A program az ELTE BTK hallgatói részére ingyenes, más egyetemi vagy főiskolai hallgatók részére tanegységenként 3.000 forint térítési díjat kell fizetni. Azok a hallgatók akik
teljesítik az előírt tanegységeket programbizonyítványt kapnak. Az oktatott nyelvek köre hol
szűkült, hol bővült. Angol, német, francia, olasz, orosz és spanyol nyelvből minden évben voltak
órák, de voltak olyan évek amikor, japán, lengyel, portugál illetve román csoportok is indultak. A
program óráit igénybe vevő hallgatói létszám az első évtől kezdve nagyjából megkétszereződött, körülbelül 200 hallgató jár évente a program óráira.
A kísérleti évben (1991) hályogkovács módjára vágtunk bele a dologba, hiszen akkor még
nem ismertük teljes mértékben a kortárs fordítói eleméleteket. Ismertük viszont költőink, íróink
gondolatát, véleményét a fordításról, akik maguk is fordítók voltak és behatóan foglakoztak
a fordítás problémáival. (Gondoljunk Kosztolányi Dezső „A fordításról és ferdítésről” című cikkgyűjteményre, amely a kritika szemináriumokon kötelező olvasmány).
Az első évben Oscar Wilde tündér meséit, valamint a Bunburyt fordítottuk, a már meglévő,
valamint a hallgatók által készített fordítások kritikai elemzésével együtt, tehát a folyamat orientált módszert követtük és követjük azóta is. A program bevezetése előtt Sohár Anikó tanárnő
részt vett a Leuveni Katolikus Egyetem négy nyári szemináriumán, ahol professzor José
Lambert és Albert Neubrecht vezetésével az elmélet jelentőségét hangsúlyozták. Ily módon
megismerkedhettünk a legújabb elméleti kiadványokkal, melyeket megismertettük a hallgatókkat is, de óva intettük őket attól, hogy elkötelezzék magukat egy irányzat vagy iskola mellett,
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mert a műfordítás – meggyőződésünk szerint – valami egészen sajátos, más fordításoktól teljesen különböző dolog.
Az első „rendes” évben folytattuk Oscar Wilde műveinek fordítását, nevezetesen az „Ideális
Férj” (első félév) illetve „Lady Windermere Jegyzője” (második félév). Továbbra is a folyamat
orientált módszerrel dolgoztunk, ami elnyerte hallgatóink tetszését is. Igazi műhelymunka folyt
és folyik a szemináriumokon, a tanár és a diák teljesen egyenrangú partner, gyümölcsöző vita
keretében döntjük el, hogy mi a lehető legjobb megoldás.

b) Problémák
Felvetődik a kérdés: lehet-e egyáltalán műfordítást tanítani? Lehet-e 8–10 (esetenként 15–
20) fős csoportokban elmélyült, alapos munkát végezni?
Ha Körtvélyessi Klára kitűnő műfordítónkra hallgatunk, aki azt mondja, hogy a műfordítás
magányos munka, akkor a válasz, természetesen, nem. De mégis, azt hiszem, bizonyos jártasságokat el lehet sajátítani, a fordítási folyamat során fejleszthetjük hallgatóink anyanyelvi
pontosságát, szókincsét, stilisztikai ismereteiket, kulturális háttérismereteiket. Végül is magát
a művet otthon, magányosan fordítják le, az órán „csak” megbeszéljük, finomítjuk, értelmezzük
az egyes változatokat.
A következő fontos kérdés: művészet vagy mesterség a műfordítás? Szerintünk egyértelmű, hogy művészet bár nyilván mesteremberekre is szükség van. Nálunk Magyarországon,
ahol a legnagyobb költők, írók fordítottak, természetes, hogy művészetnek tartjuk a műfordítást.
Kosztolányi Dezső szerint: „A műfordítás művészi munka, kompromisszumok sorozata, sok
kompromisszum legügyesebb megoldása – ha úgy tetszik zseniális csalás”1 Ez persze felveti a
következő problémát – a hűség – hűtlenség kérdését. Mennyire fogadható el, főleg költemények esetében, ha a fordító szinte újrateremti az eredeti művet? (Babits szerint a legszebb magyar vers az „Óda a nyugati szélhez” Tóth Árpád fordításában; vagy gondoljuk Karinthy „Mici
mackójára” amely Molnár Miklós szerint irodalmi bűntény) Idézzük megint Kosztolányit: „Ha elismerjük a műfordítás jogosultságát, akkor nem lehet a műfordítótól betű szerint való hűségét
követelni, mert a betű szerint való hűség hűtlenség”2
Kérdés az is, hogy alkotás vagy utánzás a műfordítás. Kosztolányi szerint: „A műfordítás alkotás és nem másolás. Az igazi műfordítás nem is úgy viszonylik az eredetihez, mint a festmény másolatához, hanem inkább úgy, mint a festmény ahhoz a tárgyhoz, melyet ábrázol:
a festmény hűbb, becsületesebb, igazabb, mint a fotográfia.”3 Ezek után felmerül az is, hogy
lehet-e egyáltalán fordítani? Idézzük megint Kosztolányi néhány megállapítását: „A fordítás
mindig ferdítés is.”4 „Fordítani nem lehet, csak újrakölteni.”5
„ … minden műfordítás csak egyezmény, kompromisszum az ideál és valóság közt”6
„ … műfordítani mégis annyi, mint gúzsba kötötten táncolni”7
Mi pedig már tíz éve gúzsba kötötten táncolunk.
A fentieken kívül, hallgatóink azzal is tisztában vannak, hogy egy jó fordítónak rengeteg követelménynek kell(ene) megfelelnie – ismernie kell a forrás-és célnyelvet; a kort, melyben a fordítandó mű keletkezett, annak társadalmi, kulturális, politikai, történelmi hátterével; saját korát,
mikor a fordítás keletkezik, és nem árt, ha jó stílusérzékkel rendelkezik.

c) Eredmények
1
2
3
4
5
6
7

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Nyelv és Lélek. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. 502.
id. mű 516–517.
id. mű 515.
id. mű 514.
id. mű 515.
id. mű 510.
id. mű 506.
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A program népszerűségének egyik oka – kiadványaink.
Az első könyv 1996-ban jelent meg „Textbook for Literary Translation” címmel. Ebben a kiadványban a hallgatók munkái találhatóak. Ez a könyv egy kritikai szöveggyűjtemény, melyben
az eredeti mű mellett két különböző magyar fordítás található. Így sokkal többet lehet tanulni a
műfordítás folyamatáról, arról, hogy a befejezett késztermékhez hányféle különböző út vezethet, mintha csak a legjobb, legtökéletesebb változat állna rendelkezésünkre.
1999 decemberében jelent meg „Saki – kétnyelvű válogatott novellák” című kötet a budapesti Paginarum kiadóval közösen. Saki kedvenc szerzőm, aki sajátos, ragyogó angol humorral
ábrázolja az Edward korabeli Angliát. Stílusát, a kortársak közül O’Henryhez, a modernek közül
Dahlhoz hasonlíthatjuk.
1999-től lektorátusunk elindította a „TRANSFERRE NECESSE EST” sorozatot, amely
azoknak az oktatóknak és hallgatóknak a munkáit tartalmazza, akik az ELTE BTK Műfordítás
Programja keretén belül oktatnak és tanulnak.
– MODERN BRITISH AUTHORS (2000)
(Válogatta: Dr. Papp Andrea és Jonathan Salisbury)
Egy válogatás a legnépszerűbb modern angolszász prózaírók műveiből. Nemcsak azokhoz
szól akik, akár szakmai, akár irodalmi szempontból érdeklődnek a műfordítás műhelytitkai
iránt, hanem mindenkinek, akit vonz a modern angol irodalom. Nagy részük Magyarországon
csak ebben a kötetben kerültek kiadásra. A kötetben, többek között, megtalálhatóak Alan
Bennett, Jo Brand, Roald Dahl, John Farman, Spike Milligan, George Mikes alkotásai.
– CLIVE JAMES: TÉRÜLÉSEIM ÉS FORDULÁSAIM, Képeslapok az Observerből 1976–
1983. (2000)
Clive Jamest, az ausztrál születésű, Nagy-Britanniában működő sokoldalú alkotót a magyar
közönség egy része már ismerheti a Spektrum és az RTL KLUB televíziós csatornákon futó
„Képeslapok” című sorozata révén. Akik vele tartottak utazásain, értékelik és szeretik mély
meglátásokban bővelkedő, finoman ironikus és nagyon vicces „idegenvezetését”
– ANTOLÓGIA – Válogatás angolszász szerzők műveiből (2000)
Kötetünk válogatást tartalmaz XX. századi angolszász írók alkotásaiból, a hallgatók magyar
nyelvű fordításában. Az olvasó betekíntést nyerhet az angolszász prózairodalom néhány remekművébe (Alan Bennett, Roald Dahl, John Mortimer), amelyek itt jelennek meg először magyarul.
– ZSEBTÜKÖR – Kétnyelvű verstár (2001)
(A verseket válogatta és fordította: Szabó Edit Zsuzsanna)
A kötet angol, cseremisz, finn, francia, horvát, orosz és szerb nyelvű költészetet villant fel és
mutat meg magyarul.
– SCHWAJDA GYÖRGY: Die Heilige Familie (2001)
Schwajda György „A szent család” című színművének német nyelven történő megjelentetésével nem titkolt célunk az, hogy az érdeklődő olvasóközönséget és a színházi szakmát egyaránt
megszólítva a kortárs magyar drámairodalom német nyelvterületi megjeleníthetőségéhez
hozzájáruljon.

