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Elõszó a Nyelvpedagógia címû tankönyvsorozathoz

Az Élõ nyelv ta ní tás-tör té net címû mo no grá fia egyik kö te te an nak a tan könyv so ro zat -
nak, amely a nyelv pe da gó gi át elõ ször mu tat ja be a maga multidiszciplináris tel jes sé gé -
ben. A te ma ti ka, amely bõl fo gant, a veszp ré mi ta nár kép zés és to vább kép zés im má ron
más fél év ti ze des gya kor la ta, amely nek ér tel mé ben a ta ná ri pá lyá ra fel ké szí tõ tan szé kek
ko ope rá ci ó já ban a nyelv pe da gó gia ok ta tá sa és ku ta tá sa a szak tan szék fel ada ta. Ez a hi e -
rar chi kus fel épí té sû tan tárgy rend szer je len leg négy tárgy ból áll: Az ide gen nyel vek ta ní tá -
sá nak tör té ne te; A kor társ ide gen nyelv-ta ní tás el mé le te és gya kor la ta; Tan ter vek ter ve zé -
se, tan anyag is me ret, nyelv pe da gó gi ai tech no ló gia; Ide gen nyel vi mé rés és ér té ke lés. Az
egy- vagy két órás elõ adá so kat két órás gya kor la tok kí sé rik. A tár gyak el ren de zé sé nek sor -
rend jé ben egy fe lõl a tör té ne ti ség, más fe lõl a di dak ti kai fo lya mat ré sze i nek egy más utá ni -
sá ga volt a ren de zõ elv. 

Esze rint  Az élõ nyelv ta ní tás-tör té net olyan propedeutikai tárgy, amely mód sze rek és
hí res sze mé lyi sé gek mun kás sá gá nak elem zé sé vel tisz táz za az alap fo gal ma kat, egy ben
ér zé kel te ti a nyelv pe da gó gia mint tu do mány ág ki ala ku lá sát. A kor társ ide gen nyelv-ta ní -
tás el mé le te és gya kor la ta már mód sze rek tõl füg get le nül, az al kal ma zott tu do má nyok ál -
tal kí nált gaz dag szín kép sze rint mu tat ja be a nyel vi tar ta lom köz ve tí té sé nek, a kész sé gek 
fej lesz té sé nek, va la mint a nyelv ta nu lá si fo lya mat részt ve võ i nek és hely szí ne i nek leg fon -
to sabb sa já tos sá ga it. A tan ter vek és tan anyag ok elem zé se a leg fon to sabb be me ne ti pon to -
kat és a ho gya no kat is ma gya ráz za, mi köz ben a fi zi kai meg va ló su lás le he tõ sé ge it a Nyelv -
pe da gó gi ai tech no ló gia tag lal ja. A di dak ti kai fo lya mat mû kö dé sé nek el en ged he tet len
fel té te le a vissza csa to lás: er rõl szól az Ide gen nyel vi mé rés és ér té ke lés címû tárgy. Né hány
év alatt több olyan veszp ré mi egye te mi jegy zet vált nép sze rû vé az or szág ban, amely
ezek hez a tan tár gyak hoz ké szült (Bár dos, 1992; Hock, 1993). Eköz ben a veszp ré mi
nyelv pe da gó gi ai mû hely is to vább fej lõ dött, ami nek ered mé nye kép pen 1999 õszé tõl a
Ta nár kép zõ Kar Nyelv pe da gó gi ai (Ne ve lés tu do mány) Dok to ri Prog ra mot in dí tott, amely
2003 õszén dok to ri is ko lá vá bõ vült. Rész ben a böl csé sze ti ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ki -
dol go zá sa, rész ben a nyelv ta nár kép zés vo lu me ne, va la mint az al kal ma zott nyel vé sze ti
dok to ri prog ra mok igény lik, hogy a nyelv pe da gó gia mint tu do mány ág – a maga inter- és
multidiszciplináris va ló sá gá ban –, mint cél- és kö ve tel mény rend szer meg je len jen a ma -
gyar ta nár- és tu dós kép zés pa let tá ján. A Nyelv pe da gó gia címû tan könyv so ro zat meg je -
lent kö te tei a kö vet ke zõk:

• Élõ nyelv ta ní tás-tör té net (2005)
• Az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak el mé le ti alap jai és gya kor la ta (2000)
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• Ide gen nyel vi tan ter vek (2001)
• Az idegen nyel vi mé rés és ér té ke lés el mé le te és gya kor la ta (2002)
• Nyelv pe da gó gi ai tech no ló gia (2001)

Ah hoz ké pest, hogy Ma gyar or szá gon az ide gen nyel vek ta ní tá sa és ta nu lá sa hely ze -
tünk bõl fa ka dó an lét ér dek, vi szony lag ke vés a nagy fi lo ló gi ai pon tos sá gú, el mé le ti me ga -
la po zott sá gú össze fog la ló mun ka. Ke vés mû je lent meg a nyelv ta ní tás tör té ne té rõl (Lux,
1925; Petrich, 1937; leg utóbb Bár dos, 1988), a leg jobb mi nõ sé gû mun kák egy-egy nyelv
vagy egy-egy mód szer mo nog ra fi kus le írá sá val al kot tak ma ra dan dót (Balassa, 1930;
Medgyes, 1986/1995). A nyelvsemleges vagy ál ta lá nos ide gen nyelv-ok ta tá si me to di kák
kö ré ben rit ka ki vé tel a komp le xi tás ra tö rek võ mun ka (pl. Krammer–Szoboszlay, 1970
vagy leg utóbb Zerkowitz, 1988). Van nak olyan si ke res mû vek is, ame lyek meg pró bál ják
egy könyv ben az el mé let és gya kor lat ará nyát össze bé kí te ni, hol az el mé let fe lõl el in dul -
va (pl. Dálnoki-Fésûs And rás, 1988), hol pe dig a gya kor lat irá nyá ból (Hol ló–Hegy bí -
ró–Tí már, 1996). Az utób bi idõ ben szá mos olyan mód szer ta ni mû lá tott nap vi lá got,
amely a ta ná ri mun ka meg könnyí té sé re for rás ként hasz nál ha tó, tel ve öt le tek kel, gya kor -
la tok le írá sá val, nyel vi já té kok gar ma dá val stb. Bár ezek nek a mû vek nek a szín vo na la
rend kí vül vál to zó, öt le te ik a napi gya kor lat ban jól hasz nál ha tó ak.

A tan könyv so ro zat meg írá sa so rán az egyik leg na gyobb ne héz ség az volt, hogy a
nyelv pe da gó gi á ra köz vet le nül ható al kal ma zott nyel vé sze ti, pszi cho ló gi ai és szo ci o ló gi ai 
el mé le tek ará nyát a tu do mány ág im ma nens szük ség le tei sze rint je löl jük ki. E mun kák -
ban irány tû ként a Veszp ré mi Egye tem min den na pi gya kor la ta szol gált, hi szen a hall ga tók
a nyelv pe da gó gi án kí vül ál ta lá nos és al kal ma zott pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai tár gya kat
épp úgy hall gat nak, mint al kal ma zott nyel vé sze tet (pszicholingvisztika, szocioling viszti ka,
neurolingvisztika stb.). Az eset le ges át fe dé sek, il let ve a hosszan tar tó séta a ha tár mezs -
gyé ken csak nö ve lik a szak tu dást.

Bár a tan köny vek an gol nyel vû elõ adás-so ro za to kon ala pul nak, nem tit kolt cé lunk
volt az is, hogy szin té zist hoz zunk lét re a ma gyar nyel vû kö te tek ben, és így az ide gen
nyel vi ta nár kép zés ben nem zet kö zi leg is el fo ga dott el mé le ti ala pok, gya kor la ti tud ni va -
lók bár mely ide gen nyel vi ta nár kép zés és to vább kép zés szá má ra ma gya rul is hoz zá fér he -
tõ vé vál tak. A tan könyv so ro zat szer zõi arra is tö re ked tek, hogy mind az a nyelv pe da gó gi ai
in no vá ció, ame lyet több év ku ta tó mun ká já val sa ját ma guk hoz tak lét re, ki ta pint ha tó an
meg je len jen az en cik lo pé di kus tel jes sé get ígé rõ mo nog rá fi ák ban.
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Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szö net il le ti Palojtay Má ria fõ szer kesz tõt, aki a nyelv pe da gó gi ai tan könyv so ro za -
tot párt fo gá sá ba vet te, ál lan dó an pá lyá zás ra biz ta tott és nem utol só sor ban a ha tár idõk
be tar tá sá ra kényszerített. Kö szö net il le ti Her ná di Ka ta lin szer kesz tõt, aki nek gon dos sá -
ga és jó zan sá ga kor dá ban tar tot ta az al ko tás ban el ke rül he tet len szer zõi ke dély be teg sé -
ge ket. Kö szö nöm Gö rög Istvánnénak, hogy gon do la ta i mat és a képi anya go kat esz té ti -
ka i lag is von zó vá va rá zsol ta. Kü lön le ges hely il le ti meg bí rá ló i mat, Szé pe György és
Zsol nai Jó zsef egye te mi ta ná ro kat, akik mind el mé le ti, mind gya kor la ti szem pont ból
hasz nos ta ná csok kal lát ták el a szer zõt. Kö szö nöm Szladek Eme sé nek, hogy a fran cia
nyel vû for rás anyag ok ta nul má nyo zá sá hoz se gít sé get nyúj tott. Kö szö net az Is ko la kul tú -
rá nak, a Mo dern Nyelv ta ní tás nak, a Veszp ré mi Egye te mi Ki adó nak és a Nem ze ti Tan -
könyv ki adó nak, hogy ná luk meg je lent ere de ti köz le mé nye im bõl rész le te ket fel hasz nál -
hat tam. Kö szö net és hála fõ ként Alaliné Né meth Ma ri ann és Vá ro si Mó ni ka tan szé ki
kol lé gá im nak, akik nek szor gos köz re mû kö dé se nél kül ez a könyv ne he zen vál ha tott vol -
na fi zi kai va ló ság gá. Kö szö nöm fe le sé gem nek, Gerõcs Er zsé bet nek a köny vért fel ál do -
zott, vissza hoz ha tat lan na po kat, he te ket, hó na po kat.

Vé gül kö szö ne tet mon dok né hány kö rü löt tem mû kö dõ sze mély nek azért, hogy utam -
ba ak ko ra aka dá lyo kat gör get tek, hogy azok le küz dé sé hez ké pest e mû meg írá sa áhí tott
szám ûze tés nek tûnt.

Bár dos Jenõ
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Elõszó a jelen kötethez

Élõ nyelv ta ní tás-tör té net lett a mû címe, mert sze ret nénk rég múlt szer zõk gon do la -
ta it, mû ve it és fõ ként ere de ti el kép ze lé se it olyan kö zel hoz ni, hogy a je len – s jövõ – ta ná -
rai ked vet kap ja nak a kí sér le te zés hez. Nem mes te re ugyan is szak má já nak az, aki nem
tud a régi mes te rek stí lu sá ban is ta ní ta ni, ami kor ezt a kö rül mé nyek igény lik. Csak a
tény le ges ta ní tás be lül rõl tör té nõ meg is me ré se és gya kor lá sa ve zet he ti el a nyelv ta ná ro -
kat fõ mon da ni va lónk át élé sé hez: a szak mai tu dás, szak mai prof iz mus ta núi az el múlt –
és kü lö nö sen a leg utób bi – év szá zad ok; a nyelv ta ní tás böl cses sé ge, kin cses tá ra e tör té ne -
ti ség ben fel hal mo zó dott tu dás. Nap pal gyújt lám pást ki a múl tat idé zi? Akik nem em lé -
kez nek a múlt ra, arra ítél tet nek, hogy újra át él jék azt. Ne künk in kább csak annyi volt a
cé lunk, hogy a je len nyelv ta ná rai meg is mer hes sék a ha gyo mányt, mert aki nem tud ja,
hogy hon nan jött, az azt sem tud hat ja, hogy hová megy. Így majd el jön az ide je an nak,
ami kor a ma élõ nyelv ta nár ok hoz zá te he tik eh hez a ha gyo mány hoz a sa ját egyé ni sé gü -
ket, hogy ma ga sabb ra jus sa nak. Ha gyo mány és egyé ni ség… Ki is be csül te min de nekfö -
lött? Ma xim Gor kij? Eset leg T. S. Eliot?

Ides to va húsz esz ten de je már, hogy elõ ször ír tam nyelv ta ní tás-tör té ne tet, amely nek
elsõ ol va só ja Mé szá ros Ist ván pro fesszor úr volt. Biz ta tott, így a honi nyelv ta ní tás gyors -
fény ké pé vel ki egé szí tett kö tet – évek múl tán – meg je lent a Mag ve tõ Ki adó nép sze rû
Gyor su ló Idõ so ro za tá ban (Nyelv ta ní tás: múlt és je len). E kö te tet meg elõ zõ en nyelv ta -
ní tás-tör té ne ti cik ke ket nem pub li kál tam, ki vé ve a Kul tu rá lis Kis en cik lo pé di á ban meg -
je lent ki adós szó cik ket az ide gen nyelv-ta ní tás ról, ame lyet Szé pe György pro fesszor úr
fel ké ré sé re ír tam. Ma gyar or szá gon egye dül Lux Gyu la (Lux, 1923) tö re ke dett át fo gó jel -
le gû mód szer tan tör té ne tet írni, de ab ban az idõ ben jó sze rint csak a nyelv ta ni-for dí tó, a
di rekt és a kü lön fé le ol vas ta tó mód sze rek vál to za ta it ta nul má nyoz hat ta. A há bo rú után
meg je lent egye te mi szak di dak ti kák a nyelv ta ní tás-tör té net nek csak egyes as pek tu sa i val
fog lal koz tak (pl. Krammer–Szoboszlay, 1970; Ba logh, 1964; Selmecziné Lá nyi, 1979).
Kan di dá tu si ér te ke zé sem címe „Az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak tör té ne te és a mód szer -
fo ga lom tar tal ma” volt 1986-ban. Va la mi tör tén he tett a nyolc va nas évek de re kán, mert
ugyan ek kor je lent meg kül föld ön is két, ké sõbb nép sze rû vé váló mun ka (Larsen- Free -
man, 1986; il let ve Richards–Rodgers, 1986). Ab ban az idõ ben két év ti zed nyi is ko lai, lek -
to rá tu si és más fel nõtt ok ta tá si nyelv ta ní tá si gya kor la tot kö ve tõ en, ang li ai, svéd or szá gi és 
ter mé sze te sen honi ku ta tá sa im se gít sé gé vel el sõ sor ban az ér de kelt, hogy ki ta pint ha tó-e
va la mi lyen fej lõ dés az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak tör té ne té ben. A la i kus szem lé lõt el bá -
tor ta la nít hat ják a nyelv ta ní tá si mód sze rek di vat nak tûnõ csa pon gá sai, az egy hely ben
 topogás, az osz tály ter mi meg ol dá sok ek lek ti ká ja, elv te len nek tûnõ prag ma ti ká ja. Úgy
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látszik, hogy a leg fon to sabb té nyek is me re té ben már ak kor si ke rült meg vi lá gí ta ni a leg -
fon to sabb tör té né sek moz ga tó ru gó it; si ke rült tisz táz ni a ki emel ke dõ nyel vé szek, tu dó -
sok, szel le mi fel ta lá lók sze re pét és ha tá sát a nyelv ta ní tás egé szé ben. Ak kor úgy tûnt,
hogy azt a kér dést, hogy a fej lõ dés tö ret len vo na lú-e, vagy sza ka szos, ne tán spi rál men tén 
emel ke dik, jobb a fi lo zó fu sok ra bíz ni – a fo lya ma tok ér tett sé ge ele gen dõ ju ta lom az
orosz lán kör me i ket pró bál ga tó ta nár je löl tek szá má ra, mint hogy ere de ti el kép ze lé sem
min dig is az volt, hogy meg kell ta nul ni ta ní ta ni a régi mes te rek stí lu sá ban (ahogy a ze ne -
szer zés sza kos hall ga tók is meg ta nul nak ze nét sze rez ni a régi di men zi ók ban). Ért he tõ,
hogy a ta nár kép zés ben el töl tött te te mes idõ – öt vö zõd ve a dok to ri prog ra mok ta pasz ta -
la ta i val – elõ tér be ál lí tot ta az ’utilis es se’ fi lo zó fi á ját, va gyis már nem az a kér dés, hogy
mi az a je len ség, és mi ért mû kö dik úgy, ha nem sok kal ér de ke seb bé vált, hogy mire hasz -
nál ha tó ma egy tör té ne ti mód szer eset le ges job bik fele, ame lyet a nyelv ta nár ság napi
gya kor la ta még élet ben tart.

A ki lenc ve nes évek de re ká tól öröm mel kons ta tál tam, hogy A nyelv ta ní tás tör té ne te és
a mód szer fo ga lom tar tal ma címû veszp ré mi egye te mi jegy ze tem or szá go san is mert té vált, 
és hasz nál ják is a ta nár kép zés ben. Sa ját egye te mi tan ter vi, ta ní tá si, vizs gáz ta tá si ta pasz -
ta la ta i mat igye kez tem köz re ad ni er rõl a tan tárgy ról (Bár dos, 1999), de leg in kább meg -
nyug ta tó nak azt ta lál tam, hogy ta nár je lölt je ink fel fe dez ték több év szá zad nyelv ta ní tá si
böl cse le tét, amely bõl ki vi lág lik, hogy mit tud ma meg ol da ni a nyelv ta ní tás, és mit nem.
Így di vat hul lá mok kö ze pet te a jó zan ság nem csak ígé ret, a vá lasz tás le he tõ sé ge pe dig
sza bad ság fok, ame lyet ki-ki meg él het ki sebb-na gyobb mód sze res mód szer te len sé ge i -
ben.

Több mint egy év ti ze des graduális és poszt gra du á lis kép zést kö ve tõ en e nagy sze rû
propedeutikai tárgy meg ér de mel egy olyan tan köny vet, amely nek ta nul sá gai kri té ri u -
mok ká vál hat nak egy új év szá zad új nyelv ta ní tá si igé nye i nek, stan dard ja i nak, el vá rá sa i -
nak a ki ala kí tá sá ban, meg íté lé sé ben.

Bár dos Jenõ



I. ALAPFOGALMAK

A nyelv ta ní tás-tör té net propedeutikai tárgy, amely elõ ké szít és be ve zet a nyelv pe da -
gó gia tu do má nyá ba. A nyelv ta nu lás, nyelv ta ní tás kö rü li te en dõ ket so kan igen gya kor la -
ti as te vé keny ség nek te kin tik, ám az a multidiszciplináris tu do mány ág (a nyelv pe da gó -
gia), amely ezt a prag ma ti kus te vé keny sé get vizs gál ja, jól struk tu rált és egy re több
re le váns össze füg gést tár fel a nyelv tu dás meg szer zé sé nek vi lá gá ból. Így a nyelv ta ní tás-
 tör té net mint tan tárgy nem csak a bel sõ fej lõ dés meg vi lá gí tá sá ért fe le lõs, ha nem en nek ke -
re té ben kell el sa já tí ta ni azo kat az alap fo gal ma kat is, ame lyek re ké sõbb tá masz kod ha -
tunk. Rend szer sze rû, ko he rens ké pet a nyelv pe da gó gia fej lõ dé sé rõl és tu da to su lá sá ról
csak ak kor nyer he tünk, ha tu dá sunk egy ré sze (még pe dig az, amely túl nyo mó nak mond -
ha tó) exp li cit té nyek bõl, jól meg ha tá ro zott fo gal mak ból, jól le írt fo lya ma tok ból, jól il -
lesz ke dõ ka te gó ri ák ból áll. A tör té ne ti vissza pil lan tás hasz na a múlt ered mé nye i nek, le -
he tõ sé ge i nek, mu lasz tá sa i nak tu da to su lá sa a je len ben: ez – és csak is ez – a pro fesszió
egye dül hi te les pers pek tí vá ja. Ez a rá lá tás szol gál tat hat ja az egye dül he lyes kri té ri u mo -
kat ah hoz, hogy a je len – és még in kább a jövõ – új mód sze re it meg ítél hes sük. Tör té ne ti -
ség és jö võ be li le he tõ ség kö zött fe szül az az ív, ame lyet pil lan tá sunk be fo gad, mert csak
ál ta lunk le het a nyelv ta ní tás tör té ne te élõ, egy ma gunk vá lasz tot ta pil la nat ban, vélhe-
tõen nyelv pe da gó gi ai tu da tunk ze nit jén…

1. Anyanyelv, idegen nyelv, második nyelv

Anya nyelvnek azt a nyel vet te kint jük, ame lyet az egyed fej lõ dé se so rán elõ ször ta nul
meg; amely to váb bi nyel vek ta nu lá sa ese tén a pri mer él mény; ame lyet a leg több ször
hasz nál, amennyi ben ab ban az or szág ban él, ahol ez a nyelv az ott élõ né pes ség nyel ve is
egy ben. Ez zel szem ben az ide gen nyelv egy má sik nép és kul tú ra (több nyi re má sik or -
szág) nyel ve, ame lyet szin tén ma gas szin ten el sa já tít ha tunk. Van nak olyan sze mé lyek,
akik ne vel te té si kö rül mé nye ik kö vet kez té ben ele ve két- vagy több nyel vû te rü le ten nõ -
nek fel; ele ve két- vagy több nyel vû csa lád ban: ese tük ben az anya nyelv fo gal ma el ho má -
lyo sul, és gyak ran csak erõ sebb nyelv rõl be szél nek (az erõ sebb nyelv per sze nem min dig
az el sõ ként el sa já tí tott nyelv, és az ez zel kap cso la tos va ri á ci ók szá ma igen kü lön le ges
for má kat ölt het a két- vagy több nyel vû ség kü lön fé le tí pu sa i tól füg gõ en). Ép pen ezért
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már itt az ele jén le szö gez zük, hogy a két- vagy több nyel vû ség ese te i vel egy ál ta lán nem
fog lal ko zunk, és az anya nyelv vel kap cso la tos, szû kebb ér te lem ben vett nyel vé sze ti kér -
dé sek kel sem. Ter mé sze tes, hogy az anya nyelv ha tá sát min de nütt tár gyal juk, ahol az az
ide gen nyelv-ta nu lás sal va la mi lyen mó don össze füg gés be hoz ha tó (mint hogy alig ha akad 
olyan hely, ahol nem, leg fel jebb az egy be ve tés kis sé erõl te tett). Az ide gen nyelv, va gyis
nem anya nyelv nem zet kö zi je lö lé sé ben el ter jedt az L2 (Language 2) je lö lés, amely va ló -
já ban a nyel vek tu dá sát, L1-gyel kez dõ dõ en (ez az anya nyelv) Ln-ig szám ta ni so ro zat nak
fog ja fel (L1, L2, L3, …, Ln). (Va ló já ban ez a fel írás Mezzofanti bí bo ros vagy Lomb Kató
ese té ben tény le ge sen so ro zat nak lát szik, sta tisz ti ka i lag az át lag em ber ben L3 fö lött az
elõ for du lás drá ma i an rit ka. A két nyel vû ség vi szont sok kal gya ko ribb, mint ahogy azt ál -
ta lá ban az em be rek gon dol ják. A két nyel vû ség kü lön fé le tí pu sa i ról lásd még: Len gyel,
1993; Bartha, 1999; Navracsics, 2000.)

Kü lön tár gya lást igé nyel az ún. má so dik nyelv fo gal ma (mint pél dá ul a spa nyol az
Egye sült Ál la mok ban). Ab ban az eset ben, ha egy ame ri kai diák spa nyo lul kí ván meg ta -
nul ni, vagy a spa nyol anya nyel vû diák an go lul kény te len, mind a ket ten má so dik nyel vet
sa já tí ta nak el, jól le het mind ket ten ugyan ab ban az or szág ban él nek. Te kin tet tel arra,
hogy az ilyen nyelv ta nu lás kö rül mé nyei rend kí vül ha son ló ak az ide gen nyelv-ta nu lás hoz,
ezek az ese tek nem fel tét le nül es nek kí vül lá tó te rün kön. (Meg jegy zen dõ per sze, hogy ez
az egy or szág ban la kás, ún. me rü lé ses nyelv ta nu lást is le he tõ vé tesz, ahol az el sa já tí tá son
ala pu ló nyelv fej lõ dés egé szen más ka rak te rû ta nu lás, mint egy má sik or szág nyel vé nek
és kul tú rá já nak ta nul má nyo zá sa egy osz tály te rem ben. Az ered mény per sze eb ben az
eset ben is szer zett két nyel vû ség nek te kint he tõ.) Sum ma sum ma rum: az ide gen nyel vek
ta ní tá sá nak tör té ne tét és az eb bõl le von ha tó kö vet kez te té se ket ta nul má nyoz zuk.

2. A nyelvi tartalom fogalma és a készségek

Mint ahogy azt majd lát ni fog juk, a nyelv ta ní tás-tör té net leg több mód sze re rend kí vül
tu da to san tö re ke dett arra, hogy a nyel vi tar tal mat va la mi lyen rend sze re zett for má ban
jut tas sa el a nyel vet ta nu lók hoz. A nyel vi tar tal mat le ír hat juk nyel vé sze ti fo gal mak kal is
(pl. fo ne ti ka/fo no ló gia, mor fo ló gia, szin ta xis, sze man ti ka, prag ma ti ka), de a gya kor ló
nyelv ta nár ok egy egy sze rû sí tett rend szert hasz nál nak, amely ben négy na gyobb te rü le tet
szo kás em le get ni: ki ej tés, nyelv tan, le xi ka, nyelv hasz ná lat. Két ség te len, hogy ezek a fo -
gal mak nem fe lel né nek meg pon to san sem mi lyen mo dern nyel vé sze ti le írás nak, de jól
tük rö zik azt a gya kor la tot, azt a ter mi no ló gi át, ahogy a nyelv ta nár ál ta lá ban a nyel vi tar -
ta lom ra gon dol. (Nem fir tat juk itt most, hogy a ki ej tés té ma kö re i be be le fér-e az in to ná -
ció ta ní tá sa; hogy az a nyelv tan mi lyen fé le gram ma ti ka le het; sem azt, hogy a le xi ka el -
kop ta tott gyûj tõ sza va csak a szó kin cset je len ti-e, vagy mást is. Cél ja ink nak egy elõ re a
’kiejtés-nyelvtan-szókincs-nyelvhasználat’ kvar tett meg fe lel.)

A nyelv ta nu lá si fo lya mat prog resszi ó ját igen so kan az egyes nyel vi kész sé gek fej lett -
sé gi szint jé ben vé lik fel fe dez ni. Nem min den mód szer tö re ke dett arra, hogy az összes
nyel vi kész sé get egy aránt fej lessze, ám a ter mi no ló gi ai bi zo nyos ság ér de ké ben át te kint -
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jük a kész sé ge ket, ame lyek nem kor lá to zód nak a négy alap kész ség re. Tör té ne ti tárgy ról
lé vén szó, leg el sõ fel osz tá sunk ma már el avult, de a régi szak iro da lom ban ez zel az ódi va -
tú fel osz tás sal is ta lál koz nak majd.

„Ak tív” és „passzív” kész sé gek
A négy alap kész ség egy ko rai fel osz tá sa a be szé det és az írást ak tív nak tart ja, szem -

ben a passzív hal lá si és ol va sá si kész sé gek kel. Nyil ván va ló, hogy ez a fel osz tás még ab ból
az idõ bõl szár ma zik, ami kor a nyel vek kel fog lal ko zó szak em be rek nem vol tak tisz tá ban
a hal lás ér tés és az ol va sás ér tés so rán le ját szó dó bo nyo lult kog ni tív fo lya ma tok kal, va la -
mint az ezek hez kap cso ló dó pszi chés je len sé gek kel. Ma már ez a fel osz tás nem el fo gad -
ha tó, en nek el le né re to vább él egy ma is hasz ná la tos osz tá lyo zás ban: re cept ív (hal lás ér -
tés, ol va sás) és pro duk tív kész sé gek (be széd, írás).

Egy funk ci o ná lis fel osz tás
Az alap kész sé gek nek egy má sik fel osz tá sa funk ci o ná lis szem pont ból már meg ala po -

zot tabb, amennyi ben az in for má ci ós csa tor na mi ben lét ét vá laszt ja ren de zõ el vül: va gyis
au di tív és vi zu á lis kész sé gek rõl be szél. Ezek sze rint hangcentrikus kész sé gek a hal lás ér -
tés és a be széd, vi zu á lis (va gyis sok nyelv ese té ben betûcentrikus) kész ség az ol va sás és az 
írás.

Szimp lex és komp lex kész sé gek
A kész sé gek nek egy újabb fel osz tá sa fi gye -

lem be ve szi azt, hogy a kész sé gek hasz ná la ta
nem csak egy nyel vû kö zeg ben kép zel he tõ el.
En nek meg fe le lõ en az ed di gi négy alap kész ség -
hez két to váb bi kész sé get so rol: a for dí tást és a
tol má cso lást. Ez a fel osz tás te hát hat kész ség rõl
szól, amely ben a négy alap kész sé get szimp lex
kész ség nek, a két (két nyel vû sé get fel té te le zõ)
kész sé get pe dig komp lex kész ség nek ne ve zi.
A korábbi fel osz tás nak meg fe le lõ en itt is ér vé -
nyes az au di tív, il let ve a vi zu á lis kész sé gek rend -
sze re. Ezt a fel osz tást az 1. ábra ér zé kel te ti.

Ér tés, köz lés, köz ve tí tés
Jó né hány éve (Bár dos, 1986) a kö vet ke zõ cso por to sí tást hasz nál juk: a hat kész sé get

össze sen csak há rom fé le kész ség be so rol juk. Ez a be so ro lás jól mu tat ja azt is, hogy min -
den kész ség szint tar tal maz za az elõ zõ kész ség szin te ket.

Az ér tés kész ség szint je: a hal lás ér tést és az ol va sás ér tést egy aránt tar tal maz za.
A köz lés vagy a kom mu ni ká ci ós kész ség szint je: ez a be szé det és az írást tar tal maz za,

és ma gá ba fog lal ja az elõ zõ szin te ket.
A köz ve tí tés kész ség szint je: ez a tol má cso lás és a for dí tás, amely csak ak kor le het sé -

ges, ha ma gá ba fog lal ja az elõ zõ két szin tet. A köz ve tí tés el ne ve zést az ma gya ráz za, hogy
az ér tés és köz lés (va gyis ér tés és meg ér te tés) cse lek mé nyei mind két nyel ven le ját szód -
nak. A kész sé gek nek ezt a fel osz tá sát a 2. ábra szem lél te ti.
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1. ábra: Szimp lex és komp lex kész sé gek
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Mind a nyel vi tar ta lom köz ve tí té se, mind a kész sé gek fej lesz té se ará nya i ban és di na -
mi ká já ban kü lö nö sen jel lem zõ le het egy-egy mód szer re, ezért a tör té ne ti mód sze rek
kom pa ra tív vizs gá la tá ban ezek a té nye zõk ele ve sze re pel nek (lásd: I/4. fejezet).

3. A nyelvtanítás dilemmái

Ha rész le te i ben ta nul má nyoz nánk a nyelv ta ní tás-tör té net egytucatnyi jól is mert és
leg alább két tu cat nyi ke vés bé is mert (de még min dig cím ké zett) mód sze rét, ak kor in duk -
tív úton el jut hat nánk ah hoz a vég kö vet kez te tés hez, hogy me lyek azok a leg fon to sabb di -
lem mák, ame lye ket egyet len nyelv ta ní tá si mód szer sem ke rül het meg, ame lyek re min -
den egyes mód szer tény le ges gya kor la tá val ad vég sõ vá laszt. Le rö vi dít jük ezt a hosszú
uta zást, és deduktíve meg ad juk a nyelv ta ní tás há rom olyan di lem má ját, ame lyek re e mû -
ben is mind vé gig utal ni fo gunk.

Az elsõ di lem ma a nyelv ta ní tás örök zöld ’lenni vagy nem len ni’ tí pu sú kér dé se: hasz -
nál hat juk-e az anya nyel vet a nyelv ta nu lás so rán, vagy az anya nyelv hasz ná lat ti los.

A má so dik di lem ma az ösz tö nös ség és a tu da tos ság el len té te. Mi a jobb, mi az ered -
mé nye sebb, mi a ha té ko nyabb a nyelv ta nu lás ban: a tu da tos ta nu lás (be le ért ve azt is,
hogy meg ta nu lás) vagy az ösz tö nös el sa já tí tás.

A har ma dik di lem ma arra ke res vá laszt, hogy mit ta nít sunk in kább, mit pre fe rál junk. 
Azt, hogy mi a nyelv (hogy mi az anya ga, mi az ál la ga), vagy azt, hogy mire jó a nyelv,
mire hasz nál ha tó. A di lem ma nyil ván va ló an a for ma köz pon tú ság és a funk ci o ná lis
nyelv ta ní tás csa tá ját ér zé kel te ti.

Az ilyen el len té tek is mer te té se – két pó lu sos sá guk mi att – min dig rend kí vül ha tá sos.
A va ló sá gos gya kor lat azon ban azt mu tat ja, hogy nem min den mód szer igyek szik min -
den eset ben szél sõ sé ges pon to kat fel ven ni. Más szó val az anya nyelv ál lan dó hasz ná la ta
vagy a hasz ná lat min den ko ri ke rü lé se kö zött fo ko za tok van nak, ame lyet gra fi ku san egy
ská lá hoz ha son lít ha tunk: a ská la két vég pont ja kö zöt ti in ter val lum ban is fel ve he tõk he -
lyek, ame lyek nem ad nak fe ke te-fe hér vá la szo kat a ko ráb ban di lem ma sze rû en meg fo -
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2. ábra: A há rom in teg rált kész ség (A nyel vi kész sé gek há rom
fõ ka te gó ri á ja)
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gal ma zott ki zá ró la gos sá gok ra. Bár az itt fel so rolt di lem mák va ló ban kar di ná lis jel le gû ek,
há rom in dex szel pro filt raj zol ni egy-egy nyelv ta ní tá si mód szer rõl igen ne héz len ne.
A meg fe le lõ elem zés ér de ké ben egy eh hez ké pest ki bõ ví tett rend szert kí ná lunk.

4. A módszerek jellemzõ vonásai

A tör té ne ti mód sze rek kom pa ra tív vizs gá la ta már a múlt szá zad 60-as, 70-es éve i ben
meg je lent. Scherer és Wertheimer (1964) a nyelv ta ni-for dí tó mód szert a kog ni tív mód -
szer rel ve tet te össze, míg Smith a Penn syl vania Pro ject ke re té ben (1970) az audio -
lingvális mód szert a kog ni tív mód sze rek kel. Ha son ló össze ha son lí tó vizs gá lat volt még
az ún. GUME Pro ject, ame lyet svéd or szá gi is ko lai kör nye zet ben foly ta tott Levin (1972). 
Ta lán nem áru lunk el nagy tit kot az zal, hogy egyik vizs gá lat sem tud ta ki mu tat ni, hogy
va la mely mód szer szig ni fi kán san jobb len ne a má sik nál. Az osz tály ter mi meg fi gye lé sek
kü lön fé le vál to za tai is, ame lyek a ta ná ri mun kát elem zik, fel hasz nál ha tók arra, hogy
össze ha son lít suk a kü lön fé le mód sze rek mû kö dé sét. Ezek az ob szer vá ci ós mo del lek
szin tén a 70-es évek ben vál tak nép sze rû vé (Flanders, 1970; Moskowitz, 1970; Fanselow,
1977 stb.). Ezek a vizs gá la tok leg fel jebb annyit tud tak ki mu tat ni, hogy egy-egy mód szer
me to di kai fegy ver tá ra je len van-e az órán, vagy sem. A kí sér le tes vizs gá la tok tól füg get le -
nül is szü let tek már a 60-as évek ben olyan el mé le ti mû vek, ame lyek az ide gen nyelv-ok ta -
tás szak di dak ti kai kér dé se it a le he tõ leg na gyobb ál ta lá no sí tás szint jén pró bál ták meg ra -
gad ni (Halliday, 1964; Mackey, 1965). A 70-es évek leg jobb elem zé sei pszi cho ló gi ai, ill.
nyel vé sze ti al ter na tí vák tük ré ben vizs gál tak né hány mód szert (Bosco–Di Pietro 1970; ill. 
Krashen–Seliger, 1975).

Az ál ta lunk itt be mu ta tan dó in dex rend szer af fé le ka no ni zá lás, nem tö rek szik arra,
hogy ér ték íté le tet hoz zon (mi vel ad absurdum egyet len egy mód szer rõl sem bi zo nyí tot -
ták be a nyelv ta ní tás-tör té net so rán, hogy ál ta la nem le het egy nyel vet meg ta nul ni; mint -
hogy azt sem, hogy biz tos a si ker). A té nye zõk ki vá lasz tá sa és gra fi kai meg je le ní té se,
mint ahogy azt majd ké sõbb lát ni fog juk (vö. VI. fe je zet), mind össze arra al kal mas, hogy
di dak ti kai cé lok ból jól el kü lö nít he tõ en, vi lá go san lát has suk az egyes mód sze rek kü lönb -
sé ge it, ab ban a mély ség ben és at tól füg gõ en, hogy a fel lel he tõ el sõd le ges és má sod la gos
for rá sok ból, ere de ti tan anyag ok ból és mód szer ta ni le írá sok ból stb. mi lyen mér ték ben si -
ke rült az ere de ti mód szert re konst ru ál ni. A té nye zõk ki sze me lé sé ben ép pen szá mos sá -
guk oko zott gon dot, ezért csak a kö vet ke zõ fõbb cso por tok ból vet tünk fel in de xe ket:

– a nyelv ta ní tás alap ve tõ di lem má i nak köre;
– a nyel vi tar ta lom meg ra ga dá sá nak fon tos sá ga az adott mód szer ben;
– a kü lön fé le kész sé gek ta ní tá sá nak ará nyai az adott mód szer ben;
– az osz tály ter mi meg ol dá sok köre.

Eb bõl a négy cso port ból vé gül 13 mu ta tót hagy tunk meg, mint ame lyek ké pe sek ka -
rak te re sen nyi lat koz ni egy-egy nyelv ta ní tá si mód szer jel leg ze tes sé ge i rõl: a 13 in dex jól
fel is mer he tõ pro filt ad egy-egy vizs gált mód szer rõl. Az aláb bi ak ban be mu tat juk a vizs -
gált – és a ké sõb bi ek ben majd hi vat ko zott – in de xe ket.
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5. A tárgyalandó módszerek

A nyelv pe da gó gi ai komparatisztika kér dé se i vel rész le te seb ben a VI. fe je zet ben fog -
lal ko zunk. Össze ha son lí ta ni azt a 12 mód szert fog juk, ame lye ket majd ez után tár gya lunk 
rész le te sen. Te le o ló gi ai okok ból ta lán még sem árt már most meg elõ le gez ni mind a ti -
zen két mód szert:

 1. A nyelv ta ni-for dí tó mód szer több mint 200
 2. A di rekt mód szer több mint 100
 3. Az ol vas ta tó mód szer több mint 80
 4. Az in ten zív mód szer több mint 60
 5. Az audiolingvális mód szer több mint 55
 6. Az au di o vi zu á lis mód szer több mint 40 év vel ezelõtt szü le tett
 7. A kog ni tív mód szer több mint 35
 8. A cse le ked te tõ mód szer több mint 35
 9. A néma mód szer több mint 30
10. A ta nács ko zó mód szer több mint 40
11. A szuggesztopédia több mint 30
12. A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás több mint 25
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A nyelv ta ní tás
alap ve tõ
di lem mái

1. Az anya nyelv hasz ná la ta
2. A tu da tos ság mér té ke
3. For ma köz pon tú ság ↔ funk ció köz pon tú ság

A nyel vi
tar ta lom
köz ve tí té sé nek
ará nyai

4. A ki ej tés ta ní tá sá nak mér té ke 
5. A nyelv tan ta ní tá sá nak mér té ke
6. A szó kincs ta ní tá sá nak mér té ke
7. A nyelv hasz ná lat ta ní tá sá nak ará nyai 

A kész sé gek
ta ní tá sá nak
ará nyai 

8. Az alap kész sé gek ta ní tá sá nak ará nyai 
9. A for dí tás sze re pe

Az osz tály ter mi
meg ol dá sok köre
(ta ní tá si stí lus)

10. A ta ná ri irá nyí tás, ta ná ri kont roll mér té ke
11. A fron tá lis mun ka ará nya (cso port- és egyé ni mun ká hoz ké pest)
12. A hi ba ja ví tás mér té ke 
13. Az ér té ke lés sú lya, gya ko ri sá ga

3. ábra: A nyelv ta ní tá si mód sze rek össze ha son lí tá sá ra hasz nált té nye zõk



6. A módszerfogalom hierarchiája

Ezen a pon ton va ló já ban a mód szer fo gal mát kel le ne meg ha tá roz nunk, ha azon ban
kö ze lebb rõl vizs gál juk meg a je len sé get, ak kor azt ér zé kel het jük, hogy egy hi e rar chia
köz ben sõ pont ján ál lunk, amely nek ér tel me zé sé hez az egy sze rûbb és a ma ga sabb ka te -
gó ri ák meg ha tá ro zá sá ra is szük ség van. A hi e rar chia jel le gû fel fo gás Anthony ame ri kai
al kal ma zott nyel vész tõl szár ma zik (1963). El kép ze lé sei sze rint há rom szint van, ame lye -
ket a meg kö ze lí tés, a mód szer és a tech ni ka sza vak kal for dít ha tunk ma gyar ra (approach, 
method, technique). Sze rin te a meg kö ze lí tés egy más sal össze füg gõ, ám nem bi zo nyí tott
ál lí tá sok összes sé ge; va gyis a meg kö ze lí tés axi o ma ti kus, szem ben a mód szer rel, amely
egy sé gek sor rend jét, egy pro cesszust ír le. A mód szer fel bon tá sa a tech ni kák al kal ma zá -
sa. Elv ben egy meg kö ze lí tés hez több mód szer is tar toz hat. Bár szá mos más le írás is is -
mert a szak em be rek kö zött, ezek kel most nem baj ló dunk, mert Anthony el kép ze lé sét
szá mos fon tos szer zõ mind kül föld ön, mind itt hon át vet te (vesd össze: Richards–Rod -
gers, 2001; ill. Medgyes, 1995). A mód szer elem zé sek ta pasz ta la tai alap ján (im má ron
majd nem húsz éve, Bár dos 1986) a ha gyo má nyos mód szer fo ga lom jobb meg kö ze lí té se
ér de ké ben egy négy szin tû rend szert hasz ná lunk, nem ta gad va a köz tük meg lé võ hi e rar -
chi kus vi szonyt. A négy szint a kö vet ke zõ.

Tech ni kai fo gás (mód szer ta ni lé pés vagy ütem). A ta ní tás fo lya ma tá nak olyan el kü -
lö nít he tõ, egész le ges, de to vább már nem bont ha tó lé pé se, amely ön ma gá ban véve csak
for ma. Ér tel mes sé egy mód szer ben be töl tött funk ci ó ja te szi, amely össz hang ban áll a
rész fo lya mat cél já val, jel le gé vel, a di á kok és a ta nár ka rak te ré vel. A min den na pi ta ní tá si
gya kor lat ban ilyen ’egyetlen lé pés’ az itt kö vet ke zõ fel ada tok bár me lyi ke: is mé tel je meg,
amit hall; tölt se ki a hi ány zó ala ko kat; ol vas sa fel han go san; stb. A di dak ti kai el já rá sok -
nak ezek a leg ki sebb ele mei, egy sé gei, ön ma guk ban még nem jel lem zõ ek egyet len egy
mód szer re sem, jel leg ze tes ség gé egy-egy sa já tos kom bi ná ci ó ban, so ro zat ban vál hat nak.

A kö vet ke zõ szint az el já rás, ele mi mód szer ta ni lé pé sek össze kap cso lá sá ból jön lét re.
Pár be szé dek be mu ta tá sa kor pél dá ul a di á kok meg hall gat hat ják a pár be szé det csu kott
könyv vel, majd nyi tott könyv vel; utá noz hat ják a sze rep lõ ket cso por to san vagy egyé nen -
ként; át ve he tik az egyik sze rep lõ mon da ta it, mi köz ben a tár sal gás má sik fe lét a mag ne to -
fon szol gál tat ja; mind ezt meg pró bál hat ják csu kott könyv vel is; sõt kel lõ gya kor lás után
ki zá ró lag a me mó ri á juk ra tá masz kod va elõ ad hat ják az adott mikrodialógust stb. A pár -
be széd fel dol go zá sa so rán az itt be mu ta tott tech ni kai fo gá sok, mód szer ta ni lé pé sek úgy
fo nód nak egy be, hogy e sor ren di ség egy ki sebb, kö ze li cél meg va ló sí tá sát di dak ti ka i lag
le he tõ vé te szik. A mód szer ta ni lé pé sek nek ezt a sa já tos össze kap cso ló dá sát el já rás nak
ne vez zük. Egy el já rás ön ma gá ban véve még min dig nem fel tét le nül jel le mez egy mód -
szert, bár el is me ren dõ, hogy egyes mód sze rek nek le het nek jel leg ze tes el já rá sai (ilyen pl.
Lozanov szuggesztopédiájában a szeansz és an nak mód szer ta ni lé pé sei). En nek el le né re
egy mód szer sok fé le el já rást al kal maz hat, va gyis a mód szer és az el já rás vi szo nya a je len
ér tel me zés sze rint ge nus és spe ci es vi szo nya. A pár be szé dek fel dol go zá sá nak fen tebb vá -
zolt el já rá sa pél dá ul több fé le ide gen nyelv-ta ní tá si mód szer be is be ke rül het, mint hogy
ki sebb egy ség, mint a mód szer, és nem módszerspecifikus. A mód szer nek is jel leg ze tes -
sé ge a sor ren di ség, de a sor ren di ség (több nyi re el já rá sok sor ren di sé ge) már egy kon cep -
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ció meg va ló sí tá sá ra irá nyul, amely jó val tá gabb idõ ha tár ok kö zött mo zog. Pél dá ul az a
kon cep ció, hogy a nyel vet cse lek vés sel dra ma ti zált hely zet ben le het el sa já tí ta ni, össze -
kap csol hat mód szer ré kü lön fé le el já rá so kat (vesd össze: Gouin-sorok).

Az ide gen nyelv-ta ní tá si mód szer a fel bon tott nyel vi tar ta lom és az osz tály ter mi meg -
va ló su lás for má já nak olyan cél sze rû al go rit mu sa, amely egy tel jes ok ta tá si fo lya mat so -
rán biz to sít ja az el sa já tí tás hoz szük sé ges di dak ti kai fá zi so kat (pl. elõ ké szí tés, be mu ta tás, 
be gya kor lás, al kal ma zás). Meg jegy zen dõ, hogy a tech ni kai fo gá sok nak, mód szer ta ni lé -
pé sek nek és el já rá sok nak egy más sal har mo ni zá ló, hé zag ta lan nak ter ve zett me ne te a
gya kor lat ban tel jes ség gel soha nem va ló sul meg (ami nek szám ta lan oka van, pl. a ta ní tás
he u risz ti kus ele mei; a mód szer ta ni ter ve zett ség nem az egyet len for ga tó könyv, ami mû -
kö dés be lép). A fen ti ek alap ján be szél he tünk Gouin-féle mód szer rõl vagy in ten zív mód -
szer rõl, de be szél he tünk-e di rekt mód szer rõl (mi u tán tud juk, hogy lé te zik ter mé sze tes
di rekt, mér sé kelt di rekt, bi ling vis di rekt stb.)? Kulcs fon tos sá gú pont hoz ér kez tünk el.
Van nak olyan mód sze rek, ame lyek töb bet ké pe sek meg mu tat ni, mint egy adott tan -
anyag idõ egy ség alat ti el vé gez he tõ sé gé nek és el sa já tít ha tó sá gá nak útja. A nyelv ta ní tás
tör té ne te so rán – lát szó lag a nyel vé szet és a pszi cho ló gia fej lõ dé sé tõl füg get le nül, még
gyak rab ban azok su gal ma zá sá ra – két ség te len köl csön ha tás ban ki ala kul tak olyan kong -
ru en ci ák, ame lyek ben egy mû kö dõ ké pes nyelv fi lo zó fia és a vele kom pa ti bi lis lé lek ta ni
fo lya ma tok ak ti vá ló ha tá su kat a pe da gó gi ai hely zet ben is ér vé nye sí tet ték, és ez ál tal egy
olyan pe da gó gi ai ke re tet te rem tet tek, ame lyet nyelv ta ní tá si el mé letnek ne vez he tünk.
Ez te hát azt je len ti, hogy a rész le te seb ben tár gya lan dó 12 mód szer kö zül mind egyi kük
meg fe lel a mód szer kri té ri um nak, de egyes mód sze rek nyelv ta ní tá si el mé let nek is nyil vá -
nít ha tók, te kin tet tel a hát tér tu do má nyok ban fenn ál ló össz hang ra, amely az adott mód -
szert nyelv ta ní tá si el mé let té eme li. Ilyen össze füg gé sek a kö vet ke zõ he lye ken fi gyel he -
tõk meg:

1. táb lá zat: Nyelv ta ní tá si el mé le tek

Nyel vé szet Pszi cho ló gia Nyelv pe da gó gi ai
kö vet kez mény

1.

2.

3.

4.

Fo ne ti ka

Struk tu ra liz mus

Transz for má ci ós-
ge ne ra tív nyelv tan

Makronyelvészet

Asszo ci á ci ós pszi cho ló gia

Be ha vi o u riz mus

Kog ni tív pszi cho ló gia

Szo ci ál pszi cho ló gia

Di rekt mód szer

Audiolingvális mód szer

Kog ni tív mód szer

Kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás

* * *

Cse kély út ra va ló nak tû nik ez a rö vid be ve ze tõ a nyelvtanítás-történeti ka lan do zá sok
elõtt. Még is ez a né hány alap fo ga lom: ide gen nyelv, nyel vi tar ta lom, nyel vi kész sé gek, a
mód szer fo ga lom hi e rar chi á ja és jel leg ze tes sé gei, meg le põ en idõt ál ló nak bi zo nyul hat -
nak az idõ uta zás so rán. Ha mu ba sült po gá csa, amely nek ott a he lye a kép ze let be li ta risz -
nyá ban…

26



II. ÉVSZÁZADOK – DIÓHÉJBAN

Kez det ben vala az ige… Va jon a nyel vé sze ti ér te lem ben vett ige mi ó ta sa já tunk? Mi -
ó ta fegy ve rünk és paj zsunk a szó a má sik em be rért, vagy ép pen el le ne? Mi ó ta kell ne -
künk a szó ból is a másé? Kelly (1969) a nyelv ta ní tás tör té ne té rõl írott, klasszi kus nak te -
kint he tõ alap mû vé ben 25 év szá za dot em le get, mert ez az az idõ szak, amely már jól
do ku men tál ha tó. Sej té se ink sze rint azon ban „a má sik hor da” nyel vé nek meg ta nu lá si
kény sze re az Ádám elõt ti idõk ho má lyá ba vész, ahol fan tá zi ánk ver senyt fut hat az ant ro -
po ló gi ai, az ar che o ló gi ai vagy bár me lyik tu do má nyos re konst ruk ció jó zan sá gá val. Ilyen
táv lat ra ta lán nincs is szük sé günk. Cél ja ink nak meg fe lel, ha né hány mû ve lõ dés tör té ne ti
tény se gít sé gé vel tö mör, de még is át fo gó ké pet al kot ha tunk az óko ri ha gyo má nyok ról, a
kö zép kor is ko lá i ról; nyel vek rõl és szer zõk rõl, ame lyek és akik di dak ti kai ka pu kat nyi tot -
tak fel, ame lye ken át a kö zép- és új ko ri eu ró pai nyel vi mû ve lõ dés ki lép he tett a ho mály -
ból a meg vi lá go so dás ba…

1. Ókori hagyományok, középkori iskolázás

A szak iro da lom (pl. Titone, 1968; Kelly, 1969; Bell, 1981; Bár dos, 1988; Caravolas,
2000) nyu ga ti ha gyo mánynak ne ve zi a nyel vek ta nul má nyo zá sá nak azt a tö ret len vo na -
lát, amely az óko ri Gö rög or szág ból in dult, majd Ale xand ria és Róma ré to ra i nak se gít sé -
gé vel sko lasz ti kus és spe ku la tív gram ma ti ku sok keze nyo mán egé szen a 18–19. szá zad
nor ma tív nyelv ta ní tá sá ig tar tott. Kü lö nö sen fur csá nak tûn het ez az el ne ve zés, ha meg -
gon dol juk, hogy a fel vá zolt, több év szá za dos eu ró pai mû velt ség ún. ma gas kul tú rá já nak
a hor do zó ja az a po gány la tin nyelv, ame lyet a ha nyat ló bi ro da lom szim pa ti záns csá szá -
rai, õs ke resz té nyek és név te len szer ze te sek me rí tet tek a bib li ai gon do lat ke reszt vi zé be.
Az a nyelv ez, ame lyen Abelard-nak és tár sa i nak si ke rült ra ci o na li zál nia a te o ló gi át és
ez zel meg al kot ni a nyu ga ti vi lág va ló ban elsõ fi lo zó fi á ját.

Min den je len tõ sebb ci vi li zá ció mû velt sé ge egy köz pon ti nyel ven, a „bi ro da lom” nyel -
vén fo gal ma zó dik meg, amely több nyi re a gyõz tes ná ció nyel ve. A tör té ne lem azt mu tat -
ja, hogy egy újabb gyõz tes fel tû né se el ke rül he tet len, de csak igen bar bár hó dí tók pusz tít -
ják el a már meg lé võ, eset leg fej let tebb kul tú ra ér té ke it. A su mér kultúrterületeket
meg hó dí tó ak ká do kat pél dá ul su mér ta ná rok ta ní tot ták meg a su mér nyelv re. Eb bõl az
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idõ bõl szár maz nak a leg ré geb bi szó tá rak. A meg ta lált agyag táb lák ból tud juk, hogy a
nyelv ta ní tás fõ esz kö ze a me mo ri zá lás volt, és a ta nult anya go kat le is kel lett írni. A be vé -
sést kü lön nyelv ta ni lis ták (pél dá ul össze tett sza vak, igék) se gí tet ték.

A fáma sze rint az egyip to mi ak nem na gyon bíz tak a tol má csok ban, a te het sé ges if ja -
kat in kább el küld ték abba a le gyõ zött or szág ba, ahol majd ké sõbb szol gá lat ba lép tek.
Te hát a nyelv el sa já tí tá sa volt a cél. Az eb bõl a kor ból szár ma zó két nyel vû egyip to mi táb -
lák va ló szí nû leg in kább a kül föl di nek szól tak, mint sem az egyip to mi ak nak.

A ró mai bi ro da lom nak hó dí tá sai so rán egy vi lág nyelv vel, a gö rög gel, és egy ál ta la
köz ve tí tett ma ga sabb ren dû kul tú rá val kel lett szem be néz nie. A szû kebb ke reszt met sze -
tû, bár ka to na nem zet szá má ra nem meg ve ten dõ spár tai ne ve lés esz mé nyek mel lett az
athé ni ará nyo kat a ró ma i ak hó do lat tal fo gad ták, majd gaz da gí tot ták. Ró má ban kez det -
ben a csa lád, majd a fó rum  és a ka to nás ko dás ne vel te az if ja kat. A hó dí tá sok tól töb ben a
ha gyo má nyo kat fél tet ték, de az a tény, hogy Róma vi lág ha ta lom má vált, el ke rül he tet -
len né tet te egy új mû velt ség anyag be fo ga dá sát. Plutarkhosz sze rint az elsõ nyil vá nos ele -
mi is ko lát Ró má ban idõ szá mí tá sunk elõtt a 3. szá zad ban nyi tot ták meg, a gö rög szel lem
és mû velt ség be áram lá sa pe dig – Gö rög or szág meg hó dí tá sá val – az idõ szá mí tá sunk elõt -
ti 2. szá zad de re kán kez dõ dött. A va gyo no sabb ró ma i ak gö rö gök kel vet ték kö rül ma gu -
kat, s las sacs kán már csak az szá mí tott mû velt em ber nek, aki a gö rög szel lem al ko tá sai
kö zött is já ra tos volt.

A gaz dag ró ma i ak – gö rög ta ná rok se gít sé gé vel – gya kor la ti lag bi ling vis ne ve lést biz -
to sí tot tak gyer me ke ik nek, majd a honi ta nul má nyok után gö rög or szá gi ta nul mány út,
athé ni, pergamoni vagy ale xand ri ai gö rög egye tem kö vet ke zett. Igé nye sebb mû ve lõ dés -
re ter mé sze te sen csak a va gyo no sab bak nak volt le he tõ sé gük, avagy sza bad ide jük (gö rög 
szkholé = pi he nés, sza bad idõ).

Az ele mi is ko lá ban, a ludusban (je len té se: já ték, mu lat ság) ol va sás ra, írás ra, szá mo lás -
ra ok tat tak. Mind az írás, mind az ol va sás hu za mos gya kor lás ered mé nye a leg el sõ vo ná -
sok tól a betû fel is me ré sé ig, fel írá sá ig, ki mon dá sá ig, szó ta gos ej te ge té sé ig, sillabizá lá sáig.
A kö vet ke zõ fá zis a gram ma ti kai is ko la, ahol gö rög–la tin nyelv ta non, nyelv he lyes sé gi és
he lyes írá si tud ni va ló kon kí vül sti lisz ti kát, tör té nel met, mi to ló gi át, föld raj zot, sõt mér -
tant is ta nul tak a di á kok. A köl tõk kö zül el sõ sor ban Ho mé roszt, majd ké sõbb Ver gi li ust,
Terentiust, Ho ra ti ust ol vas ták. Szá mos szö ve get könyv nél kül is meg ta nul tak, és nagy
gon dot for dí tot tak a he lyes hang sú lyo zás ra és a szép ki ej tés re. A gram ma ti kai is ko lá ban
sa já tí tot ták el az ér tel mes és szép ol va sást; a fo gal ma zást fo ko za to san ta ní tot ták, mi vel
az ol va sott mû vek rõl mind szó ban, mind írás ban vé le ményt kel lett formálniok. Vers írás -
sal is pró bál koz hat tak. A har ma dik és egy ben leg ma ga sabb fo ko zat a re to ri kai is ko la,
ahol a cél a szó nok ká vá lás. Szá mos te het sé ges if jút fel te he tõ leg az ér vé nye sü lés vá gya
haj tott ebbe az is ko lá ba, hi szen a tö ké le tes szó nok nem csak az ékes szó lás fegy ve ré vel
ren del ke zett, ha nem he lyes arány ér zé ke és böl cses sé ge sa ját te kin té lyén túl me nõ en az
egész ál lam bol do gu lá sát szol gál ta. A csá szár kor ban vi szont az ér vé nye sü lés alap ja gyak -
rab ban a csá szá ri kegy, s nem a szó no ki te het ség. A re to ri kai is ko lá ban szó nok la to kat
kel lett írni s elõ ad ni, ame lyek vagy ta nács adó, vagy vi tá zó jel le gû ek vol tak. A szó no ki
gya kor la tok ilyen ki fej té sé hez, ame lyet gyak ran ver se nyek ke re te in be lül ad tak elõ, nem
ke vés lo gi ká ra is szük ség volt. Így las san ki ala kul tak a „szó”-val fog lal ko zó tan tár gyak:
an nak kor rekt sé gé vel fog lal ko zott a gram ma ti ka, a gon do la tok sza ba tos szó be li ki fej té -
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sé vel a re to ri ka, a gon do la tok lo gi kus ki fej té sé vel pe dig a lo gi ka. Eh hez a há rom tan -
tárgy hoz kap cso lód tak a szá mok kal fog lal ko zó tu do má nyok: az aszt ro nó mia, az arit me -
ti ka és a geo met ria, va la mint a ze ne el mé let. Ezek vol tak te hát a sza bad em ber hez illõ
tu do má nyok (septem artes liberales). Meg jegy zen dõ, hogy Terentius Varro az idõ szá mí -
tá sunk elõt ti 1. szá zad ban az or vos tu do mányt és az épí té sze tet is a sza bad mû vé sze tek
közé so rol ta. Min den eset re e hét tu do mányt és en nek ket tõs osz tá sát (trivium és
quadrivium) a kö zép kor is örö köl te. A zene és tánc hó dí tott a leg ne he zeb ben az óko ri
Ró má ban, ugyan is a régi ró mai er köl csi fel fo gás sze rint ezek nem tar toz tak az elõ ke lõ ség
fo gal má hoz. A leg na gyobb ró mai ne ve lõk, mint Ci ce ro, Ta ci tus, Quintilianus, Juvenalis
vagy Seneca gon do la tai ma sem hat nak el avult nak, és is ko la rend szer ük az egy más ra
épü lõ fo ko za tok kal, az is ko lán kí vü li ön kép zés kü lön fé le for má i val, kül föl di ta nul mány -
utak kal a mai mo dern ne ve lés szá má ra is min tá ul szol gál hat nak.

Ide gen nyelv(ek)et a ró ma i ak te hát fõ ként el sa já tí tás sal ta nul tak, még ak kor is, ha az
ide gen nyel vi kör nye ze tet gyak ran nem egy egész kul tú ra, ha nem egyet len anya nyel vû
ta nár je len lé te biz to sí tot ta. Is me re te i ket az is ko la egy-egy szint je az írás be li ség meg fe le -
lõ grá du sa i val erõ sí tet te meg, il let ve tu da to sí tot ta. Ko ra be li do ku men tu mok ta nú bi -
zony sá ga sze rint a tan anyag ban szá mos egy sze rû, el me sé lés re is al kal mas tör té net sze re -
pelt (ál lat me sék, a tró jai há bo rú ról szó ló tör té ne tek stb.), va la mint könnyû és cél sze rû
mikrodialógusok (vö. Corpus Glossarium Latinorum, III. 1888. Leipzig, Teubner).

A ró mai nyelv ta nu lá si min ta eré nye egy olyan szó be li ség el sõd le ges sé ge, ame lyet
egy egész kul tú ra el fo ga dá sa tá mo gat egy olyan tár sa da lom ban, amely a szó mû vé sze tét,
a ver bá lis in tel li gen cia fej lett ség ét egyéb ként is nagy becs ben tar tot ta. A Ró mai Bi ro da -
lom ha nyat lá sa és bu ká sa után azon ban a la tin köz ve tí té sû gö rög kul tú ra lát szó lag el tûnt, 
ame lyet a 10–11. szá za di mély rej tõz kö dé sé bõl majd az északolasz vá ro si re ne szánsz
(13–14. szá zad kö rül) és még ké sõbb a me rész hu ma nis ták emel tek ki.

„A még fé lig bar bár ke resz té nyek sze mé ben a tu do mány: kincs, amit gon do san meg
kell õriz ni. Zárt kul tú ra a zárt gaz da ság vi lá gá ban. A karoling re ne szánsz ku por gat, ahe -
lyett, hogy tu dá sát szét hin te né. És va jon el kép zel he tõ-e egy zsu go ri re ne szánsz?” (Le
Goff, 1976: 26) A merovingok kul tú rá ja te hát in kább fa lu si kul tú ra volt. Az írás tu dó bi -
ro da lom mal szem ben majd nem az egész Eu ró pa írás tu dat lan. Hosszú idõ re két sé ges sé
vált, hogy ki gyõz het itt: Bi zánc, az arab Ke let vagy a nép ván dor lás leg erõ sebb tör zsei?
Ezért is kü lö nö sen fi gye lem re mél tó, hogy Nagy Kár oly, aki a frank nyel vet be szél te,
még is a la tin mel lett tört lán dzsát. Ud va rá ban élt az an gol szász szár ma zá sú Alcuin, aki -
nek a kis be tû ket kö szön het jük (karoling minuszkula). Nagy Kár oly Aa chen ben épí tet te
ki kul tu rá lis köz pont ját, és egy it te ni zsi nat már ko rán ki mond ja, hogy a szé kes egy há zak -
ban és ko los to rok ban is ko lá kat kell épí te ni, ahol maj dan zsol tá ro kat, írás je le ket, a ka -
len dá ri um hasz ná la tát és gram ma ti kát ta ní ta nak. (A karoling minuszkulák csak el vét ve
buk kan nak fel 9. szá za di do ku men tu mok ban, a 12. szá zad ban for dul elõ, hogy egész sza -
va kat ír nak le ilyen be tûk kel, és hasz ná la ta csak a 13. szá zad ban vált ál ta lá nos sá.) Ugyan -
ek kor e te rü let nyel vek bábele, hi szen a népi la tin ból ek kor ala kul tak ki a neo la tin nyel -
vek, az iro dal mi la tin ság pe dig fenn ma ra dá sá ért küz dött egy túl nyo mó részt ger mán
Eu ró pá ban. Ak kor hát kik az óko ri gon do la tok át ha gyo má nyo zói, át men tõi?

Ko los to rok ban élõ szer ze te sek, akik pusz tá ba me ne kült asz ké ták és re me ték (Szent
Pál, Szent An tal, Osz lo pos Si me on stb.) ké sei le szár ma zot tai. Basilius a 4. szá zad ban,
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Nursiai Be ne dek a 6. szá zad ban ala pí tott szer ze tes ren det. A ben cés ba rá tok kb. a 12–13.
szá za dig a leg fon to sabb rend vol tak, ami kor meg je len tek a cisz ter ci ták, a pre mont re i ek,
majd a fe ren ce sek és do mon ko sok is. A ben cé sek óri á si scriptóriumaiban, majd ké sõbb a
cisz ter ci ták és karthausiak cel lá i ban lá tás tól va ku lá sig folyt a má so lás. Fes tõk, kalligrá -
fusok és se gé de ik, ini ci á lé fes tõk dol goz tak Tours-ban, Trierben, Köln ben, Regensburg -
ban, Win ches ter ben, hogy át ment sék mind azt, amit ma nap ság az írott nyel vû óko ri vi -
lág ból is me rünk. Szûk ös vény ez a ko los tor fa lak kö zött meg hú zó dó mû velt ség, és
el té ve lye dé sek tõl sem men tes. A szer ze tes ren dek világiasodása, „zül lé se”, val lá si meg -
úju lást vált ki. A 910-ben ala pí tott Clunyi Apát ság a val lá si fe gye lem, a te kin tély és az
asz ké zis új mér cé jét ala kít ja ki. A 12. szá zad vé gé re már 2000 ko los tor tar to zik az ala pí tó
dél-bur gun di ai ben cé sek hez. Ben nük meg hall ga tás ra ta lált Szent Je ro mos álma (Non
christianus sed ciceronianus es = Nem ke resz tény vagy te, ha nem Ci ce ro híve), és ti los sá
vá lik az an tik szer zõk ol va sá sa. Te kint ve, hogy eb ben az idõ ben a pap ság az egyet len mû -
velt ré teg, szel le mi sé ge meg ha tá roz za az eu ró pai kul tú ra jel le gét. Ek kor ala kul nak ki a
lát vá nyos szer tar tá sok, mint ha az ol vas ni va lót a fal ra fes te nék, va la mint az erek lye kul -
tusz, a za rán dok lás. A fény ûzés val lást misz ti fi ká ló ha tá sa a ro mán kori csá szá ri dó mok -
ban tes te sül meg. „Bûn ben fertezik az, aki öröm mel for gat ja a ró mai kor pro fán mû ve it”
– vall ják a szer ze te sek, mi köz ben asz ké zis sel meg tört tes tük a szent zene hul lá ma in is -
ten hez in kább ér zel mek kel, mint sem gon dol ko dás sal emel ke dik.

Az „Ora et labora” jám bor sá ga a li tur gi át és ének lést ta ní tó vi lá gi pa pok út ján a káp -
ta la ni iskolákba is ki su gár zott. Új köz pon tok nak kel lett kialakulniok (Pa ris, Chartres és
a kö zép ko ri egye te mek), mi köz ben Arisztotelész tu do má nya arab köz ve tí tés sel (Avicen -
na, Averroes) Cordobából és Salernóból áram lott be. Fü löp Ágost min den ten ger felé
utat ta lált, és mo nar chi á já ban meg kez dõ dik az or szág „fran ci á sí tá sa”: kör vo na la zó dik az 
elsõ je len tõs eu ró pai mo dern nyelv. A ki rá lyi ud var vá lasz tá si le he tõ sé get nyújt a ta nult
kle ri kus nak: nem csak a pá pai hi va tal le het áhí tott cél, hi szen a ki rá lyi ud var ban le het
pap, jo gász vagy dip lo ma ta. Az ud var kö rül fel tû nik az is tent, urat és asszonyt di csõ í tõ lo -
vag ság, akik nek hét fõ eré nye mel lett (lo vag lás, úszás, íja zás, ví vás, va dá szat, sakk, ver se -
lés) már meg je le nik a nyelv tu dás mint kö ve tel mény, amely dip lo ma ta fel ada tok el lá tá sá ra
te szi õket al kal mas sá. Ugyan ek kor a vi lá gi kul tú ra igé nye meg te rem ti a hol nem ze ti nyel -
ven, hol mon dén la tin ság gal meg szó la ló „te ker gõk rend jét” (divergorum ordo). A lo va gi
köl tõ vagy tru ba dúr le het ma gas szár ma zá sú ne mes; a lan to sok, vá gán sok, go liárdok pe -
dig akár ki ug rott pa pok vagy el zül lött di á kok is; de mind nyá jan kí vül re kesz tik ma gu kat
egy vi szony lag szûk tár sa dal mi ren den, amellyel meg al kot ják az eu ró pai mû vész lé lek õs -
tí pu sát.

Mi köz ben nyu ga ton las san a túl vi lág ról e vi lág ra for dul nak a te kin te tek, az eu ró pai
kul tú ra ha tár mezs gyé jén egy hívõ ki rály bar bár tör zse ket ke resz tel meg, és ez ál tal akar -
va-aka rat lan a ma gyar sá got a nyu gat leg ha la dóbb fi lo zó fi á já val is mer te ti meg. A la tin
nyelv ál tal pe dig, amely e fi lo zó fi át köz ve tí tet te, leg jobb ja ink szá má ra le he tõ vé tet te azt,
hogy a ha la dó gon do lat nak épp úgy ré sze sei le hes se nek Szent Már ton-he gyen, Ti hany -
ban, So mogy-vár ban vagy Csa ná don, mint ha Pá rizs ban, Bo log ná ban, Ox ford ban vagy
Montpellier-ben él tek vol na. A ma gyar szel le mi ség nek ez az eu ró pai szinkronitása – ke -
vés ki vé tel tõl el te kint ve – Má tyás ki rály után ha nyat lás nak in dult. Az iro dal mi la tin ból
ki fej lõ dött ún. középlatin vi szont még év szá zad okon át a ka to li kus koz mo po li tiz mus Eu ró -
pa-szer te áhí tott egy sé gét te rem tet te meg.
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Volt te hát Eu ró pa tör té ne té ben egy olyan idõ szak, ami kor bi zo nyos fokú nyel vi vál -
ság ala kult ki, mert he lyi nyel vek ugyan vol tak, de nem ze ti (fej lett) nyel vek még nem. Ek -
kor vált a la tin lingua francává (nem zet kö zi nyelv vé), majd hosszan tar tó tör té nel mi fo -
lya mat so rán (a nem ze ti nyel vek ki fej lõ dé sé nek, meg erõ sö dé sé nek mér té ké tõl füg gõ en)
ide gen nyelv vé. Ez a je len ség arra is ma gya rá za tul szol gál, hogy mi ért volt hosszú ide ig
a la tin nyelv ta ní tá sa az ide gen nyelv-ta ní tás sal azo nos.

2. Iskolai tantárgyak és szerzõk

A leg ma ga sabb szin tû kép zés a ko los to ri is ko lák ban folyt, ahol az Alcuin ál tal meg -
erõ sí tett hét sza bad mû vé sze ten kí vül fi lo zó fi át és te o ló gi át is ta ní tot tak. A káp ta la ni is -
ko lá kat ér sek sé gek és püs pök sé gek ál lít tat ták, és ezek je len tet ték a köz ben sõ szin tet,
mert a plé bá ni ai is ko lák ban leg fel jebb ol va sást, li tur gi át és ének lést ta ní tot tak. A Ka ro -
ling idõk ben a hét sza bad mû vé szet bõl örö költ gram ma ti ka, re to ri ka és di a lek ti ka adta
az ún. triviumot, amely tu do má nyok nagy já ból a sko lasz ti ka idõ sza ká ban (kb. 1150-tõl
1300-ig) je len tõs vál to zá so kon es tek át.

A re to ri ka pél dá ul, amely köz is mer ten szó be li mû vé szet, egy re in kább az írás be li ki -
fe je zés tö ké le te sí té sé nek tan tár gyá vá vá lik. Ezen be lül is, a kor igé nyé nek meg fe le lõ en
egy re na gyobb te ret nyert a kü lön fé le ok irat ok, le ve lek, ala pít vá nyok, mes ter le ve lek
meg fo gal ma zá sa, és ki ala kul nak a jogi tu do má nyok csí rá it hor do zó ún. dictameniskolák
(Bo lo gna, Orléans). Ily mó don a re to ri ka he lyét egy írás be li sé gen ala pu ló tan tárgy, az
ars dictandi fog lal ja el. Te kint ve, hogy a dictamenben – a jó stí lus és ver se lé si kész sé gek
mel lett – az írott mû meg szer kesz té sé nek alap ja ként lo gi kát is ta ní ta nak, a dictamen ma -
gá ba szip pant ja a di a lek ti ka tan tárgy je len tõs ré szét. Így a ko ráb ban lo gi ká val fog lal ko zó
di a lek ti ka he lyé re egy újabb tan tárgy, az össze fog la ló né ven komputusznak ne ve zett
tan tárgy ke rül, amely a nap tár ral kap cso la tos leg egy sze rûbb is me re tek mel lett csil la gá -
sza tot és szá mo lást ta nít. Ezek a je len tõs át ala ku lá sok nem okai, ha nem kö vet kez mé nyei 
an nak a tár sa dal mi igény nek, amely az írás tu dók szá má nak nö ve ke dé sét kí ván ta, s amely 
egy szer smind a kle ri ku sok mel lett a la i kus ér tel mi ség meg je le né sét is ma gá val hoz ta, és
meg in dí tot ta az egy ház laicizálódását. A sko lasz ti ka de re kán tu dós ta ná rok (Albertus
Magnus, Aquinói Ta más) köz ve tí té sé vel Arisz to te lész ta ní tá sá nak újabb hul lá mai érik
el a mû velt vi lá got. Aquinói Ta más ta ní tá sa i ban már meg je len nek olyan pol gá ri eré nyek, 
mint a szor ga lom és a se rény ség, és õ tesz elõ ször nagy sza bá sú kí sér le tet arra, hogy a föl -
dön tú li lét ben be vált ha tó ér té ke ket a föl di élet tel össze e gyez tes se. Asz ké ta, misz ti kus
vagy akár spi ri tu a lis ta egy há zi em be rek után meg je len nek a szcientisták (mint Roger
Ba con), akik az em pí ri át több re be csü lik, mint az okos ko dást. A ke resz tény ség bur ká ban 
te hát egy la i kus élet szem lé let ké szü lõ dik.

Mi e lõtt a kö zép ko ri nyelv ta ní tás né hány fon to sabb el já rá sát a kész sé gek be ágya zot -
tan meg vizs gál nánk, néz zük meg, ho gyan ta nul ha tott egy kis di ák Ma gyar or szá gon a 15.
szá zad kö rül (vö. Mé szá ros, 1981; 1999). Az egyik ilyen tan könyv bõl – amely Eu ró -
pa-szer te elsõ kér dé se ré vén „Es tu scolaris” né ven vált is me re tes sé – re konst ru ál hat juk
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a ko ra be li vá ro si plé bá ni ai is ko la tel jes tan anyag rend sze rét. („Is ko lás vagy? Igen. Mit ol -
va sol? Nem ol va sok, ha nem ta nu lok. Mit ta nulsz? A tabulát, vagy a donatust, vagy a
doktrinálét, vagy a lo gi kát, vagy az éne ket.”) A tabula pró zá ban meg írt könyv volt, amely
a mi atyán kon kí vül még más, is ten rõl és szen tek rõl szó ló imád sá go kat tar tal ma zott. Eze -
ken az is mert imád sá go kon gya ko rol ták a kis gye re kek nem csak a me mo ri zá lást, ha nem
az ol va sást is. Eze ket a kis di á ko kat ta bu lis ták nak ne vez ték. Az ol va sás tény le ges be gya -
kor lá sa egy má so dik cso port ban, a katonisták cso port já ban tör tént, ahol M. Porcius
Cato hí res óko ri mo ra lis ta mint egy 150 he xa me te res böl cses sé gét (gnómáját) hasz nál -
ták. Az er köl csi ta nul sá go kat ma gya rul ele mez ték, és né hány la tin szó meg ta nu lá sa mel -
lett na pon ta egy vagy két versust (2-4 sor) kel lett megtanulniok. Mind ezek el vég zé se
után le het tek donatisták. Az el ne ve zés Aelius Donatus 4. szá zad ban élt gram ma ti kus ne -
vé bõl ered, aki nek kez dõ ta nu lók szá má ra írott nyelv ta nát – ha son ló kép pen a Cato-
 könyvhöz – a szá za dok so rán szám ta lan szor át ír ták, anél kül, hogy a szer zõi név le ko pott
vol na róla. A kö zép ko ri ún. kis donatus vagy ars minor tu laj don kép pen az ere de ti ter je -
del me sebb mun ká nak csak ki vo na ta, amely fõ ként a név szó és ige ra go zás be gya ko rol ta -
tá sá ra össz pon to sít. Leg in kább kez dõ mon da tá ról és fe je zet cí me i rõl le he tett fel is mer ni.
(„Hány szó faj van? Nyolc.” A fe je zet cí mek pe dig fõ név, mel lék név, ige, ha tá ro zó szó,
ige név, kö tõ szó, elöl já ró szó, in du lat szó.) A donatisták ele mi nyelv tant ta nul tak, ám a kö -
zép ko ri la tin nyelv ta ní tás szel le mé nek meg fe le lõ en a la tin nyelv tan tel jes rész le tes sé gû,
tu do má nyos igé nyû meg ta nu lá sá ra is szük ség volt. Erre a cél ra év szá zad okon ke resz tül
Priscianus kons tan ti ná po lyi nyelv ta nár idõ szá mí tá sunk után 500 kö rül írott mun ká ját
hasz nál ták.

Az ele mi is ko lák ban az ol va sás ta ní tás óko ri mód sze rét: a sillabizálást ta ní tot ták,
amely va ló já ban be tû ej tést je lent, de az ol va sás min dig meg elõz te az írás ta ní tá sát. Igen
ko rán el kezd ték a la tin–ma gyar szópárok ta nu lá sát is, ame lyek nek te ma ti kus rend je
(sze man ti kai me zõi) két ség kí vül tük rö zik a se vil lai Isidorus igen nép sze rû en cik lo pé di kus
mun ká já nak fel épí té sét. (Isidorus Hispalensis se vil lai püs pök az idõ szá mí tá sunk utá ni 7.
szá zad ban írta mû vét, a címe Etimologiarum Libri XX. A 20 fe je zet cí mei pe dig a kö vet -
ke zõk: I. Gram ma ti ka, sti lisz ti ka, iro dal mi mû faj ok; II. Re to ri ka, lo gi ka; III. Arit me ti ka, 
geo met ria, ze ne el mé let, aszt ro nó mia; IV. Or vos lás tan; V. Jog, tör té ne lem; VI. Köny -
vek, írás; VII–VIII. Val lás, egy ház, egy há zi szer ve ze tek; IX–X. A nyel vek; XI. Az em ber
és test ré szei; XII. Ál la tok; XIII. Ég, föld, víz; XIV. Vi lág ré szek, or szá gok; XV. Vá ro sok,
épü le tek, föld bir tok ok; XVI. Kõ ze tek, ás vá nyok, mér té kek és sú lyok; XVII. Nö vé nyek;
XVIII. Há bo rúk, ka to nai fel sze re lés, spor tok, lát vá nyos sá gok, já té kok; XIX. Mes ter sé -
gek; XX. Ét ke zés, pi he nés, ház kö rü li dol gok.)

Az egy ko ri szó jegy zé kekbõl ki de rül, hogy az eze ket össze ál lí tó ré to rok igen ki vá ló an
is mer ték a ma gyar nyel vet is. A ko ra be li szó tá rak egy nyel vû la tin szó tá rak, ahol a be tû -
rend be so rolt sza vak mel lett szi no ni má kat, nyelv ta ni és eti mo ló gi ai ma gya rá za to kat ta -
lá lunk.

Ez után kö vet ke zett a kö zép sõ fo ko zat, ahon nét Priscianus nyelv ta nát ek kor ra már
ki szo rí tot ta Ale xan der de Vil la Dei ferencesrendi szer ze tes 1199-ben ké szült 1645 he xa -
me te res vers sor ba fog lalt Doctrinale címû nyelv ta na. Az elsõ rész ben szó tant, a má so -
dik ban mon dat tant ta lá lunk, a har ma dik ban vers tant, a ne gye dik ben pe dig sti lisz ti kát.
A könyv alap ján eze ket a di á ko kat alexandrinistáknak ne vez ték. A 16. szá zad vé gé re
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mind a Habs burg in dít ta tá sú ka to li kus, mind az Er dély-cent ri kus pro tes táns is ko la rend -
szer ben ki ala kult egy is me rõs nek tûnõ – alap-, kö zép- és fel sõ szin tû – hár mas ta go zó dás. 
A kö zép szint nek meg fe le lõ la tin gram ma ti kát, po é ti kát és re to ri kát a gim ná zi um ta ní tot -
ta, míg a fel sõ szint: az aka dé mia te o ló gi á ból és fi lo zó fi á ból állt. Így honi ok ta tá sunk ban is
ki ala kult az Eu ró pa-szer te nép sze rû hu mán gim ná zi um, amely kü lön fé le szer ke ze ti vál to -
zá sok el le né re szem lé le té nek fi lant róp vo ná sa it egé szen szá za dun kig meg õriz te.

Az ele mi is ko la arra volt jó, hogy rá han gol ja a la tin ra a kis di á kot, pon to sab ban a la tin 
gram ma ti ká ra, amely min den tu do mány ka pu ja. Te kint ve, hogy ezen idõk ben a la tin
nyelv tu dás a vi lág meg is me ré sé nek va ló di esz kö ze, a nem ze ti nyel vek önál ló sá gá ért küz -
dõk csa tá ju kat mint egy ön tu dat la nul vív ták. Eköz ben a la tin, mi vel holt nyelv is és még -
se, nincs sta ti kus ál la pot ban. Comeniust pél dá ul – nyelv köny vei alap ján – la tin nyelv újí -
tó nak is te kint het jük.

A la tin ból ered he tett egy olyan il lú zió, hogy min den nyelv egy for ma. Mi vel azon ban
az anya nyel vet, il let ve maj dan a mo dern ide gen nyel ve ket – mai szó val – di rekt mó don
ta ní tot ták, a la tin nyel vet vi szont elem zõ en, for dí tás sal, ha ma ro san vi lá gos sá vált, hogy a
nyel vek kö zött el té ré sek van nak. Ez nem csak a nyelv ro kon ság ok meg fej té sé hez ve ze tett, 
ha nem ah hoz is, hogy a la tin volt a mér ce arra is, ha va la ki a mo dern nyel vek szo kás ál tal
sza va tolt meg nyil vá nu lá sa it akár egye zés, akár el té rés alap ján tu da tos rend szer ben rög -
zí tet te. Ilyen je len sé ge ket fi gyel he tünk meg olyan is ko lák ban, ahol a la tin nyel vet anya -
nyel ven ta ní tot ták: mint pél dá ul 1613 kö rül az Oratoire-ban, vagy ké sõbb a janzenisták
Port-Royalban (1643–1660).

A la tint év szá zad okon át ta ní tot ták Eu ró pa is ko lá i ban, de ez a fo lya mat nem egy sé -
ges, hi szen eköz ben a la tin gyak ran a he lyi, nem ze ti nyelv ki ala ku lá sá nak ke rék kö tõ je
vagy – pa ra dox mó don – ösz tön zõ je. A la tin nyelv nagy purifikátorai, a re ne szánsz igényt
meg va ló sí tó hu ma nis ták a fel fe de zés és meg ér tés örö mé vel és iz gal má val táp lált filoló-
giai re konst ruk ció so rán gyak ran a he lyi ej tés bur ka it rán tot ták le a la tin ról, bi zo nyos ér -
te lem ben elõ ször tu da to sí tot ták a lo ká lis nyel vek je len lét ét, és ez zel elõ ször ütöt tek rést
a la tin egye te mes sé gén. A hu ma nis ták te hát, akik az óko ri is me re tek fel hal mo zói,
propa gátorai, pub li ká lói, va la mint a re for má ció szál lás csi ná lói is egy szer smind, jócs kán
len dí tet tek a he lyi nyel vek ki fej lõ dé sé nek se bes sé gén.

A leg több eset ben a nem ze ti nyel vek a la tin nal szem ben küz döt tek fel emel ke dé sü -
kért, és így tör tén he tett, hogy né hány év szá zad alatt Eu ró pa be szélt la tin sá ga osz tály ter -
mi pro duk ci ó vá si lá nyult. Kez det ben vala a ta nár és a diák, va la mint a szó be li ség és az
írás be li ség. A ta nár (aki le he tett fi lo zó fus, fel sza ba dí tott rab szol ga, be ván dor ló vagy tu -
dós, ludimagiszter vagy pap, ré tor vagy csak egy deák) ha egy ál ta lán hasz nált köny vet,
ak kor azt a szó be li ség nek alá ren del ve, csak mint a me mó ria fej lesz té sé nek esz kö zét
hasz nál ta. Mi kor azon ban a nyom ta tás tö meg mé re tû vé vált, ez az arány ta nár és könyv
kö zött meg vál to zott, nem csak azért, mert a klasszi ku sok je len tet ték a min tát, ha nem
mert egy adott könyv va ló ban je lent he tett egy adott is ko la mes ter nél ma ga sabb szel le mi -
sé get. Ek kép pen a ta nár a könyv ér tel me zõ jé vé vált. Az írott szó ere je olyan má gi kus sá
fo ko zó dott, hogy még olyan el kép ze lé sek is akad tak, hogy a be széd az írás ból ered.
A könyvcentrikusság te hát már a ko rai szá za dok ban hoz zá já rult ah hoz, hogy az is ko lai
nyelv ta ní tás a tár sa dal mi kom mu ni ká ció igé nyé tõl el szi ge te lõd jék, tá vol es sék. Meg jegy -
zen dõ, hogy a Gu ten berg-ga la xis ha tal ma az is ko lák ban – az ok ta tás tech ni ka fej lett sé ge
el le né re – még ma nap ság is igen je len tõs.
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3. A nyelvtanítás fejlettsége az elsõ módszer elõtt

A kö zép kor tól az új ko rig ter je dõ idõ szak ban mind a nyel vi tar ta lom köz ve tí té sé nek,
mind a kész sé gek ki ala kí tá sá nak és fej lesz té sé nek igen gaz dag mód szer ta ni fegy ver tá ra
jött lét re. Ezek bõl vá lo gat va vizs gál junk meg né hány olyan el já rást, fo gást, mû ve le tet,
ame lyek kö zött több is év szá zad ok kal ké sõbb nép sze rû vé váló mód sze rek csí rá ját hor -
doz ta ma gá ban.

1. Az ol va sás ta ní tá sa rend re meg elõz te az írás ta ní tást. Ál ta lá ban azo kat a kis di á ko -
kat ta ní tot ták írni, akik va la mennyi re már tud tak ol vas ni. Az ol va sás ta ní tá sá nak elsõ fá -
zi sa a be tûk fel is me ré se, azo no sí tá sa. (Szent Je ro mos fa da rab ok kal szem lél te tett, Eras -
mus pe dig olyan ala kú sü te ménnyel ju tal maz ta a kis di á kot, ami lyen be tût fel is mert.)
A be tû fel is me rés a sillabizáló (be tû ej tõ) ol va sás alap kö ve, ezt az ol va sást vál tot ta fel ké sõbb
a han goz ta tó vagy hang zós ol va sás, ami kor a fel is mert be tû ket már hang kap cso lat ként ej tet -
ték ki. Után zá son ala pu ló han gos ol va sás ról van szó, amely re ci tá lás ritmuscentrikus, de
a ki ej tés más fon tos ele me i nek fel tû né se (hang súly, dal lam) arra fi gyel mez tet, hogy a
han gos ol vas ta tást a szép ki ej tés el sa já tí tá sá nak tu da tos esz kö zeként al kal maz ták. Ezt
ta nú sít ja a ki ej tést rész le te sen tár gya ló, jó val idõ szá mí tá sunk elõtt ke let ke zett in di ai
nyelv tan (Panini in di ai nyelv tu dós [i.e. 5–4. szá zad] szanszk rit nyelv ta nár ól van szó
[Astádhjáji: Nyolc fe je ze tes], amely nek ha to dik és he te dik fe je ze te szól a hang súly és a
hang vál to zás sza bá lya i ról); nem kü lön ben ró mai kori, ki ej tést fej lesz tõ nyelv tö rõk és ha -
lan dzsa sza vak, Quintilianus, majd Petrus Ramus fo ne ti kai elem zé sei vagy Oudin (1660) 
hí res le írá sa a fran cia han gok ról. A 18. szá zad ra a han gos ol va sást elég gé le já rat ták, for -
má lis sá vált és a me mo ri ter esz kö ze lett.

2. Ugyan ak kor a ki ej tés szo ros köl csön ha tás ban fej lõ dött a he lyes írás sal, amely szá -
mos szé les spekt ru mú, nyelv tant és for dí tást ta nul má nyo zó „tu do mány ág” tár gya. Akár
pa pi rusz ra ír tak nád tol lal, vi asz táb lá ra vesszõ vel, pa pír ra lúd tol lal, az írás tu dók fész kei:
a má so ló mû he lyek és ko los to rok, az is ko lák és ma gá nyos tu dó sok cel lái egy örö kös nek
tûnõ csa ta szín te rei. Ez a csa ta a ki ej tés sze rin ti fo ne ti kai át írás és az ere de ti be tû zés kö -
zött zaj lott. Meg in dí tói min dig olyan purifikátorok, akik a fi lo ló gi ai re konst ruk ció ked -
vé ért, a he lyi ej tést le hánt va igye kez tek vissza ál lí ta ni az õsi be tû zést. Túl ka pá sa ik nak
nem rit kán az õsibb alak esett ál do za tul, de a má sik szél sõ ség sem pa nasz kod hat. A re ne -
szánsz ra di ká li sok és kö ve tõ ik (pl. Meigret, 1550) tel je sen fo ne ti ku san ír ták át a szö ve ge -
ket. Fur csa be tû zé sek kel má sutt is ta lál koz ha tunk: Nagy Kár oly ko rá ban gö rög szö ve ge -
ket la tin be tûk kel ír tak át. Volt olyan, aki az ere de ti szö veg fö lött át írás sal je löl te a
ki ej tést (Dubois, 1531). A ró ma i ak egy sze rû sza bá lya még így szólt: ha nincs más szo kás,
úgy ír juk, ahogy ejt jük. Pe dig ek kor még va ló ban csak ki ej tés és ha gyo mány csa tá zik, hi -
szen az eti mo ló gia, a har ma dik té nye zõ csak a 17–18. szá zad ban lép be. A he lyes írás je -
len leg is ér zé keny prob lé ma mind azon nyel vek ese té ben, ahol a ki ej tés sok kal job ban el -
tér az írás mód tól (an gol, fran cia, orosz), mint a ma gyar ban.

3. Az is ko lai írás be li ség kö ré bõl a kö vet ke zõ tech ni ká kat kell ki emel nünk: a leg egy -
sze rûbb a má so lás, amely nem fel tét le nül egyik nap ról a má sik ra ki je lölt lec kék szol gai

34



le írá sa, ha nem gyak ran hí res em be rek mon dá sa i nak össze gyûj té se, olyan pél da mon da -
tok ki gyûj té se, amely a maj da ni he lyes sti lisz ti kai szo ká sok zá lo ga le het. Ilyen pél da mon -
da to kat – a ko ra be li mû velt ség köz he lye it – ta lál ha tunk Erasmus exemplumai kö zött
(1512). Ta lán ép pen ezért fi gyel mez te ti Vives (1523: 266) a di á kot a kö vet ke zõk re:
„Olyan for du la to kat ku tas son fel, ame lyek ere de ti ek, ked ve sek, jól meg fo gal ma zot tak és 
mû vel tek. Le gyen köz tük olyan is, amely ko moly, olyan is, amely hu mo ros, szel le mes,
ud va ri as vagy ha mis. Fi gyel jen fel az olyan anek do ták ra, ame lye ket sa ját vi sel ke dé sé nek
ki ala kí tá sá ban pél da ként hasz nál hat.” A pon tos má so lá son és „köz hely”-szótáron kí vül,
utá noz ni is kel lett hí res szer zõ ket, amely mû ve let nem csak a stí lus ér zé ket fej lesz ti, ha -
nem né mi leg de he ro i zál ja az író kat: nyil ván va ló an en nek kö vet kez mé nye a pa ró dia mû -
fa já nak fel vi rág zá sa a kö zép kor ban. Az iro dal mi mû vek után zá sa kap csán John of Salis -
bury (Metalogicon, 1164: 569) így em lé ke zik mes te ré re, a Chartres-i Bernard atyá ra:
„Köl tõ ket és szó no ko kat he lye zett elénk, hogy pró zai és ver ses után zá sa in kat meg -
könnyít se. Meg pa ran csol ta, hogy imi tál juk jel leg ze tes sé ge i ket, ele mez zük, hogy mi ként
hasz nál ják a sza va kat a mon da tok ban és fed jük fel szó no ki »fo gá sa i kat«.” A re ne szánsz
ide jén az után zás már nem csak be ve ze tés a sti lisz ti kai fi nom sá gok ér zé ke lé sé re, ha nem
az írói tech ni ka tény le ges el sa já tí tá sa (vö. Ascham, 1570).

Is mert írás be li tech ni ka, egy ben kö ve tel mény a fent em lí tet te ken kí vül a va ri á lás, át -
írás is, la ti no san: pe rif rá zis. Nagy be csü le te ugyan nem volt az óko ri Ró má ban, hi szen az
így át írt szó nok lat rész le te so ha sem si ke re dett oly fé nyes re, mint az ere de ti. A ko rai kö -
zép kor ban alig lel he tõ fel, el len ben a 14. szá zad ban a már em lí tett ars dictaminis tan tár -
gyá ban új ból igen nép sze rû vé vált. Egyes mon dat va ri á ci ók a mai pattern dril lek hez ha -
son lí ta nak.

Egy sze rû tech ni ká nak szá mí tott a mon dat bõ ví tés is. Erasmus hí res köny vé ben (De
copia verborum et rerum, 1512) pon to san meg ha tá roz za a va ri á lás le he tõ sé ge it, és két
alap ve tõ szin tet kü lön böz tet meg: szer ke ze ti és sti lisz ti kai vál toz ta tá so kat. Ti zen egy fe -
je ze tet szen tel a fö löt tébb me cha ni kus sti lisz ti kai vál toz ta tá sok nak, mint pél dá ul: szi no -
ni mák be he lyet te sí té se; szám, sze mély, nem, eset meg vál toz ta tá sa; fõ név és a hoz zá tar -
to zó tu laj don ság ki fe je zé sé nek va ri á lá sa (a ten ger mély sé gei = mély ten ge rek); ige idõ és 
ige mód vál toz ta tá sa; kü lön bö zõ ra go zá sú fõ ne vek és igék be he lyet te sí té se. Bár a De
copia a re ne szánsz nyelv ta ní tás egyik fon tos mun ká ja, és mind a he lyi, mind a klasszi kus
nyel vek ta ní tá sá ra nagy ha tás sal volt, mint tan könyv nem va la mi jó, mert rend szer te len
és nin cse nek ben ne gya kor la tok. A leg fon to sabb stí lus erényt még is el sa já tít hat ta be lõ le
a ta nu ló, mi sze rint a jó stí lus hoz ön meg tar tóz ta tás, mér ték szük sé ges, amely nem jár
együtt a ki fe je zés el si lá nyu lá sá val, el szín te le ne dé sé vel.

A sza bad fo gal ma zás ban a pró za írás nem volt egyed ural ko dó, a vers csi ná lást leg -
alább olyan fon tos nak tar tot ták. (Rabelais pél dá ul vers írá si kész sé get is kö ve telt a
thélème-i apát ság tag ja i tól, és Mil ton sem az egyet len köl tõ, aki több nyel ven is ki tû nõ en
ver selt.) Amint a he lyi nyel vek meg erõ söd tek, az em be rek egy re ke vés bé vol tak koz mo -
po li ták, a po é ták a ma guk nyel vé hez ra gasz kod tak, s a versifikáció ki ve szett az ide gen
nyel vi órá ról. A sza bad fo gal ma zás té mái még a re ne szánsz ban is szo ro san kö vet ték a ró -
mai re to ri kai tan me ne tet. Egy szer re volt ez pró za írói és ér ve lé si gya kor lat. Nem vé let -
len, hogy Elyot azt ajánl ja, hogy a diák elsõ köny ve Ci ce ro Topicája le gyen, amely a lo gi -
kát a szó nok lás ban való al kal maz ha tó sá ga sze rint tag lal ja. A re to ri kát a kö zép kor
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min den idõ sza ká ban egy aránt mû vel ték. A sza bad fo gal ma zás nem csak a re to ri ká nak
ré sze, ha nem a fi lo zó fi ai és te o ló gi ai is me re tek nek is mû fa ja. A re to ri kai té mák igen vál -
to za to san a bib lia kri ti ká tól a sze rel mi köl té sze tig ter jed tek. Csak úgy, mint a klasszi kus
idõ szak ban, két fon tos té nye zõ je az erény ter jesz té se és a gon do lat lo gi kus ki fej té se.
Brinsley (Ludus Literarius of the Grammar Schools, Lon don, 1627: 200) le írá sá ból azt is
meg tud hat juk, hogy mit ja ví tott a ko ra be li ta nár a sza bad fo gal ma zás so rán. „A szor gal -
mas ta nár a nyelv ta ni hi bá kon kí vül ja vít sa a dur va, bar bár mon da to kat; vagy ha egy
mon dat túl köl tõi pró zai szö veg ben és vi szont; ja vít sa a ta u to ló gi át és a gya ko ri is mét lést; 
fi gyel mez tes sen az át ve ze tõ mon da tok hi á nyá ra, ame lyek meg könnyí tik a meg ér tést; fi -
gyel mez tes sen a nyers szer kesz tés re vagy az anyag is me ret hi á nyá ra; mu tas son rá, hogy a
nyelv tan, a szó ké pek, a stí lus nem elég könnyed, vi lá gos, ele gáns vagy szel le mes.”

Az írás be li sé get fej lesz ten dõ kü lön fé le tech ni kák le írá sa so rán a fo gal ma zás ta ní tás
kü lön bö zõ stá ci ó in ha lad tunk át. Elõbb szó ról szó ra má so lás, majd mon dat mo del lek
gyûj té se, utóbb szer ke ze ti és sti lisz ti kai változtatgatások: pa ra frá zis, majd után zás, írói
tech ni kák ta nul má nyo zá sa és leg vé gül iga zi kre a tív fo gal ma zás. A kü lön fé le szin tek
ilyen hé zag ta lan egy más ra épü lé se ma is pél da mu ta tó.

4. A be széd el sõd le ges sé gét hosszú év szá zad okon át nem érte ki hí vás; jól le het a re ne -
szánsz tól kezd ve a he lyi nyel vek meg erõ sö dé sé vel, nem kü lön ben a descartes -i ana lí zis
át té te les ha tá sá ra oly nagy szá mú for dí tás tech ni kai el já rás ala kult ki, amely a maj da ni
nyelv ta ni-for dí tó mód szer nél je len tõ sen gaz da gabb gya kor la tot je lent. A be széd ta ní tás
leg is mer tebb tech ni kái a ka te kiz mus ra em lé kez te tõ kér dés-fe le let („En nek mi a neve?
Toll. Ti éd-e ez? Nem. Kié ez?” stb.), va la mint a gö rög fi lo zó fu sok tól ere dez te tett di a ló -
gus. Maga a ta ní tás me ne te is di a ló gus, amely gyak ran tár sal gás sá bõ vül. Alap ja itt is az
után zás, táp lá ló for rá sa a me mo ri ter. A me mo ri ter bõl szár maz tak a be széd ben ké sõbb
ak ti vál ha tó mon dat mo del lek, ame lyek egy fe lõl nyelv ta ni szubsz ti tú ci ók, ra go zá sok, fel -
so ro lá sok, sza bá lyok, más fe lõl pe dig pél da mon da tok, imád sá gok, ka len dá ri um ról szó ló
tud ni va lók (csí zió), szópárok, sõt, Comenius nyo mán, kon cent ri ku san bõ vü lõ szó me zõk. 
A mai nyelv ta nár szá má ra gyak ran el len szen ves me mo ri tert tu laj don kép pen a nyelv ta -
ni-for dí tó mód szer já rat ta le mne mo tech ni kai trükk je i vel, a je len tés el ha nya go lá sá val,
ma go lás sá si lá nyí tá sá val.

A be szé det ta ní tó nyelv köny vek szö ve gei kö zött szá mos olyan tech ni ká ra buk kan hat -
tunk, ame lye ket a mo dern nyelv ta ní tás majd tu da to san al kal maz az ide gen nyel vek el sa -
já tí tá sá ban. Ilyen pél dá ul a cse lek vés sor (egy fiú fel kel, fel öl tö zik, is ko lá ba megy stb. a 3.
szá za di ale xand ri ai szö veg ben, ugyan ez Cordier Colloquia címû mun ká já ban, 1556).
Erasmus Colloquiorum liberében olyan mo dern fo gal ma kat vizs gál a gya kor lat ban, mint 
stí lus, re gisz ter, nyel vi nor ma, gya ko ri ság. Alig ha be csül het jük le Comenius je len tõ sé -
gét, aki a kép mo ti vá ló ere jét hasz nál ta fel tan köny ve i ben, hi szen „sem mi sem le het az
ér te lem ben, amely elõ zõ leg nem volt meg az ér zé kek ben”. Bár a ki adá sok tól füg gõ en
több nyel vû szópárokat vagy tripleteket szá mo zás sal azo no sít ja, min den lec ké je a té má -
ról írott egy be füg gõ szö veg: mo no lóg.

Ter mé sze te sen min dig akad tak olya nok, akik a be széd tö ké le te sí té sét az el sa já tí tás -
ban és nem a meg ta nu lás ban lát ták. Montaigne pél dá ul egy ál ta lán nem meg le põ mó don
úgy véli, hogy a nyel vet leg jobb a hely szí nen el sa já tí ta ni az adott or szág ra jel lem zõ szo ká -
sok kal, élet mód dal, kul tú rá val, kör nye zet is me ret tel egye tem ben. Nagy já ból ha son ló el -
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ve ket val lott Locke an gol fi lo zó fus is, aki a Some Thoughts Concerning Education
(1693) címû mû vé ben azt írja, hogy az ide gen nyel vet mint egy „bele kell be szél ni” a gye -
rek be. Nyelv tant csak ak kor sza bad ta ní ta ni, ha a nyel vet már va la mennyi re meg ta nul ta.
Basedow 1784 kö rül az ide gen nyel vi kör nye zet meg te rem té se cél já ból élén kí té sül ké pe -
ket és já té kos mód sze re ket is al kal maz. Ko ráb bi szer zõt is idéz he tünk: Piccolomini
1450-ben (lásd 1940: 134) a kis ko rú trón örö kös (V. Lász ló), il let ve ta ná ra szá má ra össze -
ál lí tott ne ve lé si út mu ta tó já ban így ír: „Kör nye ze ted ben igaz mon dó, tisz ta er köl csû, sze -
mér mes, sze rény if jak le gye nek, akik egyút tal egész sé gük re is tud nak vi gyáz ni. Egyik kö -
zü lük ma gya rul, má sik né me tül, har ma dik cse hül be szél jen, la ti nul azon ban mind nyá jan
tud ja nak, és fel vált va, hol az egyik kel, hol a má sik kal tár sa log jál. Így az tán könnyû szer -
rel, fá rad ság nél kül, játsz va meg ta nu lod mind eze ket a nyel ve ket és abba a hely zet be
jutsz, hogy min den alatt va lód dal a sa ját nem ze ti nyel vén tudsz be szél ni. Hidd el nincs
sem mi, ami vel egy fe je de lem nép ének sze re te tét oly könnyen meg nyer he ti, mint nyel vé -
nek biz tos hasz ná la tá val.”

5. A kö zép ko ri nyelv tan ta ní tás ról fö löt tébb me rev ké pet õr zünk ma gunk ban, el ret -
tent ben nün ket a táb lá za tok, elöl já ró szók, fel so ro lá sok, ra go zá sok, szubsz ti tú ci ók sora,
ame lye ket em lé ke zet bõl kel lett fel mon da ni. Meg jegy zen dõ, per sze, hogy e sok is me ret
gya ko ri is mét lés sel el ért fel szí nen tar tá sa nagy ban se gí tet te a be széd kész ség fej lõ dé sét.
A re to ri ká hoz for má lis, a be széd hez funk ci o ná lis szí ne ze tû nyelv tant hasz nál tak. Bi zo -
nyos fo kig funk ci o ná lis nak te kint het jük azo kat a szubsz ti tú ci ós for má ban fel írt va ri á ci ó -
kat, ame lyek több szem pont ból a mai drill õsei, olyan szer zõk nél pél dá ul, mint Erasmus,
Sainliens, Duwes, Brinsley, Coo per. A ka te kiz mus sze rû fel dol go zást nem kell val lá si
dog má nak el kép zel nünk, ahol az elõ re tu dott kér dé sek és vá la szok túl zot tan meg kö tik
ta nár s diák ke zét. Brinsley (1627: 57) a kö vet ke zõ lé pé sek ben fog lal ja össze az egy ko rú
gya kor lat lé nye gét: „Min den egyes sza bály ese tén a kö vet ke zõt kell ten ni: 1. ol vasd fel a
gyer me kek nek; 2. mu tasd be egy sze rû je len té sét oly ke vés szó ban, ami lyen ke vés ben
csak le het; 3. min den egyes szó ra tégy fel rö vid kér dést, úgy, hogy sor ba kö ve ted a sza va kat
a könyv ben, és vá la szolj is rá ma gad a könyv sza va i val; 4. tedd fel ugyan eze ket a kér dé se -
ket a gyer me kek nek, és pró báld ki, hogy ké pe sek-e vá la szol ni rá anél kül, hogy be csuk -
nák köny vü ket; azu tán hagyd, hogy egy más nak te gye nek fel kér dé se ket.” Le írá sá ban a
kö vet ke zõ mód szer ta ni lé pé se ket vél het jük fel fe dez ni: be mu ta tás, egy sze rû sí tés, ma gya -
rá zat, imi tá lás ra adott ta ná ri vá lasz, tá mo ga tás sal lét re ho zott di ák vá lasz, di á kok kö zött
zaj ló majd nem tel je sen önál ló kér dés-fe le let.

6. Az orthographiae a szó tu do má nya, amely a he lyes be tû zé sen kí vül a je len tés sel, a
szó hasz ná lat tal és eti mo ló gi á val is fog lal ko zik. Alig ha ne héz e fo ga lom kör ben a 20. szá -
za di he lyes írás, szó fej tés, sze man ti ka és le xi ko ló gia gon do lat kö re it fel fe dez nünk. Hí res
orthographiákat is me rünk az 5. szá za di Ale xand ri á ból, és is mert mun ka Juvenalis ta ná -
rá nak, Palaemonnak orthographiája is, amely meg ma radt a Suetonius-kéziratokban. Az
óko ri ha gyo má nyo kat foly tat ja a re ne szánsz copiae, amely kü lö nö sen fi nom szó elem zé -
se i vel tûnt ki. Az eti mo ló gia bi zo nyos fo kig sza bá lyoz ta a be tû zést és a je len tést is, és
idõn ként fe lül ke re ke dett a népi szó hasz ná la ton, leg alább is a mû velt be széd ben és az
írás ban. Tá vol ról sem ért el per sze olyan ha tást, mint a 17. vagy 18. szá zad ban, ami kor
egy re tu do má nyo sab bá vált, nem is em lít ve a nyelv ro kon ság ok és az eh hez kap cso ló dó
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fo ne ti kai vál to zá sok sza bá lya i nak fel fe de zé sét, amely azu tán a neogrammatikusokkal, a
fel té te le zett in do eu ró pai õs nyelv vel egye tem ben fél év szá za don ke resz tül ural ja a nyel -
vé sze tet, ha nem is a nyelv ta ní tást. Akár az orthographiae-k, akár a copiae-k tar tal mát
vizs gál gat juk, ne héz el dön te ni, hogy az ér tés vizs gá la tot vagy a stí lus gya kor lá sát se gí tik-e 
in kább elõ.

