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ve és ugyanazon
ban
Azt
hogy a
magyar kisebbséggel kapcsolatos mindenféle
re/visszaszorulásra, a
országok belső
érzékeny. Az országon belüli nyelvi,
nem terjed ki ez az érzékenység.
A nyelvi verseny esetében megpróbálható ennek hozzákapcsolása a gazdasági versenyhez. Itt már nem egyszerűen két, egymással érintkező nyelv viszonyáról van szó,
hanem aktív (darwinista jellegű) kiszorítósdiról. Nem a nyelvek szorítják ki egymást,
nem azok állnak egymással versenyben, hanem a mögöttük álló gazdasági és politikai
erők, illetve kulturális megszokások. Ilyen versenyszerű viszony található - bizonyos
szférákban - a régi és az üj domináló nemzetközi nyelv: a francia és az angol között.
A magyarországi idegennyelv-oktatás számára ez a választható nyelvek viszonylatában válhat érdekessé. A lehetséges - nemzetközi - nyelvi konfliktusok felsorolása
nem tartozik ide.
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A nyelvek iskolai tanításának problematikája
Aki a közoktatás ténylegesen létező szerkezetéből indul ki, annak számára az élő idegen nyelv egyike az iskolai tantárgyaknak. Mint ismeretes az élő (modern) idegen
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iskolai oktatása fokozatosan vált önálló iskolai tanrárggyá (előrelépve a larin-

tanítás árnyékából).
A

tantárgy volt, amelynek többféle funkció....., .......... '-1'1--" ........
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a magyar
, másrészt a magyar
hagyomány is
katesugall.
ellenére nyilvánvaló, hogy nehezebb angolul tanulni egy magyar anyanyelvűnek, mint egy németnek, vagy
vagy hollandnak. Ez
nem triviális. A
típus nem korlátozódik a grammatikára; ez annak ellenére
állítható, hogy ritka a példa szorosan vett nyelvleíráson (fonológia, morfológia, és
szintaxis) kívül eső nyelvtipológiára.
Feltehető, hogy a nyelv unió (Sprachbund) keretében alakultnak ki olyan nyelvi
szimbiózisok, amelyek kihatnak a szemantikára, szókincsre, a szóalkotás bizonyos
részeire, a frazeológiára. Ezáltal egyes eltérő grammatikai típusú nyelvek is közelebb
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tevékenység során r p r r n ,,'>c"-,,:::>rpC'Prl
lálható.)
Ezen
hogy a magyar
(illetőleg magyarországi)
cionális analfabétákat nem szabad számításon kívül hagyni az idegen nyelvekkel
Ezt a problémát, persze, szisztematikusan kell majd megvizsgálni.
valószínűnek tartom, hogya) a funkcionális analfabéták számára prohibitív módon
használhatatlanok a jelenlegi magyarországi iskolai nyelvtanulási eljárások; b) ettől
függetlenül a funkcionális analfabéták egy részének nagy szüksége lehet a magyaron
kívül más nyelv bizonyos fokú használatára.
\....-u'--'.lC-LL.UU.l.l.

Mindenkinek szüksége van-e egy idegen nyelvre?
Nincs; így például Nagy-Britannia és Írország lakosai esetében ez evidens. Nekik arra
van szükségük, hogy mások tudjanak velük angolul kommunikálni. Ez arra -
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hogy feltehetően egyre több embernek van szüksége arra, hogy más nyelvűekkel is
tudjon kommunikálni; ennek a feladatnak azonban többféle megoldása képzelhető el.
Egy olyan méretű országban, mint a mienk, elméletileg nyilvánvaló, hogy szükséges egy másik nyelv ismerete ahhoz, hogy más országbeliekkel kommunikálni tudjunk, amennyiben ennek szüksége támad (most tekintsünk el a határon túli magyaroktól és magyarul is tudóktól) . De mitől támad szükséglete? Ez az, aminek a vizsgálatára - tudomásom szerint - eddig nem került sor. Ha ezt a szükségletet a rendszeres
munkavégzéssel hozzuk kapcsolatba, akkor kiderülne, hogy jelenleg meglehetősen
csekély lehet a mindennapos nyelvttídásra irányuló szükséglet néhány munkaterület
kivételével; ezek a nemzetközi közlekedési forgalominal, a külgazdasággal, a nemzetközi kulturális és kommunikációs kapcsolatokkal függenek össze. Ezeknek nagy többsége felnőtt korú (legalább) érettségizett szintű feladatkörnek felel meg; érdemes volna kiszámítani, hogy a munkaképes lakosságnak ez hány százalékára terjed ki.
Mivel a nyelvhasználat
dolog, ezért bármilyen
megszerezhető. A
nem pedig valamely osztályzat vagy
mutató
és határok mentén ".. ". . c;>~1 ~::>",<Tn.
...... LJ ..."'_"-' ....... LJ ....' ......

ITt C'lro'roC'lr"",-t ""I"".,...,....,

~ ... ~,...+-~~Á..-...
'l"Clr.'I"Cl"'Clnt-",t-'í"tT

Tamás és mások
többek közt
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épp a "közvélemény" formájában tükrözik a
Tehát ezek nemcsak az
adott felmérés tárgyáról adnak felvilágosítást, hanem a felmérésben résztvevők aspirációiról is.
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Mi lehet a teendő? S kinek mi volna a feladata?
Jó volna kialakítani minisztériumi szinten egy prioritás-rendszert, s ezen belül egy
rendszert. Ha úgy tetszik, akkor ezt lehetne (explicit) nyelvpolitikának is
nevezni. (Természetesen egy nyelvpolitikának lehetnek egyéb fejezetei is.) A prioriaz említett előzmények és szempontok (vagy hasonlók) alapján nem
nehéz megalkotni. Ez összetett intellektuális tevékenység.
A támogatási rendszer kidolgózása jelenti az igazi feladatot: itt ugyanis pénzről van
nélkül nem vehető komolyan a legszebb prioritási rendszer sem. A
alapját
látom, hogy kormányzati adminisztratív; illetve
ott
ahol anélkül nem
el a ........',..... . . ,.. . ~
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