d) Tervek
A műfordítás programban részt vevő tanárok tervei újabb kiadványok kiadásával, illetve
a program szerkezetének az átalakításával kapcsolatosak.
Közeli terveink között szerepel a program hat félévre történő bővítése. A plussz két félévben még négy óra bevezetését tervezzük, ebből két óra spec. koll. lenne, ahol például sajtófordítást, feliratozást vagy versfordítási szemináriumok között lehetne választani; két óra pedig sti-
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lisztikai, nyelvhelyességi, esetleg helyesírási szeminárium lenne. Távlati tervek között szerepel
a műfordítás szak megalapítása, ha nem is fő szakként, hanem társult szakként.
Kiadványok közül készülőben van egy angol–magyar fordításkritikai kötet, John Farman
„Jézus tinédzserkora”, O’Henry válogatáskötet.

Pólay Veronika
BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA

Műfordítás: jelenti-e mindig kultúrák találkozását
a nyelvek találkozása?
Tárgyszavak: műfordítás, új problémák, új kihívások, új követelmények, fordítás

A műfordítás szó hallatán nyelvészettel, fordítással foglalkozó emberben megszokott sablonok villannak fel, amelyek a szó definíciójából adódnak. A fejünkben kirajzolódó sémában
pontos „körvonala” van a kiindulónyelvi szövegnek, annak írójának, közönségének, a fordítónak
és az általa születő célnyelvi szövegnek.
Amikor műfordításról beszélünk, a fordítás egy speciális fajtáját értjük alatta. Azt, ami műalkotást fordít műalkotásra. A téma elméleti vitájától eltekintve, hogy mennyire legyen hű vagy
szabad egy fordítás, mára elfogadott, hogy egy műfordítás „termékének” önálló célnyelvi alkotásként kell illeszkednie a célnyelv irodalmába. A műfordítónak így más képességekkel (is)
rendelkeznie kell, mint egy fordítónak, aki gazdasági, jogi szövegeket fordít. Alapvetően meghatározzák a kétfajta művelet különbségeit a kiindulónyelvi szövegek sajátosságai. A Katharina
Reiss1 által felállított szövegtipológia 3 alapvető szövegtípust állapít meg.
Míg a gazdasági szövegek az ún. informatív szövegek csoportjába tartoznak, addig az irodalmi szövegek (versek, próza) az ún. expresszív szövegekébe. Az első esetben a szövegben
a legfontosabbak az információk, ezért ezek fordításakor a tartalmi oldal megőrzése a legfontosabb, ennek kifejezése másodlagos. A második típusnál, ahol a szerző ki akar valamit fejezni, a
legfontosabb, hogy ezt milyen eszközökkel teszi. Tehát a formai oldal az elsődleges. Attól válik
egyénivé, hogy a szerző mondanivalójának kifejezéséhez milyen nyelvi eszközöket választ,
melyek aztán speciális esztétikai hatást érnek el. Ahogyan Reiss is fogalmaz, ezen típusba tartozó szövegek kiindulónyelv által meghatározottak.2
Így tehát a fordító számára elsődleges célkitűzés a kommunikatív ekvivalencia elérése, tehát hasonló esztétikai hatás elérése a célnyelvi közönségnél, mint amit az eredeti szöveg
a kiindulónyelvi közönségnél elért. Az elbeszélésekben, regényekben megszokhattuk, hogy
a szerző saját szavaival és saját módján ábrázolja a valóságnak vagy a képzeletnek egy általa
választott darabját. Sok esetben saját kultúráját írja le, vagy egy idegen (de létező) kultúrát.
Ilyenkor a fordítás során ezek ismerete is elengedhetetlen, és a kiinduló-, és célkultúra közti távolság határozza meg, mennyire lesz egyszerű a folyamat.
Mi a helyzet azonban akkor, amikor a szerző nem létező kultúrát ír le, hanem egy kitaláltat,
ami a célnyelvi közönség számára is ismeretlen? Hogyan lehet a szakirodalom által javasolt
módszerekkel elemezni a szöveget? Természetesen korábban is előfordultak ilyen esetek,
gondoljunk csak Gulliver utazásaira, de jelenleg tényleg virágkorukat élik a mesék és legendák.
Tehát mesét fordítani talán nem is olyan nehéz – egyrészről. Hiszen egyrészt korábbi mesékből már ismert alakokat szerepeltetnek, melyek fordítása nem okoz gondot. Másrészt
azonban komplett rendszerek, melyek tele vannak új szereplőkkel, helyszínekkel, tárgyakkal…
A Harry Potter-széria és a Gyűrűk ura trilógia hasonlóak, bár eltérő mértékben alkalmazzák
a valóság elemeit. Míg az első mese, mely a való világ részeként, azzal párhuzamosan létezőnek ábrázolja a varázslóvilágot, addig a második teljes fikció. Mindkettőben feltűnnek a mesékből már ismert alakok és tárgyak, de ezek természetesen kiegészülnek másokkal is.
Mit tehet ilyenkor a fordító, akinek nem egy meglevő kultúra elemeit kell lefordítania, hanem
belelátni a szerző agyába és az általa teremtett álvalóságba? Hiszen a fordítónak nemcsak a
1
2