Ugyan ez a ket tõs ség fi gyel he tõ meg az ún. praelectiókban, ame lye ket két rész re oszt -
ha tunk. A commentum fog lal ko zik a szó je len tés sel és in ten zív nyelv ta ni elem zé sek kel,
míg a glossza a mon dat szin tû vagy sti lisz ti kai meg jegy zé sek kel. Glosszák kal már ko ráb -
ban is ta lál koz hat tunk (Priscianus), és ezek gyak ran két nyel ven ecse te lik a for dí tás
prob lé má it. Ilyen pél dá ul Aelfric glosszá ja, amely az Alfréd ki rály pa ran csá ra el kez dett
an gol szász ra tör té nõ for dí tá sok kal kap cso la tos. A két nyel vû glosszák ter mé sze te sen a
la tin és az anya nyelv szem be ál lí tá sá ból szár ma zó kont raszt ív meg jegy zé se ket tar tal maz -
nak, ame lyek nem min dig for má li sak, ha nem gyak ran pél dáz zák azt a ké sõbb is me re tes -
sé vált igaz sá got, hogy min den nyelv nek meg van a maga szel le me. (A glossza egye nes
foly ta tá sá nak te kint het jük a fõ ként sti lisz ti ká val fog lal ko zó fran cia lecture expliquée-t.)

7. Te kint ve, hogy a mai ér te lem ben vett el mé le ti nyel vé szet rõl ek kor még nem be -
szél he tünk, szá mos nyelv fi lo zó fi ai meg gon do lás a gya kor la ti nyelv tan okban ölt tes tet.
Bár nagy vo ná sok ban a kö zép ko ri és a 18. szá za di nyelv tan in kább de duk tív (pl. Ascham),
az óko ri és re ne szánsz nyelv tan pe dig ana ló gi án ala pu ló in duk tív (pl. Ramus, Ratke), a
18. szá zad vé gén be kö vet ke zett tor zu lá so kig a nyelv tan csak szol gá ló ja an nak a nyelv he -
lyes sé gen és sti lisz ti kai meg fon to lá so kon ala pu ló gya kor lat nak, ame lyet jobb hí ján, mo -
dern szó val, for dí tás tech ni ká nak ne vez he tünk. A for dí tás nak e kö zép ko ri tu do má nya
tá vol ról sem az ér tés gyors el len õr zé se (amely re ma nap ság leg in kább hasz nál ják), ha -
nem a kü lön fé le szö ve gek ér tel me zõ ma gya rá za tá tól kezd ve egé szen a mû vé szi gon do lat
ki fej té sé nek elem zé sé ig, a kül csín ész le lé sé tõl az al ko tás mély sé ge i nek meg ér té sé ig ve -
zet. Nem vé let len, hogy egyes szö veg ma gya rá zat-tí pu sok szo ros kap cso lat ban áll tak a
kre a ti vi tást igény lõ fo gal ma zás ta ní tás sal. Nép sze rû do ku men tu ma még a kö zép ko ri for -
dí tás ta ní tás nak/for dí tás gya kor lás nak a vulgária nevû mon dat gyûj te mény.

A fent em lí tett szö veg ma gya rá zat-tí pu sok óri á si is me ret anya ga olyan egy be ve tõ el já -
rá sok ban re a li zá ló dik, ame lye ket a for dí tás tech ni ka elõ fu tá ra i nak te kint he tünk. Az
egybe vet he tõ ség mint fi zi kai va ló ság ter mé sze te sen szo ro san össze függ a he lyi nyel vek
meg erõ sö dé sé vel és a la tin ál ta lá nos presz tízs vesz te sé gé vel. A klasszi kus nyel vek he ge mó -
ni á ját már a re ne szánsz ban egy szer re két ki hí vás érte: a he lyi nyel vek nem csak a tár sa sá gi
élet ben vál nak egy re job ban hasz nál ha tó kom mu ni ka tív esz köz zé, ha nem a klasszi ku sok
ál tal ki sa já tí tott iro dal mi szfé rák ban is. A he lyi nyel vek tu da to su lá sá nak egyik ki vál tó
oka, mo ti vá ló té nye zõ je a ko ra be li iro dal mi mû vek meg ér té sé re, él ve ze té re irá nyu ló
szán dék (tru ba dú rok, vá gán sok, goliárdok). Mint egy két év szá zad le for gá sa alatt a
klasszi kus nyel vek mû ve lé sé nek vi szony lag szé les ér tel mi sé gi bá zi sa az is ko la vi lá gá ra
kor lá to zó dott, mû ve lé se – iro dal mi, tár sa dal mi és tu do má nyos in for ma ti kai esz köz mi -
vol tát fe le dõn – is ko lai cél lá szû kült. A 16. és 17. szá zad ban írt akár (la tin nal) egy be ve tõ,
akár önál ló el gon do lá son ala pu ló nyelv tan ok va ló já ban mind pe da gó gi ai nyelv tan ok, hi -
szen bõ sé ge sen tar tal maz nak olyan ele me ket, ame lyek az önál ló vagy is ko lai ta nul ha tó -
sá got/ta nít ha tó sá got cé loz zák és nem a nyelv tel jes le írá sá ra tö re ked nek. Nem két sé ges,
hogy ezek nek a tan könyv ként is hasz nált fran cia, olasz, né met, an gol nyelv rõl szó ló, he lyi 
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vagy la tin nyel ven írott nyelv tan ok nak je len tõs sze re pe van ab ban, hogy az el kö vet ke zen -
dõ más fél száz év ben a leg el sõ nem ze ti nyel vek ki ala ku lá sá val egy idõ ben le zaj lik a he lyi
nyel vek „is ko lá sí tá sa”, va gyis meg kez dõ dik a mo dern nyel vek is ko lai ok ta tá sa.

A klasszi kus nyel vek mû ve lé se, a klasszi kus szö ve gek ér tel me zé se so rán fel hal mo zó -
dott ta pasz ta lat az egy be ve tõ össze ha son lí tó el já rá so kat mind a nyel vi tar ta lom kü lön fé -
le szint je in, mind a mód szer ta ni meg ol dá sok ban to vább fi no mí tot ta. W. Bathe (Bateus)
ír je zsu i ta ere de ti leg két nyel vû (la tin–spa nyol, 1611) nyelv köny ve a szó kincs ta nu lás ra
irá nyul: a leg gya ko ribb la tin sza va kat tar tal ma zó 1200 szó lást kö zöl szá mo zott mon da -
tok ban. A mû vé gén ta lál ha tó be tû ren des szó lis ta sza vai a szá mok se gít sé gé vel be azo no sí -
tott mon da tok ban ér tel mez he tõ ek. Mun ká ját 1630-ra hat nyel vû vé duz zasz tot ta. Ascham
posz tu musz köny vé ben (The Scholemaster…, 1570) írja le mód sze rét, ame lyet dup la for -
dí tásnak ne vez he tünk. Ci ce ro episz to lá it hasz nál ta, még pe dig úgy, hogy for dí tá sa it ad -
dig is mé tel get te, amíg a diák min den egyes szó je len té sét fel nem fog ta. Azu tán a di ák -
nak kel lett írás ban meg pró bál koz nia ugyan ez zel a for dí tás sal. A for dí tást vissza kel lett
for dí ta ni la tin ra anél kül, hogy az ere de tit lát hat ta vagy hall hat ta vol na, és a vég ered -
ményt ha son lí tot ták össze a la tin ere de ti vel. Ezt kö vet te a hi bák elem zé se. A dup la for dí -
tás nak ak kor van iga zán ér tel me, ha a már le for dí tott szö veg vissza for dí tá sa az ere de ti re
idõ ben jó val ké sõbb tör té nik, ami kor a diák már nem em lék szik az ere de ti re szö veg szin -
ten. Ek kor vá lik iga zán ér de kes sé a vissza for dí tott szö veg és az ere de ti egy be ve té se.

W. Ratke (Ratichius, 1615) szin tén a for dí tást ré sze sí tet te elõny ben a nyelv tan ta ní -
tás sal szem ben. Az el sa já tí tan dó is me re te ket a leg ap róbb egy sé ge kig le bon tot ta, ame -
lyek bõl egy szer re csak egyet ta ní tott sok szo ri is mét lés sel. Az elem zés sel in duk tív mó don
fel hal mo zott té nye ket gyak ran más nyel vek kel is egy be ve tet te, egy táb lá zat ban áb rá zol -
ta, amely el kép ze lés sel egy ké sõb bi gya kor lat (több nyelv együtt ta ní tá sa, tan dem nyelv -
ta ní tás) elõ fu tá rá vá vált. (Pl. la tin egy neo la tin nyelv vel, vagy gö rög la tin nal és hé ber rel.) 
A könyv mint ok ta tás tech ni kai esz köz el ter je dé se nem csak az ide gen nyel vek ta ní tá sá ra
jel lem zõ. A so rok kö zöt ti for dí tás mint mód szer ta ni fo gás meg je le né se vi szont egy nyelv -
ta ní tá si el kép ze lés tech ni kai ma ni fesz tá ci ó ja. Ezek a for dí tá sok nem iro dal mi, ha nem
szó ról szó ra tör té nõ for dí tá sok. Így ta ní tott Dumarsais (1722) Ho ra ti us- és Juvena -
lis-költeményeket, mert sze rin te a nyelv szel le me az interlineáris egy be ve tés sel bont ha tó 
ki leg in kább. A két fé le szö ve get kü lön bö zõ be tû tí pus sal szed ték. Weitenauer (1726)
Fénélon: Télémaque-ját ta ní tot ta so rok kö zöt ti, össze ha son lí tó for dí tás sal. Mód sze ré -
nek több le te az egy re fi no mab bá váló elem zé se ken túl me nõ en (se géd igék, von za tok) az, 
hogy õ a so rok kö zött ki ej tést is fel tün te tett. Az interlineáris be mu ta tást (Aeso pus-
 meséken) vol ta kép pen már Locke (1693) is al kal maz ta, de az összes szer zõ kö zül
Hamilton mód sze re vált a leg is mer teb bé, aki – mint vál lal ko zó – el já rá sát Észak-Ame ri -
ká ban is ter jesz tet te.

Az elõb bi né hány ol da lon azok ból a mód sze rek bõl, el já rá sok ból, tech ni kai fo gá sok -
ból vá lo gat tunk, ame lyek a ki ej tés- és az ol va sás ta ní tás ban, az írás be li ség fej lesz té sé ben
és a be széd ta ní tás ban, a nyelv tan ta ní tás ban és a for dí tás tech ni ká ban a leg nép sze rûb bek
és a leg fon to sab bak vol tak. Át te kin té sünk bõl ki vi lág lik, hogy a kö zép kor ból az új kor ba
té rü lõ nyelv ta ní tás me to di kai ta pasz ta la tok ban gaz dag, szer te ága zó és bõ sé ges. Oly -
annyi ra bõ sé ges, hogy eb bõl egy tech ni kai ér te lem ben szo ro san vett mód szert ki ala kí ta ni 
csak be szû kí té sek kel le het. Mi e lõtt azon ban meg vizs gál nánk, hogy a nyelv ta ní tás-tör té -
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net elsõ el is mert és nagy ha gyo má nyú mód sze re: a nyelv ta ni-for dí tó mód szer va ló ban
be szû kü lés sel ke let ke zett-e, kö te les sé günk ele mez ni egy ki emel ke dõ te het sé gû pe da gó -
gi ai al ko tó, fi lo zó fus és la tin nyelv ta nár mun kás sá gát, aki a kor szer te ága zó nyelv ta ní tá si
gya kor la tá val szem ben egy ha tá ro zott met szé sû, ál ta lá nos pe da gó gi ai el ve it is jól tük rö -
zõ nyelv könyv so ro za tot ho zott lét re. Bár már e szer zõ elõtt is vol tak je les óko ri nyel vé -
szek és tan könyv szer zõk; ki emel ke dõ tu dá sú ré to rok és ma gisz te rek; tu dó sok, aki ket ér -
de kelt a nyelv ta ní tás is, pél dá ul Erasmus, a 17. szá zad egyik leg na gyobb gon dol ko dó ja
(és te gyük hoz zá: pe da gó gi ai zse ni je), még is Comenius, a cseh–mor va mes ter volt az a
tu dós, aki a ne ve lés tu do mány (és ben ne a nyelv pe da gó gia) vi lág hí rû sze mé lyi sé gé vé vált.

4. Comenius: renovandus

Ha fel üt jük egy át la gos an gol szász ne ve lés tör té net lap ja it a kez de tek nél, esé lyünk
van rá, hogy a pe da gó gia egész tör té ne te Comenius ka lan dos és há nya tott éle té vel, élet -
mû vé vel in dul. En nél fog va sok ezer diák szá má ra az Egye sült Ál la mok ban vagy Auszt rá -
li á ban az elsõ – és gyak ran az utol só – ma gyar szó, ame lyet meg ta nul hat nak, az Saros-
 patak, an nak a szûk négy esz ten dõ nek em lé ke kép pen, ame lyet Lórántffy Zsu zsan na
meg hí vá sá ra eb ben a kis vá ros ban töl tött a mes ter 1650 és 1654 kö zött. A nagy cseh–mor -
va gon dol ko dót mint fi lo zó fust, el mé le ti szer zõt, pe da gó gi ai rend sze rek ter ve zõ jét is -
mer het te leg in kább a 17. szá zad né hány mû velt tu dó sa, ki rá lyi és fe je del mi ud va rok hi -
va tal no kai. Mint a Cseh Test vé rek ne velt je, pap ja, ta ná ra, egész éle tét tra gé di ák kal
tar kí tott szám ûze tés ben élte le. A sors kü lö nös iró ni á ja, hogy e ki emel ke dõ pe da gó gi ai
gon dol ko dó nak nem igen ju tott is ko la, amely ben kí sér le tez he tett vol na: üdí tõ ki vé tel ez
alól a sá ros pa ta ki évek, ame lyek nyelv pe da gó gi ai szem pont ból kü lön le ge sen ter mé ke -
nyek. Még ma is sok olyan Comenius-képzetünk van, amely el na gyolt, nem ki dol go zott:
a drá ma író Comenius; a cseh ha za fi; Comenius, az al kal ma zott nyel vész (leg utóbb lásd:
Szé pe, 1998). Nyelv pe da gó gi ai mun kái is in kább szét gu rult drá ga kö vek, ame lye ket ke -
vés bé te rel tek egy be, hogy a kon cep ció ívét mu tas sák, pe dig ha tá ro zott pár hu zam fi gyel -
he tõ meg a kez dõ lesznói ta nár nyelv ta ní tá si el kép ze lé sei és a ké sõb bi me to di kai mû vek
alap el vei kö zött (vö. Linguarum Methodus Novissima, 1648). El kép ze lé se i nek ko ro nái
két ség kí vül azok a tan köny vek, ame lyek a leg hû sé ge seb ben mu tat ják be Comenius
nyelv ta ní tá si el kép ze lé se it, és még év szá zad ok el tel té vel is fris ses sé gük kel hat nak.

Comenius oly sok alap el vet, gyak ran el len té tes el kép ze lést fo gal ma zott meg té zissze -
rû en di dak ti kai mû ve i ben, hogy az õket idé zõk sze lek tív vá lo ga tás sal hol em pi ris ta, hol
ra ci o na lis ta szem szög bõl áb rá zol ják ezt a je len tõs, re ne szánsz vo ná so kat mu ta tó cseh
gon dol ko dót. Azért is gyak ran éri vád (év szá zad ok óta), hogy ten ger nyi erõ fe szí tés sel kí -
sért el mé le ti mû vei, ter ve ze tei – gon do la ti nagy sze rû ség ük da cá ra – ke vés ered ménnyel
jár tak a gya kor lat ban. Comenius nyelv pe da gó gi á ja olyan el kép ze lés és al kal ma zás eb -
ben az élet mû ben, amely a mû kö dõ ké pes ség je le it hor doz za – ha ed dig ez nem is lát szott
vol na elég gé. Ezért is a cím: a meg újí tan dó Comenius.
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Nem elõ ször ke rül sor a comeniusi gon do lat új ra fel fe de zé sé re, meg tisz tí tá sá ra: a 19.
szá zad szá mos je len tõs gon dol ko dó ja (pl. Herder) és pe da gó gi á val fog lal ko zó ér tel mi sé -
ge rá cso dál ko zás ként élte át az élet mû vet, pon to sab ban a mû vek nek azt a ré szét, amely
hoz zá fér he tõ ma radt. Egy ré szük ugyan is még 1656-ban el égett Lesznóban. A 78 éves
ko rá ban Amsz ter dam ban el hunyt mes ter ha lá la elõtt fi á ra bíz ta leg fris sebb mû ve it, ezek
azon ban el tûn tek, és csak 1930 után buk kan tak fel Hal lé ban, Né met or szág ban. Biz ton
ál lít hat juk, hogy Comenius má so dik re ne szán sza a prá gai Összes Mû vek ki adá sa után
kö vet ke zett be (1957). Mû ve i bõl ki vi lág lik, hogy az em be ri ba jok for rá sát a tu dat lan ság -
ban lát ta, és az élet mi nõ sé gén sze re tett vol na ja ví ta ni, amely dön tõ en a tu dás, a sze re tet
és az igaz ság meg lé té tõl mint mér ték tõl függ. Ezek függ vé nyé ben a comeniusi élet mû in -
teg rált, le zárt és te ma ti kai szem pont ból ho mo gén al ko tás, amely tu do má nyos ap ró lé -
kos ság gal és pon tos ság gal épí ti fel egy har mó ni á ban élõ em be ri tár sa da lom ké pét.

Comenius mû ve i nek szá ma már több mint 250, bár még mos ta ná ban is ta lál nak kéz -
ira to kat, le ve le ket. Mû vei egy ha gyo má nyos be so ro lás sze rint (Jakubec, 1929) négy cso -
port ba so rol ha tók: di dak ti kai és nyel vé sze ti mun kák (ezt ma már nyelv pe da gó gi a i nak
hív nánk); val lá sos mû vek; fi lo zó fi ai és po li ti kai mû vek; és vé gül a ve gyes mû vek (mint pl.
Mor va or szág tér ké pe, A régi cse hek böl cses sé ge, Morvai ré gi sé gek stb.). Nem fel ada -
tunk itt most Comenius ál ta lá nos pe da gó gi ai el ve i nek ki fej té se és elem zé se (rész le te kért 
ez ügy ben ér de mes ne ve lés tör té ne tek hez, ill. szak mo nog rá fi ák hoz for dul ni), még ak kor
sem, ha szá mos alap elv nyelv ta ní tá sá nak gya kor la tá ban, va la mint tankönyveiben egy ér -
tel mû en tük rö zõ dik. A kö vet ke zõk ben in kább Comenius nyelv pe da gó gi ai mû ve i vel és
azok osz tály ter mi meg ol dá sa i val fog lal ko zunk rész le te seb ben.

4.1. Comenius nyelvpedagógiai mûvei

Comenius elõtt is ír tak már je len tõs nyelv köny ve ket, di dak ti kai mun ká kat (pl. Ascham,
Bathe [Bateus], Ratke [Ratichius], Erasmus, Vives – lásd köny vünk vé gén a nyelv pe da -
gó gi ai pan te ont), de ezek a mû vek sem ere de ti ség ben, sem ké sõb bi ha tá suk ban nem
 versenyezhetnek a comeniusi élet mû leg fon to sabb da rab ja i val. A fel jegy zé sek sze rint
Comenius már ta ná ri pá lyá ja kez de tén írt egy ta nu lást meg könnyí tõ nyelv tant (Gram -
maticae Facilioris Praecepta), ez azon ban el ve szett. Az 1630-as évek ele jét te kint het jük
elsõ rend kí vül ter mé keny nyelv pe da gó gi ai kor sza ká nak: ek kor írt egy ál ta lá nos la tin
nyelv tant (Grammatica Lat ina), és ek kor írta meg an nak a tan könyv nek az alap for má ját, 
amely mél tán vi lág hí rû vé tet te: Ianua Linguarium Reserata Aurea. Ek kor már lét re hoz -
ta nagy di dak ti ká ját (Didactica Mag na) cseh nyel ven (ez je lent meg la ti nul 1657-ben
Amsz ter dam ban), és lé te zett már a Ianuánál va la mi vel egy sze rûbb Vestibulum. Di dak ti -
ká já nak eb ben a ko rai vál to za tá ban is meg je le nik már az a tö rek vés, hogy olyan ok ta tá si
mód szert ta lál jon, amely ben a ta ná rok nak ke ve seb bet kell jen ta ní ta ni és a ta nu lók nak
töb bet ta nul ni, mert ak kor az is ko lá ban ke ve sebb lesz a fe les le ges gyöt re lem és lár ma, és
több az elõ re ha la dás, ami nek ered mé nye kép pen majd a ke resz tény kö zös sé gen a sö tét -
ség és szét hú zás he lyett vi lá gos ság, nyu ga lom és béke ho nol. In nen már csak egy pi ciny
lé pés Comenius panszofikus ta ní tá sá nak meg ér té se, mi sze rint min den em ber nek arra
kell tö re ked ni, hogy a vi lá got a maga tel jes sé gé ben meg ra ga dó is me re te ket sze rez zen,
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mert csak így ta lál hat ja meg he lyét a vi lág ban. A Vestibulum és a Ianua azon ban nem a
fi lo zó fus, ha nem a gya kor ló ta nár mun ká ja a comeniusi élet mû ben, ame lyek hez har ma -
dik szint ként az Atrium csat la ko zott 1652-ben, és így elõ ször Pa ta kon állt össze az elsõ
há rom osz tály la tin ta ní tá sá nak anya ga. Ez lett te hát a hí res VIA-tankönyvsorozat (be tû -
szó, a tan köny vek cí mé nek elsõ be tû i bõl), via, va gyis út, amely a böl cses sé gek pa lo tá já -
hoz ve zet (palatium sapientiae). Más ér tel me zé sek sze rint a ne bu ló itt lép be a nyel vek
temp lo má ba: elõ ször a temp lom tor nác, azu tán a kapu, majd a tá gas ud var, s a vég sõ pont 
a kin cses kam ra (the sa u rus) – en nek a ne gye dik szint nek azon ban nincs tan köny vi nyo ma.

A Vestibulum a la tin szö veg mel lett meg ad ja a he lyi nyel ven (vagy nyel ve ken) ké szült 
for dí tást, és itt sze re pel nek elõ ször azok az ele mis ta köny vek re jel lem zõ alap mon da tok,
mint az ég kék, a fû zöld stb. Comenius a ba co ni ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en min dig a
tár gya kat vet te elõ re, és már itt is fel fe dez he tõ az az alap elv, hogy ezek hez a tár gyak hoz
ér zé ke lés sel, ész le lés sel kell kö zel ke rül ni: eh hez kap cso ló dik a cél nyel vi szó kép. Ez után
jön nek az igék: a nap süt, a fo lyó fo lyik, a csil la gok ra gyog nak; és a ké sõb bi ek so rán rö vid
tár sal gá sok ban a ha tá ro zó szó kat is be ve ze ti. A meg kö ze lí tõ leg két ív nyi köny vecs ke
nyelv ta ni ma gya rá za to kat és a könyv tel jes szó kincs ét fel öle lõ szó lis tát is tar tal maz. Bár a 
Vestibulum nem mu ta tott be össze füg gõ szö ve ge ket (ki vé ve a rö vid tár sal gá so kat), sem
ké pe ket, két ség te len elõ nye, hogy a fo ko za tos ság ra tö rek vés mind a szó kincs ben, mind a
nyelv ta ni szer ke ze tek ben sok kal in kább meg fi gyel he tõ, mint a ké sõb bi Orbis Pictusban.
Comeniusnak ép pen Sá ros pa ta kon kell majd az zal szem be néz nie, hogy az is ko lai kép -
zett ség szint jei jó val ala cso nyab bak, mint ahogy õ azt kép zel te. Ter ve ze te i bõl tud juk,
hogy a mes ter az anya nyel vi kép zést kí ván ta az alap kép zés kö zép pont já ba ál lí ta ni, sõt
még a szom szé dos né pek nyel vét is fon to sabb nak tar tot ta, mint a la tint. En nek el le né re a 
la tin nyelv meg újí tó ja ként, tan könyv szer zõ ként és a la tin mint ide gen nyelv ta ní tá sá nak
te o re ti ku sa ként vo nult be a ne ve lés tör té net be. Pél dá ul a Ianua Linguarium elõ sza vá ból
ki de rül, hogy a la tin ta nul má nyok kal nem kí vánt na gyon mély re ásni: a tar ta lom, amit
aján lott, fon to sabb volt, mint a nyel vi for ma, ame lyen át köz ve tít te tett. A Ianua szá mos
te kin tet ben az Orbis Pictus elõ ké pe, hi szen itt is kö zel száz szö veg sze re pel, amely te ma -
ti kus rend ben je le nik meg: itt is a szi lárd tes tek kel kez dünk, a ter mé sze ti vi lág gal (az ele -
mek, a föld, a fák, az ál la tok, majd vé gül az em ber). Kü lön fe je ze tek íród tak a test ré szek -
rõl, az ér zék szer vek rõl; a leg több szö veg, a leg na gyobb rész pe dig a fog lal ko zá sok ról
szól. Van nak „abszt rakt” fe je ze tek, mint a ha lál, is ten, böl cses ség, an gya lok, ba rát ság,
erény, és az egész nek meg van az a jel leg ze tes 17. szá za di lo gi ká ja, amely a te rem tés sel
kez dõ dik, és az idvezüléssel vég zõ dik. A VIA-tankönyvek te hát há rom nyelv ta nu lá si
szin tet je len te nek, ame lyek kö zül az el sõ ben kell meg is mer ked ni az ala pok kal, a leg lé -
nye ge sebb, ugyan ak kor leg egy sze rûbb ki fe je zé sek kel; a má so dik rész ben a for mák, a
szer ke ze tek tu da to su lá sa is kí vá na tos, és ezek re a csont váz sze rû ala pok ra kezd jük fel -
hor da ni a húst, a nyelv tes tét: a szó kin cset. A har ma dik szin ten már olyan fokú az el sa já -
tí tott ság, hogy a ki fe je zés ele gan ci á ját, va gyis a dí szí té se ket, a stí lus élén kí té sé nek szí ne it 
ke res sük. Erre utal a VIA-tankönyvek szint je i nek comeniusi le írá sa a „ská lák” (va gyis a
szin tek) sze rint (lásd 2. táb lá zat).

Lát ha tó, hogy Comenius je len tõs la tin nyelv ta ní tá si és nyelv újí tá si ta pasz ta la tai alap -
ján ké szí tet te el a VIA-sorozat tan köny ve it (ame lyek bõl csak az Atrium ké szült fi zi ka i -
lag Ma gyar or szá gon). Ezek nél a nyelv köny vek nél is je len tõ sebb azon ban az 1653–54 so -
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rán ké szült Lucidarium, amely ké sõb bi vál to za ta i ban Orbis Sensualium Pictus né ven
lá tott nap vi lá got, elõ ször 1658-ban Nürn berg ben. A rég múlt szá za dok nak ez a két ség kí -
vül leg si ke re sebb tan köny ve azért le he tett ilyen nép sze rû, mert olyan szi lárd pe da gó gi ai
el vek re épült, ame lyek eny hí tik a ta ní tás-ta nu lás ne héz sé ge it. Eze ket az el ve ket – a már
ko ráb ban em lí tett nyelv pe da gó gi ai mû ve ken kí vül – Didactica Mag na címû fõ mû vé ben
is em lí ti (Amsz ter dam, 1657). A leg fon to sabb és egy ben leg lát vá nyo sabb vo ná sa en nek a 
mû nek az ér zé ke lés re, ész le lés re való tá masz ko dás elve, ame lyet hív ha tunk a szem lél te -
tés el vé nek is. Min den téma il luszt rált, és a ké pen lát ha tó tár gyak meg van nak szá moz va.
A kép hez tar to zó szö veg ben ugyan azok a szá mok sze re pel nek a meg fe le lõ szó nál, ezért
a kép min dig a bal fel sõ sa rok ban sze re pel, és egy lec ke két ol dal nyi ter je del mû. A ki in -
du ló szö veg a la tin, ugyan is az Orbis majd nem min dig több nyel vû, a leg gyak rab ban hasz -
nált nyel vek: a la tin, né met, cseh, ma gyar. A szem lé le tes ség mel lett fo ko za tos ságra tö re -
ke dett; a té mák kal en cik lo pé di kus ha tás ra: mit le het, mit kell tud ni a vi lág ról ele mi
szin ten a 17. szá zad má so dik fe lé ben. Több nyelv együt tes hasz ná la ta az össze ha son lí tás
le he tõ sé gét és szük sé ges sé gét hoz ta ma gá val – a nyelv ro kon ság meg fej té se, pon to sí tá sa
még is év szá za do kat vá ra tott ma gá ra.

A gya kor ló pe da gó gus szá má ra az is kü lön le ges elõny, hogy a lec kék szö ve ge nem va -
la mi mes ter kélt, túl abszt rakt, eset leg túl zot tan avítt szö veg, ha nem egy sze rû köz na pi té -
nyek köz nyel ven tör té nõ össze fog la lá sa, is ko lai ma gya rá za ta. A képi kontextualizáció és
a köz nyelv re ala po zott te ma ti kus cur ri cu lum alap ján töb ben Comeniust a di rekt mód -
szer elõ fu tá rá nak te kin tik (pl. Titone, 1968: 13), a va lós kép azon ban en nél sok kal ár -
nyal tabb. Egy fe lõl Comenius hang sú lyoz za a gya kor lás fon tos sá gát (min den nyel vet in -
kább gya kor lás sal, mint sem sza bá lyok ál tal kell meg ta nul ni, kü lö nös kép pen pe dig az
ol va sás, az is mét lés se gít sé gé vel, úgy, hogy kí sér le tet te szünk arra, hogy mind a szó be li,
mind az írá sos for mát utá noz zuk). Ez a gyak rab ban idé zett gon do lat, ám Come nius azt is 
ál lít ja, hogy a sza bá lyok se gí te nek meg tar ta ni és meg erõ sí te ni azt a tu dást, ame lyet a gya -
kor lás ból sze rez tünk. A fo ga lom ki ala kí tá sá hoz az ér zé ke lés bõl kell ki in dul ni, vagy ha az 
ki vi te lez he tet len, ak kor a képi ér zé kel te tés bõl. Erre vo nat ko zik a hí res idé zet: „Ni hil est
in intellectu quod non prius fuerint in sensu.” (Ana li ti kus di dak ti ka, LXXXII.) Nyelv ta ní -
tá si szem pont ból még fon to sabb a foly ta tás, hogy tud ni il lik a be mu ta tást, a demonstrá-
 ciót után zás kell hogy kö ves se, egé szen ad dig, amíg a me mo ri zá lás be nem fe je zõ dik.
A gya kor lás nem ma rad hat abba ad dig, amíg az után zás nem tö ké le tes. Ez azon ban nem
a maj da ni szûk behaviourista gya kor lat pa pa gájkodása, ha nem ér tel mes gya kor lás: ami -
nek nincs ér tel me, vagy amit nem ér tünk, azt nem tud juk me mo ri zál ni (ugyan itt, CIX).
Nyil ván va ló to váb bá, hogy Comenius nyelv köny ve i vel ki rán tot ta a ko ra be li ta nu ló kat a
sza vak ma go lá sá ból, és képi meg erõ sí tés sel vi lág né ze tet nyúj tott át ne kik, amely so rán
meg erõ sít het te és ér vé nye sít het te köz is mert pe da gó gi ai alap el ve it: hogy min den gyer -
mek, sõt még a vissza ma ra dot tak is ne vel he tõk, hogy a gyer mek kör nye ze tén ’uralkodó’
haj la ma da cá ra ké pes fej lõd ni (ak kor is, ha eset leg ez a fej lõ dés egy egész éle ten át tart).

43

2. táb lá zat: A VIA-tankönyvek szint jei

VESTIBULUM FUNDAMENTUM SCELETON

IANUA STRUCTURA CORPUS

ATRIUM ORNAMENTA COLORES

SCALAS



4.2. Comenius nyelvtanítása a gyakorlatban

Comenius osz tály ter mé ben a ta nu ló dol ga a mun ka, a ta nár irá nyít. Ez az irá nyí tás
azon ban mo ti vá lást je lent, fel té te lek meg te rem té sét, a tan anyag ok biz to sí tá sát, amely
mind a ta nu lást se gí ti. A ta nu lás vi szont a ta nu ló fe le lõs sé ge. A ta nár a ta nu lás min den
esz kö zét bo csás sa a ta nu ló ren del ke zé sé re, mi köz ben fel lel ke sí ti, mo ti vál ja a di á kot.

Comenius szö veg fel dol go zó mód sze rei kö zül a kö vet ke zõ ket si ke rült rep ro du kál ni:

• han gos ol va sás, a mon da tok egyen kén ti le má so lá sa, a kép re le váns ré sze i nek ki szí -
ne zé se, le raj zo lá sa;

• ol va sás az anya nyel ven, azu tán pe dig a cél nyel ven (több nyi re a la tin);
• ide gen nyel vi szö veg ol va sá sa és az anya nyelv re for dí tá sa;
• a le for dí tott szö veg me mo ri zá lá sa;
• a ta nár ma gya rá za ta a fõ név ra go zás ok ról, ige ra go zás ról, cse lek võ és szen ve dõ ige -

ra go zás ról – nyelv ta ni tu da to sí tás;
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• a la tin szö veg be vé sé se és a me mo ri zált szö veg elõ adá sa;
• ér té ke lés a vizs gá kon (examen);
• ver sen gés csa pa tok vagy egyé nek kö zött (concertatio).

A me to di kai me net nél is fon to sab bak azon ban azok az elvi meg jegy zé sek, ame lye ket
leg ere de tibb for má ban az Ana li ti kus Di dak ti ka ró mai szá mok kal jel zett alap el vei közt
ta lá lunk. Comenius fi gyel mez te ti a ta nárt arra, hogy ne annyit ta nít son, amennyit ma gá -
tól ké pes vagy bír, ha nem csak annyit, amennyit a ta nu lók ké pe sek fel fog ni. Comenius
osz tály ter me örö kös moz gás ban van: az élénk ség fok mé rõ je a gyer mek in tel lek tu sá nak.
Mi nél ak tí vabb, an nál jobb, ak kor nem csak hall gat, kér dez is, és sze ret sze re pel ni.
Comenius gya kor la ti ta ná csai kö zött ren ge teg olyan sze re pel, ame lyet a mai ta nár kép zé -
si szak em be rek is be tar ta nak. A be mu ta tás, után zás és gya kor lás stá di u mai kö zött a hi -
bá kat azon nal ja vít juk (mert könnyebb va la mi újat meg ta nul ni, mint egy rosszul meg ta -
nult ról le szok ni [LVI]). Az elsõ be nyo má sok so ká ig tar ta nak, de leg in kább azok az
em lék ké pek tar ta nak leg to vább, ame lye ket egy ér zel mek ál tal be fo lyá solt agy hoz lét re
(CXV). Comenius gyak ran tár gyal egy más sal el len té tes el ve ket, nem za var ják ezek az el -
lent mon dás ok: ta nul junk meg min dent egyé ni gya kor lás so rán, ill. amit ta nu lunk, ta nul ja 
meg egy szer re több diák az egy más sal való ver sen gés va la mely kel le mes for má já ban:
nyel vi já té kokról van szó, ame lyek kü lö nö sen ked vez nek a meg cél zott élet kor nak.

Tud ni va ló, hogy Comenius is ko lai drá má kat is írt, szá munk ra a leg fon to sabb az a
tény, hogy a Ianua tar tal mát nyolc drá mai já ték ban ép pen Sá ros pa ta kon össze gez te
(Schola Ludus, 1654), amely ál lí tó lag mind mû vé szet-, mind drá ma el mé le ti, mind pe da -
gó gi ai szem pont ból ki vá ló transz plan tá ció volt. Ek kép pen te kint het jük Comeniust a
dra ma ti zá ló nyelv ta ní tás el in dí tó já nak is.

Bár Comenius si ker köny vei egy re több ször je len tek meg a 18–19. szá zad ban, Come -
nius ere de ti szak di dak ti ká ja, me to di kai el kép ze lé sei nem tar tot tak ve lük. Így pél dá ul a
Ianua, mint egy faj ta en cik lo pé dia, ta xo nó mi ai fel so ro lás sá szür kült, tar tal ma pe dig – és
a té mák egy más hoz mért ará nyos sá ga is – el avult tá vált. Comenius nem érez te si ke res -
nek ma gyar or szá gi idennyelv-tanítását: lus tá nak ta lál ta di ák ja it. Mi u tán tud juk, hogy a
VIA-rendszerben kö zel 8000 szót kí vánt meg ta ní ta ni, ezen nem kell meg le põd nünk.
(Össze ha son lí tá sul: Lozanov 10 di a ló gus ból álló hír hedt szuggesztopédiájában mind -
össze 2000 szót ta nít.)

Comenius ere de ti sé ge, kre a ti vi tá sa, zse ni a li tá sa alig ha ta gad ha tó; köny vei és a ko ra -
be li le írá sok alap ján gya kor la ti nyelv pe da gó gu si te het sé ge sem von ha tó két ség be. Sze -
mé lye ki vá ló pél da arra, hogy ha gyo mány és egyé ni ség di a lek ti kus vi szo nyá ban idõn ként
az egyé ni ség felé is bil len het a mér leg nyel ve.

5. Az elsõ kanonizált módszer: a nyelvtani-fordító

Nincs a nyelv ta ní tás-tör té net nek még egy olyan mód sze re, ame lyet annyi tá ma dás ért 
vol na, mint a nyelv ta ni-for dí tó mód szert. Nincs még egy mód szer, ame lyet ennyi szer el -
pusz tí tot tak, és amely ennyi szer fel tá madt haló po ra i ból akár ere de ti kön tö sé ben vagy
mu táns vál to za tok ban. Ez az a mód szer, ame lyet úgy szo kás gú nyol ni, hogy a se gít sé gé -
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vel nyel vet ta nu lók még évek múl tán sem tud nak egy po hár vi zet kér ni a cél nyel ven.
Csak hogy a nyelv ta ni-for dí tó mód szer so ha sem vál lal ta, hogy be szé det ta nít! A mód szer
ere de ti cél ki tû zé sei a kö vet ke zõk:

• meg ta nít ol vas ni szó tár se gít sé gé vel;
• meg ta nít nyel vet ta nul ni a for dí tás mint tech ni ka se gít sé gé vel;
• meg ta nít írni mind két nyel ven a nyelv ta ni tu da tos ság se gít sé gé vel;
• meg ta nít egy men tá lis fe gye lem be tar tá sá ra, egy men tá lis gim nasz ti ká ra, amely

mind a nyelv ta nu lást, mind a nyelv hasz ná la tot fe gyel me zet ten vég re haj tott mû ve -
letso rok nak fog ja fel.

En nek kö vet kez té ben a di á kok ere de ti szer zõ ket ol vas tak (auk tor ol va sás), ami egy
gim ná zi u mi la tin tan me net ben je lent he tett vi szony lag könnyed köl tõ ket, mint Ho ra ti us,
Ovi di us, Lucretius, vagy szó no ko kat, mint Ci ce ro, vagy tör té net író kat, mint Sallustius
(akit már tá vol ról sem ke zel he tünk könnyed anyag ként). A mód szer nek az a deg ra dá ló -
dá sa, hogy tel jes szö ve gek vagy egy be füg gõ szö veg da ra bok he lyett egy ke mon da tok ra
vagy ki fe je zet ten mûvi szö ve gek re tá masz ko dott, csak sok kal ké sõbb kö vet ke zett be.

5.1. A nyelvtani-fordító módszer elõzményei, kialakulása, elmélete

A nyom ta tás meg je le né sé vel a köny vek ter je dé se, a köny vek ben a több nyel vû ség fel -
tû né se (szó tá rak, nyelv köny vek) nem csak a nyel vek kü lönb sé ge it tet te nyil ván va ló vá,
ha nem ez zel a ket tõs lá tás sal, idõn ként „sok sze mû ség gel” (vö. a nép sze rû, több nyel vû
Calepinus-szótárt) ál lan dó össze ha son lít ga tás ok ra sar kallt. A mód szer ta ni fegy ver tár szin te
már év szá zad ok óta ké szen állt, de hi ány zott a nyel vi bi zo nyos ság. A tu dat lan ság fa la it
elõ ször 15–16. szá za di gram ma ti kák pró bál ták le rom bol ni (vö. itt hon Sylvester, 1539), és 
a nyel vi elem zés ap ró lé kos sá ga – amely egé szen a Port-Royal gram ma ti ku sa i nak te vé -
keny sé ge i re nyú lik vissza – hoz zá já rult egy lo gi kus és kö vet ke ze tes ana li ti ka (Leib niz,
Descartes) ki ala ku lá sá hoz. Ez a kész te tés az össze ha son lí tás ra olyan erõs volt, hogy jó val 
a nyelv ro kon ság 19. szá za di le írá sai elõtt kí vül ál lók, Eu ró pá ba csöp pent la i ku sok zse ni á -
lis le írá so kat te het tek köz zé nyel vé sze ti meg lá tá sa ik ról (Saj novics, 1770; Gyarmathi,
1799). Ezek után nem cso da, hogy a nyelv ta ní tás a 19. szá zad ban Schlegel össze ha son lí tó 
nyelv ta ni szem lé le tét és az eti mo ló gi át is maga mö gött tud va a nyelv ta ni tu da tos ság ki -
fej lesz té sé nek irá nyá ba for dult, amely nek egyik leg jobb gya kor la ti tech ni ká ja a for dí tás,
amely mint egy ki buk tat ja az érin tett nyel vek csak rá juk jel lem zõ sa já tos sá ga it. Volt már
je len tõs szink rón és diakrón nyel vé szet, és azt is tud ták már, hogy a nyelv kon ven ció,
ame lyet uni ver zá lis (és ezért gyak ran spekulatíve, lo gi ka i lag ki kö vet kez tet he tõ) vo ná sa in
túl me nõ en egye di, csak is arra a nyelv re jel lem zõ sa já tos sá gok fû sze rez nek. A nyelv rõl
szó ló me ta fo rák élõ lényt sej tet nek, amely szü let het, vi rá goz hat, ki hal hat (Herder jó sol ta 
a ma gyar nyelv rõl). A lé nye gi, a köz pon ti meg gyõ zõ dés, amely hez min den iga zo dik, az a
tö ké le tes írás, ugyan is a ko ra be li szem lé let sze rint az írott nyelv a nyelv le het sé ges leg tö -
ké le te sebb for má ja. Cso da-e hát, hogy a nyelv ta ni tu da tos ság és a for dí tás mint tech ni ka
al kal ma zá sa mel lé be ke rült az írás kész ség fej lesz té se mint cél kép zet? Cso da-e, ha az
írás be li tö ké le tes ség je gyé ben nem csak a nyelv ta nár stan dard jai nor ma tí vak, ha nem a
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nyelv tan ok is ki fej tik lép ten-nyo mon, hogy mit sza bad és mit nem: elõ ír ják a nyelv pon tos
és kor rekt for má i nak hasz ná la tát. Eh hez per sze sza bá lyo kat kel lett al kot ni, a sza bá lyok
meg mond ják, mi a he lyes és mi a hely te len, ha pe dig va la mi hely te len, de még is lé te zik,
ak kor az ki vé tel. Le he tet len fel nem is mer nünk az óko ri nyel vi gon dol ko dás alap el ve it
eb ben: ami sza bá lyos, és min dig ugyan úgy vi sel ke dik, az analógiával ké pez he tõ, ta nul ha -
tó. Ami sza bály ta lan, az eb ben a be so ro lás ban ne ga tív do log nak tû nik, mint ahogy azt a
neve is mu tat ja: ano má lia. Az ano má li á kat is meg kell ta nul ni, ha egy szer a nyelv így mû -
kö dik. Némi rá fo gás sal te hát azt mond hat juk, hogy a nyelv ta ni-for dí tó mód szer tisz tább
for má i ban szin tén egy ol vas ta tó mód szer, ez az in ten zív ol va sás azon ban hal lat lan nyelv -
ta ni tu da tos ság gal pá ro sul (a ké sõb bi ol vas ta tó mód szer az ex ten zív ol va sást pár tol ta, és
nem tö re ke dett mély re ha tó nyelv ta ni tu da to sí tás ra).

A nyelv ta ni-for dí tó mód szert szá mos más név vel is il let ték: ne vez ték ha gyo má nyos
mód szer nek, amely nek egye sek sze rint az az alap ja, hogy tra di ci o ná lis nyelv ta non ala -
pul, má sok sze rint vi szont a me to di ká ja az, amely egy be gyûj töt te ko ráb bi év szá zad ok
osz tály ter mi ékes sé ge it. Ne vez ték klasszi kus mód szer nek is, amely nek új fent ta lál ha -
tunk két je len tés ré te get is: az egyik ár nya lat a klasszi kus nyel vek ta ní tá sá hoz kö tõ dik
(eb ben az eset ben e jel zõ az óko ri nyel vek, leg in kább gö rög, la tin, szanszk rit) ta ní tá sá -
ban szer zett gya kor lat ra utal. A klasszi kus mód szer el ne ve zés má so dik je len tés ár nya la ta
egy ko ri nép sze rû ség ében és örök vissza té ré sé ben ke re sen dõ, va gyis, hogy egy ko ron a
leg át fo góbb és leg is mer tebb mód szer volt. Mi vel nép ok ta tás ról (leg alább is mi fe lénk)
csak a 18. szá zad vé gé tõl be szél he tünk, a nyelv ta ni-for dí tó mód szer a 19. szá zad ban az is -
ko lák ba is be vo nult. Jel leg ze tes mód sze ré vé vált el sõ sor ban a kö zép is ko lák nak, ezért
egy idõ ben „gim ná zi u mi mód szer”-nek is hív ták. Tor na ter mi gya kor la tok ra em lé kez te tõ 
me to di kai ki dol go zott sá ga, rész le tes sé ge a po rosz kö zép is ko lák ban érte el csúcs pont ját,
így leg fõbb vo nu la ta alap ján „po rosz mód szer”-nek is ne vez ték. Ez az utób bi el ne ve zés
azon ban már gú nyos, és egy ér tel mû en a po rosz kö zép is ko lák ban ural ko dó – egyé ni di -
dak ti kai konst ruk ti vi tást nem igény lõ – köz pon to sí tott re gu lá ra vo nat ko zik.

A mód szer tör té nel mi elõz mé nye it olyan kor szak ok ban kell ke res nünk, ahol a nyelv -
tan de duk tív meg kö ze lí té se, va la mint a for dí tás a nyelv ta ní tás leg fon to sabb ele me i vé
vál tak. A for dí tás mint (tár sa dal mi lag hasz no sít ha tó) cél már ko ráb ban is fel buk kan a
nyelv ta ní tás tör té ne té ben. Rend kí vül fon tos volt pél dá ul a sok nyel vû bi ro dal mak ban
már az ókor ban is, de kü lö nö sen az i. e. 3. szá zad ban Ale xand ri á ban. Fon tos volt a re ne -
szánsz ban is a he lyi nyel vek meg je le né sé vel és ki fej lõ dé sé vel egy idõ ben, sõt, a for dí tás
is ko lai gya kor la ta ott buj kált az ún. vulgáriákban, ame lyek nek mó do sí tott for má it egé -
szen a 18. szá zad vé gé ig hasz nál ták az eu ró pai is ko lák ban. A 17. szá zad élénk, gaz dag
nyelv ta ní tá si gya kor la ta a 18. szá zad vé gé re két fõ irány ra sza kadt. Az egyik a nyelv vel
élõ kon tak tust tar tó, beszédcentrikus, ter mé sze tes mód szer, míg a má sik a rend sze res
nyelv tan ta ní tás, amely pa ra dig mák, táb lá za tok, sza bá lyok be vé sé sé bõl állt. A sza bály -
ma gya rá za tok a he lyi nyel ven foly tak, a la tin nyelv tan pe dig egy re in kább mér ce lett,
amely bõl ki in dul va a mo dern nyel ve ket meg kö ze lí tet ték. A la tin ta ní tás a men tá lis gim -
nasz ti ka te re pé vé vált, a be széd ta ní tás el sor vadt, a nyelv ta nu lás pe dig sza bá lyok be ma -
go lá sá ból és írá sos gya kor la tok ból állt, va gyis a nyelv tan ta ní tá sa sza bály ta ní tás sá egy -
sze rû sö dött.
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5.2. A nyelvtani-fordító módszer gyakorlata

5.2.1. Az osz tály te rem

Ma nap ság is akad nak olyan kül sõ kö rül mé nyek, ame lyek a nyelv ta nárt akar va-aka -
rat lan a nyelv ta ni-for dí tó mód szer hasz ná la ta felé ta szít ják. Az olyan is ko lák ban, az
olyan tan ter vek ben, ahol csak heti két órá ban, nagy di ák lét szám mel lett fog lal koz nak
egy nyelv vel egy ha gyo má nyos osz tály te rem ben, amely fõ ként fron tá lis ta ní tás ra al kal -
mas, a ta nár szin te pre desz ti nál va van a de duk tív meg ol dá sok ra. A nyelv rõl ta ní tás gyak -
ran a fal ra is ki ve tül, ahol fõ név- és ige ra go zás ok táb lá za tai kel te nek han gu la tot. A nyel vi 
la bo ra tó ri um hi á nya (vagy boj kot tá lá sa), az au di o vi zu á lis esz kö zök sze gé nyes sé ge vagy
hi á nya új fent olyan té nye zõ, amely az anya nyelv in ten zív hasz ná la tá ra kész te ti a ta nárt és 
di á kot egy aránt. Nyelv ta ní tás he lyett a nyelv rõl való ta ní tás té nyét a ta nár szi go rú hi ba ja -
ví tás sal igyek szik el len sú lyoz ni, így a nyelv he lyes ség – és az „ezen való lo vag lás” – a si ke -
res nyelv ta nu lás egye dü li, és majd nem ki zá ró la gos eré nyé vé vá lik. Ne ál tas suk ma gun kat:
itt és most a kom mu ni ka tív mód sze rek kel lõs kö ze pén a kom mu ni ká ció kény sze ré tõl
meg ret tent di á kok és ta ná rok a nyelv ta ni-for dí tó mód szer újabb, nem várt re ne szán szát
élik át. A hely ze tet sú lyos bít ja, hogy ma már alig akad ta nár és in téz mény, aki a klasszi -
kus nyelv ta nár kép zés ré sze ként ké pes a régi nyelv ta ni-for dí tó mód szer ri go lyái he lyett
az eré nye it is szak ér tõ mó don meg ta ní ta ni. (Az ilyen ta nár je löl tek pró bál ják az tán az
ige idõ ket de duk tív mó don ta ní ta ni az ál ta lá nos is ko la alsó ta go za tá ban.) Vi lá go san lát -
nunk kell te hát, hogy a  nyelv ta ni-for dí tó mód szer egyes ele mei mun kál nak min den
olyan pon ton, ahol a nyelv elem zé se for má lis, ahol a cél nyelv nyelv ta ná nak ta ní tá sa sza -
bá lyok is mer te té sé bõl áll, ahol a be gya kor lás fõ for má ja a két irá nyú for dí tás, ahol a ra go -
zá sok, szer ke ze tek pon tos sá ga fon to sabb, mint a fo lya ma tos be széd, ahol a be vé sés nek
szin te ki zá ró la gos esz kö ze a be ma go lás, a bif lá zás és a mne mo tech ni kai trük kök.

5.2.2. Tankönyvek

A ma ta ná rai még arra is ké pe sek, hogy az új és mo dern szem lé le tû tan köny ve ket a
régi mód sze rek kel ta nít sák. Más kér dés, hogy az új köny vek is gyak ran tar tal maz nak
olyan gya kor lat so ro kat, olyan meg ol dá so kat, ame lyek egy ál ta lán nem a kom mu ni ka tív
nyelv ta ní tás alap el ve i vel, ha nem in kább a nyelv ta ni-for dí tó mód szer el kép ze lé se i vel mu -
tat nak ro kon sá got. A klasszi kus nyelv ta ni-for dí tó tan könyv per sze egé szen más volt. El -
sõ sor ban a lec kék, azok te ma ti ká ja volt na gyon más: egy-egy lec ke egy-egy nyelv ta ni
prob lé mát bon col ga tott, és így az egész lec ke címe is va la mely nyelv ta ni rész te rü let.
A klasszi kus nyelv ta ni-for dí tó mód szer tan köny ve in kább mon da tok ra kon cent rál – egyes
hír hedt vál to za ta i ban már csak pél da mon da tokra, ame lyek ki fe je zet ten a be ve ze ten dõ
sza bály il luszt rá lá sá ra szol gál nak. Még ab ban az eset ben is, ha egy be füg gõ szö ve get ka -
punk, a szö veg mes ter sé ges, mert ki fe je zet ten a be mu ta tan dó új sza bá lyok ra, eset leg
sza vak ra irá nyul, azo kat min den kép pen meg akar ja ta ní ta ni. Funk ci o ná lis ré sze a lec ké -
nek a két nyel vû szó lis ta és egy nyelv ta ni gya kor lat sor, amely ben a leg gya ko ribb gya kor -
lat tí pu sok a kö vet ke zõk:

• ki egé szí té ses gya kor lat (hi ány zó vég zõ dé sek pót lá sa);
• át ala kí tá sos gya kor la tok (pél dá ul cse lek võ bõl szen ve dõ be, egyes bõl töb bes be stb.);
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• két irá nyú for dí tás (va gyis for dí tás cél nyelv re és for dí tás cél nyelv rõl);
• va la mint kér dé sek, amely re írás ban kell vá laszt adni.

5.2.3. Módszerek és tanítási menet

A tan óra gyak ran az zal in dul, hogy a di á kok az elõ zõ órán fel adott me mo ri tert kán -
tál ják, még hoz zá együtt és kó rus ban. Erre csön ge tés után rög tön rá zen dí te nek, és a fo -
lyo sók hosszá tól vagy a ta nár fris ses sé gé tõl függ, hogy med dig jut nak. A csu kott aj tók
mö gül ki hal lat szó zeng ze tes ver se lés a fo lyo són gya nút la nul el ha la dó kí vül ál lók szá má ra 
az in ten zív mun ka lát sza tát kel ti. Meg kell je gyez nünk, hogy ezt a bi zo nyos me mo ri tert
mo do ros sá ga és me to di kai ma ni e riz mu sa mi att igen sok tá ma dás érte. Egy do log azon -
ban bi zo nyos: a me mo ri zá lás ma is a nyelv ta nu lás mo tor ja, és tö me ges nyelv ta nu lá si el -
vá rá sok mel lett meg kell elé ged nünk a sze ré nyebb ta nu lá si for mák kal is (után zás, is mét -
lés), hogy va la mi cél nyel vû ki is jöj jön egy-egy sze ré nyeb ben be bú to ro zott ko po nyá ból.
Le het mo der ni zál ni a me mo ri ter tar tal mát a nép dal ok tól a ’rap’-ig, le het vál toz tat ni a
vissza adás stí lu sán, le het ver se nyez tet ni (vö. Comenius), mint hogy szá mos nyel vi já ték is 
performatív jel le gû. A régi me mo ri te rek vissza té rõ vo ná sa volt a fõ név-, ige- és mel lék -
név ra go zá sok vers szin tû bif lá zá sa. Az ilyen is mé tel ge tés jobb me to di ku sok ke zén nem
vált „abrakadabrá”-vá, ha nem két nyel vû szó be li táb lá za to kat (af fé le „recitativó”-kat)
ered mé nye zett. Egy sze rû for má já ban így szólt: No mi na ti vus: terra, a föld; Ac cu sa ti vus:
terram, a föl det; Ge ni ti vus: terrae, a föl dé stb. Egy agglutinatív nyelv bõl ki ka pasz ko dott
ma gyar nak meg sem kottyan hat még a zsú folt nak tet szõ flek tá ló nyel vek (pél dá ul orosz,
la tin, fran cia) ra goz ga tá sa. Ha vi szont va la mely hosszabb ki fe je zést vá lasz tunk (pél dá ul
oro szul olyan ki fe je zést, amely ben mu ta tó név más, szám név, mel lék név, fõ név egy ki fe je -
zés ben egye sül), és egy ilyet meg pró bá lunk vé gig vin ni a tel jes ra go zá son ma gyar meg fe le -
lõ i vel együtt, ak kor mind járt lát hat juk, hogy egy-egy ilyen gya kor la tot mi ért te kint het tek a
men tá lis gim nasz ti ka te re pé nek. Ha mind eze ket rend ha gyó sá gok kal is cif ráz zuk, az már
ön ma gá ban véve is nyel vi já ték (csak egy kis sé fá rasz tó).

A tan óra me ne té ben a me mo ri te rek fel mon dá sa nem fel tét le nül fe je zõ dött be itt,
ugyan is az elsõ sza kasz min dig az is mét lés. Az is mét lés so rán azon ban nem csak me mo ri -
te re ket kér tek szá mon, ha nem az elõ zõ ol vas mány gya kor la ta it, eset leg szö ve gét is fel -
idéz ték kér dés-fe le let for má já ban. A lec ke szö ve gé nek fel idé zé se így – mai mér cé vel –
túl kö zel ke rül a szó sze rin ti vissza adás kö ve tel mé nyé hez. Ami ó ta ez nincs, az óta vi szont
so kat ve szí tet tünk stí lus ban, il let ve an nak  ér zé ke lé sé ben, mint hogy nem kell egy éle ten
át em lé kez nünk a sza vak kal leg job ban bán ni tu dók igé nyes sé gé re. A me mo ri ter és az is -
mét lé sek után kö vet ke zett az új anyag be mu ta tá sa. Ne fe led jük, az új anyag va ló já ban
nem új anyag a nyelv ta ni-for dí tó rend szer ben ta nu ló diák szá má ra, ugyan is a ha gyo má -
nyok ér tel mé ben a lec ke szö ve gét a di ák nak már ott hon elõ re fel kel lett dol goz nia. Ez a
ha gyo mány egy ér tel mû en a kö zép ko ri „praelectio” fo lyo má nya, amely nek a lé nye ge az,
hogy a diák a lec ke szö ve gét elõ ké szí ti (pre pa rál ja), és eb ben a mun ká já ban elõ re nyom -
ta tott anyag: a commentum és a glossza se gí tik. (A commentum in kább a sza vak ra, egyes 
ki fe je zé sek re, nyelv ta ni ki vé te lek re vo nat ko zó ma gya rá zat, míg a glossza a sti lisz ti kai és
kul túr tör té ne ti meg jegy zé sek tár há za.) Ezért a lec ke be mu ta tá sa kez dõd he tett a ta nár
min tá nak szánt han gos ol va sá sá val, ame lyet azu tán a ta nu lók pró bál ko zá sai kö vet tek.
A han gos ol va sás te hát a he lyes ki ej tés biz to sí tá sá nak egyet len esz kö ze és egy ben szem -
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lél te té si for ma is (a nyelv ta ni-for dí tó mód szer órá in ne na gyon ke res sünk „szem lél te tõ -
esz kö zö ket”). A szö veg be mu ta tá sa után a szö veg fel dol go zá sa kö vet ke zett, eb ben a sza -
kasz ban ex po ná lód tak azok a nyelv ta ni prob lé mák – nyil ván va ló an nem vé let le nül –,
ame lyek az adott nyelv óra nyelv tan ta ní tá si cél jai, és ak kor ez volt a lé nyeg. A curri -
culumban a nyelv tan (elv ben fo ko za tos sá szelidített) elõ re ha la dá sa a fõ cél, a tan köny vi
szö veg csak il luszt rá ció eh hez a nyelv ta ni táj kép hez.

A nyelv ta ni je len ség ta ní tá sa hang sú lyo zot tan kü lön ál ló lé pés, ta ní tá sa az anya nyel -
ven tör té nik. Me ne te a sza bály sze rû ség be mu ta tá sa, ma gya rá za ta, pél dák kal való bi zo -
nyí tá sa, majd gya ko rol ta tá sa. Meg fe le lõ gya ko rol ta tást kö ve tõ en a tel jes ség örö kös
kény sze re mi att az „összes” ki vé tel be mu ta tá sá ra is sor ke rült. Ab ban az eset ben  pél-
dául, ha egy ige idõ meg ta ní tá sa volt a cél, ak kor az ige ki vá lasz tá sa után be mu tat ták an -
nak szó tá ri alak ját (a verbo-ját), és meg ál la pí tot ták, hogy eb bõl mond juk a har ma dik
ala kot fog juk fel hasz nál ni (rég múlt kép zé sé ben a múlt ide jû mel lék né vi ige név). A for -
mai sza bály azt is mer tet te, hogy az adott for ma mi lyen össze te võk bõl állt: ez kép let sze -
rû en fel írás ra ke rült. Utá na kö vet ke zett az adott igei for ma gya ko rol ta tá sa csak a kép zés
szint jén (ál lí tó, kér dõ, ta ga dó, kérd ve ta ga dó ala kok). Ké sõbb kö vet ke zett az adott ige -
alak hasz ná la tá nak ér tel me zé se, és itt is sor ke rült an nak pon tos el ma gya rá zá sá ra, hogy
mi lyen cse lek vést je löl het az adott igei for ma. Ek kor már a gya ko rol ta tás egész mon dat -
ban tör tént, azt kö ve tõ en, hogy a hasz ná lat sza bá lya it anya nyel ven rög zí tet ték és le is ír -
ták a gya kor ló fü zet be.

A na gyobb nyelv ta ni prob lé mák tisz tá zá sa után vissza tér tek a szö veg hez, és foly tat -
ták han gos ol va sás, in ten zív ol va sás, il let ve for dí tás se gít sé gé vel a szö veg ala pos feltá -
rását. Eköz ben ter mé sze te sen a sza vak, szó bok rok, ki fe je zé sek ta ní tá sá ra is sor ke rült.
Jobb me to di ku sok a ha gyo má nyos, két nyel vû, de vé let len sze rû szó tár fü ze tek he lyett
már ak kor is hasz nál tak szó faj ok sze rin ti szó tá ra kat, il let ve al fa be ti kus szó tá ra kat a kü -
lö nö sen fon tos rend ha gyó ki fe je zé sek vagy egész mon da tok rög zít he tõ sé ge és könnyû el -
ér he tõ sé ge vé gett. A min den rész let re ki ter je dõ fi gye lem és a jó ér te lem ben vett ger mán
ala pos ság igen ered mé nyes sé te he ti ezt a mód szert bal fél te ke-do mi nan ci á jú, nyel vi ana -
lí zis re haj la mos di á kok ese tén.

Az óra egész me ne té re jel lem zõ az, hogy a szó be li mun ka mi ni má lis, és min den le -
írás ra ke rül. Eb ben a szó be li mun ká ban is fron tá lis ta ní tás ér vé nye sül: a kér dé se ket a ta -
nár te szi fel, a di á kok vá la szol nak – ke vés a di ák-di ák kö zöt ti in ter ak ció. A mun ka jel le -
gé bõl adó dó an rit ka az az eset, hogy ha nincs har minc, negy ven, eset leg öt ven új szó
al kal man ként a diák szó tár fü ze té ben. A pre pa rált anyag ugyan is bõ vül az órán hal lott ki -
vé te lek kel, rit ka sza vak kal, il let ve a nyelv ta ni ter mi no ló gia cél nyel vi ki fe je zé se i vel. Iga zi
gya kor lás ra az órán ke vés idõ ma rad, azt is mond hat ni, hogy az a ke vés gya kor lás, ami
meg ada tik, be éke lõ dik a be mu ta tás fá zi sá ba, va gyis a be mu ta tás és gya kor lás mód szer ta -
ni lé pé sei egy be csúsz nak.

5.3. Híres és hírhedt szerzõk

A 19. szá zad de re kán a nyelv ta ni-for dí tó mód szer szin te az egész vi lá gon meg erõ sö -
dött. A min ta, ame lyet kö vet tek, a né met gim ná zi u mok szer ke ze te (hu mán/reál) és tan -
ter vei, amely arra a Po rosz or szág ban meg va ló sult két szin tû rend szer re nyú lik vissza,
ame lyet még Hum boldt dol go zott ki a har min cas évek de re kán. Szük ség volt arra, hogy
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az ál la mi tiszt vi se lõk nyel ve ket is mer je nek, és ugyan ez a gya kor la ti igény más or szá gok -
ban is fel me rült. Így lett az ide gen nyelv tan terv ál tal meg erõ sí tet ten is ko lai tan tárgy – és
ugyan ek kor in dult el a nagy szám ban kö ve telt is ko lai nyelv köny vek meg je len te té se.
Gyak ran nem is a té ve dé se ik ben még is újí tá so kat is hozó ere de ti szer zõk mér tek sú lyos
csa pást a nyelv ta nu lás/nyelv ta ní tás le he tõ sé ge i re (mint pél dá ul Meidinger, Ahn vagy
Ollendorf), ha nem az õket job bí ta ni szán dé ko zó, de az ere de ti el kép ze lé se ket túl zot tan
le egy sze rû sí tõ vagy be me re ví tõ epi go nok (mint pél dá ul Tiarks, Ploetz és Weisse).

Az egyik szer zõ ke se rû en így fa kadt ki: „Ez a mód szer a né met ok ta tás vad haj tá sa.
Min dent tu dunk a do log ról, de ma gát a dol got nem is mer jük.” (Rouse, 1925: 2.) Te kint -
ve, hogy ma guk a ta ná rok sem is mer ték az élõ nyelv hasz ná la tot, a for dí tás ta ní tá sá nak
fel sõ ha tá ra a sza bá lyok is me re té bõl ge ne rál ha tó mûvi for dí tás: a tan for dí tás. Rambeau
(1893: 324) így ír: „Ha tény leg va la mi jó for dí tást sze ret nénk, ak kor még a ta ná rok is
meg buk ná nak.” Eköz ben az is be bi zo nyo so dott, hogy a szó tár hasz ná la ta nem fel tét le -
nül meg bíz ha tó útja a je len tés át adá sá nak. Va ló já ban a nyelv tan ta ní tá sa sem volt sok kal 
jobb, pe dig ezt tar tot ták a mód szer erõs sé gé nek. A la tin ból ere dez te tett ha gyo má nyos

51

Ollendorf ma gyar ta ní tás ra adap tált nyelv könyv ének szó- és ki fe je zés lis tá ja a 154–155. ol da lon. (Ki -
ad ta: Robert Lampel, Pes ten, 1869-ben)



nyelv tan ez, amely be gyak ran csem pész tek be tu do mány ta lan és mes ter sé ges sza bá lyo -
kat vagy fel osz tá so kat, ame lyek a mo dern nyel vek re nem al kal maz ha tók. Tel jes ség re tö -
re ked tek, pe dig már Quintilianus le ír ta, hogy van nak a nyelv tan nak olyan ré szei, ame -
lye ket nem ér de mes ta ní ta ni. Comenius sze rint a ta nár ne annyit ta nít son a nyelv tan ból
amennyit õ tud, ha nem csak annyit, amennyit a diák ké pes fel fog ni. E régi böl cses sé ge -
ket a mai pe da gó gi ai nyelv tan pró bál ja meg va ló sí ta ni, de a nyelv ta ni-for dí tó mód szer a
le író nyelv tan tel jes is me re tét kö ve tel te meg. A nyelv le írás tech ni kai ki fe je zé se it is meg -
ta ní tot ták, a meg kö ze lí tés abszt rakt, de duk tív és túl zot tan rész le te zõ, még gyer me kek
ese tén is, akik pe dig még bi zony ta la nok az abszt rak ció és de duk ció fo lya ma ta i ban. Mi -
nél több sza bály és ki vé tel hal mo zó dott föl a diák tu da tá ban, an nál ke vés bé volt haj la -
mos el hagy ni anya nyelv ét. A túl ten gõ el mé let kö vet kez té ben el sor vadt a gya kor lás és e
for má lis mód szer egy re in kább nem a nyel vet ta ní tot ta, ha nem a nyelv rõl ta ní tott.

Ter mé sze te sen a nyelv ta ni-for dí tó mód szer ural ma ide jén is vol tak olya nok, akik
más sal pró bál koz tak. Hi á ba ta ní tott a köl tõ H. W. Longfellow élõ mó don, idiomatikusan 
neo la tin nyel ve ket, ha egy szer nem ez volt a kor di vat ja, és hi á ba volt el len vé le mé nyen a
Har vard ta ná ra, az elsõ nagy ame ri kai spa nyo los, Ge or ge Ticknor. Mód szer ta ná ban
(Lecture on the Best Methods of Teaching the Living Languages, 1833) olyan fon tos új
ele mek buk kan nak fel, mint a di á kok élet ko ra és a nyelv ta nu lás kö zöt ti össze füg gés; az
egyén hez adap tált mód sze rek; az egyet len he lyes mód szer le he tõ sé gé nek ta ga dá sa és az
arány ér zék pe da gó gi ai fon tos sá ga. Az eu ró pai te re pet azon ban né met ajkú szer zõk ural -
ták, akik me to di ká ju kat leg in kább a fran cia és az an gol mint ide gen nyelv ta ní tá sá ban ér -
vé nye sí tet ték. A to váb bi ak ban kö zü lük mu ta tunk be né há nyat.

A hí res szer zõk so rát Meidingerrel (1756–1822) kell in dí ta nunk, aki még a 18. szá zad
vé gén (1783) ki adott fran cia nyelv ta ni gya kor ló já ban sza kí tott az zal a ha gyo mánnyal,
hogy tel jes szö ve ge ket mu tas son be. Õ al kal maz ta elõ ször azt a mon dat köz pon tú nyelv -
ta ni-for dí tó szem lé le tet, amely ben tel jes szö veg he lyett a cél ba vett sza bá lyo kat pél da -
mon da tok kal ér zé kel te tik. Meidinger el kép ze lé se it Fick (1763–1821) vit te át az an gol
mint ide gen nyelv ta ní tá sá ra (1793) szin tén mondatcentrikus fel fo gást tük rö zõ gya kor ló -
köny vé vel. Meidinger és Fick el kép ze lé se it fi zi ka i lag is sú lyos bí tot ta Seidenstücker
(1765–1817) há rom kö te tes (1811, 1814, 1819 posz tu musz kö tet), ter je del mes nyelv köny -
ve i vel. Eb ben az idõ szak ban ezek a szin tén mondatcentrikus, egy más sal össze füg gés ben
nem lévõ mon da to kon gya ko rol ta tó nyelv köny vek vol tak a leg nép sze rûb bek. Ugyan ezt a 
stí lust foly tat ta a szá zad leg hír hed tebb szer zõ je, Ploetz (1819–1881), elõt te azon ban két
olyan újí tó ról kell szól nunk, akik nek szá mos ere de ti el kép ze lé se volt, leg alább is a nyelv -
ta nu lás rész le te it il le tõ en, ha az el mé le té vel ke vés sé fog lal koz tak is.

A né met–hol land ha tár vi dé ken fel nõtt több nyel vû aa che ni ta nár, Ahn (1796–1865)
arra a régi alap elv re cso dál ko zott rá is mét, hogy kez det ben in kább lep lez ni kell egy-egy
nyelv bo nyo lult sá gát az em be rek elõtt, mint sem hang sú lyoz ni. En nek kö vet kez té ben
olyan „egy sze rû” nyelv köny vek ki adá sá ra tö re ke dett, amely ben a hasz nos szó kin cset rö -
vid és könnyû mon da tok ban igye ke zett köz ve tí te ni, a nyelv tant pe dig rö vi den és túl zot -
tan le egy sze rû sí tett for má ban adta köz re. Da cá ra an nak, hogy mon da tai Howatt sze rint
(1984: 140) túl zot tan unal ma sak vagy szen ti men tá li sak, eset leg mo ra li zá ló ak a vik to ri á -
nus kor szel lem nek meg fe le lõ en, né me tek szá má ra írott fran cia és hol land nyelv köny vei
szá mos ki adást ér tek meg. Klasszi kus mûve, az 1834-es Praktischer Lehrgang zur schnel -
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len und leichten Erlernung der französischen Sprache, mind össze hat van nyolc lec két
tar tal maz hat van hat ol da lon, eb ben ti zen két na gyobb té mát dol goz fel, és ti zen két ol da -
lon sze re pel nek könnyû di a ló gu sok a hét köz na pi tár sal gás leg egy sze rûbb te rü le te i rõl.
Nyom da tech ni ka i lag min dig úgy he lye zett el egy-egy lec két, hogy a pá rat lan ol dal tar tal -
maz ta a nyelv ta ni sza bá lyo kat, a pá ros ol dal pe dig a gya kor la to kat. (Ahn ösz tö nös tö rek -
vé sét arra, hogy egy sze rû le gyen, né mi leg csök ken ti az a tény, hogy két év szá zad dal ko -
ráb ban Comenius már két egy szer re lát ha tó ol da lon he lyez te el ké pes nyelv köny ve i ben a 
lec ke anya gát – a több nyel vû ség, il let ve a kép-tárgy-szó szá mo zá sá nak és be azo no sít ha -
tó sá gá nak több le té vel.) Az ere de ti fran cia és hol land nyelv köny ve ket 1849-ben an gol ra
is adap tál ta, majd rend sze rét ol va só köny vek kel és tár sal gó köny vek kel bõ ví tet te. Nem
két sé ges, hogy Ahn el kép ze lé se mo dell ként szol gált más tan könyv szer zõk szá má ra, bár
tech ni kai ér te lem ben a nyelv köny vek félrevezetõek, mi vel a nyelv ta nu lás az õ ese té ben – 
több szer zõ egy be hang zó vé le mé nye sze rint – túl „könnyed”.

Ez a könnyed ség már tá vol ról sem jel lem zõ Ollendorf (1803–1865) mun ká i ra, aki
1838-as ere de ti mû vét (A New Method of Learning to Read, Write and Speak a Lan -
guage in Six Months) fran cia és olasz nyelv re is adap tál ta. A ha tal mas két kö te tes mun ka
ko ráb ban igen nép sze rû volt, szin te min den eu ró pai nyel ven hasz nál ták az ok ta tás ban.
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Ollendorf gaz da sá gi lag is ki ak náz ta mód sze rét: az adap tált vál to za tok ra ala poz va nem -
zet kö zi ki adó vál la la tot ho zott lét re, és így mun kái egész Eu ró pá ban el ter jed tek.

Ollendorf nagy ígé re te a nyelv ta ni tan me net fo ko za tos sá gá nak biz to sí tá sa. Ez a fo ko -
za tos ság in kább ösz tö nös vagy ha gyo má nyos, mint sem „lo gi kus”, ahogy azt Ollendorf ál -
lít ja (az ez zel kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok még ma sem tud nak sem mi meg bíz ha -
tót ál lí ta ni e kér dés ben). Ollendorf má sik alap el ve – bõ sé ges gya kor la tok biz to sí tá sá val – 
a kér dé sek sze re pé nek hang sú lyo zá sa. Sze rin te ugyan is a kér dé sek ben min dig ben ne van 
a vá lasz, csak „jól kell oda fi gyel ni”. Gya kor la ta i nak stí lu sát, ezt a ti pi kus beszéd érte -
lem- gyakorlat-stílust ké sõb bi nyelv köny vek ben is könnyen fel is mer het jük. A nyelv ta ni
for mák utá ni haj sza nem csak a rossz ér te lem ben vett struk tu ra liz mus ár nyé kát ve tí ti elõ -
re, ha nem olyan gram ma ti ka i lag eset leg he lyes mon da to kat pro du kál, ame lye ket vi szont 
egy anya nyel vû so ha sem mon da na ki (is mer jük Sweet hí res pél dá ját, amely egy gö rög -
órán hang zott el: a fi lo zó fus meg rán tot ta a tyúk alsó ál kap csát, Sweet, 1899: 73). A nyelvi 
non szensz és szür re a liz mus gyak ran fel kel tet te hí res köl tõk és írók ér dek lõ dé sét, a
„nyelv lec ke stí lus” iránt (pél dá ul: Krizoszton ön fe led ten csó na ká zott a hegy te tõn. Pity -
mal lat kor a fél lá bú tábornokné a ku tyá mat ker get te stb. – Weöres Sán dor stí lus pa ró di á -
ja). Ollendorf kö te té nek ma gyar adap tá ci ó ja az 1850-es évek ben je lent meg elõ ször, és
utá na még sok ki adás ban bõ ví tet ték, nyelv ta ni táb lá za tok kal, szó kincs lis tá val – sõt, te -
ma ti kus szó kincs lis tá val lát ták el.

54

Dr. Biró „mo der ni zált” nyelv ta ni-for dí tó mód sze re az Élõ Nyel vek Sze mi ná ri u mán (Biró, P. L., 1968)



A mód szer leg hír hed tebb szer zõ je, Ploetz (1819–1881) fran cia nyelv köny ve ket írt a
né met gim ná zi um szá má ra. Mun kái az 1850-es évek tõl kezd ve kö te le zõ tan köny vek, a
gyak ran alig fél ol da las lec kék rö vid sza bállyal és pél dabe mu ta tás sal kez dõd nek, majd
két irá nyú for dí tás sal vég zõd nek: a mon da tok mes ter sé ge sek és ezért ne vet sé ge sek, kö -
zöt tük szö veg össze füg gés nem vagy csak rész ben fe dez he tõ fel. (Az itt be mu ta tott ki len -
ce dik ma gyar ki adás a hu szon har ma dik ere de ti ki adás adap tá ci ó ja.)

A mód szer kí sér te tei még so ká ig vissza jár nak. Jó száz év vel ké sõbb Paul Lewis Biró
ana li ti kus mód sze ré ben a di á kok nyelv ta ni té mák ról tár sa log nak! (Akik már ilyen nyel vi
szin ten tár sa log nak, azok nak már nem je lent gon dot a kö tõ mód, ugye bár.)

5.4. A nyelvtani-fordító módszer értékelése

A nyelv ta ni-for dí tó mód szer – mint egy sé ges nyelv ta ní tá si el kép ze lés – a vál to zó tár -
sa dal mi igény, hely szín, kö rül mé nyek és em be ri té nye zõk ha tá sá ra – és egy vi szony lag
fej lett mód szer ta ni hát tér el le né re – je len tõs be szû kü léssel jött lét re. Ez a mód szer nem
te kin ti cél já nak a tel jes cél nyel vi kul tú ra el sa já tí tá sát, eb bõl csak az iro da lom meg is me -
ré sét tûzi ki cé lul. Ez az iro dal mi cél is mûvi, zárt vi lág ban lép szín re: az is ko lá ban. Mi vel
az iro da lom ol va sá sa a cél, a nyelv tu dás je len tés kö re a for dí tás ké pes ség re szû kül. Tör té -
ne ti leg ez a mód szer azt ígé ri, hogy – szem ben a sko lasz ti kus mód szer rel, ahol szin tén
meg volt az ol va sá si cél, de az egyén nek a maga ügyes sé gé bõl kel lett a spe ku la tív nyelv tan 
ka te gó ri á it egy új nyelv re al kal maz ni – ere de ti szö ve gek he lyett pél da mon da to kat al kal -
maz, és a gya kor lás szín te ré vé az is ko lát te szi. A pél da mon da tok kal szem lél te tett sza -
bály ma gya rá zat de duk tív, to tá lis nyelv tan ta ní tást je lent, amely for má lis nyelv elem zés sel
pá ro sul, va la mint pa ra dig mák, táb lá za tok, sza bá lyok, ki vé te lek töm ke le gé nek be ma go -
lá sá val. A nyelv órák szõr szál ha so ga tó kor rekt ség re tö rek võ vi lá ga egy for má lis kép zés
tor na ter mé vé vá lik, amely ben a nyelv a men tá lis gim nasz ti ka te re pe. A cél nyel ven fo lyó
kom mu ni ká ció nem is cél ja en nek a mód szer nek. Így vál hat az írás és az ol va sás el sõd le -
ges cél lá, a be széd el ha nya golt cél lá, míg a hal lás ér tés és a ki ej tés ta ní tá sa el ma rad. A ta -
nít ha tó ság axi ó mái kö zött sze re pel az a fel té te le zés, hogy a cél nyelv min den meg nyil vá -
nu lá sá nak meg van az anya nyel vi meg fe le lõ je. Az elem zés egyik moz ga tó ru gó ja az
anya nyelv és a cél nyelv ha son ló sá ga i nak, il let ve kü lönb sé ge i nek meg fi gye lé se. A cél -
nyelv for má i nak el sa já tí tá sa az el sõd le ges cél, és a kódcentrikusságba a nyelv ta ni tu da -
tos ság is be le tar to zik. A mód szer tanárcentrikus, a cso port bon tás szem pont já ból fron tá -
lis, a hi ba ja ví tás azon na li, a kor rekt ség re tö rek vés ma xi má lis. A vissza csa to lás ál ta lá ban
írás ban tör té nik: fel adat meg ol dás, vá lasz kér dé sek re és for dí tás. A be gya kor lás tech ni -
kái kö zött a for dí tá son mint fõ gya kor lá si for mán kí vül sze re pel még a szö veg ér tés kér -
dé sek kel való el len õr zé se; ki egé szí tõ tí pu sú nyelv ta ni gya kor la tok; a le xi kai mun ká ban
antonimák-szinonimák ke re sé se, szó bok ros szó kincs ta ní tás, va la mint a sza vak je len té sé -
nek és hasz ná la tá nak bi zo nyí tá sa pél da mon da tok se gít sé gé vel. A szó kincs és a nyelv tan
el sa já tí tott sá gá nak el len õr zé sé ben gya ko ri esz köz az ol va sott szö veg gel azo nos vagy ah -
hoz ha son ló címû tö mö rí tés, il let ve fo gal ma zás ké szí té se. A nyelv ta ni-for dí tó mód szer
or to do xi á já ban ne vel ke dett si ke res nyelv ta nu lót ál ta lá ban a kö vet ke zõ tu laj don sá gok
jel lem zik: óri á si is me ret hal maz a nyelv rõl, amely ke vés kész ség gel pá ro sul, a leg fej let -
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tebb kész ség az anya nyelv re for dí tás, a leg fej let le nebb a ki ej tés és a funk ci o ná lis nyelv -
hasz ná lat; a cél nyel vi for dí tá si kész ség las sú, mes ter kélt, csak nyelv ta ni kom pe ten ci át
tük röz; a vá lo ga tás a sze man ti kai me zõk ben és a sti lisz ti ká ban bi zony ta lan, a prag ma ti -
ka i ban nem ki elé gí tõ. A be széd kész ség nem csak csö ke vé nyes, ha nem ér zel mi leg is gá -
tolt. A rossz ki ej tés nem csak kog ni tív, ha nem már au di tív szin te ken sú lyos fél re ér té sek -
hez ve zet.

A mód szer ural mát nem csak az is ko la rend szer, ha nem kü lön fé le vizs ga rend sze rek is
tá mo gat ták (Ox ford Camb rid ge Local Examinations 1858, Ox ford Overseas Exami -
nations, 1860). An nak el le né re, hogy akad tak olyan li be rá lis gon dol ko dók, ki emel ke dõ
pe da gó gu sok, és ere de ti mód sze rek, akik és ame lyek a nyelv ta ni-for dí tó mód szer rel
szem be sze gül tek, egyed ural ma a 19. szá zad ban mind vé gig tö ret len nek mond ha tó. He -
ge mó ni á ját az óta szá mos mód szer hó dí tot ta el, je len lé te azon ban nap ja ink ban is nyil -
ván va ló, kü lö nö sen a szak nyelv ok ta tás ban vagy vizs ga-elõ ké szí tõ kur zu so kon.

6. Kiemelkedõ nyelvpedagógiai gondolkodók a 19. században
(Marcel, Prendergast, Gouin)

Nyelv ta ní tás-tör té ne tünk ben a tör té ne ti mód sze rek rep ro duk ci ó ja ere de ti tan köny -
ve ik, ko ra be li le írá sok és vissza em lé ke zé sek alap ján tör té nik. Elõ for dul hat, hogy a meg -
fe le lõ kö rül te kin tés sel vég zett ku ta tás sem jut tat el odá ig, hogy kel lõ rész le tes sé gû tény -
anyag áll jon ren del ke zés re ah hoz, hogy egy-egy mód szert res ta u rál junk. Fo ko zot tan
ér vé nyes ez olyan szer zõk ese tén, akik nek el kép ze lé se it nem sok szo ro sí tot ta sem mi fé le
is ko la rend szer (nem úgy, mint az elõb bi fe je zet ben fel so rolt szer zõk né me lyi két). Ép pen 
el len ke zõ leg: el kép ze lé se ik és azok gya kor la ti meg va ló sí tá sa már a maga ko rá ban el szi -
ge telt je len sé gek nek te kint he tõk. Ne künk azon ban min den kép pen fel kell tár nunk azo -
kat a szok vá nyos tól na gyon is el té rõ gon do lat me ne te ket, ame lyek nél kül nem ala kul hat
ki ben nünk egész le ges kép a 19. szá zad nyelv ta ní tá si el kép ze lé se i rõl. Kö zös vo ná suk
ezek nek a szer zõk nek az, hogy sej té se i ket, ösz tö nös ke res gé lé se i ket, in no vá ci ó i kat,
„köd szur ká lá sa i kat” rész ben iga zol ta az idõ. Olyan nyel vé sze ti, pszicholingvisztikai és
nyelv pe da gó gi ai el gon do lá sok ról van szó, ame lye ket csak kö zel száz év vel ké sõbb volt
ké pes meg fe le lõ en le ír ni a tu do mány. Mun kás sá gu kat a ko rán jött „hõ sök nek” ki já ró je -
len sé gek kí sér ték (vö. Comenius): mel lõ zés, meg nem ér tés, a meg ké sett fel is me ré sek és
heurékák dísz sor tü ze. Az sem vé let len, hogy leg több el kép ze lé sük szem be úszott az ár -
ral: nem vol tak a nyelv ta ni-for dí tó mód szer hí vei. A kö zü lük ki vá lasz tott há rom sze mély
egy for mán kö zös vo ná sa, hogy ko rán kény te le nek vol tak nyel ve ket ta nul ni, hasz nál ni,
majd ta ní ta ni, és ez a szen ve dély – füg get le nül ere de ti szak má juk tól – éle tük leg fon to -
sabb te vé keny sé gé vé vált.
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6.1. Claude Marcel (1793–1876)

Marcel egy fi a tal ko ri há bo rús sé rü lést kö ve tõ en egész éle té ben dip lo ma ta ként szol -
gált Ír or szág ban, a corki fran cia kon zu lá tu son. Kü lön fé le be osz tá sok ban egé szen a tisz -
te let be li kon zul cí mig vit te, 1850-ben a Be csü let rend Lo vag ja cí met is meg kap ta. Ko rán
je lét adta ki vá ló nyelv te het ség ének. Dip lo má ci ai mun ka kö rei mel lett is ma radt ener gi á -
ja arra, hogy nyelv is ko lát nyis son Corkban. Ere de ti el mé le ti mun kái (Marcel 1853, 1869) 
ne he zen hoz zá fér he tõ ek, és így „ra ci o ná lis mód szer”-nek ne ve zett nyelv ta ní tá si el kép -
ze lé se it gyak ran le egy sze rû sí tet ték, el tor zí tot ták. Töb ben az ol vas ta tó mód szer õsét lát -
ták ben ne, csak azért, mert Marcel hang sú lyoz ta, hogy a cél nyel ven 25-30 kö te tet kell el -
ol vas ni ah hoz, hogy meg fe le lõ jár tas sá got sze rez zünk. Marcel mód sze ré ben nincs szó
in ten zív ol va sás ról vagy egy sze rû sí tett ol va só köny vek rõl; nincs szó a le xi kai sze lek ció és
diszt ri bú ció alap el ve i rõl, ame lyek majd a West-féle ol vas ta tó mód szer sa já tos vo ná sa i vá
vál tak. (Ne fe led jük: ol vas ta tás sal maga a nyelv ta ni-for dí tó mód szer is fog lal ko zott,
egyik cél ki tû zé se volt.)

Marcel a Sweet elõt ti kor szak nagy sza bá sú nyelv pe da gó gi ai gon dol ko dó ja. Rej tély,
hogy mû ve it mi ért nem je len te tik meg fak szi mi le ki adás ban, ha son ló an ah hoz, ahogy
Sweet alap mû ve több mint fél év szá zad dal az ere de ti után új ból meg je lent az Ox ford
University Press gon do zá sá ban. Ha ugyan is Marcel mû ve i nek cí mét ki emel jük kon tex tu -
sá ból, és meg mu tat juk bár ki nek, aki a szak má ban já ra tos, az il le tõ könnyen azt gon dol -
hat ja, hogy va la mely 20. szá zad végi szer zõ vel áll szem ben: A nyelv mint a nem zet kö zi
kom mu ni ká ció és a szel le mi kul tu rált ság esz kö ze; il let ve A nyel vek ta nul má nyo zá sá nak
iga zi alap el vei, avagy az ide gen nyel ven való gon dol ko dás mû vé sze te. (E mo dern cí mek
da cá ra a köny vek ere de ti meg je le né se a ma gyar mû ve lõ dés tör té net re ve tít ve: 1853 – Vö -
rös mar ty: A vén ci gány és 1867 – a ki egye zés éve.)

Marcel ne vé hez szá mos új meg lá tás, ere de ti gon do lat kö tõ dik. Vol ta kép pen õ írta le
elõ ször az alap kész sé geket egy olyan osz tá lyo zás sze rint, amely kü lön-kü lön áb rá zol ja a
re cept ív és a pro duk tív kész sé ge ket (nála „impression” és „expression”). A négy alap -
kész ség ab ból adó dik, hogy mind a két ka te gó ri á ban van be szélt és írott vál to zat: így jön
lét re a négy alap kész ség le írá sa. Meg szív le len dõ, hogy a mód sze rek ha té kony sá gá nak
tár gya lá sa kor Marcel – szem ben ké sõb bi nyelv pe da gó gi ai gon dol ko dók kal – nem a kü -
lön fé le tu do mány te rü le ti hát tér fon tos sá gát em le ge ti, ha nem a sze mé lyi té nye zõk sze re -
pét hang sú lyoz za. Sze rin te a kép zés nek há rom fon tos té nye zõ je van: szü lõk, ta ná rok és a 
mód szer (saj ná la tos mó don azon ban a diák ezen a he lyen ki ma radt). Más hol – szem ben
a nyelv ta ni-for dí tó mód szer min den na pi gya kor la tá val – Marcel hang sú lyoz za a hal lás -
ér té si ké pes ség (a fül tré ning) je len tõ sé gét. A fo ko za tos ság el vé nek min de nütt ér vény re
kell jut ni, pél dá ul a di á kok csak már el ol va sott anya got ol vas sa nak fel han go san. Az is
alap elv Marcelnél, hogy be szél ge tést, be szél ge té si gya kor la tot csak olyan anya gok ból ki -
in dul va le het el in dí ta ni, ame lye ket a di á kok már ol vas tak. Meg gyõ zõ dé se sze rint az írás
ta ní tá sa a leg ke vés bé fon tos, a nyelv tant, a for dí tást, va la mint a szó tá rak hasz ná la tát ki -
mon dot tan ke rül ni kell (mind ez a ta ga dás a nyelv ta ni-for dí tó mód szer reg ná lá sá nak kel -
lõs kö ze pén fo gal ma zó dott meg).

Mód szer ta ná ban nem szállt kü lön vi tá ba sem a szin te ti kus, sem az ana li ti kus mód sze -
rek kel, úgy gon dol ta, hogy a jó mód sze rek egye sí tik a szél sõ sé ge ket. Hangosolvasási gya -
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kor la ta i ban elõ ször a ta nár ol vas sa fel a szö ve get, a di á kok csak hall gat nak, majd a ta nár
má so dik ol va sa ta és ki emelt hang sú lyo zá sa it kö ve tõ en a di á kok is ol vas nak, és igye kez -
nek utá noz ni a ta nárt. Tár sal gá so kat csak az ilyen, már han go san is ol va sott szö ve ge ken
le het in dí ta ni. Szö ve ge i ben több he lyütt utal arra, hogy a ter mé szet mód sze rét kell kö -
vet ni, amely el sõ sor ban után zá son ala pu ló el sa já tí tást je lent. A cél nyel vû ma gya rá za tot
min dig elõny ben ré sze sí tet te a for dí tás sal szem ben, tech ni kái kö zött sze re pelt Pestalozzi 
tár gyak kal ma ni pu lá ló mód sze re. (Eb ben a ko runk ra ak tu a li zált gya kor lat ban ez azt je -
len ti, hogy a ta nár egy tár gyat, az itt be mu ta tan dó pél dá ban egy CD-t ma ni pu lál, mi köz -
ben mu tat ja is azt, amit mond: Ez itt egy CD-tok. Mû anyag ból ké szült és könnyû. Most
be van csuk va, de ki nyi tom. Nem üres, ben ne van a CD. Meg nyo mom a szir mo kat és ki -
ve szem a CD-t. Így kell tar ta ni. A fé nyes ol da lá hoz nem sza bad hoz zá nyúl ni. Vissza te -
szem a CD-t a he lyé re. Be csu kom a to kot. Most te is meg pró bál ha tod stb. A tár gyak kal
tör té nõ ma ni pu lá lás több ször is fel tû nik majd a nyelv ta ní tás tör té ne té ben (vö. a di rekt
mód szer; a Gattegno-féle néma mód szer).

Le írá sai kö zött szá mos mo dern pszi cho ló gi ai, pszicholingvisztikai elv je le nik meg,
ame lye ket ter mé sze te sen anak ro niz mus az adott tör té ne ti kon tex tus ban ily név vel il let -
ni. Az vi szont bi zo nyos, hogy húsz axi o ma ti kus mód szer ta ni igaz sá ga kö zött igen el gon -
dol kod ta tó el kép ze lé se ket so rol fel. A nyol ca dik ban pél dá ul azt ál lít ja, hogy az agyat
mint egy ha ma rabb érin ti meg a meg ér tés, mint hogy a nyelv je lei tény le ge sen el jut ná nak
hoz zá (va gyis nem is azt ért jük meg elõ ször, hogy mit mon da nak az em be rek, ha nem in -
kább azt, hogy mit akar nak mon da ni). Ha son ló kép pen „ult ra mo dern nek” szá mít ha tott
a maga ide jé ben az a meg ál la pí tás, hogy az ol va sás agyi mû ve let, és eb ben a mû ve let sor -
ban az ol va só visz je len tést a szö veg be. A szö veg meg ér té sé nek fel tét elei te hát az em be -
rek ben van nak és nem a szö veg ben, va gyis majd hogy nem azt ál lít ja, hogy a szö veg csak
pa pír, fes ték, sza vak hal ma za, amely csak tõ lünk, az ol va sók tól lesz ér tel mes.

Marcel 1853-as alap mû ve a maga 850 ol da lá val két kö tet ben még az el szánt ol va só -
nak is ko moly ki hí vást je lent. Tu do má nyos je len tõ sé gén túl me nõ en di dak ti kai rész le tes -
sé ge a leg in kább meg ka pó. Bár Marcel mun kái ki vá ló nyelv pe da gó gi ai mes ter mû vek,
ha tá suk nem fe dez he tõ fel a szá zad vég me to di ku sa i nak, a re form mód sze rek ki öt lõ i nek
mun kás sá gá ban. Fel te he tõ leg nem is is mer ték.

6.2. Thomas Prendergast (1806–1886)

Prendergast – ha son ló an az elõ zõ fe je zet ben meg idé zett Marcelhez – éle té nek je len -
tõs ré szét kül föld ön, fur csa nyel vek közt élte le. Brit kor mány hi va tal nok volt, aki In di á -
ban, Madrasban élt, és meg ta nul ta a telugu és a hin dusz tá ni (hin di és urdu) nyel ve ket.
Jól meg fi gyel te, hogy mi ként sa já tít ják el anya nyel vü ket a gyer me kek, ám ké sõbb Ang li á -
ban le írt és pub li kált mód sze re leg in kább a mon da tok sza bá lyok alap ján tör té nõ ge ne -
rál ha tó sá gá nak meg sej té sé rõl lett hí res. 1864-es alap mû vét a hat va nas, het ve nes évek -
ben más nyel vek re is adap tál ta. Ké sõbb azon az ala pon tá mad ták rend sze rét, hogy
egy más sal össze nem füg gõ mon dat min tákban rej tet te el nyelv ta ni sza bá lyok ra foku -
száló mon da ni va ló ját, nem te rem tett va ló di kon tex tu so kat. Egész ta ní tá si rend sze re
rend kí vül ne héz kes – tan anya ga i ban a ta nít ha tó ság és ta nul ha tó ság kö ve tel mé nyei meg -
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kér dõ je le zõd nek. El kép ze lé se it még is ér de mes meg vizs gál nunk, mert egyes rész le te i ben 
di dak ti kai ta nul sá gok kal szol gál, a mon da tok ge ne rál ha tó sá gá nak elõ ve ze té sé ben pe dig 
egy szer re em lé kez tet a rég múlt idõk szubsz ti tú ci ós táb lá i ra és a má so dik vi lág há bo rú
utá ni struk tu ra lis ta nyelv tan ok (slot and filler grammars) szubsz ti tú ci ós elvû min ta mon -
da ta i ra; ugyan ak kor va la mit meg elõ le gez – egy faj ta naiv elõ kép ként – Chomsky transz -
for má ci ós-ge ne ra tív nyelv ta ná ból is.

Prendergast írta le elõ ször kö ve te lõ szük ség sze rû ség ként a sza vak vá lo ga tá sá nak kri -
té ri u ma it. Sze rin te csak az adott nyelv leg gya ko ribb sza va it sza bad ta ní ta ni (az ál ta la
ösz tö nö sen ki vá lasz tott 214 szó kö zül 96% va ló ban be ke rült az elsõ ezer be a ké sõb bi tu -
do má nyos szó kincs mé ré sek sze rint). Eze ket a leg gya ko ribb sza va kat hasz nál ta el sa já tí -
tan dó min ta mon da ta i ban (mastery sentences), ame lye ket evo lú ci óknak is ne ve zett (evolu -
tions). Úgy ke zel te eze ket a min ta mon da to kat, mint va la mi elõregyártott ele me ket,
ame lyek kel az a dol gunk, hogy ad dig gya ko rol juk és me mo ri zál juk õket, amíg bár mely
kö rül mé nyek kö zött azon nal és fo lya ma to san el nem tud juk õket mon da ni (ins tant
recall). E túl ta nu lásnak ter mé sze te sen a be széd fo lya ma tos sá gá ban van el vár ha tó ered -
mé nye, de ma gá ban a túl ta nu lá si jel leg ben (az is mét lés ben sem pon tat lan ság, sem he zi -
tá lás nem le het) a behaviourista nyel vi ma ga tar tás elõ ké pei sej le nek fel. Ke vés szót akar
ta ní ta ni, és vi szony lag ke vés mon da tot, de ezek ben a mon da tok ban gaz dag nyelv tannak,
va gyis sza bá lyok nak kel lett el he lyez ked ni ük, hogy a nyelv mû kö dé se meg fi gyel he tõ le -
gyen. Mon dat for ga tá sa i ból (az evo lú ci ók) ha tal mas rend sze re ket épí tett fel, ame lyek -
ben az egyes al kat ré sze ket (az adott sza va kat) szá mok kal je löl te. Így szám kom bi ná ci ók
se gít sé gé vel ké pes volt egész szubsz ti tú ci ós táb lá kat köz ve tí te ni. Az egyik ilyen 20 sza vas
mon dat ge ne rá to rá nak a hang za tos „La bi rin tus” ne vet ado má nyoz ta (lásd: Howatt,
1984: 160).

Prendergast más nyel vek re is adap tált köny ve i ben a kö vet ke zõ mód szer le írás sze re pel:

1. lé pés: Me mo ri zálj 5-6 mon da tot (amely meg kö ze lí tõ leg száz szó ból áll);
– sa já títsd el ezek nek a mon da tok nak a kor rekt ki ej té sét és tem pó ját;
– mind eköz ben köny ve ket nem sza bad hasz nál ni;
– a je len tést el ma gya ráz zák, de a nyelv tant nem;
– a mon da to kat ösz tö nö sen kell el sa já tí ta ni (unconscious mastery).

2. lé pés: Ta nul má nyozd az írá sos for má kat is.
3. lé pés: Ma ni pu láld a min ta mon da to kat, va gyis vál toz tasd át õket, cse réld ki ele me i -

ket, for gasd át õket más szer ke ze tek re.
4. lé pés: Gya ko rolj to váb bi mo del le ken.
5. lé pés: Ol va sás.
6. lé pés: Tár sal gás.
7. lé pés: For dí tás, de csak fel szí nes meg fi gye lés se gít sé gé vel, va gyis nem szû kebb ér -

te lem ben vett nyel vi ana lí zi sen ala pu ló rész le tes for dí tás ról van szó.

Nyil ván va ló, hogy a szó kincs csök ken té se, fo ko za tos ság ba ál lí tá sa elõ nyös Prender gast
mód sze ré ben, a mag mon da tok, a min ta mon da tok túl ta nu lá sa pe dig se gí ti a meg szó la -
lást. Kü lön ál ló mon da tai azon ban – együtt a mér he tet le nül sok nak tûnõ nyelv ta ni va ri á -
ci ó val – szin te át ha tol ha tat lan ná tet ték rend sze rét. Prendergast el kép ze lé sét a Labirin -
tusból ki emelt min ta mon dat tal ér zé kel tet jük.
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3. táb lá zat: Prendergast „La bi rin tus”-ának alap mon da tai (két tíz sza vas min ta mon dat for ga tá sai)

1.
His

(Nyer sen: Az õ

2.
servants
szol gái

3.
saw

lát ták

4.
your
a te

5.
friend’s

ba rá tod(nak az)

6.
new
új

7.
bag

tás ká ját

8.
near

kö ze lé ben

9.
our
a mi

10.
house.

há zunk nak.)

11.
Her

(Nyer sen: Az õ

12.
cousins

uno ka test vé rei

13.
found

megtalálták

14.
my

az én

15.
sister’s

nõvérem(nek a)

16.
little
kis

17.
book

köny vét

18.
in

19.
their
az õ

20.
carriage.

ko csi juk ban.)

Mon dat va ri á ci ók (evolutions) a fen ti min ta mon da tok ból:

1. 2. 3. 4. 5. 7. ;
11. 2. 13. 4. 17. 18. 9. 6. 7. ;
11. 2. 3. 4. 5. 6. 17. 18. 19. 20. ;
11. 12.13. 14. 7. 8. 9. 10. ;
stb. (kö zel öt száz va ri á ció!)

Prendergast rend sze ré ben több év ti zed del a di rekt mód sze rek vi lág mé re tû hó dí tá sa
elõtt a mo dern nyelv ta ní tá si irány za tok meg le põ en sok alap prob lé má ja ex po ná ló dik.
Maga a ge ne rá lás majd a kog ni tív mód szer ben nyer más faj ta ér tel me zést, vi szont a ki vá -
lasz tan dó mag mon da tok prob le ma ti ká já val a maj da ni struk tu ra lis ta mód sze rek is kény te -
le nek szem be néz ni. Az egy sze rû ség re tö rek vést és a mi ni mum szó kincs fel ál lí tá sát né hány
év ti zed del ké sõbb majd West szor gal maz za; a nyelv lé nye gé nek, mag vá nak, mik ro koz -
mo szá nak a fel fe dé se és az eb bõl való ki bon ta koz ta tás pe dig majd Palmer rend sze ré ben
is meg fi gyel he tõ. Prendergast sok szem pont ból ké sõb bi mód sze rek elõ fu tá rá nak te kint -
he tõ, aki ta ní tá si el já rá sa i nak ki dol go zott sá gá val, szél sõ sé ges sé gé vel és zárt sá gá val még -
is in kább el ri asz tot ta eset le ges kö ve tõ it. Mun ká i nak ere de ti sé gé re, út tö rõ jel le gé re csak
a ké sõb bi mód sze rek tün dök lé se és bu ká sa su gár zott némi fényt.

6.3. François Gouin (1831–1896)

Gouin ere de ti leg a fi lo zó fia iránt ér dek lõ dött és ta ná rai ta ná csá ra hagy ta el Caent,
ahol ta ní tott is, de köz ben egye te mi ta nul má nyo kat is foly ta tott. Ber lin be ké szült, de
meg állt Ham burg ban, hogy meg ta nul jon né me tül, és ek kor szem be sült a prob lé má val
– már mint a nyelv ta nu lás sal –, ame lyet rész le te sen le is írt alap mû vé ben (Gouin, 1880).
Sem a ko ra be li mód sze rek, sem a ko ra be li tan anyag ok, sem az a sa ját el kép ze lé se, hogy
a-tól z-ig be vág ja a szó tá rat, nem vál tot ták be a si ke res nyelv ta nu lás meg va ló sít ha tó sá gá -
hoz fû zött re mé nye it. Ta nul má nyai be fe je zé sét kö ve tõ en egy ide ig Ber lin ben mû kö dött
mint fran cia ta nár, de volt a ro mán kor mány szak ta nács adó ja is. Ké sõbb Ang li á ba uta -
zott, majd le te le pe dett Genf ben, ahol nyelv is ko lát ho zott lét re, és ahol ere de ti leg ma -
gán ki adá sú, már hi vat ko zott tan tárgy-pe da gó gi ai mûve meg je lent. Bár ké sõbb Norman -
diában és Pá rizs ban is mint né met pro fesszor mû kö dött, nyelv is ko lái el ter jed tek a kör nye zõ
or szá gok ban, kü lö nö sen Ang li á ban. Nem le het tud ni, hogy Gouin járt-e Ame ri ká ban
(vagy vi szony lag ko rai ha lá la meg aka dá lyoz ta eb ben), de két ség te len tény, hogy mód sze -
rét is mer ték az At lan ti-óce án má sik part ján is.
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Az ere de ti Gouin-módszer neve el fo ga dot tan a so ro za tok mód sze re. Meg szü le té sé -
rõl unos-un ta lan hall hat tuk a tör té ne tet, mi sze rint a szer zõ uno ka öccse ki rán du lást tett
egy ma lom ban, és az ott lá tott ese mé nyek na gyon fel lel ke sí tet ték. Lel ke se dé sét lát va
szü lei el ké szí tet ték a ma lom és a hoz zá tar to zó tár gyak ki csi nyí tett vál to za ta it, és ezt kö -
ve tõ en a „kis mol nár” vé gig ját szot ta a ma lom ban lát ha tó fo lya ma to kat úgy, hogy még
nyö gött is hoz zá a zsá kok ci pe lé se kor. Szer zõnk nek ak kor tá madt „meg vi lá go so dá sa”,
ami kor rá jött, hogy uno ka öccse a mon da tok ban min dig az igét hang sú lyoz za, az ige az
iga zán fon tos, és er rõl em lék szik – leg alább is lát szó lag – a cse lek vé sek sor rend jé re. In nen
ered az tán az a vég kö vet kez te tés, hogy a Gouin-sorok lé nye ge az igék hang sú lyo zá sa és
ta ní tá sa, va la mint a kü lön fé le cse lek vé sek so ro za tok ra, cse lek vés so rokra bon tá sa. En nél 
azon ban na gyobb se gít ség is ada tik an nak a gya kor ló ta nár nak, aki Gouin mód sze rét
pró bál ja fel ele ve ní te ni, ugyan is a Gouin-sor egy ha tal mas ter het vesz le a meg fe le lõ kép -
ze lõ e rõ vel fel ru há zott ta nu ló vál lá ról: a me mo ri zá lást, a más kor gyak ran csak vé let len -
sze rû en egy be tar to zó mon dat- vagy szö veg hal ma zok be ma go lá sá nak ter hét. Ha nem
len ne anak ro nisz ti kus túl zás, a jó el kép zel he tõ ség ér de ké ben a Gouin-sorozatokat ne -
vez het nénk „sztroboszkóp”-módszernek is. Ar ról van szó ugyan is, hogy min den egy sé -
ges cse lek vés fo lyam fel bont ha tó ele me i re, ha a fo lya ma tos cse lek vé se ket – meg sza kí tá -
sok kal, mint a sztroboszkóp – apró rész le te i re bont juk és így áb rá zol juk. A meg fe le lõ
vi zu á lis fan tá zi á val ren del ke zõ ta nu ló szá má ra egy-egy sok szor lá tott cse lek vés sor meg -
ad ja a cse lek vé sek sor rend jét (bon tá sok ban is), ezért nincs szük ség arra, hogy a 20-25
mon da tot egy más hoz ké pest ma gol ja be – elég csak a cse lek vést ma gát el kép zel nie.
A történések be vé sé sé nek ter hé tõl így fel sza ba dult ta nu lói me mó ria va ló ban kon cent -
rál hat az igé re, vagy eh hez a cse lek vés hez kap cso ló dó leg fon to sabb ki fe je zé sek re, és így
meg fe le lõ tech ni kák kal rö vid idõ alatt meg le põ en nagy szó kin cset le het el sa já tí ta ni szó -
be li gya kor lás sal.

A mód szer fel te he tõ leg csak meg sej tett, de nem tu da tos moz ga tó ru gó ja a dra ma ti zá -
lás. Az a tény, hogy a cse lek vé se ket el kell ját sza ni, és a cse lek vés sel egy idõ ben kell mon -
da ni a rá juk vo nat ko zó ki fe je zé se ket, olyan fi zi kai te vé keny ség kö ze pet te vég zett ta nu lást,
me mo ri zá lást je lent, ame lyet a nyelv ta ní tás-tör té net nek sem mi kép pen sem tu da tá ban
lévõ ame ri ka i ak majd nem száz év vel ké sõbb újra fel fe dez nek (Asher és Postovsky cse le -
ked te tõ mód sze rei). Õk azon ban már tá masz kod hat tak arra a kí sér le ti pszi cho ló gi ai
ered mény re, hogy a fi zi kai moz gás ál tal kö rül vett me mo ri zá lás ha té ko nyabb, mint a
moz gás men tes be vé sés, amely rõl per sze Gouinnek fo gal ma sem le he tett.

