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1. Magyar szakos hallgatókkal -- különböző magyar nyelvé-
szeti tárgyak oktatása kapcsán -- immár negyedszázada fog-
lalkozom. Természetesen mindig foglalkoztatott, mennyi tu-
dással, milyen előismeretekkel kerülnek tanítványaink a
különböző évfolyamokra. Korábban a nyelvjárástani, újabban
a nyelvjárástant is magában foglaló szociolingvisztikai
szeminárium nemcsak lehetővé, hanem szükségessé is teszi a
hallgatók bizonyos nyelvszociológiai előismereteinek a fel-
térképezését. Egyrészt azért, mert új tárgyról (szocioling-
visztika, nyelvszociológia vagy társadalmi nyelvészet) lé-
vén szó kitaposatlan úton járunk, s íratlan didaktikai tör-
vény, hogya tanár tájékozódjék, mire építhet s mire nem.
Másrészt azért, mert kideríthető, mi az, ami a hallgatósá-
got leginkább, illetőleg inkább érdekli, s így könnyebben
kiválogathatjuk aszámos szóba jöhető téma közül az őket
közelebbről érintő s érdeklo kérdésköröket.

Az egyetemi felvételi vizsgák sokszorosan igazolt ta-
pasztalata szerint a jelöltek tudását a kibocsátó iskola
(azon belül a szaktanár) és a családi környezet döntő mér-
tékben befolyásolja, sőt meghatározza. Ezek a különbségek
az egyetemi tanulmányok kezdetén szembeszökően kiugranak.
Idővel csökkennek, módosulnak, s ebben a döntő szerep immár
az egyénnek -- érdeklődésének, szorgalmának -- jut.

2. Azok a tapasztalatok, amelyekről röviden, inkább jelzés-
szerűen kívánok számot adni az alábbiakban, II. éves magyar
szakos bölcsészhallgatók tudásának, ismereteinek, elképze-
léseinek egy meghatározott tartomány ára vonatkoznak. Mind-
össze három kérdést ragadok ki most. A három kérdés, amely-
re a szóban forgó szemináriumi foglalkozások első óráján 40
hallgató írásban adott választ 1979-ben és 1989-ben, a kö-
vetkezők: 1) Hány millió magyar anyanyelvű él a világon? --
2) A világon élő mintegy 15 millió magyar anyanyelvűböl
körülbelül hány millió vagy hány százalék beszél nyelvjá-



rást (is), illetőleg a 10 és fél millió mai magyarországi

magyar állampolgárból körülbelül hány millió vagy hány szá-

zalék beszél nyelvjárást (is)? -- 3) A világon élő mintegy

15 millió magyar anyanyelvű emberből hány millió vagy hány

százalék használja, ejti a kétféle, tehát a nyílt és a zárt

e-t ([!] és [e]).

- Nézzük a v~laszokat összesítve. A hallgatók mintegy

40%-a pontosnak nevezhető választ adott, amikor a magyar

anyanyelvűek számát körülbelül 14--15 millióban adta meg.

(Pontos statisztikáink nincsenek ugyan, a legújabb, legin-

kább hitelesnek tekinthető számítások, illetőleg becslések

körülbelül 15 millióban látják a magyar anyanyelvűek szá-

mát.) A hallgatók 10%-a 14 és 13 milliót írt, 40%-uk 16 és

17 milliót jelölt meg, s 10%-uk 20 millió körülit írt.

Az adatok azt mutatják, hogy a hallgatók egy részének

alapvetően téves ismerete (pontosabban: elképzelése) van a

magyar any.anyelvűek számáról, s a tévedés elsősorban abban

van, hogy számottevően túlbecsülik nyelvközöségünk létszá-

mát. Feltűnő, hogy e tekintetben a szomszédos országokból

jött hallgatóink pontosabban vannak tájékozódva, mint a

magyarországiak.

Ami a második kérdést illeti: minthogy erre vonatkozó-

lag sem korábban, sem újabban nem készült statisztika (Imre

Samu 1971-ben úgy nyilatkozott, hogya Kárpát-medence ma-

gyar anyanyelvű lakosságának 60--70%-a nyelvjárásban be-

szél: Tudományos Magazin 3. 1971, 2), a hallgatók elképze-

léseikre s -- ha volt -- azokra a tapasztalataikra tárnasz-

kodhattak csak, amelyeket a magyar nyelvterület különböző

részein előfordulva maguk szereztek. Véleményalkotásukban

ezen kívül szerepet játszott az is, amit az iskolában a

nyelvjárásokról hallottak.

Mit mutatnak az adatok? A 15 millió magyar anyanyelvű-

ből nyelvjárásban (is) beszél a megkérdezettek 50%-a sze-

rint 10--11 millió. A másik 50% becslése szerint ez a szám

5 és 8 millió között mozog, egyetlen hallgató volt, aki 2

milliót írt. A 10 és fél millió magyarországi magyar állam-

polgár közül a többség (60%) szerint 5--6 millióan beszél-

nek nyelvjárást (is). A szélső becslések itt -- egy-egy

adattal -- 8, illetőleg 2 millió. -- Helyesen látják a

hallgatók, hogyanyelvjárásban beszélők száma a Magyaror-

szágon kívül élők körében relatíve nagyobb, mint Magyaror-

szágon. A budapesti születésű hallgatók általában kevesebb

nyelvjárási beszélőt tételeztek föl, a vidékiektől származ-

nak a magasabb számok.



A harmadik kérdésre adott válaszok mutatják a legna-

gyobb szóródást és a legnagyobb szélsőségeket. Nem ok nél-

kül. Erre a kérdéskörre vonatkozólag ugyanis megint csak

nincsenek statisztikáink (a magyar anyanyelvűek kétharmada

beszéli az [e]-ző változatot? 70%-a? ennél valamivel keve-

sebb vagy több?: ld. Imre Samu MNy 1982, 287), így a diákok

legföljebb az egyetemen, főiskolán hallhatnak -- ha halla-

nak -- erről valamit.

A vélemények: a 15 millió magyar anyanyelvűből a két

szélső vélekedés szerint 14 millió, illetőleg 50 ezer ember

ejti a kétféle e-t. A válaszadóknak mintegy a fele úgy

véli, ez a szám 5 és 10 millió között mozog. Az összesítés

szerint a hallgatói átlagvélemény körülbelül 40%-ban, tehát

6 millióban látja a zárt e-ző magyar anyanyelvűek számát.

Többen megjegyezték, hogy-e tekintetben lényeges különbség

van a városiak és vidékiek (sic) között. -Egy hallgató sze-

rint a városiak 10--12%a, a vidékiek (értsd: falusiak) 80--

90%-a használja a zárt [el-to

3. Anyelvszociológia oktatásának egyik feladata az, hogya

magyar szakos hallgatókat a mai magyar nyelv életkörülmé-

nyeivel, külső állapotával, változataival és azoknak a

helyzetével, kapcsolataival megismertesse. Ezeknek az isme-

rete lehetővé teszi egy előítéletektől mentes, tárgyszerű

ismeretrendszer kialakítását, amely szilárd alapja az anya-

nyelvhez fűző racionális viszonynak is. A föntebb jelzés-

szerűen bemutatottak azt bizonyítják, hogy a magyar nyelvre

vonatkozó nyelvszociológiai ismeretek közvetítésére szükség

van, minthogy a téves vagy hiányos előfeltevések egy sor

téves és káros, az egyetemi oktatást is negatívan befolyá-

soló következtetést szülnek vagy szülhetnek.