REISS: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München, Hueber, 1971.
vö. Reiss. 40.
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szavakat kell ismernie, hanem a dolgokat, melyeket ezek jelölnek.3 Melyek a szöveg azon formai elemei, melyek a szerző stílusát hordozzák?
Rowling, a Harry Potter sorozat szerzője nagyon ügyel végig arra, hogy stílusa teljesen tárgyilagos, tehát hihető és hiteles legyen, hogy hiteles legyen a fikció. Így tehát a szöveg helyenként informatív lesz. Hozzátehetjük, hogy stílusa épp ettől válik eredetivé, hogy teljesen semleges. Formai sajátosságait az hordozza, ahogy e világ részeit elnevezi. Ezek ún. beszélő nevek,
nemcsak a személyek esetében, hanem minden olyan esetben, amikor a párhuzamos, mesevilág tárgyát, intézményét, fogalmát kell megteremteni.
Így tehát ezek stíluselemek, melyek a szerző szóalkotásai ill. szóképzései.
Reiss külön csoportba sorolja a szöveg azon determinánsait, melyek a kiindulónyelv, ill. az
események színhelyének részei: tárgyak, intézmények, szokások. Hiszen a fordító nem a szót
fordítja, hanem a valóságot, melyet ezzel jelölünk.4 Hiszen a speciális probléma, hogy az adott
tárgy vagy intézmény, vagy akár egy elvont eszme is, része egy kultúrának, egy másikban viszont idegen- vagy teljesen ismeretlen.5
Reiss négy módját adja meg az ilyen reáliák fordításának: átvétel, fordítás, lábjegyzet, magyarázó fordítás.6
Egy mesében azonban ezen lehetőségek közül gyakorlatilag csak a második marad. Egy
műben, melyet elsősorban gyerekek olvasnak, a lábjegyzet zavaró lehet, ahogy az idegen szó
átvétele is. (Kérdés, hogy a varázsigék általában latin nyelvű nevei a Harry Potter kötetekben
mennyire érthetőek a tizenéves korosztály számára.) A magyarázó fordítással pedig elvész a
speciális hatás, amit egy addig nem létező, vagy új összefüggésben és jelentésben használt
szó jelent.
Amennyiben tehát összehasonlítjuk ezen művek és a „hagyományos” irodalmi művek fordítását, következőket állapíthatjuk meg:
Hagyományos művek esetében a kiindulónyelvhez szorosan kapcsolódik a kiindulónyelvi
kultúra. Még abban az esetben is, amikor fikcióval találkozunk, tehát a fantázia szüleményével,
ritkán találkozunk teljes rendszerré felépített fiktív világgal. A kiindulónyelv és – kultúra tehát
szorosan összekapcsolódik, egymástól elválaszthatatlanok, hiszen kölcsönösen meghatározzák és befolyásolják egymást. A kultúra részei elsődlegesen azon a nyelven kerültek megnevezésre, és így ismerte meg ezeket az egész világ. Valószínűsíthető tehát a mai korban, hogy
bármely ország kultúrájának részeit gyakorlatilag bármely más nyelven ismertetni lehet, hiszen
egy másik kultúra reáliáira már hagyományos jelölésük vannak. Így tehát a fordítónak meg kell
keresnie ezeket és egyszerűen behelyettesíteni őket a szokásos célnyelvi megnevezéssel.
Amennyiben a szerző egy másik kultúráról számol be, ebben az esetben a kiindulónyelv nem
kapcsolódik a kiinduló kultúrához. A fordítónak, elvonatkoztatva a megjelenítő nyelvtől, fel kell
ismernie a megnevezés mögött az adott reáliát, adott esetben visszakeresni az adott kultúra
saját nyelvű megnevezését és ismét a megfelelő célnyelvi megnevezéssel helyettesíteni. (Például ha egy angol szerző például a japán kultúráról számol be, a magyar fordító megkeresi a
megnevezés mögött rejlő szokást, intézményt, és maga dönti el, hogy
a célnyelvben már ismert célnyelvi megnevezést használ, lefordítja az angol vagy japán megnevezést és magyarázattal, lábjegyzettel látja el, ill. alkalmazhatja magát a japán megnevezést,
ha úgy dönt, hogy az ismert a magyar közönség számára.)
Ha azonban a szerző felépít egy teljes világot, az csak annyiban kapcsolódik saját nyelvéhez, hogy ennek részeit ezen a nyelven nevezi el. Ezek a megnevezések természetesen tartalmazhatnak utalásokat olyan, saját kultúrájához kötődő dolgokhoz, melyek megnehezítik
3
4
5
6

vö. Reiss 73.
vö. uo. 77-79.
vö. u.o.
vö. uo.
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a fordítást, de a nyelv és kultúra viszonya már nem olyan, mint az előző esetekben. A fordítónak egyrészt könnyű a dolga, hiszen nem követheti azt a hibát, hogy más megnevezést használ valamilyen reáliára, mint a hagyományosan létező, viszont sokkal nehezebb is, hiszen magának kell megteremteni ezeket a megnevezéseket. Ráadásul, a kommunikatív ekvivalencia
megteremtéséhez meg kell vizsgálnia a szerző szándékát. A mesék esetében a szerző célja,
hogy teljesen hihető, létező világot építsen fel, amely – mint a Potter-szériában – lehet láthatatlan része világunknak. Így tehát a szerzőnek nemcsak az a feladata, hogy biztosítsa a mű élvezhetőségét, felesleges és bonyolult magyarázatokkal ne akadályozza a folyamatos olvasást,
hanem az is, hogy saját kultúrájának részeként ábrázolja a bemutatott világot! A reáliáknak tehát olyanoknak kell tűnnie, mintha a célnyelvi kultúra részei lennének! Ez egyik korábbi esetben
sem volt a fordító feladata, hiszen az olvasó folyamatosan tudatában van annak, hogy idegen
kultúráról olvas, és hálás annak – amennyiben belegondol -, aki anyanyelvén ezt bemutatja. A
mesék vagy legendák olvasói, legyenek felnőttek vagy gyerekek bele szeretnék élni magukat a
mesébe. Természetesen ebben az esetben is valami idegenről olvasnak, azonban amennyiben
hisznek benne, akár csak az olvasás idejére is, nem zavarhatja meg őket idegen nyelvű vagy
idegenül csengő megnevezés. A fordítónak az „otthonosság” érzetét kell az olvasóban keltenie.
„Mese az a dolog, amely a valóság korrekcióját adja. Ami a valóságban nem lehetséges,
7
a mesében igen.” „… a mesében megjelenő modellek szorongásoldóak, a felgyülemlő agreszszivitás, düh levezethető olvasásukkal. A mesék nem korszerűsödnek, alakjaik jellege a korhoz
8
igazodva megmarad.” „Menekülésként keressük azokat a metarendszereket, amelyek eligazítanak ebben a rengetegben. Azért szeretjük a meséket, mert azok alacsony információtartalmúak, biztonságos, zárt rendszerűek. Megértjük tartalmukat, mert választ adnak kérdéseink9
re.”
Láthatjuk tehát, hogy ugyan a nyelvek találkozása jelenti kultúrák találkozását is, de ezek
egymáshoz való viszonya korántsem ugyanaz a különböző esetekben. Nem rendelhető mindig
egyértelműen egy nyelvhez egy kultúra, és nem mindig csak 2 nyelv és 2 kultúra találkozik.
Gondoljunk csak bele abba a bonyolult kapcsolatrendszerbe, amikor például egy angol szerző
magyar helyszínnel dolgozik. Mennyiben más ilyenkor a fordító feladata, és milyen a kiindulónyelv és kiindulókultúra ill. célnyelv és célkultúra, valamint a két nyelv és két kultúra viszonya?
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Ster Anna
BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Hány húron pendülünk?
Gondolatok a szóválasztás nehézségeiről
Tárgyszavak: stiláris regiszterek, „akkor és ott” megfeleltetések, fordítás