Gouin meg ol dá sa it, idõn ként ho má lyos ma gya rá za ta it meg le he tõ sen sok fél re ér tés,
fél re ér tel me zés kö vet te. Csak azért, mert a di rekt mód szer is al kal ma zott ké sõbb a
Gouin-sorokra em lé kez te tõ cse lek vés so ro kat, nem je len ti azt, hogy a do log for dít va is
igaz. Gouint ugyan is töb ben a di rekt mód szer elõ fu tá rá nak te kin tet ték, ez azon ban té -
ves. Gouin egy nyel vû osz tá lyok ban nem volt cél nyel vû, cse lek vés so ra it elõ ször anya nyel -
ven mu tat ta be, és utá na gya ko rol ták – meg fe le lõ ér tett ség mel lett – a cél nyel ven. Eb bõl
ki de rül, hogy egy szó be li for dí tá sos mód szer rel ál lunk szem ben. E szó be li ség da cá ra
Gouin nem na gyon tö rõ dött a ki ej tés sel, szó kincs-el sa já tí tá si igé nyei pe dig egye ne sen
elképesztõek (a szám egyéb ként egye zik Comenius el vá rá sa i val: a Gouin-sorokban kö -
zel 8000 szó sze re pel).
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Ami kor az 1880-as fran cia nyel vû ma gán ki adást 1892-ben az an gol ki adás is kö vet te
(The Art of  Teaching and Learning Languages – A nyel vek ta ní tá sá nak és ta nu lá sá nak
mû vé sze te), a Gouin-iskolák már hasz nál ták a rész le te sen ki dol go zott Gouin-soro za -
tokat. A leg tel je sebb rend szer sze rint egy szett ben vagy vá lo ga tás ban mi ni mum 15, ma xi -
mum 30 mon dat sze re pelt. Egyet len egy so ro zat ban 50 ilyen mon dat sor for dult elõ. A so -
ro za tok pe dig – néha több is együtt – összes sé gük ben öt na gyobb té ma kör be tar toz tak
(az ott hon; em ber és tár sa da lom; élet a ter mé szet ben; tu do mány; fog lal ko zá sok). E te -
ma ti ka egy aránt su gall régi en cik lo pé di kus ha gyo má nyo kat, más fe lõl már meg je len nek
ben ne a mo der nebb té mák is. Mind et tõl füg get le nül egy sze rû szor zás sal is ki de rít he tõ,
hogy mi lyen am bi ci ó zus mód szer volt az övé: a kö zel 50 000 mon dat hoz nyol cez res szó -
kincs szük sé gel te tett. Klasszi kus nyelv ta ní tás-tör té ne tek (pl. Titone, 1968) „Az ajtó ki -
nyi tá sa” vagy „Fát ha so gat a cse léd lány” címû so ro za tok kal ér zé kel te tik az ese mény
mik ro szko pi kus cse le ke de tekre bon tá sá nak le he tõ sé ge it (az ajtó felé sé tá lok, egy re kö -
ze lebb ju tok az aj tó hoz, el érek az aj tó hoz, meg ál lok az aj tó nál, ki nyúj tom a ke zem, meg -
fo gom a ki lin cset, le nyo mom a ki lin cset, ki nyi tom az aj tót, ma gam felé hú zom az aj tót, az 
ajtó meg moz dul, az ajtó el for dul a zsa né ro kon, az ajtó to vább for dul, szé les re ki tár tam
az aj tót, el en ge dem a ki lin cset és …). Egy ilyen cselekvésfelsorolás más el kép ze lé se ket is 
fel éleszt het ben nünk, ez pe dig a cse lek vés hi te les sé gének kér dé se, ab ban az ér te lem ben, 
ahogy azt an nak ide jén Sztanyiszlavszkij hasz nál ta szí ni is ko lás ok ta ní tá sá ban. A szí nész -
je löl tek nek is ugyan úgy el kel lett kép zel ni ük a cse lek ményt, mint ahogy egy Gouin- so -
rozat rep ro du ká ló i nak. Az ilyen le bon tás ugyan igé nyel némi fan tá zi át, de az egy be nem
füg gõ mon da tok vagy a za va ros tör té ne tek be ma go lá sá tól min den kép pen meg me ne kít.

Gouin el já rás rend je, „mód sze res me ne te” a kö vet ke zõ volt:

– ma gya rá za tok az anya nyel ven (a je le net, a je le net té má ja, a cse lek vés sor le het sé -
ges ki vi te le zé se);

– a cse lek vés sor elõ adá sa és az ese mé nyek szink rón le írá sa cél nyel ven;
– a cse lek vés sor fel da ra bo lá sa és az egyes rö vi debb rész le tek több szö ri elõ adá sa;
– a kel lõ en gaz dag és több szö ri is mét lést kö ve tõ en a szó be li anyag rög zí té se írásban.

Fi gyel jük meg még egy szer a sztroboszkópeffektus me mó ria könnyí tõ ha tá sát a már
em le ge tett Gouin-eredetiben: „A szol gá ló lány fát vág”.

A szol gá ló lány megy és meg ke re si a fej szé jét; elõ vesz egy fa ha sá bot; oda vi szi a tõ -
ké hez; le tér del a tõke mel lé; el he lye zi a fa ha sá bot füg gõ le ge sen a tõ kén; fel eme li fej -
szé jét; le sújt a fej szé vel; a fej sze ha sít ja a le ve gõt; a fej sze éle be le vág a fa ha sáb ba; a
fej sze foka el tû nik a fá ban; a fej sze ket té ha sít ja a fa ha sá bot; a két da rab le zu han a
föld re; a szol gá ló lány fel ve szi ezt a két da ra bot, és új ból szét vág ja õket a kí vánt mé re -
tek re; fel áll a tõke mel lõl; vissza vi szi a fej szét a he lyé re.

A Gouin-sorok ma is ra gyo gó an hasz nál ha tók, ter mé sze te sen mo der ni zál ni kell tar -
tal mu kat. Ki vá ló an al kal ma sak me mó ria fej lesz tés re, se gít sé gük kel na gyon könnyû ta ní -
ta ni a szok vá nyos cse lek vé se ket, il let ve a szok vá nyos cse lek vé sek és az egy sze ri cse lek vés 
kont raszt ját kü lön fé le ige idõ-össze füg gé sek kel tar kít va. (Pél dá ul: Mr. Abbott, a ban kár
min den nap öt óra kor ér haza. Háza elõtt oda húz a jár da szé lé hez és ki ug rik sport ko csi já -
ból. Min dig kint hagy ja a ko csit, lus ta be vin ni a ga rázs ba. Tás ká já val a be já ra ti ajtó felé
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tart, és ami kor oda ér, jobb ke zé vel egy kul csot vesz elõ a zse bé bõl. Be il lesz ti a kul csot a
zár ba, két szer el for gat ja az óra mu ta tó já rá sá val el len ke zõ irány ba, és be lö ki az aj tót. Le -
dob ja a tás ká ját a sa rok ba, lá bá val be rúg ja az aj tót, és egye ne sen a nap pa li ba megy, ahol
be kap csol ja a té vét. A bár ból tölt ma gá nak egy whis kyt jég gel, dup la szó dá val, és leül a
ka ros szék be. Nem kap csol ja be a szá mí tó gép ét, nem hall gat ja le az üze ne te ket, nem vá -
la szol a te le fo nok ra, de min den nap so ká ig fent van, és csak ké sõn fek szik le stb. A ta nár
meg kér dez he ti: mit csi nál Mr. Abbott min den nap? Erre kö vet kez het a szó be li, a hal lot -
ta kon ala pu ló rep ro duk ció. Ami kor a szok vá nyos cse lek vé se ket be mu ta tó, je len ide jû le -
írá sok jól men nek, át vált ha tunk a múlt be li tör té net re: mit csi nált Mr. Abbott teg nap?)

A Gouin-sorozatok elõ nye töb bek kö zött az, hogy a tel jes mon da tok meg fe le lõ kon -
tex tus ba, egy szi tu á ci ó ba van nak il leszt ve, amely ér tel mes sé te szi az ab ban meg nyil vá nu -
ló cse lek vést, és így a dra ma ti zá lás se gít sé gé vel ki fe je zet ten ver bá lis vi sel ke dést ala kít ha -
tunk ki. Ön ál ta tás len ne azt gon dol ni, hogy a Gouin-sorozatok mon da ta i nak sem mi
kö zük a ké sõb bi drilleztetésekhez. Nem csak szó be li vi sel ke dé sek ki ala kí tá sá ról van szó,
ha nem az adott szi tu á ci ó ban az adek vát for ga tó köny ve ket is el sa já tít juk. Eb bõl a szem -
pont ból a Gouin-sorok dra ma ti zált sá ga óri á si elõny, ame lyet még az sem ár nyé kol be,
hogy Gouin ha tal mas, nem sze lek tált szó kin cset hasz nált, és a ki ej tés vagy a szem lél te tés
fon tos sá gá nak ke vés sé volt tu da tá ban. Annyi ban azon ban nem tért el az ural ko dó kor -
társ mód sze rek tõl (pon to sab ban az egyed ural ko dó nyelv ta ni-for dí tó mód szer tõl), hogy
a szó be li for dí tás tech ni ká it túl zot tan gyak ran hasz nál ta. Öt le te i nek ere de ti sé ge azon -
ban alig ha vi tat ha tó, cse lek vés so rai bár mely kor társ mód szer be meg fe le lõ en be épít ve
frissítõleg hat nak.
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III. NYELVTANÍTÁSI ELMÉLETEK, MÓDSZEREK,
ELJÁRÁSOK A 20. SZÁZADBAN

1. A direkt módszer

1.1. Elõzmények

Mint em lé ke ze tes, a nyelv ta ni-for dí tó mód szer egyed ural ma – kü lö nö sen az is ko la -
rend szer ben – a 19. szá zad de re ká tól vá lik egy ér tel mû vé. Ugyan ak kor azt is meg ál la pít -
hat juk, hogy a „más ként gon dol ko dók” leg ki vá lóbb jai ugyan eb ben az idõ szak ban áll tak
elõ ere de ti el kép ze lé se ik kel (Marcel, 1853 és1869; Prendergast, 1864; Gouin, 1880). Az
elõb bi ek ér de me it már ko ráb ban tár gyal tuk, sze mel jünk ki most egy olyan ket tõst:
Henesst és Sauveurt, akik gya kor la ti nyelv ta ní tá suk kal kö zel hoz ták azt az idõ sza kot,
ame lyet a nyelv ta ní tás-tör té net ben re form moz ga lom ként szo kás le ír ni (1880 és 1900 kö -
zött). Ez a két év ti ze des idõ szak ve ze tett ah hoz, hogy annyi év, sõt év szá zad után a nyelv -
ta ní tás ban gyö ke res for du lat áll jon be: a beszédcentrikus nyelv ta ní tás át tö ré se, amely jó -
for mán a re ne szánsz óta nem volt di vat ban. Azért ér de mes szem ügy re ven nünk e
ta nár pá ros mû kö dé sét, mert né hány év vel ké sõbb egy bi zo nyos Berlitz az õ nyom do kuk -
ban lép del ve ért el vi lág ra szó ló si kert nyelv is ko lá i val.

Heness és Sauveur mû kö dé se a ta ní tás nak egy olyan ter mé sze tes és köz vet len fel fo -
gá sá ba il lik bele, amely nek ko ráb ban Montaigne, Clenard és fõ ként Pestalozzi le het tek
kép vi se lõi. Heness tény le ge sen hasz nál ta is Pestalozzi tár gyak ma ni pu lá lá sán ala pu ló
tech ni ká ját: stan dard né me tet ta ní tott a di a lek tu so kat be szé lõ né met gyer me kek nek a
dél né met tér sé gek ben. Alig ha nem eb bõl fej lesz tet te ki a né met mint ide gen nyelv ta ní tá -
sá ra szol gá ló mód sze rét, ame lyet volt is al kal ma gya ko rol ni, ami kor 1865-ben a Yale
Egye tem ok ta tó i nak gyer me ke it ta nít hat ta. Si ke res sé ge arra ösz tö nöz te, hogy sa ját
nyelv is ko lát nyis son. Eh hez azon ban – gaz da sá gi okok ból – szük sé ge volt egy olyan part -
ner re, aki ké pes volt a fran ci át ide gen nyelv ként ta ní ta ni. Így lelt rá Sauveurre New
Havenben. 1869-ben már együtt köl töz tek Bos ton ba, ahol meg ala pí tot ták a mo dern
nyel vek is ko lá ját, amely ben száz órás in ten zív kur zu so kat tar tot tak négy és fél hó na pon
át (öt na pon át napi két óra). A het ve nes évek ben pub li kál ták is ta pasz ta la ta i kat,
Sauveur fran ci á ul, Heness né me tül (Be ve ze tés az élõ nyel vek ta ní tá sá ba nyelv tan és szó -
tár nél kül). Sauveur jegy ze tei kü lön is meg je len tek az ál ta la hasz nált tár sal gá sok ból
(Causeries, 1874). Sauveur rend kí vül lel kes és hoz zá ér tõ ta nár volt, tár sal gá sa olyan,
amely a locke-i alap el vek re em lé kez te ti az ol va sót: a nyel vet bele kell be szél ni a gyer -
mek be. Sauveur tár sal gást in dí tott fran ci á ul olya nok nak, akik egy szót sem vagy csak na -
gyon ke ve set tud tak fran ci á ul. Re mek elõ adói ér zék kel, kom mu ni ka tív ké pes sé gek kel
meg áld va egyik ked venc fo gá sa az úgy ne ve zett ko moly kér dés volt, amellyel drá mai ha -
tást volt ké pes el ér ni a sok-sok ba dar ság (köz hely) kö ze pet te. Íme egy tár sal gásrész let a
Causeries ti ze dik fe je ze té bõl a tár sal gás stí lu sát il luszt rá lan dó: „Két fü lünk van fe jünk
mind két ol da lán. A fül a hal lás szer ve. Hall Ön en gem? Igen, hal lom. Sze ren csé sek va -

65



gyunk, hogy ké pe sek va gyunk hal la ni. A sü ke tek nem hal la nak, õk sze ren csét le nek. De
bol dog ta la nok is? Nem tu dom. Rend ben. A sze ren csét le nek nem fel tét le nül bol dog ta la -
nok. Hal la nak az idõs em be rek? Igen, töb bé-ke vés bé. Né hány idõs em ber majd nem tel -
je sen sü ket. De van nak olya nok is, akik tel je sen sü ke tek.” (Idé zi Howatt, 1984: 199.)

Nyil ván va ló, hogy a tit kos tu dás egy ilyen óra ve ze tés mel lett a szö veg ér tel mes sé gé -
nek egy be tar tá sa, a gya kor lás és a kér dé sek olyan meg fo gal ma zá sa, hogy azok egy más -
ból kö vet kez ze nek, egy más ból forr ja nak ki. Sauveur ter mé sze tes mód sze ré ben szá mos
olyan vo nást le het meg fi gyel ni, amely majd a di rekt mód sze rek me to di ká já ban újra fel -
fe dez he tõ: hogy maga a kon tex tus ta nít, akár kép, akár szö veg idéz te elõ (az olyan egy -
sze rû mon dat fû zé sek ben pél dá ul, hogy: ez egy ku tya, de kis ku tya; ez egy ce ru za, zöld
szí nû stb.). Sauveur „ter mé sze tes” mód szer nek ne vez te el mód sze rét, és nem te het róla,
hogy száz év vel ké sõbb egy szer zõ pá ros (Krashen és Terrell) ugyan ezt a ne vet adta mód -
sze ré nek (natural method). Krashen, a szá zad vég ki vá ló el mé le ti ku ta tó ja Veszp rém ben
jár ta kor el is mer te, hogy ol va sást pár to ló mód sze rét (FVR: Free Voluntary Reading) ku -
ta tá sai alap ján úgy ta lál ta ki, hogy egy ál ta lán nem hal lott Marcelrõl, il let ve több mint
száz éves el kép ze lé se i rõl. Heness-szel és Sauveurrel nyil ván ugyan ez volt a hely zet.

Mi köz ben te hát a nyelv ta ni-for dí tó mód szer vi rág zott, élt és ural ko dott; a szá zad vég
utol só két év ti zed ében a re form moz ga lom egy új nyelv ta ní tá si el kép ze lést ké szí tett elõ.
Ne fe led jük, hogy a kül sõ kény sze rí tõ kö rül mé nyek kö zött az ipa ro so dás, az uta zá sok
meg sok szo ro zó dá sa tö me ges sé tet te a nyelv tu dás irán ti igényt, így az er je dés egy szer re
in dult meg a szak mán be lül és kí vül. Azt is mond hat juk, hogy a re form moz ga lom há rom
for rás ból táp lál ko zott: 

• egy kül sõ gaz da sá gi kény szer a hasz no sít ha tó nyelv tu dás iránt – ezt hasz nál ta föl
si ke re sen Berlitz vi lág mé re tû nyelv is ko la rend sze ré nek ki ala kí tá sá val;

• az is ko lán be lü li kí sér le tek vi lá ga (pl. Klinghardt Né met or szág ban, McGowan
Ang li á ban);

• a nyel vé szet ben és ro kon tu do má nya i ban le zaj ló vál to zá sok (a fo ne ti ka át tö ré se, a
kü lön fé le szak mai tár sa sá gok meg ala ku lá sa). A leg is mer teb bé vált meg újí tók,
Viëtor, Passy, majd ké sõbb Sweet, Jespersen és Palmer vol tak.

1.1.1. A Berlitz-iskolák

Berlitz Dél-Né met or szág ból szár ma zott, ta lán még némi len gyel vér is csör ge de zett
ere i ben, és a hú szas évei de re kán ván do rolt be az Egye sült Ál la mok ba, ahol 1878-ban
Providence-ben, Rhode Islanden sa ját is ko lát ala pí tott. Hir de tés út ján lelt rá fran cia
part ne ré re Nicholas Jolyra, és így már vi lá gos le het, hogy mi ért kel lett a Henness–
Sauveur ket tõs mun ká ját olyan rész le te sen vizs gál nunk. Az õ ese tük ben még éle seb ben
ki vi lág lott, hogy a né met part ne ré a szer ve zõi te het ség, de az ál ta la csak „Berlitz-
 módszer”-nek ne ve zett maj da ni di rekt mód szer rend szer be, tan köny vek be fog la lá sa is
neki kö szön he tõ. Leg si ke re sebb tan köny vei kez dõk höz szól nak, a ta ná ri uta sí tá sok pe -
dig rend kí vül vi lá go sak. Ti los a for dí tás, va la mint a nyelv ta ni ma gya rá zat, leg alább is a
kur zus ele jén. A szó be li mun kán van a hang súly, leg in kább a kér dés-fe le let mód sze rét
kell al kal maz ni. Berlitz sze rint nyelv ta nár csak anya nyel vû be szé lõ le het. A Berlitz-
 iskolák és tan anya ga ik rö vid idõn be lül fe lül múl ták Ahn és Ollendorf si ke re it: elõ ször az
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Egye sült Ál la mok ban nyi tott is ko lát a leg -
na gyobb vá ro sok ban (New York, Wa -
shing ton, Bos ton), de a szá zad vé gén a tu -
cat nyi is ko la mel lett már két szer annyi volt
Eu ró pá ban, ahol nem csak Né met or szág ra
és Ang li á ra tá masz ko dott, ha nem a tan -
anya go kat más nyel vek bõl is ki dol goz ta.
A századforduló után a svéd, len gyel,
orosz, por tu gál, ja pán vál to zat mel lett már
a ma gyar is meg je lent. A kü lön fé le ta ní tá si
szin te ket min de nütt tar tot ták, te hát va la ki
egy má sik föld ré szen is foly tat hat ta ugyan -
ott ta nul má nya it, ahol ko ráb ban ab ba hagy ta.

A fenn ma radt tan anyag ok me cha ni kus
és meg le he tõ sen fe lü le tes ta nu lás ra utal -
nak. Nincs itt már szó Sauveur ösz tö nös
szel le mes sé gé rõl, he lyet te egy sze rû rend -
sze re zés, re gu la ural ko dik. (Di ák ko rom ban 
még akad tak olyan ta ná rok, akik át ha gyo -
má nyo zó dás alap ján ké pe sek vol tak rep ro -
du kál ni az ere de ti Berlitz-módszert: így
kezd tem ta nul ni an go lul. Elõbb a tár gyak
az osz tály te rem ben a lét igé vel, majd a leg -
gya ko ribb mel lék ne vek, az el ke rül he tet len
egy sze rû té mák a test ré sze i tõl a ru ház ko -
dá sig, a pre po zí ci ók kal. Az írás vagy az
ábé cé leg fel jebb a ti ze dik lec ke után, és ez
per sze na gyon más, mint a ti zen ki len ce dik
szá zad nyelv ta ni-for dí tó mód sze re.) A Ber -
litz- iskolák esti kur zu so kat is szer vez tek olya nok szá má ra, akik nap pal üz let ben, hi va tal -
ban dol goz tak. A közoktatási kí sér le tek je len tõs ré sze nem a berlitzi is ko lák ha tá sá ra jött 
lét re. Az iskolai vál to zá sok nál azon ban fon to sabb fi gye lem be ven nünk mind azo kat a
tör té né se ket, ame lyek nek meg je le ní tõi fõ ként nyel vé szek vol tak. Új el kép ze lé se ik el ve -
zet nek ben nün ket a di rekt mód szer el mé le ti hát te ré nek meg ér té sé hez.

1.1.2. Változások a nyelvészet és a nyelvpedagógia világában

Wilhelm Viëtor (1850–1918) már ko rán meg is mer ke dett a Ploetz-módszer ne ga tív
tu laj don sá ga i val, a ha té kony ság hi á nyá val, a lel ki ter hek kel. Ab ban a sze ren csés hely zet -
ben volt, hogy Né met or szág ban an golt, Ang li á ban pe dig né me tet ta nít ha tott ide gen
nyelv ként (pél dá ul ven dég ta nár ként a li ver poo li egye te men). 1884-tõl ha lá lá ig az an gol
fi lo ló gi ai tan szék ve ze tõ je volt a marburgi egye te men. 1882-ben a Quousque Tan dem ál -
né ven írott pamf let, amely a nyelv ta ní tás meg újí tá sá ra ösz tö nöz (Der Sprachunterricht
muß umkeren!), egy csa pás ra hí res sé tet te a ké sõbb sze mé lyét vo na kod va fel fe dõ szer -
zõt. Kü lön ér de kes ség szá munk ra, hogy a mû meg je len te té sét erõ sen ösz tö nöz te Viëtor
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tu dós tár sa és le ve le zõpart ne re, a po lig lott Brassai Sá mu el, aki már ak kor igen tu da to -
san ma is mo dern nek ható funk ci o ná lis nyelv tant ta ní tott. Viëtor ál ne ve be szé lõ név, Ci -
ce ro egyik hí res, Catilina el len tar tott be szé dé nek elsõ sora (Quousque tan dem abutere
Catilina patientia nostra? = Med dig élsz még vissza a tü rel münk kel, Catilina?). Bár
Viëtor ki vá ló fi lo ló gus (te kin té lyes Shakes peare -ku ta tó volt), alap ve tõ en még is nyel -
vész, a fo ne ti ka tu do má nyá nak elsõ olyan kép vi se lõ je, aki nek ér dek lõ dé se ki ter jedt a
nyelv ta ní tás kér dé se i re is. Alap mû vét 1884-ben írta meg (Elementer der Phonetik), és
1902-ben nyelv ta ní tá si ta pasz ta la ta it is össze fog lal ta (Die Methodik des neusprach -
lichen Unterrichts). El kép ze lé se it Ang li á ban ta nít vá nya, Walter Ripman foly tat ta, aki
nem csak le for dí tot ta fo ne ti ká ját, ha nem ki vá ló nyelv köny ve ket is írt (First French Book, 
1898). Ugyan eb ben az idõ szak ban je lent meg a di rekt mód szer me to di kai szem pont ból
nél kü löz he tet len ele me: a képi anyag. A kontextualizáció ér de ké ben Hölzel Bécs ben, il -
let ve Alge Svájc ban nagy mé re tû fa li ké pe ket szer kesz tett az osz tály ter mi mun ka ki tel je sí -
té sé re.

A ta ná rok köz ti kom mu ni ká ció erõ sö dé sé vel az új el vek egy re in kább gyö ke ret ver -
tek. Egyik moz ga tó ja en nek Fran cia or szág ban Paul Passy, az International Phonetic
Association (IPhA) meg ala pí tó ja. Ek kor je len tek meg az IPhA cik ke lyei a nyelv ta ní tás -
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ról, és a szá zad utol só elõt ti évé ben, 1899-ben je lent meg a nyelv pe da gó gia aty já nak,
Hen ry Sweetnek kor szak al ko tó mûve: A nyel vek gya kor la ti ta nul má nyo zá sa (The Prac -
ti cal Study of Languages). 1900-ban az ön tu da to su lás je le ként az MLA (Mo dern
Language Association) már vizs gál ta a nyelv ta ní tá si szak ma ál la po tát, en nek ered mé -
nye kép pen ké szült el a „Ti zen ket tek je len té se”. A re form moz ga lom húsz évét kö ve tõ en
– mint egy jel ké pe sen – 1900-tól szá mít juk a di rekt mód szer és kü lön fé le vál to za ta i nak
tör té ne tét. A di rekt mód szer a szá zad for du ló tól mint egy negy ven évig tar tot ta ma gát (de 
alig ha áru lunk el tit kot az zal, ha a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás jó né hány vál to za tát di rekt 
elvû mód szer nek nyil vá nít juk). A di rekt mód szer és vál to za ta i nak jobb meg ér té sé hez el -
ke rül he tet le nül szük sé ges az el mé le ti hát tér ta nul má nyo zá sa.

1.2. Az elméleti háttér

Mint ahogy azt már az elsõ fe je zet ben lát tuk, min den nyelv ta ní tá si mód szer ren del -
ke zik va la mi lyen nyel vé sze ti és/vagy pszi cho ló gi ai el kép ze lés sel, ame lyet ké pes a nyelv -
pe da gó gi ai gya kor lat szint jé re le bon ta ni. Az már sok kal rit káb ban for dul elõ, hogy a
nyel vé sze ti és pszi cho ló gi ai ma gya rá za tok, mö göt tes el mé le tek olyan egy más sal har mo ni -
zá ló ke re tet ké pe sek lét re hoz ni, amely ben a nyel vé sze ti és a pszi cho ló gi ai hát tér mint egy
fel erõ sí tik egy mást. Ilyen ese tek ben be szél he tünk nyelv ta ní tá si el mé le tek rõl. A di rekt
mód szer kü lön fé le vál to za ta i ban fel lel he tõk ezek a har mo ni zá ci ós ele mek: a nyel vé szet -
ben egy új tu do mány ág, a fo ne ti ka, a pszi cho ló gi á ban pe dig egy vi szony lag ré geb bi, az
asszo ci á ci ós pszi cho ló gia gya kor la ti ér tel me zé sei mû köd nek köz re. A di rekt mód szer ar -
ról kap ta ne vét, hogy a cél nyelv be az anya nyelv mel lõ zé sé vel, mint egy köz vet le nül lé -
pünk be, a nyelv vel azon nal „di rekt” kap cso lat ba ke rü lünk, mel lõz vén min den ke rü lõ
utat. (Ma gya ráz ko dá sunk szem pont já ból most mel lé kes, hogy az anya nyelv fi gyel men
kí vül ha gyá sa il lú zió vagy ke se rû en vál lalt kény szer.) A cél nyelv meg ra ga dá sa ér de ké ben 
fel me rü lõ leg el sõ prob lé ma: a szemantizálás, a kon tex tus meg te rem té se. En nek leg in -
kább ké zen fek võ (és Comenius óta szin te el fe le dett) mód sze re a ké pek bõ sé ges hasz ná -
la ta, ame lyek kö zött fõ ként a sok rész le tet áb rá zo ló (eidetikus jel le gû) te ma ti kus ké pek
vál tak nép sze rû vé. Alge és Hölzel ké pe i nek sok kal ké sõbb is akad tak mél tó utó dai (pél -
dá ul az öt ve nes évek ben Gatenby–Eckersley: „General Ser vi ce Eng lish Wall-pictures”,
vagy a het ve nes évek ben Donn Byrne mun ká ja, a „Wall-pictures for Language Prac -
tice”). Ami kor ha la dó szin ten a tár sal gás az áb rá zol ha tó tár gyak tól abszt rak tabb té mák
felé emel ke dett, ak kor vált vi lá gos sá, hogy mi lyen so kat bíz a di rekt mód szer me to di ká ja
az asszo ci á ci ók ra. Az ér zé ke lés bõl ere dõ kép ze tek és a kö zöt tük lévõ kap cso la tok vi lá -
gát azon ban nem csak képi sí kon, ha nem a han gok kal kap cso la to san is tu da to san erõ sí -
tet ték, mint ha min den „ide án kat” (Locke) az asszo ci á ci ók köt nék össze, mint ha min den
per cep ci ón kat (Hume) az asszo ci á ci ók tör vé nye moz gat ná. Nem tisz tünk itt most az
asszo ci á ci ós pszi cho ló gia (Spencer, John Stu art Mill, Ebbinghaus stb.) rész le te sebb ta -
nul má nyo zá sa, de az két ség te len tény, hogy a ma go lás jel le gû ta nu lás (mint ami lyen sok
nyelv ta nu lás kez de te is) a gé pi es is mét lé sek se gít sé gé vel nö ve li az asszo ci á ci ók erõs sé -
gét. Meg jegy zen dõ, hogy az asszo ci á ci ós ta nu lás kü lön fé le for má it in kább a di rekt mód -
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szer ké sõb bi vál to za ta i ban al kal maz ták, a mód szer be in du lá sa kor a leg több prob lé mát
ép pen az új don ság, a fo ne ti ka al kal ma zá sá val kap cso la tos túl ka pá sok je len tet ték.

A képi szemantizáció, az anya nyelv hasz ná la tá nak el ke rü lé se mel lett a leg fon to sabb
elv a szó be li ség elõ tér be ke rü lé se, a be szélt nyelv nek mint nyel vi stan dard nak az el is me -
ré se, szem ben az írott nyelv vel. En nek az elv nek a hang sú lyo zá sa, gya kor la ti be tar tá sa a
di rekt mód szert mint egy a nyelv ta ni-for dí tó mód szer el len ké pé vé for mál ja, leg alább is
ko rai, szél sõ sé ges for má i ban. A fo ne ti ka kü lön fé le át írá si rend sze rekben pró bál ta meg
mi nél na gyobb hû ség gel vissza ad ni az élõ nyelv hang zá sát (vö. Klinghardt és Sweet
transz krip ci ói, Daniel Jo nes át ira tai, és az IPhA sza bály za ta i ban rög zí tett ja vas la tai). A
fo ne ti kai át írás ban jár tas ta nult sze mély ké pes le he tett a nyelv han ga lak já nak rep ro du -
ká lá sá ra, még ak kor is, ha soha éle té ben nem ta lál ko zott egyet len élõ em ber rel sem, aki
azt a nyel vet be szél te. A hang rög zí tés nek ak kor ez volt az egyet len kor sze rû meg ol dá sa.
E si ke res ség ben tob zó dás nak gyü möl cse az a túl ka pás is, amely a ko rai di rekt mód sze re -
ket jel le mez te, hogy tud ni il lik hosszú ide ig transz krip ci ó kat ta ní tot tak a di á kok nak, és
azo kat kel lett rep ro du kál ni a hang zó for mák tól néha va ló ban je len tõ sen el té rõ, ámde
min de nütt lát ha tó és el fo ga dott he lyes írás he lyett. A ta nu lók ter mé sze te sen idõ vel fel lá -
zad tak a transz krip ció ural ma el len, és kö ve tel ték, hogy a nyel vet, és nem an nak át ira tát
sze ret nék ta nul ni. Nem a di rekt mód szer az egyet len olyan me to di ka, amely kez det ben
ép pen új don sá gá val, a fo ne ti ka al kal ma zá sa i val volt ké pes ta szí ta ni.

A for dí tás el ke rü lé se, a ké pek kel és re á li ák kal tör té nõ szemantizálás, az ar ti ku lá ci ós
bá zis ki ala kí tá sa mind-mind a ter mé sze tes nyelv el sa já tí tás ra em lé kez tet nek – nem vé let -
len te hát, hogy elõz mény ként Heness és Sauveur „ter mé sze tes” mód sze rét em le get tük.
Az új mód szer el ve it meg le he tõs tö mör ség gel fog lal ja össze az IPhA aty ja, Passy és kol lé -
gá ja, Rambeau. Mag vas meg ál la pí tá sa ik el ter je dé sé ben köz re ját szott az a tény, hogy
1886-tól az IPhA-nek már fo lyó ira ta je le nik meg. Az IPhA hat cik ke lye a nyelv ta ní tás ról
a kö vet ke zõ: 

1. A nyelv ta nu lást az élõ, be szélt köz nyelv ta nul má nyo zá sá val kell kez de ni.
2. Elõ ször is mer tes sük a han go kat, fo ne ti kai át írást is al kal maz zunk, és csak ké sõbb

a meg fe le lõ be tû zést.
3. A nyelv leg köz is mer tebb mon da ta it és idi ó má it ta nít suk di a ló gus ban, le írás ban

vagy el me sé lés ben, a téma le gyen min dig könnyû, ter mé sze tes és ér de kes.
4. A nyelv tant in duk tív mó don ta nít juk, itt-ott ki egé szít jük, majd ol va sás köz ben ál -

ta lá no sít juk. Rend sze res nyelv tan – csak ha la dók nak.
5. Az ide gen nyel vi fo gal ma kat az ide gen nyelv fo gal ma i hoz és nem az anya nyelv hez

kell köt ni. Kö vet ke zés kép pen a for dí tás ke rü len dõ, he lyet te sí té se tárggyal, kép -
pel, il let ve ide gen nyel vû ma gya rá zat tal tör té nik.

6. Je len tõ sen ké sõbb ve zet jük be az írást, még pe dig a kö vet ke zõ sor rend ben. Elõ -
ször csak is mert ol vas mány szö ve get rep ro du kál junk; utá na el me sé lést, amit a ta -
nár mond, majd még ké sõbb sza bad fo gal ma zást; for dí tást vi szont csak a leg ha la -
dóbb szin ten.

A fen ti pon tok mint egy kri té ri um rend szer ként is szol gál hat nak a kü lön fé le di rekt
mód sze rek fel ku ta tá sá ban, nem mind egy vi szont, hogy az egyes pon to kat mi lyen mér -
ték ben hang sú lyoz za egy mód szer: Laudenbach, Passy és Delobel (1899) a túl sok va ri á -
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ci ót el ke rü len dõ, ala pos mód szer ta ni le írást nyúj tott be, így a di rekt mód szert ál la mi lag
is el fo gad ták és be ve zet ték Po rosz or szág és Fran cia or szág is ko lá i ban. Az ere de ti „vad”,
lel kes, szá zad for du lói di rekt mód szer, amely ta lán leg in kább a berlitzi is ko lák ban va ló -
sult meg a két vi lág há bo rú kö zött, meg sze lí dült. Ré szint a túl ka pá sok mi att (pél dá ul túl -
zott me mo ri zá lás), ré szint pe dig ki emel ke dõ te o re ti ku sok mun kás sá gá nak ha tá sá ra
(Sweet, Jespersen, Palmer) a di rekt mód szer nek szá mos vál to za ta ala kult ki, eze ket
azon ban in kább a gya kor la ti kér dé sek tár gya lá sa kor so rol juk fel.

1.3. A direkt módszer gyakorlata

Ve gyük te hát sor ra még egy szer a mód szer osz tály ter mi meg va ló su lá sá nak leg fon to -
sabb ele me it. Dön tõ en szó be li ségen ala pu ló mód szer ez, amely a kérd ve ki fej tés mód sze -
ré vel egész mon da tok ban dol go zik, ere de ti leg di a lo gi zált for mák ban. Ké sõbb – a hosszú
és ter je del mes fo ne ti kai be ve ze tést kö ve tõ en – vi szony lag rö vid szö ve gek kö vet kez tek,
ame lyek idõ vel egy sze rû, mo dern pró zai szö ve gek let tek, fõ ként a célország szo ká sa i ról,
élet stí lu sá ról, föld raj zá ról, tör té nel mé rõl. A hosszú fo ne ti kai be ve ze tõk so rán az azon -
na li kor rek ció volt di vat ban, és fo ne ti kai át írást is ta ní tot tak az élet kor tól, az absztrak-
ciós szin tek tõl füg get le nül. A kész sé gek sor rend je a be széd, majd ké sõbb az ol va sás, és
csak na gyon sok kal ké sõbb az írás. A nyelv tant tu da to san nem ta ní tot ták, el sa já tí tá sa in -
duk tív úton, eset leg ösz tö nö sen tör tént. Mi vel a di rekt mód szer cé lul tûz te ki a cél nyel -
ven tör té nõ gon dol ko dást és a couleur locale nyel vi meg te rem té sét, így az anya nyelv
hasz ná la ta és a for dí tás ter mé sze te sen ti los volt. Szem ben a nyelv ta ni-for dí tó mód szer
gram ma ti kai tan me ne té vel, a di rekt mód szer a te ma ti kus tan me ne teket ré sze sí tet te
elõny ben (ek kor ke rült be ve ze tés re a ha gyo má nyos tár sal gá si té mák rend sze re az idõ já -
rás tól a ru ház ko dá sig, a bank tól a pos ta hi va ta lig, ame lye ket mind a mai na pig ta ní ta nak
tár sal gá si kur zu so kon). A ki ej tés után zás sal tör tént, hang rög zí tés hi á nyá ban a szö veg ol -
va sást is – han gos ol va sás for má já ban – ki ej té si gya kor lat nak te kin tet ték. Az új sza vak,
ki fe je zé sek ta ní tá sá ban a ké pe ken kí vül a gesz tu sok, az arc já ték, il let ve a ko ráb ban már
ta nult sza vak egy aránt hoz zá já rul tak ah hoz, hogy az új kép ze tek a cél nyel ven ala kul ja -
nak ki. A fen ti ek hez hoz zá kell még ven ni azt a tényt, hogy a Berlitz-iskolák ha tá sá ra a
di rekt mód szer kis cso por tokban ok ta tott (max. 10 fõ), és arra tö re ke dett, hogy anya -
nyel vû ta ná rokat al kal maz zon.

A di rekt mód szer mint egy négy év ti ze des tör té ne té ben szá mos vál to zat ala kult ki,
ezek kö zül né gyet szo kás té te le sen tár gyal ni. Az elsõ vál to zat az „ere de ti” vagy „szél sõ -
sé ges” di rekt mód szer, amellyel fõ ként a Berlitz-iskolákban ta lál koz ha tunk. (Maga
Berlitz so ha sem ne vez te mód sze rét di rekt mód szer nek, „Berlitz-módszernek” ti tu lál ta.)
A di rekt mód szer egy má sik vál to za ta az 1919-ben in dult ún. Cle ve land Plan, amely nek
be in dí tó ja az orá lis mód szer egyik ki tû nõ ta ná ra, mond hat ni má gu sa, Emile B. de Sauzé. 
Mû kö dé sén két ség kí vül ér zé kel he tõ a fran cia di rekt me to dis ták ha tá sa, kü lö nö sen a
nyelv ta ní tás mû vé szi fel fo gá sá ról al ko tott né ze te. Órá in hem zseg tek az ere de ti pszi cho -
ló gi ai öt le tek, trük kök. Sauzè a be széd fo ko za tos el sa já tí tá sá ban lát ta a leg na gyobb ösz -
tön zõ erõt, ügyelt arra, hogy a di ák nak min dig csak egy ne héz sé get kell jen egy szer re le -
küz de nie, és min den sza bályt gaz da gon drilleztetett. Alap el vei közé tar to zott a lo gi kai
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ki hí vás. A nyelv tant úgy mond nem tál cán kí nál ta, ha nem in duk tív mó don. Az adott
nyelv ta ni prob lé ma il luszt rá lá sá ra szol gá ló mon da tok kö zül a di ák nak – némi se gít ség gel 
– sa ját ma gá nak kel lett ki kö vet kez tet nie az eset re vo nat ko zó tör vényt. Sza va kat kon tex -
tus ból vagy pa ra frá zis sal ta nul tak. Nya ran ta be mu ta tó kat tar tot tak az alap nyel vek ta ní -
tá sá ból, ame lye ket az óvo dá tól az egye te mig min den szin ten ta ní tot tak. Fran ci át ta nu -
lók nak napi há rom óra „Fran cia élet” nevû tan tárgy is volt. Ezek a di á kok ké sõbb fran cia 
nyel vû egye te mek re is je lent kez het tek. De Sauzé rend sze re a di rekt mód szer nek egy sa -
já tos, bi ling vis vál to za tát je len tet te.

A kü lö nö sen Ang li á ban di va tos komp ro misszu mos vagy ek lek ti kus di rekt mód szer
élõ an gol nyelv tan né ven vissza hoz ta a nyelv tan nak egy va ló ban friss, funk ci o ná lis vál to -
za tát. Gaz dag struk tu rá lis és sti lisz ti kai dril lek for má já ban ez a mód szer tu laj don kép pen 
még ma is él és si ke res, fõ ként a jól fel ké szült ta ná roknak és a jó szö veg köny veknek
köszönhetõen. Az „ek lek ti kus” di rekt mód szer fõ konst ruk tõ re, Palmer mind vé gig szó -
be li mód szer nek (Oral Method) ti tu lál ta komp ro misszu mos mód sze rét, amely be szá mos 
egyé ni meg ol dást épí tett. Ezek rõl kü lön is szó lunk (III. 3.3. fejezet).

A di rekt mód szer nek egy érett vál to za ta az öt ve nes évek kö ze pén vált nép sze rû vé: az
ún. fo ko za tos di rekt mód szer (Graded Direct Method). A diák itt is köz vet len kon tak -
tus ban állt a cél nyelv vel, de a mód szer igye ke zett le küz de ni a ko rai di rekt mód sze rek túl -
zott spon ta ne i tá sát az zal, hogy tu da to san vá lo ga tott szó kin cset ta ní tott, és ezt az anya got 
egy más ra épü lõ mon dat so rok ban ta ní tot ta. A mód szer köz pon ti fo gal ma Richards sze -
rint az ún. „sensit”. Ez egy olyan egy ség, ahol a mon dat (sentence) szi tu á ci ó ban je le nik
meg (situation), amely meg ad ja a je len té sét. A nyelv ta nu lás tu laj don kép pen olyan he -
lyes sensitek el sa já tí tá sa, ame lyek ben a struk tú ra funk ci o ná li san meg fe lel a je len tés nek.
A le xi kai és gram ma ti kai fo ko za tos ság sze rint össze ál lí tott mon dat min tá kat gaz dag au di o -
vi zu á lis tá mo ga tás sal ta ní tot ták. A nyelv tant né hány egy sze rû szer ke zet re csök ken tet ték, 
a bo nyo lul tabb szer ke ze te ket szubsz ti tú ci ós gya kor la tok kal hó dí tot ták meg. A mód szer
elég si ke res volt bár mely élet kor ese tén, ré szint gaz dag kép anya ga és a nyelv ta ni anyag
li mi tált sá ga mi att, a fo ko za tos ság pe dig se gí tett több ta nu lá si ne héz sé get ki küsz öböl ni.
Meg vol tak per sze a maga gyen géi is, ne héz pél dá ul be tar ta ni azt az el vet, hogy csak egy
nyel ven, a cél nyel ven ta nít sunk, ami kor az anya nyelv hasz ná la ta meg gyor sít hat ná a ta -
nu lást. (Ha son ló kép pen a Ba sic English-hez, a szó kincs li mi tált sá ga fura szer ke ze te ket
ered mé nyez het, pél dá ul „le ve szi a hé ját egy kés sel”, ahe lyett, hogy „há moz za”.) Richards
is mert köny ve az Eng lish Through Pictures (1952) címû, amely a sensiteket ide á lis rend -
ben köz li. Két mun ka fü zet tel és egy ta ná ri ké zi könyv vel a ko rai komp lex tan anyag ok
egyik is ko la te rem tõ min tá ja.

A tör té ne ti hû ség hez hoz zá tar to zik, hogy a di rekt mód szer ne gye dik vál to za tát, az
ún. fo ko za tos di rekt mód szert töb ben nem a di rekt mód szer rel, ha nem in kább az Ogden-
 féle Ba sic Eng lish rend sze ré vel tart ják ro kon nak. A „Ba sic” rek lám szó, a Bri tish Ame -
rican Scientific International Commercial sza vak áll nak mö göt te, ame lyek a rend szer
fel hasz nál ha tó sá gát hi va tot tak ki fe jez ni. Ogden és Richards már 1923 és 1927 kö zött
meg al kot ta ezt a rend szert, amely nek lé nye ge, hogy mind össze 850 szó ra épül, és emel -
lett 16 igét hasz nál. Ogden 1934-ben rög zí tet te a mód szer alap el ve it, amely két ség te len
eré nyei mel lett túl zot tan szûk re sza bott, és kü lö nö sen a Ba sic bõl a tény le ges an gol ság ra
való át té rés volt ne héz. Ezen még az sem se gí tett, hogy a General Ba sic Eng lish
Dictionaryben 20 000 nem Ba sic-ki fe je zést ma gya ráz nak meg a Ba sic se gít sé gé vel. Mary
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Finocchiaro me sé li – vissza em lé kez vén pá lya kez dõ éve i re –, hogy egy szak fel ügye lõ csa -
lás sal vá dol ta, ami ért a tás ká já ból elõ vett tár gyat a „tü kör” szó val mu tat ta be (mirror),
ahe lyett, hogy azt mond ta vol na, „né zés re való üveg” (looking glass). (A ’mirror’ szó
ugyan is nem sze re pelt az en ge dé lye zett sza vak kö zött!) Hang sú lyoz nunk kell te hát, hogy 
a Ba sic Eng lish nem a di rekt mód szer egyik vál to za ta, ha nem egy úgy ne ve zett egy sze rû -
sí tõ mód szer (simplification method). Azok kö zött vi szont két ség kí vül a leg nép sze rûbb.

A szá zad for du lón ke let ke zett di rekt mód szer je len tõ sen nö vel te a mód szer ta ni re -
per to árt, bár az ele mi szin ten túl, mi vel a bo nyo lul tabb je len té sek át vi te le prob lé mát je -
lent, ne he zeb ben al kal maz ha tó. Alig van vi szont olyan ré sze a mód szer nek, amely ne
buk kan na fel a kor társ gya kor lat ban. A mai an gol vagy ame ri kai is ko lák ban pél dá ul,
ahol az osz tály ban ta nu ló di á kok anya nyel ve sok fé le, alig ha van más vá lasz tá sa kez dõ
szin ten a ta nár nak, mint a di rekt mód szer. Két ség te len, hogy a már tör té ne ti ér té kû au -
di o vi zu á lis és a még min dig élõ audiolingvális mód szer szá mos fo gá sa a di rekt mód szer
me to di ku sa i nak le le mé nye, megint más ele mei fel is mer he tõk a mai, ún. me rü lé ses vagy
el sa já tí tás ra tö rek võ mód sze rek ben is.

1.4. A direkt módszer értékei, hatása

Mint lát tuk, a di rekt mód szer cél ki tû zé se a cél nyel vi kom mu ni ká ció ki ala kí tá sa,
amely nek köz pon ti csa tor ná ja a be széd. Az ide gen nyel vû gon dol ko dás világrajöttét a je -
len tés és a cél nyelv kö zöt ti di rekt kap cso lat (va gyis az anya nyelv ki zá rá sa) hi va tott elõ se -
gí te ni. A cél nyel vi vi sel ke dést a cél nyel vi kul tú rá ba ágya zott élet mód el sa já tí tá sá val
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egye tem ben kell el kép zel ni. Ezért a szemantizálásban kulcs fon tos sá gú vá vá lik a ké pek,
tár gyak ere de ti sé ge, han gu lat te rem tõ ere je, de a ta ná ri szín pad más kel lé kei is, mint pél -
dá ul a pan to mim (a ta nár nem ma gya ráz, nem for dít, ha nem be mu tat). Fen ti ek mi att a
tan anyag fel épí té se ál ta lá ban te ma ti kus, idõn ként szituatív. A klasszi kus di rekt mód szer
mind a ta nár, mind a diák szá má ra igen meg ter he lõ le het: a ta nár le gyen az adott köz -
nyelv és kul tú ra igen ih le tett (anya nyel vû vagy anya nyel vi szin tû) köz ve tí tõ je; a diák le -
gyen az adott kul tú ra nagy me mó ria ka pa ci tás sal ren del ke zõ ra jon gó ja. A di rekt mód szer 
ké sõb bi (fo ko za tos, ek lek ti kus, mér sé kelt, orá lis stb.) vál to za tai, már a töb bi kész sé get is
ará nyo san fej lesz tik, bár a „be széd pri má tu sa”, va la mint „a szó kincs fon to sabb, mint a
nyelv tan” el vei mind vé gig meg ma rad nak. Jól le het a diák már nem annyi ra passzív, mint
pél dá ul a nyelv ta ni-for dí tó mód szer ben, és cso port bon tás is el kép zel he tõ, a mód szer ta ni 
irá nyí tott ság, ve ze tett ség még is igen ma gas. A vissza csa to lás igen eset le ges nek tû nik, és
nem for má lis, ami mö gött az az elv hú zó dik, hogy a di á kok a nyelv hasz ná lat tal bi zo nyít -
sák az el sa já tí tott ság fo kát, ne pe dig a nyelv rõl szó ló is me re tek kel. Az el len õr zõ for mák
kö zött sze re pel a lexikacentrikus ki kér de zés, il let ve in ter jú, va la mint a sza bad fo gal ma -
zás. A mód szer jel leg ze tes sé ge még a mind vé gig in ten zív és tu da tos ki ej tés ta ní tás. Mi vel
a nyelv tan el sa já tít ta tá sa in duk tív, és exp li cit sza bá lyo kat nem is al kal maz nak, a mód szer 
gyak ran kü lön fé le paralingvális trük kök se gít sé gé vel te szi ér zé kel he tõ vé a hi bát, és ez zel 
a di á kot arra ösz tön zi, hogy a sa ját hi bá it ki ja vít sa. A di rekt mód szer el já rá sai kö zött a
kér dés-fe le let tech ni kán, tár sal gá son, te ma ti kus fo gal ma zá son kí vül jel leg ze tes még a
han gos ol va sás, a dik tá lás és a manipulatív ér tés gya kor la tok (a szö veg ér tett sé gét egy
rajz zal kell bi zo nyí ta ni) al kal ma zá sa. Gyak ran elõ for dul, hogy egy adott anyag ki in du ló -
pont ja egy egy sze rû, könnyen el me sél he tõ, igecentrikus tör té net, amely nek fel dol go zá sa 
so rán – a di rekt mód szer re oly jel lem zõ mó don – a kontextusteremtés ere de ti sé ge a ta -
ná ri ta lá lé kony ság függ vé nye. A tár gyak kal, ké pek kel, eset leg fa li ké pek kel, szi no ni mák -
kal és pa ra frá zis sal szemantizált anya got a ta nár át ala kí tá sok kal, újabb el me sé lés sel,
kér dés-fe le let tel, megint újabb el me sé lés sel, írá sos meg erõ sí tés sel (dik tá lás), újabb el -
me sé lés sel és el me sél te tés sel au to ma ti zál ja.
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2. Az olvastató módszer

2.1. Elõzmények

A di rekt mód szer el ter je dé se nem csak a nyelv ta ni-for dí tó mód szer el le ni lá za dást je len -
tet te, ha nem a nyelv ta ní tás kommercializálódását is, amely fo koz ta az új, nem zet kö zi leg is
el is mert pro fesszió lét re ho zá sa irán ti igényt. Meg je len tek az elsõ szak mai szö vet sé gek (pél -
dá ul az IPhA), ta ná ri egye sü le tek, kü lön fé le szak mai tö mö rü lé sek, ala pít vá nyok. Egy
szak ma ön tu dat ra éb re dé se több nyi re együtt jár az zal a tö rek vés sel, hogy igyek szik fel -
mér ni ere jét, mun ká já nak mi nõ sé gét, te vé keny sé gé nek ha tá ra it. Ek kor ké szül tek az elsõ 
fel mé ré sek a nyelv ta ní tás hely ze té rõl. Az Egye sült Ál la mok ban 1900-ban ké szí tet te el
je len té sét az úgy ne ve zett „Ti zen ket tek Bi zott sá ga”, amely a Mo dern Language Associa -
tion of America meg bí zá sá ból járt el. Sze rin tük a kér dõ íve ken ér zé kel he tõ ka o ti kus és
ré misz tõ kö rül mé nyek da cá ra, öt fé le mód szer nyo ma it le he tett fel lel ni a meg kér de zett
kétezerötszáz ta nár kö ré ben. A nyelv ta ni-for dí tó, a na tu rá lis, a pszi cho ló gi ai, a fo ne ti kai 
és az ol vas ta tó mód sze rek jel leg ze tes vo ná sa it le he tett azo no sí ta ni. A bi zott ság ezek
után fö löt tébb szel le me sen (és mo der nül is) a mód sze rek kom bi ná ci ó ját ajánl ja, még pe -
dig nagy já ból élet kor ok sze rint, ame lyek nek sor rend ben a na tu rá lis, a pszi cho ló gi ai
(gyer me kek), a fo ne ti kus (kö zép is ko lás ok) és az ol vas ta tó (fel nõt tek) mód sze rek fe lel -
né nek meg.

A Berlitz-módszer el ter je dé se az új sze rû ség mel lett né hány év le for gá sa alatt egy faj -
ta szkep ti ciz mus hoz ve ze tett, ame lyet rö vi den úgy le het ne össze fog lal ni, hogy ez a mód -
szer túl so kat kö ve tel ta nár tól, di ák tól egy aránt. A di rekt mód szer ta ná ra, azon kí vül,
hogy anya nyel vû, vagy anya nyel vi szin ten be szé li a nyel vet, túl csor du ló élet igen lés sel kell 
ren del kez zen, ame lyet robusztus egész ség tá mo gat. Ki fogy ha tat lan le gyen az öt le tek bõl, 
ame lyek kel szemantizál; gesz tu sai, arc já té ka emel ked jen szí né szi ma gas sá gok ba, és per -
sze az sem hát rány, ha rajz kész sé ge is el bû vö lõ. Az ilyen ta nár mel lé ter mé sze te sen olyan 
ta nu lók il le nek, akik nek a me mó ria ka pa ci tá sa vég te len, és ezen fe lül rend kí vül oko sak is. 
Mint hogy tud juk, hogy mind a ta ná rok, mind a ta nu lók egy tõl egyig ilye nek, a szak mai
gya nak vás to váb bi nagy lép té kû vizs gá la to kat ered mé nye zett (rá adá sul ez az idõ szak a
pszichometria elsõ hu sza dik szá za di re ne szán sza).

1924 ta va szán Mo dern Foreign Language Study né ven át fo gó ter ve zet ké szült an nak
fel tér ké pe zé sé re, hogy mi lyen az ide gen nyel vek ok ta tá sá nak hely ze te az Egye sült Ál la -
mok ban. A ter ve ze tet a Carnegie Corporation fi nan szí roz ta és el len õriz te. El ké szí té sé ben 
ne ve lés ügyi szak ér tõ kön kí vül pszi cho ló gu sok és teszt szak ér tõk is részt vet tek. Fé lel me -
tes mennyi sé gû ada tot gyûj töt tek össze, 1925-ben pe dig stan dard tesz te ket dol goz tak ki
fran cia, né met és spa nyol nyelv re. A tesz te ket 1925 és 1927 kö zött írat ták meg. Mind -
emel lett több spe ci á lis, pél dá ul két nyel vû ség re vo nat ko zó vizs gá la tot is vé gez tek. Ta -
pasz ta la ta i kat A. Coleman fog lal ta össze 1929-ben (Coleman Report). Szá mos kér dés re
ugyan nem si ke rült meg nyug ta tó vá laszt kap ni uk, és több pon ton nem ha lad ták meg a
ko ráb bi Ti zen ket tek Bi zott sá gá nak je len té sét, még is egy-két ál ta lá nos ta pasz ta lat a kö -
vet ke zõk ben fog lal ha tó össze:
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4. táb lá zat: A Coleman-jelentés fõbb meg ál la pí tá sai

1. Egy mód szer rõl sem le het ki mu tat ni, hogy va ló já ban fel sõbb ren dû len ne a töb bi ek hez ké -
pest. Két ség te len, hogy a di rekt meg kö ze lí tés nek van egy-két elõ nye.

2. A szó be li kész sé gek nem kel lõ fej lett ség ének egyik oka, hogy maga a ta nár sem be szé li meg -
fe le lõ en az adott nyel vet.

3. A nyel vi kur zus ered mé nyes sé ge dön tõ en at tól függ, hogy si ke rült-e biz to sí ta ni a be gya kor -
lás hoz szük sé ges ma xi má lis idõt.

4. Az ered mé nyes ség nem a mód sze ren mú lik egye dül, ha nem olyan té nye zõ kön pél dá ul, mint
az ok ta tás szer ve zés, az el len õr zés mély sé ge, a ta ní tás mi nõ sé ge.

5. Új el já rá so kat kell ki fej lesz te ni ab ból a cél ból, hogy erõ söd jön az ol va sá si kész ség.

Úgy tû nik, hogy a Coleman-féle je len tés igen kor sze rû meg ál la pí tá sok ra ju tott. Az
ol vas ta tó mód szer pár to lá sa jó zan is ko lai meg fon to lá sok ból fa kad: ne fe led jük, hogy a
nyelv ta ni-for dí tó mód szer cél ki tû zé se töb bek kö zött klasszi kus szer zõk ol va sá sa volt.
A húszas évek ben nép sze rû vé vált ol vas ta tó mód sze rek (az Egye sült Ál la mok ban és Ka -
na dá ban) per sze nem azo no sak a West (1926) ne vé vel fém jel zett (brit) ol vas ta tó mód -
szer rel, amely ép pen a spe ci á lis ben gá li hely zet mi att rend kí vül tu da to san és cél ra tö rõ en
bá nik az egy sze rû sí tett ol vas má nyok kal.

2.2. Az olvastató módszer elmélete és gyakorlata

A kor szak egyik nagy ki hí vá sa, hogy a szó kincs vá lo ga tás tu da tos sá ga és a hoz zá kö tõ -
dõ nyel vé sze ti tech ni kák még nem je len tek meg. Prendergast már hang sú lyoz ta a leg na -
gyobb gya ko ri sá gú sza vak ki vá lasz tá sá nak fon tos sá gát, és ösz tö nö sen jól ta lál ga tott.
A szó kincs li mi tá lá sá nak fon tos sá gát Sweet is em le get te, de sem a nyelv ta ni-for dí tó
mód szer, sem az ere de ti di rekt mód szer e te kin tet ben nem kor lá toz ta ma gát. Pe dig eb ben
az idõ szak ban már vol tak kü lön fé le fel mé ré sek. A po rosz sta tisz ti kai hi va tal gyors írók
ki kép zé se cél já ból ti zen egy mil lió szó gya ko ri sá gát vizs gál ta meg, hogy mi nél adek vá tabb 
jel rend szert ál lít has son fel. A nyel vé sze ti ér te lem ben vett szó gya ko ri sá gi vizs gá la tok
azon ban még nem ke rül tek be a köz tu dat ba. Az sem tu da to so dott még, hogy az elõ for -
du lás gya ko ri sá ga az elsõ há rom-négy ezer szó után drá ma i an zu han ni kezd. Bár 1921-
 ben Thorndike ta ná ri ké zi köny ve (The Teacher’s Word Book) már meg je lent, West egé -
szen más okok ból ju tott el a szimp li fi ká lás szük sé ges sé gé hez Bengálban. Vé gül West
1926-ban adta köz re ta pasz ta la ta it, és 1927-tõl in dí tot ta el egy sze rû sí tett szö ve gû ol va só -
köny ve it (New Method Readers), ami egy ben bi zony ság és út mu ta tó, hogy mi ként le het
hát rá nyos kö rül mé nyek kö zött ide gen nyel vet ta ní ta ni. Az a tény, hogy több kész ség kö -
zül egy ta ní tá si rend szer csak egyet, az ol va sást vá laszt ja, szû kí tés nek tûn het. Más fe lõl vi -
szont, az ol va sás út ján olyan je len tõs szó kin cset si ke rült kon tex tus ban meg ta ní ta nia,
amely le he tõ vé tet te a job bak ké sõb bi ang li ai is ko lá zá sát. Ex ten zív ol va sás ról volt szó,
amely nek je len tõs ré sze az is ko lán kí vül zaj lott, a tan órá kon in ten zív ol va sás is elõ for -
dult. Más alap ve tõ ol va sá si for má kat, mint ami lyen az in for má ció lo ka li zá lá sa (scanning)
vagy a lé nye ges pon tok ki eme lé se a szö veg bõl (skimming), West nem hasz nált.

76



Ere de ti szer zõ szö ve gé nek egy sze rû sí té se, rö vi dí té se há rom fõ te rü le ten tör tén het.
Vá lo gat hat juk a le xi kát a gya ko ribb sza vak pre fe rá lá sá val, egy sze rû sít het jük a nyelv ta ni
szer ke ze te ket, és csök kent het jük az in for má ció mennyi sé gét (ke ve sebb sze rep lõt ve -
szünk be, epi zó do kat ha gyunk ki, rö vi dít jük a mon da to kat stb.). Úgy tû nik, hogy West
mind a nyelv tan egy sze rû sí té sét, mind az in for má ció csök ken té sét ösz tö nö sen vé gez te, a
le xi ka ki vá lasz tá sá ban azon ban két alap el vet al kal ma zott: az elsõ elv a le xi kai sze lek ció
elve, amely gyak ran szi no ni mák hasz ná la tá val a le he tõ leg gya ko ribb sza va kat ik tat ta be
az ere de ti szö veg be. A má sik elv, a le xi kai diszt ri bú ció elve va ló já ban az is me ret len sza -
vak szá mát je len ti ol da lan ként. Ez az elv egy szer re kí ván ja tel je sí te ni a fo ko za tos ság és a
jól ol vas ha tó ság kö ve tel mé nyét. Ar ról van szó, hogy az adott köny ve ket vé gig ol va só diák
szó kin cse a vi szo nyí tá si alap: min den új könyv nek úgy kell a szö ve gét meg al kot ni, hogy a
ko ráb bi szin te ket már el sa já tí tott ta nu ló szá má ra ol da lan ként két-há rom, eset leg négy-
 öt szó nál több is me ret len szó ne le gyen. Eh hez a szö veg egy sze rû sí tést vég zõ sze mély nek
pon to san is mer nie kell a kur zus ad di gi tar tal mát, szó kincs ét, az elõ re ha la dás mér té két,
tem pó ját, rit mu sát. Ké sõbb per sze fel bom lik ez a rend, hi szen a séma, hogy ki mi lyen
sza va kat nem ért, idõ vel meg le he tõ sen egyé ni vé vá lik. Ez azon ban csak ha la dó szin ten
okoz hat tech ni kai ne héz sé ge ket.

2.3. Az olvastató módszer hatása

West ol vas ta tó mód sze ré vel egy kul tuszt in dí tott el. Az ol va sás kul tu sza per sze nem
új (gon dol junk Marcel kí vá nal ma i ra és meg gyõ zõ dé sé re), de a mo dern nyelv ta ní tás ban,
vé gig a hu sza dik szá zad ban mind a mai na pig, az extrakurrikuláris ol va sás vagy egy sze rû -
sí tett ol va só köny vek se gít sé gé vel fo lyik, vagy olyan köny ve ké vel, ame lye ket tu da to san
egy adott szint szá má ra spe ci á li san kép zett szer zõk ír nak meg. Min den na gyobb nyelv -
könyv ki adó ren del ke zik egy sze rû sí tett ol va só köny vek kel, ame lyek nél na gyon gyak ran a
so ro zat élén vagy a cím ben lát ha tó szám azt jel zi, hogy az adott könyv (pél dá ul Macmil -
lan, 900) a gya ko ri sá gi lis tán sze rep lõ sza vak ból az elsõ ki lenc száz ra épít. Ilyen rend sze -
rek alap ján fo ko za to san egy más ra épü lõ könyv szek ven ci á kat le het ta nul má nyoz ni, ame -
lyek tör té ne ti leg is igen nagy je len tõ sé gû ek vol tak azok ban az or szá gok ban, ahol az
adott cél nyelv anya nyel vû be szé lõi nem for dul tak elõ kü lö nö seb ben ma gas lét szám ban.
A kü lön fé le extrakurrikuláris ol vas mány anya gok ma már per sze nem kor lá to zód nak
egy sze rû sí tett ol va só köny vek re, és az ol vas má nyok fel dol go zá sá nak me to di ká ja sem
szû kít he tõ le az egy ko ri ol vas ta tó mód szer re. A ma ga zin jel le gû nyelv ta ní tó fo lyó irat ok,
kép re gé nyek, di gi tá lis rög zí té sû ké pek kel il luszt rált tan anyag ok, il let ve az ere de ti re gé -
nyek internetes le tölt he tõ sé ge csök ken tik a ha gyo má nyos ol va só köny vek ver seny ké pes -
sé gét a nyelv ta nu lás glo bá lis sá bõ vült pi a ca in.
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3. Kiemelkedõ nyelvpedagógiai gondolkodók
a 20. század elsõ felében

Új ból fel kell ele ve ní te nünk azt a gon do lat me ne tet (vö. II/6.), amely meg ma gya ráz -
za, hogy mi ért szük sé ges a tö me ge sen el is mert, úgy ne ve zett „cím kés mód sze rek” közé
ki emel ke dõ nyel vé sze ket, al kal ma zott nyel vé sze ket, tu dós nyelv ta ná ro kat il lesz te nünk.
Mint meg fi gyel het tük, a mód sze rek vál ta ko zá sá hoz gyak ran kül sõ kény sze rí tõ kö rül mé -
nyek já rul nak hoz zá, ame lyek nek al kal ma sint sem mi kö zük a nyelv ta nu lás lé nye gé hez.
Az is elõ for dul, hogy az is ko la rend szer, a ta nu lás, ta ní tás stí lu sa vál to zik: ma guk a fel -
hasz ná lók igény lik a vál tást. A leg több eset ben azon ban a szak ma bel sõ fej lõ dé se, né -
hány ro kon tu do mány (nyel vé szet, pszi cho ló gia, pe da gó gia, szo ci o ló gia, kom mu ni ká ci ós 
tech no ló gi ák) bel sõ prog resszi ó ja a vál to zá so kat elõ idé zõ té nye zõ. Azok a ki emel ke dõ
gon dol ko dók, akik rõl min den kép pen szól ni kell, leg in kább az utób bi ka te gó ri á ba tar toz -
nak, bár tu do má nyos mun ká ik a tény le ges gya kor la tot is át ala kí tot ták. Az a for ra dal mi
fél száz év, amely a nyelv ta ni-for dí tó mód szer be kö tött Eu ró pát át for dí tot ta, a di rekt
vagy az ol vas ta tó mód sze rek rész le tes tár gya lá sa da cá ra sem ért he tõ elég gé, ha nem te -
kint jük át mel let tük egy-egy ki emel ke dõ nyelv pe da gó gi ai gon dol ko dó mun kás sá gát.

3.1. Henry Sweet (1845–1912), a nyelvpedagógia atyja

Hen ry Sweetrõl az át lag em ber több nyi re annyit tud, hogy ne he zen meg sze ret he tõ
jel le me mi att, amely ben a sze rény ség, ugyan ak kor a tisz te let adás el vá rá sa mel lett a szó -
ki mon dás és az em be rek ke rü lé se egy aránt elõ for dult, bi zo nyos fo kig min tá ul szol gált
Shaw hí res ta nár fi gu rá já nak, Hen ry Higginsnek a meg min tá zá sá hoz a Pygmalionban.
A My Fair Ladyben en nek a jel lem for má lás nak már csak kli séi ma rad tak meg a ki ej tést
tö ké le te sí te ni kí vá nó ta nár fi gu rá já ban. Egy bi zo nyos: Sweet tö ké le tes ség re tö re ke dett,
kü lö nö sen két te rü le ten: a nyel vek ben és a ha za fi ság ban. Szá mos mo dern nyel vet be -
szélt, köz tük eg zo ti kus nyel ve ket is, és az óko ri nyel vek nek is ki vá ló is me rõ je volt. Majd -
nem egész éle té ben Lon don ban la kott, is ko lá it Heidelbergben és Ox ford ban (Bal liol
Coll ege, né met szak) vé gez te. A het ve nes évek ben vált iga zán is mert té, kü lö nö sen az
1877-es „Handbook of Phonetics” címû mun ká ját te kin tet ték a fo ne ti ka meg ala po zá sá -
nak. Írt nyelv ta no kat, nyelv tör té ne ti mun ká kat, de kor tár sai és az õket kö ve tõ nem ze dé -
kek sze mé ben is Sweet el sõ sor ban fo ne ti kus volt, ki emel ke dõ nyel vész, nyelv tör té nész.
Más mû vek hez ké pest a kö zel há rom év ti ze des ké szü lõ dést kö ve tõ en meg írt mun ka, az
1899-es „A nyel vek gya kor la ti ta nul má nyo zá sa” címû (The Practical Study of Languages)
vi szony lag el sik kadt. Pe dig ez az elsõ olyan át fo gó mo no grá fia, ame lyet mind az al kal ma -
zott nyel vé szek, mind a nyelv pe da gó gu sok alap mû ként köny vel het nek el, amely ben már
a mo dern nyel vé szet (Sweet ki fe je zé sé vel az „élõ fi lo ló gia”) le het sé ges al kal ma zá sa it is
át te kin ti.

Majd nem min den je len tõs Sweet-munka Ox ford ban, a Clarendon Pressnél je lent
meg, ki vé ve a „The Practical Study of Languages” cí mût. A mû al cí me: „Ka la uz ta ná rok
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és ta nu lók szá má ra”. Az Ox ford University Press 1964-ben adta ki Mackin gon do zá sá -
ban az ere de ti leg a Dent Ki adó nál pub li kált mû vet. Az új ki adás majd nem fak szi mi le ki -
adás, csak né hány nyomdahibát kor ri gál tak. Az ere de ti elõ szó ban Sweet le ír ja, hogy a
könyv elsõ vál to za tát 1877-ben ké szí tet te el. 1882-ben írt be lõ le egy összeg zést a Fi lo ló -
gi ai Tár sa ság ré szé re (amely nek egyéb ként el nö ke volt). Az új ki adás ban a 276 ol dal 21
fe je zet re osz lik. Ezek kö zött a fo ne ti ká ról, a fo ne ti kai át írás ról ugyan úgy ta lá lunk fe je ze -
te ket, mint a nyel vek ne héz sé gi fo ká ról, a holt nyel vek rõl, a ke le ti nyel vek rõl és így to -
vább. A számunkra leg fon to sabb ál ta lá nos és konk rét el vek az elsõ fe je ze ten kí vül fõ ként 
a ki len ce dik fe je zet ben ta lál ha tók, amely a mód szer vagy mód sze rek ál ta lá nos tu laj don -
sá ga i val, alap el ve i vel fog lal ko zik. Ugyan ezt a té mát még konk ré tab ban foly tat ja a ti ze -
dik fe je zet, és utá na tö mör for má ban fe je ze ten ként fog lal ko zik a nyelv tan, a szó kincs, az
ol va sás, a for dí tás, a tár sal gás és az iro da lom ta ní tás té ma kö re i vel. Bár csá bí tó, de nincs
mód arra, hogy a nyelv pe da gó gia e több mint száz éves alap mû vét fel ele ve nít sük a mai
ol va só szá má ra, mind össze arra te he tünk kí sér le tet, hogy ki ra gad juk a leg fon to sabb
össze füg gé se ket a könyv ma is ará nyos, íz lé ses és mér ték tar tó fi nom ság gal meg fo gal ma -
zott szö ve té bõl. Elõ re bo csá tan dó, hogy a nyel vek ta nul má nyo zá sá ban Sweet két tu do -
mány össze kap cso lá sát lát ta lé nye gi nek: a nyel vé sze tét és a pszi cho ló gi á ét. Az el kö vet -
ke zen dõ al fe je ze tek ben Sweet nyelv pe da gó gi ai fõ mû vé nek leg fon to sabb gon do la ta it
vizs gál juk.

3.1.1. Az alaptudományok és néhány elv a bevezetõ fejezetekben

Sweet az alap ve tõ kér dé sek tár gya lá sa so rán el sõ sor ban arra tö re ke dett, hogy be bi zo -
nyít sa: a nyel vek gya kor la ti ta nul má nyo zá sa is tu do má nyos mun ka. Eb ben a tu do má nyos -
ság ban, ame lyet õ úgy ne ve zett, hogy élõ fi lo ló gia (living philology), leg in kább a mo dern
nyel vé szet re is mer he tünk. A mo dern fi lo ló gia mû ve lé sé hez szük sé ges alap tu do má nyok
te hát a nyel vé szet (amely ese té ben azo nos a fo ne ti ká val) és a pszi cho ló gia, amely fõ ként
a me mó ria és az asszo ci á ci ók mû kö dé sét kö zép pont ba ál lí tó asszo ci a tív pszi cho ló gi át je -
len ti.

Elsõ meg kö ze lí tés ben Sweet a mód sze rek rõl azt ál lít ja, hogy a jó mód szer át gon dolt,
át fo gó és egész le ges, és emi att több nyi re ek lek ti kus. A mód szer ál ta lá nos alap el vei ab -
ból az elem zés bõl ered het nek, amely meg ál la pít ja, hogy mi a nyel vek ben a kö zös, konk -
rét alap el vei pe dig ab ból, amely meg ál la pít ja, hogy az adott nyelv ben mi a kü lö nös.
Mind eköz ben a fo ne ti ka irányt mu ta tó sze re pe axi o ma ti kus: Sweet sze rint a nyel vek ta -
nu lá sa, ta nul má nyo zá sa a fo ne ti kán ala pul.

Meg je le nik Sweet mû vé ben az a gon do lat is, ame lyet majd az IPhA cik ke lye i ben lá -
tunk vi szont, hogy a nyelv ta nul má nyo zá sa a nyelv be szélt for má já ból in dul ki. Egy nyelv
va ló di ter mé sze te sze rin te job ban lát szik a be szélt nyelv kollokviális for du la ta i ban, a kü -
lön fé le di a lek tu sok ban, mint az olyan fej lett iro dal mi nyel vek ben (szanszk rit, gö rög, la -
tin), ame lye ket ko ráb ban min tá ul hasz nál tunk más ide gen nyel vek ta nul má nyo zá sá ra.
Eh hez a ter mé sze tes sor rend hez (már mint a be szélt nyelv tõl ha lad ni az iro dal mi felé)
kap cso lód nak gya kor la ti ta ná csai is, pél dá ul az, hogy ke ve seb bet ta nul junk meg a be szélt 
nyelv bõl, de azt pon to san.

Mint nyel ve ket ki vá ló an is me rõ sze mély, Sweet hossza sab ban fog lal ko zik a nyel vek
kö zöt ti kontrasztivitás kér dé se i vel, nem kü lön ben a nyel vi tá vol ság vagy ha son ló ság buk -
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ta tó i val. Eze ket a fi nom sá go kat haj la mo sak va gyunk el fe lej te ni a mai uni for mi zált
nyelv ta ní tá si tren dek kö ze pet te. Sweet szin te nyers szó ki mon dás sal ál lít ja, hogy az iga zi
nyelv ta nu lá si prob lé ma a szó kincs meg ta nu lá sa. Egy nyelv nyelv ta nát ál ta lá ban fél év
alatt meg le het is mer ni, ha az em ber nek csak az ol va sás a cél ja, és eb bõl már kö vet kez -
tet ni le het a ta nu lan dó nyelv olyan el té ré se i re (kont rasz tok), ahol prob lé mák adód hat -
nak. A szó kincs le küz dé sé nek ne héz sé gei azon ban vé get nem érõ fel ada tot je lent het nek.

3.1.2. Néhány általános elv, jó tanács a kilencedik fejezet alapján

Sweet sze rint min den egyes nyelv vi lá ga sa ját sá gos vi lág (peculiar), akár szer ke ze -
tek rõl, je len té sek rõl vagy ki fe je zé sek rõl lett lé gyen szó. Ezért nyil ván va ló, hogy a la tin
min ta, amely az eu ró pai nyelv ta ní tást ural ta, nem fe lel meg más tí pu sú nyel vek nél („a kí -
nai nyel vet nem le het a la tin alap ján ér tel mez ni”).

Rend kí vül fon tos és so kat idé zett meg ál la pí tás eb bõl a fe je zet bõl az a mon dat, hogy
„a nyelv rész ben ra ci o ná lis, rész ben ir ra ci o ná lis és vé let len sze rû”. Sze rin te több ra ci o -
na li tás szo rult a nyelv tan ba, a nyelv ta ni tör vé nyek idõn ként ra ci o ná li san ér tel mez he tõ ek.
Sok kal több ir ra ci o ná lis elem, egy más tól tel je sen izo lált té nyek szo rul tak a szó kincs be,
ezért is ta nul ha tó ne he zeb ben.

Sweet gyak ran tesz meg jegy zést ko rá nak mód szer ta ni hely zet ké pé re is, komp ro -
misszumot ja va sol a régi és az új mód sze rek kö zött. Nem volt híve a na tu ra lis ta mód szer -
nek, va la mi fé le ki egyen lí tõ dést ke re sett a ter mé ket len kon zer va ti viz mus és a szél sõ sé ges 
ra di ka liz mus kö zött: esze rint a régi mód sze rek ja vát kom bi nál ni kel le ne az új mód szer
po zi tív vo ná sa i val. Ha son ló komp ro misszu mot mu tat az a ta ná csa is, hogy au ten ti kus
anya go kon kell a köz vet len gya kor lást foly tat ni, de a nyelv ta ni tu da tos ság ra is szük ség
van. Nem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni azt a tényt, hogy a ta nu lás, az el sa já tí tás kez det -
ben meg le he tõ sen me cha ni kus, gé pi es fá zi so kon ha lad át.

3.1.3. További alapelvek a tizedik fejezet alapján

Sweet sze rint a nyelv ta nu lás pszi cho ló gi á ja az asszo ci á ció tör vény sze rû sé ge in ala pul.
Me mó ri ánk a fi gye lem mel és az ér dek lõ dés sel (a mo ti vá ci ó val) áll egye nes arány ban.
Ezért az is mé tel ge tés a nyelv ta nu lás lé nye gé hez tar to zik, mert csak az is mét lés sel erõ sít -
het jük meg és ala kít ha tunk ki to váb bi asszo ci á ci ó kat, és ez zel se gít het jük a me mo ri zá -
lást. Kí sér le tet kell ten ni arra, hogy mi nél több nyel vi va ló sá got ta nul junk meg fej bõl – az 
is mét lés elõ se gí ti ezt. Fon tos azon ban, hogy az is mé tel ge tés vá lo ga tott, kis szó kinccsel
tör tén jék, és nem sza bad olyan so ká ig foly tat ni, hogy a ta nu ló ki me rül jön.

Sweet nem hisz ab ban, hogy a nyelv föl fe dez he tõ, ki ta lál ha tó, ezért sem tû nik a ter -
mé sze tes mód szer hí vé nek. Az a vé le mé nye, hogy a kü lön fé le sza bály sze rû sé gek re,
össze füg gé sek re rá kell ve zet ni a ta nu lót in duk tív mó don. Rend kí vül lé nye ges meg ál la -
pí tás, hogy a nyelv tant Sweet for má li san csak ak kor tár gyal ná, ha elõt te a be gya ko rolt
szö ve gek bõl a je len sé get a ta nu lók ösz tö nö sen el sa já tí tot ták. Több ha son ló meg jegy zé -
sét ko ra be li köz hely nek te kint het nénk (nem a szó, ha nem a mon dat a nyelv ta nu lás leg -
fon to sabb egy sé ge; a szin ta xis a nyelv tan leg fon to sabb ré sze; nem sza va kat vagy pa ra dig -
má kat kell me mo ri zál ni, ha nem nyel vi egé sze ket). Ta ná csai el le né re szá mos ké sõb bi
mód szer nem tar tot ta be eze ket az alap el ve ket. Bár Sweet maga is írt nyelv köny ve ket, a
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nyelv ta ní tás mód sze ré rõl szó ló ta ní tá sát leg in kább a nyelv ta nu lás kü lön fé le fá zi sa it be -
mu ta tó le írá sa ér zé kel te ti. Elõ for dul, hogy ezt a me to di kai le írást prog resszív mód szer -
nek ne ve zi, a lé nyeg azon ban nem ez, ha nem in kább az, hogy az öt fá zis (vagy szint) ma is
meg fe lel egy tel jes körû nyel vi kép zés igé nye i nek. Sweet nem szól ar ról, hogy a ta nu ló
mennyi idõt tölt vagy tölt het az egyes fá zi sok ban – az el rej tett vá lasz nyil ván az, hogy
annyit, amennyi szük sé ges (amely be ter mé sze te sen az egy hét, fél év, egy év, tíz év, élet -
fogy tig lan egy aránt be le fér). Me lyek ezek a fá zi sok?

Az elsõ sza kasz az úgy ne ve zett me cha ni kus sza kasz (mechanical stage). Ek kor kell
el sa já tí ta ni a jó ki ej tés alap ele me it, és ek kor kell meg is mer ked ni a fo ne ti kai át írás tör -
vény sze rû sé ge i vel. Mo der nebb ki fe je zés sel azt is mond hat nánk, hogy ek kor kell meg te -
rem te ni a cél nyelv ar ti ku lá ci ós bá zi sát. Nem meg fe le lõ elõ re ha la dás ese tén e fá zis ha tá -
ra a vég te len sé gig ki tol ha tó: a kér dés ter mé sze te sen az, hogy a tö ké le tes ség hez ké pest
van-e meg fe le lõ tem pó jú elõ re ha la dás. A prog resszív sza kasz má so dik fá zi sa az úgy ne -
ve zett nyelv ta ni sza kasz (grammatical stage). Eb ben a sza kasz ban is mer ke dik meg a ta -
nu ló az alap ve tõ nyelv ta ni je len sé gek kel, ugyan ak kor az alap szó kin cset is el sa já tít ja.
A harmadik sza kasz az úgy ne ve zett idiomatikus sza kasz (idiomatic stage), ami kor a je -
lölt ki fe je zet ten a szó kincs bõ ví té sé re kon cent rál. Ez a há rom sza kasz je len ti az alap kur -
zust, csak ezek meg fe le lõ „el vég zé se” után kezd het a je lölt ma ga sabb ta nul má nyo kat –
mai el kép ze lé se ink sze rint ek kor fog hat nyelv sza kos fi lo ló gi ai ta nul má nyok ba. A ne gye -
dik sza kaszt ugyan is iro dal mi sza kasznak ne ve zi Sweet (literary stage), amely ben iro dal -
mi ta nul má nya it kez di meg a je lölt; az utol só sza kasz neve pe dig a nyelv tör té ne ti sza kasz
(archaic stage), amely ben a nyelv szink rón ta nul má nyo zá sát kö ve tõ en a nyelv tör té net
se gít sé gé vel a nyelv vál to zá sai is vi lá gos sá vál nak. A „prog resszív mód szer” fe dõ név mö -
gött te hát a min den ko ri mo dern fi lo ló gus kép zés õs tí pu sa rej tõ zik.

3.1.4. Sweet érdemei

Ke vés olyan té mát ta lá lunk Sweet több mint száz éves kor szak al ko tó mun ká já ban,
amely ma ra dék ta la nul nyug vó pont ra ju tott az el múlt száz esz ten dõ ben. El te kint ve at tól
az el fo gó dott ság tól, ame lyet Sweet a fo ne ti ka és ta ní tá si kö vet kez mé nye i ben a fo ne ti kai
át írás iránt érez, szin te min den gon do la ta mér sék let re és óva tos ság ra int. Mû ve i nek leg -
na gyobb eré nye az – ame lyet egész élet mû vé vel bi zo nyí tott –, hogy min den prob lé má hoz 
tu do má nyo san kö ze lí tett, így a nyelv ta ní tás mód sze ré nek meg ta lá lá sá hoz is. Ha össze -
gez zük fel so rolt alap el ve it, ak kor lel ki sze me ink elõtt egy mér sé kelt di rekt mód szer kör -
vo na lai bon ta koz nak ki. Már eb ben az elsõ nyelv pe da gó gi ai mo nog rá fi á ban Sweet fi -
gyel mez te tett arra, hogy a jó mód szer jó alap el ve ken ala pul (az ál ta la fel so rolt alap el vek
kö zött olyan pe da gó gi ai alap igaz ság ok sze re pel nek, mint hogy a tan anya got vá lo gat ni
kell; az anyag mennyi sé gét li mi tál ni kell; az anya got ará nyo san kell a négy kész ség fej -
lesz té sé re for dí ta ni; a tan anya got ne héz sé gi sor rend sze rint kell fo ko za tok ba ál lí ta ni;
stb. Sweet majd nem min den ben mér ték tar tó nak mu tat ko zik, a ko rai nyelv ta nu lás híve,
de nem a túl ko ra ié. Sze rin te a nyelv ta nu lás el kez dé sé nek ide á lis idõ pont ja a tíz éves kor.
Ez utób bi kis ol dal vá gás sal csak az ér dek lõ dést kí ván tuk fel kel te ni. Mint hogy e könyv -
höz szö veg gyûj te mény még nem je lent meg, tör té ne ti mû ve ket pe dig rit kán for dí ta nak
egé szé ben ma gyar ra, ezért az ere de ti mû el ol va sá sát ajánl juk.
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3.2. Otto Jespersen (1860–1943)

Jespersent ha zá já ban, Dá ni á ban ma is a leg na gyobb dán nyel vész nek te kin tik, aki a
kop pen há gai egye tem an gol pro fesszo ra volt, de volt nyel vész pro fesszor az Egye sült Ál -
la mok ban a Co lum bia Egye te men is. Mun kás sá ga össze ha son lí tást kí nál Sweettel, hi -
szen elsõsorban õ is fo ne ti kus volt. 1897-ben írta meg sa ját fo ne ti ká ját, de írt mo dern an -
gol nyelv tant, nyelv fi lo zó fi át, ál ta lá nos nyel vé sze tet, va la mint szá mos le író nyelv tant is.
Nyelv pe da gó gi ai szem pont ból leg ér de ke sebb mûve az ere de ti leg „Sprogundervisning”
cí men meg je lent mo no grá fia, amely 1904-ben „How to Teach a Foreign Language” cí -
men je lent meg an go lul (Ho gyan ta nít sunk meg egy ide gen nyel vet). Jespersen mun ká i -
ból hi ány zik az a faj ta ger mán ala pos ság, ak ku rá tus ság, amely Sweet mun ká it jel lem zi.
Mind et tõl füg get le nül né hány fon to sabb alap el vet – össze ha son lí tá sul – az õ mû vé bõl is
ki ra ga dunk.

3.2.1. Általános elvek

Jespersen szá má ra az alap ve tõ tu do mány ágak, ame lyek egy sok ol da lú nyelv ta ní tá si
el mé let hez el en ged he tet le nül szük sé ge sek, eggyel bõ vül nek Sweethez ké pest: a nyel vé -
szeten és a pszichológián túl Jespersen fon tos nak tart ja a ta ní tá si gya kor lat ban való jár -
tas ságot (ame lyet sze rin te a nyel vé szek, az el mé le ti pe da gó gu sok és az is ko lai ta nár ság
for mál egésszé). Annyi ban Jespersen erõ sen ha son lít Sweetre, hogy a nyel vé szet tu do -
má nyát õ is a fo ne ti ká val azo no sít ja.

Jespersen több he lyen is fe sze ge ti azo kat az osz tály ter mi ke re te ket, ame lye ket a túl
szi go rú me to di kák dik tál nak. Sze rin te az élõ nyel vek ta ní tá sa nem le het me rev, sem pe -
dig lo gi kus a szó szi go rú an vett ér tel mé ben. Mi vel a nyel vek a kom mu ni ká ci ót szol gál ják, 
ezért ezt kell fi gye lem be ven ni. A nyel vet egé szé ben kon tex tus ba ágyaz va, kom mu ni ká -
ci ós hely ze tek ben kell ta ní ta ni. „Az egy más tól el vá lasz tott sza vak úgy hat nak, mint kõ -
da rab ok a ke nyér ben” – mond ja Jespersen rend kí vül ér zék le te sen. Fen ti alap el vei akár a 
kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ki in du ló pont jai is le het né nek. A jó mód szer sze rin te min dig
az élõ nyelv ta nul má nyo zá sá ból in dul ki, és a ta ní tás ban egy foly tá ban köz vet len kap cso -
la tot tart a nyelv ki sebb-na gyobb vál to zá sa i val.

3.2.2. Speciális alapelvek

A konk rét me to di kai elem zé sek so rán szá mos olyan alap elv vel ta lál ko zunk, ame lyek
jól il le nek a di rekt mód sze rek ál tal ki fej lesz tett osz tály ter mi meg ol dá sok közé. Az egyik
ilyen alap elv a „me rü lé si elv” hang sú lyo zá sa: va gyis min dig köz vet len kon tak tus alap ján
kell ta nul ni a nyel vet. Nincs te hát for dí tás (Sweet ez zel nem ér te ne egyet), és a ta nu lás -
ban a szó be li mun ka ural ko dik (is mét lés és me mo ri zá lás). Na gyon fon tos, hogy sok fé le
és mennyi sé gé ben is je len tõs gya kor lat el vég zé sé re ke rül jön sor (ezek közé be ve szi a
kér dés-fe le let tech ni ká kat és az el me sé lést is). Fon tos moz za nat, hogy Jespersen az ol va -
sást is szó be li gya kor la tok kal egé szí ti ki. Mind amel lett, hogy a fo ne ti ka van min de nek
fö lött, Jespersen nyel vész mi vol ta da cá ra sem ta ní ta na ana li ti kus vagy for má lis nyelv -
tant. A nyelv tant – ki fe je zé sé vel élve – imp li cit mó don kell asszi mi lál ni. E mö gött a ki fe -
je zés mö gött egy faj ta fel fe de zé ses nyelv tan rej tõz kö dik, va gyis hogy a diák elõbb-utóbb
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fel fe de zi maga szá má ra a sza bályt, és ak kor majd asze rint jár el. (Ez megint egy olyan
pont, ahol el té rés van Sweet és Jespersen né ze tei kö zött: Sweet sze rint ez az ál la pot soha
nem kö vet ke zik be.)

Jespersen fon to sabb alap el vei kö zött egy az ere de ti di rekt mód szer rel el len té tes elv
is meg fi gyel he tõ. Sze rin te az élõ nyelv nem föl tét le nül csak a be szélt nyelv, a tár sal gá sok
nyel ve le het. Nyelv ta nu lá si cél ból igen jól meg fe lel nek a rö vid, könnyû ol vas má nyok is,
bár ilyen szö ve ge ket nem könnyû vá lo gat ni vagy meg ír ni. Az ér tel mes ség mel lett ezek -
nek a szö ve gek nek mo ti vá lók nak, élén kek nek és vál to za to sak nak kell len ni ük. A min -
den na pi be szélt nyelv jel le ge a fon tos, a nyelv ta ni sá ga ér dek te len. Eze ket a szö ve ge ket is
fo ko za tos ság sze rint kell a ta nu lók elé tár ni. Jespersen ki csit kö rül mé nyes ja vas la ta i ban
nem ne héz a szö ve gek au ten ti kus sá ga irán ti igényt fel is mer ni.

3.2.3. Jespersen hozzájárulása a nyelvpedagógiához

Bár Jespersent nem ér de kel te olyan szen ve dé lye sen a nyelv ta nu lás kér dé se, mint
Sweetet, tu do má nyos fel ké szült sé ge alap ján igen érett és meg bíz ha tó el kép ze lé se ket
ala kí tott ki a nyelv ta nu lás egé szé rõl. Eré nye, hogy a kom mu ni ká ci ós cél el sõd le ges sé gét
fel is mer te, és rend sze ré ben kü lön le ges hang súlyt he lye zett a han gok el sa já tí tá sá ra, nem -
kü lön ben az ol va sás fon tos sá gá ra. Élénk és ru gal mas nyelv ta ní tás volt az ide á ja, és ezt
nem hal vá nyít hat ja el a fo ne ti kai át írás iránt ér zett – Sweetre em lé kez te tõ – von zal ma.
Amennyi ben Sweetet te kint jük a nyelv pe da gó gia aty já nak, ak kor azt is ál lít hat juk, hogy
Jespersen volt az elsõ al kal ma zott nyel vész, aki nyelv pe da gó gi á val is fog lal ko zott.

3.3. Harold Palmer (1877–1949)

Howatt sze rint (1984: 327) egyet len al ko tó sem tett annyit az an gol mint ide gen -
nyelv-ta ní tás szak má ért a 20. szá zad ban, mint Harold Palmer. Két ség te len, hogy szer ve -
zõi, ta ná ri mun kás sá gán túl me nõ en Palmer rend kí vül ter mé keny szer zõ is volt, jó val
több mint száz mû vet pub li kált, ame lyek kö zül szin te min den nyelv ta ní tás-tör té ne ti
mun ká ban leg alább húsz sze re pel. E he lyütt most csak arra van mód, hogy né hány ere de -
ti cím meg adá sá val ér zé kel tes sük, hogy Palmer a beszédcentrikusságot tar tot ta a leg fon -
to sabb nak (va la mi lyen ez zel kap cso la tos szó szin te min den mû vé nek cí mé ben sze re pel):
Colloquial Eng lish (1916); The Oral Method of Teaching Languages (1921); Eng lish
Intonation with Systematic Exercises (1922); Everyday Sentences in Spoken Eng lish
(1927); The Teaching of Oral Eng lish (1940); The Five Speach-Learning Habits (1948)
stb. Ez az élet mû mind el mé le ti mun kák ban, mind gya kor la ti meg ol dá sok ban szin te ki -
me rít he tet le nül gaz dag, így a leg fon to sabb el vek tár gya lá sá ban Palmer két leg fon to sabb
me to di kai mun ká já ra tá masz ko dunk: Az ide gen nyel vek tu do má nyos ta nul má nyo zá sa
és ta ní tá sa (The Scientific Study and Teaching of Languages, 1917) és A nyel vek ta nul -
má nyo zá sá nak (egy sze rûb ben: a nyelv ta nu lás) alap el vei (The Principles of Language
Study, 1921).

Palmer az elsõ olyan brit me to di kus, aki gya kor ló nyelv ta nár ként lett vi lág hí rû. Egész 
éle te – már kora if jú sá gá tól kezd ve – egy erup tív, kre a tív sze mé lyi sé get sej tet. Hythe- ban,
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Kent ben járt is ko lá ba, de mi kor si ke res sé ge ered mé nye ként Bolougne-ba küld ték fran -
ci át ta nul ni, ott in kább fes te ni kez dett. Mi kor ha za tért Ang li á ba, ak kor vi szont in kább
új ság író és nyom dász lett, ez utób bi fej lett gya kor la ti ér zé ké nek is bi zo nyí té ka. A szá zad
ele jén Bel gi um ban, Viviers-ben, egy Berlitz-iskolában ta nít, majd meg ala pít ja sa ját
nyelv is ko lá ját. A fen ti e ket azért volt szük sé ges el mon da nunk, hogy vi lá gos sá te gyük:
Palmernek – szem ben Sweettel és Jespersennel – nem volt nyel vé szi kép zett sé ge, a
nyelv ta ní tás vi lá gá ba egész más ol dal ról ér ke zett. Tu do má nyos sá gá nak zá lo ga ki zá ró lag
ere de ti sé ge, in ven ci ó i nak ki fogy ha tat lan szá ma volt. Ha ma rabb fej lesz tet te ki sa ját fo -
ne ti kai át írá si rend sze rét, mint ahogy csat la ko zott (csak 1907-ben) a Nem zet kö zi Fo ne -
ti kai Tár sa ság hoz (IPhA). Az elsõ vi lág há bo rú ide jén vissza me ne kült Ang li á ba, és
Folkestone-ban nyelv is ko lát nyi tott. Le ve le zés ben állt Daniel Jonesszal, neki kö szön he -
tõ en meg hív ták Lon don ba, hogy elõ adá so kat tart son a nyelv ta ní tás ról. Et tõl fog va
(1916) a lon do ni University Coll ege ok ta tó ja volt. 1921-ben ka pott meg hí vást a ja pán ok -
ta tá si mi nisz té ri um tól, hogy se gít se az an gol mint ide gen nyelv ta ní tá sát az or szág ban.
1922-tõl 1936-ig dol go zott Ja pán ban, ahol je len tõs ki tün te té se ket ka pott. Meg rom lott
egész sé ge és csa lá di sze ren csét len sé gek da cá ra (a fia pi ló ta ként az ang li ai légi csa tá ban
vesz tet te éle tét 1942-ben) Palmer mind vé gig dol go zott, elõ adás-so ro za tot tar tott Dél-
 Ame ri ká ban 1944-ben. 1949-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig éle te a fá rad ha tat lan nyelv ta ná -
ré, aki tu dós fel ké szült ség gel, nagy el hi va tott ság gal vé gez te ok ta tói és fõ ként szer ve zõi
te vé keny sé gét az an gol mint ide gen nyelv ta ní tá sa ér de ké ben.

3.3.1. Az alaptudományok szerepe Palmer tudományos módszertanában

Palmer me to di kai mû ve i ben meg tar tot ta azt a ter mi no ló gi ai ket tõs sé get, amellyel
már Sweet alap mû vé ben is ta lál koz hat tunk. Min den mû vé ben be szél olyan ál ta lá nos el -
vek rõl és konk rét el vek rõl, ame lye ket a nyelv ta nár ok nak min den kö rül mé nyek kö zött be 
kell tar ta ni uk. Két fõ mód szer ta ni mun ká ja kö zül a ko ráb bi (1917, The Scientific
Study…) tech ni kai ér te lem ben több konk rét el vet és meg ol dás tar tal maz, hi szen ez az
elsõ mo nog ra fi kus le írá sa Palmer nyelv ta ní tá si el kép ze lé se i nek.  A má so dik mun ka (1921,
The Principles…) vi szont több mint tíz fe je ze ten ke resz tül ál ta lá nos el ve ket fej te get.
Ezek kö zül ra ga dunk ki né há nyat, hogy Palmer el kép ze lé se it ér zé kel tes sük.

A nyelv pe da gó gi át tá mo ga tó alap tu do má nyok kö zött (nála szó sze rint a „tu do má -
nyos mód szert” tá mo ga tó alap tu do má nyok kö zött) Palmer a nyel vé szetet, a pszicho -
lógiát és a pedagógiát so rol ja fel. A nyel vé sze ti kom po nens lé nye ge a fo ne ti kai, gram ma -
ti kai és le xi kai is me re tek összes sé ge; a pszi cho ló gi á ban a me mó ria, a me mo ri zá lás
tör vé nye i nek is me re te. A pe da gó gia nagy eré nye ab ban áll, hogy az elvi el kép ze lé se ket
konk re ti zál ni ké pes. E fel so ro lás tól füg get le nül Palmer szá mos mû vé ben em lí ti, hogy a
nyelv ta ní tá si mód szer tu do má nyos alap ja leg in kább a nyel vé szet. Ez töb bek kö zött azért
ér de kes meg ál la pí tás, mert Palmer nem fo gad ta el az ál ta lá no san hasz nált nyel vé sze ti
fo gal ma kat, sa já tos „la i kus” nyelv tant al ko tott sa ját maga szá má ra, ame lyet kor tár sai
alig ha is mer het tek el tu do má nyos nak. Más fe lõl Palmer egész pe da gó gi ai mun kás sá gá -
ban a régi tí pu sú nyelv ta ní tás el len har colt, amely nek lé nye ge a „sze men át ta nu lás”,
amely nek cél ja az, hogy a meg ér tett sza bá lyok se gít sé gé vel a szó tá ri ki fe je zé se ket mon -
da tok ká for mál juk és a nyelv min den sza bá lyos és sza bály ta lan je len sé gét be ma gol juk.
Ha ké sõbb szük ség van „fü lön át való ta nu lás ra is”, ak kor han gos ol vas ta tás sal és tár sal -
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gá si órák kal te remt jük meg a le he tõ sé get. Palmer meg kö ze lí té se – lé lek ta ni ala pon – en -
nek majd nem az el len ke zõ je volt. Elõ ször fel kell tud ni is mer ni, majd pro du kál ni az ide -
gen han go kat és dal la mo kat, kü lön-kü lön is és együtt is. Min den elem zés nél kül
me mo ri zál ni kell azo kat a mon da to kat, ame lye ket erre a cél ra a ta nár vagy a tan könyv -
szer zõ ki vá lasz tott. Ké sõbb meg kell ta nul ni mon da to kat fel épí te ni, mon dat min ták
alap ján, ame lye ket szin tén a ta nár vagy a tan könyv szer zõ vá lo ga tott ki, és csak a vége
felé kell meg ta nul ni azt, hogy mi ként le het a szó tá ri ki fe je zé sek bõl élõ mon da to kat al -
kot ni. Bár a fej te ge té sek gyak ran egy más nak el lent mon dó ré sze ket is tar tal maz nak, a je -
len rö vid elem zés ben cél sze rû nek lát szik Palmer köny ve i nek ere de ti sor rend jét kö vet ni.

3.3.2. Néhány alapelv az 1917-es metodikából 
(The Scientific Study and Teaching of Languages)

Palmer vi szony lag ko rai mun ká já nak meg írá sa ide jén sem volt már fi a tal em ber, így
nyil ván va ló, hogy köny vé nek szám ta lan ere de ti meg ál la pí tá sa napi ta ná ri gya kor la tá ból
táp lál ko zik. A mû még is vi szony lag csa pon gó, ke vés bé rend sze re zõ, mint a má sik ál ta -
lunk cél ba vett nyelv me to di kai mun ka. Az azon ban mind ket tõ rõl el mond ha tó, hogy a
kö zép pont ban mind vé gig a nyelv meg ta nu lá sa, le het sé ges leg jobb, eset leg leg könnyebb
el sa já tí tá sa áll – vol ta kép pen ezt je len ti „a nyelv ta nul má nyo zá sa” ki fe je zés. Még is, ha e
kö tet nek kü lön le ges fó ku szát ke res nénk, ak kor a nyelv ta ná ro kat örök kön-örök ké iz ga tó 
kér dés kör re le lünk: van-e ide á lis (irá nyú és se bes sé gû), stan dar di zál ha tó elõ re ha la dás
egy ide gen nyelv ta nul má nyo zá sá ban? A kér dés egy szer re szól az út vo nal ról (amely min -
dig vá lasz tást és a töb bi le he tõ ség ha nya go lá sát je len ti), ugyan ak kor a mennyi ség rõl is,
amely mennyi sé gek össze vá lo ga tá sa már in kább mi nõ sé gi kér dés. Palmer nem fi lo zó fi ai
szin ten kö ze lít ezek hez a kér dé sek hez, két sé ge i re gya kor la ti vá la szo kat kí nál. Az el kö -
vet ke zen dõk ben en nek az 1917-es kö tet nek a leg jel lem zõbb szak mai kér dé se it vesszük
szem ügy re. Palmer – Sweethez ha son ló an – nyelv ta nu lá si szin te ket ál lít fel, nála azon -
ban csak há rom szint lé te zik: a be ve ze tõ, a kö zép ha la dó és a ha la dó szint. A kö vet ke zõ
táb lá zat össze ha son lí tás ban mu tat ja be Sweet és Palmer el kép ze lé se it.

5. táb lá zat: Nyelv ta nu lá si szin tek Sweet és Palmer ér tel me zé sé ben

SWEET PALMER

me cha ni kus be ve ze tõ

nyelv ta ni-struk tu rá lis

szókincsfejlesztõ-idiomatikus kö zép ha la dó

iro dal mi

nyelv tör té ne ti ha la dó

Palmer min den fej lõ dé si sza kasz ban ki emel egy-két pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai sa já -
tos sá got, ame lyek ké pes sé te het nek ben nün ket arra, hogy az õ ere de ti mód szer ta ni meg -
ol dá sa it – leg alább szeg men sek ben – rep ro du kál juk. Szin te min den mû vé ben fel buk kan
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a passzív asszi mi lá ció fo gal ma. Ki in du ló pont ja e tény hang sú lyo zá sá ban nyil ván az el -
sõd le ges nyelv el sa já tí tás. Sze rin te min den nyelv ta nu lás ban van egy olyan fel hal mo zó dá -
si sza kasz, amely ben je len tõs mennyi sé gû nyel vi tényt kell el rak tá roz nunk, de még nem
ál lunk ké szen a meg szó la lás ra. In ku bá ci ós sza kasznak ne ve zi ezt az idõ tar ta mot, amely
egyé ni leg el té rõ hosszúságú le het. Aki ezt nem ve szi tu do má sul, ter mé sze ti tör vényt szeg 
meg, olyan sú lyos nyelv ta nu lá si ter mé sze ti tör vényt, mi sze rint a hal lás ér tés van elõbb, s
nem a be széd, ahogy egy má sik vá gá nyon az ol va sás ér tés meg elõ zi az írást.

A kez dõ sza kasz jel lem zõ vo ná sa to váb bá a ta nult nyel vi anya gok ele me i nek szi go rú
el vá lasz tá sa és egy más tól kü lön-kü lön tör té nõ ta ní tá sa: ez a szeg re gá ció. Füg get le nül at -
tól, hogy sze man ti kai, eti mo ló gi ai, fo ne ti kai vagy ép pen he lyes írá si anya got ta ní tunk,
soha nem sza bad két ele met együtt ta ní ta ni. Ké sõbb, ma ga sabb szin te ken ez az el vá lasz -
tás nem csak hogy nem kí vá na tos, ha nem egye ne sen nem is le het sé ges. Nyil ván va ló, hogy 
e jó ta nács mö gött az a jól is mert pe da gó gi ai ta pasz ta lat hú zó dik meg, hogy az együtt ta -
ní tott ele me ket a di ák ság at tól fog va, hogy egy szer re ta nul ta, haj la mos lesz össze ke ver ni.

Palmer a kö zép fo kú nyelv ta ní tás leg na gyobb prob lé má ját a ta ná ri szemantizációban
je lö li meg, amely – né mi leg le egy sze rû sít ve – a je len tés köz ve tí té sé nek mód szer ta ni le he -
tõ sé ge it írja le. A meg ol dá sok kal kap cso la tos ere de ti ség, ügyes ség emblematikus vo ná sa 
le het egy-egy ta nár mun ká já nak. Tech ni kai ér te lem ben négy fé le le he tõ sé get em lít: meg -
ad hat juk a je len tést meg ha tá ro zás se gít sé gé vel (amely be sze rin te be le fér a kö rül írás
vagy más ként mon dás le he tõ sé ge is); te remt he tünk olyan kon tex tust – eset leg pél da -
mon da tok meg adá sá val –, amely bõl a je len tés egy ér tel mû; te remt he tünk asszo ci á ciót a
szó és a je lölt tárgy kö zött ké pek vagy re á li ák fel hasz ná lá sá val; és vé gül – egy nyel vû osz -
tály ese tén – for dí tással is meg ad hat juk a je len tést. Ez utób bi le he tõ ség egy ér tel mû en
utal arra, hogy – szem ben a szél sõ sé ges di rekt mód szer te o re ti ku sa i val – Palmer vi szony -
lag mér sé kelt ál lás pon tot kö vet ta na i ban. A for dí tás sal idõt le het meg ta ka rí ta ni, és ak -
kor is ma gya rá zat ra kény sze rü lünk, ha va la mely olyan je len sé get tár gya lunk, amely a ki -
in du ló nyelv bõl és kul tú rá ból hi ány zik. Mi vel sze rin te a jó for dí tás a nyel vi leg nagy
egé szek ek vi va len ci á ján ala pul, csak azt kell el ke rül ni, hogy a di á kok a két nyelv apró
rész le tei kö zött pró bál ja nak izo lált ek vi va len ci á kat fel ál lí ta ni. Nincs szó te hát a for dí tás
hir de té sé rõl, in kább csak szük sé ges sé gé nek el is me ré sé rõl: „transferre necesse est”.

A kö zép sõ (kö zép ha la dó) sza kasz leg fon to sabb mo tor ja Palmer sze rint a me mo ri zá -
lás, az au to ma ti kus em lé ke zés. Erre az ál lan dó erõ fe szí tés re sa ját szót gyár tott Palmer
(catenizing), amely szán dé ká ban tá gabb je len té sû, mint pél dá ul a ma gyar ’magolás’ szó.
Meg gyõ zõ dé se sze rint min den mon da tot, amit csak ki mon dunk vagy le írunk, azt már
vagy ki mond tuk ko ráb ban egé szé ben, vagy ha nem, ak kor a mon dat egyes da rab ja it
mond tuk már ki au to ma ti ku san. Palmer nyelv ta ná ri vi lá gá ban a nyelv ta ni sza bá lyok
„mik ro koz mo szá hoz” (megint csak Palmer sa ját szó hasz ná la ta) két fé le nyel vi anyag
kap cso ló dik: az úgy ne ve zett el sõd le ges anyag és a má sod la gos anyag. A meg kü lön böz te tés
nem nyel vé sze ti, ha nem na gyon is gya kor la ti as: az el sõd le ges anyag az, ame lyet in teg rál -
tan, mint egy-egy egy sé get me mo ri zál ni kell, „be kell vág ni”, mert a má sod la gos anya gok 
majd ezek bõl épül nek fel. Palmer te hát azt ta ná csol ja, hogy erõ tel je sen tá masz kod junk a 
me mo ri zá lás ra, hi szen a diák elõ re ha la dá sa csak a fluens, jól hasz nált mon da tok szá má -
ból de rül ki (már csak azért is, mert gyak ran egy szó lán cot könnyebb me mo ri zál ni, mint
kü lön-kü lön meg ta nult, egyes da rab ja it össze gez ni). Ezen kí vül, ha egy ben ta nu lunk meg 
bi zo nyos nyel vi egy sé ge ket, ak kor a hiba ki van zár va, amely le he tõ ség bár mi kor fenn áll,
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ha a mon dat tá for má lás, mon dat fû zés nyelv ta ni spe ku lá ci ón ala pul. Au to ma ti zá lás ese -
tén a diák meg sza ba dul at tól a te her tõl, hogy nyelv ta ni ké te lyek kö ze pet te ál lít son össze
egy mon da tot vagy egy mon dat da ra bot, amely al kal man ként több mint egy tu cat men tá -
lis mû ve le tet je lent het. Ez per sze nem je len ti azt, hogy Palmer ta gad ta vol na a nyelv ta ni
és sze man ti kai sza bá lyok össze egyez te té sé nek szük sé ges sé gét a ta nu lás so rán. Eze ket az
át ala kí tá so kat és kom bi ná ci ó kat, ame lye ket a le xi kai és gram ma ti kai min ták al kal ma zá -
sa je lent, „kon ver zi ók nak” ne vez te.