Immár több mint egy negyed évszázada, hogy az antropológus Hymes-nak köszönhetően
ismerjük a kommunikatív kompetencia fogalmát, vagyis, hogy a kommunikáció részvevője
tudja, vagy sokszor csak próbálgatja, „mikor beszéljen, és mikor ne, miről beszéljen, kivel, mikor, hol és hogyan”. (1972. 277.)
Különösen igaz ez az óvatos próbálkozás a mégoly magas szintű nyelvtudással rendelkező, de nem anyanyelvét használó beszélőre, ha nem a tankönyvekből megismert területen kell
mozognia. Ilyenkor legkivált fontos , hogy a grammatikai helyességen túl rendelkezzék az ún.
szituativ helyesség felismerésének a képességével is, azaz, hogy ismerje a szociális és kulturális szabályokat és konvenciókat. Ha a szociokulturális kontextust ismertnek tételezzük fel,
bízhatunk abban, hogy a beszélő megnyilatkozása alkalmazkodik a nyelvi környezethez, és az
adott társadalmi szituációnak megfelelő stílust ill. regisztert választ. Mi történik azonban olyankor, ha nem spontán beszélgetés során, hanem egy írott szöveg lefordítása közben kell rátalálnia az akkor és ott leginkább odaillő kifejezésre? Ehhez szükség van a stilisztikai helyesség felismerésének a megteremtésére, esetenként még a referenciális helyességre is. Nem támaszkodhat azonban a kommunikációban résztvevők kompetenciájára, és csak egy előzetesen
megszerzett tájékozottság felidézésével képes a megfelelő hangnemet megütni.
Erre a kérdésre kerestem a választ.
Előadásom egy kissé szokatlan párbeszéd „átültetésének” az eredményeit összegzi. Az
írás az egyik országos napilapban az elmúlt év őszén jelent meg, és aktualitása mit sem csökkent. Legfőbb jellemzője a fokozódó stiláris fellazulás, a kínosan udvariaskodó, ezért enyhén
komikus mondatok hirtelen át-meg átcsapnak kifejezetten durva, személyeskedő hangnembe.
A szöveg üzenete, ha úgy tetszik, mélyrétege dolgozatom szempontjából közömbös, a kiválasztása a nagyfokú diszkrepancia miatt történt. Hét másodéves BGF KKFK nemzetközi kommunikáció szakos hallgatót kértem meg, hogy készítsék el otthon a szöveg fordítását. Négyen
használtak szótárt, ketten csak önmagukra hagyatkoztak, a hetedik hallgató német édesanyja
miatt kétnyelvűnek mondható. Az elkészült fordításokat egyrészt hagyományos tanárszemmel
javítottam ki, bár szerencsére nem sok dolgom akadt, másrészt abból a szempontból vizsgáltam meg, hogy sikerült-e a szöveg kétarcúságát megőrizni. Az egyszerű és/vagy paneljellegű
mondatok nem igényeltek sok átváltási műveletet, hasonló, bár kevésbé avitt fordulatokkal
a hallgatók a sima ill. szaknyelvi kommunikációs órákon sokszor találkoztak. A hallgatók a féléves munka során bizonyították, hogy képesek és készek a rutintól eltérő, szélesebb spektrumban mozogni, ezért kerültek éppen ők a vizsgálandók közé.
Els Oksar beszél egy tavaly megjelent tanulmányában arról, hogy az anyanyelvi beszélők a
partner egyre magasabb szintű nyelvtudása függvényében fokozottan el is várják, hogy
a beszélő a nyelvhasználattal kapcsolatos szituativan adekvát magatartásformákat ismerje.
Kulturémákról és behaviorémákról beszél, az előbbihez például a megszólítások, az üdvözlés,
a hála kifejezése tartozik. Ide tartozónak véli a tabutémákat is. Véleményem szerint a „szitokszótár” is idekívánkozik, mert az anyanyelven elhangzó gorombaságok súlya a felnőtté válásig
rögzül, és csak véletlenszerűen – vagy épp nagyon is tudatosan – fordul elő komoly stiláris törés, ezzel szemben a tanult nyelvben sokkal esetlegesebb a megismerhető szókincs, és épp
a ritka használat miatt nehezebb felmérni, milyen kárt okoz a bántó él. Ahogy a kulturéma reali-
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zálódik, verbálisan, paraverbálisan, nonverbálisan és extraverbálisan, ez alkotja a behaviorémákat. (2001. 62.) Ez a felosztás kézenfekvő minden gyakorló nyelvtanár és tolmácsoktató
számára, és optimális esetben a tanítás során is kifejthető, mi több, tudatosítása hozzájárulhat
a kompetencia létrejöttéhez.
Ebben a felmérésben azonban érdekesebb kérdés volt számomra, képesek -e a hallgatók a
megfelelő regiszterek kezelésére, milyen szókészlettel operálnak, és mennyire tekinthetők az
egyes szavak valóban azonos súlyúaknak illetve szinonimáknak.
Ezért az előfordulás sorrendjében kigyűjtöttem a stílustörést megjelenítő szavakat ill. kifejezéseket, megnéztem, melyeknél van szórás, hol merítettek mélyebben a szókészletből, illetve
azt is megnéztem, hogy az általánosan használt régi magyar német (Halász Előd féle) nagyszótárban mi szerepel. Kontrollként egyes szavakat a Wahrigban is ellenőriztem. Ezután vontam be egy osztrák, de magyarul is beszélő kollegát, Magister Elisabeth Peschke-t a munkába,
arra kérvén őt, hogy csak ezekre a szavakra koncentrálva mérje fel, valóban szinonimaként
használhatók e , egy-egy szövegen belül pedig nincs-e stiláris inkompatibilitás.
A listákon első és második helyen a szótár nélkül fordító, utolsó helyen a kétajkú hallgató
szóválasztásai szerepelnek.
A szövegbeli előfordulás sorrendjében nézzük meg a variánsokat!
„ a nemes célok érdekében még az olyan gyilkosokkal is tárgyalunk, mint ti vagytok.”
– uns sogar mit solchen Mördern zum Verhandlungstisch setzen, wie ihr es seid.
– wir lassen uns mit euerartigen Mördern in Verhandlungen ein.
– mit solchen Mördern, wie ihr es seid, auch verhandeln.
– auch mit solchen Mördern verhandeln,wie ihr.
– mit solchen Mördern, wie ihr es seid, zu verhandeln.
– sogar mit derartigen Mördern, wie ihr es seid, verhandeln
– sogar mit Mördern, wie ihr es seid, bereit zu kooperieren.
Úgy tűnik, hogy a Mördernek nincs alternatívája, jóllehet a Wahrigban szerepel a Mordskerl
is.
„szép teljesítmény egy rablóbandától”
– eine schöne Leistung von einem Lumpenpack
– wirklich schöne Leistung von einer Räuberbande
– eine grosse Leistung von einer Räuberbande
– eine schöne Leistung von einer Räuberbande
– u.a.
– u.a.
– eine starke Leistung von einer Räuberbande
A Lumpenpack csak egy helyen váltja ki az általános Räuberbande-t.
„ti, mocsok állatok is itt éltek”
– Ihr, dreckige Schweine
– solange Drecksäcke,wie Ihr auch am Leben seid (!)
– Ihr, dreckige Tiere
– u.a.
– Ihr, schmutzige Tiere
– ihr, schmierige Tiere
– Ihr, dreckige Schweine
A dreckig ill schmutzig tájanként eltérő értelmezése ismeretes, Wahrig szerint a schmierig
inkább kellemetlenül barátságos, kriecherisch. Úgy vélem, a piszok disznó szolidabb a mocsok
állatnál, de kollegám nem érzékelt számottevő különbséget.
„magatokfajta, undorító, álszent férgek”
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– widerliche, scheinheilige Ratten
– ekelige, scheinheilige Würmer
– eklige, scheinheilige Ungeziefer
– ekelhafte, machtfromme Würmer
– ekelhafte, scheinheilige Würmer
– eklige, fromme Würmer
A szótárban még szerepel a scheinfromm, maulfromm, frömmelnd, gleisnerisch,
mucklerisch, ezek figyelmen kívül hagyása nem meglepő, de érdekes, hogy sehol sem kerül elő a heuchlerisch.
„a magatokfajta szemétládák undorító vinnyogása”
– Euer widerliches Gelaber
– Euer ekelhaftes Winsen, Ihe Mistkerle
– Euer müllbauerisches Gewinsel (!)
– das Wimmern von solchen ekelhaften Misthaufen, wie ihr es seid
– das ekelhafte Gewimmer euerhafter Kehrichtkasten (!)
– das ekelige Wimmern von euch ähnlichen Mistlerlen
– das Winseln von Euch, dreckigen Mistkerlen
Komoly mellényúlás a szótárban egyébként szereplő Kehrichtkasten, sehol sem találtuk
nyomát a müllbauerisch-nek. Az anyanyelvi olvasó számára a Mistkerl helyett inkább a Kreatur
volna megfelelőbb.
„kedves senkiháziak”
– lieber Penner
– liebe Nichtswürdige
– liebe Niemanden
– u.a.– u.a.– u.a.– liebe Nichtsnutzen
A Penner kilóg a sorból, értelme u.i. inkább álomszuszék. A szótár még említi a Herr von
Nirgendheim, Niemand szavakat, ez utóbbi egy bizonyos stílusrétegben a magyarban is használatos, érdekes, hogy senki sem választotta. Hasonlóan nem találták meg a semmiházi
- Taugenichts lehetőséget sem.
„nagyrabecsült moslék főnököddel”
– mit Eurem neunmalklugen Boss
– mit Deinem hochverehrten Scheisschef
– mit deinem sehr geehrten Schlampenboss
– mit Eurem geschätzten spülicht Chef (!)
– mit eurem hochgeschätzten Schlampen.Chef
– mit deinem hochgeschätzten Schweinchef
– mit Eurem hochgeschätzten Drecksack-Chef
Talán túl távoli és visszafogott a neunmalklug, kellően odafricskáz a Scheisschef. Rossz
szótárhasználat eredménye a valóban moslékot jelentő Spülicht, főnév jelzőkénti szerepeltetése az anyanyelvi beszélő számára érthetetlenné teszi a kifejezést.
„hazaáruló, gazember és véreskezű okádék vezetőtökkel”
– diesem verräterischen Blödmann
– eurem landesverräterischen, blutdurstigen, schmutzigen Leiter
– Eurem Boss,dem Verräter des Landes, Gauner und bluthändigem Ketzer
– eurem landesverräterischen, schurkerischen Leiter mit blutbedeckten Händen
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– Eurem hochverräterschen, erbrochenen Chef (!)
– eurem Chef, diesem Landerverräter und bluthändegem Schurke
– der verräterischen, blutbedeckten Mistkerle von Chefs
Az okádék valóban das Erbrochene, a probléma azonos az előző szerkezettel. Furcsa,
hogy a többiek kihagyták ezt a minősítést. A bluthändignél erőteljesebb a blutbedeckt szó.
„arrogáns, gátlástalan, hazug és haszonleső bandátokkal”
– mit Eurer arroganten, hemmungslossen und lügnerischen Bande
– mit eurer arrogantan, profitgierigen und streberischen Lügnerbande
– mit einer derart arroganten, hemmungslosen, lügnerischen und gewinnsüchtigen Bande
– mit eurer arroganten, hemmungslosen,lügnerischen und eigennützigen Bande
– mit eurer arroganten, hemmungslosen, gewinnsüchtigenn und lügnerischen Bande
– mit eurer arroganten, skrupellosen, lügnerischen Bande
– mit Eurer arroganten, hemmungslosen, lügnerischen und gewinnsüchtigen Bande
Nyomatékosabb a skrupulusok nélküli a gátlástalannál, és nem azonos súlyosságú az
eigennützig, a gewinnsüchtig ill. a profitgierig.
„Gyilkosok
Tolvajok
Lobbisták Bűnbanda
Disznók
– Mörder
Diebe
Lobbisten Gangster
Schweine
u.a.
Verbrecher
u.a.
– u.a.
Räuber
– u.a.
Diebe
u.a.
Sündenbande u.a.
– u.a.
u.a.
u.a.
u.a.
u.a.
– u.a.
u.a.
u.a.
u.a.
u.a.
– u.a.
Räuber
u.a.
u.a.
u.a.
– u.a.
Ihr Diebe
u.a.
Kriminalbande
A nagyobb szóválaszték a csőcseléknél arra enged következtetni,
ismert szavaknál veszik kézbe a szótárt, ezért bővebb a merítésük.

Csőcselék”
Penner
Gesindel
Lumpengesindel
Gesindel
Lumpenpack
Diebesgesindel
Gesindel
hogy a vélhetőleg nem

„tanulatlan konda”
– ungebildete Schweine
– eine primitive Horde
– ungeschulte Sauherde
– u.a. Rotte
– unbewusste Sauherde (!)
– ungelernte u.a.
– ungelernte Truppe
Az anyanyelvi beszélő számára az ungebildet helyett jobb lenne az ungehobelt szó.
„türelmetlen és hataloméhes pondrók”
– ungeduldige und machthungrige Schweine
– u.a., machtsüchtige Maden
– u.a.
– ungeduldige und machtgierige Maden
– u.a.,machthungrige Würmer
– u,a,
– ihr ungeduldiges und machtgierige Ungeziefer
Az anyanyelvi lektor szerint a Maden (nyű) még undorítóbb, mint a Würmer.
„a ti talpnyalóitok”
– Eure Speichellecker
– u.a.
– eure Kriecher
– eure Speichellecker
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– Eure Kostgänger
– eure Kriecher
– euer kriecherisches Haufen
Csak a M-N szótár szerint talpnyaló a Kostgänger, a Wahrig kosztos diákként értelmezi.
Lehet-e általánosítani egy ilyen kis elemszámú és ennyire sajátságos dialógus fordítása
alapján? Úgy vélem, igen. Mindenekelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy a fordítást, különösképpen
annak tudományos megközelítését nem ismerő hallgatók is sokat profitálnak egy a szokásosnál elemzőbb, diagnosztikus és terapeutikus javításból. Tudatosítani lehet és kell a grammatikai
kategóriák ismerete mellett a kommunikatív kategóriák jelentőségét, különösen a beszédszándékok, a szociokulturális jelentések és a szituativ helyesség ismérveit. Másfelől szembesíteni
lehet őket a szótárhasználat és nem-használat veszélyeivel, és esetleg rá lehet szoktatni őket a
többszörös ellenőrzésre. Rá lehet ébreszteni arra őket, hogy az egyébként művészi értékkel
nem rendelkező populáris műfajok írott vagy képi változatai is kínálnak adekvát ismeretbővülést. És végül, mint minden szokatlan impulzussal, erőteljesen lehet őket motiválni.
Milyen következtetést vonhat le a felmérés vezetője? Mindenekelőtt, hogy pedagógiai eszköztárát, merítését érdemes alkalmanként kibővíteni és megújítani. Hasznos a hallgatókat új
kihívásokkal szembesíteni, és nemcsak házi feladatként, hanem élethelyzetnek felfogva értékelni munkájukat.
A fordítástudomány szemszögéből nézve végezetül elmondhatjuk, hogy jóllehet a kis létszám miatt nem beszélhetünk nagyzenekari hangzásról, de a címben feltett kérdésre „Hány húron pendülünk?” megállapíthatjuk, hogy zenekarunk tagjai összhangban, de mégis a megfelelő
regisztereket különbözőképpen megszólaltatva, jól muzsikáltak.
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Szászné Veidner Katalin
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

A környezetvédelem francia terminológiája
Tárgyszavak: fordíthatóság-fordíthatatlanság, analógia, kreativitás,
szaknyelvi terminológia, fordítás