Ha la dó szint rõl ak kor be szél he tünk, ha a nyel vi kö zeg tár sal gás, ol va sás, írás be li fo -
gal ma zás, va gyis az össze tet tebb kész sé gek al kal ma zá sán ala pul. Ek kor kell ki ala kí ta ni a
he lyes nyelv hasz ná la ti sza bá lyo kat, és nyelv ta ni sza bá lyo kat csak ak kor kell ta ní ta ni, mi -
kor már szá mos mor fo ló gi ai vagy szin tak ti kai ma gya rá za tú sza bály sze rû ség a szo kás
szint jén rög zült.

Nem ke rül het jük meg e he lyütt Palmer né hány nyel vé sze ti el kép ze lé sét sem, kü lö -
nös kép pen azért nem, mert Palmer sze rint a nyelv ta nu lás fi lo ló gi ai ala pú, de nem iro dal -
mi ala pú. Az iro da lom hoz már igen fej lett nyelv tu dás sal kell el ér kez ni. Palmer szá má ra
a nyelv azon ban nem egy már ko ráb ban fel ta lált ka te gó ri ák ba il lesz ke dõ va la mi, ha nem
min den nyelv ter mé sze ti je len sé gek sora, ame lye ket a ta nu lás cél já ra ana li zál ni szük sé -
ges. Ve zes sünk be né hány sa já tos palmeri szak ki fe je zést a szem lé le ti kü lönb sé gek ér zé -
kel te té sé re.

Le xi ko ló gi ai ka te gó ri ák: monologs (egyet len szó ból álló kü lön ál ló egy sé gek); poly -
logs (szó cso por tok); miologs (pél dá ul ige kö tõk vagy ra go zá sok – nyelv ta ni funk ci ó kat
ki fe je zõ egy sé gek); alogisms (ezek a je len tés sel bíró hang súly-, il let ve in to ná ci ós je len sé -
gek). Nyil ván va ló, hogy Palmer igyek szik el ke rül ni a szó vagy sza vak mint tel je sen au to -
nóm egy sé gek hasz ná la tát, va gyis egy nyelv ta nu lá si szem pont ból funk ci o ná lis ka te gó ria -
rend szert ál lít fel. A mor fo ló gi á ban a han gok kal a fo ne ti ka, a fo né mák kal a fo no ló gia, a
be tûk kel a he lyes írás és – újabb palmeri szó – az ’etimonokkal’ az eti mo ló gia fog lal ko zik.

E sa já tos nyel vé sze ti le írás ban a leg iz gal ma sabb fo ga lom az ergon, amely egy fé le
szin ta xist je lent. Palmer meg ha tá ro zá sa sze rint az ergonok nyelv ta ni funk ci ók nak az
egy sé gei, és fel osz tá sa ik ban mon dat min ták ról és rög zült ki fe je zé sek rõl be szél, ame lyek -
bõl az elõb bi ek még to vább bont ha tók, az utób bi ak pe dig már to vább fel nem oszt ha tók.
Az ergonok ta ná ban egy olyan szem pont is fel buk kan, amely a ma gyar funkcionalista ha -
gyo má nyok ban egy ál ta lán nem új, hogy tud ni il lik a szó fa ji ság nál az adott sza vak mon -
dat ban be tölt he tõ sze re pe (a ma gyar nyelv tan ban a mon dat ta ni elem zés sze rin ti sze rep)
fon to sabb le het, mint a for má lis le írás. Ugyan ak kor az ergonok ta ná ban mint ha Pren -
der gast el fe le dett „mastery system”-je éled ne fel, va gyis Palmer mik ro koz mosza na gyon
is ha son lít azok hoz a mag mon da tok hoz, ah hoz a kö zös lé nyeg hez, amely bõl az tán – egy
ké sõb bi nyel vé sze ti tu dás alap ján – mint ha a transz for má ci ós-ge ne ra tív nyelv tan (Chomsky)
el kép ze lé se it lel nénk fel ösz tö nös nyo mok ban. Már tud ni il lik azt, hogy van egy szû kebb,
egy lé nye ges, alap ve tõ tu dá sok (sza bá lyok) hal ma za, egy el sõd le ges anyag, amely nek se -
gít sé gé vel (az egy faj ta vé ges ség bõl) vég te len szá mú, he lyes nyel vi anyag ge ne rál ha tó.
Palmer ergonjai azon ban job ban ha son lí ta nak a struk tu rá lis nyel vé szet ti pi kus mon dat -
min tá i ra (sentence pattern), mint a Chomsky-féle nyel vé szet sza bály rend sze re i re. Pal mer
funk ci o ná lis nyelv ta ni egy sé gei, ergonikus rend sze re cso por to kat ál lít fel (ahol az
M-cso por tok a szó osz tá lyok, a P-csoportok ezek kom bi ná ci ói – vö. phrase structures).
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La i kus funk ci o ná lis nyelv ta ná ban Palmer az M-cso por tok ból kom bi nált P-csoportokkal
al kot ja meg a szintagmatikus vi szo nyo kat (va gyis ezek a fe le lõ sek a lán co la tért), míg az
úgy ne ve zett S-cso por tok te szik le he tõ vé a paradigmatikus vá lasz tá so kat az M-cso por to -
kon be lül. Palmer ezek kel a meg ál la pí tá sa i val olyan nyel vé sze ti meg ol dá so kat fe sze ge -
tett, ame lye ket meg fe le lõ tu do má nyos szi go rú ság gal csak egy fél év szá zad dal ké sõbb
 sikerült le ír ni. Az vi szont két ség te len tény, hogy a nyel vi fej te ge té sek bo nyo lult kom bi -
na to ri ká ja szá mos kor társ nyelv ta nár szá má ra – Prendergasthoz ha son ló an – az õ mû ve it 
is emészt he tet len né tet te.

Már eb ben az elsõ mun ká ban is nyil ván va ló, hogy Palmer tu do má nyos mód szer ta ná -
nak ki dol go zá sá ban mind a nyel vé szet re, mind a pszi cho ló gi á ra, mind a pe da gó gi á ra tá -
masz ko dott. Pszi cho ló gi ai el ve it rész le te seb ben adja meg 1921-es mû vé ben, ezért er rõl
majd ott szó lunk. Itt vi szont meg kell em lí te nünk még né hány pe da gó gi ai el kép ze lést,
amely nek azon na li pszi cho ló gi ai, il let ve nyel vé sze ti ve tü le tei is van nak. Ilyen pél dá ul an -
nak a hang sú lyo zá sa, hogy a nyelv ta ní tá si mód szer mind a négy kész sé get kö te les fej lesz -
te ni (egy tel jes körû nyelv ta nu lá si él mény ben ma már hat fé le kész ség rõl be szél nénk a
négy alap kész sé gen túl me nõ en, a for dí tás és tol má cso lás kész sé ge it is be le ért ve). Mint -
hogy még min dig az ide á lis ha la dás prob le ma ti ká ja a leg na gyobb pe da gó gi ai ki hí vás,
Palmer ob jek tív és szub jek tív fel té te le ket szab a meg fe le lõ út vo nal és se bes ség ki je lö lé -
sé hez.

Esze rint a nyelv ta nu lás szub jek tív fel tét eleit maga a diák hor doz za ma gá ban, az õ ko -
ráb bi nyelv ta nu lá si ta pasz ta la tai, tett re fog ha tó sá ga, ed di gi tu dá sa a leg fon to sabb szub jek -
tív ele mek, ame lyek kö zött ál ta lá nos szel le mi be fo ga dó ké pes sé ge mel lett sem mi kép pen
sem kell alá be csül ni a nyelv ér zék, a nyel vi ké pes sé gek fej lett ség ét. Eb bõl a szem pont ból
nincs mód szer ta ni elv te len ség, a leg jobb mód szer min dig az, amely a ki je lölt cé lok el éré -
se ér de ké ben a leg töb bet hoz za ki a di á kok ból.

A kül sõ ob jek tív té nye zõk kö zött el sõ sor ban a cél nyelv a meg ha tá ro zó össze te võ,
ugyan is mind az el té ré sek, mind a ha son ló sá gok okoz hat nak prob lé mát a nyelv ta nu ló -
nak, és néha ne héz el dön te ni, hogy a ket tõ kö zül me lyik a ve szé lye sebb. Elõ for dul hat,
hogy egy tel je sen más di men zi ó jú nyel vet a ta nu ló fe gyel me zet teb ben fo gad. A kur zus
idõ tar ta ma, az el ér ni kí vánt szint, a vá lasz tott mód szer, a cél ba vett kész sé gek mind-
 mind a kül sõ ob jek tív té nye zõk közé so rol tat tak Palmer 1917-es köny vé nek har ma dik ré -
szé ben.

3.3.3. Néhány alapelv az 1921-es metodikából (The Principles of Language Study)

Palmer eb ben a mun ká já ban rö vi deb ben, de sok kal kö vet ke ze te seb ben fej ti ki ta ní tá -
si mód sze re i nek alap el ve it, mint a fen tebb elem zett mû ben. Az ál ta la pre fe rált mód szer
egy több irány ból tör té nõ meg kö ze lí tés (multiple line of approach), ame lyet mai je len -
tés ben multidiszciplináris meg kö ze lí tés nek for dít hat nánk, ben ne az ural ko dó nyel vé -
szet, pszi cho ló gia és pe da gó gia tri á szá val. A mû egy ré sze – bár ki nem mon dot tan – tan -
terv el mé le ti és ter ve zé si kér dé se ket fe sze get, ame lyek nek leg fon to sabb szem lé let be li
ele mei a fo ko za tos ság, a konk rét ság, az ará nyok be tar tá sa és az éssze rû elõ re ha la dás
elve. Konk rét sá gon Palmer a nyel vi pél dák gaz dag sá gát, bõ sé gét érti, az ará nyos sá go kon 
pe dig a kész sé gek egy más hoz vi szo nyí tott ará nyát. Fo ko za tos sá gon ugyan azt érti, mint
amit már Comenius, hogy tud ni il lik az is mert tõl ha la dunk az is me ret len felé apró lé pé -
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sek ben. Ké sõb bi tan könyv szer zõk misz ti fi kál ták a fo ko zat ba ál lí tás fon tos sá gát, és szem -
ben Bloomfield vagy Palmer el kép ze lé sé vel, nyelv ta ni for má ci ók ból in dul tak ki. Palmer
sze rint fon to sabb, ha a diák elõ ször egy pi ciny, de rend kí vül fon tos szó kin cset asszi mi lál
(ma mi ni mum szó kincs nek ne vez het nénk), és csak ké sõbb kom bi nál ja eze ket a sza va kat
mon da tok ká vagy hosszabb be széd egy sé gek ké. A kész sé gek fej lesz té sén túl me nõ en a
mód szer tel jes ki egyen sú lyo zott sá gá ban is ará nyos ság ra tö re ke dett, te hát ha in ten zív
(ana li ti kus) ol va sást al kal ma zunk, ak kor le gyen a kur zus ban ex ten zív (szin te ti kus) ol va -
sás is. Ha sok nyelv ta ni drillt al kal ma zunk, ak kor a ri go ró zus gya kor lás sal ará nyo san le -
gye nek kö tet len gya kor la ti for mák is je len.

Az elõ re ha la dás éssze rû rend je (rational order of progression) nem a kur zus tem pó -
já ra vo nat ko zik, ha nem arra a sor ren di ség re, ahogy az ide gen nyel vi anyag gal dol go -
zunk. Szö veg szin ten már ko ráb ban is utal tunk erre a rend re, mi sze rint elõ ször fel kell is -
mer nünk, és ké pez ni kell tud ni az ide gen nyelv hang ja it, hang sú lya it, in to ná ci ós for má it
kü lön-kü lön és együtt is, majd ezt kö ve tõ en me mo ri zál ni kell min den elem zés nél kül
olyan ti pi kus, jel leg ze tes, gya ko ri mon da to kat, ame lye ket a ta nár vagy a tan könyv szer zõ
vá laszt ki a ta nu ló szá má ra. (Eb ben az elem zés és ér tel me zés nél kü li me mo ri zá lás ban jól 
fel is mer he tõ Palmer ro kon sá ga Prendergast el kép ze lé se i vel.) Csak ezt kö ve tõ en ke rül
sor (az ergonok se gít sé gé vel) sza bá lyos vagy akár sza bály ta lan mon da tok meg al ko tá sá -
ra. E sor ren di ség vég sõ fá zi sa az, ami kor a szó tá ri ki fe je zé se ket (vö. etymons) mû kö dõ
mon da tok ká, mû kö dõ mon dat egy sé gek ké (ergonokká) va gyunk ké pe sek for mál ni. A ki -
lenc alap elv kö zül, ame lyet Palmer eb ben a mû vé ben ele mez, öt – mint ahogy azt már ko -
ráb ban ér zé kel tet tük – fõ ként a tan terv vel és az osz tály ter mi meg ol dá sok kal fog lal ko zik. 
Mun kás sá gá nak meg ér té se szem pont já ból fon to sabb szá munk ra az elsõ négy, ame lyek -
ben szo ká sok megformálásáról, nyelv he lyes ségrõl, mo ti vá cióról és a be ve ze tõ sza kasz
fon tos sá gá ról be szél (ha bit formation, accuracy, in te rest, initial preparation).

A szo ká sok ki ala kí tá sa és az adap tá ló dás. Mi vel Watson (1913) és Thorndike (1911)
el kép ze lé sei még ke vés bé vol tak is me re te sek, Palmer ezek hi á nyá ban írta meg 1921-es
mun ká ját. En nek el le né re a leg fon to sabb alap el vet – ha son ló an a behaviouristákhoz –
ép pen a he lyes nyel vi szo ká sok ki ala kí tá sá ban lát ta. Mind nyá jan fel va gyunk ru ház va az -
zal a ké pes ség gel, hogy el sa já tít sunk egy be szélt nyel vet, ezért úgy tû nik, hogy a nyel vi
kész sé gek fel fu tá sa egy nem tu da tos asszi mi lá ció kö vet kez mé nye. Palmer vi lá go san lát ja 
a kü lönb sé get a való élet ben le ját szó dó ösz tö nös asszi mi lá ció (amely a hal lás ér tés se gít -
sé gé vel és is mét lé sek kel zaj lik) és az osz tály ter mi ta nu lás kö zött, ahol már nem spon tán
ké pes sé gek rõl van szó, ha nem úgy ne ve zett ta nu lá si ké pes sé gekrõl (studial capacities),
ame lyek ben az ol va sás és az írás fej lett sé ge meg ha tá ro zott té nye zõ. Palmer még azt is
meg koc káz tat ja, hogy a spon tán ké pes sé gek re a be széd kész ség el sa já tí tá sá nál, míg a ta -
nu lá si ké pes sé gek re az írott nyel vi mû velt ség ki ala kí tá sá nál van szük ség. Ezek kel a le írá -
sok kal Palmer ér zék le te sen elõ re hoz ta azt az el sa já tí tás kont ra ta nu lás ügyé ben ki rob -
bant vi tát, amely majd Krashen ne vé hez kö tõ dik a nyolc va nas évek ele jén. Palmer
azon ban vi lá go san lát ja, hogy a nyelv ta nu lás olyan komp lex je len ség, olyan sok fé le szem -
pon tot kell fi gye lem be ven ni, hogy min den ké pes sé günk re szük ség van, ami kor a nyelv -
tu dást meg akar juk sze rez ni. „Nem sza bad sem spon tán ener gi á in kat, sem in tel lek tu á lis
ké pes sé ge in ket le néz ni, mind ket tõ szol gál ben nün ket, mind ket tõ nek meg van a he lye egy
jól meg ter ve zett prog ram ban, mind ket tõ ké pes ki egyen sú lyoz ni a má si kat, vagy ép pen
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ki egé szí te ni, ha arra van szük ség. Ha va la me lyik ol dalt túl zás ba visszük, az már tor zí tás a
diák szem pont já ból – a be széd pszi cho ló gus szá má ra az egyik leg fon to sabb prob lé ma an -
nak el dön té se, hogy bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött me lyik re kell in kább tá masz kod ni” –
írja Palmer a könyv elsõ ré szé ben (1921: 22).

A mo ti vá ci ó ról szó ló fe je zet ben (The In te rest Principle) mai szem mel néz ve Palmer
pe da gó gi ai köz he lye ket fej te get – köz he lye ket, ame lye ket gyak ran ma sem tar tunk be.
Sze rin te a mo ti vá ci ót leg in kább a kö vet ke zõ négy té nye zõ be fo lyá sol ja: az osz tály ter mi
meg ol dá sok vál to za tos sá ga, já té kos sá ga; a ta nár és diák kö zöt ti jó vi szony; a tu da tos ság,
amely nek je gyé ben a ta nu lók tud ják, hogy mi tör té nik a nyelv ta nu lá si fo lya mat so rán; és
vé gül az elõ re ha la dás vagy leg alább az elõ re ha la dás kép ze té nek biz to sí tá sa.

A nyelv ta nu lás kez dõ sza ka szá nak fon tos sá ga (initial preparation). Eb ben a le írás -
ban már nem csak az sze re pel, hogy a nyelv ta nu lás kez de tén el kép zel he tõ egy olyan in -
ku bá ci ós sza kasz (vö. Krashen: silent period), ami kor a diák még asszi mi lál, ma gá ba nyel,
és nem kí ván meg szó lal ni. Itt in kább ar ról szól a szer zõ, hogy elõny te len az el mé let tel
kez de ni. A leg fon to sabb az, hogy a diák új nyel vi szo ká so kat ala kít son ki, és te kint sen el
a ré gi ek tõl. Az is fon tos, hogy fel ké szít sük a di á kot arra, hogy tu da to san pró bál jon a tu -
dat alat ti já ra tá masz kod ni (!), mert így eset leg si ke rül el te rel ni a fi gyel mét a nyel vi anyag -
ról mint nyelv ta ni je len sé gek rõl. Azt is meg kell pró bál ni ki fej lesz te ni, hogy min den
elem zés és egyéb rész le te zés nél kül a di ák nak si ke rül jön meg hal la ni egy-egy rö vid köz lés 
lé nye gét. Úgy is mond hat nánk, hogy Palmer „el te re lõ” gya kor la to kat ad köz re a hal lás -
ér tés fej lesz té se, a ki ej tés ja ví tá sa, az után zá si kész ség élén kí té se cél já ból. Tény és való,
hogy az ide gen sze rû ség le küz dé sé re, il let ve kö zel ho zá sá ra, a meg ba rát ko zás ra mind a
mai na pig ke vés idõt és ener gi át szá nunk.

Kü lön ér de mes fel fi gyel nünk még két olyan alap elv re, ame lyek jól meg fér nek egy -
más sal Palmernél, jól le het a nyolc va nas évek ben ezek bõl is ki vá ló vi ta té ma ke let ke zett a
nyelv he lyes ség kont ra fo lya ma tos be széd (accuracy versus fluency) té ma kör ben. Palmer
leg fon to sabb kö ve ten dõ alap el ve a szo ká sok meg for má lá sa, amely egy gya kor la ti fo lya -
mat, egy ter mé sze tes fo lya mat, amely ben vé let len sze rû sor rend ben is mét lés sel és gya -
kor lás sal ér jük el az au to ma tiz mu so kat. Ugyan ak kor fon tos nak tart ja Palmer azt is, hogy 
a nyelv he lyes ség, a nyel vi pon tos ság fon tos sá gá nak ér ze tét mi nél elõbb el ül tes sük,
mind egy, hogy hang kép zés rõl, in to ná ci ó ról, he lyes írás ról, ra go zá sok ról, mon dat szer ke -
ze tek rõl vagy a je len té sek át vi tel ének pon tos sá gá ról van szó. A nyel vi szo ká sok meg for -
má lá sa szin túgy ér dek fe szí tõ és iz gal mas kell le gyen, mint bár mely más osz tály ter mi
nyel vi mun ka. A vál to za tos sá got Palmer szubsz ti tú ci ós táb lák se gít sé gé vel biz to sít ja
(1916-os Colloquial Eng lish címû mun ká já nak elsõ ré szé ben száz szubsz ti tú ci ós táb lát
ad köz re). Ezek bõl és más tan köny ve i bõl is lát hat juk, hogy cél ja a nyelv alap min tá i nak,
leg jel leg ze te sebb szer ke ze te i nek me mo ri zá lá sa volt, amely nek alap ján azu tán majd ké -
pes lesz a diák más mon da to kat is kre ál ni (vö. el sõd le ges és má sod la gos anyag). A nyel vi
szo ká sok ki ala kí tá sá nak ez zel a mód sze ré vel Palmer – ha nem is olyan egy sí kú an, mint
ahogy az idõn ként ké sõbb tör tént – elõ re ve tí ti az audiolingvális mód szer hír hedt mon -
dat min tá kon ala pu ló gya kor la ta it (pattern drills). Ugyan ak kor a nyel vi pon tos ság kö ve -
tel mé nyé ben, a szo kás for má lás, az au to ma ti zá lás ki ala kí tá sa nem je len ti azt, hogy akár
át me ne ti leg is fel ad juk a nyelv he lyes ség irán ti kö ve tel ményt (el té rõ en at tól, ahogy sok
mód szer a ké sõb bi ek ben cse le ke dett).
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3.3.4. Palmer hozzájárulása a nyelvpedagógia fejlõdéséhez

Mint lát tuk, Palmer olyan mód szer ta ni rend szert ho zott lét re, amely ben az el mé le ti
meg ala po zás jól ki dol go zott, az el já rá sok sor rend je rend sze re zett, és a gya kor lat ban is
mû kö dött. Beszédcentrikusságában Palmer meg ma radt a di rekt mód szer ta nít vá nyá nak, 
annyi ban azon ban el tá vo lo dott a re form moz ga lom tól, hogy a mon dat min ták gya kor lá -
sát fon to sabb nak tar tot ta az egész le ges szö ve gek nél. Az a tény, hogy a mon dat min ták
ön cé lú nak tûnõ gya kor lá sa kü lön le ges ter het je lent a nyel vet ta nu ló szá má ra, még nem
de rült ki. Sweetre em lé kez te tõ en Palmer kü lön le ges nek tart ja a nyelv ta nu lást, szin te ki -
eme li a pe da gó gia más rend sze re i bõl, és tech ni kai kér dés ként ke ze li, amely nek nincs fel -
tét le nül szük sé ge arra, hogy tu do má nyo san ma gya ráz ha tó le gyen, az egyet len egy „iga zo -
lás”, amely re szük sé ge van, a nyelv si ke res el sa já tí tá sa. A Palmer-féle nyelv el sa já tí tás
so rán elõ ször fi zi o ló gi ai szo ká so kat kell föl ven ni (az ide gen hang rend szer pro du ká lá sa),
majd pszi cho ló gi a i lag kell át él ni az új hang rend szer és a sza vak for má ja kö zöt ti je len -
tést, és csak ezen erõs fi zi o ló gi ai és pszi cho ló gi ai rend szer tá mo ga tá sá val le het ne ki lát ni
a he lyes alak ta ni és mon dat ta ni: nyelv ta ni „szo ká sok” ki ala kí tá sá nak. Ez a prog ram azt
mu tat ja, hogy Palmer óri á si ta pasz ta la tá ra ala poz va olyan tu do má nyos mód szert igye ke -
zett meg al kot ni, amely nek al ko tó ele me i ként a nyel vé szet, a pszi cho ló gia és a pe da gó gia
al kal ma zá sai sze re pel tek. Ez a multidiszciplináris meg kö ze lí tés – né mely új tu do mány -
ágak kal gaz da gít va – mind a mai na pig ér vé nyes a nyelv pe da gó gi á ban.

Palmer egyik leg na gyobb eré nye az, hogy ké pes volt komp ro misszu mot köt ni egy -
más sal lát szó lag el len té tes, de nem ki bé kít he tet len fo lya ma tok kö zött. Vi lá go san lát ta
azt, hogy a nyelv olyan szer ke ze tek össze kap cso ló dá sa, ame lye ket jobb egész ként el sa já -
tí ta ni, ezért hang sú lyoz ta az úgy ne ve zett el sõd le ges tan anyag me mo ri zá lá sá nak, ha úgy
tet szik, „be ma go lá sá nak” szük sé ges sé gét. Más fe lõl bi zo nyos for má lis nyelv ta ni ele me -
ket sem ha nya golt el, mert az alap min ták túl ta nu lá sát kö ve tõ en (overlearning) a nyel vi
pon tos ság ra is nagy hang súlyt he lye zett. Ilyen ki bé kít he tet len nek lát szó el len té tet ol dott 
fel (lásd fen tebb) Palmer a nem tu da tos asszi mi lá ció és a ta nu lá si ka pa ci tás egyen ran gú
fel hasz ná lá sá ban (vö. az ösz tö nös és tu da tos ta nu lás Krashen-féle kont raszt ja). Palmer
ez zel a két me to di ká já val – Sweethez ha son ló an – a nyelv pe da gó gia alap mû ve it írta meg, 
ame lyek ben a ter mi no ló gi ai fur csa sá gok és itt-ott el lent mon dá sos ma gya rá za tok da cá ra
ép pen a ki egyen sú lyo zott ság, az ará nyos ság a leg na gyobb erény, amely csak ak kor su gá -
roz hat egy-egy me to di ká ból, ha a szer zõ nek egész le ges, és azon be lül har mo ni kus bel sõ
képe van a nyelv ta nu lás és nyelv ta ní tás DNS-lán cá ról, nyelv tu dást ge ne rá ló ge ne ti ká já ról.

4. Az intenzív módszer 

4.1. Az intenzív módszer elõzményei és kialakulása

Az elõ zõ fe je ze tek ben sok szó esett a nyelv pe da gó gi ai gon dol ko dás fej lõ dé sé rõl. Kü -
lö nö sen brit szer zõk mu tat tak fel né hány nagy sze rû „al kal ma zott nyel vé sze ti” pil la na tot, 
bár ez a ter mi no ló gia ak kor még nem volt is me re tes. Howatt (1984: 265) sze rint a ki fe je -
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zés elõ ször az 1948-ban pub li kált Language Learning fo lyó irat al cím ében je lent meg
(A Quarterly Jo ur nal of Applied Linguistics). A fo lyó ira tot Fries ala pí tot ta, eb ben kí -
ván ták nép sze rû sí te ni azo kat az el kép ze lé se ket, ame lye ket a michigani egye tem an gol
in té ze té ben (ELI, Eng lish Language Institute) fej lesz tet tek ki. Ez az in té zet lett a struk -
tu ra lis ta nyelv ta ní tás böl csõ je – an nak a mód szer nek az õsét fej lesz tet ték ki itt, amely ké -
sõbb a vi lág leg nép sze rûbb és leg na gyobb tö me ge ket ta ní tó mód sze ré vé vált audio -
lingvális mód szer né ven. Ha idõ ben nem is na gyon, de tér ben min den kép pen messzi re
elõ re sza lad tunk ez zel a meg jegy zés sel a di rekt mód szer és az ol vas ta tó mód szer kü lön -
fé le vál to za ta i tól, az egy sze rû sí tõ mód sze rek Ba sic Eng lis hé tõl az ame ri kai nyel vé szet és
pszi cho ló gia ural má ig ve ze tõ úton. Hi ány zik a for du ló pont, egy kül sõ-bel sõ kény szer,
egy lo gi kai ka pocs, egy szem lé le ti vál to zás. Mind ezek re egyet len egy ki fe je zés sel le het
vá la szol ni: az in ten zív mód szer. Annyit azon ban már elöl já ró ban meg je gyez he tünk,
hogy a mód szer ki ala ku lá sát kí sé rõ je len sé gek el mé le ti-lo gi kai szem pont ból jó for mán
fon to sab bak, mint a do ku men tál ha tó an csak né hány esz ten dõt meg élt mód szer maga.
Ma gya rá zat ra szo rul az is, hogy a nyelv ta ní tás ban, nyel vé sze ti té mák ban ki vá ló Ticknor,
Longfellow, Webster örök sé ge da cá ra epi gon ame ri kai nyelv ta ní tás mi ként vált né hány
év alatt a nyel vé sze ti és nyelv pe da gó gi ai gon dol ko dás avant gárd já vá.

Az ame ri kai nyel vé szek nek igen ha mar al kal muk nyílt arra, hogy el mé le te i ket a gya -
kor lat ban is bi zo nyít sák. Egy fe lõl a kon ti nen sen föl lel he tõ õs ho nos nyel vek fel tér ké pe -
zé se kész tet te õket az al kal ma zá sok me to di kai vé gig gon do lá sá ra. Más fe lõl az a szel lem,
ame lyet fõ ként Bloomfield kép vi selt, hogy tud ni il lik a nyel vé szet hasz nos kell le gyen a
kö zös ség szá má ra, igen gya kor la ti as mun ká kat is ered mé nye zett. Így az ame ri kai ant ro -
po ló gi ai nyel vé szet olyan ki emel ke dõ le író nyel vé szei, mint Boas és Sapir, szem lé le tük -
ben nem kü lön böz tek az ame ri kai struk tu ra liz mus aty já nak te kint he tõ Bloomfieldtól.
La ko ni kus címû fõ mû vé ben (Language, 1933) Bloomfield már kü lön fe je ze tet szen telt
az al kal ma zá sok nak, amely ben he lyet kap a nyel vé sze ti el kép ze lé sek pe da gó gi ai al kal -
ma zá sa is (mint hogy Bloomfield egyik ked venc te rü le te a gyer mek ko ri ol va sásta ní tás
fej lesz té se volt). Az Ame ri kai Nyel vé sze ti Tár sa ság meg akar ta õriz ni, élet ben akar ta
tar ta ni az õs ho nos in di án nyel ve ket. A gyûj tõ mun ka fej lesz tet te a mód sze re ket, a tu do -
má nyos cik kek pe dig össze fog la ló mun kák hoz ve zet tek. Ugyan en nek a tár sa ság nak a
fel ké ré sé re írta Bloomfield 1942-ben a Rö vid ka la uz az ide gen nyel vek gya kor la ti ta nul -
má nyo zá sá ra (An Outline Guide for the Practical Study of Foreign Languages) címû
mun ká ját. Mind eköz ben az Egye sült Ál la mok is be lé pett a II. vi lág há bo rú ba, és egy re
több ször kel lett ta lál koz nia az zal a je len ség gel, hogy va la mely he lyi, eg zo ti kus nyelv
akár csak alap fo kú is me re te is em ber éle te ket ment het. En nek ér de ké ben a had se reg kü -
lön le ges kép zé si prog ram já ban (ASTP, Army Specialized Training Prog ram) ma gas óra -
szám ban kezd ték ta ní ta ni a há bo rús hely zet dik tál ta ide gen nyel ve ket, és vá rat la nul
Bloomfield nem erre a cél ra ké szült rö vid (egy ív) me to di kai mun ká ját hasz nál ták ki in -
du ló pon tul. 1943-ban kö zel ti zen öt ezer ka to nát ké pez tek az ASTP ke re té ben, mint egy
két tu cat nyel ven. Ke ve sen tud ják, hogy az egyik ilyen nyel vi ki kép zõ prog ram tan könyv -
so ro za tá ban (The Spoken Language Series) maga Bloomfield írta a Be szélt hol land
nyelv és a Be szélt orosz nyelv címû tan köny ve ket.
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4.2. Az intenzív módszer elmélete

Rend kí vü li je len tõ sé gû ez a mód szer ab ból a szem pont ból, hogy a nyelv ta ní tás tör té -
ne té ben elõ ször lép tek föl nyel vé szek együtt és köz vet le nül egy nyelv ta ní tá si mód szer ki -
ala kí tá sa ér de ké ben. A mód szer ere de ti neve az ASTP-n be lül egy sze rû en csak ka to nai
mód szer (amely csak meg kö ze lí tõ for dí tá sa a GI Method le het sé ges je len tés több le te i -
nek). Gya kor lott nyelv ta nár ok szá má ra az új el kép ze lés leg fon to sabb üze ne te az in ten zi -
tá sa volt (alig ha nem in nen ered a ké sõb bi el ne ve zés). Egy-egy tur nus hat hé tig ta nult,
napi tíz órá ban, mind eh hez még hoz zá jött heti ti zen öt óra gya ko rol ta tás anya nyel vû be -
szé lõk kel, és mint egy húsz-har minc óra egyé ni ta nu lás. Ilyen mennyi sé gû nyelv ta nu lá si
mun kát va ló ban csak pa rancs szó ra le het tel je sí te ni. Egy ilyen vál to zás azon ban ön ma gá -
ban alig ha ten ne si ke res sé egy kur zust: az in ten zív mód szer olyan el mé le ti és gya kor la ti
vál toz ta tá so kat is ho zott, ame lye ket át ve ze tés nek te kint he tünk a ko rai hu sza dik szá za di
és a mint egy két év ti ze dig egyed ural ko dó audiolingvális mód szer kö zött.

A mód szer egyik nagy újí tá sa az volt, hogy a nyelv ta ní tás tör té ne té ben elõ ször két
sze mély fog lal ko zott a kis lét szá mú di ák ság gal, két sze mé lyes cso por tos ta ní tás for má já -
ban. Az öt le tet Bloomfield esszé jé bõl me rí tet ték, ahol a szer zõ ere de ti leg az is me ret len
nyelv fel tér ké pe zé sé re hasz nál anya nyel vû adat köz lõ ket. Így lett az in ten zív mód szer
gya kor la ti al kal ma zá sá ban az egyik „ta nár” az anya nyel vû adat köz lõ (informant), aki
irá nyí tott be szél ge tés be bo csát ko zott a di á kok kal (a tör té ne ti hû ség ked vé ért meg em lít -
jük, hogy a GI Method má sik is mert neve an gol szász te rü le te ken az Informant Method
volt, amely nek for dí tá sa a kí sér te ti es in for má to ros mód szer tõl az anya nyel vû adat köz lõs 
mód sze rig ter jed het nagy já ból egy for ma for dí tás kép te len sé gi há nya dos mel lett). Mint -
hogy nem állt ele gen dõ idõ ren del ke zés re ah hoz, hogy a di á kok ma guk fe dez zék föl a be -
mu ta tan dó is me ret len nyel vet, szük ség volt egy má sik ta nár ra is. Ez a má sik ta nár – a tu -
laj don kép pe ni ok ta tó – a „nyel vész” ne vet vi sel te, mi vel az õ tisz te volt a nyelv ta ni
je len sé gek, il let ve bár mely más tud ni va lók ma gya rá za ta. Mi vel az adott nyel vi for mák -
nak a köz nyel vi tár sal gás le he tõ leg egy sze rûbb ki fe je zé se it vá lo gat ták, a fel adat az volt,
hogy ezt a mi ni mum nyel vet a je löl tek a le he tõ leg tö ké le te sebb for má ban, a le he tõ leg -
ter mé sze te seb ben ad ják elõ. Mi ni mum szint re tö rek võ tan anyag ma xi má lis szin tû au to -
ma ti zált sá ga volt te hát a cél, és eh hez az ed di gi nyelv ta ní tá si gya kor lat ban még nem is -
mert, pá rat lan in ten zi tá sú be széd gya kor lat-so ro kat kel lett ki ala kí ta ni.

4.3. Az intenzív módszer gyakorlata

A gya kor la ti osz tály ter mi mun kát úgy kell el kép zel ni, hogy az anya nyel vû be szé lõt
úgy hasz nál ták, mint ké sõbb a mag ne to font: fel ada ta a szó- vagy mon dat for mák au ten ti -
kus ki ej té se volt. A „nyel vész”, va gyis az ok ta tó, aki ma gya ráz ta az anya got, vé gez te a
mun ka orosz lán rész ét: neki kel lett le bo nyo lí ta nia a kü lön fé le gya kor la to kat. Egy-egy
 dialógus fel dol go zá sá nak meg ha tá ro zott gya kor lat rend je volt, ezek a kö vet ke zõk (vö.
Titone, 1968: 106):
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1. Után zás (imitation). Az új szó kin cset szó ról szó ra kel lett is mé tel ni. Min den egyes 
szót két szer kel lett ki ej te ni a di ák nak. A hi bá kat azon nal ja ví tot ták.

2. Is mét lés (repetition). A diák min den mon da tot két szer is mé tel elõ ze tes se gít ség
nél kül, és így min den egyes mon da tot jól meg is mer, egy ben elõ ször me mo ri zál.

3. For dí tás (translation). Az ok ta tó el mond ja a mon da tot anya nyel ven, és a diák le -
for dít ja cél nyelv re.

4. For ga tás (rotation). Az elsõ mon da tot kap ja az elsõ diák, a má so di kat a má so dik
diák, és így to vább az osz tály ban. Azu tán az elsõ mon da tot ad ják a má so dik di ák -
nak, és így to vább, amíg vé gül is min den egyes diák el nem kezd te az elsõ mon dat -
nál. Ez te hát azt je len ti, hogy ha van egy tíz fõs cso port, ak kor az egy-, ma xi mum
két tu cat nyi mon dat ból álló tár sal gást tíz szer mond ják el egy más után. Mi vel azon -
ban a kez dés he lye vál to zik, így min den egyes di ák ra min dig egy má sik mon dat jut.
Tíz sze ri is mét lés után a leg több diák már az egész di a ló gus ra em lék szik, va gyis a ro -
tá ció ki vá ló me mo ri zá lá si, il let ve me mó riafej lesz té si gya kor lat is egy ben.

5. Meg sza kí tá sos is mét lés (discontinuous repetition). Mi köz ben in ten zív fi gyel met
for dí ta nak a ki ej tés és az in to ná ció pon tos után zá sá ra, az inst ruk tor vé let len sze rû
sor rend ben ve szi a mon da to kat, egy-egy mon da tot el mond a cél nyel ven, és az-
után azt mond ja a di ák nak, hogy is mé teld vagy for dítsd. Min den di ák nak részt kell
ven nie, de egyik diák sem tud ja, hogy mi kor mit fog nak kér dez ni tõle. Mint lát juk,
ez a gya kor lat a vé let len sze rû ség be ve ze té sé vel már in kább arra szá mít, hogy a di a -
ló gust meg ta nul ták a di á kok, így te hát a gya kor lat már el len õr zõ jel le gû.

6. Tár sal gás (dialogue practice). Rö vid, de au ten ti kus tár sal gá so kat hasz nál tak. Az
inst ruk tor kez di a tár sal gást az zal, hogy gya ko rol az elsõ di ák kal. Azu tán az elsõ
diák ugyan ezt a di a ló gust el is mé te li a má so dik di ák kal, de köz ben sze re pet cse rél -
nek. Szo kás ban volt még az óra ele jén vett tan anyag nak az óra vé gén való meg is -
mét lé se, il let ve az elõ zõ óra anya gá nak át is mét lé se.

4.4. Az intenzív módszer hatása

Az in ten zív mód szer fur csa sá gát az a pa ra do xon okoz za, hogy egy mi ni má lis szin tet
kel lett el ér ni, de azt a ke ve set ma xi má lis szin ten kel lett elõ ad ni. Mi ni má lis vagy majd -
nem sem mis volt pél dá ul a nyelv tan sze re pe, a szó kincs vagy a nyel vi ele mek izo lált sá ga;
an nál na gyobb volt a sze re pe a ki ej tés nek, a fo lya ma tos, hi he tõ, ha tá ro zott, mon dat szin -
tû be széd nek. Az in ten zív mód szer mód szer tan-tör té ne ti je len tõ sé ge az, hogy után zó, is -
mét lõ, mon dat for ga tó, dril le zõ, túl ta nu ló tech ni kái mint egy elõ le ge zik az audiolingvális
el já rá sok vi lá gát; a ta ní tás meg osz tott sá ga, a csa pat mun ka meg je le né se, az egy más tól
való füg gés pe dig új faj ta pszi cho ló gi ai hely ze tet te rem tett.

Bár ké sõbb eze ket az in ten zív nyel vi prog ra mo kat tu do má nyos ala pon is fej lesz tet ték 
(pl. a Defense Language Institute az Egye sült Ál la mok ban), le he tet len fel nem is mer -
nünk a di rekt mód szer né hány jól is mert ele mét is (pl. roncs au tón ta nul ták az autó meg -
fe le lõ ré sze it né me tül). Az in ten zív mód szer napi 5-8 órás nyelv ta nu lást je len tett. Az
egész mód szer fél re ma gya rá zá sa volt az a ké sõb bi üz le ti fo gás, hogy az in ten zív mód sze -
rek a nyelv ta ní tás meg vál tói. Olyan kur zu so kat hir det tek, mint „ho gyan ta nul junk meg
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egy nyel vet 5 nap alatt”, „azon na li nyelv tu dás” stb. Bár az in ten zi tás mai mód sze re ink -
nek is két ség kí vül ál lan dó al ko tó ele me, egyik nagy eré nye a vi lág há bo rú alatt ki fej lesz -
tett in ten zív mód szer nek ép pen az, hogy – fõ ként az Egye sült Ál la mok ban – utat nyi tott
a fej lett pszi cho ló gi án ala pu ló audiolingvális mód sze rek felé. Mind ezek már a nyelv ta ní -
tás mo dern ko rá nak szá mí ta nak, ame lyek kö zel rõl ro ko nít ha tók a je len le gi mód sze rek -
kel. A há bo rú után a tu do má nyos ku ta tás je len tõ sen meg erõ sö dött a pszi cho ló gia, szo-
ciológia, pszicholingvisztika és a szociolingvisztika te rü le tén. Új tech no ló gi ák je lent kez -
tek a nyelv ta ní tás ban a mag ne to fon, a nyel vi la bo ra tó ri um, a rá dió, a te le ví zió és a film
be lé pé sé vel. Az is ko lá ban is meg je len tek az ok ta tás szer ve zé si újí tá sok, mint pél dá ul az
in ten zív nyelv ta ní tá si prog ra mok, a két nyel vû is ko lák, az in di vi du a li zált ok ta tás. Min den 
új mód szer igen am bi ci ó zus nyel vi anya gok kal állt elõ, ame lyet meg fe le lõ ku ta tás sal, ta -
nár kép zés sel igye ke zett si ker re vin ni.

5. Az audiolingvális módszer

5.1. Az audiolingvális módszer elõzményei és elmélete

A mód sze rek mö gött – mintegy tü kör ál tal ho má lyo san – ér zé kel het jük a nyelv szem -
lé let las sú vál to zá sa it. A nyelv ta ni-for dí tó mód szer fa ku lá sá val együtt haloványodott az
írott nyelv mint nyel vi stan dard képe, és át ad ta he lyét a di rekt mód szer ben a be szélt
nyelv pri má tu sá nak. A nyelv ta ni-for dí tó mód szer máig tar tó me ta mor fó zi sa i ban fõ ként
a fej lett le író nyel vé szet és a tör té ne ti össze ha son lí tó nyel vé szet ered mé nye i re tá masz -
ko dik, a hu sza dik szá za di mód sze rek elõ hír nö ke azon ban a fo ne ti ka. Ál ta lá ban el mond -
hat juk, hogy a leg újabb tu do má nyos ered mé nyek mint egy öt tõl húsz évig tar tó in ter val -
lum alatt je len nek csak meg az al kal ma zott nyel vé sze ti ih le té sû nyelv pe da gó gi á ban. Az
audiolingvális mód szer ki ala ku lá sa a negy ve nes, öt ve nes évek re te he tõ, ami kor a szak -
em be rek már is mer het ték Saussure mo dern „el mé le ti” nyel vé sze tét, a prá gai is ko la fo -
né ma el mé le tét, az ame ri kai ant ro po ló gi ai nyel vé sze tet a szociolingvisztika csí rá i val és
fõ ként a Bloomfield ál tal el in dí tott struk tu ra lis ta nyel vé sze tet. Nem ál lít hat juk, hogy
ezek a mo dern nyel vé sze ti fej le mé nyek – akár ha ho má lyo san is – mind tük rö zõd nek az
audiolingvális mód szer el mé le té ben és gya kor la tá ban. Az vi szont bi zo nyos, hogy a struk -
tu ra lis ta nyel vé szet egyes ele mei már meg je len nek a nyelv ta ní tás ban, és a mód szer lé -
nye gé hez tar to zó tech ni kák (pl. min ta mon da tok gya kor lá sa) ér tel met le nek len né nek
struk tu ra lis ta nyelv elem zés nél kül.

Az audiolingvális mód szer az zal a nyelv szem lé lettel azo no sít hat ja ma gát, amely a
nyel vet több szö rö sen vé let len sze rû rend szer nek te kin ti, és ame lyet for má li san ke zel,
for má lis tu laj don sá gok alap ján osz tá lyoz, mi köz ben a je len tés sel kap cso la tos prob lé má -
kat fél re söp ri, neg li gál ja. Az audiolingvális mód szer is a be szé det te kin ti el sõd le ges nek,
amely ben a han gok a kéz zel fog ha tó té nyek, ame lye ket vizs gál ha tunk. Mind több ször, és
az audiolingvális mód szer ese té ben is, meg je le nik az a fel is me rés, hogy a nyelv cél ja a
kom mu ni ká ció. En nek el le né re, az „üze net” je len té sé tõl füg get le nül, az üze net hor do zó
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nyel vi kó dot ízek re sze di, leg ki sebb egy sé ge i re bont ja a tö ké le tes le írás ra vá gyó tu do má -
nyos kí ván csi ság. Nem fe led het jük, hogy a nyel vi elem zés, a nyel vi ana li ti ka nem struk tu -
ra lis ta ta lál mány, ha nem ré ges-ré gi gram ma ti kai ha gyo mány. Nyelv ta ni szö veg elem zé -
sek kel már a Port-Royal gram ma ti ku sai is fog lal koz tak, igye kez tek a nyel vet a le he tõ
leg ki sebb ele me i re szét szed ni. Ez az ana li ti ka rend kí vül hasz nos nak bi zo nyult a nyelv ta -
ni elem zé sek ben, il let ve még ké sõbb az eti mo ló gia és az össze ha son lí tó nyelv tör té net
meg je le né se kor. Volt idõ, ami kor a szö veg ma gya rá za tot (explication de text) ön ma gá -
ban is mód szer nek te kin tet ték. A struk tu ra lis ta elem zést, il let ve an nak mód szer ta nát az
et ni kai-ant ro po ló gi ai nyel vé szet ame ri kai út tö rõi for mál ták nyel ve ket fel tér ké pe zõ és
meg óv ni kí vá nó „te rep gya kor la ta i kon”. Ki adós min tá kat rög zí tet tek a még fel lel he tõ
ere de ti nyelv ál la pot ok ból, majd eze ket a nyel vi je len sé ge ket el kü lö nít he tõ sé gük alap ján
szeg men tál ni és osz tá lyoz ni kezd ték, hogy mi nél tel je sebb „lel tárt” ál lít has sa nak össze
az elõ for du ló nyel vi je len sé gek tel jes sé gé rõl. Az egyik leg iz gal ma sabb fel adat a komp lex
mon dat szer ke ze tek lé pés rõl lé pés re tör té nõ egy sze rû sí té se, amely ben az összes al ko tó -
rész fel tá rá sá val és egy sze rû sí té sé vel el jut ha tunk az ún. mag mon da to kig, ame lyek bõl
min den egyes nyelv ben meg le he tõ sen ke vés ta lál ha tó. Ugyan ezt a fo lya ma tot a fo ko za tos
bõ ví tés sel el len ke zõ irány ban is meg te het jük, a mag mon da tok ból el jut ha tunk a bo nyo lul -
tabb szer ke ze tû mon da to kig. A struk tu ra lis ta nyel vész cél ja akár kép le tek for má já ban is
fel ír ni azo kat a leg gya ko ribb és az adott nyelv re leg in kább jel lem zõ mon dat szer ke ze te -
ket (sentence patterns), ame lyek nek az el sa já tí tá sa az audiolingvális mód szer te o re ti ku sai
sze rint vi szony lag ha mar ké pes sé te szi a je löl tet arra, hogy a cél nyelv ti pi kus mon da ta it
adja vissza. Nyil ván va ló, hogy egy adott nyelv el mé let már több ször em le ge tett tük rö zõ -
dé se meg le he tõ sen át té te les, és csak fõbb vo ná sa i ban em lé kez tet egy-egy nyelv le írás ri -
go ró zus kép le te i re. A nyelv ta ní tás ban – tu do má nyos avant gárd he lyett – gya ko ribb a
ma chi a vel lis ta ha szon le sés: csak azo kat az el ve ket al kal maz zuk, ame lyek ered mé nyes -
ség gel ke cseg tet nek, de még eb bõl a szem pont ból sem fel tét le nül bi zo nyos a kö vet ke ze -
tes ség. Így az tán elõ for dul hat, hogy egy al kal ma zott nyel vé sze ti meg ol dás ban, ha több az 
ana ló gia, mint az ano má lia, már örül nünk kell.

A bi zo nyos ság a nyel vek leg gya ko ribb szer ke ze te i nek ta nu lá sá ban és ta nul ha tó sá gá -
ban még nem ele gen dõ a nyel vi vi sel ke dés ki fej lesz té sé hez. A nyel vé sze ti el kép ze lé sek -
kel kü lö nö sen egy be csen gõ ta nu lás el mé let is hoz zá já rult ah hoz, hogy a kez det ben le né -
zett tech no ló gia ha té kony, egész tö me ge ket nyelv ta nu lá si si ke rek hez jut ta tó stra té gi á vá
vál jon. Ezért is ál lí tot tuk, hogy az audiolingvális mód szer nemcsak egy sze rû en mód szer,
ha nem a mö göt te fel so ra ko zó nyel vé sze ti és pszi cho ló gi ai el mé le tek kong ru en ci á ja, har -
mó ni á ja kö vet kez té ben nyelv ta ní tá si és nyelv ta nu lá si el mé let nek te kint he tõ. A beha -
viou rista pszi cho ló gia ál tal kí nált le he tõ ség egy sze rû en csak annyi, hogy a nyel vi vi sel ke -
dést az em be ri vi sel ke dés ré szé nek te kin ti, így ta nul má nyoz ha tó nak is. A szo ká so kat
for má ló ta nu lás el mé le tek össze fog la ló neve az in ger és vá lasz, pon to sab ban az in ger és
meg erõ sí tett he lyes vá lasz szer ke ze tû el mé le tek köre (S-R [stimulus-response] theories).
A kon di ci o ná lás le he tõ sé gét és ered mé nyes sé gét már Pav lov le fek tet te, itt most hely szû -
ké ben leg fel jebb utal ha tunk Thorndike, Watson, Osgood és Skinner ta nu lás el mé le te i re. 
Az S-R ala pú ta nu lás el mé le tek nek en nél ter mé sze te sen jó val több va ri án sa akad, de az
el mé le te ket itt most nem fejt jük ki. Te kin tet tel a ki egé szí té ses fel ada tok ma gas szá má ra, 
idõn ként né hány alak lé lek ta ni fo ga lom be ve ze té se is hasz nos nak bi zo nyul hat. A ta nu -

96



lás el mé le tek iránt ál ta lá ban, il let ve rész le te seb ben ér dek lõ dõ ol va sót pszi cho ló gi ai,
pszi cho ló gia tör té ne ti, il let ve még in kább ne ve lés-lé lek ta ni mû vek hez utal juk (Ke le men,
1981; Pléh, 1992; Hor váth, 1998 stb.).

5.2. Az audiolingvális módszer kialakulása 

Az audiolingvális mód szer ere de ti vál to za tát, amely után zás ból és me mo ri zá lás ból
állt, a kor tár sak még nem te kin tet ték ki fej lett mód szer nek, csak egy tech ni kai meg ol dás -
nak, tech no ló gi á nak, amely se gí ti a nyelv el sa já tí tást (lásd: Titone, 1968: 109). A mód szer 
ere de ti neve aural-oral, amely még az an gol anya nyel vû ek szá má ra is ne he zen ki ejt he tõ,
így gya kor ta az egy sze rû sí tett mim-mem gúny név vel il let ték, az után zás és me mo ri zá lás
sza vak ból (mimicry and memorization). A hat va nas évek ele jén vé gül Brooks (1960) ke -
resz tel te át a mód szert az audiolingvális név re. Az után zá son és me mo ri zá lá son ala pu ló
papagájkodás-idomítás ak kor kez dett ko mo lyab ban ér tel met nyer ni, ami kor olyan tu dó -
sok fej lesz tet ték to vább mód szer ré, mint a Michigani Egye tem An gol Nyel vi In té ze té -
nek (ELI – Eng lish Language Institute) szak em be rei Fries és Lado ve ze té sé vel. Nyelv ta -
na ik ban és nyelv köny ve ik ben a struk tu ra liz mus leg fris sebb ered mé nye it igye kez tek
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fel hasz nál ni, így a negy ve nes évek tõl mint egy két év ti zed alatt tö ké le te sí tett mód szert
hosszú ide ig struk tu rá lis meg kö ze lí tésnek hív ták (structural approach). Az in té zet mun -
ka tár sai – a nyelv köny ve ken túl – az alap nyelv ta nok és más el mé le ti mû vek meg al ko tá sá -
val (Fries, 1945, 1952; French, 1960; Lado, 1957 stb.) egy re több új di men zi ót, egy re gaz -
da gabb ár nya la to kat ad tak hoz zá az audiolingvális mód szer nyelv pe da gó gi á já hoz. Így
Friesnak és Frenchnek kö szön he tõ a nyel vé szek ál tal le írt leg gya ko ribb szer ke ze tek, leg -
ti pi ku sabb mon dat min ták szubsz ti tú ci ós táb lák ban tör té nõ fel írá sa, amely egy ben le he -
tõ vé te szi a ti pi kus mon dat min ták nyel vi gya kor la tok ra tör té nõ fel hasz ná lá sát. Lado
nagy ha tá sú 1957-es mun ká já ban (Linguistics across cultures) a nyelv ta ní tás kul tu rá lis
di men zi ó ját ve szi szem ügy re – gon do la tai kö zel fél év szá zad múl tán sem avul tak el, sõt
egy re je len tõ seb bek ké vál nak a 21. szá zad multikulturális vi lá gá ban. Az audiolingvális
mód szer mind komp le xebb tan köny vei (ame lye ket már hang le me zek vagy hangszala-
gok, mun ka fü ze tek, ta ná ri ké zi könyv, eset leg teszt köny vek és kü lön ol va só köny vek for -
mál tak áram vo na las ke res ke del mi ter mék ké) vé gig él vez ték a leg ki vá lóbb nyel vé szek és
nyelv ta nár ok el mé le ti hát tér mun ká i nak tá mo ga tá sát. (Szá mom ra ezek egyik csúcs pél -
dá nya a ké sei Ale xan der–Allen–Close–O’Neill szer zõ csa pat rend sze re az an gol nyelv
nyelv ta ni szer ke ze te i rõl [Eng lish Grammatical Structure, Longman, 1975]). A nyel vi,
nyel vé sze ti meg úju lás mind amel lett tá vol ról sem le he tett vol na olyan si ke res az 1950-es
évek ben meg je lent mag ne to fo nok és a 60-as évek ben meg je lent nyel vi la bo rok szol gá la -
tai nél kül. Mind ezek rõl azon ban a kö vet ke zõ fe je zet ben szó lunk.
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5.3. Az audiolingvális módszer gyakorlata

Az audiolingvális mód szer mint egy húsz éven át ural ta a nyelv ta ní tást, és az is ko lák -
ban is jól al kal maz ha tó mód szer ré te re bé lye se dett. Né hány év alatt ki ala kul tak, úgy is
mond hat nánk: „be áll tak”, meg ál la pod tak azok a mód sze res el já rá sok, ame lye ket ma
már klasszi kus audiolingvális mód szer ta ni me net nek te kint he tünk (be mu ta tás, is mét lés, 
gya kor lás, me mo ri zá lás, meg erõ sí tés). Kí vá na tos azon ban, hogy a mód szer né hány, eset -
leg ma már fe le dés be me rült vesszõ pa ri pá ját be mu tas suk.

A ké sõb bi, meg le he tõ sen komp lex het ve nes-nyolc va nas évek bõl szár ma zó tan anyag ok
fé nyé ben ke vés bé köz tu dott, hogy az ere de ti mim-mem tan anya ga igen hosszú tár sal gá -
sokból állt. Ke vés unal ma sabb do log van a vi lá gon, mint hosszú tár sal gá sok me mo ri zá lá -
sa, ame lye ket vég cél ként – át élés sel – nyil vá no san elõ is kell adni. A mikrodialógusok
hasz ná la ta – csak úgy mint más szö veg tí pu so ké – in kább a het ve nes évek ta lál má nya,
pon to sab ban új ra fel fe de zé se, hi szen di a ló gu so kat már a di rekt mód szer és az in ten zív
mód szer is hasz nált. Az audiolingvális mód szer ko ráb bi bí rá lói a me cha ni kus is mé tel ge -
tést, az élet sze rû ség hi á nyát bí rál ták és nem a mû fajt.

Az audiolingvális mód szer is arra tö re ke dett, hogy mi nél ha ma rabb ki ala kít sa a cél -
nyelv ar ti ku lá ci ós bá zisát. Eh hez el sõ sor ban a hall ga tó ér zé keny sé gét kel lett fel kel te ni
az ide gen nyelv hang jai iránt. Az egyik leg is mer tebb el já rás erre a cél ra az egy más tól
csak egy hang ban kü lön bö zõ szópárok (minimal pairs) mind a fel is me rés, mind a pro -
duk ció szint jén (pl. bal-bál; vall-váll, amennyi ben az ’a’ – ’á’ han gok kü lön bö zõ sé gét kí -
ván juk ér zé kel tet ni). Ke vés ta nár nak le het ele gen dõ tü rel me és ki tar tá sa ah hoz, hogy az
ilyes faj ta me cha ni kus gya kor lást min den egyes di ák kal el vé gez ze. Eb ben a mód szer ben
ju tott elõ ször iga zán je len tõs sze rep hez a fá rad ha tat lan gép, amely ké pes meg nö vel ni és
egyé ni lép ték hez iga zí ta ni a gya kor lás ra szánt idõt. (En nek a ma gya rá za tá val a kö vet ke -
zõ fe je zet ben fog lal ko zunk.) Ne fe led jük, hogy Sweet me cha ni kus sza kasz nak ne ve zi a
nyelv ta nu lás be ve ze tõ sza ka szát, és Palmer sem ha bo zott ki je len te ni, hogy van nak bi zo -
nyos pri mer anya gok, ame lye ket min den kü lö nö sebb elem zés nél kül be kell vés ni.

A struk tu ra lis ta nyel vé szet bõl ki in dul va a ta ná rok meg gyõ zõ dé se az volt, hogy a
nyelv leg fon to sabb szer ke ze te it, alap ve tõ min ta mon da ta it – ame lyek egy ben a leg gya ko -
ribb és leg jel leg ze te sebb for mái az adott nyelv nek (patterns) – után zás sal és me mo ri zá -
lás sal el kell sa já tí ta ni. Mon dat min tá kat gya ko rol ni (pattern drills) a tan te rem ben is le -
he tett vagy a ta nár, vagy a mag ne to fon se gít sé gé vel, és ez az után zá son vagy ana ló gi ás
be he lyet te sí té se ken ala pu ló gya kor lás ha rap ta ki a leg több idõt egy tan óra szûk re sza -
bott ke re té bõl.

A be vé sés te hát az ún. dril lek se gít sé gé vel tör tént. A leg egy sze rûbb drill az egy sze rû
is mét lés (repetition drill), amely az adott szö veg, pél da mon dat vagy di a ló gus vál toz ta tás
nél kü li el is mét lé sét je len ti. So kan ezt nem is tart ják drill nek, csak egy sze rû imi tá ci ó nak.
Tény le ges dril lek nek az olyan nyelv ta ni gya kor lók ból már jól is mert mû ve le te ket tart ják, 
ame lyek ben va la mit meg kell vál toz tat ni. Ilyen ér te lem ben be szél he tünk ki egé szí tésrõl
(completion), be he lyet te sí tésrõl (substitution), át ala kí tásról (transformation). Ah hoz,
hogy a gya kor lás so rán a diák va la mi kép pen vá la szol ni tud jon, szük sé ges, hogy az elsõ fá -
zis tar tal maz zon egy stimulust. Ko ráb ban egy sze rû en síp szót (elekt ro mos jel zést) al kal -
maz tak, de maga a nyel vi köz lés is ad hat ja a stimulust, amely re a diák a má so dik fá zis ban 

99



vá laszol (response). Ez után a sza lag ról fel hang zik a he lyes vá lasz, ez a har ma dik fá zis.
Az ilyen há rom fá zi sos drill ál ta lá ban gyor sabb, egyen le te sebb ha la dást biz to sít, de fé -
lénk, gyen ge cso por tok ban néha ked ve zõbb négy fá zi sos drillt al kal maz ni. Ez mind össze
annyi ban kü lön bö zik az elõ zõ tõl, hogy ne gye dik fá zis gya nánt a diák meg is mé tel he ti a
he lyes vá laszt, va gyis a drill má so dik fele egy sze rû is mét lés. (Ez idõ vel unal mas sá vál hat,
sõt lus ta ság ra szok tat ja a di á kot, mert hogy „má sod szor ra úgy is jól mon dom”. Ha te het -
jük, kü lö nö sen a fel nõtt ok ta tás ban vá lasszunk há rom fá zi sos dril le ket.) A nyel vi la bo ra -
tó ri um ba ek kép pen be vitt há rom-, il let ve négy fá zi sú dril lek meg te rem tik az ön el len õr -
zés és a több szö ri ja ví tás le he tõ sé gét. E mód szer rel két ség kí vül je len tõs si ke re ket
ér he tünk el a nyelv ta nu lás kez de ti sza ka sza i ban. Min den nyelv nek meg van nak a maga
mo to ri kus szo ká sai: ezek kel leg köz vet le neb bül és leg ha ma rabb a drilleztetéssel ke rül het 
kap cso lat ba a nyel vet ta nu ló.

A kü lön fé le mon dat min ták és be vé sé sük ter mé sze te sen nem is me ret len a nyelv ta ní -
tás tör té ne té ben. Õse ik az ún. szubsz ti tú ci ós táb lák, ame lye ket a ko ra be li nyom dá szok
még nem szed tek táb lá za tok ba, még nem vá lasz tot ták el a mon dat ré sze ket egy más tól
füg gõ le ges vo na lak kal. Erasmus Colloquia (1524) címû mun ká já ban az Üd vöz légy, ked -
ves Kor né li ám mon dat ban a ked ves Kor né li ám he lyé be ja va sol ja az éle tem, fé nyem,
egyet le nem, gyö nyö rû sé gem stb. ki fe je zé se ket. Ilyen szubsz ti tú ci ós szer ke ze te ket ta lá -
lunk Duwesnál (1534), De Sainliensnél (1573). Ha son ló el vek fi gyel he tõk meg Prender -
gast már is mer te tett ún. Mastery Systemjében is. Ké sõb bi fej le mény a mon dat min ták
cse lek vés so rok köré épí té se. Ezek több nyi re a ha gyo má nyos tár sal gás leg át fo góbb té -
mái, a köz vet len kör nye zet bõl adó dó leg ké zen fek võbb té mák: csa lád, is ko la, mun ka hely. 
A nyel vi fo ko za tos ság és a le xi kai bõ ví tés ket tõs fel ada tát csak ke vés kur zus nak si ke rült
mes te ri szin ten meg ol da nia (Strevens: Eng lish 901).

Már ko ráb ban em lí tet tük, hogy az audiolingvális mód szer ked velt el já rá sa az ide gen
nyel vi anyag tár sal gá sokban vagy még in kább pár be szé dekben tör té nõ be mu ta tá sa. En -
nek fõ ként az le het az oka, hogy a nyelv hang súly-, rit mus- és dal lam kép le tei ha tá ro zot -
tan fel élén kül nek a tár sal gás so rán az egy sze rû fel ol va sás hoz ké pest. A pár be széd (di a ló -
gus) nem is me ret len a ta ní tás tör té ne té ben, akár a gö rög fi lo zó fi á ra, akár a kö zép kor
ka te kiz mus el vû nyelv ta ní tó mód sze re i re gon do lunk. Nyelv ta ní tá si cé lok ra a me mó ria -
ka pa ci tást tú lon túl nem ter he lõ rö vi debb pár be szé dek (mikrodialógusok) lát szot tak elõ -
nyö sebb nek. A leg egy sze rûbb fel dol go zá si mód a di a ló gus mon da ton kén ti után zá sa,
majd me mo ri zá lá sa, több nyi re az zal a vissza csa to lás sal, hogy a mag ne to fon nal hol az
egyik, hol a má sik sze rep lõ hi ány zó mon da ta it kell el pró bál ni. Ha már mind a két sze re -
pet si ke rült élet hû en utá noz ni és me mo ri zál ni, ak kor kö vet ke zett a pár be széd „szín pad -
sze rû” elõ adá sa. A pár be szé dek ilye tén ki ak ná zá sa a nyelv el sa já tí tás két igen fon tos te -
rü le tét erõ sí ti. Az egyik a re cept ív kész ség fej lesz tés (a ki ej tés, az in to ná ció, a rit mus, a
hang súly ér zé ke lé se, fel is me ré se, az ér tés ja vu lá sa, fül tré ning), a má sik a rep ro duk tív
kész ség fej lesz tés (a hal lott köz lé sek élet hû is mét lé se, után zá sa, ké sõbb tel je sen önál ló,
mag ne to fon nél kü li elõ adá sa). Az ere de ti el kép ze lés sze rint szá mos ilyen, sok szte re o tí -
pi át tar tal ma zó anya got kell me mo ri zál ni, amíg ki ala kul egy olyan hát tér tár, amely bõl a
konk rét hely zet elõ hív ja a meg fe le lõ re ak ci ót. A ma is élõ, kor társ audiolingvális mód -
sze rek a di a ló gu sok fel dol go zá sá nak sok kal ár nyal tabb út ja it is is me rik. Min den eset re a
di a ló gus hi bát lan rep ro du ká lá sa na gyon meg ter he li a di á kot: ez az ára an nak, hogy a kul -
tu rá lis tar ta lom a nyelv vel együtt, a vi sel ke dés ré sze ként épül jön be a ta nu ló ba.
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A to váb bi ak ban össze gez zük az audiolingvális mód szer ha gyo má nyos mód szer ta ni
me ne té nek leg fon to sabb lé pé se it. Az elsõ lé pés a be mu ta tás (presentation), és té te lez -
zük föl, hogy a tan anyag egy mikrodialógus vagy mikrodialógusok lán co la ta. A szok vá -
nyos elõ ké szü le ti mun ká ra ter mé sze te sen itt is szük ség van: kí vá na tos az olyan fel ada tok
is me ret len ele me i nek a meg adá sa, ame lye ket a hall ga tók nak nem fel tét le nül kell tud-
 niuk (föld raj zi név, tu laj don név, hí res szer zõ stb.). Azt ter mé sze te sen fel té te lez zük, hogy 
az adott di a ló gus nyel vi ne héz sé ge szo ro san il lesz ke dik a kur zus fo ko za tos sá gá ról al ko -
tott el kép ze lés be. Elõ for dul hat, hogy a ta nár ké pek kel vagy re á li ák kal fo koz za a di a ló -
gus kontextusteremtõ ha tá sát. Az ezt kö ve tõ lé pés az is mét lés (repetition). Ez az is mét lés
tu laj don kép pen a klasszi kus mim-mem elem a mód szer ben, egy fe lõl itt kell tö re ked ni
arra, hogy mi nél szo ro sab ban utá noz zuk az anya nyel vi be szé lõt, más részt az is mét lés sel
a me mo ri zá lást is be in dít juk. Fi gyel jünk fel arra, hogy már ezen a pon ton meg kez dõ dik
az adott di a ló gus, il let ve mikrodialógus to váb bi fel da ra bo lá sa, mikroszkopizálása. A kö -
vet ke zõ mód szer ta ni fá zis a gya kor lás (practice). A gya kor lás so rán a már ko ráb ban em lí tett
fõ gya kor lat tí pu sok kal drilleztetjük a jel leg ze tes mon da to kat – mind eköz ben ter mé sze -
te sen bõ vít het jük eze ket a min tá kat, majd egé szen más szó kin cset is gya ko rol tat ha tunk a 
meg adott min tá kon. Egy ha gyo má nyos audiolingvális tan órá ban szok vá nyos nak te kint -
he tõ, hogy ha az órán össze sen hu szon öt-har minc perc nyi dril le zés fo lyik (ké sõbb ezt a
be gya kor ló fá zist – igen cél ra tö rõ en – a nyel vi la bor ba he lyez ték át, amely ha té ko nyabb
és jobb tech ni kai kö rül mé nye ket biz to sít az ilyen faj ta gya kor lás hoz). Szá mos éret tebb
audiolingvális mód szer a gya kor lás köz ben ma gya rá za tokat is adott, ame lyek ter mé sze -
te sen a ki ej tés, a nyelv tan, a szó kincs, il let ve a nyelv hasz ná lat bár mely kér dé sé re ki tér -
het tek. A gya kor lást a me mo ri zá lás fá zi sa kö ve ti. Ez volt az a pont, ami kor az ala pos be -
gya kor lás, au to ma ti zá lás se gít sé gé vel az ere de ti sze re pe ket a tár sal gás ban elõ kel lett
adni. Osz tály ter mi gya kor lás so rán nem csak az egyé ni elõ adást gya ko rol ták, ha nem idõ -
nye rés cél já ból cso por to san is elõ ad ták a tár sal gást (két- vagy több szó la mú kó rus). Az
utol só fá zis neve a meg erõ sí tés (confirmation), amely ben vagy az ere de ti di a ló gus be vé -
sé sé nek el len õr zé se tör tént (pél dá ul úgy, hogy a ki ha gyott sze re pe ket pó tol ni kel lett),
vagy az ere de ti di a ló gus ra vál to za to kat ké szí tet tek a di á kok. Ez le he tett bõ ví tés, vagy le -
he tett a di a ló gus vá zá nak meg õr zé sé vel más sze rep lõk re és más té mák ra tör té nõ át írás.
A mo dern audio lingvális mód sze rek rend kí vül fon tos nak tar tot ták ezt a fá zist, és az órák 
ter ve zé sé nek egyik fõ mo tí vu ma az volt, hogy egyet len té mát, ame lyet a di a ló gus ex po -
nált, le he tõ leg mi nél több más kész ség be for dít sa nak át, mert ek kor az ugyan azon vagy
ha son ló le xi kai anyag más kész ség ke re te i ben való fel hasz ná lá sa min den kép pen meg -
erõ sí tés hez ve zet.

5.4. Az audiolingvális módszer technikai háttere

Az audiolingvális mód szer ab ban az idõ szak ban fu tott fel, ami kor a hang rög zí tés ha -
tal mas lé pé sek ben fej lõ dött, így a mû sza ki ha la dás ál tal kí nált be ren de zé sek rend kí vül
ha té ko nyan se gí tet ték a behaviourista ta nu lás el mé let el kép ze lé se it. A hang rög zí tés ki -
ala ku lá sa hu sza dik szá za di fej le mény: 1902 kö rül Scrantonban, Pennsyl va ni á ban már
an gol, fran cia és né met anya nyel vû ek kel fel vett Edi son-hen ge re ket al kal maz tak az
International Correspondence Schoolban. Ezek nek a hen ge rek nek a mi nõ sé ge – kü lö -
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nö sen a szi sze gõ ket il le tõ en – még rend kí vül gyen ge volt. Ha ma ro san vi lá gos sá vált, hogy 
bár a gép el ide ge nít, ugyan ak kor a gép fá rad ha tat lan, és ezért a nyelv ta ní tás bi zo nyos ké -
nyes pont ja in (pl. a ha té kony be mu ta tás nál, il let ve a ha té kony is mét lés nél) eset leg jobb
is le het, mint maga a ta nár. 1920 kö rül a Lingaphone han go sít va adja ki nyelv lec ké it, pe -
dig ek kor még az elekt ro mos hang rög zí tés csak 40-tõl 5500 Herzig vitt át, ho lott az em -
be ri hal lás 13 000-ig ér zé ke li a ma gas han go kat. En nek kö vet kez té ben a szi sze gõk és a
zár hang ok igen könnyen té veszt he tõ vé vál tak. Szá mos más hang rög zí tõ el já rást is ki pró -
bál tak, de a sztár vé gül is a mag ne to fon lett, amely nek né met szab vá nyát az ame ri ka i ak a
há bo rú ból vit ték haza. Már a negy ve nes évek vé gén lét re hoz ták a 2x2 sá vos, kü lön fel ve -
võ- és tör lõ fej jel ren del ke zõ mag ne to font, amely nem csak a szte reo hang fel vé te le zést
tet te le he tõ vé, ha nem fi zi ka i lag utat nyi tott a nyel vi la bo ra tó ri um nak is az zal a le he tõ -
ség gel, hogy kü lön sá von le he tett rög zí te ni a ta nár és a diák hang ját. A hat va nas évek de -
re kán je len tek meg a po li ész ter ala pú tép he tet len sza la gok, ame lyek sok bosszan ko dás -
tól kí mél ték meg a fel hasz ná lót. Mind eme fej lett ség el le né re még 1964-ben is volt
Ka na dá ban te le fo nos nyelv ta ní tás: egy köz pon ti szám fel hí vá sá val fej hall ga tón ke resz tül 
le he tett nyel vet ta nul ni.

A nyel vi la bo ra tó ri u mok nak két alap tí pu sát hasz nál ják je len leg is, az egyik az audio-
 aktív (AA), a má sik az audio-aktív-komparatív (AAC). A ket tõ kö zött a dön tõ kü lönb -
ség az, hogy az utób bi ké pes a diák hang ját is rög zí te ni. Bár a nyel vi la bo ra tó ri u mok tech -
ni kai szín vo na la az utób bi évek ben je len tõ sen emel ke dett, szá mos cég az el adást fon to -
sabb nak tar tot ta, mint a nyel vi la bo ra tó ri um mi nõ sé gé nek to vább fej lesz té sét vagy a
pót al kat rész-el lá tást. Ang li á ban pél dá ul 1961-ben sze rel ték fel az elsõ nyel vi la bort, az
Ealing Technical College-ben. 1962-ben már húsz, 1963-ban már 160, 1965-ben pe dig
már 500 nyel vi la bo ra tó ri um mû kö dött. A mai kor sze rû, ka zet tás nyel vi la bo ra tó ri u mok -
ban, be épí tett zaj csil la pí tás mel lett, gyors má so lás sal, au to ma ti ka vég zi el a tan anyag óra
elõt ti fel vé tel ét, a di á kok kal pe dig az egyé ni gya kor la to zá son túl me nõ en cso port- és pár -
mun ka is vé gez tet he tõ. A nyel vi la bo ra tó ri u mok na gyobb el ter je dé sé nek gyak ran a be -
ru há zá sok be fa gyasz tá sa, a meg fe le lõ tan anyag hi á nya, a be ren de zés meg fe le lõ kar ban -
tar tá sá nak ne héz sé gei, il let ve a ta ná rok tech ni kai fel ké szü let len sé ge sza bott ha tárt.

Mé ré sek sze rint a ha gyo má nyos nyelv órán az egy di ák ra jutó át la gos be széd idõ alig
ha lad ja meg a 40-50 má sod per cet. Ez azt je len ti, hogy egy hall ga tó egy egész kur zu son át
alig be szél töb bet egy-két órá nál. Ezért volt olyan esz köz re szük ség, amely az egy hall ga -
tó ra jutó gya kor lá si idõt meg hosszab bít ja. Ekképpen a nyel vi la bo ra tó ri um lett a diák be -
szél ge tõ part ne re, amely azt is ké pes meg va ló sí ta ni, amit ta nár nak az órán igen ne héz:
dif fe ren ci ál és in di vi du a li zál is. A diák a neki meg fe le lõ rit mus sze rint dol goz hat ja fel az
anya got. Mint tud juk, a ha la dá si se bes ség egyet len cso por ton be lül is igen el té rõ le het.
A diák kap cso la ta a cél nyelv vel a le he tõ leg köz vet le nebb, hi szen anya nyel vû be szé lõk kel 
tár sa log. A ta nár egy szer re vizs gál hat ja (sõt, kö te les vizs gál ni) az egész osz tály mun ká já -
nak ala ku lá sát. Az irá nyí tás ra di á kok nak ter mé sze te sen szük sé gük van, hi szen a ja ví tás
hi á nya ese tén a be ren de zés a sa ját hi bá i kat fog ja be vés ni. A nyel vi la bo ra tó ri um a het ve -
nes évek ben a túl zot tan ön cé lú al kal ma zás, a tech ni kai hi á nyos sá gok és a nem meg fe le lõ
szak mai fel ké szült ség mi att tu laj don kép pen meg bu kott, mert a di á kot Pav lov ku tyá já val
azo no sí tot ták, mi köz ben a gép a nem szak ér tõk sze mé ben a deus ex machina sze re pét
ját szot ta: elöl be megy a tu dat lan diák, há tul ki jön a nyelv tu dós. A nyolc va nas évek ele je
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óta ta lál koz ha tunk olyan me to di kai újí tá sok kal, ame lyek le he tõ vé te szik, hogy a nyel vi
la bo ra tó ri um hasz ná la ta egy szer re több mód szer in teg rált ré sze le gyen.

Ma gyar or szá gon ép pen negy ven éve épí tet ték be az elsõ nyel vi la bo ra tó ri u mo kat (dr. 
Sip ka Sándorné kez de mé nye zé sé re 1963-ban sze rel tek be egy Cedamel–Philips la bo ra -
tó ri u mot a hód me zõ vá sár he lyi Beth len Gá bor Gim ná zi um ban). A leg több ha zai la bor
Tes la vagy Tandberg gyárt mány, kez det ben a BRG gyá ra is ké szí tett ilyen be ren de zé se -
ket. A mai nyel vi la bo ra tó ri u mo kat a szá mos ki egé szí tõ for rás vagy a di á kok gép ál lá sá ba
be épít he tõ „baby-számítógépek” mi att nyu god tan te kint het jük multimédiális meg ol dá -
sok nak. A lé nye gi prob lé mák azon ban nem vál toz tak: pénz hi ány mi att sem a kép zõ, sem
az ok ta tó in téz mé nyek nem ké pe sek fenn tar ta ni va ló ban mo dern nyel vi la bo ra tó ri u mo -
kat, így nem is me rik (és nem is ta nít ják) a la bo rok hasz ná la tá ra vo nat ko zó spe ci á lis mód -
szer ta ni tör vény sze rû sé ge ket. Vé ge ze tül – és fõ ként – mi vel a la bo ra tó ri um rész ben tan -
anyag-ké szí té si ter he ket is ró a ta nár ra, szá mos is ko lá ban a gé pek ki hasz ná lat la nul
öre ged nek, unat koz nak és el avul nak, mert a ta nár ké nye lem bõl, tu dat lan ság ból vagy
luzitán után ér zé sek mi att (nem kí vánt tör len dõ) fel ad ja azt a le he tõ sé get, hogy di ák jai
szá má ra a dön tõ en fon tos kez de ti nyelv ta nu lá si sza kaszt meg bíz ha tó, ered mé nyes és fõ -
ként in ten zív élménnyé fo koz za.

5.5. Az audiolingvális módszer értékelése, mai lehetõségei és hatása

Az audiolingvális mód szer tu da to san szét vá laszt ja a négy alap kész sé get, és hang sú -
lyoz za, hogy a négy kö zül a hal lás és a be széd az alap ve tõ kész sé gek, bár a töb bit sem
mel lõ zi. A szó be li ség hang sú lyo zá sá val a di rekt mód szer re em lé kez tet: az után zó és be -
gya kor ló fá zi sok is cél nyel vû ek. Az anya nyelv–ide gen nyelv prob lé ma kör ben ek lek ti kus
jel le gû: a kontrasztivitás el is me ré sé vel gyak ran üt köz te ti az anya nyel vet az ide gen nyelv -
vel, de ez csak egy-egy je len ség szem be ál lí tá sa és nem két rend szer egy be ve té se.

A nyelv tant túl nyo mó részt in duk tív mód szer rel mu tat ja be, nem hang sú lyoz za, de tu -
laj don kép pen nem is tilt ja a ma gya rá za tot. Mi vel a gya kor lás lé nye ge az után zás és is -
mét lés egy sze rû és ak tív fo lya ma ta, így a na gyobb fi lo ló gi ai von za lom és haj lam nél kül
ten gõ dõk is ké pe sek nyel vet ta nul ni. A mód szer egyik elõ nye a mon dat köz pon tú meg kö -
ze lí tés fo ko za tos sá ga (mon dat min ták: pattern drills), így jól szer kesz tett tan anyag ok
ese tén nem csak le xi kai vagy mor fo ló gi ai bõ vü lés rõl, ha nem szin tak ti kai elõ re ha la dás ról
is be szél he tünk. A mód szer lo gi ká já ból még is az kö vet ke zik, hogy a nyel vet mi nél ki sebb
ele me i re, lé pé sen ként bont sa le, és ezek bõl a mik ro ele mek bõl épít sen fel na gyobb egy -
sé ge ket. Et tõl a pont tól kezd ve szán dék és meg va ló su lás el té rõ irány ban mo zog nak,
mert egy re több rész let fel tá rá sa aka dá lyoz za az egész meg sej té sét, vagy ami még en nél
is rosszabb, a ré szek össze ge nem egyen lõ az egésszel. Egy ato mi zált, min den pont ján a
fel is me rés és rep ro du ká lás szint jén meg ta nult nyel vi kód rend szer is me re te nem je len ti
azt, hogy a diák a nyelv hasz ná lat tal is bol do gul. Hi ány zik az in ter ak ci ós kész ség, a kom -
mu ni ká ció stra té gi á já nak, kultúrérzékeny for ga tó könyv ének is me re te. Bár nyil ván va ló,
hogy anya nyel vünk összes mon da tát nem kon di ci o nál hat ták gyer mek ko runk ban, azért
az is tény, hogy maga a nyelv tár sa dal mi kör nye zet ben kon di ci o nált ref lex, va gyis a
behaviourista kon cep ci ó nak nem min den ele me bi zo nyult té ves nek.
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Az audiolingvális mód szer az elsõ olyan nyelv ta ní tá si el mé let, amely köz vet le nül fel -
hasz nál ja az alap tu do má nyok, ne ve ze te sen a struk tu ra lis ta nyel vé szet és a behaviourista
pszi cho ló gia ered mé nye it. Fi gye lem be ve szi, hogy a nyelv el sõ sor ban be széd; hogy for -
mák rend sze re, ame lyet min den nyelv re sa ját sá go san jel lem zõ mon dat min ták al kot nak.
Fi gye lem be ve szi, hogy a nyelv vi sel ke dés, hogy a he lyes szo ká sok ki ala kí tá sá ra a
perceptív és mo to ri kus kész sé ge ket kell fej lesz te ni; el fo gad ja, hogy a ta nu lás meg fe le lõ
fel tét elei meg hoz zák az ered ményt (stimulus → vá lasz → he lyes vá lasz ju tal ma zá sa →
azon na li meg erõ sí tés → is mét lés → au to ma tiz mus). A nyel vi kon di ci o ná lás, a ver bá lis
automatizáció ki ala kí tá sá nak fon tos ele me a túl ta nu lás, mi sze rint mi nél több ször is mét -
lünk va la mit, an nál erõ seb bé vá lik a szo kás, amely egy szer smind ab ban is se gít, hogy az
anya nyel vi szo ká so kat le küzd jük. Az új anyag be mu ta tá sa ál ta lá ban pár be széd del tör té -
nik, a pár be széd rész le te it után zás sal és is mét lés sel sa já tít ják el. Rend kí vü li sze re pe van
eb ben a kü lön fé le dril lek nek (is mét lés, át ala kí tás, szubsz ti tú ció, bõ ví tés, kér dés-fe le let
stb.), ame lyek be gya kor lá sa, ha nem a nyel vi la bo ra tó ri um ban tör té nik, az osz tály te rem -
ben is stimulus–vá lasz fel épí té sû. Gyak ran elõ for dul, hogy a stimulust ké pek kel adja
meg a ta nár. Bár a ro tá ci ós dril lek, a pár be szé dek gya kor lá sa so rán pár mun ka, cso port -
mun ka egy aránt elõ for dul, az osz tály vezetettségi foka igen ma gas: a ta nár a kar mes ter, õ 
di ri gál, irá nyít, kont rol lál. A struk tú ra fon tos sá ga, el sõd le ges sé ge a tan anyag épí tés ben is 
ki fe je zés re jut; a ha la dás me ne tét egy re ne he zebb (vagy an nak fel té te le zett) struk tú rák
szab ják meg. A ta nár a hi bák tel jes ki küsz öbö lé sé re tö rek szik, a hi ba men tes sé get ere de ti 
anya gok kal, il let ve – az elõ re vár ha tó pon to kon – meg elõ zõ tech ni kák kal igyek szik ki -
küsz öböl ni. Ma gya rá za tuk sze rint ugyan is a hi bák rossz szo ká sok ki ala ku lá sá hoz ve zet -
nek. A vissza csa to lás, bár gya ko ri, majd nem min dig a nyelv egy-egy apró ele mé re irá -
nyul. Az audiolingvális mód szer fény ko rá ban ala kult ki az ide gen nyel vi mé rés nek és
ér té ke lés nek az ún. ana li ti kus vagy diszk rétpon tos tech ni ká ja, amely nek lé nye ge az,
hogy a nyel vet kész sé gek re, a kész sé ge ket a nyel vi tar ta lom as pek tu sa i nak se gít sé gé vel
(ki ej tés, nyelv tan, szó kincs, nyelv hasz ná lat) mát ri xok ra, a mát ri xo kat a kvantifikál ha -
tóság ér de ké ben egé szen apró fel ada tok ra bon tot ta, majd a mért ered mé nye ket ál ta lá -
no san el fo ga dott ská lák hoz vi szo nyít va ér té kel te. Az audiolingvális mód szer el ve it, el já -
rá sa it, el len õr zõ mód sze re it – ha nem is tu da to san – igen nagy mér ték ben meg õriz te a
kor társ gya kor lat.

6. Az audiovizuális módszer

Lesz nek és már van nak is olya nok (Titone, 1968: 108), akik az au di o vi zu á lis mód szert 
nem te kin tik önál ló mód szer nek, ha nem csak a már meg lé võ mód sze rek to vább fej lesz té -
sé nek. Annyi ban egyet ért he tünk ve lük, amennyi re a (Hornby bá bás ko dá sá val lét re jött)
brit szituatív mód sze rek is el kép zel he tet le nek a Palmer-féle orá lis mód szer nél kül, és
mint ahogy ké sõbb az olyan zse ni á lis szer zõk, tan könyv ki rá lyok, mint Ale xan der és
O’Neill mû kö dé se sem kép zel he tõ el a szituatív mód szer nél kül: ez maga a fej lõ dés. Az
au di o vi zu á lis mód szer is orá lis mód szer, bár ef fek tív tech ni kái kö ze lebb áll nak az
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audiolingvális mód szer hez, amely rész ben a gé pek al kal ma zá sá val függ össze. Eb ben az
ér te lem ben azon ban majd nem min den cím ké zett mód szer vissza ve zet he tõ va la mi re,
hogy az tán vissza jus sunk va la me lyik alap ve tõ nyelv ta ní tá si di lem má hoz (lásd elsõ fe je -
zet), mint ahogy le het sé ges a nyelv ta ní tás- tör té net összes mód sze rét egy töb bé-ke vés bé
for ma lis ta és egy töb bé-ke vés bé funkcio na lista cso port ba be zsú fol ni. Rá adá sul az au di o -
vi zu á lis mód szer – szem ben az ed dig tár gyalt hu sza dik szá za di mód sze rek több sé gé vel –
fran cia anya nyel vû kör nye zet ben jött lét re. Ez a tény fel ve ti azt a meg le he tõ sen ér dek fe -
szí tõ kér dést is, hogy lé te zik-e (lé tez het-e) nem ze ti ala pú, adott nyel vi hát te rû nyelv pe -
da gó gi ai mód szer vagy el mé let. Szin te hal la ni a fel hör dü lést, hogy nem csak le het sé ges,
de van is ilyen: a ta ní tá si stí lus, az el ren de zés lo gi ká ja, a sej te tés és érez te tés fi nom sá ga,
szem ben a nyel vi ele mek be dön gö lé sé nek ka to nai ke gyet len sé gé vel és így to vább. A fel -
há bo ro dás oka leg alább öt ven szá za lék ban az an gol szász me to di ka aka dály ta lan túl bur -
ján zá sa, amely óha tat la nul a nem ze ti vív má nyok el ér ték te le ne dé sé hez ve zet. Még is ün ne -
pé lye sen ki je lent het jük, hogy az  audiovizuális mód szer nem azért ke rült ref lek tor fény be,
mert ere de ti leg fran cia ta lál mány és el len sú lyoz ni aka runk, ha nem azért, mert a nyelv ta -
ní tá si mo der ni zá ció egyik olyan lé nye ges ele me, amely nél kül a nyolc va nas évek el vá rá -
sai egy mód szer rel vagy egy tan anyag gal szem ben ért he tet le nek. Ne vé hez hí ven a mód -
szer va ló ban esz ka lá ci ót je lent bi zo nyos tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá ban, mind ez
azon ban csak kö rül mény, mint hogy arra majd a mód szer gya kor la tá nak tár gya lá sa kor
rá mu ta tunk.

6.1. Elõzmények

A hat va nas évek ele jén lét re jött au di o vi zu á lis mód szer va ló ban kö zép pont ba ál lít ja a
képi szem lél te tést az zal, hogy a kontextusteremtés leg fõbb esz kö ze ként al kal maz za.
Olyan kép re és eh hez kap cso ló dó olyan hang ra van szük ség – e mód szer te o re ti ku sai sze -
rint –, amely fél re nem ért he tõ szi tu á ci ót te remt ez zel az össze kap cso lás sal. Meg kell je -
gyez nünk, hogy a mód szer an nak ide jén vagy tan köny vi ké pe ket, vagy kü lön be sze rez he -
tõ so ro zat ké pe ket, il let ve leg in kább dia ké pe ket hasz nált a szemantizálás meg ol dá sá ra.
Te kin tet tel arra, hogy a képi szem lél te tés az au di o vi zu á lis mód szer egyik lé nye gi esz kö ze 
az osz tály te rem ben, cél sze rû nek és hasz nos nak tû nik egy rö vid esz me fut ta tás a képi
szem lél te tés tör té ne té rõl, fej lõ dé sé rõl.

Szent Ágos ton idõ szá mí tá sunk után 389-ben így okos ko dik: „A sza vak ból csak mint
pusz ta sza vak ból mit sem ta nu lunk, hi szen az csak hang és zaj. Ame lyek egy szer smind
nem je lek is, azok nem le het nek sza vak sem. Ha már egy szer meg ta lál tuk a szó kap cso la -
tát egy do log gal, ak kor tud juk a je len té sét is.” Az V. Hen rik hí res je le ne té ben Catarina
her ceg nõt a szo ba lá nya ta nít ja an gol ra. Sir Thomas Elyot (1531: 133), a Tu dor ko ra be li
Ang lia te o re ti ku sa sze rint „ne vez zünk meg min den tár gyat, amely csak lát ha tó”. Ez a né -
zet még a 17. szá zad ban is tar tot ta ma gát, hi szen Comenius (1657: 162) – jól le het ké pe i -
rõl hí re sebb – így fo gal maz: „A sza va kat nem sza bad a tár gyak tól el kü lö nít ve ta nul ni, mi -
vel a szó nem is lé te zik, és nem is ért he tõ a tárgy nél kül. Az zal, hogy a szó és a tárgy össze
van nak köt ve, lé tez nek va la hol és meg fe lel nek egy funk ci ó nak.” Meg kell te hát vá lo gat -
nunk, hogy mi lyen tár gya kat, mi lyen re á li á kat vi he tünk be az osz tály te rem be. Az au di o -
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vi zu á lis mód szer hí ve it nyil ván az is haj tot ta, hogy a dia ké pe ken, fil me ken és más se géd -
esz kö zö kön olyan tár gya kat is meg örö kít het tek, ame lye ket igen csak ke ser ves lett vol na
be vin ni az osz tály te rem be. Hát rá nya per sze a kép nek, hogy nem le het vele ma ni pu lál ni
az órán, mint egyes tár gyak kal.

Ké pek kel már a kí na i ak is ta ní tot tak, ami kor nyu ga ton ezek még leg fel jebb a zsol tá -
rok és li tur gi kus köny vek mar gó in je len tek meg, vagy ál la to kat le író mun kák ban. Ezért
volt át ü tõ ere jû Comenius fel tû né se, aki az Orbis Sensualium Pictusban (amely a Ianua
Linguarum Aurea Reserata to vább fej lesz té se) a lec ké ket be ve ze tõ fa met sze te ken szá -
mo zás sal biz to sí tot ta a kép és a több nyel vû ma gya rá zat (sza vak és ki fe je zé sek) azo no sít -
ha tó sá gát. A di á kok nem csak meg ta nul ták a sza va kat, ha nem le má sol ták, sõt ki is szí -
nez ték a ké pe ket. Az elsõ ko mo lyabb ha son ló elvû mun ka Sadler an gol nyelv ta na
1879-bõl. Ezek mai utó dai a képszótárak, de mo dern an gol nyelv köny vek ben is fel lel he -
tõ ez a be mu ta tás (pl. Hartley–Viney: Streamline Eng lish, O.U.P.). A ma már a ke res ke -
de lem ben is kap ha tó ké pe ket le szá mít va (picture cards, flashcards), ame lyek több nyi re
tár gya kat áb rá zol nak szuperplánban vagy je le ne te ket kis to tál ban, az au di o vi zu á lis mód -
szer rel ok ta tó ta nár szá má ra is el ér he tõ kép for rás a kép ki vá gás. A ma ga zi nok ból, pros -
pek tu sok ból, pla ká tok ból szár ma zó ké pe ket már a di rekt mód szer hí vei is ked vel ték, és
több nyi re gram ma ti kai te ma ti ka sze rint cso por to sí tot ták. Ami az ilyen kép ki vá gá so kat
il le ti, az alap ve tõ kri té ri u mo kon túl me nõ en (a kép tisz ta sá ga, ki ve he tõ sé ge, a nyelv ta ni
tar ta lom és for ma össz hang ja) fel be csül he tet len ér té kû az a köz ve tett ha tás, amely esz té -
ti ka i lag (kom po zí ció, szín, tó nus, vo nal ve ze tés), il let ve országismeretbõl el ér he tõ
(crosscultural understanding). Ha son ló kép pen hasz no sak vol tak a már ak kor is is mert
nagy mé re tû fa li ké pek, ame lyek az osz tály ter mi mun ká ban még most is csa tát nyer nek a
dia ké pek kel vagy a tan könyv vel szem ben. A leg is mer tebb fa li kép tí pu sok: a séma, fo lya -
mat áb ra, táb lá zat (wallchart); a pla kát sze rû rek lám (wallposter) és az eidetikus memó-
riának ked ve zõ igen rész le tes, sok tár gyat fel vo nul ta tó „élet kép” (wallpicture). Kü lön fi -
gyel met ér de mel a tan köny vi kép, amely a komp lex tan anyag ok szer ves ré sze ként már az 
au di o vi zu á lis mód szer elõtt is nyelv ta nu ló nem ze dé kek íz lés for má ló ja, mo ti vá ló té nye -
zõ je, kedv csi ná ló ja, egy or szág, egy kul túr tör té ne ti hát tér nagy kö ve te: fi no man ter ve zett
ön arc kép, kül föld re szánt imázs. Az au di o vi zu á lis mód sze rek ide jén a komp lex tan -
anyag ok már tel jes fegy ver zet ben lép tek elõ (tan könyv, mun ka fü zet, ta ná ri se géd könyv,
dia, eset leg moz gó film, ma nap ság vi deó, el len õr zõ, il let ve teszt fü ze tek, fa li ké pek stb.),
kü lön ben a ki adó el vesz tet te vol na ver seny ké pes sé gét. Ha fel üt jük Eckersley, Broughton
vagy Abbs adott kor sza kot kép vi se lõ tan köny ve it, nem okoz prob lé mát a meg fe le lõ idõ -
rend be so ro lás pusz tán a tan köny vi ké pek alap ján. Megint csak az au di o vi zu á lis mód szer 
fel fu tá sá nak ide jé re te he tõ, hogy a gra fi kus, a könyv ter ve zõ, a fo tós mun ká ja nem csak
sze rény ref le xió, ha nem egy komp lex tan anyag el en ged he tet len, szer ves ré sze. Az au di o -
vi zu á lis tan anyag ok ban je le nik meg a ka ri ka tú ra sze rû gra fi ka (cartoon), amely leg több -
ször egész kép sor (stripcartoon) vagy kép re gény (comics). Ez az örök zöld, raj zos stí lus
az õse azok nak a mai nyelv köny vek nek, ame lyek már leg in kább szó ra koz ta tó képesla-
pokra, ma ga zi nok ra em lé kez tet nek. Két ség te len, hogy ezek ben a mo dern köny vek ben a
raj zos ele me ket el nyom ják a leg ra fi nál tabb fo tó tech ni kai el já rá sok a fe ke te-fe hér do ku -
men tum fo tók tól a szí nes fo tó gra fi ká kig.

A fen ti le írás ter mé sze te sen a dia fil mek kel, per gõ film mel, vi de ó val, fény má so ló val,
szá mí tó gép ál tal ve zé relt ve tí tõ vel kel le ne hogy foly ta tód jon, ezek azon ban még nem áll -
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tak az au di o vi zu á lis mód szer rel dol go zó ta nár ren del ke zé sé re, aki is mer het te a Ba sic
English-hez ké szült rajz film so ro za to kat a har min cas évek bõl Walt Dis ney stú di ó i ból és a 
negy ve nes évek ben már szí né szek kel ké szí tett nyelv ta nu lá si célú fil me ket. Mire a mód -
szer nép sze rû vé vált, már volt nyel vi la bo ra tó ri um, az osz tály te rem ben azon ban leg fel -
jebb dia fil met, il let ve álló dia ké pet és mag ne to font le he tett hasz nál ni. A szem lél te tés
leg ha té ko nyabb esz kö ze te hát a mag ne to fon nal (or sós mag nó!) szink rón ba kap csolt dia -
ve tí tõ.

6.2. Az audiovizuális módszer kialakulása

Bár a fran ci ák el évül he tet len ér de me ket sze rez tek a kí sér le ti fo ne ti ká ban és a tör té -
ne ti le író nyel vé szet ben, egy-egy ki emel ke dõ te het ség mel lett job bá ra csak a má so dik vi -
lág há bo rú után kezd tek ko mo lyab ban fog lal koz ni a nyelv ta ní tás prob lé má i val (és ezen
be lül a fran cia nyelv és kul tú ra tu da tos ter jesz té sé vel). Eb ben a mun ká ban rend kí vü li
sze re pet ját szott az Alliance Française, amely el sõ sor ban azért fe lelt, hogy meg újít sa a
fran cia mint ide gen nyelv ta ní tá sá nak mód szer ta nát. Emel lett rend kí vül lé nye ges sze re -
pet ját szot tak azok a ku ta tó in té ze tek, ame lyek en nél tá gab ban vizs gál ták a fran cia kul tú -
ra kér dé se it. A két ku ta tó in té zet a CREDIF (Cent re de Recherches et d’Études pour la
Diffusion du Français) és a BELC (Bureau pour l’Enseignement de la Langue et de la
Civilisation Françaises à l’Étranger). Ugyan is ép pen a CREDIF – amely a mo dern kul tú -
ra ku ta tá sá val volt el sõ ként meg bíz va – dol goz ta ki azo kat a tan anya go kat, ame lye ken az 
au di o vi zu á lis mód szer ala pul. A funk ci o ná lis be széd ta ní tás min den ed di gi eré nyét össze -
sít ve, a kultúrháttér köz ve tí té sé re kü lön le ge sen ügye lõ anya got ké szí tet tek fel nõt tek nek
(Guberina és Rivenc) Voix et images de France cím mel. Ké sõbb ugyan ezek az el vek ér -
vé nye sül tek a Bonjour Line címû, gyer me kek nek ké szült anyag ban és kü lö nö sen an nak
egyik vál to za tá ban, a De Vive Voix cí mû ben. A tan anya go kat ha ma ro san az ame ri kai, az 
an gol és a ka na dai kö rül mé nyek re is adap tál ták, me to di ká ját ki sebb nyel ve ken is meg je -
len tet ték. Nem vé let len, hogy az au di o vi zu á lis tan anyag ok több mint egy év ti ze den át hi -
va ta los tan köny vei vol tak a ma gyar or szá gi TIT-kur zu sok nak, hi szen a fran ci ák na gyon
szi go rú szin te zõ rend sze re ket al kal maz tak, ame lye ket szí ve sen bon tot tak hat vagy tíz fél -
éves kur zu sok ra (!). Há rom nyel vi szin tet kü lön böz tet tek meg. Az elsõ a Français
Fondamentalt alig meg ha la dó köz na pi nyelv szint je egy sze rû szi tu á ci ók kal, mint is mer -
ke dés stb. A má so dik szint is beszédcentrikus, de a ha gyo má nyos tár sal gá si té mák mel -
lett itt már be ve ze tik az ol va sást és az új ság nyel vet is. A har ma dik szin ten a na gyobb lé -
leg ze tû dis kur zu sok mel lett a szak nyelv az új don ság.

6.3. Az audiovizuális módszer elmélete és gyakorlata

Az au di o vi zu á lis mód szer lé nye ge szin tén a beszédcentrikusság, ám a be széd után zá sá -
ban az in to ná ci ós min ták egész le ges sé gét igye ke zett meg ra gad ni. Tan anya ga tár sal gá sok -
ból állt, ame lyek ben köz is mer ten élén kebb a be széd dal la mok vi lá ga. A be mu ta tás te hát
dön tõ en kü lön bö zött az audiolingvális mód szer tõl ab ban, hogy a szi tu á ci ót gaz dag képi
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szem lél te tés sel kívánta egy ér tel mû vé ten ni. A mód szer kép le te te hát: hang+kép=szi tu -
á ció. Ezt a kép le tet, mint már em lí tet tük, az osz tály te rem ben a dia ve tí tõ és a mag ne to fon
együt tes al kal ma zá sá val ér vé nye sí tet ték. A mód szer ere de ti neve audiovizuális- struk -
turális-globális mód szer. A glo bá lis ság egy fe lõl a be széd dal la mok egész ben tör té nõ el -
sa já tí tá sá ra utalt, más fe lõl pe dig arra a tény re, hogy a tan anyag ként ki sze melt di a ló gust
min den elem zés nél kül egész le ges dal la ma it és pon tos rit mi ká ját utá noz va igye kez tek
me mo ri zál ni. Ami kor ké sõbb sor ke rült elem zé sek re (in nen ered a struk tu rá lis el ne ve -
zés), ak kor az in ten zív elem zõ mun ka be fe jez té vel is mét vissza tér tek az egész le ges ki in -
du ló pont hoz (erre utal a glo bá lis ki fe je zés). A be mu ta tás és fel dol go zás me ne tét a kö -
vet ke zõ ábra szem lél te ti:

Az ere de ti tan anyag ok hoz csa tolt me to di kák az aláb bi mód szer ta ni lé pé se ket em lí tik:

1. Be mu ta tás (présentation). Kép (több nyi re dia kép) és hang össze kap cso lá sá val egy
sze man ti kai egy ség ben (egy kép hez) leg fel jebb egy vagy két mon da tot mu tat tak be.
Ál ta lá ban csak a dia so ro zat tel jes be mu ta tá sa után kö vet ke zett a má so dik fá zis.

2. Ma gya rá zat (explication). Ek kor rá mu ta tás sal vagy cél zott hal lás utá ni ér tés sel,
eset leg kér dés-fe le let tech ni ká val ér tel mez ték a lá tott ké pe ket.

3. Is mét lés (répétition). Ez a sza kasz tu laj don kép pen a be vé sés. Na gyon gyak ran
kép és hang kom bi ná ci ó já val új ból elõ vet ték az ere de ti so ro za tot, majd a hang fo -
ko za tos el ha gyá sá val me mo ri zál ták a tár sal gást. Ezt a fá zist ké sõbb na gyon gyak -
ran nyel vi la bo ra tó ri um ban vé gez ték.
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4. ábra: Az au di o vi zu á lis (struk tu rá lis-glo bá lis) mód szer szem lél te té se

kép + hang = szituáció

(dia) + (magnó)

Kiindulás:

az egész
Visszatérés: indul a

szegmentált anyagtól

(kontextus) (mondatminták)

egész mondatok egy

intonációs mintában történõ

utánzása

hangsúly: a nyelv zenei elemei

(ritmus, dinamika, dallam,

lüktetés, hangsúlyok, intonáció)

vizuális asszociációk kialakítása

többszöri átélhetõség, beleélés

saját „szöveg” a szalag helyett
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4. El mé lyí tés (exploitation). A fej lesz tés, ki ak ná zás, át vi tel sza vak job ban ki fe je zik,
hogy itt az ere de ti anyag va ri á lá sá ról, pa ra frá zis sze rû át ala kí tá sá ról volt szó,
amely nek cél ja el sza kad ni az ere de ti kép sor tól és fo ko za to san el jut ni az irá nyí tott 
tár sal gás tól a sza bad tár sal gá sig, va gyis a kész ség szer zõ sza kasz tól át jut ni a kész -
sé get hasz ná ló sza kasz ba. Mind má ig leg ne he zebb sza ka sza ez a nyelv ta nu lás nak,
hi szen va ló sá gos sza ka dék tá tong az is me ret szer zõ sza kasz és az is me re tek al kal -
ma zá sa kö zött. Óri á si eré nye az au di o vi zu á lis mód szer nek a sé mák alap ján ki ala -
kít ha tó au to ma tiz mu sok rend sze re, ame lye ket kü lö nö sen gyer mek kur zu so kon
dra ma ti zá lás sal, te hát a sze re pek el ját szá sá val, fi zi kai te vé keny ség so rán si ke rült
in te ri o ri zál nia. En nek az el já rás nak a leg több ele mét a kor társ kom mu ni ka tív
elvû nyelv ta ní tás ban is al kal maz zák.

Mi vel az au di o vi zu á lis mód szer a nyelv ta ni ma gya rá za tot nem tart ja na gyon fon tos -
nak, az írást és ol va sást pe dig jócs kán el ha laszt ja, így a di rekt mód szer hez való vissza té -
rés nek tûn het. Más részt vi szont hasz nál ja a nyelv ta ni dril le ket, még ha tu da to san ke rü li
is a je len tés men tes pattern drillt. Az egész fo lya mat ra jel lem zõ, hogy a tel jes lát vány tól
jut el a nyel vi szeg men tu mig, a tel jes kon tex tus tól a nyelv ta ni dril lig, még pe dig a rit mus,
az in to ná ció, a di na mi ka: az élõ nyelv hang tes té nek le he tõ leg hûbb után zá sá val. Az
audiolingvális mód szer a nyelv ap ró ra le bon tott ato misz ti kus ele me i bõl kí vánt egy na -
gyobb egy sé get fel épí te ni, míg az au di o vi zu á lis mód szer an nak el le né re, hogy az audio -
lingvális mód szer szin te min den tech ni ká ját al kal maz ta, meg pró bál egy egész le ges ség bõl
ki in dul ni, és ez az egész le ges ség a szi tu á ció. Ta lán ez a rend kí vü li szi tu á ció ér zé keny ség a 
ma gya rá za ta an nak, hogy mi ért ek kor ke rült sor a mo dern tech ni ka tel jes fegy ver tá rá nak 
be ve té sé re. A nyel vi kul túr kö rök szem pont já ból is he lye sen meg raj zolt vagy fo tó zott
hát tér nem csak a képi fan tá zi á val ren del ke zõk nek vagy az asszo ci a tív tí pu sok nak ked -
vez, ha nem egy szer smind ma gá ban hor doz za an nak le he tõ sé gét, hogy a szó egy ha son ló
hely zet ben adek vát mó don han goz zék el. A be le élés il lú zi ó ja tu laj don kép pen ab ból
ered, hogy ami kor én mon dom a mon da tot a mag ne to fon he lyett, ak kor bi zo nyos ér te -
lem ben ré szé vé vá lok a kép nek. Azt mond hat juk, hogy az au di o vi zu á lis mód szer, anél -
kül, hogy fel dúl ta vol na az audiolingvális mód szer mag ne to fo nos, il let ve nyel vi la bo ros
pra xi sát, meg pró bál ta mind azt va la ho gyan össze rak ni, amit az audiolingvális mód szer
szét sze dett.