A BME Nemzetközi Forditó- és Tolmácsképzőjében a jövendő fordítók tantárgyi programjába a kezdetektől beiktattuk a környezetvédelem szaknyelvének tanítását. Ez szerepel
a 2001/2002-es tanévben indított, és az Európai Bizottság Konferenciatolmács Szekciója (SCIC)
által támogatott szinkrontolmács-képzés tíz, vizsgára kijelölt szakterülete között is.
A fordítástanárok nagy része tudatosan fordul a szaknyelvoktatás megkezdésekor a környezetvédelem témaköréhez.
A környezetvédelmi szakemberek ugyanis közérthetőségre törekednek. A szakterület célja,
hogy minél világosabbá tegye a hétköznapi emberek számára a Földünket és lakosságát fenyegető veszélyeket és e veszélyek elhárításában játszott szerepüket tudatossá tegye. Időrőlidőre hangos a média a „zöldek” akcióitól, tiltakozásaitól, ahol mindenki számára nyilvánvalóvá
válik, miért emelnek hangot a környezetszennyezés, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás
következményei, a trópusi erdők irtása stb. ellen. Időről-időre megfogalmazzák, miként csökkenthetők, mérsékelhetők e károk és ebben a mindennapi ember mit tehet, hogy Földünk jövője ne a biztos pusztulás legyen.
A szakma közérthetőségének tehát ez az elsődleges oka.
Másrészt a környezetvédelem az általános műveltséggel megszerzett biológiai, demográfiai, fizikai, földrajzi, gazdasági, kémiai, szociológiai, társadalmi, stb. ismereteket öleli fel. E területek szaknyelve anyanyelven sem áll távol a tájékozott és minden iránt kötelezően érdeklődő
jövendő fordítóktól, tolmácsoktól.
• Például:
monoxyde d’azote
oxyde carbonique
teneur en souffre
gas propulseur
nappe fréatique polluée
dépôt acide

nitrogén monoxid
szén-dioxid
kéntartalom
hajtógáz
szennyezett talajvíz-réteg
savlerakat

Természetesen itt is kialakult a szaknyelvre jellemző általános nyelvi fordulatok, formulák,
nyelvi panelek készlete.
• Személytelen kifejezések:
il est dangereux
il est évident
il est nécessaire
il est obligatoire

veszélyes
nyilvánvaló
szükséges
kötelező

• Igék:
s’appliqer à
être compatible avec
se limiter à
viser à

kapcsolódik valamihez
valaminek megfelelő
korlátozódik valamire
célul tűzi ki

• Konnektív elemek:

SZÁSZNÉ VEIDNER KATALIN
conformément à
en ce qui concerne
en outre
en raison de
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valaminek megfelelően
ami ... illeti
ezen kívül
valaminek megfelelően

Más szaknyelvtől eltérően itt a megfogalmazás sokkal személyesebb: gyakran szerepel
a többes szám első személy alanyként (nous devons respecter l’environnement , il nous faut
prendre conscience, stb )
Ehhez társul a terminológia, amelynek egy jelentős része azonban a köznyelvben is használatos (trous d’ozone, émission de gaz, protection des eaux, effet de serre, stb).
Így didaktikailag indokolt a hallgatók szaknyelvbe történő bevezetésében elsőként a környezetvédelemhez fordulni .
A felsőfokú, tehát kiváló nyelvismerettel rendelkező hallgatók számára azonban a szakterületnek vannak olyan szegmensei is, amelyek kifejezetten szakmai ismereteket követelnek meg,
amelyek nem képezik az általános műveletség részét.
Egyrészről e területek a környezetszennyezés kiküszöbölése céljából kialakított különböző
műszaki megoldásokat ölelik fel. Egy hulladékégető berendezés szakterminológiája feltétlenül
megköveteli a szakmai konzulens, szakirodalom igénybe vételét. Itt ugyanis speciális, csak
a tárgykörben használatos kifejezések szerepelnek, melyek a köznyelvben nem, vagy egészen
más jelentésben fordulnak elő:
Incinération
incinération des déchets
technologie à lit fluidisé
fraction combustible
biomasse

hamvasztás
hulladékégetés
fluidágyas technológia
éghető frakció
biomassza

Másrészről olyan nemzetközi és országonkénti szerződések, törvényi előírások, rendelkezések szabályozzák az e területen végzendő feladatokat, amelyeknek nyelvezete megköveteli
e regiszter magas szintű anyanyelvi ismeretét is.
Amikor tehát a környezetvédelem szaknyelvéhez fordulunk, egyúttal bevezetjük hallgatóinkat a jogi nyelvezet alapjaiba is :
Protocole
être en mesure
prendre les mesures
droits égaux per capita
limite juridiquement obligatoire

jegyzőkönyv
módjában áll
intézkedéseket hoz
fejenkénti egyenlő jogok
jogszabályilag kötelezően előírt értékhatár

A környezetvédelem terminológiája folyamatosan bővül. Főleg a terület jogi szabályozása
során megjelennek, kialakulnak olyan terminus technicusok, melyeknek anyanyelvi megfelelőit
magának a fordítónak, tolmácsnak kell megtalálnia. Munkájához feltétlenül szüksége van a
kreativitásra. Nem hagyhat ki részeket a fordítandó, tolmácsolandó szövegből arra hivatkozással, hogy ez a szakkifejezés nem létezik az anyanyelvében. Fel kell vállalnia és meg kell oldania, mégpedig gyorsan ezt a problémát. A szemantikai vákuumot ki kell töltenie, neologizmusokat kell alkotnia és bevezetnie a szaknyelvbe. Felelősségteljes feladat, úttörő jellegű munka.
Mit tehet ilyenkor a fordító ? Megpróbál analógiát keresni.
Első lépésben ajánlott párhuzamos szövegekhez fordulni az adott forrásnyelven, egy másik
idegen nyelven és az anyanyelvünkön is. Ez segít tisztázni az adott fogalom tartalmát és definiálását. Itt érvényesül igazán az ESIT (Sorbonne) fordításelméleti koncepciója, mely
a megértés-értelmezés folyamatára épül:
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gel des terres

földterületek termelésből való kivonása

Javasoljuk továbbá analógia keresését más szakterületekről is. Gyakran előfordul, hogy egy
másik szakterületen egy adott fogalomra van fordítói megoldás és ez frappánsan akár nyelvi,
akár tartalmi analógia alapján átültethető az általunk vizsgált szakterületre :
modification génétique
permis d’émission négociable
droits à polluer négociables
taux de pollution
taux d’émission
unité de valeur
unité de réduction certifié

génmanipuláció (kutató-biológusoktól átvéve)
átruházható (szennyező gáz)kibocsátási jogosítvány
átruházható szennyezési jog
szennyezési ráta
(szennyező gáz)kibocsátási ráta
kredit (felsőoktatásban) mintájára:
igazolt szennyezéscsökkentési kreditpont

Sűrűn elhangzik kezdő fordítók szájából, hogy egy adott szakkifejezés, szövegrész fordíthatatlan. Valójában gyakran a szakismeret hiánya áll e megállapítások mögött. Rá kell döbbentenünk hallgatóinkat, hogy precíz, minőségi fordítást csak alapos ismeretek birtokában lehet
készíteni. Kézen fekvőnek tűnik a „fordíthatatlan” kifejezést internacionalizmusnak tekinteni:
peszticidek (növényi és állati élősködők irtószere;
a pestis szóból ered)
utilisation des pesticides sur la base d’indicateurs
peszticidek indikátoros rendszerben történő alkalmazása

pesticides

A fenti példánál a magyar megfelelő csak bonyolult körülírással érhető el.
Indokolt az internacionalizmus használata a biodiversité – biodiverzitás kifejezésben. Ebben
az esetbenl a biológiai sokféleség, mint fordítás nem alkot állandósult szókapcsolatot.
Indokolatlan az internacionalizmus használata, hiszen van egy jól bevált magyar megfelelő. Mégis a köznyelvben már meghonosodott idegen szó lépett a helyére:
agriculture intensive

intenzív (belterjes) gazdálkodás

belterjes: „a területegységre vonatkoztatva viszonylag nagy ráfordítással és korszerű agrártechnikával való gazdálkodás” (Magyar Értelmező Kéziszótár)
Előfordul a szóösszetételek egyik tagjának átvétele az idegen nyelvből és csupán a másik
tag fordítása:
écosystème
écolabels
éco-conseiller

ökológiai rendszer
ökocimkék
ökológiai tanácsadó

A fordítók, tolmácsok szakmai érdekképviselete aggodalommal szemléli a csatlakozási
tárgyalások anyagainak minőségi színvonalát. A nagy mennyiségű és sebtében végzett fordítás
következtében olyan szakkifejezések honosodtak meg a magyar uniós nyelvi regiszterben, melyek kiirtása, úgy tűnik, lehetetlen.
A környezetvédelmi szövegek kulcsszavainak egyik állandó jelzője a durable szó. Ma már
mindenütt a fordításokban konzekvensen „fenntartható”-nak fordítják. Holott e szó alapjelentése: tartós, állandó, maradandó. Ráadásul megjelent kulcsszóként a soutenable, amely valóban
fenntarthatót jelent. (...” L’un des objectifs du cinquième programme communautaire de
politique et d’action en matière d’environnement et de développement durable „vers un
développement soutenable”...” – Journal officiel n° L 332 du 28/12/200 p. 0091). Ez utóbbit fordíthatjuk védhetővel, kibírhatóval is.
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Véleményünk szerint, ha már kicserélni nem lehet, legalább ki kellene bővíteni egy előtaggal: hosszan, hosszú távon fenntartható .Helyesebb lenne a hosszú távú, hosszú távon működőképes jelző használata a következő kulcsszavakban:
développement durable
agriculture durable
gestion durable des forêts
tourisme durable

hosszú távú fejlődés/fejlesztés

(fenntartható helyett)

A gazdálkodás, fejlődés ugyanis olyan fogalmak, melyek eleve hosszabb távú időintervallumot jelölnek.
Mindezek alapján úgy véljük, hogy a felelősségünk nekünk tanároknak is nagy, hiszen a
fordítói munka veszélyeire folyamatosan fel kell hívnunk hallgatóink figyelmét.
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Meddig lehet megújulni?
Anyanyelvi tantervek és követelmények
Nagy L. János egyetemi tanár (SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszék): A megújulás követelményéről. A MANYE a létezése óta kiemelten törekszik arra, hogy napirenden tartsa
a nyelvelsajátítás problematikáját. A nyelvelsajátítás területei közül az anyanyelvi órákon az iskolarendszerű közoktatásban és a felsőoktatásban innovatív, önmagukat folyamatosan képző
és továbbképző szemléletű nevelő személyiségekre van szükség.
A tematika igen sokrétű, hiszen az anyanyelvoktatás és anyanyelvi nevelés színtere az
alapfokú (beleértve az óvodát), a középfokú és a felsőfokú képzés minden egyes intézménye.
Nem tévedés: mindegyik, mert ahol a szakirányú képzés nem törődik az ismeretek érthető
anyanyelvi tolmácsolásával, ott a szakképzés sínyli meg ezt a szűklátókörűséget. Témánk tehát a közoktatásban is, a szakirányú képzésben is, a felsőoktatásban is aktuális. A résztvevők
fele-fele arányban képviselték a közoktatást és a felsőoktatást (az utóbbiban jelentősen az idegen nyelvi oktatást).
Magában a nevelők megújulásában figyelmet érdemel a pszichikai, az információs és az informatikai (főként: számítástechnikai) innováció követelménye. A pszichikai megújulás feltételrendszere a felkészülés szakmai biztonságát, a kiegyensúlyozott életvezetést, a koncentrálóképesség folyamatosságát, a tanítványokkal kapcsolatos empátiát, a szakmai műhelyben az
együttműködés készségét, a közéletben való kulturált részvételt igényli. Az információs megújulás a világban való tájékozódást és a ránk bízottakat eligazítani tudást, ismereteink folyamatos naprakészségét igényli, ennek anyagi feltételeivel együtt. (Ha a tanítványainkat foglalkoztatja pl. Harry Potter, ezt a tanárnak ismernie kell.) Ami pedig az informatikai innovációt illeti, ez
ma alapvetően a számítógép alapszintű ismeretét feltételezi, a világhálón való eligazodást és
ismeretszerzést, a villanypostán való levelezést stb.
A megújulni képes oktatás az élő oktatásnak felel meg: amikor és ameddig képesek vagyunk újszerű megközelítéseket, a korábbi gyakorlatunkban nem alkalmazott módszereket figyelembe venni, kipróbálni, végiggondolni, – akkor és addig vagyunk méltók arra, hogy oktassunk. Beleértve azt is: amíg tudunk ötleteket tanulni a tanítványainktól, addig van rá remény,
hogy – akár ezeket az ötleteket a magunk fejével átalakítva – hatékonyabb legyen a munkánk
az anyanyelvi órákon.
Az anyanyelvi órákon folyó munka kereteit a tantervek és a követelmények szabják meg,
ezért átadom a szót Bácsi János igazgató úrnak.
Bácsi János igazgató (SZTE JGYTFK Gyakorló Általános Iskola): Ha az utóbbi két évtized
anyanyelv tanterveinek változásait akarjuk vizsgálni, több tényezőt figyelembe kell vennünk,
amelyek hatottak a tantervek fejlődésére. E tényezők közül a következők igényelnek kiemelt figyelmet:
a) A nyelvtudomány fejlődése.
b) A pedagógia és a pszichológia fejlődése, különös tekintettel a tanuláselméletek fejlődésére.
c) A társadalmi fejlődés, változás, az EU-hoz való csatlakozás szándéka.