Maga a szemantizálás per sze nem ment könnyen, hi szen az is köz is mert, hogy a gesz -
tu sok, arc já ték szö ve vé nyé nek je len té se nem ze ten ként el té rõ le het, és a leg egy sze rûbb
kép, mond juk egy kony ha raj za is le het kultúrspecifikus. Ha son ló kép pen nagy vi tá kat
vál tott ki, hogy mi lyen le gyen a raj zolt ké pek stí lu sa. Jel leg ze te sen sem le ges stí lus ban
raj zol ták pél dá ul a Le Français International ké pe it, ame lyek töb bek sze rint ront ják a
diák mo ti vá ci ó ját. A leg ki tû nõbb raj zo lók az zal ér vel tek, hogy a lé nyeg te len rész le tek ki -
hagy ha tók, a hu mor sem árt a meg le pe tés sel kar ölt ve, és mind ezek az ele mek egy szer re
nö ve lik a tan anyag szó ra koz ta tó és ok ta tó jel le gét. Az ed di gi ek bõl az is ki tû nik, hogy az
au di o vi zu á lis mód szer ere den dõ en az ál ló ké pe ket be csül te, moz gó fil met csak a nyelv ta -
nu lás ma ga sabb sza ka sza i ban tar tot ta hasz nos nak, mert a kez de ti sza kasz ban csak
fruszt rá ci ót okoz.

Az a tény, hogy az AV-módszer egész le ges nyelv da ra bo kat a meg fe le lõ in to ná ci ó val
fel ci co máz va, a nyelv ze nei ele me it hang sú lyoz va pró bál t el sa já tít tat ni, frissítõleg ha tott
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a nyelv ta ni dril le zés be ré vült, el sze mély te le ne dett di ák ra. A rit mus, a hang súly, az in to -
ná ció, ál ta lá ban a be széd di na mi ká ját elõ tér be he lye zõ nyelv ta nu lás épí tett arra az in -
ten zív moz gás irán ti igény re, amely a kis gyer mek ben még kü lö nö sen jól ér zé kel he tõ. Ez
az él mény sze rû ség a Gouin-sorok szint jén kí nál ta a be le élés le he tõ sé gét, és dra ma ti zá lá -
si le he tõ sé get nyúj tott jó val a drá ma tech ni kák „hi va ta los” meg je le né se elõtt. (1965 és
1967 kö zött még hall ga tó ként ta ní tot tam olyan kis gyer me ke ket Sze ge den a Ró ku si
ének- ze ne ta go za tú ál ta lá nos is ko lá ban, akik va ló ság gal a kép ré szé vé vál tak, amint újra
és újra át él ték a pon to san ta lán nem ér tett, de jól sejt he tõ ké pek kel tá mo ga tott di a ló gu -
so kat. Ta lán nem túl zás en nek kap csán meg je gyez ni, hogy a sze mé lyi ség transz po ná lá sa
egy má sik di men zi ó ba a fel nõtt nyelv ta nu ló egyik leg na gyobb ne héz sé ge – ez a do log
gyer mek kor ban még könnyeb ben megy. Nem vé let len, hogy ezek bõl a kis dél utá ni an -
gol nyelv-ta nu lók ból jó né há nyan an gol ta nár nak áll tak.)

6.4. Az audiovizuális módszer értékelése, hatása

Az au di o vi zu á lis mód szer cél ja az, hogy hang és kép lát vá nyos össze kap cso lá sá val
meg te remt se a szi tu á ci ót, azt a kon tex tust, amely bõl az élõ nyelv hang tes té nek le he tõ
leg hûbb után zá sá val a kü lön fé le nyel vi ele mek ki bont ha tók. A szi tu á ció ér zé keny ség fej -
lett tech ni kát kö ve tel, hi szen az adott nyel vi je lek egy adott (kul tu rá lis, szo ci o ló gi ai stb.)
kör nye zet ben nye rik el tel jes je len té sü ket. Az ilyen élénk, em pí ri á nak ked ve zõ be mu ta -
tás jól ex po nál ja a nyelv ze nei ele me it is (rit mus: rö vid és hosszú szó tag ok vál ta ko zá sa;
di na mi ka: hang súly ok, fõ hang súly ok lük te té se; dal lam: in to ná ció). A tör té ne ti ér te lem -
ben vett au di o vi zu á lis mód szer a mag ne to fon nal szink ro ni zált dia ve tí tõ re kon cent rált,
és ezt az el já rást az ak kor el ter je dõ nyel vi la bo ra tó ri u mok ba is be vit te. Az ere de ti
CREDIF-anyagok raj zo ló gár dá já nak kü lön ér de me, hogy ké pes volt a diák élet ko rá nak, 
ér dek lõ dé si kö ré nek, in tel li gen cia szint jé nek és egyé ni ta pasz ta la tá nak meg fe le lõ stí lust
ki ala kí ta ni. Az élénk, szí nes szi tu á ció te rem tés mel lett a je len ség maga nem nyom ta el az
ok ta tá si fo lya ma tot, ha nem csak hoz zá já rult si ke ré hez. Az ere de ti au di o vi zu á lis mód -
szer fel épí té sé nek el ve it (sze man ti kai egy ség be mu ta tá sa; elem zõ ma gya rá zat; be vé -
sés-is mét lés; be gya kor lás, át ala kí tás, el sza ka dás az ere de ti tõl, al kal ma zás) más szituatív
és/vagy funk ci o ná lis szem lé le tû mód sze rek is át vet ték, ame lyek bú vó pa tak ként tûn tek
föl a het ve nes évek ben, hogy egyes ele me ik majd a nyolc va nas évek kom mu ni ka tív nyelv -
ta ní tá sá ban erõ söd je nek meg. A tör té ne ti mód szer tõl füg get len au di o vi zu á lis szem lél te -
tés (mint a di dak ti ka egyik alap elv ének gya kor la ti meg va ló sí tá sa) az el telt több mint két
év ti zed alatt ug rás sze rû en fej lõ dött (írás ve tí tõ, fény má so ló, szá mí tó gép [CAL], video,
szá mí tó gép-ve zér lé sû in te rak tív rend sze rek stb.), így a hat va nas évek au di o vi zu á lis mód -
szert hasz ná ló ta ná ra i nak az a szán dé ka, erõ fe szí té se, hogy a nyel vi anyag be mu ta tá sát
szem lé le tes sé, ele ven né, élénk ké te gyék, ma is koc ká zat men te sen kö vet he tõ.
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Az au di o vi zu á lis mód szer ál tal fel ka pott raj zos képregénystílus ké sõbb is nép sze rû. Rész let
Hartley és Viney nyelv köny vé bõl (Streamline Eng lish)



7. A kognitív módszer

7.1. Elõzmények

1957-ben há rom kar di ná lis je len tõ sé gû mun ka lá tott nap vi lá got a pszi cho ló gia, a
nyel vé szet és az al kal ma zott nyel vé szet vi lá gá ról: Skinner a ver bá lis vi sel ke dés rõl, Chomsky
a szin tak ti kai struk tú rák ról, Lado pe dig a nyel vé szet kul tu rá lis as pek tu sá ról nyi lat ko zott 
(Skinner: Verbal Behaviour; Chomsky: Syntactic Structures; Lado: Linguistics Accross
Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers). Mind há rom mun ka egy más tól
na gyon el té rõ te rü le tek rõl in dul és na gyon el té rõ te rü le tek felé tart. Pil la nat nyi ta lál ko -
zá suk tér ben és idõ ben af fé le „hár mas út” (vö. Vö rös mar ty: Cson gor és Tün de) a nyelv -
pe da gó gi ai gon dol ko dás szá má ra. Skinner mun ká ja a be ha vi o u riz mus egyik csúcs mû ve,
amely nek nyelv ta ní tá si ha tá sa ké sõbb még tük rö zõ dik a kor szak egyik leg ki emel ke dõbb
nyelv pe da gó gi ai mû vén, az audiolingvális ala pú nyelv ta ní tás leg rész le te sebb elem zé sé -
ben (Mackey: Language Teaching Analysis, 1965). Chomsky mun ká ja a transz for má ci ós-
ge ne ra tív nyel vé szet elsõ – ha nem is vég le ges – meg fo gal ma zá sa, amely a nyelv szem lé let re
gya ko rolt ha tá sá val ké sõbb még is le ta szít ja az audiolingvális nyelv ta ní tást a struk tu -
ralista-behaviourista kon cep ció ze nit jé rõl. Lado kont raszt ív nyel vé sze ti mûve pe dig – az
egyet len, amely a nyelv ta nár ok hoz szól – mos ta ná ban kezd hi vat ko zott anyag gá vál ni,
mi u tán a nyel vek ta nul má nyo zá sá nak kul tú rá ba kö tött sé ge hosszú ide ig meg nem en ge -
dett vagy egye ne sen til tott téma volt. A kom pe ten ciata nok vi lá gá ban a kul tu rá lis kom pe -
ten cia még min dig nem fog lal ta el a je len tõ sé gé nek meg fe le lõ he lyet.

Chomsky min dig ta gad ta, hogy nyelv el mé le té nek bár mi köze kell le gyen a nyelv ta ní -
tás hoz. Vé gül is õ az ame ri kai le író nyel vé szet leg jobb ha gyo má nyai ér tel mé ben egy még
tö ké le te sebb nyelv le írást kí vánt lét re hoz ni. Eb ben olyan tech ni ká kat is al kal ma zott,
ame lye ket még maga a struk tu ra liz mus ho zott lét re. (Harris az öt ve nes évek ele jén már
ki ala kí tot ta az úgy ne ve zett transz for má ci ós ana lí zist, amely a köz vet len össze te võk sze -
rin ti elem zés [Immediate Constituents Analysis] to vább fej lesz té se.) Chomskynak az a
tö rek vé se, hogy a sze man ti kai té nye zõt vissza hoz za a nyel vé sze ti gon dol ko dás fõ ára má ba,
vé gül oda ve ze tett, hogy ge ne ra tív gram ma ti ká ja alap ja i ban ren get te meg a struk tu ra liz -
must és át té te le sen (a nyelv el sa já tí tó be ren de zés [LAD] fel té te le zé sé vel) a beha viou -
rista ta nu lás el mé le tet is. A kor társ nyelv ta nár szá má ra le he tett mind ez merõ abszt rak -
ció, de annyit már ak kor is ész re vet tek, hogy a dril le zés ha tal mas ter hé nek ci pe lé se nem
ve zet au to ma ti ku san vagy tör vény sze rû en az el várt nyelv hasz ná lat hoz (mint hogy a hasz -
ná lat nak más sza bá lyai is van nak, nem pusz tán gram ma ti ka i ak). Azt sem volt ne héz be -
lát ni, hogy bõ sé ges gyer mek ko ri elsõnyelv-elsajátításunk sem nyújt ha tott ele gen dõ le he -
tõ sé get és idõt arra, hogy fel nõtt éle tünk összes el kép zel he tõ mon da tát kon di ci o nál ja.
Nem is ami att kel lett a gya kor ló nyelv ta nár nak ag gód nia, hogy a ki vá lasz tott pattern drill 
va ló ban gya ko ri és hasz nos mon dat min ta-e, ha nem ami att, hogy a túl ta nult ré szecs kék -
bõl össze áll-e az egész, il let ve hogy ez az egész pusz tán a ré szecs kék össze ge és nem egy
ma ga sabb mi nõ ség meg tes te sü lé se-e. Bár az audiolingvális ta nár úgy érez het te, hogy
nem csak kom pe ten ci át, ha nem performanciát is ta nít, mint a leg több di rekt vagy funk-
cionális nyelv ta ní tá si mód szer. Ez a performancia azon ban nem je len tet te azt az egész le -
ges sé get, amely Chomsky kompetencia-performancia le írá sá ban meg je le nik, és amely ben
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fel csil lan nak Saussure in kább szociolingvisztikai ih le té sû ’langue’ és ’parole’ kép má sai.
Az alap esz mék he lyes sé gé ben ké tel ke dõ hi tet a nyelv ta ní tás vi lág ke res ke del me egy re
tö ké le te sebb, egy re rész le te sebb, egy re komp le xebb (és egy re jö ve del me zõbb) tan -
anyag ok kal igye ke zett ki egyen sú lyoz ni. Ek kor lett di vat (nem elõ ször és nem utol já ra) a
nyelv ta nu lás ered mény te len sé gét a meg fe le lõ tan anyag ok és gé pek hi á nyá val in do kol ni,
ho lott az ilyen kül sõ esz kö zök min dig csak kö rül mé nyek, dísz le tek – a bel sõ fo lya ma tok
lé té nek vagy hi á nyá nak szem ta núi. Mint ze ne kar nél kül is to vább tán co ló pá rok, úgy
rop ták a nyelv ta nu lás gúzs ba kötõ tán cát az audiolingvális mód szer hí vei a het ve nes
évek ben, ami kor át fo gó, új el mé let még min dig nem je lent meg, vagy a ha tal mas el mé le ti 
mun ka he gyek csak egér nyi gya kor la tot szül tek. Va ló já ban a pszi cho lo gi zá ló vagy a be -
ha vi o u riz mus sal szem ben a men tá lis meg kö ze lí tést kí ná ló mód sze rek – be le ért ve a kog -
ni tív mód szert is – sze rény, tö me ges ha tást ki nem vál tó mód szer ta ni mû he lyek ma rad -
tak. El mé le ti el kép ze lé se ik, gya kor la ti meg ol dá sa ik egy ré szét azon ban to vább él tet te a
ta ná ri gya kor lat, ezért kell ve lük rész le te seb ben fog lal koz nunk. Az audiolingvális mód -
sze rek antagonistája a men tá lis je len sé gek fon tos sá gát hang sú lyo zó mód sze rek összes -
sé ge. Kö zé jük tar to zik a kog ni tív mód szer (ere de ti ne vén cognitive code learning).

7.2. Elmélet és gyakorlat

Elõ ször azt a szem lé let vál to zást kell tet ten ér nünk, amely a struk tu ra lis ta nyelv szem -
lé let hez ké pest ki ala kult vagy ép pen ség gel hoz zá te võ dött. Nem ál lít hat juk ugyan is, hogy
a men tá lis meg kö ze lí tés ta gad ná azt, hogy a nyelv egy több szö rö sen vé let len sze rû rend szer,
amely nek el sõd le ges for má ja a be széd és cél ja a kom mu ni ká ció. Hang súly ok át he lye zé -
sé rõl van szó, ami kor azt mond ják, hogy a nyelv olyan rend szer, amely je len tés vi szo nyo -
kat fe jez ki, és men tá lis je len ség, amely re az evo lú ció ál tal mint egyed pre desz ti nál va va -
gyunk, hi szen „nyelv el sa já tí tó be ren de zé sünk” (language acquisition device) ve lünk
szü le tett. To váb bá az em be ri faj egye de i ben a nyel vi je len sé gek uni ver zá li sak. Ez utób bi
meg jegy zé sek ter mé sze te sen ki zár ják azt, hogy a nyelv me cha ni kus kon di ci o ná lás sal el sa -
já tít ha tó, és hogy a je len té sek kü lön bö zõ sé ge azo nos mon dat min ták ese tén mel lõz he tõ.
Az audiolingvális és men tá lis el kép ze lé sek üt kö zé sét a kö vet ke zõ táb lá zat tal fe jez zük ki:

6. táb lá zat: Az audiolingvális és a men tá lis meg kö ze lí té sek kü lönb sé gei

Mód sze rek Audiolingvális Men tá lis

ta nu lás el mé le te ik stimulus-válasz el mé le tek
(S-R theories)
kon di ci o ná lás

vak pró bál ko zás
(trial and error)
be lá tá sos ta nu lás
(insight & understanding)

fõ te vé keny ség szo kás for má lás
(habit-forming)

sza bály ke re sés
(rule-seeking)

a nyel vet ta nu ló me ta fo rá ja Pav lov ku tyá ja elõ re prog ra mo zott szá mí tó -
gép szoft vert ke res

té ve dé sek a kom pe ten cia-
performancia sáv ban

performancia = 
au to ma ti zált is mé tel ge tés

performancia =
fel is mert sza bály sze rû ség
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Egy men tá lis be ál lí tott sá gú mód szer ben a nyelv ta nu lás mo tor ja a fel fe de zés örö mén
ala pu ló szen ve dély és az az erõ fe szí tés, ame lyet a meg ér tés ér de ké ben ki fej tünk. Az eh -
hez szük sé ges gon dol ko dá si mû ve le tek ben tá masz kod ha tunk arra a fel té te le zés re, hogy
a cél nyelv ben lesz nek ha son ló je len sé gek, mint ami lye ne ket a már meg is mert egy vagy
több nyelv alap ján el vár ha tunk (a nyelv mint uni ver zá lis je len sé gek tana). A kér dés az,
hogy ezek va ló ban új je len sé gek-e a nyelv ta ní tás tör té ne té ben. A transzformatív- gene ra -
tív nyelv tan a rég múlt nyelv tan ok szá mos ele mét fel ele ve ní tet te (pl. a kö zép ko ri szubsz -
ti tú ci ós táb lák is „ge ne rál tak”). Ha son ló je len ség Roger Ba con spe ku la tív gram ma ti ká ja
óta a 17–18. szá za di karteziánus kon cep ció nyelv tan ok ban is fel ele ve ní tett nyel vi univer -
zá liák tana. A kom pa ti bi li tás és a ge ne rá ló erõ nem csak a kö zép ko ri szubsz ti tú ci ós táb -
lák sa ját ja. Lemare 3000 szó ból kí vánt mon da to kat ge ne rál ni, és ha son ló transzfor -
matív-generatív el ve ket fi gyel he tünk meg Prendergast (Mastery System) és Palmer
(Ergonics) el kép ze lé se i ben. A nyelv egye te mes sé gé nek fel té te le zé se te hát majd nem õs -
hit, de van nak pél dák az egyé ni erõ fe szí té sek hasz ná nak fel is me ré sé re is.

Aretinus 1405-ben így ír: „So kat nyer he tünk Serviustól, Donatustól és Priscianustól,
de még töb bet ma gunk tól, ha tu da to san fi gyel jük a sza va kat, ra go zá so kat.” Ilyen in duk -
tív el ve ket ta lá lunk a 16. szá zad ban Vives-nél, rész ben Erasmusnál és Ramusnál. Petrus
Ramus olyan „struk tu ra lis ta” el ren de zé sû nyelv tant hasz nált, ahol a di á kok nak ma guk -
nak kel lett fel fe dez ni ük a sza bá lyo kat. Alig száz év vel ké sõbb Lubinus (1657: 25) így kar -
dos ko dik: „A di ák nak mi nél több te het sé gét hasz nál juk fel, mert ha sza bá lyo kat ta ní -
tunk, az a di á kot el ret ten ti, a ta nárt un tat ja, és bá to rít ja a rossz stí lust. Ezen felül le zár ja
az agyat okok kal és kap cso lá sok kal, mi e lõtt az még ér vel het ne.” A 17. szá zad vé gén
Lamy (1645–1715) han goz tat ja, hogy az ide gen nyel vet úgy ta nul juk, ahogy az anya nyel -
vet: elõ ször a szó kincs, azu tán pe dig a nyelv tan, még pe dig után zás sal. Lemare – fel te he -
tõ leg rous seau -i el vek alap ján – úgy vél te, elõbb a gyer mek maga fi gyel je meg a nyel vet.
Mon dat so rok ból ál ta lá no sí tot ták a sza bá lyo kat, és csak ak kor ál lí tot ták fel a sza bályt, ha
a diák már tud ta „ke zel ni” (Cours de la Langue Latine, 1819).

A kog ni tív mód szer leg fon to sabb té zi sei te hát a kö vet ke zõk: az élõ nyelv egy sza bály -
ori en tált kre a ti vi tás, amely egy tu da to san ta nu lan dó rend szer; va gyis egy új nyel vet meg -
ta nul ni olyan, mint ha sak koz ni ta nul nánk: egy szer re tör té nik a be mu ta tás és a mû ve le -
tek gya kor lá sa. A fel tá rást az se gí ti, hogy a nyelv tan sza bá lyai lé lek ta ni lag is va ló sá go sak. 
Mi vel az em ber ren del ke zik a nyelv ta nu lás hoz szük sé ges bi o ló gi a i lag prog ra mo zott
adott ság gal, nem kell kü lön fé le min tá kat kí vül rõl rá kény sze rí te ni, ha a ta nu ló ak tív te vé -
keny ség so rán tár ja föl a nyel vet. Mi vel a nyelv je len tés be és gon dol ko dás ba van köt ve,
egy ide gen nyelv meg ta nu lá sa azt je len ti, hogy meg kell ta nul ni azon a nyel ven gon dol -
kod ni. Ez a gon do lat sor, hogy a nyelv mint je len té sek rend sze re men tá lis je len ség és
nyil ván tu da tos el sa já tí tást kí ván, a kog ni tív pszhichológiát hoz ta len dü let be, amely a
nyel vet ek kép pen már mint gon dol ko dá si fo lya ma tot vizs gál ta, amely nek ter mé ke a be -
széd. A nyel vet ezek sze rint úgy ta nul juk, hogy a nyelv adat hal ma zát ér zé kel ve hi po té zi -
se ket ál lí tunk fel, és eze ket ki pró bál juk. A prob lé ma meg ol dó gon dol ko dás te hát sza -
bály ke re sés re irá nyul, a nyelv rõl mint egy kog ni tív tér ké pet ké szí tünk, és a bi zo nyí tot tan
he lyes fel is me rés szü li a ha son ló mon da to kat ge ne rá ló sza bályt. Nyil ván va ló, hogy az a
gon do lat, hogy he lyes sza bá lyok se gít sé gé vel vé ges szá mú nyel vi esz köz bõl – pl. 25-30
hang ból – vég te len szá mú he lyes mon da tot ge ne rál ha tunk, meg ra gad ta a nyel vet ta nu -
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lók, il let ve nyel vet ta ní tók fan tá zi á ját. Az el mé let sze rint a he lyes sza bá lyok is me re te je -
len ti a nyel vi kom pe ten ci át és ezek al kal ma zá sa a performanciát. A leg fon to sabb te hát,
hogy a diák meg fe le lõ mennyi ség ben le gyen „ki té ve” a cél nyelv nek, és ez al kal mat ad az
in tel li gens meg fi gye lés, ana lí zis és kre a ti vi tás, va gyis a be lá tá son ala pu ló tu da tos fo lya -
ma tok gya kor lá sá nak. A hi po té zi sek fel ál lí tá sá ból kö vet ke zik, hogy a hiba szük ség sze rû,
és a hi ba elem zés a ta nu lást szol gál ja.

Szá mos gya kor ló, kü lö nö sen szak nyel vet ta ní tó nyelv ta nár sze rint a kog ni tív (men ta -
lis ta) mód sze rek a nagy koncentrálókészségû, kultúrempátiára ké pes, ra ci o ná lis be ál lí -
tott sá gú di ák nak ked vez nek, s így dön tõ en mi nõ sé gi mód szer nek te kint he tõk, ahol a
mo ti vá ci ó ban leg alább a kí ván csi ság, de még in kább a szán dé kos ér dek lõ dés dön tõ té -
nye zõ, ahol a bel sõ be széd bõl ere dõ en a nyelv elem zé se és egy sé ge sí té se a diák dol ga.
Nem cso da, hogy za var tá madt, hi szen egye sek a mód szer ra ci o na li tá sá ban, a meg ér tés re 
törõ erõ fe szí tés ben egy mó do sí tott, mo dern nyelv ta ni-for dí tó mód szer vissza té ré sét lát -
ták, míg má sok a ma gya rá zat nél kül be mu ta tott cél nyel vû anya gok ban egy új faj ta, ol vas -
ta tó di rekt mód szert sej tet tek. (A het ve nes évek de re kán az ELTE TTK Lek to rá tu sán
töb ben is al kal maz tuk ezt a mód szert a szak nyel vek ok ta tá sá ban – ha la dó nyelv ta nu lók -
kal. Azt té te lez tük fel, hogy min den egyes újabb nyel vi in for má ci ó val a hall ga tó men tá lis
tér ké pe egy re rész le te seb bé és pon to sab bá vá lik a cél nyelv rõl. A diák min dig a leg utób bi
ál la pot sze rint in dul el, a ta nár pe dig mint in for má ció for rás [és mint íté lõ bí ró], tá mo gat -
ja a diák el kép ze lé se it, hogy le he tõ leg he lyes nyel vi hi po té zi se ket ál lít son fel. Szá mos
men tá lis mû ve let re nyí lik le he tõ ség mind eköz ben a me mo ri zá lás tól a mo ni to ro zá sig, az
ál ta lá no sí tás tól a kö vet kez te té se kig, va gyis a diák egy szer re fel fe de zi és fej lesz ti is nyel vi
ké pes sé ge it. Sok kal na gyobb ter het ci pel azon ban, mint a nyel vet el sa já tí tó gyer mek, aki
az el sa já tí tás sal nem tu da to san jut a nyelv ál la pot bir to ká ba, míg a kog ni tív mód szer rel
ide gen nyel vet ta nu ló min den egyes lé pés ben tu da tos szel le mi erõ fe szí tés re [ta nu lás ra]
kény sze rül. Nem akár ki óhajt ja, nem akár ki bír ja ci pel ni ezt a súlyt, így ért he tõ, hogy a
mód szer rit ka gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa it az elit iz mus ké tes fény ko szo rú ja övez te. Ta -
lán ép pen ezért mû kö dött ott és ak kor re me kül…)

7.3. A kognitív módszer értékelése és hatása

A kog ni tív (vagy men ta lis ta) mód szer nyelv ta ní tá si el mé le té nek tu do má nyos iga zo lá -
sát a transzformatív-generatív nyel vé szet ben, il let ve a kog ni tív pszi cho ló gi á ban ke re si.
Mi vel fel té te le zi, hogy he lyes sza bá lyok se gít sé gé vel vé ges szá mú nyel vi elem bõl vég te -
len szá mú he lyes mon dat ké pez he tõ, a diák fel ada ta az, hogy a meg fe le lõ mennyi sé gû
cél nyel vi anyag ból be lá tá son ala pu ló tu da tos mód sze rek kel, in tel li gens meg fi gye lés sel,
hi po té zi sek fel ál lí tá sá val ke res se meg a sza bályt. A he lyes sza bá lyok is me re te a kom pe -
ten cia, al kal ma zá sa pe dig a performancia. A mód szer jel le gé bõl kö vet ke zik, hogy job -
ban hang sú lyoz za a ta nu lást, mint az el sa já tí tást; job ban hang sú lyoz za az ér tés re való
 törekvés ered mé nye ként meg szü le tõ kom pe ten ci át, mint a performanciát. Bár ez a
mód szer is tananyagcentrikus és nem diákcentrikus, két ség te len, hogy a ta nár lé lek ta ni
sze re pe vál to zik: a nyel vi is me re tek for rá sa és a di á kok nyel vi meg nyi lat ko zá sa i nak bí rá -
ja is egy ben. A struk tu ra lis ta mód sze rek kel el len tét ben a hi bát nem ke rü len dõ nek, ha -

115



nem egye ne sen szük ség sze rû nek tart ja, mert a diák a hi bák ból tud ja meg, hogy hi po té zi -
se hely te len nek bi zo nyult: a hi bák elem zé se gyor sít ja a ta nu lást. Amint a diák fel fog ta,
hogy a kü lön fé le szer ke ze tek miként mû köd nek a nyelv ben, ak kor a nyel vi kész ség már
au to ma ti ku san ki ala kul, ha a nyel vet ér tel mes hely ze tek ben hasz nál ják, va gyis a ta nu lás
el sa já tí tás sá vá lik. Ez a ra ci o ná lis mód szer fö löt tébb mi nõ sé gi nek is tû nik, ha fi gye lem be 
vesszük, hogy fel té te le zi, hogy tu da tos nyelv ta nu lás ra min den ki ké pes, hogy min den sza -
bály ta nul ha tó (va la mint hogy a nyelv min den meg nyil vá nu lá sa sza bály ban meg ad ha tó).
A mód szer sem a gya kor lás me ne té ben, sem az el len õr zés-ér té ke lés fo lya ma tá ban nem
ala kí tott ki új el já rá so kat: fõ ként a nyelv ta ni-for dí tó és az audiolingvális mód szer esz -
köz tá rá ból vá lo gat.

7.4. Elsajátítás és tanulás Krashen elméleteiben

Némi két ke dés sel, de jog gal kér dez het né a nyá jas ol va só: ho gyan ke rült Krashen el -
mé le te köz vet le nül az el lent mon dá sos audiolingvális és men ta lis ta né ze tek kö ze lé be?
Krashen hi po té zi se azért ke rült te rí ték re, mert a nyolc va nas évek nek két ség te le nül ez a
leg ér de ke sebb al kal ma zott nyel vé sze ti-nyelv pe da gó gi ai té zis so ra. Te kin tet tel azon ban a 
le tisz tult lé nye gi írás dá tu má ra (Krashen, 1981/a), sok kal ké sõbb il lett vol na tár gyal ni
eze ket az el kép ze lé se ket. Még is in do kolt lo gi ka i lag itt be szél ni róla, hi szen a kog ni tív
mód szer is el íté li a kí vül rõl ránk kényszerített, pa ran cso ló jel le gû ta nu lást. En nél azon -
ban iz gal ma sabb ma gya rá za tok ra is lel he tünk, ha fi gye lem be vesszük, hogy a het ve nes
évek ben egy más mel lett él tek a min dent túl élõ mód sze rek re lik vi ái: a nyelv ta ni-for dí tó
mód szer tõl az audiolingvális mód sze rig, az ex ten zív, kurrikulumon kí vü li ol va sás tól a
brit, erõ sen funk ci o ná lis, szituatív me to di ká kig, sõt meg je len tek már a pszi cho lo gi zá ló
hu ma nisz ti kus mód sze rek, és a het ve nes évek vé gén az ere de ti, ma már or to dox nak te -
kint he tõ kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás is meg szü le tett. Az egyik ok két ség te le nül a szín kép 
bõ ví té se. Nem árt tud ni, hogy annyi ösz tö nö sen vagy öt let sze rû en ki ala kí tott mód szer
mel lett lé tez tek olyan el kép ze lé sek, ame lyek mö gött kí sér le tes bi zo nyí tás, te mér dek ku -
ta tó mun ka állt. Más fe lõl min dig el ké pesz tõ az a báj, amellyel az ame ri ka i ak neg li gál ni
ké pe sek a tör té nel mi elõz mé nye ket: Ashert, a cse le ked te tõ mód szer ki fej lesz tõ jét nem
za var ta, hogy volt már olyan, hogy Gouin-sorok; Krashen ol va sá si hi po té zi se fel ál lí tá sa -
kor még nem hal lott Claude Marcelrõl, és az is nyil ván va ló, hogy az el sa já tí tás és ta nu lás
mû ve le te i nek szem be ál lí tá sá ban tel jes ség gel fi gyel men kí vül hagy ta Palmer ez zel kap -
cso la tos vá la sza it. Mint hogy azon ban a té nyek szen tek, elõ ször is mer ked jünk meg az öt
hi po té zis sel.

1. Az el sa já tí tás és a ta nu lás kü lön bö zõ sé ge. Krashen sze rint nyelv ta nu lá sunk ban az
el sa já tí tást kell a kö zép pont ba ál lí ta ni, eh hez ké pest a ta nu lás periferiális jel le gû. Az el -
sa já tí tás ugyan is az a fo lya mat, amely nek ered mé nye a be széd fo lya ma tos sá ga; a tu da tos
ta nu lás ilyen hez nem ve zet het. A tu da tos ta nu lás egy olyan el len õr zõ rend szert ala kít ki
ben nünk, amellyel (ha elég idõnk van, és jól is mer jük a sza bá lyo kat) el len õriz het jük
nyel vi meg nyi lat ko zá sa ink he lyes sé gét. Amíg te hát az el sa já tí tás a be széd fo lya ma tos sá -
gá hoz ve zet, a ta nu lás csak az úgy ne ve zett mo ni torhoz, amely nek mû kö dé se hát rál tat ja a 
be széd fo lya ma tos sá gá nak ki ala ku lá sát. (Azt vi szont már ma gunk is hoz zá te het jük, hogy 
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egé szen ad dig, amíg a mo ni tor mû kö dé se nem vá lik au to ma ti kus sá, hi szen mo ni tor ral az 
anya nyel vû be szé lõ is ren del ke zik, de mû kö dé se tel je sen au to ma ti zált. Fi gyel jük meg,
hogy idõn ként csak mon da tok kal ké sõbb jö vünk rá, hogy va la mit pon tat la nul vagy hely -
te le nül mond tunk. Ilyen kor vissza me nõ leg kor ri gá lunk.) E kont rasz tos el kép ze lés pe da -
gó gi ai kö vet kez mé nye az, hogy az el sa já tí tás hoz szük sé ges hely ze te ket te remt sünk tár -
sal gás ba me rü lés sel, ol va sás sal, akár mi lyen ter mé sze tes nyel vi te vé keny ség gel, hogy az
el sa já tí tás tem pó ja fel gyor sul has son.

2. A ter mé sze tes el sa já tí tás mint sor rend. Mor fo ló gi ai alak za to kon vég zett em pi ri -
kus vizs gá la tok se gít sé gé vel Krashen és más ku ta tók bi zo nyí tot ták, hogy a kü lön fé le
nyel vi ele mek el sa já tí tá sá nak a sor rend je statisztikusan ugyan az, te hát jó sol ha tó. Ez azt
je len ti, hogy le het nek ugyan ap róbb egyé ni el té ré sek, de eze ket a nagy min ta vé te li szá -
mok el len sú lyoz zák. Pél dá ul az alap ve tõ mor fo ló gi ai ele mek ese tén, az an gol mint elsõ
nyelv el sa já tí tá sa so rán a kö vet ke zõ mor fo ló gi ai sor rend ala kul ki.

7. táb lá zat: An gol mor fo ló gi ai ele mek el sa já tí tá sa (Brown, R. 1973 alap ján)

For má ja an go lul Ma gyar neve, je len té se Pél dák

 1. -ing
 2. Plural(s)
 3. Copula
 4. Auxiliary

 5. Article
 6. Irregular Past
 7. Regular Past
 8. III. Singular(s)
 9. Possessive(s)

↓
10. etc.

 1. ’éppen most’ (ige név, fo lya ma tos je len)
 2. töb bes szám
 3. lét ige
 4. lét ige se géd ige ként

 5. név elõk
 6. rend ha gyó múlt
 7. sza bá lyos múlt
 8. je len idõ, egyes szám har ma dik sze mély
 9. egye nes bir tok vi szony

↓
10. stb.

 1. He is playING ba se ball
 2. Two dogS
 3. To BE
 4. He IS going

(progressive)
 5. A, THE
 6. WENT, DID
 7. WorkED
 8. He liveS in New York
 9. John’S hat

↓
10. etc.

A ter mé sze tes el sa já tí tá si sor rend el fo ga dá sa azt su gall ja, hogy eb bõl a je len ség bõl
tan ter vi kö vet kez te té se ket kell le von ni. Ami kor azon ban meg vizs gál ták más nyel vû ek
el sa já tí tá si sor rend jét, az el tért az anya nyel vû el sa já tí tá si sor rend tõl. A fel me rü lõ lé nye gi 
kér dés ter mé sze te sen az, hogy van-e op ti má lis el sa já tí tá si sor rend egy ide gen nyelv ta nu -
lá sa so rán, és erre a kí sér le ti leg bi zo nyít ha tó, va la mint az ösz tö nös vá lasz ugyan az: nem
tud juk. Sejt het jük vi szont, hogy az el té ré sek nem csak egyé ni adott sá gok ból, ha nem a be -
fo ga dó nyelv és kul tú ra sa já tos sá ga i ból is adód nak.

3. A mo ni tor hi po té zis. A mo ni tor hi po té zis lé nye gét rész ben már be mu tat tuk az el sa -
já tí tás és ta nu lás kü lönb sé gé nek il luszt rá lá sá ra. Új fent fon tos hang sú lyoz ni, hogy a mo -
ni tor men tá lis je len ség – nem bi o ló gi ai hely vagy szerv –, amely a nyel vi pon tos sá got, a
nyelv he lyes sé get ké pes kor dá ban tar ta ni. Ah hoz azon ban, hogy ez a szi go rú szer kesz tõ
rá bó lint son meg szö ve ge zé sünk re, hogy „me het”, idõ re van szük ség, és a nyel vi for mák
he lyes sé gé nek el len õr zé se mi att a sza bá lyok pon tos is me re té re. Ez az idõ igé nyes ség
nem te szi le he tõ vé vagy leg alább is aka dá lyoz za a fluens be széd ki ala ku lá sát. Ér zé kel het -
jük, hogy va la hol a hát tér ben a nyelv he lyes ség és a be széd fo lya ma tos sá gá nak szok vá -
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nyos szem be ál lí tá sa buj kál (accuracy vs. fluency), de csak ha mis el len tét rõl van szó, hi -
szen az anya nyel vi be szé lõk ben a fluens és nyel vi leg he lyes be széd kéz a kéz ben jár, és
in kább egy mást se gí tõ fogalompár. Fo gal mak ma gya rá za ta ese tén azon ban min dig job -
ban mû köd nek az olyan pél dák, ami kor kont raszt se gít sé gé vel össze ve tünk vagy egy más -
nak szö ge zünk fo gal ma kat: vé gül is ez tör tént Krashen elsõ hi po té zi sé ben is. Ugyan is
meg fe le lõ au to ma ti zált ság ese tén a ta nu lás ból is ki fej lõd het nek „el sa já tí tá sok”, még ha
az út egy kis sé rö gö sebb is, mint egy el sa já tí tás ra tö rek võ, „me rü lé ses” ta nu lás ban.

4. Az in put hi po té zis. Ta lán ez a pont az, ahol Krashen te ó ri ái kez de nek mar kán sabb
pe da gó gi ai for mát öl te ni. Itt az in put szó ugyan is a nyelv ta nu lás-nyelv el sa já tí tás be me -
ne ti anya gát, va gyis a tan anya got je len ti. Krashen hi po té zi se ar ról szól, hogy min den
nyelv ta nu ló anya nyel vé tõl a cél nyelv felé ha lad va egy in ter val lum va la me lyik pont ján ta -
lál ha tó. Ne vez zük ezt a pon tot „interlanguage”-nek, amely lé nye gé ben egy me ta nyel vi
ál la pot. Min den ki nek lé te zik egy szint je, egy pont ja eb ben az in ter val lum ban, és ha eset -
leg ezt egy ’i’ be tû vel je löl jük, ak kor a min den ko ri nyelv ta nu ló szá má ra az a tan anyag a
meg fe le lõ, amely egyet len egy ki csi lé pés sel, egyet len egy szint tel van e fö lött az ’i’ fö lött.
Va gyis: i+1 az ide á lis tan anyag szint jét je len ti. Ezt az ide á lis tan anya got Krashen a CI
be tûk kel je lö li (Comprehensible In put), ez ugyan is az a szint, ame lyet a diák némi erõ fe -
szí tés árán már meg ért, és ez nem csak si ker él ményt nyújt, ha nem a to vább ha la dás zá lo ga 
is. Ha ugyan is túl könnyû anya got adunk a di ák nak, ak kor unat ko zik, és nem dol go zik;
ha pe dig túl ne he zet, ak kor fruszt rált lesz, és ugyan csak el vesz ti ér dek lõ dé sét. Az in put -
hi po té zis pe da gó gi ai kö vet kez mé nye te hát a tan anyag meg fe le lõ ki vá lasz tá sá ra vo nat ko -
zik. (Más kér dés, hogy a tan anyag ki vá lo ga tá sá nak, il let ve fo ko za tos ság ba ál lí tá sá nak
né hány száz éves sza bá lya it si ke rült itt most más kön tös ben üd vö zöl het nünk.) A hi po té -
zis tö mö ren: CI = i + 1.

5. Az ér zel mi szû rõ sze re pe. Az öt hi po té zis kö zül ta lán ez a leg ér de ke sebb és leg in -
kább al kal ma zott nyel vé sze ti (pszicholingvisztikai) szem lé le tû. Ar ról van szó ugyan is,
hogy Krashen eb ben el fo gad ja a nyelv el sa já tí tó be ren de zés (LAD) Chomsky ál tal ja va -
solt fik ci ó ját, és úgy ál lít ja be, hogy en nek az adott ság nak az ak ti vá lá sa szük sé ges a nyel vi 
kom pe ten ci ák ki ala kí tá sá hoz. Ah hoz azon ban, hogy a tan anyag (vö. Comprehensible
In put) há bo rí tat la nul el jut has son a nyelv el sa já tí tó be ren de zés hez, ide á lis kö rül mé nyek
szük sé ge sek. Ab ban az eset ben, ha nin cse nek ide á lis kö rül mé nyek, ak kor egy bi zo nyos
ér zel mi szû rõ lép mû kö dés be, amely nek ak ti vi tá sa tor zít hat ja vagy egye ne sen meg aka -
dá lyoz hat ja azt, hogy a jól ki vá lasz tott tan anyag ma ra dék ta la nul el ér je a nyelv el sa já tí tó
be ren de zést, és így a nem is mert, de rend re be kö vet ke zõ fo lya ma tok le ját szó dá sa, amely
nyel vi kom pe ten ci á hoz ve zet, aka dá lyo zott. Ma már tud juk, hogy igen sok té nye zõ nö -
vel he ti vagy csök kent he ti ezt a koc ká za tot, va gyis egy nem kí vá na tos ér zel mi szû rõ be in -
du lá sát, de Krashen há rom té nye zõt vizs gált: a mo ti vá ci ót, az ön bi zal mat és az ag gá lyos -
ko dást (motivation, self-confidence, anxiety). A kö vet ke zõ össze füg gé sek ér vé nye sek:
ha a mo ti vá ció erõs, ak kor az ér zel mi szû rõ ak ti vi tá sa ala csony, a nyel vi anyag aka dály ta -
la nul el jut a nyelv el sa já tí tó be ren de zés hez. Ha az ön bi za lom mér té ke ma gas, ak kor az
ér zel mi szû rõ megint csak ala csony, és nem gá tol ja, hogy a nyelv el sa já tí tó be ren de zés hez 
el jus son a tan anyag. Ab ban az eset ben azon ban, ha a je lölt ag gó dik, fruszt rált, túl zot tan
iz gul stb., ak kor az ér zel mi szû rõ is mû kö dés be lép és ma gas ál lás ba ke rül: ek kor a nyel vi
anyag csak ke vés sé vagy tor zul tan éri el a nyelv el sa já tí tó be ren de zést. A pe da gó gi ai kö -
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vet kez mé nyek itt is nyil ván va ló ak: olyan nyelv ta nu lá si kör nye ze tet kell lét re hoz ni, amely -
ben a ter mé sze tes nyel vi je len sé gek el sa já tí tás for má já ban, stressz men tes kör nye zet ben
„szí vód hat nak fel”, „ita tód hat nak fel”, hogy nyel vi kom pe ten ci á vá vál ja nak. A leg utol só
hi po té zist Krashen nyo mán áb rá zol juk:

8. Innovátorok az 1960–1970-es években: 
„humanisztikus” nyelvtanítás

8.1. Elõzmények

Az 1960-as és rész ben a 70-es évek az audiolingvális és au di o vi zu á lis mód sze rek fény -
ko rá nak te kint he tõk, bár a het ve nes évek ben már a gya kor lat ba is be szü rem lett a ké tely,
a behaviourista drilleztetés csal ha tat lan sá gá ba ve tett hit meg in gott. Aki azok ban az
évek ben ta ní tott, jól em lé kez het rá, hogy fel gyor sult a vi lág, és na gyon jól hasz nál ha tó
funk ci o ná lis tan köny vek je len tek meg, szin te mód szer ta ni be so ro lá suk tól füg get le nül
(olyan szer zõk re gon dok, mint Ale xan der, O’Neill, Abbs stb.). Akik is mer ték és kö vet ték 
a szak mai vál to zá so kat – és fõ kép pen nagy tan anyag is me ret tel ren del kez tek –, ész re ve -
het ték, hogy szá mos szer zõ vagy al ko tói mû hely be le fá radt a behaviourista-mentalista
po lé mi á ba. Az is ko lai ta ní tás ban szá mos ki vá ló öt let je lent meg: ezek egyik cso port ja a
dra ma ti zá ló nyelv ta ní tás, amely nek sze rep já té kai szin te tu dat alatt vit ték be a kul tu rá li -

119

5. ábra: Az ér zel mi szû rõ mû kö dé se (Krashen, 1985)
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san he lyes for ga tó könyv, a meg fe le lõ in ter ak ció élet sze rû dis kur zu sa it. Meg sza po rod tak
a nyel vi já té kok, rejt vé nyek, nép sze rû vé vált a dal ta nu lás vagy más ze nei ele mek al kal ma -
zá sa a tan órá kon. A hat va nas évek de re ká tól kezd ve jó né hány al ter na tív ta ní tá si el kép ze -
lés tu da to sul ha tott a tá jé ko zott nyelv ta nár ok ban: ezek egy ré szét ké sõbb egy cso port ban
tár gyal ták, és rá juk ra gasz tot ták a hu ma nisz ti kus vagy pszi cho lo gi zá ló nyelv ta ní tás cím -
ké jét. Elv ben ar ról lett vol na szó, hogy a pszi cho lo gi zá ló mód sze rek a nyelv ta nu lás so rán
a ta nu ló egész sze mé lyi sé gé vel fog lal koz nak; a vál to zá so kat az egész em bert mér le gel ve
fi gye lik, és nem csak a nyelv tu dás hi á nyá ra mint egyet len „be teg ség re” pró bál nak gyógy -
írt ke res ni. Nem vé let len ez az or vo si ha son lat, mert az el já rás ki csit ha son lít arra a kri-
tik ára, amely az or vos tu do mányt ak kor éri, ha egy adott be teg sé get össze füg gé se i bõl,
va gyis a be teg egész sze mé lyi sé gé bõl ki ra gad va gyó gyít, ho lott egy egész em bert kell
meg gyó gyí ta ni, és nem csak a be teg sé gét. Ezen az ala pon mond hat nánk azt is, hogy a hu -
ma nisz ti kus mód sze rek innovátorai a nyelv ta ní tá si szak ma ter mé szet gyógy ászai. Az
ilyen cím ké zé sek kel per sze min dig baj van, hi szen ha kö ze lebb rõl szem ügy re vesszük az
ál ta lá ban itt tár gyalt négy mód szert, ak kor ab ból leg alább ket tõ nem is na gyon pszi cho -
lo gi zál, és nem is annyi ra hu ma nisz ti kus (a cse le ked te tõ és a néma mód szer). Ne vez zük
õket in kább szer zõi mód sze rek nek? Ez zel az a prob lé ma, hogy tör té ne ti leg elõ for dult
már egy-két szer zõi mód szer (Gouin, Berlitz stb.), vi szont azok nak eh hez a cso port hoz
ke vés kö zük van, ki vé ve a Gouin-sorok és a cse le ked te tõ mód szer kö zöt ti di rekt kap cso la -
tot. A szer zõi mód szer el ne ve zés azért is ké tes len ne, mert a fa vo ri zált négy szer zõn kí vül
má sok mód sze re it, el já rá sa it is tár gyal hat nánk ha son ló rész le tes ség gel (pl. a Moskowitz-
 féle be széd te rá pi ák, az Oller-féle prag ma ti kai nyelv ta ní tás, a Di Pietro-féle sze rep ját szá -
son ala pu ló drá ma ta ní tás stb.). Ami kor egy-egy ka te gó ria már ilyen el fo ga dot tá vált (vö.
Zerkowitz [1988] kí sér le te a nyelv ta ni-for dí tó nyelv ta no zó-for dí tó ra kí vánt át ke resz te lé -
sé re), ak kor ne héz raj ta vál toz tat ni. Azt azon ban már is elõ re bo csát juk, hogy a négy
mód szer be mu ta tá sa so rán a rész le tek meg adá sá val bi zo nyí ta ni kí ván juk, hogy

• a négy mód szer kö zül egyet len egy nek sincs nyel vé sze ti el kép ze lé se, nyelv el mé le -
te, va la mi fé le rend sze re a nyelv rõl;

• mind a négy mód szer ese té ben ki mu tat ha tó, hogy a pszi cho ló gia al kal ma zá sá nak a 
mély sé ge i tõl füg get le nül, mind a négy fi zi ka i lag lá zad a ha gyo má nyos osz tály ter -
mi el ren de zés, a ha gyo má nyos osz tály ter mi kö zeg el len.

E két jel leg ze tes tu laj don ság tu da tá ban te kin tünk át két ki sebb és két na gyobb
– pszicholingvisztikai, neurolingvisztikai, pszi chi át ri ai és pe da gó gi ai al kal ma zá so kat
egy aránt fel vo nul ta tó – mód szert.

8.2. Asher és a cselekedtetõ módszer

Asher (1982) a hat va nas évek de re ká tól fej lesz tet te ki mód sze rét orosz, ja pán majd
fran cia, spa nyol és né met nyelv re, amely ben a ta nu lók a cél nyel vi uta sí tá sok ra tény le ges
fi zi kai cse lek vés sel vá la szol nak, az uta sí tá sok ér tett sé gét a be mu ta tott moz gás iga zol ja.
Mód sze rét „total physical response”-nak (TPR) ne vez te el, ezt ma gya rí tot tuk cse le ked -
te tõ mód szer nek (Bár dos, 1988).
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Asher ab ból a tri vi á lis nak lát szó tény bõl in dult ki, hogy bi zo nyos össze füg gés fe dez -
he tõ fel az izom mun ka és a me mó ria kö zött. Mun ka tár sa i val együtt vég zett ko rai kí sér le -
te i ben a 60-as évek vé gén ja pán, il let ve orosz nyel vet ta ní tot tak 30 per ces fog lal ko zá sok
so rán, ami kor is a kí sér le ti cso port nak pa ran cso kat kel lett vég re haj ta nia. Ezek elõ ször
csak egy sza vas pa ran csok vol tak, majd ké sõbb há rom-négy sza vas pa ran csok ká bõ vül -
tek. A há rom kont roll cso port ból egy csak azt fi gyel te, hogy mi ként hajt ják vég re a pa ran -
cso kat; a má so dik cso port hal lot ta a pa ran csok an gol nyel vû for dí tá sát, a har ma dik pe dig 
csak né mán ol vas ta eze ket a for dí tá so kat. A kí sér le ti cso port nak nem csak hogy jobb volt
az ér té se köz vet le nül a tré ning után is, ha nem még he tek kel ké sõbb is alig rom lott va la -
mit, míg ez zel egy be vet ve a kont roll cso por tok gyor san el fe lej tet ték az anya got. Asher te -
hát az ak ti vi tást a tény le ges fi zi kai cse lek vés sel azo no sí tot ta, és a mód szer ki fej lesz té se
so rán min den egyes újabb lé pést igye ke zett pszi cho ló gi ai kí sér le tek kel alá tá masz ta ni.

Az osz tály te rem ben a kí sér le ti cso por tot úgy kell el kép zel ni, hogy a ta nár ral együtt
mo zog az ön kén te sek egy cso port ja, szem ben a meg fi gye lõkkel, aki ket „néma tö meg”-
 nek ne vez ez a me to di ka. Bi zo nyos szá mú cse lek vé sek után ter mé sze te sen cse re van, és
ak kor má sok lesz nek a fi zi kai moz gást vég zõ cso port tag jai a ta nár ral, aki mind vé gig mo -
zog. A ta nár neve a mód szer ben „inst ruk tor” (ame lyet most jobb eb ben a for má já ban
meg hagy ni, mint ok ta tó nak ma gya rí ta ni, hi szen a tény le ges óra tré ning hez ha son la tos).
(A het ve nes évek leg vé gén a jó öreg Ang lia va sár na pon ként egy idõs hölgy ra gyo gó ku -
tya ido mí tá si kur zu sát fi gyel te a te le ví zi ó ban, amely ben az ál la to kat min dig meg di csér -
ték, a gaz dá kat jól meg dol goz tat ták. A kur zus iga zi „total physical response” volt, mert
csak pa rancs sza vak hang zot tak el, és min den ki cse le ke dett. A „néma tö meg” ter mé sze -
te sen a kép er nyõk elõtt he lyez ke dett el. Kép zet tár sí tá som egy ál ta lán nem túl zó, az em lí -
tett hölgy audiomotoros meg kö ze lí té sé nek tö ké le tes sé ge, ak cen tu sa és hang sú lyai mind
a né zõk, mind a gaz dik, mind a ku tyák (!) szá má ra em lé ke ze te sek és egy ér tel mû ek ma -
rad tak.) 

A cse lek vé sek se gít sé gül hí vá sa a nyelv ta ní tás ban ter mé sze te sen nem új gon do lat.
Basedow Philantropinumában már hasz nál tak cse lek vé ses mód sze re ket. A nyelv ta ní -
tás-tör té net ben Gouiné a ko ro na, de Hennesst és Sauveurt is em le get ték. A pa ran csok
vég re haj tá sá nak ere jét Palmer is fel is mer te (vö. Eng lish Through Actions, 1925), az öt -
ve nes évek ben pe dig Tan Gwan és Robert Gauthier ve zet te be Ka na dá ban a Tan-Gau-
 módszert, amely szin tén pa ran csok adá sán ala pult. Asher klasszi kus köny ve 1969-es;
1973 kö rül Winitz és Reeds már ké pe ket is be ve ze tett a TPR al kal ma zá sa i ba, és szin tén
a het ve nes évek hez kö tõ dik Postovsky sa já tos cse le ked te tõ mód sze re, amely nem kény -
sze rí ti a di á kot arra, hogy ha ma rabb meg szó lal jon, mint ahogy azt ma gá tól ten né (DOR
– Delayed Oral Response).

Ashert mint ku ta tót fõ ként a nyelv ta nu lás kez de ti sza ka sza ér dek li. Hang sú lyoz za,
hogy a leg több mód szer nem ve szi fi gye lem be az elsõ nyelv el sa já tí tá sa kor ta pasz tal ha tó
sa já tos sá go kat. Ilyen je len ség pél dá ul az, hogy a hal lás hosszú-hosszú idõ szak kal meg -
elõ zi az elsõ meg szó la lást. Sõt, az alig egy-egy szót ki ej te ni ké pes gyer mek is ki vá ló an
meg ért hosszú mon da to kat. Te hát nyil ván va ló, hogy jól meg ért már min dent, mi e lõtt
egy ál ta lán meg szó lal na. Az is fon tos moz za nat ezen kí vül, hogy a böl csõ dé ben is, az óvo -
dá ban is fõ ként pa ran csok nak en ge del mes ke dik, még hoz zá ezek re egész tes té vel vá la -
szol. Ez az idõ szak va ló já ban egy fel ké szü lé si sza kasz, amely ben el jön az ide je a be széd -
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nek, túl ko rán erõl tet ni fö lös le ges. Asher el fo gad ja azt, hogy az agy és az ideg rend szer
bi o ló gi a i lag prog ra mo zott a nyelv el sa já tí tás ra, sõt, sze rin te a sor rend is prog ra mo zott, és 
a jó szak em ber dol ga az, hogy el ta lál ja azt a moduszt, amely a nyel vet szink rón ba hoz za
az il le tõ tes té vel. Vé le mé nye sze rint a nyel vet az em be ri test moz gá sá ra hang sze rel ték,
ezért Asher rend sze ré ben a tel jes nyel vi anyag pa ran csok köré épül. Asher a mo dern
agy fi zi o ló gia ered mé nye i vel is igyek szik mód sze rét alá tá masz ta ni: esze rint a jobb fél te ke 
ké pes iga zá ból meg fe le lõ en vi sel ked ni a pa rancs ra, a bal fél te ke ver bá lis nak, a jobb fél -
te ke nem ver bá lis nak mu tat ko zik. Asher úgy véli, hogy a gyer mek va ló já ban a jobb fél te -
ké vel ér tel mes, a bal fél te ke nem be szél, de min dent rész le te sen meg fi gyel, ele mez, és
eköz ben rá jön, hogy a nyelv ké pes vál to zást okoz ni, a be széd del ha tal ma van, és csak ak -
kor kez di egy ál ta lán meg kí sé rel ni a meg szó la lást. Mi u tán a bal fél te ké be való be lé pés
túl zot tan las sú, Asher azt ajánl ja, hogy min den meg fe le lõ en okos mód szer nek job ban
kell tá masz kod nia a jobb fél te ké re. Asher egyik mun ká já ban egy mu ta tós szá mí tást is
kö zöl, mi sze rint a gyer mek 6 éves ko rá ig napi 8 órá ban szá mol va 17 520 órát tölt el hall -
ga tás sal, és ha napi egy órát be szél, ak kor 2190 órát be szélt. Egy osz tály te rem ben el töl -
tött 320 órá ból na gyon bõ ke zû en szá mo lunk, ha 27 óra be széd jut egy gyer mek re. A fen -
ti ek alap ján a hat éves gyer mek szint jé hez ma te ma ti ka i lag hal lás ból 55 évet, be széd bõl
pe dig 81 évet kel le ne az is ko lá ban töl te ni. Le írá sa sze rint át la gos di ák jai a 30. és az 50.
óra kö zött már meg szó lal nak, bár gyak ran rossz ki ej tés sel és szá mos nyelv ta ni hi bá val
(he lyes ki ej tést sze rin te csak pu ber táskor elõtt le het el sa já tí ta ni). Nem rej ti vi szont véka
alá, hogy amint a 20-30 óra cse le ked te tõ mód sze res ta ní tás után az ér dek fe szí tõ cse lek -
vés vé get ért, kü lö nö sen a fel nõtt ta nít vá nyok már nem na gyon akar nak ta nul ni, sõt el -
len áll nak, és némi meg gyõ zés re szo rul nak. Pe dig 10-20 órán be lül sze rep cse re is van, és
egy-egy lec ke szó kin cse 12–36 szó kö zött mo zog. A 10–12. óra után az írást is be ve ze tik,
kü lö nö sen azért, mert ké sõbb a di á kok már tud ni akar ják, hogy mi mi ért tör té nik.

Az Ashertõl füg get le nül, de vele még is azo nos el vek alap ján dol go zó Postovsky szin -
tén rend kí vül fon tos nak tart ja az ún. ak tív hall ga tás néma sza ka szát, mód sze ré bõl ér de -
mes meg idéz ni, hogy mi ként hall gat nak õk meg egy han go sí tott anya got. Elõ ször a di ák -
nak csak arra kell fi gyel ni, hogy mi ként mó do sul a hang ma gas ság le fe lé, il let ve föl fe lé.
Utá na a ta nár a kü lö nö sen ért he tet len ré sze ket sze man ti ka i lag meg ma gya ráz za anya -
nyel ven vagy mu to ga tás sal. Utá na még egy szer meg hall gat ják az anya got szü ne tek kel,
de ek kor már pon to san el mond ja, hogy mi mit je lent, mi mi ért van úgy. Ez után a ta nár
gyor san fel ol vas sa a szö ve get egy ben (már nem csak pa rancs). Ezt egy néma sza kasz kö -
ve ti, min den ki csend ben, ma gá ban el gon dol koz hat a hal lot ta kon. Ezt kö ve tõ en a ta nár
úgy adja be a szö ve get, hogy egy-egy szót meg vál toz tat, és a di ák nak meg kell mon da nia
azt, hogy mi volt az ere de ti he lyen. A kö vet ke zõ meg hall ga tás nál szü ne tek kel is mét lik
meg a mon da to kat, és a di á kok nak el kell mon da ni uk egy más nak, hogy mely mon da tot
hal lot ták. A kö vet ke zõ le ját szás ban megint szü ne tet tar ta nak, de most min den mon dat
elõtt a di ák nak kell el mon da nia, hogy mi lyen mon dat kö vet ke zik. Vé gül új ból meg hall -
gat ják az egé szet, mint ha csak most hall gat nák elõ ször.

A mód szer igazságmagva nyil ván az, hogy egy olyan ha té kony nyel vi for mát is, mint a
pa ran cso ló mód, a di á kok te vé keny ség be ágya zot tan sa já tít ják el, fi zi kai moz gás kö ze -
pet te, amely a me mó ri át is tá mo gat ja, kü lö nö sen mo to ri kus tí pu sok ese té ben. A pa ran -
cso ló mon da tok nagy gya ko ri ság gal for dul nak elõ a gyer mek kor ban is, a mód szer tu da -
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to san ebbe a for má ba épí ti be a nyelv tan és a szó kincs ta nu lá sát. A gya kor la tok kö zött
kü lön fé le já té kok és hu mo ros je le ne tek sze re pel nek. A vissza csa to lás azon na li, mert az ér -
tés hi á nya cse lek vés té vesz tés sel jár. A mód szer a nyelv ta nu lás nak csak a kez de ti sza ka sza it 
cé loz za, és ered mé nye i ben gyak ran csak egy to váb bi nyelv ta nu lás fel tét ele it te rem ti meg.

Nyil ván va ló, hogy az az erény, hogy a pa ran csok ra való en ge del mes ke dés az elsõ
nyelv el sa já tí tá sá ban is evi dens, ké sõbb nyel vi ne héz sé ge ket okoz, hi szen ha min den
mon da tot fel szó lí tó mód dal kell kez de ni, ak kor igen bo nyo lult mel lék mon dat ok meg fo -
gal ma zá sá ra ke rül sor. Gyak ran kell erõl te tett, nya ka te kert mon da to kat al kot ni, ame -
lye ket nem könnyû ko mo lyan ven ni: pl. „Josephine, ha Abner oda fu tott a táb lá hoz, sza -
ladj utá na, és vágd fej be a köny ved del” – idé zi Ashert Oller és Richard-Amato (1983).
En nél is cif rább az a meg ol dás, hogy mi ként le het abszt rakt sza va kat ta ní ta ni, olya no kat
pél dá ul, hogy igaz ság, be csü le tes ség, kor mány, er kölcs (a fel so rolt sza vak kö zött nincs
össze füg gés). Kar ton la pok ra ír ják fel eze ket az el vont sza va kat és ezek kel ma ni pu lál nak. 
„Luke, vá laszd ki az »igaz sá got«, és add oda Josephinnek; Abner dobd ide ne kem a
»kor mányt«” – idé zi Ashert Oller és Richard-Amato új fent, ugyan ott. Ma már mért és
bi zo nyí tott tény, hogy a fi zi kai moz gás fo koz hat ja a me mó ria ha té kony sá gát. Azt is tud -
juk, hogy a te vé keny ség ben tör té nõ ta nu lás a nyelv ta nu lás szá má ra is a kí vá na tos kö zeg
(vö. a szov jet-orosz pszi cho ló gia ez zel kap cso la tos ku ta tá sa it: Vigotszkij, Leontyev,
Elkonyin, Davidov). Még is, a fen ti né hány pél da és az át te kin tés egé sze is iga zol ja azt a
mon da tot, ame lyet az elõ zõ sza kasz vé gén meg koc káz tat tunk.

8.3. Gattegno és a néma módszer

Egy jól ki vi te le zett tan óra a néma mód szer rel in ten zív agy mun kát igé nyel ta nár és
diák vagy diák és diák kö zött. Ar ról ugyan szó sincs, hogy a di á kok, de még a ta nár is, né -
mák len né nek, csak ar ról van szó, hogy a ta nár igyek szik mi nél ke ve seb bet be szél ni, és a
csen det mód szer ta ni esz köz ként hasz nál ja fel arra, hogy a di á kok meg szó lal ja nak, ve -
gyék át a kez de mé nye zést – eh hez azon ban ki kell ta lál ni uk, hogy mi is tör tén jék, mit is
akart a ta nár mon da ni. Köz is mert, hogy a mód szer egyik tech ni kai esz kö ze az úgy ne ve -
zett Cuisenaire-féle ru dacs kák (1 cm át mé rõ jû, 1–10 cm hosszú, szí nes fa ha sáb ok tíz mé -
ret ben és kü lön bö zõ szí nek ben). A ta nár nak min dig szük sé ge van va la mi kis nyel vi elem -
re, ame lyet az tán gya ko rol tat. Egy kez dõ órán pél dá ul fel eme li a zöld ru dat, és azt
mond ja, hogy „ez egy rúd, zöld rúd”. Azu tán fel mu tat ja a pi ros ru dat, és azt mond ja: „Ez
egy rúd, pi ros rúd”. Utá na el hall gat, és fel mu tat ja a zöld ru dat, és ad dig „sújt ja csend del” 
a di á ko kat, amíg va la me lyik ük meg nem szó lal. Ha he lyes, amit mond, a ta nár arc já ték -
kal el fo gad ja a fe le le tet, ha nem, má sik diák pró bál ko zik majd. A cél te hát az, hogy gon -
dol kod ta tás sal, igen kis szó kinccsel meg le he tõ sen nagy mennyi sé gû nyel vi ele met sa já -
tít tas sunk el, de rög tön szó be li gya ko rol ta tás for má já ban.

Gattegno el sõ sor ban pszi cho ló gus, fi lo zó fus és nem nyelv ta nár, nyelv ta ní tá si kér dé -
sek kel csak rö vid ide ig fog lal ko zott az 1970-es évek ben. Mint ku ta tó a kö vet ke zõ alap el -
vek bõl in dult ki: a ta ní tás alá ren delt fo lya mat a ta nu lás hoz ké pest, a ta nu lás so rán pe dig
maga az agy pró bál ko zik. A ta nu lás ek kép pen nem után zás vagy dril lek for má já ban tör -
té nik, ha nem ta nu lás kor az agy min den elõ ze test fel hasz nál, kü lö nö sen az anya nyel vet,
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ezért nem baj, hogy ha igen is van kü lönb ség az elsõ és a má so dik nyelv el sa já tí tá sa kö zött. 
A ta nár fel ada ta az, hogy – mi köz ben a diák mind vé gig kon tak tus ban ma rad a nyelv vel –
õ maga le he tõ leg ne ke resz tez ze a ta nu lás fo lya ma tát.

Te kint sük át még egy szer a leg fon to sabb me to di kai sa já tos sá go kat. Már em lí tet tük a
Cuisenaire-féle ru dacs ká kat, de hasz nál nak mun ka fü ze te ket, sõt köny ve ket is, va la mint
kü lön fé le szó táb lá za to kat, il let ve hang táb lá za to kat, ame lye ken szí nek se gí tik a han gok
meg kü lön böz te té sét. Ma gát a nyel vi anya got tö mö ren úgy jel le mez het nénk, hogy kis
szó kin csen sok nyel vet akar ta ní ta ni. Egy ti pi kus elsõ lec ke so rán elõ ször meg ne ve zik a
ru dat, azu tán olyan ki fe je zé sek jön nek, hogy „egy kék rúd, egy pi ros rúd” stb. A ta nár
min den új szót na gyon tisz tán ki ejt. A néma mód szer in kább on nan kap ta a ne vét, hogy
min den egyes új szót csak egy szer ejt ki a ta nár, soha nem mond töb bet, mint amennyi re
a di ák nak ép pen szük sé ge van. Ha a diák nem jól is mét li el a szót, ak kor a ta nár né mán
csó vál ja a fe jét és egy má sik diák pró bál ko zik. Rá mu tat arra, aki a leg job ban tud ja ki ej te -
ni. Ez zel el ér he tõ, hogy már a leg el sõ pil la nat tól fog va az összes tár sal gás nak mint egy
90%-át a di á kok csi nál ják, míg a ta nár majd hogy nem mind vé gig néma ma rad. A fen ti ek -
bõl az is ki tû nik, hogy a né ma ság el le né re ez egy erõ sen kont rol lált mód szer, amely
elõny ben ré sze sí ti a pon tos sá got a be széd fo lya ma tos sá gá val szem ben, mert így a di á kok
a pon tos ala kot fog ják el mé lyí te ni.

A leg több alap elv azt su gall ja, hogy ez a mód szer a kog ni tív tá bor felé húz, tech ni ká -
já ban nincs he lye a ver sen gés nek a di á kok kö zött, és ezért jól kon cent rál nak. Te kin tet tel
arra, hogy a ru dacs kák kal ma ni pu lál ni is kell, ez az apró cse lek vés is (vesd össze TPR)
nö ve li a be vé sés mély sé gét. Mint köz is mert, a rö vid távú me mó ria 20-30 má sod per cig ké -
pes meg tar ta ni egy adott anya got. Ezért az ezt kö ve tõ néma sza kasz ki vá ló an al kal mas
arra, hogy ezt a rö vid köz lést fel dol goz za, amennyi ben e rö vid sza ka szon be lül egy újabb
köz lés nem kelt nem kí vánt in ter fe ren ci át. A leg több je len le gi mód szer egy tó fel szí né -
hez ha son la tos, amely be egy szer re több kö vet is dob nak, s az ezek bõl ere dõ in ter fe ren ci ák
már-már kö vet he tet le nek, csak úgy, mint a ta nár vagy több diák egy ide jû meg nyil vá nu lá -
sa az órán. Rend kí vül fon tos, hogy eköz ben a di ák ban ki ala kul jon egy ré gen el fe lej tett
tu da tos ság, mi sze rint új ból meg ta nul ja hasz nál ni az eszét, és min den kép pen úgy érez ze,
hogy va la mit meg ta nult és nem pe dig meg ta ní tot ták. Na gyon sok mú lik azon, hogy el is -
me rik-e en nek a kö zös ség nek a tag jai, hogy mennyi re szük sé gük van egy más ra. A ta nár
dol ga – aki nek egyéb ként nem kell lel ke sen biz tat nia a di ák ja it, hi szen õk egy más tól vár ják 
a se gít sé get – a kö vet ke zõ jel szó ban fe jez he tõ ki: Ta nítsd meg, el len õrizd, és azu tán állj fél -
re az út ból! A fo gá sok szint jén kez dõ órá kon ez egy sze rû en csak azt je len ti, hogy elõbb a
ta nár szem lél te ti mind azt, amit mond a ru dak kal; utá na a ru dak kal be mu tat ja még egy szer 
ugyan azt, de a di á kok mond ják; vé gül már a ru da kat is a di á kok ma ni pu lál ják.

A néma mód szer te hát ab ból in dul ki, hogy a di á kok már tud nak va la mit (már meg ta -
nul tak egy nyel vet), és eb bõl kell ha lad ni az is me ret len felé (mi vel a nyel vek nek kö zös
vo ná sai van nak, kü lö nö sen a han gok vi lá gá ban). Így a ta nár csak ép pen annyi se gít sé get
nyújt, amennyi szük sé ges, a nyel vet pe dig a di á kok nem min ta után ta nul ják, ha nem
mint egy sa ját ma guk épí tik fel a kor rekt ség kri té ri u ma it (alap elv: mi nél töb bet csi nál
meg a ta nár ab ból, amit a di á kok is el vé gez het né nek, an nál ke vés bé dol goz nak akár a sa -
ját ér de kük ben is). A csend olyan esz köz, amely nem csak a be vé sést vagy a ref le xi ó kat
se gí ti, ha nem nö ve li az au to nó mi át, és le he tõ sé get ad a kez de mé nye zés re is (így a ta nár
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nincs annyi ra a kö zép pont ban, és együtt mû köd het di ák ja i val). E fo lya mat ban, amely ben 
a di á kok nak azt is meg kell ta nul ni uk, hogy mi ként hall gas sa nak egy más ra, a hi bák fon -
to sak és szük sé ge sek, mert ezek mu tat ják meg a ta nár nak, hogy mely ré sze ket kell még
tisz táz ni. Az új nyel vi ele me ket fõ ként lo gi kai (nyelv ta ni lo gi ka) úton ve ze ti be a ta nár,
mi köz ben a di á kok (a hang- és szó táb lák [Fidel-táblák], a ru dacs kák vagy más mani -
pulatív esz kö zök se gít sé gé vel) kí sér le tez het nek, pró bál koz hat nak. Gattegno azért tart ja
hasz nos nak a ru dacs kák hasz ná la tát, mert se gít sé gük kel a di á kok ész re sem ve szik, hogy
nem hasz nál ják anya nyel vü ket, és bi zo nyos faj ta já té kos sá got is köl csö nöz nek az órá nak,
amely nek a fõ sza bá lya az, hogy ér tel mez ni kell a ta nár moz du la ta it, arc já té kát. Ez le he -
tõ vé te szi az erõ tel jes ta ná ri kont rollt ab ból a cél ból, hogy az egy sze ri nyel vi hely ze te ket
el len õr zé se alatt tart has sa. Ugyan ak kor a fe le lõs ség, pél dá ul a jó ki ej tés fe le lõs sé ge a
diák vál lá ra ne he ze dik. Az egész ta nu lá si fo lya mat a spon tán be széd kö rül mé nyei kö zött
zaj lik, amely ben a cso port mun ka mi att az adott sza vak és mon da tok egy más tól el té rõ
hang ma gas sá gú és in ten zi tá sú em be ri han gok ra hang sze rel ten je len nek meg, és ez bá to -
rít ja a rész vé telt – szem ben az egyed ural ko dó és egyet len ta ná ri hang gal. En nek az  in tel -
lek tu á lis já ték nak a le foly ta tá sá hoz az ér zé ke lés és ész le lés, a za jok ból tör té nõ rejt vény -
fej tés olyan ál la po ta it kell be mu tat ni, ame lyek rend kí vül ha son la to sak az elsõ nyelv
el sa já tí tá sá hoz.

A néma mód szer ben a tan anyag el ren de zé se struk tu rá lis, de nem li ne á ris, ha nem cik -
li kus fel épí tés ben. A ki ej tés nek, az élet hû in to ná ció el sa já tí tá sá nak fon tos sze re pe van,
ugyan ak kor a szó kincs vi szony lag szûk. Vissza csa to lás a for má lis el len õr zés szint jén va -
ló já ban nincs, a ta nár kö te les fi gyel ni a diák vi sel ke dé sét, an nak meg fe le lõ en át szer vez ni 
a ta nu lá si cé lo kat, mi u tán vár ha tó, hogy min den egyes diák más-más lép ték sze rint ké pes 
ha lad ni. Ezért a ta nár nem is di csé ri, de nem is kri ti zál ja a di á kot (mert ez aka dá lyoz ná a
sa ját ér ték íté le tek ki fej lõ dé sét), nem vár tö ké le tes sé get, ha nem csak egyen le tes fej lõ -
dést. A néma mód szer – Gattegno sze rint – nem nyelv ta ní tá si mód szer, ha nem olyan el -
já rás, amely a pe da gó gia más te rü le te in is, sõt az élet ér tel me zé sé ben is ered mé nyes.

Mind Gattegno, mind Asher vagy Postovsky mód sze ré ben szá mos jól hasz nál ha tó
elem re lel het a gya kor ló ta nár, ha szí ne sí te ni kí ván ja esz köz tá rát. Olyan át fo gó pszi cho -
ló gi ai és ta nu lás tech ni kai rend szer szem lé let re azon ban nem te het szert, mint ami lyen a
most tár gya lan dó ta nács ko zó mód szer nek, il let ve a szuggesztopédiának egy aránt sa ját ja. 
Ha e két utób bi mód szer nek len ne nyelv el mé le te, amely össz hang ba ke rül he tett vol na
pszi cho ló gi ai el kép ze lé se ik kel, ak kor ezek a pszi cho lo gi zá ló és pszi chi át ri ai meg fon to lá -
so kat tar tal ma zó mód sze rek könnyen nyelv ta ní tá si el mé let ként vo nul hat tak vol na be a
nyelv pe da gó gia tör té ne té be.

8.4. Curran és a tanácskozó módszer

A ta nács ko zó mód szer vagy kö zös sé gi nyelv ta nu lás meg ala pí tó ja, a né hai Charles A.
Curran ró mai ka to li kus pap volt, ugyan ak kor a kli ni kai pszi cho ló gia pro fesszo ra Chi ca -
gó ban, a Loyola Egye te men. Pszi cho ló gi ai alap el vei ré szei vagy leg alább is ro ko nít ha tó
al kal ma zá sai Carl Rogers nép sze rû kli ens köz pon tú pszi cho te rá pi á já nak. El kép ze lé se ik
sze rint az em ber egy le he tõ ség (és nem de ter mi ná ció), aki nek a for má lá sá ban a be avat -
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ko zás nál töb bet ér a meg ér tõ se gí tés („…kon di ci o ná lás he lyett a vi sel ke dés te rá pia egy re 
több ször a kli ens együtt mû kö dé sét igény lõ élet ve ze té si ter vet je lent” Pléh, 1992: 282).
Eze ket a be nem avat ko zó, leg fel jebb csak a hát tér bõl ta ná cso kat adó pszi cho te rá pi ás el -
ve ket al kal maz ta Curran a nyelv ta ní tás ra, és ezt ne vez te el kö zös sé gi nyelv ta nu lás nak
(community language learning, CLL). Curran két olyan hi po té zis re is vá laszt pró bál
kap ni ta ní tá si rend sze ré ben, ame lyek kö vet kez té ben fo gal mai, prob lé mái és azok meg -
ol dá sa mar kán san el kü lö nül nek más hu ma nisz ti kus mód sze rek tõl.

Egy fe lõl mint kli ni kai pszi cho ló gus azt ér zé kel het te, hogy va la mely kí vánt nyelv tu dás 
hi á nya ugyan olyan ér zel mi leg zak la tott ál la pot hoz ve zet het, mint más pszi cho ló gi ai
stressz hely ze tek. Meg szer zett anya nyel vi ké pes sé ge ink hasz nál ha tat lan sá ga, el vesz té se
más ajkú kö zeg ben sokk ha tást vált hat ki (ame lyet a kul tu rá lis sokk fo koz hat). En nek kö -
vet kez té ben az ilyen hely zet be ke rült em be rek „be te gek”, aki ken se gí te ni kell, al kal ma -
sint a kli ni kai pszi cho ló gia el já rá sa i val, mint ami lyen a cso por tos be szél ge tés. En nek
elég lo gi kus kö vet kez mé nye a cso por tos nyelv ta nu lás.

Egy má sik fur csa sa já tos ság Curran el mé le té ben, il let ve még in kább an nak ter mi no -
ló gi á já ban ab ból a tény bõl ered, hogy mint ka to li kus pap a val lás egész fo ga lom rend sze -
rét az élet min den el kép zel he tõ zeg zu gá ba ki ve tí tet te, így a ne ve lés kér dé se i re is. Meg -
gyõ zõ dé se – és egy ben ki in du lá si pont és fõ sza bály min den ta nu lá si hely zet ben –, hogy
ha té kony ta nu lás csak ér zel mi biz ton ság, ál ta lá nos biz ton ság ér zet ta la ján jö het lét re. A
kér dés az, hogy mi ként le het ezt a biz ton sá got el ér ni a ta ní tás/ta nu lás kör nye ze té ben.
Mint köny ve i bõl is ki tû nik, Curran (1968, 1972, 1976) nem fu kar ko dott a vá lasz adás sal,
de szo ro sabb ér te lem ben a nyelv ta ní tás sal fõ ként a het ve nes évek ele jén fog lal ko zott.

Mi e lõtt Curran nyelv ta ní tá si mód sze rét rész le te sen le ír nánk, kí vá na tos né hány olyan 
fo ga lom mal, szak ki fe je zés sel meg is mer ked nünk, ame lyek kü lö nö sen jel lem zõ ek Curran 
fel fo gá sá ra. Curran szá mos kí sér le tet foly ta tott ok ta tá si kör nye zet ben, ame lyek ben fõ -
ként a stressz for rá so kat ku tat ta, és ame lyek re gyak ran ép pen a részt ve võk kö zöt ti kap -
cso lat a ma gya rá zat. Egy ta nu lá si le he tõ ség nem csak mo ti vál, vá ra ko zás sal tölt el, kí ván -
csi sá got ger jeszt, ha nem fé lel met és ag gó dást is: hát ha nem fo gok meg fe lel ni. (Egy
fran cia kur zus ra je lent ke zett ál kez dõ di á kok kö zött nagy meg nyug vást kel tet tek azok a
ki je len té sek, ami kor egy más nak egy más után el mond ták, hogy sem mit sem tud nak fran -
ci á ul. Ami kor azon ban meg je lent kö zöt tük egy olyan sze mély, aki rõl tud ták, hogy fran -
cia anya nyel vû, at tól el hú zód tak, meg pró bál ták ki kö zö sí te ni. Va gyis a nem tu dás bol do -
gít, a tu dás fe nye ge tõ. Egy kur zus vagy va la mely új ese mény elõt ti iz ga lom per sze nem új
a pe da gó gus szá má ra, a pszi cho ló gi á ban is köz is mert: rajt láz, rajt apá tia. A min den kez -
det ne héz szel le mé ben Curran is ha son ló ne vet ta lált ki erre a je len ség re (initial anxiety).

To váb bá azt is meg fi gyel te, hogy a ha la dó di á ko kat nem hogy nem za var ja egy anya -
nyel vû je len lé te, ha nem öröm mel kér nek tõle se gít sé get vagy ta ná csot. Kez dõk nél ez a
je len ség ép pen for dít va ját szó dott le: itt az el uta sí tás a jel lem zõ. Mind egy, hogy anya -
nyel vû rõl van szó, aki tõl se gít sé get kap hat nánk, vagy csak gé pek se gít sé gé vel maga a cél -
nyelv van je len, az el len ke zés, az el len ál lás, idõn ként lá za dás az ide gen nyelv tan vagy ki -
ej tés be fo ga dá sá ra nyil ván va ló. For dí tott lo gi ká nak tû nik hát az a je len ség, amely az
élet ben meg va ló sul: a ha la dók el fo gad ják a ta ná csot – így „an nak ada tik, aki nek már
úgy is van”. A vi sel ke dés nek eze ket a lo gi ka i lag for dí tott min tá it, pa ra do xon ját szin tén a
je len ség hez illõ ter mi no ló gi á val lát ta el Curran (inverse ratio pa ra dox).
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Nem tu dunk to vább lép ni a ter mi no ló gia ma gya rá za tá ban, amíg el nem árul juk, hogy
Curran mi ként tet te a nyelv ta nu lás egyé ni sé get össze-össze rop pan tó erõ fe szí té se it köz -
te her vi se lés sé, amely ben a cso port tag jai tö rõd nek egy más sal, és így po zi tív sze mé lyi sé -
get fej lesz te nek ki; akik bíz nak ta nu lá si ké pes sé ge ik ben, és ab ban, hogy ké pe sek lesz nek
egy má sik nyel vi sze mé lyi sé get ki fej lesz te ni ma guk ban. Curran osz tály ter me ter mé sze -
te sen nem pa dok ból áll, az összes bú tor egy asz tal, egy ke rek asz tal, raj ta egy mag ne to -
fon, amely kö rül leg alább hat, de ma xi mum ti zen két diák ül, arc cal a mag ne to fon felé.
A diák neve ügy fél (client). A ta nár mint ta nács adó (counselor) a kö rön kí vül jár kál,
szin te lát ha tat lan; a sé tá ló szá mí tó gép vagy ha úgy tet szik, a mindentudó (the knower)
sze re pét töl ti be, szol gál ta tá sa it a di á kok bár mi kor igény be ve he tik. Egy jó ta nács adó ak -
kor mû kö dik a leg tö ké le te seb ben, ha egy idõ után va ló ság gal el fe lej tik, hogy lé te zik. Az
el kép ze lés sze rint a diák biz ton ság ér zet ét nö ve li az, ha tu da tá ban van an nak, hogy egy
kö zös ség tag ja, amely nek mun ká já hoz ak tív rész vé tel lel hoz zá já rul, és így bi zo nyos ér te -
lem ben el kö te le zi ma gát. Eb bõl a va la ho va tar to zás ból fa kad a kom mu ni ká ció egy re
erõ sebb igé nye. A tan órá nak ke vés sé ne vez he tõ cso por tos be szél ge tés ben két mód szer -
ta ni részt fe dez he tünk fel: az elsõ rész az úgy ne ve zett be ru há zás (investment): lé nye gé -
ben ek kor ké szül a tan anyag. A má so dik rész neve a re a gá lás vagy ref le xió (reflection):
az elsõ fá zis ban lét re ho zott anyag pszi cho te rá pi ás és nyel vi elem zé se, me mo ri zá lá sa, fel -
dol go zá sa.

Kez dõ szin ten az úgy ne ve zett be ru há zá si sza kasz négy mód szer ta ni el já rás ból áll. Az 
ügy fél elõ ször anya nyel vén mond ja el, hogy mit akar kö zöl ni tár sa i val, le he tõ leg rö vid
mon da tok ban. Ezt kö ve tõ en a ta nács adó ked ve sen, tá mo ga tó an és el fo ga dó mó don
meg súg ja neki a cél nyel vi meg ol dást. Ha a diák is mét lé se hi bás, ak kor a ta nács adó újra,
sem le ges han gon meg is mé tel he ti a he lyes meg ol dást. Az ily mó don ki ala kí tott mon dat
vé gül mag ne to fon ra ke rül, és a di á kok ál tal for mált tan anyag egyik mû kö dõ mon da tá vá
vá lik. Ezt az el já rást több ször meg is mét lik, hogy kel lõ mennyi sé gû anyag gyûl jön egy be,
és ek kor kö vet ke zik az úgy ne ve zett re a gá lás, a fog lal ko zás má so dik, ha úgy tet szik, fon -
to sab bik ré sze. Elõ ször az ügy fe lek el mond ják az el hang zot tak kal kap cso la tos fi zi kai, ér -
zel mi, szel le mi ta pasz ta la ta i kat, ame lye ket a ta nács adó meg hall gat, de nem kri ti zál.
A második fá zis ban vissza játsszák a mag nó ra ke rült mon da to kat meg ál lás nél kül; a har -
ma dik fá zis ban mon da ton ként (eset leg még táb lá ra is ke rül nek a mon da tok), for dí tást
pe dig an nak kell pro du kál nia, aki tõl a mon dat ere de ti leg szár ma zott. A ta nács adó még
to váb bi elem zé sek kel is szol gál hat. Mind ezek elvégeztével ké szen áll nak arra, hogy egy
újabb be szél ge tést rög zít se nek.

Mi u tán a ta nács adó nem mond ja azt, hogy mit mond ja nak, csak azt, hogy ho gyan, az
ügy fél nek olyan ér zé se tá mad hat egy idõ után, mint ha tõle ered ne a cél nyel vû gon do lat.
Ek kép pen egy re töb bet ru ház nak be (investment) ma guk ból, és így fo lya ma to san ak ti vi -
zál ják ma gu kat. Ké sõbb már nem csak tri vi a li tá sok ról esik szó, és így fo ko za to san el ve szí -
tik vagy már ele ve el ke rü lik azo kat a gyer me teg vo ná so kat, ame lyek ál ta lá ban ve le já rói a 
di ák sze rep nek: tu dat lan ság, bi zony ta lan ság, ön köz pon tú ság, füg gés és lá za dás stb. Egy -
szer smind csök ken az a szo ron gás is, amely ab ból ered, hogy a ta nu lan dó nyelv ada tai,
for má ja, meg je le né se kér lel he tet le nül meg vál toz tat ha tat lan nak tû nik, pa ran cso ló jel le -
gû. Meg jegy zen dõ, hogy ezt a mód szert csak egy nyel vû kö zeg ben le het al kal maz ni (ki vé -
ve azt az ese tet, ha a ta nács adó eset leg két-há rom má so dik nyel vet is mer). Fel tû nõ to -
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váb bá, hogy még ügyes szug ge rá lás ese tén is, az in put szint je majd nem el len õriz he tet len, 
mi vel nincs vagy szin te alig van ta ná ri kont roll. Amennyi ben még en nél is õszin téb bek
va gyunk, meg ál la pít hat juk, hogy ha ké pe sek va gyunk fe led ni az in ter ak ci ós szín pa dot,
ak kor va ló já ban még egy szó be li for dí tást ta ní tó mód szert is mer het tünk meg. (Gouin
mód sze rét is ilyen nek te kin tet tük.)

Az elõb bi mód szer ta ni elem zés ben a be ru há zás fá zi sá ban egy kez dõ nyelv ta nu lá si
hely zet ké pét rög zí tet tük. Curran öt fej lõ dé si fá zist kü lö nít el az egyén elõ re ha la dá sá -
ban. Eze ken a fej lõ dé si sza ka szo kon át jut el a kli ens abba az ál la pot ba, hogy most már õ
le het a for rás, a mindentudó, egy ha son ló nyelv te rá pi ás kur zus ta nács adó ja. A fej lõ dés
fá zi sa it Curran metaforisztikusan az em be ri lét stá ci ó i val köti egy be, így az elsõ ko ráb -
ban le írt sza kasz a „cse cse mõ ál la pot”, a má so dik fá zis a „gyer mek”, a har ma dik fá zis „az
önál ló lét” sza ka sza, a ne gye dik fá zis a „ser dü lõ kor” és az ötö dik fá zis a „füg get len ség
kora”. A fej lõ dés me ne tét, a nö ve ke dés stá ci ó it a kö vet ke zõ kép pen ér zé kel het jük:

• az elsõ fá zis ban a kli en sek hasz nál ják az anya nyel vet, min dent a ta nács adó mond
el a cél nyel ven, és a meg is mé telt mon da tot rög zí tik;

• a má so dik fá zis ban már arra tö re ked nek, hogy cél nyel vû mon da to kat mond ja nak,
de el fo gad ják a ta nács adó ja vas la ta it, és a ma gya rá za to kat még min dig az anya -
nyel ven kap ják;

• a har ma dik fá zis ban az anya nyel vet már csak ak kor hasz nál ják, ha az el ke rül he tet -
le nül szük sé ges;

• a ne gye dik stá ci ó ban a ta nács adó sze re pe a hi ba ja ví tás ra kor lá to zó dik;
• az ötö dik fá zis ban a ta nács adó már csak sti lá ris meg jegy zé se ket tesz a ki fe je zõbb

mon da tok, az ele gán sabb stí lus ér de ké ben.

Ami lyen mér ték ben nö vek szik a ta nu ló tu dá sa, olyan mér ték ben csök ken a ta nács -
adó sze re pe. E te kin tet ben Curran – bi zo nyos ér te lem ben – Pla tón bá bás ko dá sát idé zi
fel meg le he tõ sen bi zarr val lá si ter mi no ló gia kö ze pet te: a kli ens (a ta nu ló) szen ved, de
meg vál tás vár rá, mert új sze mé lyi ség ként fog fel tá mad ni az adott cél nyel ven, és õ lesz a
min den tu dó. Ugyan ak kor a min den tu dó (a ta nács adó, a ta nár) a ta nu ló nö vek võ tu dá sa
mi att egy re se bez he tõb bé vá lik, el ide ge ne dik, el kell kár hoz nia és meg kell szûn nie.
A köl csö nös füg gõ ség nek ezt a so ro za tát Curran gra fi ku san is áb rá zol ta (vö. Oller–
Richard-Amato, 1983: 173). Az elsõ fá zis ban a kli ens még tel jes mér ték ben a ta nács adó -
tól függ, míg az utol só fá zis ban egy más tól füg get len né, egyen ér té kû vé vál nak. A köz tes
ál la po tok jel lem zõ it már ko ráb ban meg ad tuk, a fej lõ dés öt sza ka sza Curran sze rint gra -
fi ku san a 6. áb rán lát ha tó.

Curran ta nu lás el mé le te sok kal ki dol go zot tabb és kö vet ke ze te sebb, mint a néma
mód sze ré vagy a cse le ked te tõ mód sze ré. Vé le mé nye sze rint az em be ri ta nu lás egész le -
ges, az egész sze mé lyi sé get igény be vevõ ta nu lás, amely nek egy aránt van kog ni tív és af -
fek tív ol da la. Curran szá má ra a be ha vi o u riz mus az ál la ti ta nu lás for má it utá noz za,
amely ben az egyén passzív ma rad. Nincs iga zi ta nu lás, ha a sze mé lyi ség nem ér de kelt és
nem vesz részt eb ben a fo lya mat ban. Ép pen eb ben az in te rak tív fo lya mat ban döb ben rá
az egyén arra, hogy mi ben áll sze mé lyi sé gé nek egész le ges sé ge (pl. az öt fej lõ dé si fá zis
tel jes sé ge).
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A si ke res ta nu lás ér de ké ben Curran hat fel té telt sza bott, ame lye ket az an gol kez dõ -
be tûk alap ján SARD-alapelveknek ne ve zett el (Security, Attention, Aggression, Reflec -
tion, Retention, Discrimination). Curran leg fon to sabb alap el ve, mint ahogy azt már ko -
ráb ban em lí tet tük, a biz ton ság, a biz ton ság ér zet meg te rem té se a ta nu lás hoz. Ezt je lö li
az elsõ ka te gó ria. A SARD-alapelvek be tû sza vá ban az ’A’ két fo ga lo mért is fe le lõs: a fi -
gye lem (attention) Currannél egy ki csit azt is je len ti, hogy a ta nu ló mennyi re érin tett,
mennyi re mo ti vált a ta nu lás fo lya ma tá ban. A sa já tos szó hasz ná la tú ag resszió (aggres -
sion) úgy ér tel me zen dõ, hogy a diák meg ra gad-e min den le he tõ sé get arra, hogy a nyel vet
gya ko rol ja, hogy ad di gi tu dá sát be mu tat has sa. Az új tu dás, amely be vá lik, mert hasz nál -
ha tó, min dig a leg jobb esz köz a ma ga biz tos ság épít ge té sé re. Az ’R’ betû is két fo ga lom
rö vi dí té sé re szol gál: a meg ta nult, a me mo ri zált anyag nak meg kell ma rad nia ben nünk
(retention), hi szen ez a biz to sí té ka, zá lo ga az új sze mé lyi ség ki ala ku lá sá nak, míg a ref le -
xió ké pes sé ge (reflection) azt te szi le he tõ vé, hogy az ezt kö ve tõ cé lo kat is re á li san je löl -
jük ki. A diszk ri mi ná ció szót Curran megint csak is mert je len té se i tõl igen el té rõ for má -
ban hasz nál ja. A ki fe je zés nála egy faj ta nyel vi tu da tos sá got je lent, még hoz zá leg in kább
prag ma ti kai tu da tos sá got, amely nem a sza vak szû kebb, ter mi nus jel le gû je len té se. Más -
fe lõl, mód szer ta ni lag, az óra má so dik me to di kai sza ka szá ban, a re a gá lás ban (reflection)
hasz nált nyel vi tu da to sí tó el já rá sok egy cso port ját is diszk ri mi ná ci ós sza kasz név vel il -
let te. Eb ben a gya kor lat so ro zat ban a kli en sek nek föl kell is mer ni ük a mon dat je len tés sel 
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bíró ré sze it, ezen csend ben el kell gon dol kod ni uk, majd kis cso por to san meg kell tár gyal -
ni uk, és bi zo nyí ta ni, hogy a gon do la ta ik he lye sek vol tak. Ezt kö ve tõ en kér dé sek re is vá -
la szol nak, új ból meg hall gat ják az anya go kat, és ér tel me zik a mon dat egyes da rab ja it a
 jelentésviszonyok szem pont já ból. Mind eb bõl te hát az de rül ki, hogy Curran igen rend -
sze re zett mód szer tan nal lát ta el kö zös sé gi ta nu lás ra irá nyu ló el mé le tét, bár a hat ta nu lá -
si fel té tel kö zött pszi cho ló gi ai fel té te le ket, men tá lis mû ve le te ket, mód szer ta ni kategó-
riákat egy aránt ta lál ha tunk.

E kü lön fé le „ve gyes” ele mek hasz ná la ta el le né re sem ta gad hat juk, hogy Curran kli -
ni kai pszi cho ló gus hoz mél tó rész le tes ség gel és ér zé keny ség gel fi gye li a nyelv ta nu lá si fo -
lya ma tok vál to zá sa it. Kü lö nö sen ér zék le te sek azok a le írá sai, ame lyek ben áb rá zol ja,
hogy mi lyen ön bi zal mat ad hat an nak a fel is me ré se, ha va la ki már ké pes va la mi lyen fo -
kon hasz nál ni a nyel vet: ezt ne ve zi Curran a nö ve ke dés ér ze té nek (sense of growth). Va -
ló já ban szin te min den kész ség fej lesz té se ese tén akad nak gyöt rel mes kez dõ sza ka szok,
és so kan meg fu ta mod nak, mi e lõtt el ér né nek egy kü szöb szin tet, ame lyen min den kép pen
fon tos át lép ni, hi szen at tól fog va már be lép he tünk a va la ho vá tar to zás bi ro dal má ba. Ez
azt je len ti, hogy az ere de ti leg ide gen vagy el len szen ves nyel vi ele mek, tör té ne ti-kul tu rá -
lis össze füg gé sek kez de nek meg hitt for mák ká és for du la tok ká vál ni, és egy idõ után úgy
érez het jük, hogy ez a kul tú ra is sa já tunk ká vált, ide is tar to zunk va la mi mó don. Tu laj -
don kép pen ez a fo lya mat szük sé ges ah hoz, hogy az a faj ta hát rány (handicap regression) 
meg szûn jön, ame lyet a nyelv ta nu lás kez de tén érez het tünk ami att, hogy ne he zen meg -
szer zett anya nyel vi tu dá sun kat (nyel vi kom mu ni ká ci ós ké pes sé gün ket, jól ki épí tett „hom -
lok za tunk” ré sze ként) el vesz tet tük.

A fej lõ dés fo lya ma tá ban az át vál to zá sok kö ze pet te van még egy je len ség, ame lyet
ma ga sabb szin ten ta ní tó nyelv ta nár ok jól is mer het nek, ez pe dig a for du ló pont tu da to su -
lá sa (turning point). A leg több ha la dó szin ten nyel vet ta nu ló meg tud je löl ni egy-egy
olyan él ményt (nem fel tét le nül azt, hogy mi kor ál mo dott elõ ször ide gen nyel ven), ami -
kor tól úgy érzi, hogy a nyelv hasz ná la ta szá má ra már nem je lent prob lé mát, sze mé lyi sé ge 
már ab ban a kul tú rá ban is ho nos, nyelv tu dá sa a túl él he tõ vagy ki bír ha tó ka te gó ri ák ból
át ke rült az el fo gad ha tó ba. Ez az iga zi át tö rés, ami kor a fe nye ge tett ség bõl va la ho vá tar -
to zás lesz, és mind ez an nak kö vet kez té ben, hogy a ta nács adó, mint va la mi nyel vi szû rõ,
mint egy el hi te ti a handicap mi att in fan ti lis ér zel mi ál la pot ban lévõ kli ens sel, hogy a lég -
zés már az õ nyel vi vas tü dõ in ke resz tül is le het sé ges. Az ilyen spon tán és nyílt ta nu lás ta -
nárt és ta nu lót az em be ri együ vé tar to zás mint leg ma ga sabb ren dû ér ték és az egy má sért
való fe le lõs ség kö te lé ké be fûzi, amely ben a kog ni tív és af fek tív te rü le tek egy aránt meg -
moz gat tat nak. Curran sze rint ez szem ben áll a karteziánus (vagy ál ta la karteziánusnak
ne ve zett) ta nu lás ide á i val, mert azok egyén re sza bot tak, in tel lek tu á li sak, és ugyan ak kor
ver sen gõk. Curran a gon do kat és az egy más irán ti tö rõ dést meg osz tó kö zös sé gek ben
hisz, ahol az em be rek ké pe sek ma guk ról po zi tív ön ké pet ki ala kí ta ni, és így na gyobb bi -
zal muk van ta nu lá si ké pes sé ge ik iránt. Ez az ér zel mi-szo ma ti kus ál la pot biz to sít ja azt,
hogy az új nyel vi sze mé lyi ség ki fej lõd het, és nem csak egy be teg ség gyó gyí tá sá ról van szó,
amely nek a neve „egy ide gen nyelv tu dá sá nak hi á nya”.

A ta nács ko zó (vagy kö zös sé gi) nyelv ta nu lás cél ja te hát kez det tõl fog va az, hogy a cél -
nyel vi kom mu ni ká ci ót a cso port tag jai az egy más iránt ér zett fe le lõs ség je gyé ben, di na -
mi kus és kre a tív mó don, egy tu da to sí tott ta nu lá si fo lya mat so rán sa já tít sák el. Mi vel egy
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új ta nu lá si fo lya mat és a tu dást jel ké pe zõ ta nár fenyegetõleg hat hat, a di á kok biz ton ság -
ér zet ének nö ve lé se ér de ké ben vá lik a ta nár ta nács adó vá, és így elõ se gí ti a di ák-di ák
 közötti in ter ak ci ót. Az anya nyelv hasz ná la ta is a biz ton ság ér ze tet nö ve li. A ta nár oda fi -
gye lé sé vel, tü rel mes sé gé vel olyan at mosz fé rát te remt, amely ben min den ki olyan nak fo -
gad ja el a má sik sze mé lyi sé gét, ami lyen: ez csök ken ti azo kat a ne ga tív ér zel me ket, ame -
lyek más ese tek ben akár ki is zár hat ják a ta nu lást. A kez de ti sza kasz ban az egye dü li
tan anya got je len tõ kö zös sza lag ra csak a di á kok hang ja ke rül, ame lyet fo lya ma to san,
több ször is meg hall gat nak, majd a táb lá ra ír nak. A diák vá laszt ja ki, hogy az így fel írt
anyag mely ré szét kí ván ja gya ko rol ni (te hát va ló já ban a diák kont rol lál ja a ta nárt, aki
annyi szor is mét li el a kí vánt fá zist, ahány szor a diák kéri). A ta nár nem ja vít, leg fel jebb
is mé tel és az egész ta nu lás so rán sem le ge sen vi sel ke dik: meg hall gat ja a di á kot, de nem
fog lal ál lást. For má lis el len õr zés nincs, ha még is szük ség van vissza csa to lás ra, ak kor nem 
hasz nál nak diszk rét pon tos anya go kat, csak in teg rált mód sze re ket (pél dá ul fo gal ma zást
vagy in ter jút). Bár a di á kok két ség kí vül szí ve seb ben ta nul nak olyan anya got, ame lyet sa -
ját ma guk hoz tak lét re, a mód szer egyik leg na gyobb prob lé má ja a tan anyag ren de zet len -
sé ge. Lé lek ta ni ta lá lat vi szont az a meg fi gye lés, hogy a di á kok ál ta lá ban ak kor nem ta -
nul nak, ha va la mi túl zot tan új vagy túl zot tan is me rõs. A mód szer a nyel vi, kom mu ni ka tív 
hely ze tek ér té sé nek kö zép pont ba ál lí tá sá val egyen ér té kû fel adat ként ke ze li a meg ér tés
ki ala kí tá sát, egy egy mást se gí tõ, egy más ban bízó, együtt mû kö dõ kö zös ség ki ala kí tá sát.

8.5. Lozanov és a szuggesztopédia

8.5.1. A szuggesztopédia története, elméleti háttere

A mód szer ki fej lesz tõ je Georgi Lozanov bol gár or vos és pszi chi á ter, aki a szuggesz -
tológia tu do má nyát sa já tos vá lo ga tás sal al kal maz ta a ta nu lás ban, kü lö nös kép pen a
nyelv ta nu lás ban: ez kap ta a szuggesztopédia ne vet. Hi tet len ke dés sel fo ga dott kí sér le te i -
rõl a nyu ga ti vi lág Ostrander és Schroeder (1970) köny vé bõl ér te sült. Szem ben más hu -
ma nisz ti kus és pszi cho lo gi zá ló mód sze rek kel, a szuggesztopédia nem volt is me ret len
Ma gyar or szá gon; el mé le té bõl dok to ri ér te ke zés is szü le tett (Szentgyörgyvári Ar túr),
vol tak is mert ta ná rai (Fü re di Éva), és a bu da pes ti hely szí ne ken kí vül a veszp ré mi OOK
szék ház ban is tar tot tak tan fo lya mo kat. Lozanov leg is mer tebb köny vét 1978-ban pub li -
kál ták Lon don ban, amely az 1971-es bol gár ere de ti for dí tá sa. Ma gyar or szá gon még ma
is van nak szuggesztopédiával ka cér ko dó nyelv is ko lák, a nyelv ta nár ok több sé ge azon ban
– an nak el le né re, hogy kö zép-eu ró pai ere de tû mód szer rõl van szó – ke ve set tud va ló di
tar tal má ról. Kí sér le tes bi zo nyí tás hi á nyá ban Lozanov ered mé nyes sé gé nek hí rét ugyan -
olyan ké tel ke dés sel fo gad ta a „nyu gat”, mint a szov jet-orosz pszi cho ló gia el mé le ti kö vet kez -
te té se i nek bú vó pa tak sze rû zse ni a li tá sát. Lozanov nem egy agyon struk tu rált, kris tály tisz ta
lo gi ká val fel ál lí tott rend szert akart mû köd tet ni, ha nem né hány el fo ga dott tu do má nyos
elv han goz ta tá sá val a nyelv ta nu lás ban né hány olyan modus vivendit pró bált meg ta lál ni,
ame lyek ké pe sek vol tak fo koz ni a ha té kony sá got. Ezek ben az el já rá sok ban ter mé sze te -
sen mind or vo si ta pasz ta la ta it, mind kli ni kai is me re te it fel hasz nál ta. Né hány el kép ze lé -
se for ra dal mi an új sze rû nek ha tott: ke ve sen kö töt ték össze a rit mus és zene ha tá sát gon -
dol ko dá si mû ve le tek kel, nem is be szél ve a jó galég zés rõl és más mód szer ta ni fo gá sok ról
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(Yehudi Menuhint pe dig is mer het ték vol na). Az per sze ha mis hí resz te lés volt, hogy a
szuggesztopédiával al kal man ként több száz szót ta ní ta nak meg (a kur zus va ló já ban 60
órá ban 2000 szót ta ní tott tár sal gás se gít sé gé vel), de azt va ló ban ígér te Lozanov, hogy ké -
pes a me mó ri át fej lesz te ni, és a csak kö dös el kép ze lé sek kel ren del ke zõ nagy kö zön ség a
hi he tet len me mó ria fej lesz tést hol a hip nó zis sal, hol az alvatanulással kö töt te egy be,
ame lyek hez Lozanov mód sze ré nek ter mé sze te sen sem mi köze. Cél sze rû nek lát szik te -
hát Lozanov ere de ti meg ál la pí tá sa it, el kép ze lé se i nek el mé le ti hát te rét meg vi lá gí ta ni,
majd a gya kor la tot is mer tet ni, mi e lõtt a mód szert vagy ha té kony sá gát ér té kel nénk.

Lozanov élet ta ni ala pon azt ál lít ja, hogy sok kal töb bet és sok kal gyor sab ban tud nánk
meg ta nul ni, mint amennyit je len pil la nat ban a tár sa dal mi ha gyo mány, va gyis az is ko la
fel té te lez. Az is ko lá zás és a ben ne lévõ stan dar dok le nyom ják a kö ve tel mé nye ket (ne -
hogy meg ta nul junk töb bet na pon ta, mint 5-6 szó), így a diák ele ve vesz tes, nem le het si -
ke res. Rá adá sul ezt a ta nu lá si mun kát gyak ran ked ve zõt len kö rül mé nyek kö zött kell
vég re haj ta ni; olyan kö rül mé nyek kö zött, amely bõl hi ány zik az a laza, fe szült ség men tes,
har mo ni kus lég kör, amely ben az egyén rej tett szel le mi tar ta lé kai elõ lép het nek. A gyor -
sabb ta nu lás (csak úgy, mint a gyors ol va sás) ki fej leszt he tõ, de eh hez egy kü lön le ge sen
fej lett szupermemóriára van szük ség (hypermnesia), amely meg fe le lõ gya kor lás sal el ér -
he tõ. A ta nu lás fo lya ma tá ban relaxáltságra van szük ség, ugyan is a fe szült ség ren ge teg
ener gi át köt meg, a te te mes bel sõ pszi cho ló gi ai zaj túl sok fe szült sé get okoz, amely gyen -
ge ta nul má nyi ered mé nyek hez és nem kí vánt pszi cho szo ma ti kus tü ne tek hez ve zet het.
Ezért a jó mód szer nek arra kell tö re ked nie, hogy eze ket a pszi cho ló gi ai gá ta kat le bont -
sa, a gát lá so kat meg szün tes se a men tá lis re la xá ció se gít sé gé vel. Eze ket a gá ta kat azon -
ban gyak ran igen ne héz le bon ta ni, néha könnyebb õket meg ke rül ni, leg alább is jel ké pes
ér te lem ben. Eh hez azon ban a ta nu lás min den fé le le he tõ sé gét meg kell ra gad ni, a tu da -
tos és nem tu da tos sí ko kat egy aránt, mert mind ket tõ re szük ség van. Bár a gon do lat nem
új (vesd össze: Palmer), a két sí kú ság kö ve tel mé nyét (double planeness) Lozanov év ti -
zed ében már kü lön fé le neuropszichológiai ku ta tá sok tá maszt ják alá.

Lozanov mód sze ré ben há rom szuggesztológiai alap elv ér tel me zé sé vel, ki ter jesz té sé -
vel, il let ve al kal ma zá sá val ta lál koz ha tunk. Az elsõ alap elv vagy alap elv cso port gyûj tõ ne -
ve a deszuggeszció, amely va ló já ban bi za lom épí tést je lent. (Lát hat juk, hogy mennyi re
ha son lít ez az el kép ze lés Curran biz ton ság ér zet irán ti igé nyé hez.) A szug gesz ti vi tás elõ -
ke rül még majd a ta ná ri performanciával kap cso lat ban, vi szont a hip nó zis ban al kal ma -
zott szuggeszcióról szó sincs. (Hip nó zis ban a pá ci ens agyá nak egyes ré sze it igye kez nek
éb ren tar ta ni, mi köz ben a pá ci ens al szik. A szuggesztopédiában az agy egyes ré sze it
meg pró bál juk relaxálni, mi köz ben az agy éber ál la pot ban van.) 

A szuggesztopédia mû kö dé sé hez el en ged he tet len fel té tel az ún. relaxált éber ség ál -
la po ta. Lozanov kü lön fé le agy ál la po to kat vizs gált az al vás tól az éb ren lé ten át az éber sé -
gig, a tu da tos oda fi gye lé sig, sõt vizs gált olyan vég ál la po to kat is, mint az iz ga tott ság, ag -
gá lyos ko dás, két ség beesés stb. Meg ál la pí tot ta, hogy egy majd nem kö zép sõ ál la pot a
kí vá na tos: ilyen az éber ség, amely mel lett még el le het érni a relaxáltság kü lön fé le fo ko -
za ta it. (A relaxáltság mint kí vá na tos ál la pot össze füg gés ben áll az agy hul lá mok kal. Mint
is me re tes, az igen ak tív kon cent rá ló agy bé ta- (β-) hul lá mo kat bo csát ki (13-25 hul -
lám/má sod perc), amely ke vés sé te szi al kal mas sá az agyat a ref le xi ó ra, a me di tá lás ra. Eh -
hez al fa- (α-) hul lá mok ra van szük ség (8-12 hul lám/má sod perc), és még en nél is job bak a 
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theta- (θ-) hul lá mok (4-7 hul lám/má sod perc), ez azon ban leg in kább a 2-5 éves gyer me -
kek re jel lem zõ, és kü lön le ge sen ins pi rá ló agy ál la pot. Al vás köz ben del ta- (δ-) hul lá mok
van nak je len (0,5-3 hul lám/má sod perc). Le het sé ges, hogy az a köz is mert je len ség, hogy
az em ber nek ki vá ló kre a tív gon do la tai tá mad nak el al vás elõtt vagy ép pen köz vet le nül
fel éb re dés kor, össze füg gés ben van az ala csony hul lám szám mal. Az al fa-ál la pot te hát kí -
vá na tos, de nem fel tét len szük sé ges kö ve tel mény Lozanov sze rint ah hoz, hogy el ér jük a
relaxált éber ség ál la po tát, amely ben leg in kább fo gé ko nyak ká vá lunk a ta nu lás ra és a
szu per me mó ria ki fej lesz té sé re. Ön ma gá ban véve azon ban sem a deszuggeszció, va gyis
a bi za lom épí té se, a gát lá sok le küz dé se, sem pe dig a re la xá ció nem ele gen dõ a be fo ga -
dás hoz, szük ség van még egy faj ta nyi tott ság ra, amely nyi tott ság a gyer me ki õszin te ség -
gel, nyílt ság gal és ugyan ak kor tö rek vés sel azo nos, ahogy a cse cse mõ, majd a kis gyer mek
is pró bál meg fe lel ni a nyelv nek. Ezt az ál la po tot Lozanov infantilizációnak ne ve zi
(infantilization).

Nem kell meg le põd nünk azon, hogy Lozanov mint or vos és pszi chi á ter fel hasz nál ta
az agy ku ta tás leg fris sebb ered mé nye it, fõ ként az agyi lateralizációról szó ló ku ta tá so kat.
Erre utal a két sí kú ta nu lás szük sé ges sé gé nek hang sú lyo zá sa is. Lozanov sze rint az ösz tö -
nös ta nu lá sért leg in kább a jobb fél te ke fe lel, mi köz ben az em be rek kb. 95%-a jobb ke zes, 
és bal fél te ke-do mi nan ci á val ren del ke zik. Lateralizáció az ál lat vi lág ban is van, ahol a
ket tõs szer vek sze re pe azon ban in kább a bi o ló gi ai biz to sí tás: a pá ros szer vek egy for ma
szer ke ze tû ek és egy for ma funk ci ó jú ak. Az em be ri agy ese té ben funk ci o ná lis aszim -
metriáról le het be szél ni, amely azt je len ti, hogy a két fél te ke ugyan szer ke ze ti leg azo nos,
de mást-mást csi nál. A tu do má nyos rész le tek ke rü lé sé vel most csak metaforikusan szó -
lunk ar ról, hogy a bal fél te ke a gon dol ko dó, a jobb a mû vé szi; a bal fél te ke fe lel in kább a
szá mo kért, a lo gi ká ért, az ana li ti kus, lo gi kus, abszt rakt gon dol ko dá sért, és fõ ként a bal
fél te ke „be szél”; míg a jobb fél te ke a képi gon dol ko dás, az álom és fan tá zia vi lá ga, az
ének lés és zene szál lá sa, nyel vi szem pont ból még is in kább néma. A le írás a tu do mány
mai ál lá sát te kint ve in kább iro dal mi, sem mint tu do má nyos, a cél az volt, hogy könnye -
dén meg ér tes sük, mi ért igaz a funk ci o ná lis aszim met ria ki fe je zés. Az em be ri agy ban az
élet nagy koc ká za tot vál lalt: va la mely fél te ke ki ol tá sa nem pó tol ha tó a má sik kal, sõt a
corpus callosummal össze kö tött két fél te ke iga zi ál la po ta egy ki egyen lí tett ség, egy fi nom 
egyen súly, amely ben a két fél te ke egy más sal ko ope rál, egy más sal ve tél ke dik, eset leg
idõn ként za var ják egy mást, vagy egy más ban gát lá so kat okoz nak. Ezek kö zül bár mely té -
nye zõ tor zu lá sa kü lön fé le men tá lis be teg sé gek hez ve zet. Mind ezek fé nyé ben mé lyebb
ér tel met nyer Lozanovnak az a kö ve tel mé nye, hogy mind a tu da tos, mind az ösz tö nös ta -
nu lás ra szük sé günk van a nyelv el sa já tí tás ban: mind két fél te ké re egy aránt kí ván tá masz -
kod ni.

8.5.2. A szuggesztopédia gyakorlata

Lozanov há rom kri té ri u mot szab a ta nár nak, ame lyet ta ní tá sá ban tel je sí te nie kell;
há rom fé le esz köz re lesz szük sé ge ah hoz, hogy ered mé nyes le gyen: mû vé szi, pe da gó gi ai
és pszi cho ló gi ai esz kö zök re. A mû vé szi esz kö zök hasz ná la tá nak cél ja az, hogy az egész
fo lya mat vi dám le gyen és könnyed; a pe da gó gi ai esz kö zök hasz ná la ta ah hoz szük sé ges,
hogy a ta ní tás so rán mind a tu da tos, mind az ösz tö nös ta nu lást a cél ér de ké be ál lít sa. Vé -
ge ze tül a pszi cho ló gi ai esz köz tár lé nye ge az az ál lan dó szug gesz tív in ter ak ció, amely nek
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fenn tar tá sa szin tén a ta nár fel ada ta. Lozanov nyelv ta ná ra te hát má gi kus sze mé lyi ség,
mert a hang súly to vább ra is a relaxáláson és a szug gesz tív in ter ak ci ón van. En nek el le né -
re so kan a szuggesztopédia kö rül mé nye it vol tak csak ké pe sek meg je gyez ni, az ugyan is
meg le he tõ sen elüt az 1970-es évek ben jel lem zõ – és fõ kép pen anya gi lag meg en ged he tõ
– osz tály ter mi kör nye zet tõl. Lozanov ugyan is úgy gon dol ja, hogy az el sa já tí tás hoz, az
ösz tö nös ta nu lás hoz a kör nye zet is hoz zá já rul, amely ben a von zó, har mo ni kus osz tály te -
rem alap kö ve tel mény, amely nél kül nem le het el ér ni meg fe le lõ en relaxált ál la po to kat.
Az osz tály te rem ben pa dok he lyett ké nyel mes fo te le ket kell el he lyez ni, a cél sze rû en be -
bú to ro zott szo bá ban a fa la kon ere de ti mû vé szi mun kák, pél dá ul fest mé nyek le gye nek, a
tan te rem ben le gyen fej lett au di o vi zu á lis be ren de zés és hifi hang vissza adá si kö rül mé -
nyek. Le gye nek az osz tály te rem ben olyan dísz tár gyak, ame lyek a pe ri fé ri ás ta nu lás út -
ján köz ve tí te ni ké pe sek kul tu rá lis tar tal mu kat, va gyis a ta nu ló fi zi kai és men tá lis biz ton -
ság ér zet ének nö ve lé sé hez sok pénz re van szük ség. Lozanovnak alig ha nem si ke rült
eze ket a kül sõ sé ge ket is meg va ló sí ta nia, ugyan is a 70-es évek ben ve ze tett kur zu so kat
ma gas be osz tá sú ál la mi ve ze tõk és párt funk ci o ná ri us ok ré szé re is. Mód sze re i nek lé nye -
ge még sem a tech ni kai hát tér, ha nem az em be ri té nye zõ. Ide je, hogy Lozanov gya kor la ti
el kép ze lé se it is meg is mer jük.

A szuggesztopédia is kis cso por tos ok ta tást je lent, ma xi mum 12 fõ a cso port lét szám,
amely ben sze ren csés eset ben egy for mán sze re pel nek fér fi ak és nõk. A sze rep lõk gyak -
ran már a ta ní tás kez de tén kap nak egy ide gen ne vet és sze re pet (pl. dr. Robert Fox from
Ox ford). A ki ej té si trükk mö gött va ló já ban lé lek ta ni trükk rej tõz kö dik: az eset le ges hi -
bá kat nem én kö ve tem el, ha nem Robert Fox Ox ford ból. (A Ma gyar or szá gon fel lel he tõ
tan órai név adá si gya kor lat nak te hát sem mi köze a szuggesztopédiához, az ugyan is, hogy
le for dít juk a gye rek ne vét an gol ra vagy más nyel vek re, ér tel met len mo do ros ság, ki vé ve
azt az ese tet, ha a ta nár sze ret né be bi zo nyí ta ni, hogy a ne ve ket nem le het, nem ér de mes,
sõt nem sza bad le for dí ta ni.) El kép zel he tõ, hogy a szuggesztopédia töb bek kö zött azért
ma radt meg ún. kis mód szer nek, mert fé lel me te sen ma gas kö ve tel mé nye ket tá maszt ta -
ná rá val szem ben. A szuggesztopédia ta ná ra egy szer re szí nész, pszi cho ló gus, ze nész és
di dak ti kai zse ni. A fel szí nen mind össze vi dám, ked ves, tá mo ga tó, el ra ga dó, élénk, ko -
ope rá ló és ha té kony, de a mély ben a már ko ráb ban em lí tett tu laj don sá gok összes sé ge
ve zet egy olyan te kin tély hez, ame lyet két ség be von ha tat lan kom pe ten ci á já val ér el.
A szuggesztopédia ta ná ra te hát nem cipollai ma gas sá gok ba (vagy mély sé gek be) emel ke -
dik (vagy zu han), ha nem tu da to san ki fej lesz tett mód sze rei van nak arra, hogy mi ként
érje el di ák ja it a tu dat alat ti szint jén is.

A 12 fõs cso port napi há rom órá ban dol go zik, és egy lec ké vel hat órá nyit fog lal koz -
nak. A kb. 1200 sza vas di a ló gus 150-200 új le xi kai egy sé get tar tal maz (így lesz a 60 órás
tel jes kur zus ban az el éren dõ szó kincs 1500 és 2000 kö zött). A hat órá nyi idõt úgy oszt ják
el, hogy az elsõ na pon más fél, a má so dik na pon há rom, a har ma dik na pon pe dig megint
csak más fél órá ig fog lal koz nak az adott egy ség gel. Az anyag fel dol go zá sá nak mód szer ta -
ni me ne te az ún. szuggesztopédiai cik lus, amely négy rész bõl áll. Az elsõ rész az ún. is -
mét lés (review), amely az elõ zõ tan anya got dol goz za fel, és mód szer ta ni szem pont ból
leg in kább a di rekt mód szer órá i ra em lé kez tet. A má so dik rész az ún. be mu ta tás (pre -
sentation), amely ben a hall ga tó meg kap ja az 1200 sza vas di a ló gust, amely két nyel vû. Így
a di a ló gus fel dol go zá sa gya kor la ti lag egy nyelv ta ni-for dí tó tí pu sú óra, amely nek cél ja a
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di a ló gus rész le tes elem zé se, a ma gya rá zat pe dig anya nyel ven fo lyik. Eb bõl is lát ha tó,
hogy a szuggesztopédiai cik lus va ló ban in no va tív ré sze a har ma dik és ne gye dik rész,
ame lyet gyak ran sze ánsznak is hív nak, és amely egy ún. ak tív és passzív rész bõl áll.
Mind két rész idõ tar ta ma nagy já ból 25 perc.

Az ún. ak tív rész ben is szól hat a hát tér ben las sú, halk zene, a lé nyeg azon ban a di a ló -
gus drá ma i nak ne vez he tõ elõ adá sa, ame lyet az ere de ti vál to zat ban Lozanov a jó ga lég -
zés sel kap csolt egy be. Az egész pro cesszus rit mi ká ját ri tu á lé sze rû en a jó ga lég zés adja.
Eb ben a rit mus ban a kb. két má sod per ces be lég zés alatt sem le ges han gon hall juk a tár -
sal gás egy mon da tát vagy an nak egy ré szét anya nyel ven. Ez után kö vet ke zik a le ve gõ
benn tar tá sa, a kb. négy má sod per ces vagy en nél nem sok kal hosszabb idõ ben most a cél -
nyel vû vál to za tot hall juk, de a ta nár hang ja – a szug gesz ti vi tás ér de ké ben – ki szá mít ha -
tat la nul hol sut tog va, hol ki a bál va és rit kább ese tek ben nor má li san, túl zá sok tól men te -
sen szó lal meg. A ki lég zés so rán nincs han gos szó, a hall ga tók né mán, ma guk ban
mond hat ják a mon da tot, ez a bel sõ be széd ki fej lesz té sére szánt idõ. Amint ez zel a rit mi -
ká val vé gig ér tek az egész tár sal gá son (és ez kb. 25 perc le gyen), ak kor kö vet ke zik az ún.
kon cert (a passzív rész), amely ben a di á kok to vább ra sem szó lal nak meg, ha nem a zene
ál tal se gí tett relaxált ál la pot ban pró bál nak a tár sal gás ra em lé kez ni. Lozanov még a ze -
nét is ki je lö li: 17–18. szá za di szer zõ ket ja va sol, Corelli, Händel, Vi val di, Bach, Teleman
mû ve it. A las sú rit mi ká jú ze nék nem csak a re la xá ció, ha nem a bel sõ be széd fej lõ dé sé hez
is hoz zá já rul nak, és a vé gén va la mely vi dá mabb, gyor sabb rit mi ká jú mu zsi ka (pl. egy
Mo zart-fu vo la ver seny rész le te) szol gál éb resz tõ ül.

Lozanovot több ször kér dez ték a jó ga lég zés sze re pé rõl, és ek kor ke rült sor a ri tu á lis
pla ce bo fo gal má nak ma gya rá za tá ra. (Mint köz is mert, a pla ce bo ere de ti leg gyógy szer
for má jú, de ha tó anya got nem tar tal ma zó ké szít mény, pl. ál pi ru la. A be teg azért gyógy ul,
mert azt hi szi, hogy gyógy szert ka pott.) Lozanov majd hogy nem azt ja va sol ja, hogy ha va -
la ki ügye sebb vagy oko sabb; ki ta lál hat más placebót is, mint a jó ga lég zés, amely idõ vel
meg ko pot tá vá lik, a lé nyeg az, hogy le gyen ott, sze re pel jen va la mi lyen ri tu á lis el já rás. Ha 
be le gon do lunk, Lozanov vá lasz tá sa na gyon is ki vá ló. A fi zi kai moz gá sok és a me mo ri zá -
lás köz ti össze füg gést már más mód sze rek ben is lát hat tuk, ugyan ak kor a lég zés sel di rekt
mó don össze füg gõ be széd te vé keny ség rit mi zá lá sa a me mo ri zá lást jól tá mo ga tó mo to ri -
kus fo lya mat. A mód szer ke vés bé igé nyes al kal ma zá sa i ban a men tá lis re la xá ci ó ról át tér -
tek a fi zi kai re la xá cióra, va gyis kü lön fé le fi zi kai la zí tó gya kor la tok vet ték át a ri tu á lis
pla ce bo sze re pét (SALT – Suggestive Accelerated Learning and Teaching).

A pszi cho ló gi ai gát lá sok le küz dé se te hát egy sok kal gyor sabb nyelv ta nu lá si fo lya ma -
tot tesz le he tõ vé, amely ben ún. pe ri fé ri ás ta nu lás is vég be megy, mint egy a kör nye zet ha -
tá sá ra, anél kül, hogy kü lö nö sebb fi gye lem irá nyul na rá. A tu da tos és nem tu da tos ele -
mek nek ez a szán dé kos egy be mo sá sa se gí ti a ta nu lást, a mû vé sze tek tö mény al kal ma zá sa 
pe dig a tu dat alat ti ra gya ko rolt ha tás in ten zi tá sát kí ván ja fo koz ni. Az így fel sza ba du ló
szel le mi erõk fõ ként az el sõd le ges nek te kin tett szó kincs mi nél gyor sabb me mo ri zá lá sá -
val ser kent he tik a ta nu lás fo lya ma tát. A kont rol lált ság foka igen ma gas, a ta nár nak kü -
lön le ges ké pes sé gek kel kell ren del kez nie (az elõ adó mû vész tõl a pszi chi á te rig), hogy tel -
jes mér ték ben el nyer je di ák jai bi zal mát.
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8.6. A humanisztikus módszerek egybevetése, értékelése

Négy mód szer rész le te sebb tár gya lá sa ele gen dõ nek lát szik ah hoz, hogy bi zo nyos ér -
ték íté le te ket is hoz has sunk a hu ma nisz ti kus nyelv ta ní tás sal kap cso lat ban. A hu ma niz -
mus az ál ta lá nos em be ri ér de kek iránt való oda adás; az is ko lá ban az em be ri kul tú ra köz -
ve tí té se, elõ moz dí tá sa. A hu ma nisz ti kus nyelv ta ní tá si mód sze rek ese tén is a hu mán
kva li tá sok meg õr zé sé rõl van szó, nem kü lön ben fel hasz ná lá suk ról a ta nu lá si fo lya mat -
ban. A hu mán kva li tá sok kö zött ha gyo má nyo san egy más sal szin te át fe dés ben szo kás fel -
so rol ni az ér zel me ket (amely be egy aránt be le tar toz nak a sze mé lyes ér zel mek vagy a mû -
él ve zet ál tal ki vál tot tak); a tár sa dal mi kap cso la to kat (pl. ba rát ság, ko ope rá ció); az
egyé ni fe le lõs ség ér ze tet; az in tel lek tust (ra ci o na li tás, tu dás meg ér té se) és az ön meg va ló -
sí tást. Nem vé let len, hogy a hu ma nisz ti kus ne ve lés ben oly so kat fog lal ko zunk a sze mé lyi
fej lõ dés sel, az ön el fo ga dás sal, il let ve a sze mé lyi ség má sok ál ta li el fo ga dá sá val. Rész ben
ta lán ez az oka an nak a tény nek, hogy az itt tár gyalt szer zõi mód sze rek ins pi rá ci ó ju kat
fõ ként a pszi cho ló gi á ban ta lál ják meg, és nem a nyel vé szet ben. A nyelv ta nu ló kat tel jes
sze mé lyi ség ként ke ze lik, akik nek meg van a sze mé lyi mél tó sá guk és in teg ri tá suk, az ér -
zel mi és in tel lek tu á lis igé nye ik. Mint lát tuk, a fen ti mód sze rek ala pí tói kö zött akad or vos,
pszi cho ló gus, fi lo zó fus és pszi chi á ter, de nyel vész nin csen kö zöt tük. A nyel vé sze ti el kép -
ze lé sek szin te tel jes hi á nya el gon dol kod ta tó, te kin tet tel arra, hogy a ta ní tá si fo lya mat
tár gya egy ide gen nyelv. Egy ilyen pszi cho lo gi zá ló, hu ma nisz ti kus meg kö ze lí tés ese té ben 
el fo gad ha tó nak tart juk, hogy a di á ko kat arra bá to rít ják, hogy be szél je nek ma guk ról, le -
gye nek nyíl tak és ko ope ra tí vak má sok kal, ad ja nak han got ér zel me ik nek stb. Eb ben az
ér te lem ben a tár gyalt négy mód szer kö zül csak a ta nács ko zó mód szer és a szuggeszto -
pédia te kint he tõ ek iga zán hu ma nisz ti kus mód sze rek nek, a cse le ked te tõ mód szer és a
néma mód szer nem fe lel nek meg min den te kin tet ben ezek nek az el vá rá sok nak, sõt szá -
mos kon zer va tív nyelv ta ní tá si ele met is meg õriz tek. Gya kor la ti lag azért ke rül tek még is
ebbe a cso port ba az osz tá lyo zás so rán, mert mint már ko ráb ban is em lí tet tük, ezek a
mód sze rek ki vé tel nél kül vissza uta sí tot ták a ha gyo má nyos osz tály ter mi tér for má kat,
lá zad tak el le ne, és fel rúg ták az is ko lák osz tály ter me i nek ha gyo má nyos el ren de zé sét,
amely több száz év egy le het sé ges ta nár-di ák mo dell jét bú to rok ba fa gyasz tot ta. (Jel lem -
zõ, hogy ami kor ezek a nyelv ta ní tá si mód sze rek elõ ször meg je len tek Ma gyar or szá gon,
az is ko lák sem mit sem vet tek ész re a ta nár-di ák vi szony meg vál to zá sá ból, azt azon ban
mind járt je len tet ték, hogy az an gol ta nár ren det len sé get csi nált az órá in, mert át ren dez te 
a ter met.) 

A fel so rolt mód sze rek bár me lyi két le het éles kri ti ká val il let ni, hi szen a ta nács ko zó
mód szer pél dá ul csak egy nyel vû osz tá lyok ban mû kö dik, ha csak nincs több nyel vû ta -
nács adónk. A mód szer mö gött nem csak egy ér tel mû nyel vé sze ti el mé let nem áll, ha nem
tan terv és tan me net sincs, hi szen a di á kok hoz zák lét re a tan anya got, amely ben rend kí -
vül bo nyo lult a kö vet kez mé nye ket, fõ ként a kul tu rá lis tar tal mat kont rol lál ni. A kód vál tás
gya ko ri sá ga mi att nem kí vá na tos ne héz sé ge ket is okoz ha tunk eb ben a kez de ti sza kasz -
ban szó be li-for dí tá sos mód sze rek ben (ko ráb ban nyo mok ban ilyent Gouinnél lát tunk).
Az ér té ke lés ne héz sé gek be üt kö zik, a fo lya ma tos be széd hang sú lyo zá sa hát tér be szo rít ja 
a nyelv he lyes sé get. A ta nu ló-köz pon tú ság té nye és a kom mu ni ka tív szük ség le tek irán ti
ér zé keny ség va ló ban nö vel he ti a biz ton ság ér ze tet, de az egész kur zus vé gez té vel a ki ala -
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kult kö zös ség kva li tá sa, együtt mû kö dé se ra gyo gó le het, amely tõl azon ban messze el ma -
rad a nyel vi tel je sít mény.

Úgy tû nik, hogy a szuggesztopédia pró ba kö ve egy rég óta örök lõ dõ em be ri te her té tel: 
hin ni kell ben ne. Leg alább a ta nár sze mé lyé ben olyan sok ré tû en fel ké szült re ne szánsz
em ber re van szük ség, aki rend kí vü li te kin télyt ké pes ki ala kí ta ni, amely nek se gít sé gé vel
mind azt a mû vé szi ér té ket, ame lyet a rit mus, a zene, a me di tá ció, a gon do la ti mû ve le tek
(ese tünk ben a lég zés rit mi ká ja mint bi o ló gi ai alap rit mus) köz ve tí te ni ké pe sek, mint egy
ész re vét len és gát lá sok nél kül lép te ti be a relaxált, de éber agyak ba. Nincs szó te hát ar -
ról, hogy bár ki ké pes az át vi tel re, és ar ról sem, hogy min den ki ké pes az át vé tel re eb ben a
deszuggeszcióval bá to rí tott, ri tu á lis pla ce bó val lep le zett, két sí kú ta nu lás sal se gí tett mû -
vé szi át prog ra mo zás ban.

Ezek hez a mód sze rek hez ké pest a cse le ked te tõ mód szer nem na gyon tö rõ dik ér zel -
mek kel, a di á kok egy más sal való kap cso la ta i val, még ke vés bé az in tel lek tu suk kal, és a di á -
kok nak nem kell fel tét le nül fe le lõs sé get érez ni ük a ta nu lás si ke ré ért. Az ön meg va ló sí tás
ki me rül a fi zi kai moz gás ban, amely két ség kí vül lé nye ges a me mo ri zá lás ban. Gattegno
néma mód sze ré ben mi ni má lis szó kin csen, manipulatív gya kor la tok kal ma xi má lis gram -
ma ti kát ta nít (eh hez ha son lót már lát tunk Prendergastnál), mód sze ré nek eré nye a
drilleztetés hi á nya és az a tény, hogy a di ák nak erõ fe szí tést kell ten nie a meg ér tés ér de -
ké ben. Esz köz tá ra is cél sze rû és jól hasz nál ha tó. Fel kell fi gyel nünk arra a tény re is, hogy 
mind egyik mód szer tá masz ko dott a fi zi kai moz gás va la mi lyen for má já ra, amely el té rõ
mér ték ben per sze, szin tén se gí tet te a ta nu lá si fo lya ma tot. El kell is mer ni, hogy ezek nek
a mód sze rek nek mind egyi ke rend kí vül sok ere de ti sé get, el gon dol kod ta tó me to di kai
meg ol dást kí nál a mai ta nár nak, aki ezek nek a kis mû he lyek nek az ered mé nye it si ke re -
sen hasz nál hat ja na gyobb ívû nyelv ta ní tá si el já rá sok elõ ké szí té sé re, ta ní tá sá nak élén kí -
té sé re, vál to za tos sá gá nak meg õr zé sé re.

A személyiségcentrikus vagy pszi cho lo gi zá ló mód sze rek hí ve i nek az a meg gyõ zõ dé -
se, hogy a nyelv ta nu lás dön tõ en pszi cho ló gi ai fo lya mat, amely so rán a di á kot nem te kint -
het jük egy jel leg te len nyelv el sa já tí tó be ren de zés nek, ha nem a nyelv ta nu lás sal is gaz da -
go dó tel jes sze mé lyi ség ként kell szem lél nünk. Ezek a más szó val hu ma nisz ti kus nak is
ne vez he tõ mód sze rek több nyi re arra tö re ked nek, hogy min den ki szá má ra ért he tõ vé vál -
jék: a ha té kony ta nu lás alap ja a meg osz tott fe le lõs ség, az egy más iránt ér zett bi za lom,
meg ér tés, el fo ga dás, meg hitt, me leg in ter ak ció. Ezek kö zül az in tim, játsz ma men tes,
nye re ség és ki zsák má nyo lás nél kü li pszichodinamikai elvû mód sze rek kö zül a ta nács ko -
zó, a cse le ked te tõ és a néma mód szert, va la mint a szuggesztopédiát tár gyal tuk. Le zá rás -
kép pen a 8. táb lá zat mu tat ja fõbb vo ná sa i kat.
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8. táb lá zat: A hu ma nisz ti kus mód sze rek egy be ve tõ táb lá za ta

Fõbb
sa já tos sá gok

Ta nács ko zó
mód szer Szuggesztopédia Néma mód szer Cse le ked te tõ

mód szer

A leg fon to sabb
alap el vek

Se gí tés ta nács -
adás sal: „bá bás -
ko dás”, meg tes -
te sü lés, meg vál -
tás: új sze mé lyi -
ség szü le tik

Szuggesztológia:
gát lá sok le bon tá -
sa, laza éber ség,
infantilizáció

A ta ní tás alá ren -
de lõ dik a ta nu -
lás nak, a csend
nyel vi tel je sít -
ményt ki vál tó
tech no ló gia

A nyelv ta nu lás
szenzomotoros
te vé keny ség

Nyelv szem lé let,
nyelv el mé let, a
nyel vi tar ta lom
át adá sá nak el vei

Ø Ø Ø Ø

Ta nu lás el mé let
(ok ta tá si és ne ve -
lés-lé lek ta ni meg -
fon to lá sok)

Az egész sze mé -
lyi sé get érin tõ
au to nóm ta nu lás, 
az egyén fe le lõs -
sé gé nek tu da tá -
ban

Tu da tos és tu dat
alat ti ta nu lás
(két sí kú ság); vi -
dám és könnyed
szug ge rá ló ha tá -
sú in ter ak ció

Hi po té zi sek bõl
ki in du ló, ko ope -
ra tív fel fe de zé ses 
ta nu lás, prob lé -
ma meg ol dás,
egyé ni fe le lõs ség

Be széd és cse lek -
vés, stimulus-
 válasz mo dell,
jobb fél te kés ta -
nu lás pár to lá sa

Osz tály ter mi
meg ol dá sok:

Tan terv, tan me -
net, tan anyag

Osz tály ter mi kör -
nye zet

Au di o vi zu á lis se -
géd esz kö zök, va -
lós tár gyak

'kli ens füg gõ'

Egyet len mag ne -
to fon

Tíz da rab 1200
sza vas pár be széd

hi fi-be ren de zé -
sek, szö veg könyv
a tár sal gá sok ról

Ha gyo má nyos
struk tu ra lis ta

Cuisenaire-féle
ru dacs kák, 
Fidel-táblák, szó -
táb lá za tok

Je len tés köz pon -
tú, csak mi ni má -
lis nyelv tan

Va lós tár gyak

Ta ná ri stí lus:
ta ná ri kont roll

Vissza csa to lás

Hi ba ja ví tás

Ø 
(a ta nár kí vül
ma rad)

Csak ref lek tá lás

Sze líd

Erõs ta ná ri kont -
roll
(a ta nár mû vész)

Ø 

Ø

Erõs kont roll
(a ta nár ki zár ja
ma gát)

Csak köz vet ve

Ø

Erõs kont roll 
(a ta nár is részt -
ve võ)

Csak köz vet ve
Sze líd

= ta nár, = diák
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IV. A KOMMUNIKATÍV NYELVTANÍTÁSI IRÁNY
ÉS A SZÁZADVÉG 

1. A kommunikatív nyelvtanítás elõzményei

1.1. A hetvenes évek nyelvtanítása Magyarországon

Ne künk va la hogy min den a hat va nas évek kel kez dõ dött, ta lán még a het ve nes évek
is! A hat va nas évek ugyan is nem csak az új gaz da sá gi me cha niz mus, a Beat les fel fu tá sa,
az „Ezek a fi a ta lok” ma gyar rock ze né je vagy Cseh Ta más em lé kei a ba la to ni nyár ról, ha -
nem a po li ti kai és kul tu rá lis be zárt ság és le pe csé telt ség le küzd he tõ sé gé nek elsõ fu val la -
ta is. Ek kor in dul tak el egyes gim ná zi u mok ban a ta go za tos osz tá lyok, ek kor sze rel ték
Ma gyar or szá gon az elsõ nyel vi la bo ro kat (Cedamel gyárt mány, Phi lips le ját szók kal);
elõ ször vált köz hasz ná la ti cik ké az or sós mag ne to fon (a Mam bó, a Terta mag nók után
vi szony lag gaz dag Tes la és BRG vá lasz ték kal), va gyis a hang rög zí tés há zi lag is el ér he tõ -
vé vált. A gé pe sí tés, amely egy szer smind az audiolingvális nyelv ta ní tás fel fu tá sát je len -
tet te, az zal az il lú zi ó val ke cseg te tett, hogy a pénz és idõ be li rá for dí tás szin te ipa ri bi zo -
nyos ság gal ered mény hez ve zet. A hat va nas évek de re kán hor vát (ak kor még ju go szláv)
mé di ák köz ve tí té sé vel az au di o vi zu á lis mód szer tan anya gai is fel buk kan tak, a gyer me -
kek nek szánt ál ta lá nos is ko lai vál to za tok is. Kre a tív nyelv ta nár ok ki él het ték szer zõi haj -
la ma i kat, és még a 8 és 16 mm-es per gõ fil me ket is a(z orosz) nyelv ta ní tás szol gá la tá ba ál -
lí tot ták (Ba ko nyi, 1980). A tör té ne lem fu tó sza lag já ra sze rel ve imí gyen ké szült vol na a
szta ha no vis ta nyelv tu dás…, vagy még sem? A szov jet kul tú ra köny ves bolt ja i ban fil lé re -
kért le he tett kap ni – nyu ga ti nyel ve ken is – az egy sze rû sí tett ol va só köny ve ket és ere de ti
mû ve ket egy aránt (az oro szok egy-két szer zõi jog ról szó ló szer zõ dés bõl ki ma rad tak,
ezért ki nyom tat ták a leg több klasszi kust is). Az audiolingvális mód sze rek – de még az
au di o vi zu á lis is – jól meg fér tek a kontrasztivitáson és tan dem nyelv ta ní tá son ala pu ló
ma gyar kö zép is ko lai ha gyo mánnyal. Go nosz paradoxona a sors nak, hogy a si ke res orosz
nyelv ta ní tás „ter mé ke it” nem volt hol ész re ven ni, nem volt hol ki pró bál ni. A ma gya rok
szá má ra a Szov jet unió leg alább olyan le pe csé telt or szág volt, mint a nyu gat, mint ahogy a 
„szov je tek” is kö tött út vo na lú és po zí ció szá mú IBUSZ-cso por tok ban lá to gat hat ták csak
a de ka dens csat lóst. Akik jól meg ta nul ták a nyel vet, azok az egye te mek és fõ is ko lák
orosz szak ja in – eset leg a Szov jet uni ó ban – kö töt tek ki. A hat va nas évek ne vel ték a szak -
ma i lag va ló ban fel ké szült elsõ szla vis tá kat is. Eb ben az idõ szak ban meg nõtt a nyelv ta nu -
lás irán ti kedv, a het ve nes évek ele jén „fel vi lá go sult” kul túr po li ti kai dön té sek igye kez tek 
a hat va nas évek vé gé nek lel ke sült sé gét fenn tar ta ni. Hogy a do log még sem si ke rült elég -
gé, an nak szám ta lan pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai oka van – és nem csak po li ti kai, mint
ahogy azt ma nap ság se ma ti ku san lát tat ni sze ret nék.

Már jócs kán ben ne jár tunk a het ve nes évek ben, de a két ke dé sek da cá ra az audio -
lingvális mód szer nem halt meg, in kább erõ sö dött. A nyel vi la bo rok bás tyái mö gött mû -
sza ki és me to di kai szem pont ból had ra fog ha tó fi a ta lok je len tek meg. A men ta lis ta mód -
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sze rek rõl ke ve sen hal lot tak, ha tá suk je len ték te len volt. Majd nem ugyan ez tör tént a
hu ma nisz ti kus mód sze rek kel is – kö zü lük csak egy nek volt szá mot te võ tár sa dal mi gya -
kor la ta Ma gyar or szá gon: a szuggesztopédiának. A kül föld rõl csem pé szett ere de ti tan -
anyag ok fe ke te pi a cán a bri tek szituatív tan anya gai ta rol tak, ame lyek vol ta kép pen egye nes
foly ta tá sai a komp ro misszu mos vagy ek lek ti kus di rekt mód szer nek. A TIT-szer ve ze tek
je len tõs ré sze az ere de ti au di o vi zu á lis mód szer so ka dik ge ne rá ci ó já nak tan ter ve it hasz -
nál ta. A re la tív tan anyag hi ány kö vet kez té ben a ta ná ri le le mény és au to nó mia nem csak
fej lesz tet te a di dak ti kai konst ruk ti vi tást, ha nem je len tõs au to nó mi át is biz to sí tott a rá -
ter mett nyelv ta nár nak. A nyel vi já té kok tól a nyelv ta no zá sig, a la bo ra tó ri u mi dril le zé sek -
tõl az au di o vi zu á lis tan anyag ok ha tá sát mu ta tó dra ma ti zá lá sig min den je len volt. Több
szer zõ is cé loz arra (pl. Richards–Rodgers, 2001:172), hogy az év ti zed vége felé érez he -
tõ vé vált a pa ra dig ma vál tás szük sé ges sé ge. Õszin tén szól va, nem vet tük ész re. Azt már
ne he zebb len ne el dön te ni, hogy az itt áb rá zolt táj kép csa ta elõtt vagy csa ta után ké szült-e 
– egy va la mi azon ban bi zo nyos: a nyelv ta ní tás mint szak ma je len tõ sé ge, sú lya, professzio -
nalizálódása ezek ben az évek ben gyor sult fel. Je len tõs tan tárgy-pe da gó gi ai, tesz te lé si,
tan könyv szer zõi ta pasz ta lat hal mo zó dott fel szer te az or szág ban, el sõ sor ban a nyel vi lek -
to rá tu so kon. Szá mos úgy ne ve zett nyelv igé nyes hely va ló ban je len tõs szak em ber gár dá -
val: szer zõk kel ren del ke zett (pl. a Kül ke res ke del mi Fõ is ko la nyel vi tan szé kei, a Mû -
egye tem lek to rá tu sa, az ELTE TTK lek to rá tu sa, a Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem
nyel vi egy sé gei, va la mint az ELTE ITK). Nem tör té ne ti le írást kí vá nunk itt most nyúj ta -
ni – bár idõ vel arra is sor ke rült (Bár dos, 1984/b és 1988: 161–217) –, ha nem csak ér zé kel -
tet jük, hogy az egész pa ra dig ma vál tás a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás irá nyá ban nem
 légüres tér ben zaj lott, mint azt ma nap ság so kan gon dol ják. Ma gyar or szá gon csak a
nyolc va nas évek ele jén kez dõ dött az a szem lé le ti vál to zás, amely a kom mu ni ka tív el kép -
ze lé se ket élet re kelt het te és az osz tály ter mek be is be köl töz tet te (Bár dos, 1984/a; Bu dai,
1984; Medgyes, 1984 stb.).

A het ve nes évek ben te hát Ma gyar or szá gon után zá son és me mo ri zá lá son ala pu ló ke -
mény, is ko lák ba kényszerített nyelv ta ní tás és nyelv ta nu lás folyt, amely csak rit kán érte el 
az el sa já tí tott ság in teg rált ré gi ó it. A lel ke sült ség da cá ra több fé le kény szer és röghözkö -
tött ség ját szott köz re ab ban, hogy az új nyelv ta ní tá si el kép ze lé sek el mé le te, nem kü lön -
ben gya kor la ti al kal ma zá sai csak las san szü rem ked tek be a nyolc va nas évek gya kor la tá -
ba fõ ként olya nok mû vei, ta ní tá sa, ku ta tá sa, sõt tu do má nyos is me ret ter jesz té se ré vén,
akik el sõ sor ban a brit nyelv pe da gó gi á val ke rül tek köz vet len kap cso lat ba.

1.2. A hetvenes évek brit nyelvpedagógiai mûveltsége 

A het ve nes évek az an gol nyelv pe da gó gi á ban egy olyan év ti ze det je len te nek, amely -
ben az el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek egy aránt sza ba dul ni pró bál nak a behaviou -
rista és men ta lis ta nyelv ta ní tá si el kép ze lé sek el lent mon dá sa i nak bék lyó i tól. E vál to zá so -
kat leg in kább két jel leg ze tes ség men tén le het fel tár ni. Egy fe lõl a nyelv szem lé let ben egy
min dent át ka ro ló funk ci o na li tás irán ti igény je lent meg, amely nek kö vet kez té ben a
nyelv ta ní tás el mé le te mikronyelvészeti ered mé nyek he lyett egy re in kább a makro nyel vé -
szeti ku ta tá sok felé for dult. Ugyan ek kor az osz tály ter mi gya kor lat a hasz nos ság igé nyé nek 
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kí vánt meg fe lel ni, és szám ûz ni pró bál ta a ko ráb bi nyelv ta ní tá si irány za tok hasz ta lan nak
tûnõ, élet tõl el ru gasz ko dott rí tu sa it (pl. a kon tex tu suk ból ki emelt mon dat min ták hossza -
dal mas, ér tel met len drilleztetését a la bo rok ban). A nyel vi funk ci o na li tás fon tos sá gá nak
fel is me ré sé re, va la mint a funk ci o na li tás tan anyag ok ban, szak köny vek ben és vizs gá kon
tör té nõ al kal ma zá sá ra ki vá ló pél dá ul szol gál McEldowny és ku ta tó tár sa i nak mun ká ja
Man ches ter ben a het ve nes évek de re kán. A hasz nos ság: az osz tály ter mi ta nít ha tó ság és
ta nul ha tó ság kri té ri u ma i nak ku ta tá sa gaz dag tan terv el mé le ti és tan anyag-elem zé si hát -
té ren ér vé nye sült Cunningsworth és ta nár tár sai mun ká já ban Canterburyben, akik a
Christchurch Coll ege és a Kenti Egye tem ko ope rá ci ó já ba az egész dél ke let-ang li ai ré gió
is ko lá it be von ták.

Eb ben az idõ szak ban a brit egye te mek és fõ is ko lák akk re di tált – és több nyi re a Bri -
tish Council ál tal meg hir de tett – poszt gra du á lis kur zu sa in a nyelv fi lo zó fia szem pont já ból
ér té kes szer zõk el mé le te it (Saussure, Chomsky, Wittgenstein, Aus tin, Searle) ki emel ke -
dõ brit nyel vé szek (Firth, Halliday) mun kás sá gá val ki egé szít ve köz ve tí tet ték. A nyelv pe -
da gó gu sok szá má ra leg in kább fon tos al kal ma zott nyel vé sze ti is me re te ket Widdowson és 
Wilkins ere de ti meg lá tá sai je len tet ték, majd ké sõbb leg in kább Little wood, Brumfit,
Johnson és Morrow köny vei, szak cik kei, sõt tan anyag kí sér le tei ke rül tek az ér dek lõ dés
kö zép pont já ba. Rész ben en nek kö szön he tõ az a fej le mény, hogy a ké sõbb kom mu ni ka -
tív nyelv ta ní tás nak el ne ve zett irány zat nak ha ma rább jött lét re az el mé le te, mint az osz -
tály ter mi gya kor la ta. Mi e lõtt a fen ti szer zõk egy-két el kép ze lé sét – al kal ma sint kri ti kai
él lel – is mer tet nénk, szól nunk kell két olyan mû rõl, amely va ló ság gal kul ti kus stá tust ért
el a gya kor lat tal is fog lal ko zó brit nyelv pe da gó gu sok kö ré ben.

1.2.1. A kultusz kezdete 

Az egyik Newmark alig hat ol da las cik ke, amely a ko ra be li ural ko dó nyelv ta ní tá si irá -
nyok kal szem ben pél dá san ko rán (1966!) azt kö ve te li, hogy ne avat koz zunk be a (ter mé -
sze tes) nyelv ta nu lás fo lya ma tá ba. A na gyon is gya kor la ti as kö vet kez mé nyek kel járó dol -
go zat ame ri kai nyel vé sze ti fo lyó irat ban je lent meg, és ko moly tá ma dást in téz az ural mon 
lévõ behaviourista nyelv ta nu lás el len. Ha az an gol nyelv ta nu lá sa ad di tív és li ne á ris len -
ne, mint ahogy azt a struk tu ra lis ta és behaviourista el kép ze lé sek fel té te le zik, ak kor az
egy-egy vagy akár két-há rom ele met cél ba vevõ prog ra mo zott ok ta tás ifjú je lölt je meg -
öre ged ne (idõ sebb nyelv ta nu ló ja meg hal na), mi e lõtt ered mé nye sen el sa já tí ta ná a nyel -
vet – vall ja Newmark szar kasz ti ku san. Az összes ta nu lás ra szánt szer ke zet el sa já tí tá sa
sem te szi azt le he tõ vé, hogy az il le tõ meg fe le lõ en hasz nál ni tud ja a nyel vet. Elõ ször je le -
nik meg az a gon do lat is, hogy nem min den he lye sen kép zett mon dat hasz nál ha tó egy
nyelv ben, sõt az adott hely zet ben ki vá laszt ha tó he lyes mon dat füg get len at tól, hogy a je -
lölt mi lyen in tel li gens, vagy mennyi re ele gán san ké pez he lyes mon da to kat. Az adott
hely zet ben el fo gad ha tó mon dat ki vá lasz tá sát a be széd kö zös ség már „el vé gez te”, és ez a
szo kás jog a nyelv ta nu ló szá má ra is pa ran cso ló jel le gû. Newmark pél dá i nál ma rad va nem 
ál lít ha tunk meg va la kit az ut cán olyan mon da tok kal, ha rá aka runk gyúj ta ni, hogy: „Egy
gyu fa tu laj do no sa Ön?” (A ma gyar ban hasz ná la tos „Van tüze?” ki fe je zés el fo gad ha tat -
lan len ne an go lul: *Do you have fire?; eset leg: *Do you have illumination?) A mind két
nyelv ben el fo gad ha tó mon da tok kö ré ben vé gül jó for mán csak a „Van gyu fá ja?” (Got a
match?) ki fe je zés nél köt het nénk ki, amely kö zös nek tûn het (mint hogy a ’Do you have a
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light?’ nem az). Ez a vá lo ga tá si fo lya mat az egyén ben azon ban ko ránt sem függ az el vég -
zett dril lek mennyi sé gé tõl, mély sé gé tõl. Newmark te hát azért ha da ko zik, hogy a nyelv ta -
ní tás ba ke rül jön vissza a ter mé sze tes kon tex tus, a szét szag ga tott struk tu rá lis gya kor lat
he lyett az egy be füg gõ, szi tu á ci ó kon ala pu ló tár sal gás. A nyel vi kom pe ten cia és perfor -
mancia Chomsky-féle je len té sei is elõ ke rül nek, va la mint az az õsi prob lé ma is, amely re
va ló já ban az anya nyel vû ek nél is ne héz ma gya rá za tot adni, hogy tud ni il lik az em ber ne
csak azt mond ja, amit tud, ha nem rög tön azt, amit akar. Newmark az után zás és is mé tel -
ge tés õsi nyelv ta nu lá si for má it más vál to za tok ban hasz nál ná, mint a behaviouristák (pl.
sze rep ját szás, dra ma ti zá lás). Az az el kép ze lé se, hogy a nyelv tan, il let ve a tö ké le tes nyelv -
he lyes ség ta nul má nyo zá sa se nem szük sé ges, se nem elég sé ges fel té te le egy nyelv meg ta -
nu lá sá nak, ala po san gon dol ko dó ba ej tet te a szak ma mû ve lõ it.

A funk ci o na li tás és a hasz nos ság ra való tö rek vés má sik je len tõs mér föld kö ve az an -
gol nyelv kom mu ni ka tív nyelv ta na, amely 1975-ben je lent meg (Leech–Svartvik, 1975).
A szer zõk el is me rik, hogy mû vük azon a le író an gol nyelv ta non ala pul, amely az év ti zed s 
ta lán több év ti zed meg ha tá ro zó nyelv le írá sa, és amely nek egy ál ta lán nem vé let le nül
szer zõ tár sai vol tak (Quirk–Greenbaum–Leech–Svartvik, 1972). Mint hogy az ere de ti mû 
több mint ezer ol da lon bir kó zik az an gol nyelv ka te gó ri ák ba kény sze rí té sé vel, ért he tet -
len, hogy mi szük ség volt arra, hogy a szer zõi kvar tett fele pár év vel ké sõbb egy mind össze
há rom száz ol da las mû vel kí sér le tez zen. A ko ráb bi mû ben min den fel lel he tõ, amely egy
klasszi kus aka dé mi ai nyelv le írás tól el vár ha tó, a fe je ze tek cí mei nem okoz nak meg le pe -
tést: az egy sze rû mon dat; az össze tett mon dat; az ál lít má nyi mon dat sza kasz; név más; fõ -
név és az ala nyi mon dat sza kasz; mel lék név és ha tá ro zó szó; elöl já ró szó és elöl já ró sza vas
szó szer ke ze tek; kö tõ sza vak; szó kép zés; hang súly, rit mus, in to ná ció; köz pon to zás stb.

A kí sér let szó fel buk ka ná sa az elõbb na gyon is ta lá ló nak tûn het annyi ban, hogy ilyen -
faj ta nyelv tan nal még nem ta lál koz hat tunk. Leech és Svartvik az elõ szó ban azt ál lít ják,
hogy köny vü ket a már nem kez dõ kül föl di di á kok nak szán ják, aki ket az a kér dés fog lal -
koz tat in ten zí ven, hogy mi ként dol goz hat nák föl úgy nyelv ta ni tu dá su kat, hogy az köz -
vet le nül se gít se a kom mu ni ká ci ót. Íme a funk ci o na li tás és a hasz nos ság fo gal má nak
újabb egy be fo nó dá sa – meg ér zés a szer zõk ré szé rõl, hogy meg érett az idõ arra, hogy a
nyelv le írás év szá zad okon át tö ké le te sí tett klasszi ciz mu sá tól egy adott cél ér de ké ben el -
tá vo lod ja nak. Így csak a könyv utol só egy har ma da az a be tû ren des le író nyelv tan, amely
szó tár sze rû en vissza ke res he tõ, és a vár ha tó an prob le ma ti kus nyelv ta ni té te le ket az elsõ
há rom fe je zet prak ti kus szem pont jai sze rint ma gya ráz za. Eb bõl két rö vid rész az an gol
nyelv vál to za ta i val fog lal ko zik (írott, for má lis vagy in for má lis, szi ge ti vagy ame ri kai an -
gol), il let ve az in to ná ció prob lé má i val. A könyv lé nye gi és egy ben leg hosszabb fe je ze te
(Nyelv tan a tény le ges nyelv hasz ná lat ban) nem a szok vá nyos for má lis rend sze rint tár -
gyal ja a nyel vi je len sé ge ket, nem a szok vá nyos struk tú rák sze rint ha lad. A nyelv ta ni je -
len tés, a nyelv tan se gít sé gé vel pon to sít ha tó je len tés ka te gó ri ái itt sze re pel nek elõ ször,
ame lye ket majd „notion”-öknek ne vez el az an gol al kal ma zott nyel vé sze ti és nyelv pe da -
gó gi ai szak iro da lom. Nyelv ta ni je len tésnek kell for dí ta ni te hát ezt a szak szót, mint hogy
nyelv tan ez a ja vá ból, de nem for mai ol dal ról vizs gá ló dik (he lyes for ma, ki vé tel, rend ha -
gyó ság és ha son lók), ha nem az adott nyelv ta ni mû ve let je len tés be li kö vet kez mé nye it ku -
tat ja. El ma gya ráz za, hogy mi ként kell bán ni nyelv ta ni lag a tár gyak kal, anya gok kal, el vont
fo gal mak kal, azok mennyi sé gé vel; mi ként le het szól ni ró luk ál ta lá ban vagy konk ré tan;
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ho gyan le het az idõ be li vi szo nyo kat nyelv ta ni lag ki fe jez ni, ha idõ pont ról, gya ko ri ság ról,
fo lya mat ról, idõ be li egy más utá ni ság ról van szó. Ugyan így ju tunk majd to vább a tér be li -
sé gek nyelv ta ni meg ne vez he tõ sé gén, az oko kon és a cé lo kon, az esz kö zö kön és mó do -
kon, az össze ha son lí tá so kon és így to vább. A nyelv ta ni ki fej tés mó do za tai azon ban szin t -
úgy bo nyo lód hat nak: az in for má ci ók köz lé se, va ló ság és tév hi tek tár gya lá sa már az
állítás-kérdés-válasz, el uta sí tás és meg erõ sí tés, egyet ér tés és egyet nem ér tés, va ló szí nû -
ség ki fe je zé se stb. ka te gó ri ái kö zött vizs gál gat ja a nyelv tan le he tõ sé ge it, majd ugyan ez
vo nul vé gig az ér zel mi ál la po tok, at ti tû dök, han gu la tok ki fe je zé sén (ér zel mek ki fe je zé -
se, aka rat ki fe je zé se, le he tõ sé gek és kö te les sé gek, má sok be fo lyá so lá sa, tár sal gá sok és
meg szó lí tá sok stb.). A nyelv tan ef fé le, ma ga sabb szin ten tör té nõ in teg rált szem lé le te
kény te len nyi lat koz ni a be szé lõ szán dé ká ról, az egész in ter ak ció cél já ról, a tel jes dis kur -
zus ban vé gig hú zó dó in for má ció cse re ér zé kel he tõ cél kép ze te i rõl. A be széd ben el éren -
dõ, el ér he tõ cé lok szi no ni má ja ként je len nek itt meg a be széd funk ci ók (functions), és ez -
zel az an gol nyelv kom mu ni ka tív nyelv ta ná ban nyel vé sze ti leg is konk ré tan je len nek meg
azok az al kal ma zott nyel vé sze ti fo gal mak, ame lyek szin te víz vá lasz tó vá vál nak egy új
nyelv ta ní tás tan terv el mé le ti el kép ze lé sei kö zött: ez lesz majd a nyelv ta ni je len tés és a be -
széd funk ci ók össze kap csol ha tó sá gá nak so ka kat meg pró bá ló kép ze te. A kér dést úgy is
fel le het ten ni, hogy lé te zik-e va la mi lyen meg fe lel te tés a nyelv ta ni je len té sek és a be -
széd funk ci ók kö zött, mert ha a vá lasz igen, ak kor a nyelv ta nu lást egy ilyen szem szög bõl
is meg kö ze lít het jük. A tan anya go kat – te ma ti kus vagy struk tu rá lis el ren de zés he lyett –
egy ilyen szem szög bõl is fel épít het jük, és így to vább. E kér dés meg vá la szo lá sá ra „A kom -
mu ni ka tív nyelv ta ní tás el mé le te” címû fe je zet ben ke rí tünk sort.

1.2.2. Wilkins jelentõsége

Már az év ti zed ele jén meg fi gyel he tõ, hogy egy fe lõl a nyel vé szek kö ze led nek a nyelv -
ta ní tás prob lé mái felé (Halliday, 1973; Halliday–Hasan, 1976 stb.), más fe lõl a tan könyv -
szer zõk is igye kez nek a leg újabb nyel vé sze ti ered mé nye ket be épí te ni al ko tá sa ik ba (pl.
Abbs, 1975; Ale xan der, 1978; Crystal–Davy, 1975; Jo nes, 1977, 1979; O’Neill, 1976;
Maley–Duff, 1975, 1978, 1979 stb.). Mind egyi kük nél jobb mes ter hár mas azon ban Wil -
kins könyv so ro za ta, amely a leg ér zé ke nyeb ben – és fõ ként fej lõ dé sé ben – lát tat ja a nyel -
vé sze ti el mé le tek és a gya kor la ti nyelv ta ní tás kap cso ló dá si pont ja it (Wilkins, 1972, 1974,
1976).

Elõ ször 1972-ben a „Nyel vé szet a nyelv ta ní tás ban” címû mun ká já ban nyúlt a té má -
hoz, és a ha gyo má nyos ka te gó ri ák mel lett (fo ne ti ka és fo no ló gia, nyelv tan, szó kincs) új -
sze rû en be szél a nyelv tár sa dal mi funk ci ó já ról, a nyelv hez köt he tõ pszi cho ló gi ai je len sé -
gek rõl, hi bák ról, kontrasztivitásról és még más ér zé keny té mák ról. Tu laj don kép pen
vé gig azt kí ván ta meg vi lá gí ta ni, hogy a nyelv ta ní tás tu do má nyos ta nul má nyo zá sa mi lyen
mér ték ben függ a nyel vé sze ti tu dás tól. Ezt a ma sem könnyû kér dést to vább bon col gat ja
az 1974-es, „A má so dik nyelv ta nu lá sa és ta ní tá sa” címû, mind össze nyolc van ol da las, ám
a ko ráb bi nál sok kal ra di ká li sabb köny vé ben. A nyelv ter mé sze tét, vál to za ta it, a nyelv el -
sa já tí tás prob lé má it a nyelv ta nu lás szem szö gé bõl vizs gál ja; kü lön fe je ze tet szen tel a ta -
nu lás pe da gó gi ai és tár sa dal mi kör nye ze té nek, az em be ri té nye zõk nek. Me to di ká já ban
szi go rú alap el ve ket szab, eze ket kö vet ke ze te sen al kal maz za a be széd- és írás ta ní tás kor,
va la mint az ér té si kész sé gek fej lesz té sé ben. Ez a faj ta mo dern gon dol ko dás egye nes
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úton ha lad az 1976-os, ma már le gen dá nak szá mí tó tan terv el mé le ti mû höz, amely elõ -
ször fo gal maz za meg a nyelv ta ni je len tés és az arra épít he tõ nyelv ta ni cur ri cu lum, il let ve
a be széd cé lok kö zöt ti meg fe lel te tés le he tõ sé gét. Et tõl a pil la nat tól a tan anyag-el ren de zés
ko ráb bi alap el ve it, ne ve ze te sen a nyelv ta ni, struk tu rá lis elvû tan ter vet vagy a te ma ti kus,
va la mint a szi tu á ci ó kon ala pu ló tan ter vet egy aránt el vet het nénk. De azt is meg te het jük,
hogy mind ezek meg tar tá sa mel lett ve zet jük be az új nó men kla tú rát, és a tan anyag el ren -
de zé sé ben egy szer re több el vá rás nak is meg pró bá lunk ele get ten ni. Így a régi tan ter vek
„egy szó la mú sá ga” (pél dá ul csak a nyelv ta ni szer ke ze tek sze rin ti el ren de zés) he lyé be va -
ló sá gos po li fó nia lép be an nak ér de ké ben, hogy a cél rend szer nek meg fe le lõ en a tan -
anyag el ren de zé se egy szer re több kri té ri um nak is meg fe lel jen. Nem két sé ges, hogy ez a
több szó la mú ság a tan ter vek és tan anyag ok ké szí tõ i nek mun ká ját jócs kán meg ne he zí tet te.

Wilkins 1976-os mun ká ja, anél kül hogy el ve szí te né el mé le ti tisz tán lá tá sát, már szin te 
ké szen kí nál egy le het sé ges tan terv el ren de zést. A ko ráb bi tu do má nyos mun ká kat is ma -
gá ba ol vasz tó mû ben a szer zõ kis sé tá gab ban ér tel me zi a ’notion’ szó fo gal mát. Eb ben az 
ér tel me zés ben a nyelv ta ni je len tés ka te gó ri á in túl me nõ en ide tar toz nak a be szé lõ szán -
dé kát, at ti tûd jét ki fe je zõ ka te gó ri ák is (pl. a mo da li tás), va la mint a be széd cé lo kat ki fe je -
zõ kom mu ni ka tív funk ci ók is. Egy ilyen ki ter jesz tés ben már ne héz az an go lul is ho má -
lyos szi no ni mi kát kö vet ni (az an gol ban vi szony lag kö ze li je len té sû szó: a ’concept’
fo gal mat je lent – ugyan ez a la tin szó a ma gyar ban más je len tés ár nya la tot vett fel).
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A Wilkins-mû cí mét (Notional Syllabuses) tá gas sá ga mi att ne héz vissza ad ni, hi szen a fo -
ga lom köz pon tú tan terv in kább za va ró, s nem vi lá gos sá got te remt. Még leg in kább a „je -
len tés köz pon tú tan ter vek” tük röz het va la mit a szer zõi szán dék ból. A há rom ka te gó ria
vi szont va ló ban be köl tö zött az új tí pu sú nyelv ta ní tás tan ter vi el kép ze lé se i nek ta xo nó mi á -
já ba, bár maga Wilkins is ne he zen tud sza ba dul ni at tól az el vá rás tól (mint hogy ez nem is
szük sé ges), hogy a tan ter vek nek to vább ra is kell le gyen egy ter mé sze tes szi tu á ci ó kat fel -
öle lõ di men zi ó ja. Ahogy egy-egy új el mé let gyak ran egy ko ráb bi ta ga dá sa ként jön lét re,
az új úton já rók gyak ran rá kény sze rül nek, hogy azt hang sú lyoz zák, ami leg in kább meg -
kü lön böz te ti õket a ko ráb bi tól: szem ben az ad di gi formacentrikus struk tu rá lis elv vel, itt
egy sze man ti kai ala pú el ren de zés rõl van szó. Ez per sze nem je lent nyelv tan ta lan sá got.
Wilkins hossza dal ma san rész le te zi, hogy a nyelv ta ni je len tés ka te gó ri á i ban mi ként le het
ki fe jez ni az idõ vi szo nyo kat (idõ tar tam, gya ko ri ság, egy más után kö vet ke zés stb.). Így az
eu ró pai nyel vek ta ní tá sá ban az abszt rakt je len té sek szint jén nem ele gen dõ a je len, jövõ,
múlt meg kü lön böz te tés, he lyet te a kö vet ke zõ lo gi kai je len té sû nyelv ta ni ka te gó ri á kat
(notions) ajánl ja (7. ábra).

A finn ugor nyel vek re jel lem zõ irány hár mas ság gal szem ben ez a rend szer ige idõk se -
gít sé gé vel ké pes fi no mabb je len tés be li ál la po to kat ki fe jez ni (amely gon do kat is okoz a
ma gyar ajkú nyelv ta nu ló nak). A nyelv ta ni je len tés to váb bi ka te gó ri ái kö zött ott ta lál juk
a mennyi sé gi és a szá mos ság ra vo nat ko zó ki fe je zé se ket, a tér be li di men zi ók, a hely és
a mozgás ki fe je zé se it csak úgy, mint a mon da ton be lü li lo gi kai vi szo nyo kat, ame lyek ben
a szer zõ rész ben az eset gram ma ti ka ter mi no ló gi á ját hasz nál ja.

Mint ahogy már em lí tet tük, a ’notion’ szó fo gal má nak ki ter jesz té sé vel a szer zõ itt tár -
gyal ja a mo da li tás kü lön fé le vál to za ta it, amennyi ben a szük sé ges ség, a le he tõ ség vagy le -
he tet len ség, a meg en ge dés és til tás ha gyo má nyos ka te gó ri á it ide vesszük. Wilkins új sze rû 
ki fe je zé se ket ta lál a bi zo nyos ság, az el kö te le zett ség, a szán dék kü lön fé le fo ko za ta i ra, és
ér ve lé se könnyen el fo gad ha tó ab ban a te kin tet ben, hogy eze ket a ka te gó ri á kat is a nyelv -
ta ni je len tés meg nyil vá nu lá sa i nak te kint sük. Ne he zebb a hely ze tünk az zal az osz tá lyo -
zás sal, amely eb ben a mun ká ban a kom mu ni ka tív funk ci ó kat szin túgy a ’notion’ ki fe je zés 
ha tá lya alá so rol ja. Anél kül, hogy ta gad nánk a nyelv ta ni ság és a le xi kai meg ol dá sok kö -
zöt ti tit kos át já rók lé tét, az olyan funk ci ók ki fe je zé sé ben, mint pél dá ul a rá be szé lés, a jó -
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7. ábra: A nyelv ta ni je len té sek ka te gó ri ái: idõ vi szo nyok (Wilkins, 1976: 28)
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vá ha gyás, a meg íté lés, a hely te le ní tés, és így to vább, a szó kincs el vû ség lep le zet le nül át tö ri
a nyelv ta ni je len tés ka te gó ri á i nak fa lát. Ta lán ép pen ez az oka an nak, hogy a kom mu ni -
ka tív nyelv ta ní tás ké sõb bi tan ter ve it nem a Wilkins ja va sol ta név vel il let ték (notio nal
syllabuses), ha nem a ma már köz hely nek szá mí tó (functional-notional) el ne ve zést hasz -
nál ták. Ez azt je len ti, hogy Wilkins ere de ti ka te gó ri á i ból (nyelv ta ni je len tés, mo da li tás,
kom mu ni ka tív funk ció) csak ket tõ ho no so dott meg a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ter mi -
no ló gi á já ban. Né mi leg a gya kor lat ha tá sa is meg mu tat ko zik eb ben az el ren de zés ben, hi -
szen a ta ná rok ép pen a be széd funk ci ók ta ní tá sá nak szük sé ges sé gét fog ták fel a leg -
könnyeb ben, míg a ’notion’ szó val fém jel zett ka te gó ria je len té se nem csak abszt rakt nak,
ha nem egy szer smind ho má lyos nak is tûnt. Kez det ben ez a ho mály Ma gyar or szá gon oda
ve ze tett, hogy töb ben azt gon dol ták (és ilyen ta ná rok még min dig van nak), hogy a kom -
mu ni ka tív nyelv ta ní tás nyelv tan men tes sé get je lent. Mind ezek el le né re bíz vást ál lít hat -
juk, hogy Hymes, Halliday, Hasan, Widdowson és más nyel vé szek a nyelv ta ní tá si szak ma 
szá má ra túl zot tan el vont el kép ze lé se it Wilkins for dí tot ta le és fej lesz tet te to vább a
nyelv pe da gó gia szá má ra. Wilkins mun kás sá gá val pár hu za mo san, rész ben õt is érin tõ en,
egy szer re több, na gyon is gya kor la ti as nyelv ta nu lást szer ve zõ pro jekt fu tott az Eu ró pa
Ta nács égi sze alatt. Mi e lõtt azon ban e má sik nagy szak mai (és ter mi no ló gi át te rem tõ)
vo nu lat tal meg is mer ked nénk, tér jünk vissza egy fe je zet ere jé ig egy olyan szer zõi gár da
mû ve i nek ér té ke lé sé re, amely nek dön tõ sze re pe van ab ban, hogy a kom mu ni ka tív nyelv -
ta ní tás for ra dal ma a szak ma kép vi se lõ i ben elõ ször tu da to sult.

1.2.3. Az új irányzat felismeri önmagát

A het ve nes évek de re ká tól a nyelv ta ní tás ban érin tett ki adók egy re több olyan al kal ma -
zott nyel vé sze ti és nyelv pe da gó gi ai mun kát ad tak köz re, amely a tan anyag ok ban fi zi ka i lag
is ér zé kel he tõ szem lé let vál tá so kat ma gya ráz ta. Bár a szer zõk ma guk is so kat pub li kál tak a
kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ról, a leg ha tá so sabb mû ve ket mint könyv szer kesz tõk je gyez -
ték (Brumfit–Johnson, 1979 vagy Johnson–Morrow, 1981). Min den kép pen ebbe a kör be 
so ro lan dó Littlewood is, aki rö vid, cél ra tö rõ és igen sok gya kor la ti meg ol dást is ja va so ló
mo nog rá fi á i val hoz ta kö zel a nyelv ta nár ok hoz a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ügyét (Little -
wood, 1981, 1984). Lé nye gé ben Littlewood volt az, aki 1981-es köny vé ben (A kom mu ni -
ka tív nyelv ta ní tás: be ve ze tés) elõ ször fog lal ko zott az zal, hogy rend szer sze rû en tár ja föl a 
kom mu ni ka tív szem lé let tan tárgy-pe da gó gi ai, me to di kai kö vet kez mé nye it. Tö rõ dött az
át me ne tek kel is: mi ként le het a ha gyo má nyos struk tu rá lis gya kor lás ból jelentésgazdag,
funk ci o ná lis cé lo kat is fi gye lem be vevõ, szo ci á lis ár nya la to kat is köz ve tí tõ ak ti vi tás for -
má kat ki ala kí ta ni. Rész le te sen tár gyal ta, hogy a kom mu ni ka tív osz tály ter mi mun ká ban
a ta nu ló-köz pon tú ság a kí vá na tos, így a ta nár sze re pé nek vál to zá sa i ra is ki tért. Nem rej -
tet te véka alá azo kat a ne héz sé ge ket sem, ame lye ket az osz tály ter mi kö tött sé gek mi att a
kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás is ne he zen küsz öböl ki. Az új el já rá sok ra tör té nõ át ál lás ban
át me ne ti ál la po to kat is fel té te lez (kvázikommunikatív vagy prekommunikatív gya kor la -
tok). Mind ezen eré nyek mel lett még is Brumfit és Johnson, il let ve Johnson és Morrow
vá lo ga tá sai mel lett tesszük le a ga rast: elõ nyük ép pen az, hogy nem „emész tik meg” az
anya got he lyet tünk, ere de ti szer zõ ket ál lí ta nak a szín pad ra (ma gu kat is be le ért ve). A két 
kö tet va ló di kör pa no rá ma, a táj ban azok kal az el mé le ti és al kal ma zott nyel vé sze ti, nyelv -
ta ní tá si és ta nu lás szer ve zé si lát vá nyos sá gok kal, ame lyek ih le té ben a nyolc va nas évek be
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be le fog hat tunk. Bár az ed dig em lí tett szer zõk kö zül kü lö nö sen Brumfit (Brumfit–
Finocchiaro, 1983; Brumfit, 1984) tar tal mas ku ta tá so kon ala pu ló, rész le te sebb és jól át -
te kint he tõ mû ve ket adott köz re, a szak mai-ter mi no ló gi ai át tö rés a fent em lí tett szer zõk
köz vet le nül 1980 elõtt vagy után írott mun ká i nak kö szön he tõ.

1.3. A kommunikatív nyelvtanítás más országokban

Köz is mert, hogy az an gol nyelv nem a hu sza dik szá zad ban vált nem zet kö zi vé, így a ta -
ní tá sa irán ti igény a szi get la kók tól misszi o ná ri u si mun kát kö ve telt. Bengáliában West,
Ja pán ban Palmer és Hornby ve tet te meg az an gol nyelv ta ní tás alap ja it, és a há bo rú kat
kö ve tõ en (meg köz ben) az an gol nyelv pe da gó gia nem zet kö zi leg ke re sett áru cik ké vált.
Egész ta nár ge ne rá ci ók hagy ták el Ang li át (kö zü lük so kan úgy, hogy so sem tér tek vissza), 
hogy tan tárgy-pe da gó gi ai el kép ze lé se i ket ide gen or szá gok ban is ki pró bál ják. Mi köz ben
a vi lág já rók sor sa op ti miz mus és gond ta lan ság, két ség beesés, majd le te le pe dés kö zött
osz cil lált, a szak ma meg te rem tet te vi lág kö rü li szer ve ze te it, és a brit nyelv pe da gó gia
misszi o ná ri u sai eu ró pai és vi lág kö rü li, már nem csak nyel vi, ha nem po li ti kai, gaz da sá gi
vagy ép pen mi nõ ség biz to sí tá si pro jek tek be in teg rá lód tak. Re gé nyes tör té ne tét ad hat -
nánk en nek az ön ként vál lalt emig rá ci ó nak, cé lunk itt most csak annyi, hogy fel hív juk a
fi gyel met arra, hogy még sem csak a bri te ké a vi lág. Más or szá gok is, je le sül az Egye sült
Ál la mok, ki fej lesz tet ték a ma guk kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá sát.

A hat va nas évek leg na gyobb ha tá sú, el mé le ti leg egy sé ges nyelv pe da gó gi á ját is ezen a
föld ré szen ké szí tet ték (Mackey, 1965). Nem sok kal ez után a Har vard Egye tem ké sõb bi
pro fesszo ra, a nyelv ta ní tás kér dé sei iránt élénk ér dek lõ dést mu ta tó pszi cho ló gus és nyel -
vész, W. Rivers írt si ke res nyelv pe da gó gi át. Va ló já ban en nek a könyv nek az 1978-as vál -
to za ta (Rivers–Temperley, 1978) már jól ér zé kel te ti azo kat a szem lé le ti vál to zá so kat,
ame lyek a nyelv pe da gó gi á ban le zaj lot tak. Rivers, aki mind ed dig az egyik leg ki vá lóbb
mû vet írta a pszi cho ló gia és a nyelv ta ní tás kap cso la tá ról (Psychology and the language
teacher, 1964), 1983-as mo nog rá fi á já ban úgy lép elénk a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás tel -
jes fegy ver ze té ben, hogy ko ráb bi el ve it sem kell meg ta gad nia (Ter mé sze tes kom mu ni -
ká ció a cél nyel ven: el mé let és gya kor lat a nyelv ta ní tás ban, 1983). Még sem övé az el sõbb -
ség. Savignon 1972-es cik ké ben már így hir det te ma gát: „Kom mu ni ka tív kom pe ten cia:
egy kí sér let az ide gen nyel vek ta ní tá sá ban.” Ta pasz ta la ta it leg tel je seb ben több mint tíz
év múl va meg je lent, ta nár kép zés re is jól hasz nál ha tó mo nog rá fi á já ban tet te köz kinccsé
(Savignon, 1983 – Kom mu ni ka tív kom pe ten cia: el mé let és osz tály ter mi gya kor lat).
A monográfiához egy év vel ké sõbb gaz dag ol vas mány tár, af fé le for rás kö tet csat la ko zott
(Savignon–Berns, 1984).

Savignon ma már úgy lát ja, hogy a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá si irány a nyel vé szet, a
pszi cho ló gia, a fi lo zó fia, a szo ci o ló gia és a ne ve lés tu do má nyi ku ta tás ta lál ko zá sá ból jött
lét re. Szá má ra a kom mu ni ka tív kom pe ten cia a cél kép zet; a fo ga lom ki ala kí tá sá hoz leg -
in kább Habermas (1970), Hymes (1971) és Jakobovits (1970) já rul tak hoz zá. A gya kor lat -
ban Savignon a fel nõt tek nek szánt fran cia kur zu so kon az anya nyel vi kul tu rá lis nor má kat
vet te fi gye lem be, azt az au ten ti kus sá got kí ván ta el ér ni, amely a be fo ga dó be széd kö zös -
ség nek meg fe lel. Mi vel az au di o vi zu á lis anya gok meg fe le lõ kon tex tu so kat kí nál tak, és a
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szi tu á ci ók dra ma ti zá lá sa is be vett szo kás volt, vé gül az ere de ti CREDIF-tananyagokat
ala kí tot ták át (Voix et Images de la France). Savignon a la bor dril lek, nyelv ta ni tesz tek,
dialógusfelmondások vagy a nyelv ta ni hi bák ja vít ga tá sa he lyett a tény le ges in ter ak ciót
ve szi cél ba, hi szen a kom mu ni ka tív kom pe ten ci át a je len tés meg ér té sé nek és meg ér te té -
sé nek fok mé rõ je ként ke zel te. Savignon ne vé hez fû zõ dik az in ter ak ci ók tem pó já hoz al -
kal maz ko dó, a fon tos fej le mé nye ket el nem mu lasz tó, az ide gen aj kút se gí tõ stra té gi ák -
nak (coping strategies) a be épí té se a prog ram ba (pél dá ul in for má ció ké ré se, to váb bi
fel vi lá go sí tás ké ré se, a kö rül írá sok hasz ná la ta). A ké sõb bi ek so rán ez a ka te gó ria Canale 
és Swain (1980) hí res sé vált kom mu ni ka tív kom pe ten cia mo dell jé ben stra té gi ai kom pe -
ten ci a ként je lent meg. Savignon el is me ri a ro kon és kri ti kai tu do má nyok ha tá sát a kom -
mu ni ka tív nyelv ta ní tás ki ala ku lá sá ban, ugyan ak kor hang sú lyoz za, hogy az új irány zat
leg fon to sabb fej le mé nye a ta nu ló-köz pon tú ság, amely egé szen ad dig ter jed het, hogy a
ta nu ló meg ha tá roz za a tan anya got. Azt vi szont vi lá go san lát ja, hogy a tan ter vi vál to zá -
sok szel le me nem min den kit érin tett meg: olya nok is akad nak, akik meg õriz ték az
audiolingvális és az au di o vi zu á lis mód sze rek jel leg ze tes fo gá sa it. Ta ní tá suk ban csak
annyi az új don ság, hogy a pár mun ka vagy a kis cso por tos mun ka osz tály ter mi le he tõ sé ge it
is ki hasz nál ják – et tõl azon ban ta ní tá suk nem te kint he tõ a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás
ré szé nek.

Az an gol szász nyelv pe da gó gia hang sú lyo zá sa ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy a
szin tén rend kí vül je len tõs fran cia vagy né met nyelv pe da gó gia csak epi gon sze re pe ket ját -
szott vol na a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ki ala kí tá sá ban. Né met or szág ban jöt tek lét re
pél dá ul azok a rend szer sze rû en fel épí tett gya kor lat so rok, ame lyek már a kom mu ni ka tív
nyelv ta ní tás szel le mé ben a be széd kö zös ség ál tal el fo ga dott je len té se ket és a hoz zá juk
tar to zó nyelv ta ni szer ke ze te ket kap csol ták össze. A lán co la tok ba ren de zett gya kor lat so -
rok, ame lye ket ta ná ri to vább kép zé se ken pró bál tak ki, le he tõ vé tet ték az egyé ni vá lasz -
tást: ki je löl het ték azt az egyén re sza bott ös vényt, amely a kí vánt cél hoz el ve zet (mint ha
csak a böl cses ség pa lo tá já hoz ve ze tõ út kö szön ne vissza Comenius el kép ze lé sei kö zül).
A gya kor la tok ki dol go zá sát Piepho vé gez te (Piepho, 1974), mun ká ját ké sõbb Candlin is
tá mo gat ta (Candlin, 1978). Ugyan ek kor Fran cia or szág ban a leg je len tõ sebb ku ta tó köz -
pont a Nan cyi Egye te men lét re jött CRAPEL (Cent re de Recherches et d’Aplications
Pédagogiques en Langues), amely nek ak ko ri ve ze tõ je, Holec (1979) fõ ként a kom mu ni -
ka tív nyelv ta ní tás sal, az au to nóm nyelv ta nu lás sal, a kul tú rák kö zöt ti kom mu ni ká ci ó val
és ta nu lá si stí lu sok kal fog lal ko zott. Hosszú távú vagy na gyon el mé le ti ku ta tá sok he lyett
in kább a rö vid távú ak ció ku ta tás jel le gû pro jek tek ben je les ked tek, fõ ként az an gol, spa -
nyol és né met nyelv ta ní tá sát il le tõ en, de a fran cia mint má so dik vagy ide gen nyelv ta ní -
tá sá nak prob lé má it is ku tat ták.

A vén Eu ró pa pri má tu sát a vál to zá sok elõ idé zé sé ben azon ban más kül sõ kény szer
biz to sí tot ta; eh hez a brit funkcionalista nyel vé szet je len lé te nem lett vol na ele gen dõ.
A Közös Piac or szá ga i ba irá nyu ló bevándorlóáradat, a ven dég mun kás ok hada arra kész -
tet te az egy más kö zött át jár ha tó ha tá ro kat fenn tar tó or szá go kat, hogy nyelv ta ní tá si el vá -
rá sa i kat, a vá gya kat és a meg al ku vá so kat, va la mi egy sé ges és fõ ként mû kö dõ rend szer be
fog lal ják. Ezek nek a mun ká la tok nak állt az élé re az Eu ró pa Ta nács.
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1.4. Az Európa Tanács modern nyelvekre irányuló kutatásai, projektjei 

Az Eu ró pa Ta nács, amely nek kor má nyok fö lött álló el hi va tott sá gát itt most nem
rész le tez zük, a hat va nas évek ele je óta fog lal ko zik az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak prob lé -
má i val (még pe dig a Kul tu rá lis Együtt mû kö dés Ta ná csá nak se gít sé gé vel CDCC). Az
elsõ ilyen na gyobb pro jekt az au di o vi zu á lis mód szer ki fej lesz té sét és el ter jesz té sét se gí -
tet te a CREDIF-központ köz re mû kö dé sé vel. A leg utób bi ha son ló pro jekt az eu ró pai
kö zös nyel vi ke ret rend szer és a nyel vi portfóliók meg te rem té sé vel fog lal ko zott. A ket tõ
kö zött el telt negy ven év ben az Eu ró pa Ta nács pro jekt jei je len tõs mér ték ben át for mál ták 
a kon ti nens nyelv ta ní tá si tér kép ét, el vá rá sa it, és si ke rült kon szen zust el ér ni ük a hosszú
távú cé lok ki je lö lé sé ben, a vál to zó igé nyek fel mé ré sé ben egy aránt. Té mánk szem pont já -
ból a het ve nes évek ele je az iz gal mas idõ szak; ek kor kel lett ugyan is egy ku ta tó cso port -
nak ki für kész nie, hogy mi ként le het ne egy, az egész Eu ró pá ra ér vé nyes nyelv ta nu lá si kö -
ve tel mény rend szert fel ál lí ta ni, ame lyek ben az egyes szin tek, ta nu lá si egy sé gek el vég zé se 
hi te le sen el len õriz he tõ, más or szá gok kal csereszabatosítható. A ku ta tás igény fel mé ré -
se ken (szük ség let elem zés) ala pult, fel ál lí tot ta a be széd funk ci ók és a nyelv ta ni je len té sek 
össze füg gé sén ala pu ló új tan ter vek cél rend sze rét, és a kreditálható tan egy sé gek meg al -
ko tá sá val le he tõ vé tet te a per ma nens nyelv ta nu lást (és vele a bár mely or szág ban azo nos
szin ten be in dít ha tó új ra kez dést). Trim (1980) és mun ka tár sai a tan egy sé gek bõl álló szin -
tek nek a rend sze rét az an go lon kí vül a fran cia, a né met és a spa nyol nyelv re is ki dol goz -
ták. Tan terv el mé le ti, majd na gyon is gya kor la ti ku ta tá sa ik nem csak az egy sé ges kö ve tel -
mény rend szer ki ala ku lá sát, ha nem a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá si irány ki fej lõ dé sét és
el ter je dé sét is se gí tet ték. Az át te kin tést kö ve tõ en lás sunk né hány rész le tet is.

A het ve nes évek Eu ró pa ta ná csi mun ká já nak leg na gyobb eré nye az a szem lé le ti vál -
to zás, amellyel az úgy ne ve zett „kü szöb szin tet” (threshold level) lét re hoz ták. A cél egy
olyan nyel vi vi sel ke dés le írá sa és rész le te zé se volt, amely egy multikulturális vi lág ban
mint ide gen nyel vi re per to ár lel tár ként el fo gad ha tó, és amely azt jel zi, hogy a nyelv hasz -
ná ló a be széd kö zös ség ál tal meg te rem tett nor mák sze rint ké pes el ér ni cél ja it: tud ja,
hogy mi hez kezd jen a nyelv vel. Eh hez olyan faj ta tu dás ra is szük ség van, hogy egy adott
hely zet ben mit le het, mit sza bad vagy mit nem sza bad mon da ni. Ez nem az a faj ta tu dás,
mint ami re ko ráb ban a nyelv ta ní tás leg több tör té ne ti mód sze re irá nyult, hogy tud ni il lik
adott idõ egy ség alatt nyel vi leg csu pa he lyes mon da tot ejt sük ki (vagy ír juk le). Ez a faj ta
au to ma tiz mus szük sé ges, de nem elég sé ges fel té tel a (le het sé ges mon da tok kö zöt ti) vá -
lo ga tás hoz. A ki vá lasz tás alap ja egy olyan szem pont rend szer, amely ben a szi tu á ció, a
szi tu á ció sze rep lõi, a kö rül mé nyek, a le het sé ges sze re pek és té mák mint egy pa ran cso ló
jel le gû ek. A leg in ten zí vebb tár sal gás sod rá ban is ér zé kel jük eze ket a kö tött sé ge ket: fér -
fi-, nõi, gyer mek- stb. sze re pek; a fa gyos for má lis tól az in for má lis, eset leg az in tim re gisz -
te rek; a fi zi kai kör nye zet; a szocio- és pszicholingvisztikai kö vet kez mé nyek kel járó kul -
tu rá li san ér zé keny for ga tó köny vek; a part ner vagy part ne rek fel té te le zett tu dás szintje
és így to vább. Ezek bõl, és még ha son ló kö tel mek bõl áll össze az anya nyel vû szá má ra szi -
lárd nak tûnõ me der, amely a nem szû nõ in for má ció ára da tot, a kom mu ni ká ció höm pöly -
gé sét za bo láz za. A nyelv mû vé sze szá má ra en nek a vá lo ga tás nak a fi nom sá gai több száz
szem pont ból álló rend szer ré duz zad hat nak, hi szen a mû vé szi vá lo ga tás vég ered mé nye: a 
stí lus va la kit azo no sít, a szer zõ nyel vi vi sel ke dé se ez ál tal vá lik hi te les sé.
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Trim és mun ka tár sai azt is fel is mer ték, hogy szem lé let vál to zást csak úgy ér het nek el
a nyelv ta nu lók és nyelv ta nár ok kö ré ben, ha ezt a bo nyo lult ka te gó ria tant a vég le te kig le -
egy sze rû sí tik. A szo ci á lis sze repek ka te gó ri á ban pél dá ul csak két alap hely ze tet tár gyal -
tak: ide gen be szél ide gen nel, vagy ba rát be szél a ba rát tal – in kább ezen be lül pró bál tak
al cso por to kat fel ál lí ta ni (pél dá ul ma gán sze mély és hi va tal nok, or vos és pá ci ens az elsõ
ka te gó ri á ban, vagy kér de zõ és vá lasz adó egy más di men zi ó ban). Ugyan így kor lá toz ták a
pszi cho ló gi ai sze repeket is (sem le ge sek vagy egyen lõk be szél ge té se, együttérzõ vagy el -
len sé ges szó vál tás).

Azt is fel kel lett tér ké pez ni, hogy a be szé lõ mi lyen hely ze tek ben, mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött, mi lyen té mák ban hasz nál ja majd a nyel vet. A ko rai le írá sok kö zül Richte -
rich (1972) ta xo nó mi á i ból ke rült be leg több a rend szer be. Csak úgy mint a szo ci á lis sze -
re pek vagy at ti tû dök le írá sa i nál, itt is le egy sze rû sí té sek kel kel lett kö vet he tõ vé ten ni ük a
rend szert. A föld raj zi he lyek meg ha tá ro zá sá ban pél dá ul csak há rom ka te gó ria van: sa ját
or szág; az az or szág, ahol a cél nyel vet anya nyelv ként hasz nál ják; más or szá gok, ahol a
cél nyelv nem anya nyelv. A fi zi kai hely szí nek lát szó lag két ka te gó ri á ból áll nak (a sza bad -
ban vagy zárt tér ben). A tény le ges hely szí nek fel so ro lá sa kor azon ban a szer zõ már kény -
te len te ma ti kus ság ra em lé kez te tõ ren de ket vág ni (pél dá ul vá sár lá sok, ét ke zé sek, szál lás,
köz le ke dés, val lás gya kor lás stb. hely szí nei). Eb bõl is lát ha tó, hogy mind a nyelv ta ní tá si
anya gok, mind a nyelv vizs ga anya gok ese té ben kény te le nek va gyunk li mi tál ni a való vi lág 
le xi ká ban is tük rö zõ dõ vir tu á lis vég te len sé gét. Richterich elõbb idé zett mû vé ben a kö -
vet ke zõ té mákat ja va sol ja (a fel so ro lás nem tel jes): idõ já rás, ide gen nyelv, szol gál ta tás,
étel- és ital vá sár lás, is ko lá zás, egész ség ügy, em be rek köz ti kap cso la tok, uta zás, szak mák
és a ke res ke de lem, sza bad idõ és szó ra koz ta tás, egy sze mély vagy sa ját ma gunk be mu ta -
tá sa stb.).

Vál toz tak te hát a nyelv ta ní tás cél jai, ne ve ze te sen az ed dig fel so rolt szem pont ok a fel -
hasz ná lás kö rül mé nye i re irá nyí tot ták a fi gyel met. A vál toz ta tá sok nak egy má sik gyúj tó -
pont ja a be széd funk ci ók, va gyis az a cél rend szer, amely nek el éré sé re a nyelv hasz ná lat
se gít sé gé vel tö re ked he tünk. Ter mé sze te sen a be széd funk ci ók is át es tek a kü lön fé le osz -
tá lyo zá si kí sér le te ken (Wilkins, 1974, 1976; Van Ek, 1979 stb.). Ezek nél a be so ro lá sok nál
is meg le he tõ sen két ség beesett erõ fe szí té sek rõl van szó, hi szen van nak olyan nyel vé szek,
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9. táb lá zat: A be széd funk ci ók osz tá lyo zá sa (Van Ek, 1979)

In for má ció szer zé se és in for má ció
nyúj tá sa

sze mé lyek, tár gyak, dol gok stb. azo no sí tá sa, kér de zés, 
hely re iga zí tás, „tu dó sí tás” sze mé lyek rõl, ese mé nyek rõl

Ér tel mi ál la po tok ki fe je zé se vagy ki ta -
lá lá sa

egyet ér tés és egyet nem ér tés, aján lat, meg hí vás stb.
el fo ga dá sa és vissza uta sí tá sa stb.

Ér zel mi ál la po tok ki fe je zé se vagy ki ta -
lá lá sa

öröm és bá nat, meg le pe tés, re mény, szán dé kok stb.

Er köl csi ál la po tok ki fe je zé se és ki ta lá -
lá sa

men te ge tõ zés, jó vá ha gyás vagy hely te le ní tés ki fe je zé -
se stb.

Dol gok el vé gez te té se rá be szé lés, ta nács adás, fi gyel mez te tés, fe nye ge tés stb.

A tár sa dal mi kap cso lat tar tás ka te gó ri ái üd vöz lés és bú csúz ko dás, fi gye lem fel kel tés, fel kö -
szön tés stb.



akik a be széd funk ci ók szá mát sok ezer re be csü lik – ez zel szem ben a ka te go ri zá lá sok ba
ál ta lá ban né hány száz, egy-egy nyelv könyv be pe dig csak né hány tu cat jut. Van Ek hat ka -
te gó ri á ja azért vált kü lö nö sen nép sze rû vé, mert a szer zõ alig ha nem a ta nít ha tó ság szem -
pont ja it is la tol gat ta a vá lo ga tás ban.

Eh hez ké pest egy-egy nép sze rû tan könyv, mint pél dá ul Watcyn-Jones „Impact” címû
tan köny ve (Penguin, 1979) a kö vet ke zõ nagy té ma kö rök ben ta nít ap róbb be széd funk ci ó kat:

• szo ci a li zá lás (min den na pi tár sal gás);
• kér dés és kér dés fel te vés;
• út ba iga zí tás;
• kez de mé nye zés, ja vas lat té tel;
• ked vel, nem ked vel, elõny ben ré sze sít;
• meg hí vás (el fo ga dá sa, vissza uta sí tá sa stb.), rá be szé lés;
• kö ve te lés és aján lat te vés, en ge dély ké rés;
• vé le mé nyek ki fe je zé se;
• prob lé mák és ta nács adás;
• bi zo nyos ság és bi zony ta lan ság ki fe je zé se;
• meg bá nás és kri ti zá lás;
• men te ge tõ zés és bo csá nat ké rés;
• jö võ re vo nat ko zó ter vek és szán dé kok stb.

Bár a fel so ro lás hosszú nak tû nik, a tan könyv ben ta ní tott funk ci ók össze tett sé ge és
rész le tes sé ge messze el ma rad Van Ek el vá rá sa i tól.

Amennyi ben kö ze lebb rõl meg vizs gá lunk egy-egy ilyen funk ci ót, lát hat juk, hogy a ta -
nít ha tó ság ér de ké ben mind egyi kük vé ges szá mú, lo gi ka i lag egy más ra épü lõ, ál ta lá ban
egy re ne he zeb bé váló al cso port ok ra bom lik a tan könyv író szán dé ka sze rint. A di dak ti kai 
szük ség sze rû ség kény te len a meg ta ní tan dó anya got vé ges sé va rá zsol ni, eset leg lo gi kus
rend be tö mö rí te ni ab ban az eset ben is, ha ezek a sa já tos sá gok az adott funk ci ó nak tá vol -
ról sem jel lem zõ vo ná sai. Ilyen ke gyes csa lá sok ra a nyel vi tar ta lom el sa já tít ta tá sá ban is
rá kény sze rü lünk (pél dá ul szó kincs ta ní tás). Az a kér dés azon ban min den nagy ta pasz ta la tú 
nyelv ta nár ban fel me rül, hogy mi ért len ne könnyebb a nyelv be a sok ezer funk ció irá nyá ból 
be ha tol ni. Ezek hez ké pest a nyelv tan vé ges nek és meg fog ha tóbb nak tû nik. Az ilyes faj ta
végességképzet min den nyelv ta nu lás ban il lú zió, a meg ol dás pár hu za mos sá gok ból, több -
irá nyú meg kö ze lí té sek bõl áll (amely re egyéb ként a maga mód ján mind Sweet [1899], mind 
Palmer [1917] már kis sé ko ráb ban utalt). Ké te lyek ter mé sze te sen mind vé gig vol tak, és az -
óta is van nak. A szem lé let vál tás még is le zaj lott, és lé nye ge va ló já ban az volt, hogy a ta ná -
rok kezd ték úgy vá lo gat ni a nyel vi for má kat, hogy azok mire hasz nál ha tók, mire szol gál -
nak. A di á kok szá má ra is meg vi lá go sod ha tott, hogy egyes nyel vi for mák több fé le cél ra is
hasz nál ha tók, de az is, hogy egy-egy nyel vi cél ér de ké ben egy szer re több fé le nyel vi meg ol -
dás is le het sé ges. Ez a nyel vi meg vi lá go so dás, va gyis, hogy nincs egy az egy ben meg fe le lés a 
nyel vi for mák és az el éren dõ funk ci ók kö zött, már ön ma gá ban véve is for ra dal mi, és egy
más faj ta tan ter vi sze lek ci ót in dít el. Ez a kor szak meg vál toz tat ta a pe da gó gi ai nyelv tan ok
ter mé sze tét is: a funk ci o ná lis szem pont ból hasz nos, il let ve a nyelv ta ni je len tést jel leg ze te -
sen kép vi se lõ for mák ta ní tá sa el sõbb sé get él ve zett.

Az elõz mé nyek eme bõ sé ges tag la lá sát kö ve tõ en rá tér he tünk a kom mu ni ka tív nyelv -
ta ní tás el mé le té nek és gya kor la tá nak tár gya lá sá ra.
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2. A kommunikatív nyelvtanítás elmélete

2.1. Nyelvszemléleti változások

Né hány al fe je zet tel ko ráb ban ar ról szól tunk, hogy a het ve nes évek ben a tan tárgy-pe -
da gó gi ai le he tõ sé gek gaz dag sá ga, a nö vek võ tan anyag pi ac, a nyelv ta nu lók ta nu lás- és
tel je sít mény-köz pon tú sá ga egy faj ta kiegyensúlyozottságérzetet kelt he tett a rá ter mett
nyelv pe da gó gu sok ban. A bel sõ ké te lyek ere de ti leg a behaviourista és men ta lis ta el gon -
do lá sok el lent mon dá sa i ból fa kad tak, amely eket a hu ma nisz ti kus-pszi cho lo gi zá ló mód -
sze rek sze líd sé ge, osz tály ter mi for ra dal ma és re la tív nyel vi igény te len sé ge sem volt ké pes
tompítani. A két el gon do lás ugyan is (az em pi ris ta be ha vi o u riz mus és a ra ci o na lis ta
mentalizmus) szö ges el len tét ben állt egy más sal. Tör tén tek ugyan kí sér le tek a két irány -
zat össze há za sí tá sá ra (Bolinger, Carroll, Corder, Finocchiaro stb.), de az ér ve lé sek és a
bi zo nyí tá sok mind két irány ból el akad tak. (Mert hogy igaz, hogy még anya nyel vünk mon -
da ta it sem „kon di ci o nál hat ták” kielégítõen gyer mek ko runk ban – ugyan ak kor túl misz ti -
kus, hogy a nyelv tu dás csak úgy ki pat tan a nyel vet ta nu ló agyá ból. To váb bá az a
behaviourista kon cep ció, hogy a nyelv tár sa dal mi kör nye zet ben kon di ci o nált ref lex, nem 
bi zo nyult té ves nek – ugyan ak kor a kre a ti vi tás nak és a ge ne rá lás nak is van nak kény szer -
pá lyái. Egy sza bály ki kö vet kez te té se olyan, mint ha be mu tat tak vol na egy ide gent: leg kö -
ze lebb fel is me rem, de nem is me rem. Nem csak meg ér tés re, be gya kor lás ra is szük ség van
– ugyan ez a fo lya mat for dí tott irány ban is igaz stb.)

Más fe lõl vi szont fel kel lett is mer ni, hogy a kor társ nyelv pe da gó gi ai tech no ló gia mû -
sza ki le he tõ sé ge i vel, a kü lön fé le au di o vi zu á lis esz kö zök töb be dik ge ne rá ci ó já val fel -
élén kí tett nyelv ta nu lá si fo lya mat még min dig dön tõ en a sza bá lyok ból ge ne rált for má ra,
a nyel vi kód ra kon cent rált. A nyelv ta ní tás ról szó ló el kép ze lés lé nye ge még min dig az
volt, hogy ha va la ki tud ja, hogy mi a nyelv (va gyis pon to san lát ja a szer ke ze tek mû kö dé -
sét), ak kor majd hasz nál ja is, így a mire való a nyelv, mire hasz nál ha tó (és fõ ként ho gyan
hasz nál ha tó) kér dé se i re az összes ta nu lá si idõ nek csak pa rá nyi tö re dé ke ju tott. Így tör -
tén he tett, hogy a nyelv ta ní tás ho ri zont ja (vö. nyel vi la bor gya kor la tok) gyak ran vé get ért
a mon dat szint nél, amely csak egy kis sín da rab ott, ahol a be széd ese mény csil lé je vé gig ro -
bog. Az ak ko ri nyelv ta ní tás te hát nem tö rõ dött a szó be li vagy írott szö veg tel jes sé gé vel,
fel épí té sé vel, for ga tó köny ve i vel, dis kur zu sá val. A mon dat szin tû ség mi att az új nyelv bá -
nyá sza le sem eresz ke dett a tár ná ba! Ter mé sze te sen most is úgy gon dol juk, hogy a nyelv -
ta ni lag he lyes mon da tok „össze ál lí tá sa” és meg fe le lõ idõ ben tör té nõ ki mon dá sa szük sé -
ges, de ép pen hogy nem elég sé ges fel té te le a va ló di kom mu ni ká ci ó nak. Mi u tán erre a
tel jes ség re – vall juk be, in kább kí vül rõl, mint sem be lül rõl – egy re na gyobb igény tá madt,
a nyelv pe da gó gia szak em be rei egy re töb bet fog lal koz tak a kom mu ni ká ci ó val, il let ve az
eh hez kap cso ló dó nyel vé sze ti el mé le tek kel.

Mint már annyi szor, most is ki de rült, hogy az el kép ze lés nem új, és ran gos gon dol ko -
dók már több év ti ze de fel tár ták a hasz no sít ha tó alap el ve ket. Így a nyelv ta ní tás tör té ne -
té ben leg alább har mad szor kö vet ke zett be az az eset, hogy a nyelv pe da gó gia nyel vé sze ti,
nyelv fi lo zó fi ai, pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai (va gyis a ro kon tu do má nyok) el -
mé le te i re tá masz kod va volt ké pes meg újul ni. (Azért har mad szor ra, mert a di rekt mód -
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szer ben a fo ne ti ka és az asszo ci a tív pszi cho ló gia, az audiolingvális mód szer ben pe dig a
struk tu ra liz mus és a be ha vi o u riz mus ját szot tak ha son ló sze re pet.) Ezek kö zött a ku ta tá -
sok és új ered mé nyek kö zött rend re ott ta lál juk azt a je len sé get, hogy egy re töb ben és
egy re rész le te seb ben fog lal koz tak az úgy ne ve zett hét köz na pi nyelv ta nul má nyo zá sá val,
még pe dig nyel vé szek és nyelv fi lo zó fu sok egy aránt (vö. Wittgenstein, Goffman, Gumperz,
Aus tin, Searle stb.). Fel fe de zé se ik arra in dí tot ták az ál ta lá nos és al kal ma zott nyel vé sze -
ket, hogy egy re töb bet vizs gál ják – a mikronyelvészet he lyett – a makronyelvészet prob -
lé má it. En nek egye nes kö vet kez mé nye az al kal ma zott nyel vé szet és a hoz zá kap cso ló dó
ha tár te rü le tek disz cip lí ná i nak fel fu tá sa (fõ ként a szocio- és a pszicholingvisztikáé). Nem 
cé lunk e he lyütt en nek a te rü let nek a rész le tes be mu ta tá sa (vö. Bár dos, 2000: 86–102),
annyit azon ban vi lá go san kell lát ni, hogy a fel hasz nál ha tó ered mé nyek je len tõs ré sze an -
nak az in teg rá ló ha tás nak a kö vet kez mé nye, ame lyet a több fé le irány ból el in du ló ku ta -
tók a je len tés ta nul má nyo zá sa so rán sze rez tek.

Saussure-t és mun ka tár sa it még in ten zí ven ér de kel te a je len tés vi lá ga (ma gyar ként
te gyük hoz zá, hogy Gombocz Zol tánt is), az ame ri kai struk tu ra lis ták vi szont igye kez tek
el ke rül ni a je len tés elem zé sét. Eg zakt le írá sa ik ban a nyel vi min tát szeg men tál ják, lel tá -
roz zák, osz tá lyoz zák: for mák rend sze rét ír ják le, ame lyek ben a leg ma ga sabb egy ség a
mon dat. Chomsky transz for má ci ós-ge ne ra tív nyelv ta ná ban a fel szín és mély szer ke zet
be mu ta tá sá val ma gya ráz ni ké pes a for mai szem pont ból egy for ma mon da tok je len tés be li 
el té ré se it. A nyel vet azon ban más tu do mány ágak is vizs gál ják, és vá la sza ik gaz da gí tot ták 
az ez zel kap cso la tos el kép ze lé se in ket (mint pl. Aus tin és Searle be széd ak tus-el mé le te;
Grice „tör vé nyei” a tár sal gás alap el ve i rõl; Lakoff ku ta tá sai az ud va ri as ság kultúr speci fi -
kus kö ve tel mé nye i rõl; Jakobson és Hymes elem zé sei a be széd szán dé kok ról, be széd -
funk ci ók ról).

Azt már rég óra tud juk, hogy a nyelv se nem sta ti kus, se nem ho mo gén, de csak a di a -
lek to ló gia har min cas évek be li fel fu tá sa után kezd tek el a nyel vé szek rész le te seb ben fog -
lal koz ni a nyel vek ho ri zon tá lis (nyelv já rás ok) és ver ti ká lis (ré teg nyel vek) ta go zó dá sá val. 
Meg sza po rod tak a stí lust vizs gá ló mun kák is, ahol a for má lis, in for má lis ka te gó ri ák he -
lyett egész ská lá kat ál lí tot tak fel (vö. Joos, 1961 – fa gyos, hi va ta los, tárgy sze rû, köz vet len,
in tim). A stí lus sal kap cso la to sak az úgy ne ve zett re gisz ter vizs gá la tok is (Gregory, 1967;
Crystal–Davy, 1969), ame lyek ugyan nem je len te nek meg le põ en újat a ha gyo má nyos
funk ci o ná lis sti lisz ti ka is me rõi szá má ra, de két ség kí vül kö zép pont ba ál lí ta nak két ka te -
gó ri át: az el fo gad ha tó ság (acceptability) és a meg fe le lés (appropriateness) ka te gó ri á it. E 
ket tõ sa já tos össze fo nó dá sa fi gyel he tõ meg a nyel vi nor má ban, amely di na mi kus meg al -
ku vás a tár sa dal mi kon ven ció és a nyel vé sze ti kodifikáció kö zött, és mint ilyen, ér zé keny
köz pon ti ka te gó ri á ja a kom mu ni ká ci ót cél ba vevõ nyelv ta ní tá si fo lya ma tok nak. A kom -
mu ni ká ció cél ja az in for má ció cse re, amely azon ban nem csak a fo gal mak cse ré je (kog ni -
tív funk ció). Min den meg nyi lat ko zás in for mál a be szé lõ rõl is: neme, kora, tár sa dal mi kö -
rül mé nyei, mû velt sé ge, kap cso la ta az adott té má val és a be szél ge tés részt ve võ i vel stb.
Ezen fe lül részt ve või va gyunk egy kom mu ni ka tív fo lya mat nak, ame lyet nem csak nyel vi
kli sék kel, ha nem paralingvális esz kö zök kel is meg pró bá lunk irá nyí ta ni. Mind eb ben az a
köz is mert tény tük rö zõ dik, hogy min den köz lé sünk ben a köz lés tar tal mán túl me nõ en vi -
szony lag pon to san kö rül ír ha tó a be szé lõ szán dé ka és ér zel mi ál la po ta. Az egész szö veg -
re ki ter je dõ mak rosz ko pi kus elem zés sel már a struk tu ra lis ták is meg pró bál koz tak (vö.
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Harris, 1952), a szö veg meg ér té sé nek prob le ma ti ká já ban pe dig nél kü löz he tet len Hasan
(1968) ku ta tá sa, amely a szö veg ko hé zió rész le tes ta nul má nyo zá sa mel lett mó dot nyújt
arra, hogy a ko he ren cia és a ko hé zió fo gal ma it egy be ves sük. Az ol va só szá má ra las san
ért he tet len nek tûnõ fel so ro lá sunk a kom mu ni ka tív kom pe ten cia fo gal má ban csú cso so -
dik ki, mert csak az az em ber al kal mas tel jes körû in for má ció cse ré re, aki a kom mu ni ka -
tív kom pe ten ci á nak bir to ká ban van. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás
cél kép ze te a kom mu ni ka tív kom pe ten cia ki ala kí tá sa. Ezek nek a fo gal mak nak a meg ma -
gya rá zá sá ra ha ma ro san sort ke rí tünk.

A nyel vé szet és al kal ma zá sa i nak köz vet len ha tá sá ra a nyelv ta ní tás tör té ne ti mód sze -
rei is meg le he tõ sen so kat fog la koz tak az zal, hogy mi lyen kap cso lat le het sé ges a kü lön fé -
le nyel vi for mák kö zött (szin ta xis), és az zal is, hogy mi lyen kap cso lat lé te zik a kü lön fé le
nyel vi for mák és a vi lág dol gai kö zött (sze man ti ka). A nyelv hasz ná la ti elem, a fel hasz ná -
lás szint je (prag ma ti ka) ak kor je lent meg az osz tály te rem ben is, ami kor a nyelv ta nárt és
nyelv ta nu lót egy re in kább ér de kel ni kezd te az, hogy az adott hely ze tek ben mit le het kez -
de ni ezek kel a nyel vi for mák kal, mire le het hasz nál ni eze ket. A prag ma ti ka te hát azok -
kal a kap cso la tok kal fog lal ko zik, ame lyek a nyel vi for mák és az azo kat hasz ná ló em be -
rek kö zött ala kul hat nak ki. A sze man ti ka a je len tést a nyel ven be lül vizs gál ja (az ér dek li,
hogy mi ként si ke rül be le kó dol ni a nyelv be a je len tést), és ez nem egé szen azo nos az zal,
amit az em be rek a be széd ben meg pró bál nak ki fe jez ni a nyelv se gít sé gé vel. Õk ugyan is
ezt az „ere de ti” je len tést egy konk rét be széd hely zet ben ak tu a li zál ják: ez azon ban már a
prag ma ti ka te rü le te. A prag ma ti ka te hát kény te len fog la lkoz ni a kon tex tus sal és a ben -
ne lévõ em be rek kel, ami a vizs gá ló dás kö rét je len tõ sen ki ter jesz ti, ki vi szi a szû kebb ér te -
lem ben vett nyel vi je len sé gek vi lá gá ból. Be széd mû ve le te ket vizs gál, elem zi a be szé lõ
szán dé ka it, tár sal gás ese tén ele mez he ti an nak szer ke ze tét, a be széd stra té gi á it, me ne -
dzse lé sét, a kü lön fé le sé mák és ru ti nok hasz ná la tát, az in ter ak ció mi lyen sé gét. A prag -
ma ti ká nak te hát min dig egy adott szi tu á ci ó ban kell pon to san fel tár ni az ab ban ér vé nyes
je len tést: a be szé lõk szán dé ká nak fel tér ké pe zé sé vel ér te nie kell az imp li ká ci ók ból kö -
vet ke zõ, de a szi tu á ció részt ve või szá má ra fel fog ha tó több let je len tést. Mind ezek bõl – az
ese tek több sé gé ben – a be szé lõk egy más kö zöt ti kap cso la tá ra (re la tív tá vol sá gá ra) is kö -
vet kez tet ni le het.

A kü lön fé le ál ta lá nos és al kal ma zott nyel vé sze ti, nyelv fi lo zó fi ai és egyéb gondolatso-
rok fel so ro lá sa arra szol gált, hogy ér zé kel tes sük, mi lyen sok fé le el kép ze lés bõl vá lo gat -
hat tak a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás te o re ti ku sai. Az, hogy mit és ho gyan si ke rült mind -
ezek bõl be épí te ni a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás el mé le té be és gya kor la tá ba, meg le he tõ -
sen vé let len sze rû és erõ sen sze lek tív (lásd 2.3. fejezet).