a) A nyelvtudomány a 20. században indult dinamikus fejlődésnek elsősorban azzal, hogy a
történeti nyelvészet mellett megjelent a leíró nyelvészet. Három nagyhatású nyelvleírás-elmélet
jött létre a 20. században, amelyek mindegyike hatással volt, van az iskolai anyanyelvi nevelésre. Ha a leíró nyelvészet diszciplináinak a fonológiát, a morfológiát, a szintaxist és
a szemantikát fogadjuk el, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a nyelvleírás-elméletekben egyfajta „jobbra tolódás” figyelhető meg, amely nagy hatással volt, van az anyanyelvi nevelésre.
„Jobbra tolódás” alatt a következőket értem: Az 1910-es évek végétől uralkodó nyelvleírás-
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elmélet lett a strukturalizmus. Ennek az elméletnek alapegysége a morféma. Ha a morfémát
szegmentáljuk, fonémákat kapunk, ha pedig a morfémákat a szintaxis megfelelő szabályai
alapján összeillesztjük, mondat jön létre. A strukturalizmus kezdetben nincs tekintettel a szemantikára, nem tartja a nyelvészet feladatának azt, hogy számot adjon a jelentésről. A napjainkban érvényben lévő tantervek és tankönyvek döntő többsége ezt a nyelvleírás-szemléletet
tükrözi. Gondoljunk csak arra, hogy 5–12. évfolyamig minden évben egy vagy több tantervi és
tankönyvi fejezet foglalkozik morfológiai problémákkal.
Hogy napjainkban a strukturalizmus nem egyeduralkodó, az annak köszönhető, hogy
1957-ben megjelenik a generatív nyelvleírás-elmélet, amelynek alapegysége már nem a morféma, hanem a mondat (jobbra toldás), és az elmélet számot próbál adni a szemantikai problémákról. Az 1980-as évektől – először csak kísérletként, majd a minisztérium által engedélyezett, választható tantervként – megjelenik az a tankönyvcsalád, amely a generatív nyelvleíráselmélet alapján készül. Napjainkban viszonylag szűk körben tanítják, hiszen a tanárjelöltek közül sem tanul még mindenki generatív grammatikát, pedig mondatközpontúsága miatt ez
a program tesz legjobban eleget a Nat és a Kerettanterv kommunikációs elvárásainak.
Az 1970-es évekre bontakozik ki a kategóriális grammatika, amely a nyelv alapegységének
a szemantikát tekinti (újabb jobbratolódás!), így születik meg a modellelméleti-szemantika,
amely hazánkban a „lehetséges világok elmélete” címen ismert. Ez az elmélet már egyértelműen azt mutatja, hogy a grammatikai ismeretek helyett egyre inkább a szemantikai ismeretek
társadalmi igénye jelentkezik, hogy előtérbe kerül a nyelvhasználat, s a grammatikai ismeretek
ehhez csak eszközként szolgálnak. Ezt a jogos társadalmi igényt a Nat és a Kerettanterv már
egészen jól tükrözi, a tankönyvcsaládok még nem. Pedig a pedagógusok elsősorban nem
a tantervek anyagát, hanem a tankönyvekét tanítják, mivel ez van minden gyermek kezében
mint munkaeszköz. Hogy ez valóban így van, hogy elsősorban grammatikai ismereteket tanítunk, és azokat kérjük számon, azt a következő statisztika bizonyítja, amelyet a tankönyvcsaládokhoz készült anyanyelvi feladatlapok alapján készítettem. A statisztika azt mutatja, hogy egyegy nyelvészeti problémát milyen arányban kérnek számon a feladatlapok:
1. grammatikai ismeretek:
40 %
2. szövegtan:
26 %
3. helyesírás:
14 %
4. nyelvhelyesség:
6%
5. jelrendszerek:
4,16 %
6. szemantika:
3,54 %
7. kommunikáció:
2,3 %
8. stilisztika:
2%
9. nyelvjárás:
2%
A statisztikából jól látszik a grammatikai ismeretek tanításának és számonkérésének
egyeduralma. Az már bíztató, hogy a szövegtan a 2. helyen van, bár százalékos aránya még
igen alacsony. Hogy a kommunikáció hol és milyen arányban szerepel, azt hiszem, nem igényel kommentárt! A tantervekben jóval magasabb a követelmény a kommunikációval szemben.
Azt hiszem, akkor beszélhetünk majd előrelépésről, ha a fenti táblázatban első helyeken
a kommunikáció, a szövegtan és a jelrendszerek osztoznak, a grammatika pedig az utolsó negyedben foglal helyet.
b) A pedagógia, a pszichológia és a tanuláselméletek fejlődése nagy hatást gyakorolt
a tantervek változására, és szerencsére már néhány tankönyvcsaládra is. E keretek között
nincs lehetőség és nem is szükséges teljes áttekintést adni. Két dolgot ragadnék ki az óriási területről:
Egyfelől ma már a pedagógia nem egy tanítási órában, nem is egy tematikus egységben
gondolkozik, hanem úgy tekint az oktatásra, mint az életünk végéig tartó folyamatra, amelynek
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egy bizonyos szakasza egy meghatározott életkorban az intézményesített oktatás keretei között folyik. Az intézményesített oktatás keretei között pedig nem tantárgyat kell tanítani a gyereket, elsősorban nem a szaktudományra, hanem azokra az alapokra és módszerekre, amely lehetővé teszi számára az egész életen át tartó ismeretszerzést. Ez olyan kihívás, amire nem
vagyunk felkészülve, amely a következő évtized feladata lesz. Ez a kihívás olyan központi és
helyi tanterveket kíván, amelyek tananyag és teljesítmény központúságát fel fogja váltani a tevékenység- és személyiségközpontúság.
Másfelől az imént elmondottak olyan tanuláselméletek bevezetését és kidolgozását teszik
szükségessé, amely eleget tud tenni az új elvárásoknak. A pedagógusoknak meg kell ismerkedniük a számítógéppel segített tanulás módszereivel, a kognitív és a konstruktivista tanuláselméletekkel. Ahhoz, hogy munkájukat eredményesen tudják végezni, a gondolatok, a tudás
átadójából a rendszer irányítójává kell, hogy átalakuljanak. Ez óriási szemléletváltást igényel.
c) Végül néhány gondolat arról, hogy a társadalmi változások hogyan hatnak a tantervekre.
Azt lehet mondani, hogy a reformációig szinte kizárólagosan a „természetes” tantervek léteztek. A reformáció és az ellenreformáció hozta létre a megtervezett tanterv fogalmát. A polgári társadalmak pedig annak igényét, hogy az állam differenciált törvényi szabályozással
a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzést hozzon létre.
Ma kétirányú – belső és külső – társadalmi hatás formálja tanterveinket. A belső fő motiválója, hogy elindultunk a polgári demokratikus fejlődés útján. Ez teremtette meg a szabad iskolaválasztás, a tanszabadság stb. feltételeit. Ez hozta létre a Nat-ot és a Kerettantervet, ennek a
szellemében kellett az oktatási intézményeknek kidolgozniuk pedagógiai programjukat. A
belső hatás következtében nagyon sok volt a változás az utóbbi évtizedben, már mindenki egy
kis stabilitásra vágyik.
A belső hatások mellett nagyon jelentős külső hatások érték, érik oktatáspolitikánkat. Ez
EU-hoz való csatlakozás szándéka miatt erős globalizációs hatások érezhetők:
– A tantervek tervezésének legfőbb szintje ma már az EU különböző fórumain valósul
meg, vagyis a helyi sajátságokon kívül figyelembe kell venni az EU elvárásait is.
– A felsőoktatásban be kellett vezetni a kreditet, hogy a végzettséget az EU is elfogadja.
– A szakképzésben az EU elvárásainak megfelelő képesítési követelményeket kellett létrehozni stb.
– Ami miatt az anyanyelvi nevelés kiemelten fontos, az az a tény, hogy a XXI. századra
egyik legfőbb értékké az információszerzés, feldolgozás- és átadás vált.
Gyermek–nevelő–tanterv–társadalom négyesében egyensúly soha nem lesz, de az egyensúlyra való törekvés fejleszti a négy komponens egy-egy elemét. Erről lehet, erről kell beszélgetni, vitatkozni. Visszaadom a szót Nagy János tanár úrnak.
Nagy L. János: A közoktatásban az egység és a sokféleség sajátos módon vezérli az oktatás
megújulását. A sokféleség a tananyaghordozók (tankönyvek, szemléltetőeszközök, feladatlapok) választékának piacán valósult meg; az egység a tantervi követelményekben jelent meg. A
kimenetszabályozás elveiben – a PISA-jelentés aktualitásai is mutatják – a követelmények közé a közeljövőben bizonyára bekerülnek a mindennapos kommunikációs igények kielégítésére
alkalmas tananyagsegítő eljárások, beleértve bizonyos szaknyelvi kommunikációs szövegértési
és szövegalkotási módszereket is. Itt említjük meg általánosabb igénnyel is a nyelvhasználatközpontúság hangsúlyváltoztató törekvését. (L. Bácsi János anyagában is.) Ebben az értelemben a készség- és képességfejlesztés kiterjed az információhoz jutás és az információfeldolgozás komplex és tervszerű iskolai metodológiájának és metodikájának érvényesítésére. Könnyű
belátni, hogy az adott követelmények teljesítése csakis innovatív személyiségekkel képzelhető
el.
A felsőoktatásnak a képzők képzésében: a pedagógusképzésben a közoktatás imént jelzett
igényeire kell felkészítenie a hallgatókat. Ebben az értelemben megújulni képes diplomásokat a
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megújulni képes oktatók munkája eredményezhet. Összekapcsolódik mindez a modern
értelmiségiképzés határterületein való eligazodással (humán antropológia, szociálpszichológia,
környezetvédelem stb.), anyanyelvi interpretációs és szövegprodukciós eljárásokkal. A globalizálódó világban az anyanyelvi képzés az Európai Unióban is értékteremtő szerepet tölt be.
A hozzászólások jelezték az idegen nyelvi oktatás sajátos igényeit az anyanyelvi oktatással
szemben: kifejezték annak szükségességét, hogy a magyar nyelvről szerzett ismeretek, nyelvhasználati szabályok megbízhatósága szolgáltasson szilárd alapot és lehetőséget az összevetésre. Ilyen módon az anyanyelvéről is többet tud meg az, aki mélyebben megismeri az idegen
nyelvet.
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