2.2. Tantervszemléleti változások

Az a vágy, hogy tan anya ga in kat – a könnyebb tõl a ne he zebb felé ha lad ván –  ne héz sé -
gi szin tek sze rint épít sük fel, alig ha nem egy idõs az em be ri ség gel. Fá rosz ként emel ke dik
ki kör nye ze té bõl Comenius lá to má sa a la tin ról mint ide gen nyelv rõl (vö. VIA-sorozat),
és az óta va ló ban szám ta lan szer zõ kí sé rel te meg azt, hogy tan anya ga it a fo ko za tos ság el -
vé nek be tar tá sá val mu tas sa be. A leg több jük nek si ke rült a kí sér let va la mely egyé ni leg
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vál lalt kontinuum men tén, még is min den di ák ban és ta nár ban örö kös a ké tely: meg fe le -
lõ pon tos ság gal lát juk-e a ke re sett nyel vi szin te ket, meg fe le lõ pon tos ság gal ki tud juk-e
je löl ni az adott szint el éré sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges mi ni má lis nyelv tan és mi -
ni má lis szó kincs lis tá it, nó men kla tú rá it, ká non ja it. Egy más tól el vá laszt ha tó (diszk rét),
fel so rol ha tó egy sé gek len né nek ezek, ame lyek nek – ha len né nek – õszin tén örül het né -
nek a mé rés me to di ku sok. A szin tek ob jek tív le ír ha tó sá gá nak igé nye azon ban csak vágy -
álom, il let ve szám ta lan meg va ló sult le írás ból sta tisz ti kai át lag von ha tó. Amennyi ben ezt
a szak ma el fo gad ja (hogy tud ni il lik ak kor a kö zép fok kb. ennyi), ak kor a nyelv pe da gó gia
egy újabb axi ó má val bõ vült. Ugyan ak kor vi lá go san kell lát nunk azt, hogy a hasz ná lat ba
vett nyelv nem is mer könnyû és ne héz, kö zép- és fel sõ fo kú stb. ka te gó ri á kat, mert egyet -
len élõ, moz gó en ti tás, amely nek in kább jel lem zõ je a göm bö lyû ség és az egyen le tes fe lü let,
mint sem bár mi fé le fo ko za tos ság vagy lép csõ ze tes ség. A nyelv ta ni szer ke ze tek va ri ál ha -
tó sá gá nak be ha tá ro lá sa vagy a vir tu á li san vég te len szó kincs vé ges sé té te le egy örök zöld,
bár re mény te len ta ná ri te vé keny ség, amely ab ból a di dak ti kai szük sé ges ség bõl fa kad,
hogy csak be lát ha tó és ér tel mez he tõ dol go kat tu dunk ta nít ha tó tan anyag ok ba gyö mö -
szöl ni.

A nyelv ta ní tás tör té ne te so rán sok szor ke rült sor arra, hogy el éren dõ nyel vi szin te ket
de fi ni ál tak (kü lö nö sen tan ter vek ben és vizs ga rend sze rek ben), de rit kán kí nál ko zik olyan
tör té nel mi pil la nat, ami kor egy ilyen rend szer ki dol go zá sa egy-egy or szág, egy-egy nyelv
vagy egy-egy szer zõ ér de kei fölé emel ked het. Ilyen le he tõ ség ada tott meg a het ve nes
évek de re kán egy rend kí vül gya kor lott, ugyan ak kor in no va tív szer zõ gár dá nak Ang li á -
ban (Trim [1980], Van Ek [1979] Van Ek–Ale xan der [1980]), akik az Eu ró pa Ta nács fel -
ké ré sé re olyan nyelv ta ní tá si szint rend szert dol goz tak ki, amely a tan anyag ok ter ve zé sé -
ben, meg írá sá ban és a ta nu lói ered mé nyes ség vissza csa to lá sá ban egy aránt ki tû nõ en
hasz nál ha tó.

Nem elõ ször for dult elõ Eu ró pá ban, hogy a nem zet kö zi kom mu ni ká ció irán ti igény
fo ko zó dá sa a nyelv ta ní tás mi nõ sé gi és mennyi sé gi fej lõ dé se irán ti igény for má já ban is ki -
fe je zés re ju tott. (A 19. szá zad ipa ri-tech ni kai ha la dá sát, a szá zad vég kon szo li dált és
nem zet kö zi lép té kû fej lõ dé sét kö vet te a di rekt mód sze rek vi lág kö rü li si ke res sé ge. A má -
so dik vi lág há bo rú utá ni fej lõ dés és új já épí tés nem zet kö zi ex pan zi ó ja – né hány kü lön fé le
okok ból „zárt és le pe csé telt” or szág ki vé te lé vel – az ak ko ri idõk tö me ge ket meg moz ga tó 
mód sze ré hez, az audiolingvális nyelv ta ní tás hoz ve ze tett.) Egy újabb in teg rá ló dá si kí sér let
ered mé nyé nek is te kint het jük az Eu ró pa Ta nács nak a nyel vi szin tek csereszabatosít ha -
tóságára irá nyu ló erõ fe szí té se it, ame lyek a hat va nas évek kü lön fé le ren dû és ran gú po li -
ti kai vál sá ga it és tár sa dal mi át ala ku lá sa it kö vet ték. Az sem el ha nya gol ha tó szem pont,
hogy az an gol nyelv nem zet kö zi vé vá lá sá nak kö vet kez té ben a nyelv pe da gó gi ai nagy ha ta -
lom Ang lia ek kor tájt csat la ko zott a Kö zös Pi ac hoz. Kül sõ szük ség sze rû ség volt te hát,
hogy a nyelv ta nu ló sza ba don köz le ked hes sen ezek ben az or szá gok ban, és ha va la hol el -
vég zett egy nyelv ta nu lá si egy sé get (unit), ak kor azt bár hol (a vi lá gon he lyett ak kor csak a 
Kö zös Pi ac ban) hi te le sít hes se (cre dit). Ezt az el kép ze lést az egyik ere de ti do ku men tum
címe is meg erõ sí ti: tan egy sé gek rõl és kreditekrõl be szél (unit/cre dit system, vö. Van Ek,
1977). Kép le te sen szól va, új ból ki le he tett nyit ni a nyel vek ka pu it (vö. Comenius: Ianua
Linguarium), hogy a je löl tek a kü szö bön át lép ve, bel jebb ke rül vén, lé pé sen ként be jut -
has sa nak a nyelv tu dás böl cses sé gé nek pa lo tá já ba. A 10. táb lá zat a Ma gyar or szá gon job -
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ban ér tett alap-, kö zép- és fel sõ fo kú hár mas ság ban, egy sze rû sít ve mu tat ja be a je len le gi
eu ró pai rend szert. (A táb lá zat nem „csú szott el”, csak mu tat ja, hogy ná lunk egyes vizs gá -
kon olyan tel je sít mény re is le het alap fo kot sze rez ni, ame lyet Eu ró pá ban nem is tar ta nak
szá mon. Ugyan ak kor anya nyelv kö ze li nyelv ál la po to kat csak egy-egy for dí tói vagy tol -
mács vizs ga kö ve tel.)

10. táb lá zat: EU-szintek és el vá rá sok ma gyar kont raszt tal

Szin tek
jele

Szin tek 
neve

EU-
el vá rás

A ma gyar or szá gi vizs gák tény le ges bel sõ
tar tal ma és szi go rú sá ga sze rint

Ø Ø Ø Alap fok

A1 Breakthrough 
(’Az át tö rés’)

Alap fok Alap fok

A2 Waystage
(’Útközben’)

Alap fok Kö zép fok

B1 Threshold
(’A kü szöb’)

Kö zép fok Kö zép fok

B2 Vantage
(’Helyzeti elõny’)

Kö zép fok Fel sõ fok

C1 Proficiency
(’Szakértelem’)

Fel sõ fok Fel sõ fok

C2 Mastery
(’Mesterfok’)

Fel sõ fok (szu per)Fel sõ fok
(eset leg for dí tói és tol mács vizs gá kon)
(egye te mi [má so dik] szû rõ vizs gá kon)

Ez a rend szer azon ban a het ve nes évek de re kán még nem lé te zett, vi szont az az eny -
he el té rés, amely an nak ide jén a szin tek meg íté lé sé ben ke let ke zett, mára már va ló di sza -
ka dék ká bõ vült. A ki hí vás úgy je lent ke zik, hogy a nyel vi érett sé gi vel kap cso la tos EU-el -
várás a B1 és B2 szin te ket je lö li meg az át la gos és az emelt szin tû érett sé gi vizs gák
tel je sít mény szint je ként, míg a je len ma gyar or szá gi gya kor lat az A2, B1 szin te ket tart ja
csak meg va ló sít ha tó nak. Az el csú szás ban egy aránt sze re pet ját szott az or szág be zárt sá -
ga; a nyelv vizs ga pa pí rok fizetéskiegészítésre tö rek võ fel hasz ná lá sa és még szá mos, itt
most nem tár gya lan dó té nye zõ. Mind ez vissza me nõ leg sem men ti fel a nyelv ta ná ro kat
vagy a nyelv vizs gáz ta tó kat az alól – tisz te let a ki vé tel nek –, hogy il lú zi ó kat is ter mel tek
gaz da sá gi en ged mé nyek ked vé ért: ku fá rok a temp lom ban. E táb lá zat tal és megjegyzé-
seinkkel majd nem har minc évet ug rot tunk át, tér jünk te hát vissza ere de ti tör té ne ti va ló -
sá gunk hoz, a for má ló dó kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás tan terv szem lé le ti prob lé má i hoz.

Ma gyar or szá gon 1969-re be in dult az új gaz da sá gi me cha niz mus, fel len dült az ide -
gen for ga lom, meg nyílt a Duna In ter con ti nen tal eu ró pai szín vo na lú szál lo dá ja: ide már
olyan iro dák is küld tek cso por to kat, mint Thomas Cook. Fel len dült a kül ke res ke de lem
és a kon fe ren cia tu riz mus, amely nek egye nes kö vet kez mé nye ként az is ko lai nyelv el osz -
lás hoz ké pest (kö te le zõ orosz) más faj ta nyelv tu dás igé nyek je lent kez tek (vö. Bár dos,
1985). Mind eme vál to zá sok el le né re rit kán for dult elõ, hogy a köz ok ta tás vagy a las san
be in du ló nyelv is ko lák tény le ges igény fel mé rést vé gez tek vol na, és meg fe le lõ szük ség let -
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elem zés alap ján dön töt tek vol na nyelv ta ní tá si cél ja ik ról. A tan ter vi ter ve zés gyer mek ci -
põ ben járt, és hol a mód sze rek, hol egyes tan anyag ok rab igá já ban síny lõ dött. A kom mu -
ni ka tív nyelv ta ní tás ra jel lem zõ tan terv szer kesz té si el vek csak a nyolc va nas évek ben
vál tak is mert té Ma gyar or szá gon. A het ve nes évek ben vi szont mind vé gig lé te zett a nyelv -
ta ní tá si anya gok nak egy fe ke te pi a ca, amely kü lö nö sen hang anyag ok te rü le tén az õsi áru -
cse ré re em lé kez te tett: ha fel ve szed ne kem az „Approaches”-t, ak kor én is fel ve szem ne ked
az „Impact”-et (ko ra be li tan köny vek hang anya gá ról van szó). A „co py right” tisz te le té -
nek hi á nya nem va gány ság volt, ha nem az anya gok be sze rez he tet len sé gé nek egye nes kö -
vet kez mé nye. Ez a má so lás és mon tí ro zás azon ban ah hoz ve ze tett, hogy szá mos avant -
gárd nyelv ta nár nem csak a tan anya go kat, ha nem azok szel le mét, nem csak a sze rep lõk
hang szí ne it, ha nem a tan anyag ok ki vá lasz tá sá nak és el ren de zé sé nek alap el ve it is ösz tö -
nö sen át vet te, ma gá é nak te kin tet te. Ezért ami kor a het ve nes évek vége felé az eu ró pai
kü szöb szint hez (va gyis a kö zép fok hoz) tu da to san il lesz ke dõ, a leg ap róbb rész le te kig an -
nak szel le mé ben ter ve zett tan könyv so ro za tok meg je len tek (pl. Ale xan der: Mainline),
sem stí lu suk, sem meg kö ze lí tés mód juk nem tûnt már ide gen nek a ma gyar ide gen -
nyelv-ta ní tá si kon tex tus ban. Az új tan köny vek be széd funk ció- és fel adat-köz pon tú sá ga
vagy a sze rep já té kok ra al kal mat adó mikrodialógusok nem es tek tá vol az audiovizualitás 
vagy a ké sõi audiolingvális mód sze rek gya kor la tá tól. A jó zan min den na pi gya kor lat
azon ban a tar tal mi ki vá lasz tás és a me to di kai el ren de zés kér dé se it nem szû kí tet te le a
nyelv ta ni je len té sek (notions) és a be széd funk ci ók (functions) vi lá gá ra. E két ka te gó ria
egy más ba épü lé se meg ma radt ide ál nak, a nyelv -
ta ní tás gaz dag el vá rá sai közé ugyan is be le he -
tett épí te ni eze ket a ka te gó ri á kat (már mint a
je lentésteli nyelv ta ni ka te gó ri ák szün te len
egy más ra épü lé se kö vet kez té ben a be széd funk -
ci ók egy re ma ga sabb szin ten tör té nõ vissza té -
ré sét).

Ugyan ak kor sem a nyelv ta nár ok, sem a
tan könyv írók nem vág ták sut ba a ko ráb bi nyelv -
ta ní tá si mód sze rek tan ter vi el kép ze lé se it, be -
vált tan anyag-el ren de zé si szem pont ja it. Ezek
kö zött is elsõ he lyen sze re pel a te ma ti kus ság,
a tan anyag tár sal gá si té mák, té ma kö rök sze -
rin ti meg ha tá ro zott sá ga. Ezen túl me nõ en egyes
szer zõk a kí vá na tos vagy adek vát te vé keny sé -
gek lis tá ját is meg ad ják, eset leg kü lön fel tün te -
tik a kul tu rá li san ér zé keny té má kat, és ez zel
az adott tan anyag nak egy interkulturális as pek -
tu sát is meg al kot ják. Gya ko ri, hogy a mé rés és
ér té ke lés vissza csa to ló fá zi sa szer kesz tett for -
má ban, tematikusan je le nik meg, és vé gig vo -
nul a tan ter ven mint ál lan dó té nye zõ. Ez ál tal
az összes fi gye lem be ve en dõ szem pont több -
szó la mú mûvé avat ja a ter ve zést, nem kü lön -
ben a ki vi te le zést (lásd 9. ábra).
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8. ábra: A funk ci ók és nyelv ta ni ka te gó ri ák
egye sí té se (Brumfit nyo mán, lásd

Johnson–Morrow, 1981: 50)
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Az egy re ma ga sabb szin ten is mét lõ dõ funk ci ók mint egy kör be fon ják a tan ter vi
nómenklatura Bá be lét.

2.3. A kommunikatív nyelvtanításban leggyakrabban használt
alapfogalmak leltára

A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás el mé le te gaz da gon me rít a nyel vé szet, a fi lo zó fia, a
pszi cho ló gia, a szo ci o ló gia, va la mint ezen tu do má nyok al kal ma zá sa i nak fo gal mi rend -
sze re i bõl, mint ahogy ez az ed di gi fe je ze tek bõl ki vi lág lik. Je len le gi be mu ta tá sunk a ta ní -
tás és a ta ná ri mun ka szem szö gé bõl sze lek tál, faj sú lyoz e nyelv ta ní tá si irány zat nak a
szok vá nyos nál jó val tá gabb el mé le ti rend sze re i bõl.
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9. ábra: Tan ter vi té nye zõk a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ban

Nyelvtani

szerkezetek
Témák
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FUNKCIÓK

FUNKCIÓK

FUNKCIÓK
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2.3.1. A beszédszándékok felismerése, a beszédfunkciók fogalmának tudatosulása

Köz is mert do log, hogy a tár sal gás ban in kább azt sze ret nénk meg ér te ni, amit a part -
ne rünk mon da ni akar, és nem fel tét le nül azt, amit mond. Ide gen ajkú kö zeg ben ez tá vol -
ról sem megy olyan ola jo zot tan, mint anya nyel vün kön, gyak ran le ra ga dunk a mon dat szó 
sze rin ti (propozicionális) je len té sé nél, és nem vesszük ész re, hogy a ki mon dott mon da -
tok kö zött ki nem mon dot tan la pul hat egy cél, ame lyet part ne rünk a tár sal gás sal el kí ván
érni. A be széd szán dé kok irán ti ér zé keny ség, a funk ci ók egy más ba kap cso ló dá sá nak fel -
is me ré se lé nye ges ele me a tár sal gás nak, ez a fel szí nen gyak ran nem is lát ha tó nyom vo -
nal, for ga tó könyv sza bá lyoz za az egész beszédeseménysor ki me ne tel ét, ha té kony sá gát.
Lás sunk egy pél dát egy ko ra be li tan könyv bõl (Jupp: Talk Eng lish).

A: Le gyen szí ves, se gít sen ne künk! (ud va ri as ké rés)
B: Tud ja, fel kell vin nünk ezt a lá dát az eme let re. (ma gya rá zat)
C: Nem is tu dom, elég késõ van. (köz ve tett ud va ri as el uta sí tás)
A: Ké rem, se gít sen, nem tart so ká ig! (rá be szé lés)
C: Hát ak kor nem bá nom. (nem túl lel kes be le egye zés)
A és B: Na gyon kö szön jük! (hála ki fe je zé se)

A be széd ak tus-el mé let (Aus tin, 1962; Searle, 1969) egyik elem zé si el já rá sa a be szé -
lõk „cse le ke de te it” há rom fé le ka te gó ri á ba so rol ja: a lokúció, az illokúció és a perlokúció 
ak tu sa i ba. A lokúció egy sze rû en csak az a cse le ke det, amellyel a fo no ló gi ai, nyelv ta ni,
sze man ti kai szem pont ból jól meg for mált mon da tot lét re hoz zuk. Az illokúció az a ha tó -
erõ (illocutionary force), ame lyet a már ko ráb ban he lye sen meg fo gal ma zott mon dat tal
kel tünk, és amely part ne rünk ben tu da to sít hat ja azt a célt, ame lyet el sze ret nénk érni.
Va ló já ban part ne rünk en nek a szán dék nak a fel is me ré sé re re a gál egy újabb köz lés sel
(perlokúció), és ez zel ér zé kel te ti, hogy mi lyen ha tást vál tott ki ben ne a fen tebb le írt
lokúció és illokúció együt te sen. Ezek a mû ve le tek rá adá sul egy más ba kap cso lód nak: egy
adott mû ve let perlokúciója le het egy újabb mû ve let lokúciója, va gyis kez dõ ak tu sa. A funk -
ci ók vál ta ko zá sát egy köz is mert nyel vé sze ti pél da se gít sé gé vel idéz zük fel (rá adá sul az
adott szö veg ben ko hé zi ós nyel vi esz kö zö ket nem le het fel fe dez ni, ér tel mes sé gét egy ál -
ta lunk el kép zelt és meg ér tett szi tu á ció adja).

A: Szól a te le fon!
B: Ép pen a kád ban va gyok!
A: Oké.

Ez a mikrodialógus ki vá ló an ér zé kel te ti, hogy nem a ki mon dott dol gok a fon to sak,
hi szen az a be szé lõ, aki vel köz lik, hogy szól a te le fon, ugyan úgy ér zé kel he ti ezt a tényt
(kü lön ben a „szól a te le fon” mon da tot sem hall ja meg). A köz lés nek te hát kü lö nö sebb
in for má ció ér té ke nincs. Az vi szont nyil ván va ló, hogy a mon dat tal az ’A’ be szé lõ azt sze -
ret né el ér ni, hogy ’B’ ve gye fel a te le font, va gyis egy ké rés az az erõ, ’A’ szá má ra az el -
éren dõ cél, amely a tár sal gást moz gás ban tart ja. Még az is el kép zel he tõ, hogy az „Ép pen
a kád ban va gyok” mon dat sem je lent sok in for má ci ós több le tet. A mon dat kom mu ni ká -
ci ós ere je ab ban nyil vá nul meg, hogy az elõ zõ ké rés re – megint csak ki nem mon dot tan –
’B’ el uta sí tással re a gál. A mikrodialógus utol só mon da ta, az „Oké” az el uta sí tás ra re a -
gál: ’A’ tu do má sul ve szi az el uta sí tást. Egy ben fel te he tõ leg azt is je len ti, hogy ak kor
majd még is fel ve szem én.
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Az ilyen szö veg elem zés mind a di á ko kat, mind a ta ná ro kat se gít he ti ab ban, hogy a ki -
fe je zé sek mi ként je és mi ért je egy aránt vi lá gos sá vál jék, és a fel szí ni eset le ges sé gek mö -
gött fel tá rul jon a tár sal gás va ló di ana tó mi á ja. (A be széd mû ve le te ket és más prag ma ti kai
kér dé se ket en nél sok kal rész le te seb ben tár gyal ja e tan könyv so ro zat  Az ide gen nyel vek
ta ní tá sá nak el mé le ti alap jai és gya kor la ta címû kö te te: Bár dos, 2000: 86–102.)

2.3.2. Szomszédsági párok

Az em be ri tár sal gás alap ve tõ lük te té se már ak kor sa já tunk ká vá lik, ami kor a leg el sõ
óvo dai fe lel ge tõs mon dó ká kat ta nul juk. Ez a kér dés-vá lasz szer ke zet vagy tá gab ban in -
ger-vá lasz rit mus fel té te le zi, hogy a be szél ge tés részt ve võ i ben meg van a ko ope rá ci ó ra
való haj lam, hogy va la me lyik be szé lõ fel vál lal ja az irá nyí tó sze re pet, amely pri vi lé gi um
szi tu á ció füg gõ és több nyi re zsú folt szociolingvisztikai hát te rû. Mi e lõtt a nyel vi ki fe je zés
és a be széd et nog rá fi á já nak bo nyo lult vi szony rend sze rét ele mez nünk kel le ne, egy sze rû
pél da sor ral me ne kü lünk ki e csap dá ból. A leg egy sze rûbb tár sal gá sok re to ri ká ja az ese -
tek nagy ré szé ben va ló ban kér dezz-fe le lek ala pú.

– Szia! // Szia!
– Hoz tál kör tét? // Hoz tam.
– Ne héz volt ki vá lo gat ni? // Nem annyi ra.
– Ma radt még va la mennyi pén zed? // Nem sok.
– Ak kor az le gyen a tied. // Kösz.

Az in ger-vá lasz szer ke zet te hát vé gig vo nul a tár sal gás me ne tén, és rit mi ka i lag mon -
datpárokat ered mé nyez. A nyel vé szet ben az ilyen mondatpárok je len tõs ré szét a szom -
széd sá gi pá rok (adjacency pairs) ki fe je zés sel il le tik. Az ilyen ese tek ben a meg szó la lás
sor rend je (a be széd esély, a be széd jog, hogy ki van so ron) sza bá lyo san vál ta ko zik, és nem
igé nyel kü lö nö sebb „be széd me ne dzse ri” te vé keny sé get.

Az egy sze rû kér dés-fe le let szisz té ma úgy is dup lá zód hat, hogy a kér dés re kér dés a vá -
lasz, a part ne rek azon ban elõbb-utóbb vissza tér nek a régi ke rék vá gás ba:

– Sze ret ne a ko ráb bi já rat tal el re pül ni? // Mi ért, az mi kor ér oda? 
– 9.40-kor. // Ak kor igen. Kösz szé pen.

Va ló já ban egy má sik szom széd sá gi párt he lyez tünk el egy ere de ti mondatpár tag jai
kö zött.
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11. táb lá zat: Be széd cé lok konk rét tár sal gás ban

A: Szól a te le fon!
B: Ép pen a kád ban va gyok!
A: Oké.

Lokúció
(hall ha tó mon dat)

„Szól a te le fon!” „Ép pen a kád ban „Oké.”
„va gyok!”

Illokúció
(rej tett cél imp li ká ció)

(ké rés) (el uta sí tás) (be le egye zés)

Perlokúció
(ered mény, ha tás)

„Ép pen a kád ban „Oké.”
„va gyok!”



Szá mos ilyen mondatpár nem egy sze rû en pa pa gáj sze rû fe lel ge tõs, még ha úgy is
hang zik, nem au to ma ta gép zon go ra, ha nem tény le ges kö vet kez mé nyek kel járó dön tés,
nyel vi cse lek vés, amely nek fi zi kai kö vet kez mé nyei van nak. Az ilyen mondatpárok elsõ
tag já ban gyak ran aján lunk va la mit, ja va so lunk, kö ve te lünk, eset leg ér té ke lünk, és ezek -
ben az ese tek ben part ne rün ket dön tés hely zetbe hoz zuk, hi szen vagy el fo gad ja a ja vas la tot, 
az aján la tot, a ké rést, a vé le mé nyün ket, vagy nem. Fi gyel jük meg a kö vet ke zõ pél da párt: 

– El jössz hol nap az osz tály ta lál ko zó ra? // Igen, hogy ne.
– El jössz hol nap az osz tály ta lál ko zó ra? // Hát, na gyon sze ret tem vol na, de tu dod az

a hely zet, hogy he tek kel ez elõtt meg ígér tem a csa lád nak, hogy ezen a hét vé gén…
stb. Iga zán na gyon saj ná lom.

Az el vár ha tó igen lõ vá lasz (a nyel vé szet ben pre fe rált vá lasz) ál ta lá ban nyel vi leg is
egy sze rû. A nyelv ta nár szá má ra kü lön tu da to sí tan dó fel adat, hogy a vissza uta sí tás, az el
nem fo ga dás (dispreferred sentences) nyel vi leg min dig bo nyo lul tabb, sok kal több ta ní -
tást igé nyel, hi szen az el uta sí tás ban az ud va ri as ság sza bá lya i nak meg fe le lõ en hosszabb
és bo nyo lul tabb meg fo gal ma zá so kat he lye zünk el. Eze ket az ud va ri as sá gi for mu lá kat kí -
vá na tos rész le te sen és szisz te ma ti ku san meg ta ní ta ni.

2.3.3. Logikai következtetések és elõfeltételezések 

A tár sal gás ka te kiz mus sze rû kér dés-fe le let rit mi ká ját meg nem bont va gyak ran gyor -
sít ha tunk az zal, hogy a szi tu á ci ó ból, a nyel vi kör nye zet bõl, a be szél ge tõ part ner tõl ér ke zõ 
stimulusok alap ján nem já runk vé gig min den egyes lé pést, ha nem át ug runk né há nyat.
En nek alap ja több nyi re va la mi lyen lo gi kai fel té te le zés, kö vet kez te tés, ame lyet vagy „ma -
gunk tól ta lá lunk ki”, vagy pe dig a már ki mon dott mon da tok ból pró bá lunk ki kö vet kez -
tet ni. Ve gyük szem ügy re a kö vet ke zõ pár hu za mos pél da tár sal gást: 

12. táb lá zat: Rö vi dí tés lo gi kai ala pon 

A: Van órá ja? A: Nincs vé let le nül egy órá ja?

(B: Van.) (B: De van.) Ez mind
(A: Meg tud ja mon da ni az idõt?) (A: Meg tud ja mon da ni az idõt?) nem
(B: Igen.) (B: Igen.) hang zik
(A: Te hát hány óra?) (A: Te hát hány óra?) el!

B: Fél hat múlt öt perc cel. B: Fél hat múlt öt perc cel.

Té mánk szem pont já ból ele gen dõ most csak arra fel fi gyel ni, hogy a tár sal gás me ne té -
ben lé tez nek ilyen „fe ke te lyu kak”, ame lyek ben egész mon dat so rok tûn het nek el, ame -
lyek vé gig mon dá sát, fel so ro lá sát egy-egy lo gi kai kö vet kez te tés sel szün tet jük meg. Ez zel
azt a faj ta ér zé keny sé get nö vel jük, hogy olyan he lyen is le het je len tés: rej tett je len tés,
ahol nincs is mon dat (mert eset leg ép pen két mon dat kö zött va gyunk). Eze ket a je len sé -
ge ket min dig a ma guk kon tex tu sá ból kell meg ítél ni, az ott és ép pen ak kor ér vé nyes hely -
zet és sze rep lõk sze rint, va gyis a je len té sek fel tá rá sa jól fej lett prag ma ti kai ér zé ket kí ván. 
(Egé szen más a „Nincs vé let le nül egy órá ja?” kez dõ mon dat ré szünk rõl egy tár sal gás -
ban, ha Man hat tan csücs ké ben, a Battery-parkban szem be ta lál ko zunk egy meg ke rül he -
tet len(ül) sö tét fic kó val, aki ép pen csem pé szett órá kat árul: a kö vet kez mé nyek be lát ha -
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tat la nok.) A nyel vé szet, il let ve azon be lül a prag ma ti ka igen rész le te sen tár gyal ja eze ket
a je len sé ge ket. A be szé lõ nek le het nek pél dá ul kü lön fé le el kép ze lé sei, va la mi lyen meg -
gyõ zõ dé se az adott té má val, hely zet tel kap cso la to san, mi e lõtt még ki mon da ná a maga
mon da tát (elõ fel té te le zés: presupposition). To váb bá le het nek olyan je len tés be li tör -
vény sze rû sé gek, ame lyek lo gi ka i lag kö vet kez nek azok ból a mon da tok ból, ame lye ket
már ki ej tet tünk (entailments). Ezek a disz tink ci ók, a meg kü lön böz te tés mély sé ge és
pon tos sá ga je len eset ben szá munk ra kö zöm bös. A fon tos az, hogy a ta nár ren del kez zen
ezek kel az is me re tek kel, mert az le he tõ vé te szi szá má ra, hogy az ilyen és ha son ló je len -
sé gek iránt ér zé keny sé get fej lesszen ki a di ák ban.

2.3.4. A társalgási (interaktív) készségek tudatosítása

A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás alap el vei kö zött sze re pel, hogy nem vár ja ki, amíg a je -
lölt ben az újon nan ta nult kód rend szer meg szi lár dul, tö ké le te se dik, ha nem mind járt a
kez det kez de té tõl fog va erõl te ti a tény le ges kom mu ni ká ci ót, hogy az eb bõl ki cse peg tet -
he tõ leg ki sebb si ker él ményt is rög tön a mo ti vá ci ók erõ sí té sé re hasz nál has sa. Ösz tö nö -
sen a la i kus is tu da tá ban áll an nak, hogy a be széd nek van nak idõ be li korlátai (nó gat ják a
túl zot tan las san be szé lõt), és an nak is, hogy a part ner rel vagy part ne rek kel le zaj ló tár sal -
gá sok nak van némi já ték te re, sza bad sá ga az irá nyít ha tó ság ban. A be széd nek e két fel té -
te le: az idõ be li kö tött ség (processing condition) és a vi szo nos ság elve (reciprocity con di -
tion) azon ban kö vet kez mé nyek kel jár. Tu da to san is ér de mes te hát ta ní ta ni mind azo kat
a nyel vi esz kö zö ket, ame lyek kel idõt le het nyer ni a gon dol ko dás hoz. Nem kü lön ben tu -
da to sít ha tó az is, hogy a be szé det mi ként le het irá nyí ta ni, „me ne dzsel ni”. Nem vé let len,
hogy szá mos mo dern tár sal gást ta ní tó mun ka tár sal gá si for mu lák kal kezd, amely gyak -
ran csak töl te lék, af fé le me zõny já ték a va ló di in for má ci ók he lyén. Ezek he lyé be lép het -
nek ké sõbb az olyan ér te lem ben vett ru ti nok, mint ami lye nek pél dá ul a tény fel tá ró vagy
ma gya rá zó ru ti nok: az el me sé lés, a le írás, az uta sí tá sok stb. cél nyelv re jel lem zõ for ga tó -
köny vei. En nél is fon to sabb a tár sal gás me ne dzse lé se, amely ben a leg fon to sabb kér dé -
sek a sze rep cse rék (ki mi kor kö vet ke zik; ho gyan tud ja el ér ni, hogy õ kö vet kez zék; ho -
gyan tud ja el ér ni, hogy nála ma rad jon a szó stb.) és a te ma ti kák ren de zé se (új téma
aján lá sa, el kez dé se, be fe je zé se stb.). (A be széd kész ség fej lesz té sé rõl rész le te seb ben a
tan könyv so ro zat Az idegen nyel vek ta ní tá sá nak el mé le ti alap jai és gya kor la ta címû kö te té -
ben szó lunk: Bár dos, 2000: 181–199).

2.3.5. A kommunikatív kompetencia mint célmodell fejlõdése

A kom mu ni ka tív kom pe ten cia a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás cél kép ze te: ezt a kom -
pe ten ci át pró bál juk meg ki fej lesz te ni a nyelv ta nu ló ban, és min den le het sé ges esz közt
meg ra ga dunk, hogy en nek a komp lex kép zet nek min den össze te võ jét az egyén ál tal el ér -
he tõ op ti mum ra fej lesszük. Eb bõl az is ki de rül, hogy min den kom pe ten cia mo dell a kor -
sze rû nyelv tu dás le írá sá ra tett kí sér let, így az sem meg le põ, hogy a nyelv tu dás mo del lek
mint cél kép ze tek tör té ne ti leg vál to zó ka te gó ri ák. Az a klasszi kus kom mu ni ka tív nyelv ta -
ní tá si irány, ame lyet ma nap ság már leg in kább ere de ti vagy or to dox (eset leg elv hû – vö.
principled CLT) kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás nak ne ve zünk, leg hí veb ben Canale és Swain 
négy té nye zõs kom mu ni ka tív kom pe ten cia mo dell jé bõl me rít (1980, 1983). Is me rünk
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nyel vé sze ti kom pe ten cia- és performanciamodelleket (pl. Saussure, 1916; Chomsky,
1965; Hymes, 1971), azon ban itt és most ben nün ket in kább a nyelv pe da gó gi ai adaptá-
ciók ér de kel nek. Savignon (1972) pél dá ul em pi ri kus úton ju tott el a kom mu ni ka tív kom -
pe ten cia fo gal má hoz, amely ben a nyelv tu dás in te rak tív jel le gét hang sú lyoz za, va la mint
az in ter ak ci ó ban részt ve võk ko ope rá ci ó já nak fon tos sá gát. Nem két sé ges, hogy már eb -
ben a ko rai mo dell ben is nagy fo kú szocio- és pszicholingvisztikai tu da tos ság nyil vá nult
meg.

Nyelv ta ná ri kö rök ben Rivers há rom kom po nen sû kom pe ten cia mo dell je ter jedt el
(lásd: Rivers–Temperley, 1978: 4). Rivers ere de ti leg a kész ség szer zés és a kész ség hasz -
ná lat ka te gó ri á i ból ki in dul va a nyelv rõl szó ló tu dás, a nyel vi pro duk ció és az in ter ak ció
ka te gó ri á it elem zi. Eb ben te hát a nyel vi kom pe ten cia mint a tu dat ban tá rolt jel rend szer
je le nik meg; a nyel vi performancia mint a nyel vi leg he lyes mon da tok szer kesz té sé nek
ké pes sé ge, az in ter ak ci ós kész ség pe dig a nyelv hasz ná la tá ra vo nat ko zó is me re tek, a nyelv
szo ci á li san he lyes, funk ci o ná lis hasz ná la ta.

Canale 1983-ban négy kom po nen sû vé bõ ví tett kom pe ten cia mo dell je egyet len ka te -
gó ri á ban egye sí ti a nyel vi kom pe ten cia és performancia fo gal ma it, vi szont az in ter ak ci ós
kom pe ten ci á kat az ed di gi ek nél sok kal rész le te seb ben áb rá zol ja. A kom mu ni ka tív kom -
pe ten cia (és egy ben a nyelv tu dás) mi nél rész le te sebb és kor sze rûbb le írá sá ra az óta is
egy re újabb mo del lek szü let nek (Bachman, 1990; Bachman–Palmer, 1996; Celce-Mur -
cia–Dörnyei–Thurrell, 1995; stb.). (Eze ket a mo del le ket leg rész le te seb ben Az ide gen
nyel vi mé rés és ér té ke lés el mé le te és gya kor la ta címû tan könyv elem zi: Bár dos, 2002:
87–104.) Az aláb bi ak ban elõ ször táb lá za to san mu tat juk be, hogy mi ként lett a kész ség -
fej lesz tés egy sze rû, két kom po nen ses mo dell jé bõl négy té nye zõs kom mu ni ka tív kom pe -
ten cia, majd azt kö ve tõ en szö ve ge sen is meg ma gya ráz zuk a kom mu ni ka tív kom pe ten cia
ál ta lá no sabb körû fo gal má ban (genus-proximum) egye sü lõ négy kom pe ten ci át mint el -
kü lö ní tõ je gye ket (spe ci es).

13. táb lá zat: Két-, há rom- és négy té nye zõs kom mu ni ka tív kom pe ten cia mo del lek fej lõ dé se

Ha gyo má nyos
pszi cho ló gia Rivers–Temperley (1978) Canale–Swain (1980, 1983)

Kész ség szer zés

Kész ség hasz ná lat

Nyel vi kom pe ten cia
(in te ri o ri zált tu dás a
nyelv rõl) 
(’kognició’)

Nyel vi performancia
(ar ti ku lá ció és 
„ál kom mu ni ká ció”)
(’produkció’)

In ter ak ció
(mo ti vált, va lós
kom mu ni ká ció)

Nyel vi kom pe ten cia
Nyel vi pon tos ság (accuracy)
Fo lya ma tos be széd (fluency)

Szociolingvisztikai kom pe ten cia
Nyel vi el fo gad ha tó ság (acceptability)
Tár sa dal mi el fo gad ha tó ság (appropriacy)

Szö veg al ko tói kom pe ten cia
Szö veg ko hé zió (cohesion)
Ko he ren cia (coherence)

Stra té gi ai kom pe ten cia
El ke rü lé si tech ni kák 

2 té nye zõ 3 té nye zõ 4 té nye zõ
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Nyel vi kom pe ten cia (linguistic competence). Ez a ka te gó ria egye sí ti a Chomsky-féle
nyel vi kom pe ten ci át és performanciát. A kom mu ni ka tív kom pe ten cia e kom po nen se
sze rint az a sze mély ren del ke zik meg fe le lõ szin ten a kí vánt kész sé gek kel, aki nyel vi leg
pon tos és kor rekt mon da to kat hoz lét re, és azo kat meg fe le lõ se bes ség gel ki is ejti. A kom -
po nens meg fe le lõ kri té ri u ma i nak tisz tá zá sa so rán a szak ma éve kig a nyel vi pon tos ság
kont ra be széd fo lya ma tos ság (accuracy vs. fluency) ha mis ket tõs sé gét tár gyal ta, hi szen a
két je len ség el len té te lát szó la gos. Nor má lis eset ben a nyel vi kom pe ten ci á nak ez a két
kö ve tel mé nye tá mo gat ja egy mást (vö. Brumfit, 1984, il let ve Bár dos, 2000: 196).

Szociolingvisztikai kom pe ten cia (sociolinguistic competence). Az a sze mély te kint -
he tõ kom pe tens nek eb bõl a szem pont ból, aki az anya nyel vû ek szá má ra is el fo gad ha tó,
jól meg for mált mon da to kat ké pes az adott tár sa dal mi hely zet ben a meg fe le lõ konven-
ciók sze rint hasz nál ni. A nyel vi pon tos sá gon túl me nõ en fi gye lem be tud ja ven ni a kö rül -
mé nye ket, pél dá ul a részt ve võk stá tu sát, az üze net mû fa ját, az in ter ak ció tí pu sát, az
egész nyel vi hely zet tár sa dal mi lag dik tált „et nog rá fi á ját”. Gyak ran úgy ha tá roz zák meg e 
rész kom pe ten cia tel je sí té sé nek fel tét ele it, hogy a be szé lõ mind az el fo gad ha tó ság
(accep tability) kö ve tel mé nye i nek, mind pe dig a tár sa dal mi el vá rásnak (szi tu á ci ó tól füg -
gõ, kultúrspecifikus szociolingvisztikai meg fe le lés: appropriateness) ele get tesz.

Be széd- és szö veg al ko tói kom pe ten cia (discourse competence). Az a sze mély ké pes
ele get ten ni a kom mu ni ka tív kom pe ten cia eme rész kö ve tel mé nyé nek, aki mon da ni va ló -
ját hosszabb nyel vi meg nyil vá nu lá sok ban (be széd ese mé nyek vagy több-be kez dé ses,
hosszabb szö veg stb.) tud ja elõ ad ni. Tech ni kai ér te lem ben ezt ak kor ké pes meg va ló sí ta -
ni, ha a be széd tel jes fo lya ma tá ban (vagy szö ve gek ben) ele get tud ten ni a szö veg ko hé zió
és ko he ren cia kri té ri u ma i nak. A szö veg ko hé zió esz köz tá ra olyan nyelv ta ni, lo gi kai és le -
xi kai esz kö zök bõl áll, ame lyek hasz ná la tá val egy ér tel mû vé tud juk ten ni egy hosszabb
nyel vi sza kasz ban is (va gyis a mon da ton túl), hogy a cse lek mé nyek mi kor kire vo nat koz -
nak. A ko he ren cia az egész szö veg ér tel mes sé ge, amely több nyi re szi tu á ció füg gõ (az „És
ho gyan?”, „Fej jel le fe lé.” mon dat pá ros nak nyel vi szem pont ból tel je sen mind egy, hogy
az adott szi tu á ci ó ban alvó de ne vé rek rõl vagy a töl tés rõl le zu hant trak to ros bal ese té rõl
van-e szó). Lé nye ges azon ban az a szem pont, hogy nem kohézív be széd je len sé gek is le -
het nek ér tel me sek, ko he ren sek („szö veg sze rû ek”, Hasan, 1968), ami rög tön ér zé kel te ti
az ol va só val, hogy a fel so rolt két kri té ri um (ko hé zió és ko he ren cia) nem egy for mán fon -
tos. Némi oda fi gye lés sel al kot ha tunk olyan mon dat so ro kat, ame lyek mind vé gig kohézí -
vek, de tö ké le te sen ér tel met le nek (va gyis nem áll nak össze szö veg gé). Ugyan ak kor egy
szö veg ko hé zi ó tól tel je sen men tes be széd da rab (pél dá ul egy tár sal gás) le het tö ké le te sen
ér tel mes. A ket tõ kö zül te hát a ko he ren cia fon to sabb.

Stra té gi ai kom pe ten cia (strategic competence). Ezt a ka te gó ri át el ke rü lé si tech ni -
káknak is ne ve zik, mi vel itt olyan kom mu ni ká ci ós stra té gi ák ról van szó, ame lyek a be szé lõ
szá má ra le he tõ vé te szik, hogy a kom mu ni ka tív kom pe ten ci á ban már ko ráb ban fel so rolt
há rom kom po nens te rén je lent ke zõ hi á nyos sá ga i kat el lep lez zék, azok kal kap cso la tos
prob lé má i kat ki ke rül jék. Pél dá ul ilyen tech ni ka az, ha egy nyelv ta ni ne héz sé gek mi att be 
nem fe jez he tõ mon da tot úgy hagy nak, és újat kez de nek. Egy más faj ta ter mi no ló gia sze -
rint ez az eset egy el nem kö ve tett hiba vagy rej tett hiba (covert error). Le xi kai hi á nyos -
sá gok ese tén el is le het ke rül ni egy té mát, vagy kö rül írás sal le het pró bál koz ni (pél dá ul az 
a tárgy, amellyel az al mát há moz zuk). Van, aki új sza va kat al kot, vagy sa ját nyel vé nek
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sza va it pró bál ja ide gen ki ej tés sel meg ho no sí ta ni stb. Bi zo nyos ér te lem ben ide tar toz nak
azok a stra té gi ák is, ame lyek kel idõt nye rünk, vagy meg tölt jük a szü ne te ket, hogy idõt
nyer jünk (a to rok kö szö rü lés tõl a há po gá sig vagy köz hely kli sé kig, mint a „tud ja, nos, az a
hely zet, hogy” stb.). A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás egyik leg na gyobb ki hí vá sa ép pen az,
hogy kell-e, sza bad-e, le het-e ta ní ta ni az ilyen és eh hez ha son ló kom mu ni ka tív stra té gi á -
kat (Dörnyei, 1995). Bár szá mos kí sér let tör tént Canale és Swain (1980) négy té nye zõs
mo dell jé nek bõ ví té sé re, ezek több sé ge a stra té gi ai kom pe ten cia kom po nen sét egé szí ti
ki újabb al egy sé gek kel.  Nem ezt az utat vá lasz tot ta az a szer zõ, aki a kul tu rá lis kom pe -
ten ci át he lyez te a kö zép pont ba, hogy ez ál tal is ér zé kel tes se, hogy a ha gyo má nyos négy
té nye zõ mel lett ez az ötö dik a lé nye ges elem (Bár dos, 2002/d).

Eb ben a fe je zet ben – rend kí vül vissza fo got tan – né hány olyan, fõ ként al kal ma zott
nyel vé sze ti fo gal mat so rol tunk fel, ame lyek is me re te el en ged he tet le nül szük sé ges a tu -
da tos kom mu ni ka tív nyelv ta ná ri mun ká hoz. Ter mé sze te sen a ko ráb bi fe je ze tek is dön -
tõ en ab ból a cél ból ké szül tek, hogy be mu tas sák a még ma is nép sze rû nyelv ta ní tá si irány zat
ki ala ku lá sát, meg je le né sé nek in dí té ka it. Mi e lõtt fel vá zol nánk a kom mu ni ka tív nyelv ta -
ní tás fej lõ dé sé nek ed di gi fá zi sa it, fel tét le nül szól nunk kell az irány zat osz tály ter mi el -
kép ze lé se i rõl.

2.4. A kommunikatív nyelvtanítás osztálytermi gyakorlata

Kez det ben a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás nak in kább csak el mé le te volt, mint sem kö -
vet ke ze tes osz tály ter mi gya kor la ta. A tör té ne ti mód sze rek több sé gé ben ép pen for dít va
ját szó dott le a do log: va la mely gya kor la ti újí tás hoz kel lett ide o ló gi át ke res ni. A ko rai
kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás szen té lye i be be té ve dõk va ló ban ér zé kel het ték azt, hogy a
kom mu ni ká ció (pél dá ul egy si ke re sen ki vi te le zett tár sal gá si me net) ke rült a kö zép pont -
ba, és az új irány zat hí vei ezt ér té ke sebb nek tar tot ták, mint eset leg egy tör té net gaz dag
szó kin csû, át élt elõ adá sát (el me sé lés). Az is fel tû nõ volt a ko rai kom mu ni ka tív nyelv ta -
ní tás idõ sza ká ban, hogy a ta nár igye ke zett vissza hú zód ni, mint egy ez zel is erõ sít ve az
irány zat ta nu ló köz pon tú szem lé le tét. En nek kö vet kez té ben csök kent a fron tá lis mun ka
ará nya, a cso port mun ka vált ural ko dó vá, és azon be lül is in kább a ki sebb cso por tok, va -
la mint a pár mun ka. Va gyis az osz tály ter mi mun ka üzemmódkapcsolója, amely a fron tá -
lis tól az egyé ni ta nu lá sig több po zí ci ót is fel ve het, több nyi re kö zép sõ ál lás ba ke rült, vagy
ép pen az egyé ni leg dif fe ren ci ált mun ka irá nyá ba moz dult el. E meg fi gye lé sek java ré sze
mind a mai na pig ér vé nyes, vi szont sem a ta nu ló-köz pon tú ság, sem a cso port mun ka nem
a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás osz tály ter mi újí tá sa.

A ta nu ló-köz pon tú ság õsi elv, már Comeniusnál meg je le nik, de ha csak a köz vet len
tör té nel mi elõz mé nyek ér de kel nek ben nün ket, ak kor a fron tá lis ta ní tás õsi pri má tu sát
egy fe lõl a tech ni kai fej lõ dés tör te szét (osz tott la bor mun ka a ké sei audiolingvális és au -
di o vi zu á lis mód sze rek ben), más fe lõl az osz tály ter mek fi zi kai va ló sá gá ban az úgy ne ve -
zett hu ma nisz ti kus mód sze rek lá zad tak fel a ha gyo má nyos osz tály ter mi el ren de zés el len.
A leg mo der nebb nyel vi la bo ra tó ri u mok ma már fül kék be sem kény sze rí tik a di á ko kat,
rá dió hul lám ok kal mû köd nek, il leszt he tõ sé gük egy szer re bel sõ épí té szi, bú tor ter ve zé si és 
nyelv pe da gó gi ai fel adat.
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Rö vi den te hát azt mond hat juk, hogy kez det ben a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás a het -
ve nes évek nyelv ta ní tá si gya kor la tá nak jó né hány fo gá sát fel té tel nél kül át vet te, gya kor la -
tá ba be épí tet te. Az a kí vá na lom, hogy a kö rül mé nyek tõl füg get le nül, mind vé gig, rög tön
a cél nyel ven kom mu ni kál junk, már a ta nács ko zó mód szer ben meg je lent; a cso por tok ra
bon tás a cse le ked te tõ mód szer ben; a pár mun ka a ké sõi audiolingvális és au di o vi zu á lis
mód sze rek ben; a nyelv re, a nyelv ta nu lá si fo lya mat ra való han go ló dás pe dig a szug -
geszto pédiában. A ta nu ló sa ját ta pasz ta la tá nak fel hasz ná lá sa és be épí té se egy kis cso -
port nyelv ta nu lá sá ba jel lem zõ a néma mód szer re, il let ve rész ben a ta nács ko zó mód szer -
re is. Ha mind ez így van, és ez tör té ne ti té nyek kel alá tá maszt ha tó, ak kor mi tõl le het a
kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás napi gya kor la ta a nyolc va nas évek ben sa ját sá gos, az ad di gi
nyelv ta ní tá si gya kor lat tól el té rõ, és egy ben el kü lö nít he tõ a het ve nes évek meg szo kott
osz tály ter mi meg ol dá sa i tól?

2.4.1. A természetes kommunikáció elvárásai és az osztálytermi valóság

El sõ sor ban szem lé le ti vál to zá sok ról van szó. A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás min den
gya kor la tá ban, min den egyes fel ada tá ban, min den egyes te vé keny ség for má já ban a kom -
mu ni ká ció va ló di jel lem zõ i nek kí ván meg fe lel ni. Ez az el vá rás mind vé gig ér vé nyes a tan -
anyag ki vá lasz tá sá tól a di dak ti kai meg ol dá so kig, a meg ta nul ha tó ság ter ve zé sé tõl a si ke -
res ki vi te le zés mint vissza csa to lás lánc sze mé ig. Ezek az el vá rá sok egy faj ta au ten ti kus ság
ké pé ben öl töt tek tes tet, amely meg le he tõ sen ké tes ér té kû me ta fo ra egy osz tály te rem ta -
gad ha tat la nul mes ter sé ges di dak ti kai mi li õ jé ben. Ve gyük te hát sor ra, hogy me lyek a ter -
mé sze tes kom mu ni ká ci ó nak azok az el vá rá sai, ame lyek nek az osz tály ter mi mun ká ban is
tel je sül ni ük kel le ne. (Ugyan eze ket az el vá rá so kat, bár más ként, de Morrow is tár gyal ja:
Johnson–Morrow, 1981: 62.)

1. Az in for má ció hi ány prob le ma ti ká ja (information gap). A kom mu ni ká ció cél ja az
in for má ció cse re, amely csak ak kor jön lét re, ha az ab ban részt ve võk va la me lyi ke vagy
eset leg több sze mély in for má ció hi ánnyal ren del ke zik. Ez kel ti fel a vá gyat arra, hogy az
„in for má ci ós sza ka dé kot” át hi dal ja. A klasszi kus kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás kez de ti
sza ka szá ban nem is te kin tet ték az olyan gya kor la to kat vagy te vé keny sé ge ket kom mu ni -
ka tív nak, ame lyek ben nem volt in for má ció hi ány. A tan könyv szer zõk vagy nyelv ta ní tá si
sza kács köny vek öt let gaz dái min den te vé keny ség ben igye kez tek – ha más ként nem ment, 
ak kor mes ter sé ge sen – in for má ció hi á nyos ál la po tot elõ idéz ni. Ti pi kus pél dá ja en nek
Geddes és Sturtridge „Listening Links” címû tan anya ga, ahol a ta nu lók egy-egy ki sebb
cso port ja az egész tör té net nek csak egy rész le tét hall gat hat ja meg. Az egész tör té net
rep ro du ká lá sá hoz kény te le nek egy más sal be szél get ni, hogy a hi ány zó in for má ció da ra -
bo kat össze sze de get hes sék. Eb ben az eset ben te hát tel je sül az a kri té ri um, hogy a sze rep -
lõk nek va la mi lyen in for má ció hi ányt kell át hi dal ni uk. A ter mé sze tes kom mu ni ká ci ó nak
azon ban to váb bi sa já tos sá gai van nak, ame lye ket az au ten ti kus ság je gyé ben a kom mu ni -
ka tív nyelv ta ní tás osz tály ter mi gya kor la ta rep ro du kál ni sze ret ne.

2. Vá lasz tá si le he tõ ség (choice). Ez a kri té ri um arra vo nat ko zik, hogy egy tar tal mi lag
kö tött tár sal gás so rán az anya nyel vi be szé lõ nek sze mély tõl füg gõ en nagy, ese ten ként
 óriási le he tõ sé ge van a vá lo ga tás ra. Kér dez het egy sze rûb ben vagy bo nyo lul tab ban, cél -
ra tö rõ en vagy ud va ri a san, dönt het a köz nyelv mel lett, vagy meg pró bál koz hat a szleng gel 
és így to vább. Az ide gen nyel vet ta nu ló nak ter mé sze te sen nin csen ek ko ra vá lasz tá si le -
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he tõ sé ge, de va la mi lyen fokú (alap, kö zép?) nyel vi vá lo ga tás ra még is ké pes. Ta lán ép -
pen e kri té ri um tel je sí té se mi att vált nép sze rû vé az a tí pu sú sze rep já ték, amely nyel vi
meg fo gal ma zá so kat nem ad, ha nem csak az ese mé nyek me ne tét rög zí ti for ga tó könyv -
sze rû en. (Pél dá ul az egyik sze rep lõ egy ilyen kár tyát ve het a ke zé be: 1. Fo gad ja a kö szö -
nést! 2. Vá la szol jon a kér dés re! 3. So rol ja fel, hogy itt és most mi lyen je gye ket tud ki ad ni! 
4. So rol ja fel, hogy mi lyen ár ka te gó ri ák van nak! 5. Tá jé koz tas sa a ve võt, hogy saj nos már 
csak a leg drá gább és a leg ol csóbb he lyek bõl ma radt né hány! 6. Mond ja el, hogy a leg ol -
csóbb he lyek nem egy más mel lé szól nak, és írja le, hogy hol van nak! 7. Mond ja meg a je -
gyek árát! 8. Kö szön je meg a vá sár lást és bú csúz zon el!) A zá ró jel ben meg adott kár -
tya-uta sí tás sor alap ján nyil ván va ló, hogy itt még egy erõ sen kont rol lált sze rep já ték ról
van szó, amely ez ál tal majd nem vissza ha nyat lik az ál kom mu ni ká ció mo csa rá ba. Rész -
ben azért kell ezt az erõs ki fe je zést hasz nál nunk, mert az ilyen erõs kont roll meg aka dá -
lyoz za, hogy a ter mé sze tes kom mu ni ká ci ó nak egy na gyon fon tos, har ma dik kri té ri u ma
tel je sül jön.

3. Vissza csa to lás (feedback). Nem csak ar ról van itt szó, hogy a ta ná ri köz be lé pés
nem kí vá na tos, ha nem fõ ként ar ról, hogy a tár sal gás elõ re ha la dá sá ról ma guk a tár sal gás -
ban részt vevõ fe lek gon dos kod ja nak. Ez azt je len ti, hogy egyes pon to kon az ad di gi re ak -
ci ók nak meg fe le lõ en kell dön te ni ük a foly ta tás ról. Eb ben az eset ben azon ban a tár sal gás 
me ne té ben bár mi le het sé ges, és az eset le ges meg ol dás mind nyel vi leg, mind tar tal mi lag
messze túl nõ het az ot ta ni és ak ko ri osz tály ter mi kör nye zet el vá rá sa in. A vé let len mint je -
len lé võ min den kép pen erõ sí te né az au ten ti kus ság kép ze tét, a kér dés in kább az, hogy mi -
lyen fo kig ké pes el vi sel ni a vé let lent egy tan óra ter ve zett va ló sá ga.

Ta lán ép pen ez az egyik oka an nak a je len ség nek, hogy az utób bi évek kom mu ni ka -
tív nak mon dott tan anya ga i ban már hi á ba ke res sük az ere de ti leg igen szi go rú an vett kri -
té ri u mok ér vé nye sí té sét.

2.4.2. Morrow alapelvei a kommunikatív irányzat metodikájáról

Kez det ben szá mos nyelv ta nár el fo gad ta Morrow öt alap elv ét (lásd: Johnson–Mor -
row, 1981: 60–66), ame lyek ben a kom mu ni ka tív me to di ka, a kom mu ni ka tív nyelv ta nár
at ti tûd jét pró bál ta meg fo gal maz ni. Az aláb bi ak ban alap el ve it kri ti kai él lel tár gyal juk.

1. Min dig tudd, hogy mit mi ért te szel. Ezt a jó ta ná csot akár sér tés nek is ve het nénk,
hi szen arra en ged kö vet kez tet ni, hogy nyelv ta nár ok mil li ói (eset leg év szá zad okon át) azt 
sem tud ták ed dig, hogy mit csi nál nak. (En nek a rej tett je len tés nek azért jó ko ra igaz ság -
magva van: elég, ha arra a szám ta lan au to ma ta nyelv idom ár ra, két lá bon járó re cept -
könyv re gon do lunk – na, gye re kek, mit fõ zünk ma? –, akik hez ké pest még az a bi zo nyos
pa raszt se bész is, aki bics ká val ope rál há lyo got, ke vés bé ve szé lyes.) Sze ren csé re a szer zõ
az ere de ti le írás ban el ma gya ráz za, hogy mi ként kell ér te ni a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás -
ban ezt a tu da tos sá got. Esze rint min den egyes órán, eset leg óra rész let ben le gyen tel je -
sen egy ér tel mû, hogy va la mi lyen mû ve le tet aka runk vég re haj ta ni, meg akar juk ta nul ni,
hogy ho gyan le het va la mit (nyel vi leg) „el in téz ni”. A cé lok így na gyon is re á li sak, és kö ze -
li ek ké vál nak (nem úgy, mint ami kor kó rus ban kán tál ták az ige ra go zást ama tá vo li cél
ked vé ért, hogy majd a nyelv hasz ná lat so rán kor rekt for má kat al kal maz za nak). Szél sõ sé -
ge sen fo gal maz va, ezért jobb, ha nem Shakes peare -t ol vas ta tunk, ha nem egy hasz ná la ti
uta sí tást, és eset leg az ol va sás ér tett sé gét a ta nu ló az zal is tud ja bi zo nyí ta ni, hogy ké pes
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mû köd tet ni a be ren de zést. Ha le ve let kell írni írás gya kor lás cí mén, ak kor az olyan le vél
le gyen, amely va ló ban al kal mas arra, hogy egy szál lo dá ban szo bát fog lal junk. Rö vi den:
min den al ka lom mal le gyen egy kö ze li ki tû zött cél, vél he tõ en egy mû ve let, ame lyet meg
kell va ló sí ta ni. Így a ta nu ló és a ta nár is egy aránt tud ják, hogy mi az el éren dõ cél, va gyis
hogy tud juk, hogy mit (mi ért) csi ná lunk.

2. Az egész több, mint a ré szek össze ge. Ez a ta nács tö mö ren azt je len ti, hogy ha a ta -
nu lás so rán a kom mu ni ká ció egé szét meg pró bál juk ele mi ré sze i re bon ta ni, ak kor elõ for -
dul hat, hogy már a lé nye gé bõl vész el va la mi. Az ugyan is az ed di gi nyelv ta ní tá si ta pasz ta -
la tok alap ján nyil ván va ló, hogy at tól, hogy va la ki eze ket az ele me ket kü lön-kü lön ké pes
meg ér te ni vagy idõ egy ség alatt jól ki mon da ni, még nem je len ti azt, hogy kom mu ni kál ni
is ké pes. A szer zõ nek ez a ta ná csa tu laj don kép pen az audiolingvális nyelv ta ní tás el mé le -
te és gya kor la ta el len szól. Írott szö ve gek ese tén még vi szony lag több idõ van a si la bi zá -
lás ra, de ép pen az ele mez ge té sek mi att gyak ran el ve szít het jük a tel jes kon tex tust mint
össze füg gést (ahogy azt szá mos vizs ga for dí tás bi zo nyít ja). Ami kor vi szont szó ban kell
nyi lat koz ni és re a gál ni – ami per sze azon na li, fo lya ma tos és va lós idõ ben ját szó dik –, ak -
kor az ana li ti kus mód sze rek se gít sé gé vel fel ké szí tett diák va ló di pá nik ba es het, mert
min den elõ ké szü let nél kül a tár sal gás egé szét egy ben kell me ne dzsel nie. Az egész re való
cél zás te hát rész ben arra vo nat ko zik, hogy a mon dat szint fölé kell emel ked ni, és va lós
hely ze tek ben ter mé sze tes nyel vet kell pro du kál ni. A szer zõ nem azt ál lít ja ez zel, hogy
ana li ti kus tu dás ra nincs szük ség, ha nem in kább csak azt, hogy a kom mu ni ka tív nyelv ta -
ní tás ké pes bi zo nyos fo kig egye sí te ni az ana li ti kus és szin te ti kus nyelv ta ní tá si el kép ze lé -
se ket.

3. A fo lya ma tok ugyan olyan fon to sak, mint a for mák. Amennyi ben en nek a nyelv ta -
ní tá si el kép ze lés nek a kö zép pont já ban a kom mu ni ká ció áll, ak kor a kom mu ni ka tív fo -
lya ma to kat kell utá noz nunk, és ha gya ko rol juk is a nyel vi for má kat, azt min den kor egy
kom mu ni ka tív „ke ret ben” kell meg ten nünk. Ez a ke ret le het az adott nyelv re jel lem zõ
for ga tó könyv, amely az ese mé nyek és a nyel vi for mák kul tu rá li san kö tött egy más utá ni -
sá gát je len ti, amely sor rend nem fel tét le nül azo nos an nak a nyelv nek a sor rend je i vel,
ame lyet sze ren csénk volt anya nyelv ként el sa já tí ta ni. Az in for má ció cse re és a meg fe le lõ
nyel vi vál to za tok ki vá lo ga tá sa ér de ké ben, va la mint a köl csö nös ség elve mi att (hogy tud -
ni il lik part ne re ink van nak a tár sal gás ban) szá mos olyan fo lya ma tot kell el sa já tí ta nunk,
ame lyek leg alább olyan fon to sak, mint a nyelv he lyes sé gi kér dé sek. Más fe lõl a nyelv he -
lyes ség el vá rá sa it év szá zad ok nyelv ta ní tá sa csi szol ta (né mely nyelv ta nár igé nye i ben)
drá ga kõ vé, és nem vé let len, hogy leg több ször ép pen kér lel he tet len nyelv mes te rek és pu -
ris ta nyel vé szek sze ret nek ez zel az ék kõ vel hi val kod ni. A va ló ság ban azon ban a tár sal gás 
kü lön fé le ko re og rá fi ái, a fel is mert for ga tó köny vek, nyel vi játsz mák ural ják a te re pet,
sõt, a be szé lõ szán dé kát, még ke vés bé si ke res meg fo gal ma zás ese tén, még tor zult for -
mák kö zött is cél ba jut tat ják. Ép pen a már ko ráb ban is em le ge tett le he tõ sé gek (az in for -
má ció cse re, a vá lasz tás le he tõ sé ge, a vé let len meg je le né se és az egy más ra való re a gá lás
ké pes sé ge) for dít hat ják át a me cha ni kus, nem kom mu ni ka tív vagy csak álkommunikatív
gya kor la to kat va ló di ak ká.

4. Ta nul ni csak te vé ke nyen le het. Va gyis ah hoz, hogy va la ki meg ta nul jon kom mu ni -
kál ni, azt csak a kom mu ni ká ció gya kor lá sá val le het el ér ni. Mind eb ben per sze az is ben ne 
rej tõ zik, hogy a ta ní tás és ta nu lás pár hu za mos fo lya ma ta i ban az utób bin van a hang súly.
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A ta nu lás vagy még pon to sab ban a meg ta nu lás a ta nu ló fe le lõs sé ge. Eh hez ké pest a ta -
nár csak kö rül mény: ta ná csot ad, se gít, „ta nít”, de ta nul ni, meg ta nul ni a dol got csak a ta -
nu ló nak áll mód já ban. A kom mu ni ka tív nyel vi órán nyil ván va ló kö vet kez mé nye en nek
az elv nek a te vé keny sé gek, a fel adat so rok pri má tu sa.  

5. Nem baj, ha a ta nu ló hi bá kat kö vet el (a hiba nem min dig hiba – mistakes are not
always a mistake). Ha to vább ra is meg ma ra dunk a szó já ték ok nál, ak kor nagy hiba len ne
a nyelv ta nu lás fo lya ma tá ból a hi bá kat ön ké nye sen ki zár ni: úgy is ott lesz nek. In kább ar -
ról van szó, hogy a nyelv ta nu lás kü lön bö zõ szint je in és kü lön bö zõ hely ze te i ben más és
más je len sé ge ket kell hi bá nak te kin te nünk. Ez zel a misz ti kus mon dat tal már is kö ze pé -
ben va gyunk az egyik nyelv pe da gó gi ai örök zöld nek: a hi bák elem zése és ja ví tása. Egy ál -
ta lán nem cé lunk itt most a szer zõ ötö dik alap el ve ürü gyén tel jes mód szer ta ni le írást
pro du kál ni (mi a hiba és mi a té vesz tés; kell-e a hi bát ja ví ta ni és mi kor, és még in kább ho -
gyan). Azt vi szont vi lá go san kell lát ni, hogy a hi bák been ge dé se a ta nu lá si fo lya mat ba,
nem kü lön ben a hi bák ra való tá masz ko dás és fel hasz ná lá suk megint csak nem a kom mu -
ni ka tív nyelv ta ní tás vív má nya. A kog ni tív mód sze rek, a men tá lis meg kö ze lí té sek tör -
vény sze rû nek tart ják a hi bát, szá mí ta nak rá, és majd hogy nem a „hi bá ink ból ta nu lunk”
tör vé nye it ér vé nye sí tik a sza bály ke re sés ben, a cél nyelv meg fej té sé ben. Két ség te len tény, 
hogy egyes nyelv ta ni vagy ki ej tés be li hi bák, kü lö nö sen ha sok van be lõ lük és a lé nye gi he -
lye ken for dul nak elõ, meg hi ú sít hat ják a kom mu ni ká ci ót. Más fe lõl, a hi bák tól való fé le -
lem, a kor rekt ség örö kös fi gye lé se cse kély esélyt ad arra, hogy a be széd fo lya ma tos lesz.
A fo lya ma tos be széd és a nyelv he lyes ség el lent mon dá sos nak tûnõ pár har ca ke rül itt elõ:
gu nyo ros meg fo gal ma zá sunk ép pen arra vo nat ko zik, hogy ha mis szem be ál lí tás ról van
szó, hi szen rit kán vesszük ész re, hogy az anya nyel vû be szé lõ ben e két do log örö kö sen
pár bajt vív na. Szer zõnk e jó prag ma ti kus szak ma ér tel mé ben (rá adá sul an gol) komp ro -
misszu mot kí ván köt ni, de e komp ro misszum éle még is csak a régi nyelv ta ní tás „hi ba tör -
lé ses, a hiba nem le het sé ges” cím kék kel el lát ha tó kont roll ja el len lá zad. A kom mu ni ka -
tív nyelv ta ní tás elsõ bí rá lói ter mé sze te sen az ötö dik alap elv el len til ta koz tak leg elõ ször,
ne ve ze te sen az el len, hogy ez a mód szer vi szony lag jól tûri a hi bá kat. Va ló ban ne héz
meg húz ni a ha tár vo na lat, hogy mely hi bá kat en ged jük meg, és me lye ket ne. Bi zo nyos hi -
bák el né zé se két ség kí vül se gí ti a fo lya ma tos be széd ki ala ku lá sát, ugyan ak kor csök ken ti a 
nyel vi kor rekt sé get, és eset leg el is mé lyí ti a hi bát (fossilisation). A jó gya kor la tot csak az
adott szi tu á ció fé nyé ben le het meg ítél ni, de a dön tést meg kell hoz ni, és az íté let meg tes -
te sí tõ je maga a ta nár. A hi bák ja ví tá sa vagy tû ré se te hát megint egy olyan – a nyelv ta ní tás 
egész tör té ne tén vé gig hú zó dó – ket tõs ség, amely nek ál ta lá ban csak a szél sõ pont jai ve -
szé lye sek.

Ta pasz tal tabb nyelv ta nár ok némi csa ló dott ság gal ál la pít hat ják meg, hogy az elsõ, a
ne gye dik és az ötö dik alap el vet min dig is al kal maz ták, anél kül, hogy a kom mu ni ka tív
mód szer hí ve i nek tud ták vol na ma gu kat. Ez azért nem meg le põ, mert az elsõ elv (ra ci o -
ná lis meg kö ze lí tés) meg az utol só (a hiba szük ség sze rû) min dig is sze re pelt a gon dol ko -
dás ra is haj lan dó ta nu lók és ta ná ra ik ét lap ján. A má so dik alap elv bõl bi zo nyos kog ni tív
pszi cho ló gi ai és Gestalt-elképzelések is ki ol vas ha tók, a har ma dik a fo lya ma tos dis kur zus 
fon tos sá gá nak ki eme lé se (szö veg al ko tói kom pe ten cia), a ne gye dik pe dig a Piaget, il let ve a 
Vigotszkij–Leontyev-féle interiorizáció (és exteriorizáció) hang sú lyo zá sa. Mind eme bí -
rá la tok el le né re Morrow alap el vei de re ka san meg áll ták a he lyü ket a kom mu ni ka tív

169



nyelv ta ní tás nak ab ban a ko rai sza ka szá ban, amely még hem zse gett a gyer mek be teg sé -
gek tõl. A tör té ne ti hû ség – és egy ben a szá zad vég nyelv ta nu lá si han gu la ta i nak fel idé zé se –
ked vé ért né há nyat fel em le ge tünk a ti pi kus ki fo gá sok kö zül.

2.4.3. Kifogások a korai kommunikatív nyelvtanítás gyakorlatával szemben

A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás gyak ran meg fe led ke zik ar ról, hogy a nyelv ta nu lás ter -
mé sze té bõl adó dó an a nyelv hosszú ide ig cél, és csak je len tõs mennyi sé gi és mi nõ sé gi
vál to zá sok után vá lik esz köz zé. Ami kor a nyel vet ta nu ló nak azt a funk ci ót kell vég re haj -
ta nia, hogy „vált son ki in for má ci ót kör nye ze té bõl” (kér dés fel te vés), ak kor nem az a
prob lé má ja, hogy nem tud ja, hogy most kér dez nie kell, ha nem az, hogy nem tud a cél -
nyel ven kér dést szer kesz te ni. A nyelv ta nu lá si pi ra mis al sóbb ré gi ó i ban a prob lé mák
zöme a for mák kal kap cso la tos és nem a je len té sek kel/funk ci ók kal (vö.: az „ál kez dõk”
struk tu rá lis bi zony ta lan sá gai). Már pe dig egyet len cél nyelv szer ke ze tei sem let tek könnyeb -
bek az utób bi né hány év ben.

A kom mu ni ka tív meg kö ze lí tés – a tan anyag ok ból ere dõ en – igyek szik egy szer re ta ní -
ta ni, össze köt ni a for mát és a funk ci ót. Ha si ke rül ér zé kel tet nie már a nyelv ta nu lás kez -
de ti szint je in is, hogy nincs egy az egy ben meg fe le lés for mák és funk ci ók kö zött, ak kor is
adós ma rad hat olyan ele mi, de funk ci ó val nem ren del ke zõ for mai is me re tek ta ní tá sá val,
mint a rend ha gyó ige, von zat stb.

Za va ro kat kelt a kom mu ni ka tív meg kö ze lí tés vi szony la gos totalitásigénye is, amely
hosszabb, egy be füg gõ mon da to kat egész le ges, le nem bont ha tó egy sé gek ként ke zel. Ön -
ál ta tás azt hin ni, hogy az ilyen egy sé ge ket a diák – a ta nul ha tó ság ér de ké ben – nem
igyek szik tör del ni, ele mez ni. Több let mun ká ja ab ból adó dik, hogy ugyan így fel is kell épí te -
nie, mi köz ben egy szer re több ne héz ség be is üt kö zik. Már pe dig az az elv, hogy a ne héz sé -
ge ket (a ta nu lás ban) le he tõ leg kü lö nít sük el (egy szer re csak egy prob lé má val fog lal koz -
zunk), nem ki fe je zet ten va la mely szûk mód szer ta lál má nya, ha nem igen régi pe da gó gi ai
alap elv.

Mi köz ben a kom mu ni ka tív meg kö ze lí tés egész le ges ség re tö rek szik, va ló já ban izo lált
funk ci ó kat ta nít. Ön ma guk ban egy nyelv funk ci ói ugyan úgy lel tár sze rû en el kü lö nít he -
tõk, mint az adott nyelv struk tú rái (Aus tin cc. százezerre be csü li a be széd mû ve le tek szá -
mát, Searle en nél ki sebb szá mú fõ tí pus ba véli õket be so rol ha tó nak), fo lya ma tos hasz ná -
la tuk „for ga tó köny ve” csak a dis kur zus ban vá lik nyil ván va ló vá. Ha fi gye lem be vesszük,
hogy ez a for ga tó könyv egy adott kul tú rá ra jel lem zõ, és még is egy konk rét kom mu ni ka -
tív hely zet ben a nyel vi ele mek ér té ke szem pont já ból egyé ni is, kér dé ses sé vá lik, hogy
mind ez egy ál ta lán ta nít ha tó-e. Ha ta nít ha tó, mi ért jobb a funk ci ó kat cél ba ven ni (amely
vég ered mény), mint a struk tú rá kat (amely vi szont for rás, mert ge ne rál)?

Tisz tá zás ra szo rul a ta nu lás mint te vé keny ség és a kom mu ni ká ció mint te vé keny ség
ará nya és egy más hoz való vi szo nya a nyelv ta nu lá si fo lya mat ban már csak azért is, mert a
ta nu lás mint stra té gia dön tõ en in put jel le gû, míg a kom mu ni ká ció két ség kí vül in kább
out put. Nyil ván va ló, hogy a kom mu ni ka tív hely zet ide á lis a ta nult nyelv ki pró bá lá sa
szem pont já ból, és ép pen a nyel vi fel ké szült ség tõl füg gõ en prekommunikatív, kvázikom -
munikatív vagy tény le ges szin ten meg is va ló sul. Alig ha cél zunk azon ban jól, ha a va ló di
kom mu ni ká ci ót tesszük egy kez dõ nyel vi kur zus cél já vá, mert hogy az jó val bo nyo lul tabb, 
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mint hogy egy csi no san haj to ga tott tan anyag ba be le fér jen. Más ként: a kom mu ni ká ció
mi nõ sé gi és vég te len, a ta nít ha tó anya gok vé ge sek és mennyi sé gi jel le gû ek.

A fen ti kri ti ka két ség kí vül a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás egy vi szony lag vul gá ris vál -
to za tát vet te cél ba, ho lott a min den na pi gya kor lat szint jén olyan „elv te len” meg ol dá sok
is szü let tek, ame lyek nek si ke rült a fen ti csap dák több sé gét el ke rül ni ük. Több or szág
nyelv ta ní tá si gya kor la tá ban az az ek lek ti kus for ma ter jedt el leg in kább, amely a je len -
tés/funk ció prob lé má i ra rend sze re sen ügyel, de a kom mu ni ka tív meg ol dá so kat csak ki -
egé szí tés ként, ada lék ként ke ze li a már ed dig is be vált el já rá sok mel lett. Az ilyen gya kor -
lat hasz na az, hogy mint egy „be kap csol ja” a már ta nult nyel vet. Nyil ván va ló, hogy ez a
gya kor lat erõ sen el tér a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás böl csõ jé nek szá mí tó ang li a i tól, ahol
a cél nyel vû kör nye zet, a mul ti na ci o ná lis ta nu ló cso port ter mé sze tes in for má ci ós „sza ka -
dék ként” je lent ke zik, a kom mu ni ká ció felé vivõ gya kor la tok pe dig egy nyelv el sa já tí tá si
fo lya mat ka ta li zá to rai. Ma gyar or szá gon a kom mu ni ka tív gya kor la tok in kább egy nyelv -
ta nu lá si fo lya mat pró ba kö vei. To vább foly tat va ezt a nyelv pe da gó gi ai pár hu za mot, az
an go lok ra szó sze rint igaz, hogy ho zott anyag ból dol goz nak, és mi vel a be áram ló di ák ság
kul tu rá lis me rü lé si gya kor la tot foly tat, az ot ta ni ta nár fõ fel ada ta a pon tos ki vá lo ga tás,
sti mu lá lás, irá nyít ga tás, hi szen a nyelv el sa já tí tás min den au ten ti kus kö rül mé nye adott.
Itt hon "csak" nyelv ta nu lás ról be szél he tünk, még hoz zá hát rá nyos hely ze tû nyelv ta ní tás -
ról/nyelv ta nu lás ról, ahol a nyolc va nas évek tech ni kai ha la dá sa el le né re az „au ten ti kus”
nyel vi kör nye zet majd nem ki zá ró la gos meg te rem tõ je gyak ran a nem meg fe le lõ en kép -
zett, il let ve to vább sosem kép zett nyelv ta nár (tisz te let a ki vé tel nek).

Mi u tán vi szony lag rö vid idõ alatt si ke rült elég sok rosszat mon da ni a ko rai kom mu ni -
ka tív nyelv ta ní tás ról, ma gya rá zat ra szo rul, hogy az el ke rül he tet len ge ne rá ció vál tá so kon
túl me nõ en mi ál lí tot ta még is a ta ná rok több sé gét az új irány zat mel lé. Bi zo nyos, hogy a
ta nu lás és vi szony la gos gyer mek köz pon tú sá gon túl me nõ en a moz gal mas sá ga volt élén -
kí tõ ha tás sal az osz tály ter mi mun ká ra. Te kint sük át, hogy mely te vé keny sé gek te kint he -
tõk a leg jel leg ze te sebb és leg gya ko ribb osz tály ter mi kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá si gya kor -
la tok nak.

2.4.4. Kommunikatív gyakorlatok az osztályteremben 

Osz tály ter mi meg fi gye lé sek és tan anyag elem zé sek egy aránt azt bi zo nyít ják, hogy a
nyel vi já té kok, a gyak ran pár mun ká ban vég zett sze rep já té kok, dra ma ti zált vagy spon tán
cso port be szél ge té sek, prob lé ma meg ol dó szi mu lá ci ók te kint he tõk a kom mu ni ka tív nyelv -
ta ní tá si te vé keny sé gek leg jel leg ze te sebb mû fa ja i nak. Már a fel so ro lás ból is ki de rül, hogy 
is mert mû faj ok ról van szó, hi szen pél dá ul a nyel vi já té kok vé gig kí sé rik a nyelv ta ní tás
egész tör té ne tét. Ezek a ré geb bi el já rá sok úgy tud tak be le si mul ni a kom mu ni ka tív nyelv -
ok ta tás mód szer ta ni me ne té be, hogy ké pe sek vol tak meg fe lel ni az új el vá rá sok nak. Ilyen 
volt töb bek kö zött a ta nu ló-köz pon tú ság; az in for má ció hi ány ál tal te rem tett in te rak tív
kör nye zet; az in ter ak ti vi tás ból kö vet ke zõ en a nyel vi vá lo ga tás le he tõ sé ge (bár ezt a gya -
kor lat ke re te, le írá sa, a sze rep ját szó kár tyák gyak ran kor lá toz ták). A ta nu ló-köz pon tú -
ság ból kö vet ke zett az a je len tõs ta ná ri sze rep vál tás, amely a fron tá lis mun kát eset leg
ked ve lõ ta nárt is le ker get te „a kar mes te ri pul pi tus ról”, hogy az osz tály ter mi ke re te ket
fel la zí tó, de ha té ko nyabb nak tar tott cso port bon tás, pár mun ka, in di vi du a li zá ció felé so -
dor ja. A hu ma nisz ti kus mód sze rek ha tá sát fe dez het jük fel ezek ben a vál to zá sok ban: a
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ta nár ugyan irá nyít, de fõ ként össze han go ló, se gí tõ, el iga zí tó és nem utol só sor ban lel ke -
sí tõ te vé keny sé get foly tat (nem pe dig „elõ ad a té má ról”). A ta nu lók ese té ben fel ér té ke -
lõd nek a kom mu ni ká ci ós kész sé gek, ame lyek nek alap fel tét elei: az ol dott ság, az el la zult ság,
a jó össz pon to sí tó ké pes ség és min de nek elõtt az élénk ség, moz gó sít ha tó ság, tett vágy
– mind ez nem fel tét le nül ked vez min den ta nu ló tí pus nak. Ahogy a té má ról való elõ adás
el tûnt a ta nár nál, ugyan úgy nyo ma ve szett a mo no lóg nak mint be széd mû faj nak (az el -
me sé lés, a ci tá lás, bár mi lyen be ta nult szö veg akár mû vé szi elõ adá sa re la tí ve el ér ték te le -
ne dett). Ezek nek a gya kor la tok nak a hi á nyát és kö vet kez mé nye it a na gyobb szó kin cset
és a fej let tebb kog ni tív te vé keny sé get el vá ró vizs gá kon kell ké sõbb a di á kok nak fáj dal -
ma san meg ta pasz tal ni uk. Vizs gál junk meg né há nyat a leg nép sze rûbb te vé keny ség for -
mák kö zül!

1. Cso por tos be szél ge té sek, cso port te rá pi ák (awareness type exercises). Ezek az ön -
is me re ti vagy sze mé lyi ség fej lesz tõ nyel vi gya kor la tok egy ér tel mû en a hu ma nisz ti kus
mód sze rek vív má nyá nak te kint he tõk. A het ve nes évek vé gén Moskowitz (1978) hi he tet -
len si ke rû köny vé vel – a po zi tív sze mé lyi sé get ér zel mi rá ha tás sal, tár sa ság ban meg for -
má ló pszi cho te rá pi ás gya kor la ta i val – va ló ság gal kul ti kus stá tust ért el. Kö zel 120 gya -
kor la tot ad köz re, ame lyek ér zel mi vagy ön is me re ti ala pon a ta nu lók hu mán ér té ke it
kí ván ják fej lesz te ni. Moskowitz jól ész lel te, hogy az osz tály ter me ket át ha tol ha tat lan
köd ként meg ülõ apá tia még a leg lel ke sebb ta nárt is meg bé nít hat ja. El kép ze lé sei ha dat
üzen nek az „egy tan köny ves” ta nár pszi cho ló gi ai kö zö nyé nek, a sok kal jobb vagy sok kal
rosszabb ta nu lók kal ló dá sá nak. A szer zõ a lel ke sült sé get pró bál ja vissza ül tet ni régi trón -
já ra. Ér ze lem köz pon tú, hu ma nisz ti kus gya kor la tai a kul tu rá lis plu ra liz mus tu da to sí tá sát 
is elõ se gí tik: a vég te len vál to za tos ság da cá ra egyet len faj: az em be ri faj gyer me kei va -
gyunk.

Moskowitz gya kor la ta i nak sok szí nû sé ge, ere de ti szán dé ka (pl. a kog ni tív ne ve lés
mel lett az ér zel mi ne ve lés fej lesz té se a nyelv se gít sé gé vel) meg le he tõ sen el hal vá nyult a
múló idõ ben. Gya kor la ta i nak egyes tí pu sa it egy sze rû sít ve lát juk vi szont kü lön fé le nyelv -
ta ní tá si sza kács köny vek ben (öt let tá rak, nyel vi já té kok stb.). Ilyen vagy eh hez ha son ló
gya kor la tok kal a mai kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás be me le gí tõ gya kor la tai kö zött ta lál -
koz ha tunk, eset leg vál tás kép pen – mint va la mi ener gia ital, me to di kai koktél – két na -
gyobb di dak ti kai egy ség kö zött. Meg kell je gyez nünk per sze, hogy Moskowitz gya kor la -
tai kö zött szá mos olyan is elõ for dul, amely hez szük ség van az átlagamerikai már-már
fáj dal mas na i vi tá sá ra vagy bán tó õszin te sé gé re. Fel so ro lá som nem szte re o tí pi ák han -
goz ta tá sa (és nem gyû lö let be széd), ha nem olyan je len tõs kul tu rá lis ér té kek és szo ká sok
kö zöt ti kü lön bö zõ ség, amely Moskowitz egyes gya kor la ta it túl zot tan koc ká za tos sá vagy
egye ne sen el fo gad ha tat lan ná te szi egy ma gyar ajkú osz tály ban. (Pl. mond jon két olyan
dol got ma gá ról, ame lyet nem mon da na el egy ide gen nek. Fo ko zás: mond jon két olyan
dol got ma gá ról, ame lyet még a leg jobb ba rát já nak sem mon da na el.) Ter mé sze te sen az
ilyen ese tek ben a leg na gyobb ve szély az, hogy a be szél ge té sek túl szen ti men tá lis sá vagy
túl sze mé lyes ke dõ vé vál nak – és még foly tat hat nánk a ne ga tív jel zõ ket. Moskowitz úgy
pró bál ja át hi dal ni ezt a prob lé mát, hogy csak a po zi tív je len sé ge ket, a po zi tív sze mé lyi sé -
get ki fej lesz tõ gya kor la to kat ja va sol ja: például leg ked ve sebb em lé kem; va la mi, ami re
büsz ke va gyok; mi az, amit sze re tek ma gam ban (!); va la mi, ami nek örü lök, hogy meg tör -
tént. Emi att ugyan ezen be szél ge tés tí pu sok nak az ellentettjei túl zot tan koc ká za tos nak
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te kint he tõk: leg sú lyo sabb té ve dé sem; va la mi, ami mi att bû nös nek ér zem ma gam; ami -
kor ki hasz nál tak; mi az, amit nem sze re tek ma gam ban; va la mi, ami nek soha nem lett
vol na sza bad meg tör tén nie és így to vább.

Moskowitz el kép ze lé se ter mé sze te sen az, hogy ha meg oszt juk egy más sal tör té ne te in -
ket, ér zel me in ket és gon do la ta in kat, ak kor majd tö rõd ni is kez dünk egy más sal: a bi za lom -
épí tés nek va la mely for má ja – mint ko ráb ban is lát tuk – min den hu ma nisz ti kus mód szer
alap ve tõ cél ki tû zé se. A gya kor la tok köz re a dá sá ban a szer zõ mind vé gig kö vet ke ze te sen
meg ad ja a nyel vi cé lo kat, az ér zel mi cé lo kat, a nyel vi szin te ket, a cso port mé re tet, a szük -
sé ges szem lél te tõ tár gya kat vagy tan anya go kat, a fo lya ma to kat, a gya kor la tok va ri á ci ó it
és to vább fej lesz té sét, va la mint az eset le ges ta pasz ta la to kat. Be mu ta tunk egy pél dát az
ilyen hu ma nisz ti kus be szél te té sek kö zül (Moskowitz, 1978: 47 nyo mán): 

A te vé keny ség neve: név je gyek
Cé lok: egy új cso port ese tén a di á kok meg is mer ked nek egy más sal, így könnyeb ben megy, és olya -

nok kal is be szél nek, aki ket nem is mer nek (ér zel mi cél). Elsõ és má so dik sze mély ben be széd -
gya kor lat, kér dés fel te vé se és vá lasz adás (nyel vi cél).

Szint: kö zép ha la dó és ha la dó, de kez dõk nek is aján lott. Eb ben az eset ben a gya kor la tot anya nyel -
ven is ér de mes le foly tat ni.

Cso por tok: cso port bon tás nél kül is le het sé ges.
Szem lél te tõ esz kö zök: 10x5 cm-es kár tyák, te hát a szük sé ges esz kö zök a név je gyek és kitûzõtûk.

Nagy be tû ket kell hasz nál ni. A név jegy kár tya kö ze pén sze re pel a név, bal fel sõ sar ká ban há -
rom olyan jel zõ, amely jól le ír ja az il le tõt, jobb fel sõ sar ká ban va la mi olyan te vé keny ség, ame -
lyet na gyon jól tud az il le tõ. Bal alsó sa rok: va la ki, aki vel szí ve sen el töl te nél egy na pot, jobb
alsó sa rok: egy olyan or szág, ame lyet meg sze ret ne lá to gat ni.

Elõ ször ki kell töl te ni a név je gyet, az tán kel le mes zene kö ze pet te a di á kok kör be jár kál nak, és
ami kor a zene el hall gat, ak kor az zal a part ner rel kell be szél get ni ük, aki elõtt ép pen meg áll tak.
Egy tel jes osz tály ese té ben leg alább hat meg ál lás le gyen. Ter mé sze te sen a fel tün te tett szö ve gek -
re kell kér dést fel ten ni, és a név jegy tu laj do no sá nak kell vá la szol ni. A té má kat le het bõ ví te ni, és
ha la dó di á kok to váb bi kér dé se ket te het nek fel a be in dí tott té mák ról.

Két ség te len, hogy ezek a hu ma nisz ti kus be ál lí tott sá gú, pszi cho te rá pi ás hát te rû cso -
por tos be széd gya kor lat ok nagy ban hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a kom mu ni ka tív nyelv ta -
ní tás mind a ha gyo má nyos osz tály te rem el ren de zé sé nek szét bon tá sát, mind a po zi tív
sze mé lyi ség dif fe ren ci ált fej lesz té sét be épít se gya kor la tá ba és sa ját já nak te kint se.

2. Nyel vi já té kok (language games). A nyel vi já té kok ked ve lé se alig ha nem a homo
ludens egyik is mer te tõ je gye. Nem vé let len, hogy mind a rá di ó ban, mind a te le ví zi ó ban a
nyel vi já té kok, a nyelv is me ret tel kap cso la tos ve tél ke dõk rend kí vü li nép sze rû ség nek ör -
ven de nek, jól le het kö zü lük nem egy egé szen az ókor ra nyú lik vissza. Ilyen pél dá ul az
anag ram ma, amely egy szó be tû i nek fel cse ré lé sé vel al ko tott má sik ér tel mes szó vagy ki -
fe je zés (e könyv szer zõ jé nek anag ram má ja pél dá ul: bár nõs, de jó). Jel leg ze te sen ma gyar 
ajkú já ték az „eszperente”, amely ki hasz nál ja az e ma gán hang zó túl ten gé sét a ma gyar
nyelv ben, és úgy vár el ér tel mes be szé det, hogy ab ban csak az e ma gán hang zó sze re pel -
het a más sal hang zók mel lett. Ha son ló kép pen a Ka rin thy csa lád ar chí vu má ból szár ma zik 
az in tar zia, ami kor egy szö veg ben va la mely ki fe je zést, va la ki nek a ne vét, eset leg több ki -
fe je zést kell el rej te ni úgy, hogy a cél szö veg tel je sen ér tel mes ma rad jon. Le het to váb bá
ját sza ni szó lá sok kal és köz mon dás ok kal, de akár he lyes írá si és nyelv he lyes sé gi kér dé -
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sek kel is. Akár med dig foly tat juk is a sort, a leg több já ték ese tén ha ma ro san ki de rül, hogy 
a já té kok cél ja ál ta lá ban a nyel vi kód dal tör té nõ ma ni pu lá lás, va gyis a nyelv hasz ná lat
kér dé sei, a szociolingvisztikai kor rekt ség, a prag ma ti kai tu da tos ság rit káb ban ke rül nek
te rí ték re. A nyelv pe da gó gi ai já té kok fej lõ dé sé ben ha son ló fá zi so kat ta pasz ta lunk. Õs ré -
gi nek te kint het jük pél dá ul Comenius concertatióit, ame lye ken két cso por tot ver se nyez -
te tett, de a vizs gá kon is sze re pel tek já té kos fel ada tok. Na gyot ugor va az idõ ben, pro to tí -
pus nak te kint het jük W. R. Lee „Nyel vi já té kok és ver sen gé sek” címû mun ká ját (Lee,
1965), amely igen rész le tes le írást nyújt a ko ra be li di va tos nyel vi já té kok ról. A ki fe je zet -
ten tanítási-tanulási-gyakorlási cél ból vá lo ga tott já té ko kat a kö vet ke zõ cso por tok ba
oszt ja: szó be li já té kok, ki ej té si já té kok, ol va sás sal és írás sal kap cso la tos já té kok, be tû -
zés sel (he lyes írás sal) kap cso la tos já té kok. Erre a kö tet re is ér vé nyes az a meg ál la pí tás,
hogy mind egyik já té kos me net a nyel vi kód el sa já tí tá sá nak tö ké le te sí té sét cé loz za. Egy
húsz év vel ké sõb bi könyv ben majd nem ugyan eze ket a cso por to sí tá so kat fe dez het jük fel
(Purkis–Guerin, 1984): szó be li já té kok, sza vak kal kap cso la tos já té kok (he lyes írás, szó -
kincs, szó tár hasz ná lat tal és nyelv he lyes ség gel kap cso la tos já té kok stb.), írást fej lesz tõ já -
té kok, ol va sást fej lesz tõ já té kok. Mind amel lett, hogy a já té kok ol dott sá ga, fesz te len sé ge, 
idõn ként mu lat sá gos sá ga va ló ban fo ko zó dott, azért még ez a könyv is leg in kább a kód -
hoz, a nyel vi kor rekt ség hez köt he tõ.

Egy új ge ne rá ci ó nak kel lett meg je len ni a nyel vi já té kok ki öt lõi, tan könyv szer zõi kö -
zött, akik már ké pe sek vol tak ér vé nye sí te ni já té ka ik ban a kom mu ni ka tív osz tály te rem
né hány el en ged he tet le nül fon tos is mér vét. Ilyen volt pél dá ul az in for má ció hi ány meg te -
rem té se a gya kor la tok ban, kö vet ke zés kép pen a nyel vi já té kok ban is. Bár egyes nyel vi já -
ték tí pu sok mind vé gig meg ma rad tak (pél dá ul a ke reszt rejt vé nyek meg fej té sén ala pu ló
szó kincs vizs gá la tok, vö. Watcyn-Jones, 1992), az új faj ta nyelv ta ni, il let ve még in kább
kész sé ge ket in teg rá ló já té kok ki ta lá lá sá ban fõ ként Rinvolucri és Rixon je les ked tek
(Rinvolucri, 1983, 1985; Rixon, 1981). Egy ma ga sabb szin ten Geddes és Sturtridge kész -
sé ge ket in teg rá ló alap öt le te is kü lön fé le nyel vi já té kok hoz ve zet. Ki in du ló pont juk az,
hogy a hal lás ér té si anyag nak csak egy ré szét mu tat ják be az egyes cso por tok nak, akik
azu tán kü lön fé le ma ni pu lá ci ók se gít sé gé vel meg szün te tik a kö zöt tük így ki ala kult in for -
má ció hi ányt. Ezek a gya kor la tok azon ban a ki in du ló pont tól füg get le nül már egy má sik
lo gi kai ka te gó ri á ba is be so rol ha tók, ugyan is lé te zik va la mely ki tû zött cél, ame lyet a cso -
por tok tag ja i nak kö zö sen el kell ér ni ük. Ez a szint már nem egy sze rû en nyel vi já ték vagy
va la mi lyen sze rep ját szá si gya kor lat, ha nem egy tény le ges fel adat, ame lyet meg kell ol da -
ni, el kell vé gez ni, va gyis a prob lé ma meg ol dó fel ada tok (szi mu lá ci ók) kö ré be is be so rol -
ha tó ak. A mai nyel vi já té kok tu da tos vál la lá sa az, hogy a nyel vi já ték szak nyel vi hát te rû
(ke res ke de lem, ven dég lá tás stb.), vagy pe dig abba a „nép sze rû-tu do má nyos” szö veg kör -
nye zet be il lesz ke dik, amellyel gyak ran ta lál koz ha tunk a saj tó- és tö meg kom mu ni ká ció
nyel ve ze té ben is. A nyel vi já té kok fej lõ dé se te hát a ki lenc ve nes évek ben már elõ re ve tí ti
a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás leg fon to sabb to vább fej lõ dé si irá nya it: a fel adat-köz pon tú -
sá got és a leg alább rész le ges szak nyelv be kö tött sé get.

3. Sze rep já té kok (roleplays). Ko ráb bi le írá sok ban erre a gya kor lat tí pus ra a sze rep -
ját szás ki fe je zést hasz nál tuk (Bár dos, 1988:148). Ma már nem csak a fél re ért he tõ je len -
tés vagy szû kí tés mi att kí vá na tos ezt a fo gal mat meg vál toz tat nunk, ha nem azért is, mert
az ide tar to zó gya kor lat tí pu sok meg le he tõ sen te re bé lyes he lyet fog lal nak el a kom mu ni -
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ka tív nyelv ta ní tás gya kor la tá ban, sõt, újabb idõk ben hol jól lát ha tó mó don, hol bú vó pa -
tak ként kap cso lód nak a drá ma pe da gó gia el mé le té hez és gya kor la tá hoz, amely nek sú lya, 
je len tõ sé ge egy re nö vek szik a kor társ is ko lai gya kor lat ban. So vány vi gasz ma már, hogy
míg a het ve nes, nyolc va nas évek ben a nyelv ta nu lás sal kap cso la tos sze rep já té kok er jesz -
tõ, sti mu lá ló ha tást vál tot tak ki az is ko lai kör nye zet ben, ma már szá mos drá ma tech ni kai
meg ol dás túl lé pett az egy ko ri nyelv ta ní tá si gya kor la ton. Mi lyen te vé keny sé gi for mák ról
van te hát szó? 

Kez det ben az olyan egy sze rû „tet te té sek” vol tak gya ko ri ak, ame lyek ben egy rö vi den
is mer te tett szi tu á ció se gít sé gé vel egy-egy konk rét, bár jel leg ze tes re a gá lást pró bá lunk
ki csi kar ni. Pél dá ul: Ön meg lá to gat ta a ba rát ját a kór ház ban, már min den rõl be szél get -
tek, elindulófélben van. Bú csú zás kor mit il lik mon da ni egy be teg ágy nál? Olyan mon da -
tok ki vál tá sá ról van te hát szó, mint pél dá ul a „Job bu lást kí vá nok!”, „Mi elõb bi felgyó-
gyu lást kí vá nok!” Az ilyen ak ció-re ak ció tí pu sú rö vid hely ze tek kel ré misz tõ en nagy szá -
mú fra ze o ló gi ai ki fe je zést le het el len õriz ni, ame lyek dön tõ ré sze ter mé sze te sen kli sé,
köz hely, de az egy sze rû köz na pi tár sal gás gyak ran nem vá lo gat, ha nem ref le xe sen öm -
leszt, ami nek fel té te le az egé szé ben rög zült, meg gyõ zõ nyel vi elõ adás sal pá ro sult frá zi sok
puf fog ta tá sa. Nyil ván va ló, hogy a köz he lyek, be szélt nyel vi for du la tok ez irá nyú tisz te le -
te nem fel tét le nül ked vez a stí lust élén kí tõ for mák nak (pl. iró ni á nak, szar kaz mus nak),
hi szen a nyelv ta nu ló nak egyéb ként is a köz he lye ket suly kol juk, és olyan ér zé se tá mad -
hat, hogy va la mi na gyon más fé lét neki nem is sza bad mon da nia, még ak kor sem, ha nyel -
vi leg ké pes rá. A kre a tív tí pu sú nyelv ta nu ló ból azon ban ha mar ki sza lad az ilyes mi (be -
teg ágy nál: lá tom, hogy most már tény leg jól né zel ki, majd szó lok az asz ta los nak, szia!).
Mind ezek ben az ese tek ben te hát maga a szi tu á ció lép fel egy faj ta stimulusként, erre vá -
runk va la mi re ak ci ót, és gya kor lás köz ben ter mé sze te sen bár mely ér tel mes meg ol dást
el fo gad ha tunk (szü le tés na pon: Bol dog szü le tés na pot! Is ten él tes sen! stb. vagy: Már hat -
van? Ebbe más is be le halt már!). A ko rai kom mu ni ka tív nyelv ta nu lá si gya kor la tok sze -
rep já té kai kö zött te hát ez a rö vid vá lasz tí pu sú re ak ció volt a leg gya ko ribb te vé keny ség -
for ma.

Ha son ló nép sze rû ség gel sze re pel tek a meg szo rí tá sok nak egy má sik for má ját al kal -
ma zó gya kor la tok: a sze rep kár tyák hasz ná la tán ala pu ló sze rep já té kok. Lé nye gé ben a
sze rep kár tyák rész le tes sé ge dön töt te el, hogy az ilyen sze rep já té kok mennyi re vol tak irá -
nyí tot tak. A va ló di kom mu ni ká ci ó nak még a lát sza tát is el ke rül ték azok, ahol ele ve meg -
adott mon da to kat kel lett a tár sal gá si szi tu á ci ó ból fel is mer ten be mon da ni. Ezt a tí pust
tech ni ka i lag úgy le het leg job ban le ír ni, hogy a minidialógusok fel da ra bo lá sa. Egy fok kal
azért még is jobb volt a ké sei audiolingvális és au di o vi zu á lis di a ló gus ma go lá sok nál, még -
pe dig ab ban, hogy nor má lis fel hasz ná lás ese tén eze ket a sze re pe ket szín pad sze rû en elõ
kel lett adni, cso por tok ban vagy az osz tály szí ne elõtt.

Elõ for dul hat per sze, hogy a sze rep kár tyán csak ada tok sze re pel nek, és egy kö rül be -
lü li té ma meg je lö lés, eset leg az il le tõ sze rep lõ né hány jel leg ze tes vo ná sa vagy egy eset le -
ges jó ta nács, hogy ne fo gad ja el az aján la to kat stb. Az ilyen la záb ban meg fo gal ma zott
sze rep kár tyák már al kal ma sak arra, hogy leg alább prekommunikatív vagy kvá zikom mu -
ni ka tív be szél ge té se ket hoz zunk lét re az osz tály ban. Ha nem tesz te lé si hely zet rõl van szó 
– ugyan is a mé rés bi zo nyos kö tött sé gek kel jár –, ak kor az ilyen sze rep já té kok ban na -
gyobb te ret hagy ha tunk a vé let len nek. Mi nél na gyobb fokú a vá lo ga tás a nyel vi for mák
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kö zül, mi nél in kább von zó az in for má ció meg szer zé se, és mi nél na gyobb a tár sal gás vég -
ki me ne tel ének ki szá mít ha tat lan sá ga, an nál job ban kö ze lí tünk a va lós élet hely ze tek hez,
an nál in kább nö vek szik az osz tály ter mi gya kor lat au ten ti kus sá gá nak le he tõ sé ge. Lé nye -
gé ben ez zel a két faj ta szerepjátéktípussal in dult a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás (rö vid vá -
lasz tí pu sú re ak ció, sze rep kár tyás sze rep já ték), ma már azon ban a dra ma ti zá lás en nél
sok kal vál to za to sabb for má kat ölt het. A to váb bi ak ban osz tá lyoz zuk a sze rep já té ko kat,
és be mu ta tunk né hány újabb tí pust is.

14. táb lá zat: A sze rep já té kok tí pu sai

For ga tó könyv Né zõk Kit ala kít

van nincs van nincs má so kat sa ját ma gát

• szi tu á ció-
ma gya rá zat

• sze rep kár tya
•  (más)ké pek
• szö veg könyv
• for ga tó -

könyv
stb.

„mint ha”
(drá mai)

va lós

• osz tály tár -
sak

• szü lõk
• ide ge nek

stb.

„mint ha”
(drá mai)

va lós

• ide gen
is me ret len
sze mé lye ket

• ide gen
„is mert”
sze mé lye ket
(iro dal mi
fi gu rá kat,
köz éle ti 
sze mé lyi sé -
ge ket
stb.)

„mint ha”
(drá mai)

va lós

Moz gá sos sze rep já té kok mind vé gig fel fe dez he tõk a pe da gó gia tör té ne té ben. Base -
dow Philantropinumában ha son ló sze rep já té kok sze re pel tek, mint Heness és Sauveur
ter mé sze tes mód sze ré ben, sõt a nyelv pe da gó gia kü lön is utá noz ta ön ma gát, pél dá ul a
Gouin-sorok és a cse le ked te tõ mód szer kap cso la tá ban (más kér dés, hogy a 20. szá za di
új ra fel fe de zés ele ve fel ad ta a gouini eré nyek egyi két, az en cik lo pé di kus tel jes sé gû te ma -
ti kát). Nem olyan meg le põ te hát, hogy a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás kez de ti, szi tu á ció,
il let ve for ga tó könyv ve zé rel te sze rep já té kai fo ko za to san ki szé le sed tek, tematikusan bõ -
vül tek, hogy a sze mé lyi ség fej lesz tés és a szo ci á lis ta nu lás egy re újabb te rü le te it hó dít sák
meg, még pe dig az ez ál tal egész le ges ség be és moz gás ba kö tött be széd fej lesz tés se gít sé -
gé vel. Van nak sze rep já ték-gyûj te mé nyek, ame lyek a szó ra koz ta tást cé loz zák meg. Van -
nak, ame lyek az ál cá zás ban, a sze re pek mögé bú jás le he tõ sé gé ben lát nak elõ nyö ket, de a 
leg több még is a be széd ben pre fe rált szer ke ze tek, a be széd funk ci ók, a fatikus be széd, a
rö vid, szin te tör delt be széd for mák gya kor la ti el sa já tít ta tá sá val ér el si ke re ket. Mind
nyelv ta nu lá si, mind pe da gó gi ai szem pont ból azon ban leg in kább a kép ze lõ e rõ fej lesz té -
se, az em pá tia mint in te rak tív él mény meg szer zé se, a fan tá zia fo lya ma tos mû köd te té se
azok a leg na gyobb eré nyek, ame lye ket ezek kel a te vé keny ség for mák kal fej leszt he tünk.
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Mi lyen gyak ran mon do gat juk, hogy a nyelv hasz ná lat az gon dol ko dás és be széd, de a va -
lós nyelv ta ní tá si gya kor lat mint ha min dig csak az egyik aj tón kí ván na be nyo mul ni: a be -
szé det kéri, kö ve te li, és gyak ran csak a vizs gán ér zé ke li egy-egy be széd pro duk ci ó ban a
má sik ol dal mû kö dé sé nek der mesz tõ hi á nyát. Szük sé günk van te hát gon dol ko dá si stra -
té gi á kat fej lesz tõ sze rep já té kok ra is (és ta lá lunk is ilye ne ket, pél dá ul: Klip pel, 1984: 96).
Szük sé günk le het „te rá pi ás” gya kor la tok ra, mint ahogy azt már az elsõ pont ban meg mu -
tat tuk, és szük sé günk le het kü lön fé le fel ada tok meg ol dá sá hoz asszisz tá ló gya kor la tok ra, 
mint ahogy azt majd a szi mu lá ci ók nál lát juk. Míg a ko ráb bi osz tály ter mi for mák ban ha -
tá ro zot tan a kér dés-vá lasz rit mus va ri á ci ói do mi nál tak (akár még a tör té net el me sé lés
ese tén is), ma már ez a for ma hi he tõbb ke re tet kap az in ter jú ké szí tés sel, amely a mai mé -
dia kul tusz ked velt mû fa ja – de ugyan az a régi kér dés-fe le let, mo dern ál öl tö zék ben.

Mind amel lett, hogy tech ni kai ér te lem ben véve mind a ta ná rok, mind a di á kok so kat
fej lõd tek a sze rep já té kok te rü le tén, idõn ként igen ne héz gya kor la tok kal is ta lál koz ha -
tunk, ame lyek in kább a Szín mû vé sze ti Egye tem re va lók, és nem annyi ra az ide gen nyel vi
osz tály te rem be. Pél dá ul a Rej tett ér zel mek címû já ték ban a kö vet ke zõ szi tu á ci ók el ját -
szá sá ra biz tat a szer zõ (Porter-Ladousse, 1987: 79). Há zas sá gi év for du ló van, a férj oda -
ad ja az aján dé kot, ez azon ban nem az, amit a fe le ség sze re tett vol na. A rej tett ér ze lem a
csa ló dott ság. Vagy: két em ber ta lál ko zik egy par tin, te hát nem is me rik egy mást. Rej tett
ér ze lem: una lom. Vagy: egy nagy vál la lat al kal ma zott ja be mu tat ja a vál la la tot egy nála
sok kal fi a ta labb új al kal ma zott nak. Rej tett ér ze lem: fél té keny ség. Akik mind ezt tel je sí -
te ni tud ják, szö veg ben és já ték ban egy aránt, azok nak az osz tály te rem szín pa dá nál je len -
tõ sebb desz ká kat is ajánl ha tunk.

4. Szi mu lá ció (simulations). Prob lé ma meg ol dó fel adat nak is ne vez ték, bár a szi mu -
lá ció szó ból ki vi lág lik, hogy itt is va la mi fé le tet te tés rõl van szó. En nek kö vet kez té ben
nem is olyan könnyû szét vá lasz ta ni a kü lön fé le sze rep já té ko kat a szi mu lá ci ós gya kor la -
tok tól, hi szen mind ket tõ a va ló ság egy-egy da rab ját kí ván ja így vagy úgy meg je le ní te ni.
A szerepjátékok azon ban gyak rab ban kö tõd nek min den na pi hely ze tek hez, sõt jól meg -
ha tá roz ha tó té ma kö rök kö rül raj za nak. Ma gyar or szá gon ilye nek pél dá ul a nyelv vizs gák -
ra elõ ké szí tõ szituatív sze rep já té kok (pl. Dókus, 2002). Ezek hez ké pest a szi mu lá ci ós
gya kor la tok nem csak szer ke ze tü ket te kint ve bo nyo lul tab bak és hossza dal ma sab bak, ha -
nem min den kép pen van egy ki tû zött cél, ame lyet a gya kor lat részt ve võ i nek meg kell va -
ló sí ta ni uk (pl. 4-5 fõ új ság szer kesz tõ sé get szi mu lál, fel ada tuk új ság cik kek ki vá lo ga tá sa
és el he lye zé se li mi tált he lyen, pl. a cím la pon, meg adott szem pont ok és fel té te lek sze rint; 
kom mu ni ká ci ó juk ered mé nyes sé ge a jól meg szer kesz tett cím lap).

A prob lé ma meg ol dó gya kor la tok egyik õsi min tá ja va la mi lyen „túl élé si” gya kor lat.
(Pl. el ha gya tott szi get re ke rül nek, a szi ge ten van for rás víz, ba nán fa és kó kusz pál ma, az
idõ já rás sze líd nek tû nik. Vi tas sák meg, hogy mi az a 8-10 do log, ami re min den kép pen
szük sé gük van!) Erre a té má ra más vál to za tok is épít he tõk. (Pl. ra dio ak tív su gár zás mi att 
a Föld ha lál ra van ítél ve, egy ûr ha jó ér ke zik egy má sik nap rend szer bõl, és 12 em bert tud
ma gá val vin ni, akik új éle tet kezd het né nek egy üres boly gón, amely na gyon ha son lít a
Föld re. Kép zel jék azt, hogy Önök az em be re ket ki vá lasz tó bi zott ság tag jai, és dönt sék el, 
hogy mi lyen kri té ri u mok alap ján fog ják ki vá lasz ta ni a túl élõ ket.) A mai szi mu lá ci ós vagy
prob lé ma meg ol dó gya kor la tok ke vés bé fan tasz ti ku sak, hi szen a részt ve võk sa ját ma gu -
kat ala kít ják, a ma guk szá ja íze sze rint re a gál nak, vi szont cso port ként a fel ada tuk több -
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nyi re elég szo kat lan. (Pl. Önök a va kok is ko lá já nak egy spe ci á lis in té zõ bi zott sá gát al kot -
ják. Sze ret né nek a gyer me kek szá má ra nyá ri tá bort szer vez ni, de eh hez nem ele gen dõ az 
is ko la költ ség ve té se. Hoz za nak dön tést ar ról, hogy mi ként le het ne a szük sé ges pénzt
elõ te rem te ni – Ur, 1996: 132 nyo mán.)

Hossza san foly tat hat nánk még a fel so ro lá so kat, de a kü lön fé le gya kor la tok ban meg -
fi gyel he tõ me to di kai re la ti vi tás ered mé nye kép pen szin te min den gya kor lat tí pus fej lõ dé -
si vo na la egy irány ba mu tat: a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás irá nyá ba, ame lyet bíz vást te -
kint he tünk a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá si el vek ed di gi leg von zóbb és leg ha té ko nyabb
meg tes te sü lé sé nek. Nyil ván va ló to váb bá, hogy a ma nap ság di va tos kom mu ni ka tív osz -
tály ter mi gya kor la tok szá ma jó val na gyobb, mint az a né hány cso port, ame lyek rõl itt
rész le te seb ben em lí tést tet tünk. Az in ter jú ké szí tés, a ki ta lá lós já té kok, a kü lön fé le nyel vi 
be me le gí tõ gya kor la tok, a kü lön fé le in ter ak ci ós kész sé ge ket fej lesz tõ vi ta pár bajok, a
drá ma sze rû en elõ a dott di a ló gus já té kok és tör té net me sé lé sek új ból ré sze i vé vál tak an -
nak a gaz dag szín kép nek, amellyel ez a mára már szin te min den meg ol dást fel öle lõ ek -
lek ti kus nyelv ta ní tá si irány zat ren del ke zik. Mind eme fej lõ dés csak meg erõ sí ti azt a vé le -
mé nyün ket, hogy a pszi cho te rá pi ás gya kor la to kat, a nyel vi, sze rep- és drá ma já té ko kat,
va la mint a szi mu lá ci ó kat ma már bíz vást te kint het jük a kom mu ni ka tív osz tály ter mi gya -
kor la tok pro to tí pu sa i nak.

3. A kommunikatív nyelvtanítás fejlõdése, korszakai

A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ról szó ló fe je ze tünk ele jén rész le te sen tár gyal tuk azo -
kat a kül sõ kény sze re ket és bel sõ oko kat, ame lyek kö vet kez té ben a het ve nes évek ben
egy mû sza ki és mód szer ta ni szem pont ból egy aránt gaz dag nyelv ta ní tás hát te ré ben ki -
bon ta ko zott egy új el kép ze lés, amely – mint már annyi szor a nyelv ta ní tás tör té ne té ben –
megint más el vá rá so kat he lye zett elõ tér be, más je len sé gek nek biz to sí tott pri má tust a
nyelv ta nu lás, nyelv ta ní tás vi lá gá ban. Nincs szük sé günk most arra, hogy a rész le tek kel új -
fent elõ ho za kod juk, a vál to zás moz ga tó ru gó i ra pe dig csak el vont szin ten uta lunk a
10. ábrával.

A dol gunk eb ben a rö vid fe je zet ben az, hogy be mu tas suk a kom mu ni ka tív nyelv ta ní -
tás idõ be li fej lõ dé sét. Némi le egy sze rû sí tés sel azt is mond hat nánk, hogy a het ve nes évek
a kom mu ni ka tív nyelv ta nu lás ki ala ku lá sát, a nyolc va nas évek a ki fej lõ dé sét, a ki lenc ve -
nes évek pe dig a ki szé le se dé sét és át ala ku lá sát hoz ták ma guk kal. Szá za dunk elsõ év ti ze de 
a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás al kal ma zá sa it te kin ti ma gá é nak, mint ami lyen a fel adat -
köz pon tú ság vagy a cél nyel vû szak tárgy ok ta tás, de min dent el söp rõ új el kép ze lé sek kel
egy elõ re nem állt elõ. Te kin tet tel a szak ma professzionalizálódására, ilyes faj ta föld in du -
lás nem is vár ha tó. Köny vünk nek ezen a pont ján azon ban még az esé lyek la tol ga tá sa sem 
il do mos. A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás több mint há rom év ti zed ének fej lõ dé sét te hát a
kö vet ke zõ kép pen áb rá zol hat juk.
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3.1. A kommunikatív módszer kialakulása (a hetvenes évek)

Eb ben az idõ szak ban ke rült sor az Eu ró pa Ta nács szük ség let elem zésére, amely az üz -
le ti és po li ti kai élet vál to zá sa i nak, az új mun ka vál la lá si le he tõ sé gek nek és egy faj ta elõ re lá -
tás nak egy aránt be tud ha tó. Ugyan ek kor a nyel vé szet ben a fi gye lem a mikroling visztikai
je len sé gek fe lõl a makrolingvisztika irá nyá ba moz dult el. Mind ez szá mos nyelv szem lé le ti
vál to záshoz ve ze tett, ame lyek kö zül a leg fon to sabb az volt, hogy a formacentrikusság át -
ad ta he lyét a funk ci ók és ál ta lá ban a funk ci o na li tás vizs gá la tá nak. E vál to zá sok egye nes
fo lyo má nya egy új faj ta tan ter vi el kép ze lés lét re jöt te, amely ele in te ki zá ró lag a nyelv ta ni
je len tés és a be széd funk ci ók vi lá gá ra épí tett tan anya got fo gad ta vol na el. E tan ter vi vál -
to zá sok kal egy idõ ben az el mé let pró bá ja kép pen új faj ta tan köny vek lát tak nap vi lá got.
E  könyvek szer zõi ha mar rá jöt tek arra, hogy a funk ci o ná lis tan ter vi szem lé let sem nél kü -
löz het bi zo nyos ko ráb bi tan terv épí té si té nye zõ ket, mint pél dá ul a te ma ti kus ság. E vál to -
zá sok for ra dal mi jel le ge leg in kább ab ban jut ki fe je zés re, hogy az összes ko ráb bi mód szer 
dön tõ en kódcentrikus volt (ki vé ve ta lán egyes hu ma nisz ti kus mód sze re ket, ame lyek nek
ez zel szem ben nem volt sem mi lyen nyelv el mé le ti el kép ze lé se), va gyis a kom mu ni ka tív
nyelv ta ní tá si el mé let a funk ci ók és a nyelv ta ni je len tés ka te gó ri á i nak elõ tér be ál lí tá sá val
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10. ábra: A mód sze rek vál to zá sa i nak ki vál tó okai
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átélése
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Oktatás

(oktatáspolitika,
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Tudomány és kutatás

(nyelvészet, pszichológia,

pedagógia, szociológia,

mûszaki tudományok,

antropológia stb.)

Lelke-
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más ként szem lé li a nyel vet. Mi köz ben a nyel vi szin tek, nyel vi el vá rá sok egy re vi lá go sab -
bá vál tak, kész tan köny vek szü let tek egy olyan idõ szak ban, ami kor en nek az új nyelv ta ní -
tá si el kép ze lés nek még nem volt jel leg ze tes osz tály ter mi gya kor la ta. Más mód sze rek
hasz nál ha tó el já rá sa it igye ke zett más cé lok ra hasz nál ni. Ta lán ép pen ezért mond hat juk,
hogy a het ve nes évek kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá sa elv sze rû sé gé ben pá rat la nul erõs, osz -
tály ter mi gya kor la tá ban pe dig meg le he tõ sen bi zony ta lan volt.

3.2. A kommunikatív nyelvtanítás kifejlõdése (a nyolcvanas évek)

A nyolc va nas évek nyelv ta ní tá sát ma már szá mos szer zõ az or to dox vagy elv hû jel zõ -
vel tün te ti ki. Két ség te len, hogy ez az az év ti zed, ami kor más mód sze rek tech ni ká it, el já -
rá sa it, mód szer ta ni fo gá sa it egy ség be öt vöz ve meg je len tek a kom mu ni ka tív osz tály te -
rem pro to tí pus nak is ne vez he tõ gya kor la tai. Ezek ben a hu ma nisz ti kus nyelv ta ní tás ál tal
már fel la zí tott osz tály te rem egyé ni, kis cso por tos vagy pár mun kás for má tu ma it in ter ak -
ci ós nyelv hasz ná lat ra tö rek võ gya kor la tok kal öt vöz ték: ilye nek vol tak a kü lön fé le sze -
rep já té kok, drá ma já té kok, nyel vi já té kok és a sze mé lyes kom mu ni ká ci ót ér zel mi leg is
hi he tõ vé tevõ pszi cho te rá pi ás gya kor la tok. Ek kor pró bál ták meg a ta ná rok ér tel mez ni
Morrow alap el ve it, ame lye ket mint egy kri té ri um ként hasz nál tak a kom mu ni ka tív osz -
tály ter mi gya kor lat ki ala kí tá sá ban. Ek kor je lent meg az au ten ti kus nyel vi vi sel ke dés
irán ti igény az osz tály te rem ben is, ame lyet az in for má ció hi ány meg te rem té sé vel, a nyel vi 
vá laszt ha tó ság fo ko zá sá val és né hány vé let len sze rû elem meg ha gyá sá val pró bál tak a
tan könyv szer zõk (nem kü lön ben a gya kor ló ta ná rok) át él he tõ vé va rá zsol ni. Mai szem -
mel néz ve a nyolc va nas évek kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá sa szá mos olyan meg kö tést tar -
tal ma zott, ame lyet ma már túl zot tan me rev nek te kint he tünk. Ezek a ki kö té sek és kí vá -
nal mak a nyolc va nas évek vé gé re sze lí dül ni kezd tek, ami ál ta lá ban is kö vet kez mé nye
egy-egy mód szer vagy bár mely el ve ken nyug vó al kal ma zás tö me ges fel hasz ná lá sá nak.

3.3. A kommunikatív nyelvtanítás elterjedése és kiszélesedése
(a kilencvenes évek)

Eb ben az idõ szak ban a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás szin te az egész vi lá gon el ter jedt,
füg get le nül at tól, hogy jól szer ve zett is ko lai kö rül mé nyek kö zött vagy úgy ne ve zett hát rá -
nyos nyelv ta nu lá si kö rül mé nyek kö ze pet te hasz nál ták-e. A tö me ge se dés je le ként ve szí tett
szi go rú sá gá ból, és szin te min den év ben been ge dett va la hol va la mit, amely ugyan te kint -
he tõ jó ér te lem ben vett nyelv ta ní tá si ha gyo mány nak, de a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás
ere de ti kri té ri u ma i nak már nem fe lelt meg. Leg in kább a kö vet ke zõ alap el vek ma rad tak
meg át fo gó fõ sza bály ként, irány tû ként a di va tos nyelv ta ní tá si irány hoz csat la koz ni szán -
dé ko zók szá má ra: 

• ta nu ló köz pon tú ság;
• az au ten ti kus nyelv hasz ná lat kö zép pont ba ál lí tá sa;
• az in ter ak ció cél nyel vû sé ge;
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• ko ope ra tív ta nu lá si el já rá sok; va gyis
• fel ada tok, prob lé mák cso por tos meg ol dá sa; va gyis
• pá rok ra vagy cso por tok ra bon tás a fron tá lis vagy egyé ni mun ká val szem ben; stb.

Va ló já ban most is en nek a part ta lan ek lek ti ká nak a nap ja it él jük, mi köz ben tom bol a
kommercializmus: az el szánt nyelv ta nu lók és nyelv ta ní tók se re gei ki adói jel sza va kat
har sog va ro han nak a szak ma i lag egy re ne he zeb ben át te kint he tõ csa tá ba. A cél ta lan és
hi val ko dó szem lél te tés a mû sza ki fej lett ség ál or cá ja mögé rej tõz kö dik, és a két ség kí vül
lé te zõ né hány va ló ban ere de ti tan anyag a ta ná rok haj szolt sá ga, a hall ga tók fi ze tõ ké pes sé -
gé nek hi á nya vagy ép pen túl ten gé se, a rek lá mok por hin té se kö ze pet te el sik kad, ész re vét -
len ma rad. Az el múlt év ti zed ben si ke rült tö me ge sen olyan nyelv ta ná ro kat ké pez nünk,
akik nek nincs fo gal muk sem a régi, sem az új mód sze rek rõl, akik nek szak ma tör té ne ti is -
me re tei se ké lyek, tan anyag is me re te pe dig ki sebb, mint az ép pen fel lel he tõ bol ti kí ná lat.
Csak azt re mél het jük, hogy a je len év ti zed ben új fent elõ tér be ke rül a nyelv ta ná ri igé -
nyes ség, az ön ma gun kat el mé lyü lés re kész te tõ szi go rú ság, a nyelv ta ná ri mun ka egé szét
át ha tó szak tu dás és a ta ní tás ban nél kü löz he tet len kö vet ke ze tes ség. Ezen kí vá nal mak,
majd má sok fel so ro lá sa mel lett te kint jük át az új év szá zad már futó nyelv ta ní tá si el kép -
ze lé se it.
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V. ÚJ NYELVTANÍTÁSI ELKÉPZELÉSEK
A SZÁZADFORDULÓN

Mi nél job ban, mi nél rész le te seb ben ku tat juk a nyelv ta ní tás tör té ne tét, an nál in kább
fu kar ko dunk az „új” jel zõ hasz ná la tá val, vagy ha még is oda biggyeszt jük va la mely fo gás,
el já rás, mód szer neve elé, ak kor az elõbb is hasz nált idé zõ je let – sze líd iró ni á val – ál lan -
dó an al kal maz nunk kel le ne. En nek egy fe lõl az az oka, hogy a nyelv ta ní tás-tör té net egé -
szét sok kal in kább jel lem zi a kü lön fé le mód sze rek együtt élé se, mint egy más utá ni sá ga.
Egy-egy mód szer ad dig él, ha tá sa ad dig tart, amíg jel leg ze tes el já rá sa it a nyelv ta nár ság
min den na pi gya kor la tá ban meg õr zi és át örö kí ti. Eb bõl a szem pont ból a cím kéz he tõ
vagy ad dig el sem ju tott mód sze rek ele mei egy ál lan dó me ta mor fó zis ré sze se i vé vál nak,
amely nek ered mé nye ként úgy tû nik, mint ha egyes mód sze rek túl él né nek min dent, il let -
ve idõn ként ki hal ná nak és újra fel tá mad ná nak: va ló já ban pár hu za mos re in kar ná ci ó kat
fi gyel he tünk meg. Ne héz len ne el tit kol ni pél dá ul, hogy a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás a
di rekt nyelv ta ní tás né mely irány za tá nak, nem kü lön ben az au di o vi zu á lis mód szer nek
szá mos ele mét meg õriz te és to vább fej lesz tet te, még ha ez a fe lü le tes szem lé lõ szá má ra
nem is nyil ván va ló. Ha son ló át ala ku lá sok szö ve vé nye a nyelv ta ní tás egész hu sza dik szá -
za di tör té ne te, és mi ért len ne ez más ként a hu szon egye dik szá zad ban? (Ez zel a té má val
rész le te seb ben és tu do má nyo sab ban majd a Nyelv pe da gó gi ai komparatisztika címû fe -
je zet ben fog lal ko zunk.) Annyit azon ban még is kí vá na tos meg je gyez ni, hogy az egész tár -
sa dal mi gya kor la tot át ita tó, tö me ge sen al kal ma zott nyelv ta ní tá si mód sze rek (mint pél -
dá ul a nyelv ta ni-for dí tó a ti zen ki len ce dik szá zad ban vagy az audiolingvális a hu sza dik
szá zad ban) mind el ér ték azt a szin tet, ami kor a mód szer mû ve lõi már nem tud ták vagy
nem akar ták az adott el kép ze lést ere de ti ér tel mé nek meg fe le lõ en hasz nál ni, és a kül sõ
vál to zá sok, va la mint a bel sõ meg ha so nu lá sok ered mé nye kép pen tu do má nyos, tár sa dal -
mi és is ko lai for ra dal mak for má já ban gyak ran az el len ke zõ jük be csap tak át.

Ne héz meg jó sol ni, hogy tör tén het-e ha son ló do log a nap ja ink ban ural ko dó kom mu -
ni ka tív nyelv ta ní tás sal, amely je len le gi meg nyil vá nu lá sa i ban szá mos olyan el len té tet él -
tet, ami lye ne ket a mód sze rek ként szá mon tar tott nyelv ta ni-for dí tó vagy audiolingvális
nyelv ta ní tás ok ban ke vés sé fe dez het tünk fel. Ta lán ép pen ez a nagy sáv szé les ség, az el -
len té te ket is há bo rí tat la nul be fo ga dó gya kor lat te szi azt, hogy ez az irány zat el ke rü li a
szél sõ sé ge ket, a túl zá so kat, és nem ger jeszt egy ér tel mû el len ér zé se ket. A tör té ne ti ta pasz -
ta lat azon ban azt mu tat ja, hogy az epi go nok: a lé lek te len, át nem élt, fu tó sza lag mun kát
vég zõ ta ná rok szá má nak nö ve ke dé se – mint min den mód szer ben ed dig – el ke rül he tet len.
Bár az el ide ge ne dés je lei már is meg fi gyel he tõk, e könyv meg írá sa kor még sem tû nik úgy,
hogy va la mi vi ha ro san új ké szü lõd ne a nap alatt. Ezért szá zad for du lói kör ké pünk ben
elõbb a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás kör nye ze té ben lévõ né hány mód szert mu tat juk be,
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azt kö ve tõ en pe dig a két leg fon to sabb irány zat tal, a tar ta lom- és a fel adat köz pon tú
nyelv ta ní tás sal fog lal ko zunk. Mind eze ket azon ban a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás fej le -
mé nye i nek vagy még pon to sab ban al kal ma zá sainak tart juk.

1. A kommunikatív nyelvtanítás környezete

A kez det ben tö ret len fej lõ dést, majd ki szé le se dést és le las su lást mu ta tó kom mu ni ka tív 
nyelv ta ní tás kör nye ze té ben olyan el kép ze lé sek, olyan el já rá sok – né mely kor mód sze rek –
él tek to vább, ame lyek a het ve nes-nyolc va nas évek ural ko dó nyelv pe da gó gi ai, al kal ma -
zott nyel vé sze ti, pszicholingvisztikai, eset leg re form pe da gó gi ai el kép ze lé se it va ló sí tot -
ták meg. En nek meg fe le lõ en a hu ma nisz ti kus nyelv ta ní tás, va la mint Krashen hipotézi-
seinek je gyé ben szü le tett meg a („leg újabb”) ter mé sze tes mód szer; a pszi cho lo gi zá ló
mód sze rek so rát foly tat ja a neurolingvisztikai te rá pi ák mód sze re; re form pe da gó gi ai el -
vek ér vé nye sü lé se fi gyel he tõ meg a ko ope ra tív nyelv ta ní tás kollaboratív ta nu lá si tech ni -
ká i ban és így to vább. A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás bel sõ meg úju lá sa ként hó dí tott az
 angolszász nyelv pe da gó gi á ban „lexical approach”-nak ne ve zett, fi xált ki fe je zé se ket,
kollokációkat, idi ó má kat, kli sé ket stb. elõny ben ré sze sí tõ fra ze o ló gi ai mód szer, és vol ta -
kép pen a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás meg újí tá sá ra tett kí sér let a két leg szé le sebb kör ben 
el ter jedt al kal ma zás: a cél nyel vû szak tárgy ok ta tás (vagy tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní -
tás), il let ve a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás. A fel so rol tak kö zül né há nyat kö ze lebb rõl is
meg vizs gá lunk.

1.1. Neurolingvisztikai programozás (NLP);
többtényezõs intelligencia (MI)

Az an gol szász te rü le ten el ter jedt el ne ve zés igen fél re ve ze tõ, ugyan is en nek az el já -
rás nak sem mi köze sincs a neurolingvisztikához. Ere de ti leg nem nyelv ta ní tá si cé lok ból
fej lesz tet ték ki, ha nem te rá pi ás el já rás tö ké le te sí té sé re – mo del le zés alap ján. A mód szer 
va lós je len té sû meg fe le lõ je meg kö ze lí tõ leg: ér zé ke lés, ész le lés és nyel vi rá ha tás se gít sé -
gé vel el ért ön be fo lyá so lás, ön át ala kí tás. A het ve nes évek vé gén fel ta lált mód szer (Band -
ler–Grinder, 1979) me sés le he tõ sé ge ket su gall (köny vük címe: Bé kák ból her ce gek).
A szer zõk vizs gá la ta ik ban arra vol tak kí ván csi ak (Bandler–Grinder, 1982; Bandler,
1985), hogy mi az, ami tõl az egyes em be rek má sok lesz nek az ál tal, hogy ki tû nõ ek egy
adott szak te rü le ten. Ezért a mód szer egyik köz pon ti fo gal ma a mo del le zés. Ez azt je len -
ti, hogy meg fe le lõ rész le tes ség gel elem zik ki vá ló sá gok vi sel ke dé sét, amely be az el kép ze -
lé se ik, ér ték rend jük, nyelv hasz ná la tuk, bel sõ be szé dük épp úgy be le fér, mint a hét köz na -
pi vi sel ke dés bár mely for má ja. A fel té te le zé sek sze rint, ha ezt pon to san le utá noz zuk, ha
ké pe sek va gyunk „át prog ra moz ni” ma gun kat, ak kor mi is ké pe sek le szünk en nek a ki vá -
ló ság nak az el éré sé re. Bandler, aki a fel fe de zés ide jén még csak egye te mis ta volt, az óta
már át ala kí tot ta el mé le tét va la mi fé le em ber prog ra mo zó mû ve let tan ra (Human de sign
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engineering: HDE). A szer zõk sze rint nem kell el hin ni, hogy el kép ze lé sük nek min den
egyes pont ja maga az ab szo lút igaz ság, ele gen dõ, hogy ha a ta nu lás ban (va gyis a vál to zás -
ban, az át ala kí tás ban) részt vevõ sze mé lyek a szer zõk ál tal meg hir de tett alap el vek sze -
rint jár nak el. Már az ed di gi ek bõl is nyil ván va ló, hogy az NLP al kal ma zá sa a nyelv ta nu -
lás ban csak egy al kal ma zás a sok kö zül (csak úgy, mint ahogy a szuggesztopédia a
szuggesztológia egyik al kal ma zá sa volt). E mód szer nek nincs nyel vé sze ti el kép ze lé se
vagy ta nu lás el mé le te a nyelv ta nu lás ról, in kább csak fo gá sok hal ma za, ame lye ket laza
alap el vek sora köt egy be. Mint hogy te rá pi ás el já rás nak szá mít, ta ná ra it spe ci á lis kur zu -
so kon kép ezik ki, ahol az ide á lis NLP-tanár ugyan olyan mo dellvi sel ke dés, mint ami lyen
mo dell vi sel ke dé se ket a tré nin gek so rán majd meg pró bál nak el sa já tít tat ni.

A mód szer ne vét (NLP) szeg men tá lás se gít sé gé vel ma gya ráz hat juk meg. A ’neuro’
eb ben a szó össze té tel ben arra utal, hogy mi kép pen ész lel jük a vi lá got ér zék szer ve ink se -
gít sé gé vel, és ho gyan dol goz zuk fel ezt az in for má ci ót az agy ban. Ezért a vi zu a li zá ció, a
bel sõ be széd, az ér zel mi vá la szok igen fon tos sá vál nak, hi szen min den egyes em ber ér zé -
ke lé se, ész le lé se és vi lág fel fo gá sa egyé ni. A je len sé gek, ame lyek rõl a be nyo má so kat sze -
rez zük, le het nek azo no sak, de a ró luk al ko tott „tér ké pünk” csak ránk jel lem zõ. A ’ling -
visztikai’ szó eb ben az el ne ve zés ben csak annyit je lent, hogy az zal, ahogy a vi lá got bel sõ
be szé dünk ben meg fo gal maz zuk, az azt is mu tat ja, hogy mi lyen nek te kint jük ma gunk ban 
ezt a vi lá got, ami azt is tük rö zi, hogy mi ként gon dol ko dunk. Nyel vi meg fo gal ma zá sa ink
köz ve tí tik azt az at ti tû döt, ame lyet a ben nün ket kö rül ve võ dol gok iránt ki fej lesz tet tünk
(mert ha va la mit „prob lé má nak” ne ve zünk, az más kö vet kez mé nyek kel jár ben nünk és
má sok ban, mint ha ugyan en nek a do log nak a „ki hí vás” ne vet ad juk). En nél fog va, ha
meg vál toz tat juk azt, ahogy a dol gok ról be szé lünk és gon dol ko dunk, az meg vál toz tat hat -
ja vi sel ke dé sün ket is. Így a nyel vet arra is fel hasz nál hat juk, hogy se gít sünk má sok nak,
akik szin tén meg akar nak vál toz ni (ez vi rág nyel ven maga a ta ní tás).

A neurolingvisztikai ’programozás’ ki fe je zés har ma dik tag ja ezt kö ve tõ en már lo gi -
ku sabb nak tû nik: arra kell rá ven nünk ma gun kat, hogy úgy be szél jünk, gon dol kod junk és 
cse le ked jünk, hogy az po zi tív mó don fel sza ba dít sa ener gi á in kat, és azt a ké pes sé gün ket,
hogy ed dig még soha nem lá tott ki vá ló sá got ér jünk el (vö. Revell–Nor man, 1997). Eb ben 
a prog ra mo zás ki fe je zés ben te hát az az el kép ze lés rej lik, hogy szok vá nyos vá la sza in kat
mint egy át le het prog ra moz ni. Kü lö nö sen ak kor vá lik ez fon tos sá, hogy ha ké pe sek va -
gyunk ma ni pu lál ni azo kat a bel sõ ké pe ket, han go kat, ér zel me ket, bel sõ be szé det, amely
részt vesz a dön tés ho za ta li fo lya mat ban. Egy má sik em ber át ala kí tá sá hoz te hát meg kell
tud nunk, hogy az il le tõ mi lyen nek lát ja ön ma gát kí vül rõl vagy be lül rõl, mi lye nek a bel sõ
kép ze tei (tisz ták vagy ho má lyo sak, fe ke te-fe hé rek vagy szí ne sek); ugyan is, ha egész pon -
tos is me re te ink van nak ezek rõl a rész le tek rõl, ak kor ezek a prog ra mok rend kí vül pre cí -
zen át ala kít ha tók. Néha már az is so kat se gít, ha egy kri ti kus és ne ga tív hang vé te lû bel sõ
be szé det át ala kí tunk gyen géd, el fo ga dó tó nu sú be széd re, és ek kép pen meg vál toz tat juk
az il le tõ sa ját ma gá ról al ko tott föl fo gá sát, egy ben az ön bi zal mát is nö vel jük. Az NLP el -
já rá sa i ban fi gye lem be ve szi, hogy lé lek és test össze köt te tés ben áll nak, hogy a kom mu ni -
ká ció nem csak ver bá lis, ha nem nem ver bá lis is, és  hogy a kom mu ni ká ci ó nak egy aránt
van nak tu da tos és nem tu da tos ele mei.
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Az NLP négy alap fo gal ma vagy alap pil lé re a kö vet ke zõ (O’Connor–McDermott,
1996 nyo mán):

• A cé lok meg fo gal ma zá sa. Az NLP sze rint, ha pon to san tud juk, hogy mit aka runk,
ak kor az so kat se gít ab ban, hogy ezt a célt el is ér jük. Min dig tudd, hogy mit akarsz.

• Har mó nia. Ezt a har mó ni át sa ját ma gunk kal és má sok kal si ke res kom mu ni ká ci ó -
val vagy em pá ti ás ala pon kell ki ala kí ta ni, amely nek so rán meg pró bál juk nö vel ni a
ha son ló sá go kat és csök ken te ni a kü lön bö zõ sé get egy más kö zött a tu dat alat ti
szint jén is.

• Az ész le lés ér zé keny sé gé nek nö ve lé se: gon dos meg fi gye lést je lent, amely so rán
nem csak ver bá li san vagy tu da to san kom mu ni ká lunk part ne rünk kel. Kö vet kez te -
té sek és elõ í té le tek he lyett lásd, hall gasd és ér zé keld, hogy mi tör té nik.

• Ru gal mas ság. Olyan kész sé ge ket kell ki fej lesz te ni, ame lyek le he tõ vé te szik, hogy
meg vá lasszuk azt, hogy mi ként cse lek szünk: va gyis hogy tud junk más ként is cse le -
ked ni, mint a szok vá nyos. Egy sze rûb ben: ad dig vál tozz, amíg el éred, amit akarsz.

Nem könnyû az ed dig fel so rol tak ban olyan el ve ket meg fi gyel ni, ame lyek egyértel-
mûen szol gál nák a nyelv ta nu lás/nyelv ta ní tás ügyét. Pe da gó gi ai szem pont ból leg in kább a 
ta nu lá si stí lus, a ta nu lás ta nu lá sá ban le het je len tõ sé ge ezek nek az el vek nek, ame lyek
össze csen ge nek szá mos li be rá lis pe da gó gia, nem kü lön ben a hu ma nisz ti kus nyelv ta ní tás
el kép ze lé se i vel. Né hány alap elv a fen ti ek je gyé ben (Revell–Nor man, 1997 nyo mán): 

• nincs olyan, hogy si ker te len ség vagy hiba, csak vissza csa to lás van… és egy újabb al -
ka lom a si ker re;

• minden nek a for rá sa, amely re szük sé günk van, ben nünk van;
• a nem tu da tos agy jó in du la tú és ön zet len;
• az ere de ti szán dék sze rint min den vi sel ke dés po zi tív;
• kom mu ni ká ci óm je len té se azo nos a vá lasszal, ame lyet fe le le tem re ka pok;
• a ki vá ló ság mo del le zé se ki vá ló ság hoz ve zet stb.

A fen ti ek bõl is kö vet ke zik, hogy a ta nár nak olyan mély ség ben kell em pá ti ás ala pon
el he lyez ked nie part ne re vi lá gá ban, hogy az va ló ban te ra pe u tai ké pes sé ge ket igé nyel.
A fenti alap el vek azon ban még könnyeb ben át él he tõ ek, mint a tény le ges meg va ló sí tás
né hány gya kor la ti el já rá sa. A Present Perfect ta ní tá sa kor pél dá ul arra tö re ked nek, hogy
se gít sék a di á kot ab ban, hogy ér zé ke ik és ér zék le te ik se gít sé gé vel fog ják föl egy nyelv ta ni 
szer ke zet fo gal mi je len té sét (!). Revell és Nor man (1999) te rá pi ás gya kor la tá ban egy sü -
te mény el fo gyasz tá sa szol gál ke re tül ah hoz a fo lya mat hoz, amely ben ér zék le te sen el -
kép ze lik en nek a tör té nés nek min den egyes fá zi sát. Hosszú rész le tek után jut nak el ah -
hoz a pont hoz, ami kor a kí vánt nyelv ta ni alak jo go san hasz nál ha tó. (Fi gyeld, hogy ér zed
most ma gad! Ér zé keld az ízt a szád ban! Mi lyen ér zés most a gyom rod nak, hogy ben ne
van a sü te mény? Hogy ér zed most ma gad ér zel mi leg? Épp most et tél meg egy sü te -
ményt? Mondd ki a sza va kat ma gad nak jó han go san! Me get tem egy sü te ményt.) A te rá -
pi ás gya kor lat nem ér vé get ezen a pon ton, a gya kor lat vé gén a ta nu lók vissza tér nek ma -
guk ba süp pedt te rá pi ás ál la po tuk ból, és ott a te rem ben is be kell szá mol ni uk ar ról, hogy
ér zik ma gu kat azt kö ve tõ en, hogy me get tek egy sü te ményt (mind ezt ér zé ke lés ala pú vá -
la szok kal kell össze köt ni: már nem va gyok éhes; tele va gyok; kö vér nek ér zem ma gam; fi -

186



nom íze még min dig itt van a szám ban stb.). Még jó né hány fo gás se gít sé gé vel rög zí tik
eze ket az ér zel me ket, míg el jut nak oda, hogy azt is kell ta ní ta ni, hogy két nap pal ez elõtt
me get tem egy sü te ményt. Itt már ne he zebb nek tû nik az össze kö tés (még em lék szem,
hogy jó volt, de az ízé re már nem em lék szem).

(Amennyi ben az ol va só iro ni kus fel han go kat vél ki ol vas ni ed di gi le írá sunk ból az egy -
ál ta lán nem vé let len. Le het, hogy kö ze leg az az idõ szak, ami kor a nyelv ta ní tás ra szánt
idõt ilyen nö vény sze rû bol dog ság ban si ke rül át él ni, és a moz gást je len tõ igé ket a bõr in -
ge rek szint jé re kell transz for mál ni. Le het sé ges-e, hogy a ki vá ló ság mo dell jei agytalan vi -
sel ke dés mor zsák ra bont ha tók? Em pá ti á val va ló ban messzi re jut ha tunk a li be ra liz mus -
ban: a diák azért ké sik rend sze re sen, mert más dol got fon to sabb nak tart. A diák azért
hal lat ja tú lon túl gyak ran a hang ját az órán, mert han go san kell ki mon da nia gon do la ta it
ah hoz, hogy utá na ké pes le gyen in te ri o ri zál ni azo kat stb. Mind eze ket per sze el le het fo -
gad ni… de csak tu dat alatt.)

Vá lasz tá sunk azért esett a neurolingvisztikai prog ra mo zás ra, mert ál ta lá ban a sze -
mé lyi sé get át ala kí tó, át prog ra mo zó, nyelv ta ní tás ra is al kal mas mód sze rek csa lád já nak
egy jel leg ze tes, bár kis sé szél sõ sé ges ese tét tár gyal hat tuk. Több olyan el já rást is is me -
rünk, amely a be fo ga dó sze mé lyi sé gét, az egy más tól el té rõ ké pes sé ge ket tu da to san ke -
zel ni pró bál ja. Min den ta ní tás át akar ja ala kí ta ni a sze mé lyi sé get, vál to zást akar, így az
ide gen nyel vek ta ní tá sá ban is ki ala kul tak olyan el já rá sok, ame lyek egy más tól csak ke vés -
sé kü lön böz nek (pél dá ul csak ab ban, hogy mi lyen ké pes sé gek re tá masz kod nak leg in -
kább, vagy mi lyen kom pe ten ci ák ki ala kí tá sát ve szik cél ba). A leg több ilyen mód szer az
au to nóm nyelv ta nu lás irá nyá ba moz dul el, és a ta nu lás ta nu lá sa so rán ér zé keny ki sze me -
lés sel, dif fe ren ci á lás sal igyek szik meg ta lál ni azo kat a be fo ga dá si pon to kat, ame lyek
egyé nen ként na gyon is el té rõ ek le het nek. A sze mé lyi sé get a nyelv ta nu lás sal is ala kí tó
mód sze rek cso port já ban a fen tebb tár gyalt el já rás nál (NLP) von zóbb nak tart juk azt az
el kép ze lést, amely Gardner (1983) ku ta tá sai alap ján arra tá masz ko dik, hogy a ben nünk
rej lõ in tel li gen cia nem egyet len ál ta lá nos tu laj don ság, ha nem több fé le té nye zõ ere dõ je.
Sok ré tû vagy több di men zi ós in tel li gen ci á nak is ne vez het nénk azt a je len sé get, amely
ben nünk él. Ezt a több ré te gû in tel li gen ci át (a mód szer nek egyéb ként ép pen ez a neve:
multiple intelligences, MI) a nyelv ta ní tás/nyelv ta nu lás so rán is al kal maz hat juk, amennyi -
ben ké pe sek vagy haj lan dó ak va gyunk arra, hogy az in di vi du a li zált ok ta tás eset le ges szél -
sõ sé ges ese te i vel is meg bir kóz zunk. Mint köz is mert, a ko rai in tel li gen cia vizs gá la tok
 fõként arit me ti kai, lo gi kai és nyel vi össze füg gé sek re tá masz kod tak. Gardner (1983) ku -
ta tá sai sze rint in tel li gen ciahá nya do sunk ki ala kí tá sá ban az al cso port ok fi gye lem be vé te le 
nél kül leg alább nyolc (sze rin te csak nyolc) jól kö rül ír ha tó tulajdonságegyüttes ját szik
köz re:

• a nyel vi in tel li gen cia, amely egyes szak mák ban ki emel ke dõ for má kat ölt het, pél -
dá ul tol mács, ügy véd, szép író, könyv szer kesz tõ, lek tor, ri por ter stb.;

• a lo gi kus, több nyi re matematizálható gon dol ko dás mód, pél dá ul ku ta tók, mér nö -
kök, or vo sok stb. erõs sé ge;

• a tér ér zék, amely va ló já ban a vi lág ról szó ló tér is me re te ink men tá lis le ké pe zé se i -
nek pon tos sá gát je len ti (pél dá ul a kép zõ mû vé sze tek ben, épí té szet ben, bal lisz ti ká -
ban stb.);
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• moz gás in tel li gen cia, amely össze függ a pon tos test ér zé ke lés sel. Nem csak a spor -
tok nak, ha nem szin te min den fog lal ko zás nak meg van nak a pon tos moz gás for mái.
Vé le mé nyünk sze rint a nyelv ta nu lás leg alább annyi ra moz gás in tel li gen cia, mint a
töb bet tár gyalt egyéb nyel vi ké pes sé gek kér dé se (nem iga zolt ál lí tás);

• ze nei in tel li gen cia, amely nek le egy sze rû sí té se ként, ze né szek vagy ze ne szer zõk,
eset leg éne ke sek ké pes sé ge i re szok tak cé loz ni, jól le het a ze nei ér zé keny sé gek kö -
zött szá mos olyan tu laj don ság sze re pel – di na mi ka, dal lam, rit mus –, ame lyek nél -
kül nincs be széd;

• a sze mé lyek kö zöt ti kom mu ni ká ció, az in ter ak ció in tel li gen ci á ja, amely nem csak a 
po li ti ku sok vagy a rá dió ri por te rek vagy a ke res ke dõk, eset leg a ta ná rok eré nye
kell le gyen;

•  a sze mé lyi ség bel sõ in tel li gen ci á ja, amely se gít sé gé vel az egyén he lye sen íté li meg
ér té ke it vagy an nak hi á nyát, és ez elõ fel té te le a te het ség ki bon ta ko zá sá nak, il let ve
a har mo ni kus élet nek;

• a ter mé szet meg ér té sé nek és – ta lán hoz zá kel le ne ten nünk – el fo ga dá sá nak in tel -
li gen ci á ja, ame lyet a szer zõ is meg le he tõ sen ho má lyo san fejt ki, de át té te le sen a
ter mé szet min tá za ta i nak meg ér té sét és le után zá sát je len ti.

A több té nye zõs in tel li gen cia fel té te le zé se va ló sá gos ro ha mot vál tott ki pszi cho ló gu -
sok ból és la i ku sok ból egy aránt (pél dá ul to vább kí ván ták nö vel ni az in tel li gen cia té nye -
zõk szá mát az ér zel mi, a mû sza ki és még szá mos más té nye zõ vel, és ter mé sze te sen arra is 
tör tént kí sér let, hogy is mét vissza tér jünk egy le het sé ges in teg rált in tel li gen cia fo ga lom -
hoz (a ’G-tényezõ’ a ’general’ szó ból). Ez a bi zo nyos G-té nye zõ a már ko ráb ban fel so rolt
össze te võk hi e rar chi á já nak csú csán he lyez ked ne el. Va la hol itt le het ne át já rót nyit ni a
neurolingvisztikai prog ra mo zás irá nyá ba, amennyi ben a ma gas szin tû in tel li gen ci át egy -
sze rû en az ide gi fo lya ma tok gyor sabb és ha té ko nyabb mû kö dé sé nek te kint jük. In nen
már csak egy lé pés azt ál lí ta ni, hogy az a nyelv ta nu ló, aki nek igen fej lett ze nei in tel li gen -
ci á ja van, az min den olyan dol got gyor sab ban fog meg ta nul ni az új nyelv ben, amely nek
egy ál ta lán köze van bár mely ze nei sa já tos ság hoz. A több té nye zõs in tel li gen cia el mé le té -
nek osz tály ter mi al kal ma zá sa arra tesz kí sér le tet, hogy fel éb ressze és tu da to sít sa mind -
azo kat az adott sá go kat, amellyel a sze mély ren del ke zik, és ame lye ket eset leg nem hasz -
nál ki kel lõ kép pen. A sze mé lyi ség tel jes körû fej lesz té se a cél, így az in di vi duum
bû vö le té ben a sok ré tû in tel li gen cia mód sze ré nek nin cse nek ál ta lá nos elõ írá sai, ál ta lá -
no san ér vé nyes kö ve te lé sei. A ta nár fel ada ta ép pen az, hogy az el té rõ mi nõ sé gek ko eg -
zisz ten ci á ja mel lett úgy tá masz kod jon mind a nyolc té nye zõ re, hogy az egyén min den -
kép pen pro fi tál jon. Akad hat olyan ta nár vagy ta nár kö zös ség, aki nem vál lal ja föl azt,
hogy min den ta ní tá si prob lé má ra az egyén szint jén re a gál jon. Azt vi szont el kell is mer -
nünk, hogy az egyet len, min den ki szá má ra szó ló (eset leg kö te le zõ) vál to zat és a min den
egyes ta nu ló ra kü lön-kü lön ér vé nyes vál to za tok kö zött óri á si a tá vol ság.

1.2. A „természetes” módszer és rokonai

Alig ha nem vé let len egy be esés az a fur csa tény, hogy a nyelv ta ní tás tör té ne té ben ezen 
a né ven hí res sé vált na tu rá lis vagy ter mé sze tes mód szer ki öt lõ je és meg va ló sí tó ja ugyan -
úgy két sze mély (Heness és Sauveur), mint a most tár gya lan dó kor társ ter mé sze tes mód -
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szer szer zõ pá ro sa (Krashen–Terrell, 1983). Bár a két mód szert több mint száz év vá laszt ja
el egy más tól, a ko ráb bi (Heness és Sauveur), eg zo ti kum nak te kint he tõ a nyelv ta ni-for dí -
tó mód szert kul ti vá ló kör nye zet ben. Fris ses sé ge ak kor ab ban nyil vá nult meg, hogy bí zott 
a szem lél te tés ben, az után zás ban, az el sa já tí tá si ké pes sé gek ben, és így nem csak név ro -
ko na, ha nem vér ro ko na is le het ne a mos ta ni nak. A régi szer zõ pá ros ese té ben is egyi kük
volt in kább az osz tály ter mi meg va ló sí tás ih le tett mes te re (Sauveur); e kor társ mód szer
ese tén pe dig Terrell az a sze mély, aki már a het ve nes évek vége felé ki fej lesz tet te ter mé -
sze tes ség re tö rek võ mód sze rét, mint Ka li for ni á ban ta ní tó spa nyol ta nár. Össze fo gá sa az
al kal ma zott nyel vész Krashennel, aki eb ben az idõ ben lett vi lág hí rû nyelv el sa já tí tás sal
kap cso la tos hi po té zi se i vel, sze ren csés nek mond ha tó. Krashen tár su lá sa Terrell gya kor -
la ti el kép ze lé se i hez (és vi szont) töb bet ért, mint a leg jobb rek lám: nagy ban nö vel te a ter -
mé sze tes mód szer pi a ci ér té két és ez ál tal el ter jedt sé gét. Az is kü lön le ges ese mény, hogy
Krashen, aki rend re fi gyel men kí vül hagy ja köny ve i ben a nyelv ta ní tás-tör té ne ti elõz mé -
nye ket, eb ben a kö zös mun ká ban el tér et tõl. A szer zõk ki je len tik, hogy el já rá sa ik vol ta -
kép pen ha gyo má nyo sak (mi vel a kom mu ni ká ció a cél, az anya nyel vet pe dig nem sza bad
hasz nál ni), ezért mód sze rük ro kon min den olyan ko ráb bi el já rás sal, amely fo ne ti kai,
vagy re form, vagy di rekt, vagy ter mé sze tes, vagy pszi cho lo gi zá ló stb. né ven is mert té vált.
Je len könyv ol va sói még fel te he tõ en em lé kez nek arra, hogy mek ko ra kü lönb ség volt
Heness és Sauveur na tu rá lis mód sze re vagy az ugyan csak szer zõ pá ros Berlitz és Joly ere -
de ti di rekt mód sze re, il let ve a transz krip ci ók kal és gyöt rel mes ki ej té si gya kor la tok kal te -
le zsú folt fo ne ti kai mód sze rek kö zött. Ám a tá vol ság bi zo nyá ra meg szé pí ti a té nye ket, és
le ke re kí ti az éles kon tú ro kat. Krashen és Terrell ter mé sze tes nyelv ta ní tá si el kép ze lé se
(the Natural Approach) nem a száz év vel ez elõt ti el kép ze lé sek kel, ha nem in kább a kor -
társ kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás sal és a kü lön fé le nyelv el sa já tí tá si el mé le tek kö vet kez -
mé nye i vel ro kon. Eb ben a ter mé sze tes mód szer ben a hang súly nem a kér dé sek kel-is -
mét lé sek kel ki vál tott nyel vi pro duk ci ón van, ha nem in kább a be fo ga dá son. A be fo ga dás
szint je sza bott: min dig csak ke vés sel ne he zebb a je lölt szint jé nél; az iga zi küz de lem ezért
a mennyi ség gel fo lyik, amely hez fi gye lem re és ér zel mi el kö te le zett ség re van szük ség,
hogy a be me ne ti anyag ból be fo ga dott anya got rög zít sük. A ter mé sze tes meg kö ze lí tés lé -
nye ge, moz ga tó ru gó ja te hát a meg ér tés: ez a be fo ga dás ka pu ja.

Krashen ta nu lás ról és el sa já tí tás ról szó ló el mé le te i rõl már rész le te sen szól tunk (III/7.4.), 
ezért az öt hi po té zis is me re tét itt most tu dott nak te kint jük. En nél fog va ke vés sé meg le -
põ, hogy a mód szer nek nincs nyelv el mé le te, mind vé gig a je len tés be fo ga dá sa áll elõ tér -
ben (hi szen egy meg ér té sen ala pu ló mód szer rõl van szó). A szó kincs a fon tos, ez a nyelv
ve le je, amely hez ké pest a nyelv tan csak af fé le mu tat vány, hogy mi ként kell be ál lí ta ni a
le xi ka ele me it ah hoz, hogy jól köz ve tít sék az ere de ti leg el kép zelt üze ne tet. A nyelv csak
egy jár mû, egy szer ke zet a kom mu ni ka tív je len tés, a tény le ges üze ne tek szál lí tá sá ra.
Mint köz is mert, Krashen hi po té zi se i ben szem be ál lít ja az el sa já tí tást és a nyelv ta nu lást, a 
ket tõ kö zül az el sa já tí tást pre fe rál ja, ezért nem meg le põ, hogy a ter mé sze tes mód szer nek
ha gyo má nyos ér te lem ben vett ta nu lás el mé le te sincs. Az el sa já tí tás és ta nu lás szem be ál -
lí tá sa Krashen el mé le té ben ha mis el len tét, õ ugyan is ki zár ja azt, hogy a ta nu lás is el jut -
hat az el sa já tí tott ság (meg ta nu lás) szint jé re. Té ve dé sét csak cse kély mér ték ben eny hí ti
az a tény, hogy Krashen az Egye sült Ál la mok ban, is ko lai kör nye zet ben csak rit kán ta lál -
koz ha tott a meg ta nult ság sze mé lyes jel lem vo nás sá vált csú csa i val.
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A ter mé sze tes mód szer kez dõ ket kí ván kö zép fo kú szint re el jut tat ni. Osz tály ter mi
gya kor la tá ban au di o vi zu á lis tá mo ga tás sal hasz nál fel mi nél több tan anya got, amely nek
cél ja a le he tõ leg szé le sebb körû szó kincs be mu ta tá sa a hal lás- és ol va sás ér tés se gít sé gé -
vel. A tan anyag ér de kes és vál to za tos kell le gyen, stressz men tes, a be szé det pe dig nem
kell ta ní ta ni, ha nem meg kell vár ni, amíg spon tán ki buggyan. Hoz zá kell ten nünk azt,
hogy az osz tály ter mi meg va ló sí tás ban már in kább Terrell ta pasz talt sá ga és sze líd el já rá -
sai fe dez he tõ ek fel. A ta nár las san és jól ki ve he tõ en be szél, kér dé se ket tesz fel és egy sza -
vas vá la szo kat is el fo gad; elõ ször az el dön ten dõ kér dé se ket kez di, majd a vagy-vagy kér -
dé sek re tér át, ame lyek re a diák az zal a szó val is tud vá la szol ni, ame lyet a ta nár már
hasz nált. A szem lél te tõ esz kö zök a kér dé sek meg ér té sét szol gál ják, és a di á kok nak csak
ak kor kell egy szót ak tí van hasz nál ni, ha már több ször is hal lot ták. Meg kell ta nul ni uk,
hogy mi ként kell is mét lés re vagy to váb bi ma gya rá zat ra kér ni a ta nárt, nyel vi pro duk ci ó -
juk ban nem baj, ha hi bás a nyelv tan vagy a szó hasz ná lat, amennyi ben mon dan dó juk még
ért he tõ. A kur zust ál ta lá ban a di á kok szük ség le te i nek fel mé ré sé vel kez dik, és pon to san
meg ha tá roz zák, hogy mi az, amit egy száz- vagy két száz órás kur zus vé gén majd ké pes
lesz meg ten ni a diák (de azt is el árul ják, hogy mi lesz az, amit nem: pél dá ul nem fog még
tud ni te le fo non tár sa log ni; nem fog ja meg ér te ni az anya nyel vû e ket, ha egy más sal be -
szél nek stb.). A tan terv az alap ve tõ kom mu ni ká ci ós kész sé ge ket ve szi cél ba, ame lyek kö -
zött nem csak szó be li, ha nem írás be li cél ki tû zé sek is sze re pel nek (pél dá ul le vél írás).
A té mák meg vá lasz tá sa azt cé loz za, hogy az ér zel mi szû rõ lent ma rad jon, va gyis moti-
váló, stressz men tes, az ön bi zal mat nö ve lõ tan anyag ok ra van szük ség. Nyelv ta ni tu da to sí -
tás ra sem mi lyen kí sér let nem tör té nik, a jel leg ze tes nyelv ta ni szer ke ze tek ki vá lo ga tá sát
maga a te ma ti ka és a szö veg ki vá lasz tá sa „in té zi el”.

Már a fen ti ek alap ján is nyil ván va ló, hogy Krashen és Terrell ter mé sze tes nyelv ta nu -
lá si el kép ze lé se sem mi fé le mód szer ta ni újí tás sal nem járt: gyak ran vesz nek át el já rá so -
kat más mód sze rek gya kor la tá ból. Krashen el mé le té nek meg fe le lõ en a ta nár dol ga az
osz tály szint jé hez ké pest be mért be me ne ti anyag tá la lá sa, szün te len öm lesz té se, amely -
hez ké pest má sod la gos a ta nu lói pro duk ció fej lõ dé se a hall ga tás tól az egy sza vas, majd
több sza vas meg szó la lá sig. Eb ben az el sa já tí tá si kör nye zet ben az ér dek lõ dés fel kel té se, a
ba rát sá gos hang nem, a mód szer ta ni meg ol dá sok vál to za tos sá ga a leg fon to sab bak, ezért
a ter mé sze tes mód szer ta ná ra je len tõs idõt ál doz a meg fe le lõ tan anyag ok ki vá lasz tá sá ra, 
elõ ké szí té sé re, be mu ta tá sá ra, az adott anyag hasz nos sá gá nak ki ér té ke lé sé re (va gyis el -
vet, il let ve meg tart tan anya go kat). A ter mé sze tes tan anyag-fel hal mo zó dás azon ban nem 
a ter mé sze tes mód szer ki vált sá ga.

A szer zõk ál tal be mu ta tott tény le ges osz tály ter mi fel ada tok ban min dent fel lel he tünk 
a cse le ked te tõ mód szer ele me i tõl Pestalozzi tár gyak kal ma ni pu lá ló mód sze ré ig – a képi
és a tár gyak kal tör té nõ szem lél te tés ugyan olyan gaz dag, mint a ko rai di rekt mód sze rek -
ben vagy a hat va nas évek audiovizualitásában. A mód szer leg kö ze leb bi tör té ne ti ro ko nai 
még is a nyolc va nas évek szi tu á ció-köz pon tú, il let ve kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá si irá nya i -
ban lel he tõk fel.

A kom mu ni ká ció kö zép pont ba ál lí tá sa, va la mint a je len tés fon tos sá gá nak hang sú -
lyo zá sa Krashen és Terrell mód sze rét két ség kí vül ro ko nít ja a nyolc va nas évek egy má sik
irány za tá val, amely mint mód szer vagy el mé let a nyelv egész le ges sé gét kí ván ta meg õriz -
ni a ta ní tás so rán (the Whole Language Movement). Olyan ere de ti szö ve gek ol va sá sán
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ala pu ló mód szer rõl van szó, amely el len zi a „de kó do lást” és min den olyan el já rást,
amely a nyelv egész le ges sé gét le bont ja, szét tö ri, ana li zál ja. Ez a mód szer ere de ti leg az
anya nyel vû írás-ol va sás ta ní tá sá ban fej lõ dött ki a funk ci o ná lis anal fa be tiz mus meg fé ke -
zé sé re, hu ma nisz ti kus és konst ruk ti vis ta pe da gó gi ai el mé le tek ha tá sá ra. A ta ní tás au ten -
ti kus tan anyag okon fo lyik, egyé ni leg dif fe ren ci ál tan, kollaboratív kö rül mé nyek kö zött.
A tu dást a di á kok nem ké szen kap ják, ha nem cso port ban együtt mû köd ve konst ru ál ják;
cse le ked ve ta nul nak, egy más sal együtt mû köd ve, ke vert cso por tok ban, pro jek tek ben te -
vé keny ked nek. Ezt a mód szert is ér dek li a diák osz tály ter mi lel ki ál la po ta, at ti tûd jei, az
együtt mû kö dés fo ko za tai, ha té kony sá ga, a hi bá kat pe dig a ta nu lá si fo lya mat ré szé nek
tart ják, és nem si ker te len ség nek. A di á kok sa ját ma guk is pro du kál nak szö ve ge ket, az
írás ta ní tá sa fo lya mat ori en tált; az ol va sás ban pe dig pe da gó gi ai cél lal írott tan köny vek
he lyett ere de ti iro dal mat hasz nál nak, amely ben egy aránt van szép iro da lom és tény iro -
da lom. Ma ga sabb szin ten azo nos szö ve gek for dí tás vál to za ta i val is fog lal koz tak, ta nul sá -
gos pár hu za mos szö veg elem zé sek ben (Rodgers, 1993).

Az ol va sás kö zép pont ba ál lí tá sát, va la mint a fen ti két mód szer egy faj ta ro kon sá gát
azért kel lett meg em lí te nünk, mert Krashen 1993-ban egy ol va sá si hi po té zissel (Krashen,
1993) pró bál ta ki bõ ví te ni nyelv el sa já tí tá si el kép ze lé se it (vö. Bár dos, 1995). Krashen fõ -
ként vi et ná mi me ne kül te ken pró bál ta ki ame ri kai is ko lák ban az ol va sás fej lesz tõ ha tá -
sát, amely sze rin te jobb stí lust ala kít ki az írás ban; pon to sabb nyelv tan nal, szó kinccsel és
he lyes írás sal, mint bár mi más; sõt, ek kép pen a ha gyo má nyos ta ní tás nál is ha té ko nyabb.
Krashen mind vé gig ki vá ló volt tu do má nyos mû sza vak al ko tá sá ban, hi szen mennyi vel
job ban hang zik az FVR (free voluntary reading), mint az egy sze rû ex ten zív vagy ott ho ni
ol va sás. Az ál ta la vizs gált ol va sás va ló já ban nem ott hon, ha nem az is ko lák ban, kü lön az
erre a cél ra be ren de zett, nyu godt és ké nyel mes ol va sá si sar kok ban folyt, órák kö zött
vagy dél után, spon tán jel leg gel (ezért az tán az egy sze rû ol va sás ki fe je zés he lyett mi is ke -
res het nénk han gu la tos ter mi no ló gi át: „mi az a szüntelen, önkéntes szabadolvasás”
avagy mi a szösz?). Tör té ne ti tény és ku ri ó zum ma már, hogy mind Rodgers, mind
Krashen a ki lenc ve nes évek de re kán járt Ma gyar or szá gon, sõt a Veszp ré mi Egye te men
is, ahol mind hall ga tó ink, mind ok ta tó ink ese té ben meg gyõ zõd het tek a nyelv pe da gó gi ai
tu da tos ság ma gas szint je i rõl (Bár dos, 1995).

Amennyi ben a ter mé sze tes nyelv el sa já tí tást, il let ve az egész le ges nyel vet kö zép pont -
ba ál lí tó mód sze rek pe da gó gi ai szem lé le tét gaz da gí ta ni kí ván nánk, ak kor könnyen
beemel het nénk ide a pe da gó gi ai meg ol dá sok kö ré ben igen nép sze rû ko ope ra tív mód -
sze re ket, amely ta nu ló köz pon tú mód sze rek nek lé nye ge a ko ope ra tív tár sal gás, a be széd -
re szü le tett ség el vé nek szo ci á lis cse le ke de tek kel tör té nõ meg erõ sí té se, amely a gya kor -
lat ban pá ros és kis cso por tos mun ka for mák se gít sé gé vel, ma xi má lis ha tás fok kal zaj lik.
Nem két sé ges, hogy mind há rom el kép ze lés, ame lyet eb ben a fe je zet ben be mu tat tunk, vi -
szony lag jól kö rül ír ha tó nyel vi kom pe ten ci á kat kí ván meg va ló sí ta ni. Erõ fe szí té se ik azon -
ban nem jár tak min den te rü le ten az zal az ered ménnyel, hogy ki elé gí tet ték vol na az úgy -
ne ve zett kom pe ten cia ala pú ta ní tás ka te gó ri á i nak el vá rá sa it. Va ló já ban egy ál ta lán nem
meg le põ, hogy a kü lön fé le ta ní tá si fo lya ma tok cél kép ze te it meg ra ga dó, a vég sõ tel je sít -
ményt il luszt rá ló le írá sok ne he zen tud tak össz hang ba ke rül ni a be me ne ti és csak is a be -
me ne ti anyag ra kon cent rá ló mód sze rek kel. To váb bá azt is meg koc káz tat hat juk, hogy az  
ed dig em lí tett mód sze rek ese té ben (1.1.) a nyelv ta ní tás ra tör té nõ al kal ma zás eset le ges,
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vé let len sze rû, nem lé nye gi. En nek kö vet kez té ben cél sze rû vissza tér nünk olyan el já rá sok -
hoz, mód sze rek hez, nyelv ta ní tá si el kép ze lé sek hez, ame lyek szo ro sabb kap cso lat ban áll -
nak a nyel vek ta ní tá sá val. Új fent hang sú lyoz zuk, hogy az itt kö vet ke zõ irány za tok leg cél -
sze rûb ben a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás egy-egy spe ci á lis al kal ma zá sá nak fog ha tók föl.

1.3. A frazeológiai (vagy „lexikai”) módszer 

A ki lenc ve nes évek szin te egyet len for ra dal mi meg úju lá sa – jól le het mind vé gig a
kom mu ni ka tív mód szer ke re te in be lül – egy szó kincs köz pon tú nyelv ta ní tá si irány zat, az
ún. „le xi kai” mód szer volt. Ez a mód szer nem kí vánt nyelv ta ni sza bá lyok kal fog lal koz ni,
de még a kom mu ni ka tív el já rá sok ál tal oly annyi ra ked velt be széd funk ci ók kal és nyelv ta ni
je len tés há lók kal sem, ehe lyett erõ fe szí té se it a szó kincs re vagy még in kább az ál lan dó -
sult szó kap cso lat ok ra irá nyí tot ta. A mód szer nem kí vánt szét vá lasz ta ni egy be forrt, egy -
be tar to zó vagy gyak ran együtt sze rep lõ sza va kat, és az egy be füg gõ nyelv da ra bok, be -
széd cson kok se gít sé gé vel nem csak a be széd fo lya ma tos sá gát kí ván ta nö vel ni, ha nem a
meg fe le lõ be széd da ra bok is mét lõ dé sé vel az au ten ti kus ság ér zé sét is fo koz ta a be széd -
part ne rek ben. Az el kép ze lés alap el ve it leg in kább (be tû rend ben) Lewis (1993, 1997,
2000), Nattinger–DeCarrico (1992), il let ve Willis–Willis (1990) mun ká i ból is mer het jük
meg a leg hi te le seb ben (amennyi ben sa ját ta pasz ta la ta ink tól el te kin tünk, ami ki zárt).
Jobb, ha már az ele jén le szö gez zük, hogy a szó lá sok ra, gya ko ri ki fe je zé sek re, hí res em -
be rek köz hellyé vált mon dá sa i ra stb. való tá masz ko dás le le mé nye majd hogy nem egy idõs 
a nyelv ok ta tás sal: ehe lyütt a la tin- és gö rög ta ní tás ban év szá zad okig hasz nált lec ke-elõ -
ké szí té sek (praelectio) glossza ré sze i re em lé kez tet jük az ol va sót, amely meg ma gya ráz ta
a gya ko ri ki fe je zé se ket nyelv ta ni, nyelv hasz ná la ti és kul túr tör té ne ti szem pont ból egy -
aránt, amellyel – mo dern ki fe je zés sel élve – bi zo nyos prag ma ti kai igé nyek nek is ké pes volt
meg fe lel ni. Ez a mos ta ni, szá zad vé gi, Ma gyar or szá gon is meg le he tõ sen nép sze rû vé vált
frazeologizáló mód szer vál to zat több le te ab ban áll a régi idõk höz ké pest, hogy mo dern
korpuszlingvisztikai esz kö zök se gít sé gé vel sok kal töb bet ké pes mon da ni kollokációkról,
kli sék rõl, köz he lyek rõl stb., va la mint hasz ná la tuk kö rül mé nye i rõl és gya ko ri sá guk ról,
mint amit ed di ge lé a ha gyo má nyos szó tá rak ból meg tud hat tunk vagy a va lós élet ben
meg sejt het tünk.

A szer zõk kö zül töb ben is (je le sül Nattinger–DeCarrico, 1992) mû ve ik ben rész le te sen
la tol gat ják azo kat a le he tõ sé ge ket, hogy mi ként le het eze ket az ál lan dó sult szó kap cso la -
to kat (sze rin tük le xi kai frá zi so kat) a dis kur zus se gí té sét, irá nyí tá sát, gond ta lan fu tá sát
biz to sí tó esz kö zök ként fel fog nunk; nem kü lön ben rész le te sen fog lal koz nak azok kal a le -
he tõ sé gek kel, hogy ezek az ál lan dó sult szó kap cso lat ok mi ként se gít he tik az alap kész sé -
gek in teg rált fej lesz té sét, a szó be li és írott dis kur zus ha té kony sá gá nak eme lé sét. A tár -
sal gás ban min dig elõnyt él vez nek azok a di á kok, akik az ilyen be széd for mu lá kat, az ilyen 
„elõregyártott” (és ezért elõ re meg ta nult) ele me ket ké pe sek ru gal ma san és gyor san al -
kal maz ni. A mo dern szá mí tó gé pes kor pu szok, ame lyek több mil lió szót tar tal ma zó szö -
veg mennyi sé gen ala pul hat nak, ma már egy pil la nat alatt ké pe sek meg mu tat ni egy szó
vagy szó cso port, eset leg egy be forrt ki fe je zés elõ for du lá sá nak kör nye ze tét és gya ko ri sá -
gát is. En nek kö vet kez té ben sok kal na gyobb biz ton ság gal nyi lat koz ha tunk a nyel vek ben
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a nyelv ta nu lók nak ál ta lá ban ne héz sé get oko zó idi ó mák ról, ha son la tok ról, tár sal gá si for -
du la tok ról, két- vagy há rom ta gú, min dig egy for mán hasz nált ki fe je zé sek rõl a meg fe le lõ
kon kor dan cia vizs gá la tok se gít sé gé vel. A nyelv ta ní tás tör té ne té ben já ra tos ol va só most
azt vár ja, hogy új ból meg kell hall gat nia West majd nem nyolc van éves ér ve it a szó gya ko -
ri ság ról (Prendergastról nem is be szél ve). Erre nem ke rül sor, bár tény és való, hogy egy
egy mil li ós vagy akár több mil li ós szö veg min tán ala pu ló szó kincs leg gya ko ribb 500-700
sza vá nak min dig si ke rül a szö veg 70–75%-át le fed nie. Eb ben te hát kü lö nö sebb vál to zás
nincs, a bir kó zás nem ekö rül fo lyik. A prob lé ma az, hogy en nek az új „le xi kai” meg kö ze -
lí tés nek nincs hasz nál ha tó ta nu lás el mé le te (mint hogy a fon tos ál lan dó sult szókapcsola-
tok fel is me ré se a tan anyag ban nem je len ti azt au to ma ti ku san, hogy ez a sok ki fe je zés
hosszú tá von meg is ta pad a ta nu ló ban). Már pe dig az anya nyel vi be szé lõ szá zez res nagy -
ság rend ben is mer ilyen ki fe je zé se ket, nyelv tu dá sa et tõl pár nás, és nem fa pa dos, mint a
leg jobb nyelv ta nu lóé akár (amennyi ben ezek a ki fe je zé sek még egy ál ta lán ért he tõ ek a
mai ma gyar nyelv ben). Rá adá sul en nek az ir dat lan mennyi sé gû au ten ti kus fra ze o ló gi á -
nak a ta nár vagy az ál ta la vá lasz tott anya gok (ku ta tá sok sze rint in kább az elõb bi) a hi te -
les for rá sai, és az osztálytermiség ter ve zést és szeg men tál ha tó sá got kö ve tel. Az ilyen cur -
ri cu lum fel épí té se, ha gyo má nyos ki fe je zé sek kel élve, a le xi ká nak és nem a nyelv tan nak
biz to sít pri má tust (pl. Willis–Willis, 1989). A ta pasz ta la tok sze rint az ilyen kur zu sok ak -
kor mû köd nek a leg job ban (vö. Lewis, 1997), ha az anya gok fel dol go zá sa meg le he tõ sen
nagy ta nu lói au to nó mia se gít sé gé vel zaj lik, feladatcentrikusan, ami nem nél kü lö zi a fel -
adat el vég zé se után az elem zés és ér té ke lés fá zi sa it. Ez a szá mí tó gé pes szoft ver al kal ma -
zá sok kal tar kí tott nyel vi ka land em lé kez tet a kog ni tív mód szer szak nyel vi szö veg rejt vé -
nye i re, de a ta nu ló ren del ke zé sé re álló tech ni kai ap pa rá tus al kal ma sint már jó val
fej let tebb, ugyan ak kor ne he zeb ben hoz zá fér he tõ, mint az ak kor sé tá ló en cik lo pé di á nak
te kin tett nyelv ta nár. A mai ma gyar is ko lák mû sza ki fel sze relt sé ge azon ban az EU-s csat -
la ko zás, a Világ-Nyelv Prog ram vagy a be ve ze ten dõ nul la dik év fo lyam ok da cá ra sem
olyan fej lett, hogy di ák ja ink szá má ra egy önál ló és táv irá nyí tott, gé pek kel tá mo ga tott
ide gen nyel vi bar lang fel tá rást kí nál has sunk. A „ha gyo má nyos” nyelv ta nár ha gyo má nyos 
nyelv könyv ét is át ala kít hat ja eb bõl a szem pont ból (amennyi ben hisz a le xi kai mód szer
el ve i ben), ki bõ vít he ti di ák jai nyel vi re per to ár ját a va ló ban fon tos fra ze o ló gi ai egy sé gek -
kel, ér zé kennyé te he ti di ák ja it ezek re a ki fe je zé sek re, és arra is rá ve he ti õket, hogy némi
kü lön mun ka se gít sé gé vel kü lön szó tár ban ve zes sék az el nem fe lej tés re kár hoz ta tott ide -
gen nyel vû ki fe je zé se ket.

Tech ni kai szem pont ból cél sze rû fel so rol ni né hány olyan ál lan dó sult ki fe je zést vagy
szó kap cso la tot, ame lyet a fra ze o ló gi ai mód szer hí vei cél ba vet tek. Sze re pel nek ezek kö -
zött az idiomatikus ki fe je zé sek, köz he lyek (pl. fûbe ha rap, nem hajt a ta tár), a szo kat lan
szó ren dû, erõs ér zel mi töl tést hor do zó ki fe je zé sek kel (pl. le a fut bal lis ták kal). Ide tar toz -
nak ter mé sze te sen a kü lön fé le kollokációk is (pl. mi a fene, ami azt il le ti – bár a ma gyar
nyelv ben agglutinatív jel le ge mi att szá mos ilyen ki fe je zés [le xi kai frá zis] csak össze tett
szó: dió héj ban, úgy szól ván, visz lát stb.). Az egy sze rû tár sal gá si for mu lák kö zött rend kí -
vül sok fi xált ki fe je zés sel ta lál ko zunk („ezer éve nem lát ta lak”, „de jó, hogy lát lak”, „na
ugye meg mond tam”, „hagy jál már” stb.). Szá mos olyan ki fe je zést is hasz ná lunk, ame -
lyek kel a szö ve get épít get jük, irá nyít gat juk (pl. „az a vé le mé nyem, hogy”, „en ged jék
meg, hogy az zal kezd jem, hogy”, „ez arra ha son lít, mint ha”, „mi nél in kább, an nál in kább”).
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Ter mé sze te sen ed dig is fog lal koz tak a nyelv ta nár ok ilyen ki fe je zé sek megtanításá-
val – a mód szer új sze rû sé ge ab ban áll, hogy eze ket a ki fe je zé se ket bi zo nyos prag ma ti kai cé -
lok meg va ló sí tá sá nak ér de ké ben hasz nál juk. Ilyen le het az ud va ri as ság el vá rá sa i nak tel -
je sí té se, a ko ope rá ció be tar tá sa, a be szé lõ szán dé ká nak egy ér tel mû vé té te le, a tár sal gás ban
részt ve võk re la tív tá vol sá gá nak ér zé kel te té se stb. Nem két sé ges, hogy a szó kincs fej lesz -
tést és a be széd fo lya ma tos sá gát cél ba vevõ, le xi ka köz pon tú fra ze o ló gi ai mód szer szá mos
eset ben ki vá ló ered mé nye ket ho zott, és az sem le he tet len, hogy a kü lön fé le szak nyel vek -
re tör té nõ al kal ma zá sa i ban mind a két nyel vû, mind a feladatcentrikus nyelv ta ní tás ban
át tö ré sek re ké pes. Al kal ma zá sa nem le be csü len dõ mó don se gí ti a nyelv ta ní tás multikul -
turalitásának tu da to su lá sát és egy ben en nek meg õr zé sét.

2. Tartalomközpontú nyelvtanítás
(content-based instruction, CBI)

Iga zi mond va csi nált mû szó, amely az ere de ti ben is su tán hang zik, amo lyan fá ból vas -
ka ri ka. Na gyon ne héz len ne ugyan is olyan ok ta tást ki ta lál ni (nem csak nyel vit), amely nek 
nincs tar tal ma; a tar ta lom fon tos sá gát pe dig egy kü lön el ne ve zés ben hang sú lyoz ni ér tel -
met len nek tû nik. Az iga zi ma gya rá za tot nem is er re fe lé kell ke res nünk, ha nem ab ban a
jól is mert je len ség ben, hogy a nyelv ta nu lás so rán a nyelv re, nyel vi je len sé gek re, il let ve a
nyelv ál tal köz ve tí tett tar ta lom ra való fi gye lés ará nyai a ta nu lás/el sa já tí tás elõ re ha lad tá -
val mint egy ki egé szí tik egy mást: ami kor az egyik csök ken, a má sik nõ (leg in kább a
klasszi kus ogiva S be tû jé re em lé kez te tõ en). Elõ ször ugyan is alig lát juk a fá tól az er dõt:
az új nyelv fur csa sá gai, fõ ként fo no ló gi ai, mor fo ló gi ai, szin tak ti kai sa já tos sá gai mint
köz vet len nyelv ta nu lá si cé lok je len nek meg, és ke vés bé tö rõ dünk az zal, hogy mi rõl is
szól a tör té net. Nem egyet len mi nõ sé gi át csa pás, ha nem ép pen ség gel több szin ten több -
szö ri vál tás ered mé nye kép pen a nyelv egy re bo nyo lul tabb, eset leg egy re spe ci á li sabb je -
len tés vi szo nyok köz ve tí té sé nek esz kö zé vé vá lik, és az ará nyok meg for dul nak: sok kal
töb bet fog lal ko zunk a tar ta lom, a cél nyel vû mon da ni va ló meg fej té sé vel, mint sem a fel -
fe de zést se gí tõ nyel vi sa já tos sá gok kal.

Az alap ve tõ nyelv ta ni je len sé gek és for mu lák tisz tá zá sa, il let ve egy li mi tált, de nagy
gya ko ri sá gú szó kincs el sa já tí tá sa után, va la hol a kö zép fok és a fel sõ fok kö zött be kö vet -
kez het egy vi szony lag ug rás sze rû fej lõ dés, el sõ sor ban egy je len tõs szó kincs bõ vü lé si,
kollokációs-idiomatikus-frazeológiai fej lõ dést kö ve tõ en, amely nek ered mé nye kép pen a
szak mai, mû ve lõ dé si, kul tu rá lis stb. tar ta lom egy ér tel mû en elõ tér be ke rül (bár eb bõl
nem kö vet ke zik a nyel vi je len sé gek tu da to sí tá sá nak hát tér be szo rí tá sa). A fen ti ek ér tel -
mé ben a tar ta lom ra fi gye lõ, a cél nyel vû anyag el sa já tí tá sát ki tû zõ mód sze rek egy tõl
egyig a ha la dó vagy fel sõ fo kú nyelv ta nu lás vi lá gá ba tar toz nak, és le het, hogy azért olyan
„is me ret le nek” Ma gyar or szá gon, mert eze ket a szin te ket az is ko lák ban el sem ér jük.
A meg ál la pí tás cél za tos, ugyan ak kor fél re ve ze tõ, hi szen Ma gyar or szá gon év ti ze dek óta
igen ma gas szin ten fog lal koz nak a szak nyel vek ok ta tá sá val, amely nek mû ve lõi jog gal
kér dez he tik most (kül föld ön a nyolc va nas évek tõl da tált tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás ra
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hi vat koz va), hogy mi eb ben az új. Hi szen a te ma ti kus ság na gyon tu da to san (országis -
merettel és kulturológiával be zá ró lag) már a di rekt mód szer ben meg je lent, a szö veg tar -
tal má nak fel fej té se meg le he tõ sen nyil ván va ló a men ta lis ta mód sze rek ben. Vé le mé -
nyünk sze rint az új don sá got eb ben az eset ben nem az el gon do lás vagy a már fent tár gyalt 
ará nyok új bó li fel is me ré se je len ti, ha nem a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás irány el ve i nek
meg je le né se a tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás osz tály ter mi al kal ma zá sa i ban. Arra azon -
ban már most fel kell hív ni a fi gyel met, hogy a tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás (mint azt a 
neve is mu tat ja) nem egyet len mód szer, még csak nem is egy meg kö ze lí tés, ha nem kü -
lön fé le nyelv ta ní tá si el kép ze lé sek laza szö vet sé ge, idõn ként össze fo nó dá sa, ame lyek
azon ban nem tö mö rül nek jón vagy dór osz lo pok ká, ha nem in kább olya nok, mint egy szõ -
lõ lu gas, amely nél már azt is ér dem tud ni, hogy még ez is a lu gas hoz tar to zik. Ma gya rá za tul
be mu ta tunk né hány le het sé ges irány za tot a tar tal mat pre fe rá ló nyelv ta ní tá si el kép ze lé -
sek kö zül, de nem árt, ha már itt rög tön le szö gez zük, hogy a klasszi kus tar ta lom köz pon tú 
nyelv ta ní tás leg in kább el is mert és ered mé nyes for mái két nyel vû nyel vi kör nye ze tek hez
kö tõd nek, ahol a má sik nyelv be me rü lés kí vá na tos ál la po ta majd hogy nem min den na pi
él mény. Ezért ta lán nem túl zás ki je len te ni, hogy Ma gyar or szá gon a tar ta lom ra fokuszáló 
nyelv ta ní tás ha la dó nyelv ta nu lók ese té ben dön tõ en tan ter vi kér dés, ugyan is a te ma ti kus
(té má kat meg vi ta tó) cél ki tû zé sek a kö zép is ko lák ban, vagy a szak nyel vet fel tá ró cél ki tû -
zé sek a fel sõ fo kú in téz mé nyek ben vagy a szak irá nyú for dí tó- és tol mács kép zés ben egy -
aránt be so rol ha tó ak a tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tá si el já rá sok lu ga sá ba. Ma gyar kon -
tex tus ban ter mé sze te sen kü lön fe je zet il let né meg a két tan nyel vû is ko lá kat, ame lye ket
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11. ábra: A nyel vi je len sé gek re és a tar ta lom ra fi gye lés ará nya i nak szem lél te tõ áb rá ja
a nyelv ta nu lás ban
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itt most csak annyi ban érin tünk, amennyi ben ez a tar ta lom ra kon cent rá ló nyelv ta nu lá si
el kép ze lé sek meg ér té sé hez szük sé ges (vö. Vá mos, 1998: 38–42).

Összes sé gé ben meg ál la pít hat juk te hát, hogy a tar ta lom ra össz pon to sí tó nyelv ta ní tá si 
el já rá sok egy ská la vég pont ját je len tik, amely nek el len ke zõ vé gén a nyel vi je len sé gek re
fi gye lõ, az eset le ges tar tal ma kat csak vé let len sze rû nek te kin tõ nyelv ta ní tá si el já rá sok
áll nak: az arany kö zép út azon ban eb ben az eset ben is le het sé ges.

Mint gya nít ha tó, mi nél kö ze lebb ke rü lünk a po zi tív jel hez, an nál in kább cél nyelv kö -
ze li ré gi ók ban moz gunk: mind ez ta nít vá nya ink tól kö zel anya nyel vi szin tû ide gen nyelv-
 tu dást kí ván. Ez zel szem ben a má sik vég let arra en ged kö vet kez tet ni, hogy ott a be lé pés
vi szony lag ala csony nyel vi szin te ken is le het sé ges. A ta pasz ta la ti té nyek nem min dig iga -
zol ják az ilyen kris tály tisz tá nak tûnõ elvi meg fon to lá so kat. A het ve nes évek egyik ér dek -
fe szí tõ szak nyel vi vi tá ja (ELTE TTK Lek to rá tus: Szulyovszky kont ra Sep rõ di, do ku men -
tu mok nem ma rad tak fenn) ép pen ezt a kér dést fe sze get te: ta nít suk-e meg vi szony lag
tisz tes sé ge sen az ál ta lá nos nyel vet (Sep rõ di), vagy pe dig eresszük rá mind járt a di á ko kat
a szak nyelv re, hi szen õk úgy is tud ják, hogy mi rõl van szó (Szulyovszky). A he ves vita fõ
oka egyéb ként az idõ nye rés volt, hi szen ab ban az idõ ben a hall ga tók több sé ge egye te mi
ta nul má nyai alatt a kö te le zõ oro szon kí vül még egy nyu ga ti nyelv bõl is szak nyelv vel bõ ví -
tett nyelv vizs gát kí vánt ten ni. A kér dés mind má ig el dön tet len, és nem is fe nye get az a ve -
szély, hogy egy ha mar em pi ri kus anya gok hoz ju tunk, hi szen a leg több fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben nincs ko mo lyan fi gye lem be ve he tõ szak nyel vi kép zés. Már pe dig ez a tény
hosszú tá von össze fér he tet len a tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás cél ki tû zé se i vel, meg va -
ló sít ha tó sá gá val. El jött az ide je, hogy egy-két kép zést kö ze lebb rõl is meg vizs gál junk.

2.1. Tematikus tanterveken alapuló nyelvi kurzusok

A nyelv ta ní tás tör té ne tét is me rõ szak ér tõk szá má ra (és im má ron az ol va só is az) köz -
is mert, hogy kü lön fé le kor szak ok és irány za tok a tan anyag ok el ren de zé sé nek kü lön fé le
esz mé nye i ben hit tek, sõt, egyes nyelv ta ní tá si mód sze re ket ép pen a tan anyag-el ren de zés
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12. ábra: A tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás sáv szé les sé ge
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jel leg ze tes sé ge i vel le het jel le mez ni (pél dá ul struk tu rá lis, ana li ti kus nyelv ta ni, be széd -
funk ci ó kon és nyelv ta ni je len té sen ala pu ló stb.). Ter mé sze te sen min den tan anyag nak
van va la mi lyen tar tal ma, jól le het ez a te ma ti ka gyak ran szét esõ, vé let len sze rû, ké pes ma -
ga zi nok ra em lé kez te tõ. Az elsõ va ló ban te ma ti kus tan ter vek a di rekt mód szer nek kö szön -
he tõ ek: ezek kö zött egy aránt is me re tes a tár sal gá si té ma kö rö kön (bank ban, szál lo dá ban,
vas út ál lo má son, év szak ok és ru ház ko dás stb.) vagy pe dig va la mely országismereti te ma -
ti kus so ron (föld rajz, tör té ne lem, iro da lom, mû vé sze tek, kul tu rá lis je len sé gek stb.) ala -
pu ló tan ter vek. (Eb ben az eset ben per sze el te kin tet tünk az olyan ko ra be li vi lág szem lé le -
tet be mu ta tó te ma ti kus mun kák tól, mint Comenius Orbis Pictusa vagy akár Apá czai
en cik lo pé di á ja). A kér dés in kább az, hogy az ilyen fel épí té sû, de egy ér tel mû en a nyel vi
je len sé gek re (fõ ként le xi ká ra) össz pon to sí tó kur zu so kat, tan anya go kat te kint het jük-e a
tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás ré szé nek. Vé le mé nyünk sze rint egé szen ad dig nem, amíg 
a kur zus nak nem az a cél ja, hogy az il le tõ a kur zust kö ve tõ en az adott or szág tör té nel mé -
rõl, föld raj zá ról, kul tu rá lis szo ká sa i ról, mû vé szet tör té ne té rõl stb. ad jon szá mot. Ter mé -
sze te sen na gyon sok függ at tól, hogy ezek a te ma ti kák mi lyen szin tû ek, akár ha a nyel vi
meg ol dá sok, akár ha a tar ta lom mély sé ge szem pont já ból. Itt megint be le ga ba lyo dunk
abba a prob le ma ti ká ba, amely nek fõ tör vé nyét alig egy ol dal lal ko ráb ban si ke rült meg -
sér te nünk, hogy tud ni il lik nyelv és tar ta lom vi szo nya még a szem lél te tés ked vé ért sem
vá laszt ha tó szét bün tet le nül. Nem kö vet he tõ ugyan is nyo mon még egy jó kom mu ni ká tor
szá má ra sem az a szám ta lan „cse re ak ció”, ame lyet a tá gabb ér te lem ben vett nyelv tan,
nyelv he lyes ség és a le xi kai, sze man ti kai kí ná lat le he tõ vé tesz: a ha tár vo na lak idõn ként
el mo sód nak. A nyelv ta ní tás osz tály ter mi al kal ma zá sa i ban ta lán ak kor lép nénk át egy ha -
tár vo na lat a tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás irá nyá ba, ha a tan anyag nak leg alább egyes
mo dul ja it a cél nyel ven kér nénk szá mon, és az sem len ne baj, ha ezt a szá mon ké rést nem
a nyelv ta nár, ha nem a cél nyel vet jól is me rõ szak ta nár ten né meg. Mek ko ra az esé lye an -
nak, hogy a szak ta nár ok jól tud ja nak nyel ve ket egy olyan or szág ban, ahol az el vá rá sok
min dig meg ha lad ják az odá ig el ve ze tõ utak biz ton sá gos sá gát, mert nem lé te zik rész le te i -
ben ki dol go zott ide gen nyelv-ok ta tá si po li ti ka? En nek kö vet kez té ben hal dok lik a már
ko ráb ban em le ge tett fel sõ fo kú szak nyel vi kép zés, pe dig ez le het ne az a sár ga klin ker tég -
lás út, amely el ve zet a több nyelv-tu dás va rázs la tos pa lo tá já ba, eh hez azon ban a „tudo -
má rok”-nak is le kel le ne eresz ked ni ük ele fánt csont tor nya ik ból a nyelv ta nár ok mel lé,
mert a ko moly szak nyelv ok ta tás cso por tos ta ní tást, ta ná ri te a me ket kí ván.

2.2. A szaknyelvtanítás mint tartalomközpontú nyelvtanítás 
nem célnyelvû országokban

Az elõb bi ki té rõ nyil ván va ló vá te het te ol va só ink szá má ra, hogy a leg több ma gyar –
sze ren csés eset ben – vi szony lag sze rény szó kincs, ám kognitíve vi szony lag tel jes nyelv tan
se gít sé gé vel jut a szak nyelv kö ze lé be. Nyelv pe da gó gi a i lag leg in kább egy men ta lis ta,
meg újí tott nyelv ta ni-for dí tó mód szer al kal ma zá sa a ké zen fek võ, némi audiolingvális
dril le zés sel – a kép let hosszú ide ig ez volt, a cse kély óra szám és a ki hasz ná lat la nul nagy
szel le mi ka pa ci tás kö zös ere dõ je ként. A fen ti ek kö zül leg fel jebb a cse kély óra szám ma -
radt ugyan az, de az el vá rá sok más mi lye nek. Ez nem azt je len ti, hogy töb bé már nem kell
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meg ta ní ta ni azt, hogy egyen lõ ol da lú há rom szög (vö. Bár dos, 1975), ha nem le het, hogy
ép pen pár mun ká ban vagy cso por to san, in for má ció cse re se gít sé gé vel kell el ren dez ni
(ma rad junk a té má nál) a há rom szög tí pu sa it, és eköz ben ki is kell majd ej te ni a szót. Kü -
lön ben nem tud juk el ke rül ni az is ko lai vagy au to di dak ta szak nyelv ta nu lás ret te ne tes
csap dá ját: „a sze men át ta nu lást”, ahol az így meg is mert sza vak nem öl te nek élõ hang tes -
tet, és ak kor a kon fe ren ci án fel tett élõ kér dés sem vá lik fel fog ha tó vá. (A je len so rok
szer zõ je mint szak nyel vi tan könyv szer zõ a szö veg funk ci o na li tá sá ból kö vet ke zõ lo gi ká -
val pró bált ma te ma ti kai szak nyel vet ta ní ta ni a Folkestone-i Living Language Cent re
több nyel vû osz tá lya i ban, ami kor a tes tü let tag jai kö zül még csak nem is sejt het tük, hogy
ezt majd va la mi kor, va la hol tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás nak fog ják hív ni. Bár cél nyel -
vû kör nye zet ben több nyel vû, több kul tú rá jú osz tályt ta ní ta ni min dig kü lön le ges do log, a
fen ti ma te ma ti kai szak nyelv ta ní tás leg fel jebb az alsó ha tá rát sú rol ta a tar ta lom köz pon tú 
nyelv ta ní tás nak, hi szen még is csak nyel vi je len sé gek re kon cent rál tunk ott: nem ál lít hat -
juk, hogy pél dá ul a há rom szö gek osz tá lyo zá sa kognitíve új is me re tek kel szol gált.) Eb ben 
a nyelv ta ní tá si ága zat ban ak kor ke rül sor iga zi tar ta lom ra össz pon to sí tó nyelv ta ní tás ra,
ami kor a je löl tet már sem szak mai, sem nyelv ta ni-le xi kai is me re tei nem se gí tik a szö veg
ér tel mé nek fel tá rá sá ban. Ép pen ezért meg koc káz tat hat juk, hogy Ma gyar or szá gon iga zi
tar ta lom ra fokuszáló nyelv ta ní tás ról ak kor le het be szél ni, ha akár kö zép is ko lai, akár
egye te mi szin ten kéttannyelvûség van, amely egyéb ként a fel sõ fo kú for dí tó- és tol mács -
kép zést is jel lem zi. Ide á lunk te hát még is csak egy olyan célországbeli két nyel vû kör nye -
zet, amely ben a je löl tek nyelv tu dá sa kö zel anya nyel vi, füg get le nül at tól, hogy a kö zel
anya nyel vû ség oka ki sebb sé gi lét, hát rá nyos hely zet, be ván dor lás (bi zo nyos ér te lem ben
a [kül föl di] egye te mi hall ga tó is az), stigmatizált nyelv já rás hoz tar to zás vagy va la mely
más szo ci o ló gi ai, szociolingvisztikai kö rül mény. Ve gyük szem ügy re eze ket a kül ho ni di -
men zi ó kat is!

2.3. Tartalomközpontú nyelvtanítás a célnyelvû országban,
kétnyelvûségben

Ilyen prog ram nak te kint het jük már vagy száz éve (de leg alább de Sauzé Cle ve land
Planjétõl kezd ve) azo kat az el já rá so kat, ami kor egy két nyel vû or szág ban – szin te a kód -
vál tás tö ké le te sí té se vé gett – a „gyen géb bik” nyel ven ta ní ta nak egy-két tan tár gyat (pél -
dá ul ka na dai an gol gyer me kek nek tör té nel met, föld raj zot, pszi cho ló gi át fran ci á ul). Ha -
son ló hely zet tel ál lunk szem ben ak kor, ami kor egy adott or szág ban a ki sebb sé gek
ta nul ják az or szág nyel vén a leg több vagy eset leg az összes tár gyat. Nem ál lít hat juk, hogy
ilyen kor nincs je len olyan tö rek vés, amely a nyel vi ki fe je zés, a cél nyel vû ki fe je zé sek vál -
to za tos sá gát, gaz dag sá gát nö ve li: ép pen el len ke zõ leg. Ilyen rej tõz kö dõ, bur kolt vagy
egy sze rû en csak be nem is mert nyelv ja ví tó prog ra mok ra anya nyel vû kép zé sek ese tén is
sor ke rül. Megint csak szem be ta lál ko zunk az alap tör vénnyel: a gon do la ti lag mé lyen -
szán tó, igé nye sebb ki fej tés nyel vi leg is ki fi no mul tabb for má kat kí ván. Ta lán ép pen ez az
oka an nak, hogy szá mos olyan egye te men, ahol a di ák ság több nyel vû és több kul tú rá jú
tö meg, az alap kur zu sok ki nem mon dott fel ada ta ép pen az, hogy nyel vi ki fe je zõ e rõ vel
ru ház zák fel a hall ga tó kat, és egy ben ki je löl jék azo kat a (szak)nyel vi stan dar do kat, ame -
lyek bir to ká ban le he tõ ség nyí lik a dip lo ma meg szer zé sé re.
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Fi gye lem be véve az ed dig tár gyalt mód sze re ket, el já rá so kat, nyelv ta ní tá si el kép ze lé -
se ket, meg ál la pít hat juk, hogy a tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás va ló já ban egy faj ta sáv -
szé les ség, amely nem ölel he ti fel a te ma ti kus ság bár mely tar to má nyát. In kább a szak -
nyel vi vizs gá ló dá sok ban fi gyel he tõ meg a nyel vi ki fe je zés és a spe ci fi kus tar ta lom szer ves 
össze fo nó dá sa, amely mint szö veg a tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás fõ táp lá lé ka. A fi gye -
lem ek kép pen új fent po la ri zá ló dik tar ta lom és nyel vi for ma kö zött: ebbe az ívbe so rol -
hat juk be a tar tal mat va la mely for má ban pre fe rá ló nyelv ta ní tá si el já rá sok kü lön fé le tí -
pu sa it.

***

Amennyi ben foly tat juk tal ló zá sun kat az új nyelv ta ní tá si el kép ze lé sek kö ré ben, azt
ta pasz tal juk, hogy a mo dern irány za tok nem kí ván nak va la mely „mód szer” rab igá já ban
síny lõd ni, nem is le het õket ilyen el ne ve zé sek kel il let ni. A kor szak leg nép sze rûbb nyelv -
ta ní tá si moz gal ma, a kom mu ni ka tív irány zat egyik me ta mor fó zi sa ként lét re jött fel adat -
köz pon tú nyelv ta ní tás olyan szé les re tár ta ka pu it, hogy egye sek sze rint az elõbb tár gyalt
tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás is a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás egyik le het sé ges meg -
va ló su lá sa. Két ség te len, hogy a mód szer min dig egy faj ta be szû kü lés, ugyan is kö vet ke ze tes
el ren de zést je lent egy kon cep ció men tén. Áll ha ta tos vég re haj tá sa nem is mer komp ro -
misszu mot, vi szont az az el vá rá sa, hogy egyet len egy kon cep ció ke re té ben a nyelv ta ní tás
si ke res le het, túl zó. A mo dern nyelv ta nár nem szí ve sen bí be lõ dik hol mi kon cep ci ók kal;
meg ol dá sai rö vid tá vú ak, célratörõek, ese ten ként pon to sab bak és gya kor la ti a sab bak,
mint egy-egy mód szer ho za dé ka. Az el mé le ti hi á nyos sá gok, a sze szé lyes ek lek ti ka, a nem 
mért vagy nem vizs gált ered mé nyes ség, hi te les ség vi szont nem azon nal szem be öt lõ ka te -
gó ri ák. Az eset le ges ered mé nyek, va gyis a tar tó sabb agyi át vál to zá sok kö zött csak úgy
hem zseg a tal mi, to va tû nõ elem, mû anyag álom, ér zé ki csa ló dás: ennyi ben a ta ná ri mun -
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13. ábra: Tar ta lom ra foku szá ló kur zu sok ti po ló gi á ja

+ szaknyelvi kurzusok

(egy- vagy kétnyelvû)

+ bevándorlók vagy más (egynyelvû)

gyenge nyelvi képességûek

célnyelven

+ vagy gyengébb (kétnyelvû)

nyelvi felkészültségû diákok

(több tantárgy célnyelven)

kisebbségi

+ merüléses (kétnyelvû)

(5-10 tantárgy célnyelven)

+ tanterv

magazinszerû, autentikus

célba vett nyelvi

jelenségek

tematikus

+ tematika

földrajz, kultúra, történelem,

irodalom, mûvészetek stb.

országismereti

+ csak egyes modulok

célnyelven

(nem csak a nyelvtanárral!)
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ka ter mék be mu ta tó ja össz hang ban áll ko rá val. Egy va la mi azon ban bi zo nyos: a 21. szá -
zad elsõ, tág ho ri zon tú, még is kon cep ci ó kat is kí ná ló nyelv ta ní tá si el kép ze lé se nem más,
mint a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás fo lyo má nya ként lét re jött fel adat köz pon tú nyelv ta ní -
tás. Meg ér té sé hez szem lé let vál tás ra van szük ség. Erre a szel le mi ka land ra hív juk az ol -
va sót a kö vet ke zõ fe je zet ben.

3. Feladatközpontú nyelvtanítás

3.1. Laikus vélekedések és elõítéletek

Ami kor a tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás mint szak ki fe je zés (Content Based Language
Teaching, CBLT) meg je lent, szép szám mal akad tak olya nok, akik sem mit mon dó nak ta -
lál ták a ne vét, mert hogy min den ok ta tás nak van tar tal ma. Nem meg le põ, hogy ezt kö ve -
tõ en a fel adat köz pon tú nyelv ta nu lás fel buk ka ná sa (Task Based Language Teaching,
TBLT) az an gol szász nyelv me to di ka újabb vad haj tá sá nak tû nik, amely el ne ve zé sé ben
már csak a rá fo gás misz té ri u mát õriz te meg, mi vel hogy az osz tály ter mi ta ní tás em ber em -
lé ke zet óta fel adat so rok ra épül. En nél fog va a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás nagy já ból
úgy hang zik a la i kus szá má ra, mint ha azt mon da nánk: ke rek ke rék, avagy fá ból vas ka ri -
ka. Rá adá sul a fel ada tok ra fokuszáló nyelv ta ní tás egész tar to má nya fõ ként el mé le ti vi -
ták tól han gos, ugyan ak kor a va ló ság ban ép pen azt fi gyel het tük meg, hogy a ta ní tás min -
den na pi gya kor la ta in kább az ösz tö nös ség bõl és nem az el mé le ti meg gyõ zõ dés bõl vagy a
ku ta tá si ered mé nyek is me re té bõl me rít (vö. Bár dos, 2001/c:18). Ta lán ép pen ezért tisz -
tán fel adat köz pon tú nyel vi kur zu sok még ma is csak kor lá to zott szám ban lé tez nek: a
nyelv ta ní tá si szak ma igye ke zett el hes se get ni an nak a ré mét, hogy ezen túl majd nem
nyel vi je len sé ge ket, ha nem fel ada to kat kell vá lo gat ni, fo ko za tos ság sze rint sor ba ál lí ta -
ni, új sze rû mód sze rek kel ta ní ta ni, és még in kább új sze rû mód sze rek kel mér ni a ha tá su -
kat. Mint szá mos más újí tást, si ke rült ezt is be ska tu lyáz ni, le egy sze rû sít ve bár va la mely
sé má ba gyö mö szöl ni és a fe le dés ho má lyá ba bur kol ni: így a nyelv ta nár ok több sé ge to -
vább lu bic kol ha tott az úgy ne ve zett PPP me to di kák lan gyos holt ága i ban… (Újabb an gol -
szász ter mi no ló gia: Presentation – Practice – Performance – min den olyan mód szer,
amely a meg ta nu lan dó anya got be mu tat ja, majd utá na gya ko rol tat ja, és vé gül el vár ja,
hogy azt meg fe le lõ szin ten elõ ad ják – egy tõ rõl fa kad: ke vés ki vé tel lel ide so rol ha tó a
nyelv ta ní tás-tör té net majd nem min den is mert mód sze re.) A fel adat köz pon tú nyelv ta ní -
tás sza kí ta ni kí ván ez zel a ha gyo mánnyal, és igyek szik hi dat ver ni a (fel adat köz pon tú)
ku ta tá si ered mé nyek és az ezek kö vet kez té ben el vár ha tó nyelv pe da gó gi ai al kal ma zá sok
kö zött ta pasz tal ha tó sza ka dék fölé. Az el kö vet ke zen dõk ben a fel adat köz pon tú nyelv ta -
ní tás elõz mé nye i rõl, ki ala ku lá sá ról, el mé le té rõl és gya kor la tá ról, va la mint vár ha tó ha tá -
sá ról lesz szó.
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3.2. A feladatközpontú nyelvtanítás elõzményei 

Fel ada tok ra kon cent rá ló, a hosszabb fo lya ma to kat is fel ada tok ra bon tó, az egyes fel -
ada tok elem zé sén ala pu ló ta ní tá si mód sze rek rõl már van tu do má sunk: a múlt szá zad de -
re kán szak irá nyú, fõ ként ipa ri tré nin ge ken hasz nál ták eze ket az el já rá so kat. A mód szer -
ta ni for rás – mint már annyi szor – a ka to na ság, ahol spe ci á lis egy sé get (task force)
ké pez nek ki an nak ér de ké ben, hogy az adott fel ada tot a le he tõ leg ap ró lé ko sabb ki dol go -
zott ság se gít sé gé vel biz ton sá go san el vé gez ze. Ezért kell a fel ada tot ala po san ele mez ni
(task analysis), és így vál nak a ki me rí tõ rész le tes ség gel el vég zett elem zés egyes tar to má -
nyai „ki kép zé si te rep pé”, va gyis a tré ning szer ves al ko tó ré sze i vé. A leg ap róbb fel ada tot
is lel tár sze rû en fel tér ké pe zik (task inventory), raj zok és áb rák se gít sé gé vel szem lé le tes sé 
te szik, majd a fel adat egyes ele me it sor ra véve be azo no sít ják mind azo kat a tu dás tar tal ma -
kat, il let ve kész sé ge ket, ame lyek se gít sé gé vel a fel adat si ke res vég re haj tá sa biz to sít ha tó.
Mind eköz ben a fel ada tok egy más ra utalt sá gát, füg gõ sé gét, a kü lön fé le szin te ket, il let ve a
rész fel adat ok hi e rar chi á ját is tag lal ják. A si ker az elem zés ala pos sá gán, a be gya kor lott -
ság mi nõ sé gén, a szi mu lá ció pon tos sá gán stb. mú lik, mint ahogy azt annyi szor lát hat tuk
ka to nai fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló fil me ken.

Ezen kí vül fel adat elem zés re tá masz ko dott a hat va nas évek nép sze rû prog ra mo zott
ok ta tá sa, és cso por tos fel adat meg ol dás áll a kom pe ten ci ák fej lesz té sét tu da to san cél ba
vevõ nyelv ta ní tá si mód sze rek gyúj tó pont já ban is, ame lyek a kom mu ni ká ció be ik ta tá sá -
val, hang sú lyo zá sá val kí ván ták el ér ni a re mélt kom pe ten cia szin te ket. A mai fel adat köz -
pon tú nyelv ta ní tás sem nél kü löz het olyan ka te gó ri á kat, mint az egyén vagy a cso port
mo ti vá lá sa, tá jé koz ta tá sa (vagy di va to sabb szó val ori en tá lá sa), il let ve a fel adat le bo nyo -
lí tá sá nak a meg szer ve zé se, amely fi gye lem be ve szi azt is, hogy a fel adat meg ol dá sa köz -
ben az egyé nek nek mint csa pat ta gok nak vagy egész cso por tok nak al kal maz kod ni uk kell 
egy más hoz a fel adat si ke res meg ol dá sa ér de ké ben. Év ti ze dek óta adva volt te hát egy for -
má lis ke ret, amely nek di dak ti kai ér tel mes sé gét egy lé te zõ gya kor lat bi zo nyí tot ta. A het ve -
nes évek ben a már tár gyalt Moskowitz (1978), aki a ta nu lók ra, fõ ként a ta nu lók af fek tív
tu laj don sá ga i ra fi gyelt, olyan fel adat so rok kal kí sér le te zett, ame lyek már a hu ma nisz ti -
kus nyelv ta ní tás szel le mé ben se gí tet ték a nyel vi ele mek el sa já tí tá sát. Gya kor la tai kö zül
nem egy ma is él. Ellis (2003: 32) Curran ta nács ko zó mód sze rét is ide so rol ja, ez azon ban 
té ve dés, mert Curran nyel vi anyag gyûj tés ének vég sõ cél ja min dig az volt, hogy ele gen dõ
mennyi sé gû nyel vi pél dát szol gál tas son: va gyis a nyel vet a nyelv ked vé ért pro du kál ták.

Az elsõ si ke res, bár rö vid éle tû, fel ada tok ra tá masz ko dó, il let ve tel je sen fel ada tok ból 
álló pro jek te ket majd nem tíz év vá lasz tot ta el egy más tól. 1975-ben Ma laj zi á ban ve zet tek 
be egy kom mu ni ka tív elvû tan ter vet, amely fel ada to kat tar tal ma zott. En nél job ban do ku -
men tált az ún. Bangalore pro jekt (Prabhu, 1987; Beretta, 1990). Ez a kis is ko lás ok szá -
má ra ké szült fel adat terv mind pe da gó gi ai célú, mind a va lós élet bõl vett fel ada to kat egy -
aránt tar tal ma zott (pl. meg fe le lõ vo nat ki vá lasz tá sa a me net rend bõl mint va lós fel adat;
la kás alap raj zá nak el ké szí té se le írás ból mint pe da gó gi ai célú fel adat). Ezek hez ké pest meg -
le he tõ sen hosszú idõ nek kel lett el tel nie ah hoz, hogy a mai ér te lem ben vett fel adat köz -
pon tú tan ter vek és tan anyag ok meg je len je nek, gyak ran mint egy ál cáz va, a kom mu ni ka -
tív nyelv ta ní tás lep le alatt. Ilyen kor fel me rül a szok vá nyos kér dés: te kint het jük-e a mai
fel adat köz pon tú nyelv ta ní tást a ko ráb bi mód sze rek foly ta tá sá nak. A rö vid vá lasz erre a
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kér dés re az, hogy nem, és en nek a „nem”-nek a ki fej té se jó val több ol dalt vesz majd
igény be, mint ha „igen”-t mond hat tunk vol na. Más a fel ada tok mé re te és meg ha tá ro -
zott sá ga, és az el kép ze lés lét re jöt té nek ki vál tó okai is me rõ ben má sok. Annyi ban azon -
ban az „igen” is jo gos, hogy még min dig az osz tály ter mi ke re tek be pré selt nyelv ta nu lás -
ról van szó, da cá ra min den tet te tés nek, amely ezt a fo lya ma tot el sa já tí tás nak sze ret né
be ál lí ta ni… Mind ezek ki fej té se azon ban már a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás el mé le ti
kér dé se i nek tár gya lá sá hoz ve zet.

3.3. A feladatközpontú nyelvtanítás elmélete, létrejöttének kiváltó okai 

A nyolc va nas évek ele jén úgy tûnt, hogy a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás min den olyan
mód szer el le né ben lé pett fel, amely a nyel vi for mák ra össz pon to sít, ame lyek nek tan ter -
ve vagy tan anya gai a nyel vi for mák tól füg gõ ta golt sá got mu tat nak. A kom mu ni ka tív
nyelv ta ní tás a vál toz ta tá sok szük sé ges sé gét egy új faj ta tan ter vi el kép ze lés se gít sé gé vel
ma gya ráz ta, amely nek lé nye ge a be széd funk ci ók és a nyelv ta ni je len té sek (functions and 
notions) egy be kap cso lá sa (an nak el le né re, hogy a két ka te gó ria sor kö zött egy az egy ben
meg fe lel te té sek nem ál lít ha tók fel). Ami kor azon ban az el mé le ti meg úju lást kö ve tõ en a
kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás nak szem be kel lett néz nie a tan anyag al ko tás és az osz tály ter -
mi meg ol dá sok ne héz sé ge i vel, ak kor az ere de ti el kép ze lés szi go rú sá ga je len tõ sen eny -
hült, a tan anyag ok el ren de zé sé be más szem pont ok is be ke rül tek (vagy még pon to sab ban 
vissza ke rül tek: te ma ti kus elv, nyelv ta ni szer ke ze tek sze rin ti fel épí tés stb.), ami nek ered -
mé nye ként (ahogy azt a IV. fe je zet ben be mu tat tuk) a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá si irány
meg le he tõ sen ek lek ti kus sá vált. Oly annyi ra ek lek ti kus sá, hogy a fel adat köz pon tú nyelv -
ta ní tás szél sõ sé ges hí vei kö zött már a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás is csak egyi ke a nyel vi
je len sé gek kel ma ni pu lá ló, azok ra épí tõ mód sze rek nek.

A fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás a je len tés re össz pon to sít, ezért a fel ada to kat sa ját
bel sõ hi e rar chi á juk sze rint ren de zi el (ne héz sé gi fo kok), akár te ma ti kus rend ben, akár
az el vég zen dõ gon do la ti mû ve le tek sze rint be so rol va, va gyis az ilyen cur ri cu lum ki zá ró -
lag fel ada to kat ter vez, és a tan anyag ki zá ró lag fel ada tok ból áll. El kép zel he tõ olyan
nyelv ta ní tás is, amely nek a me to di ká ja a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ra em lé kez tet, vi -
szont me net köz ben szá mos fel adat köz pon tú mû ve le tet vé gez nek. Az ilyen fel ada tok kal
tar kí tott ha gyo má nyos nyelv ta ní tás (task supported teaching) va la hol fél úton van a tény -
le ges fel adat köz pon tú el já rá sok, il let ve a ha gyo má nyos nyelv ta ní tá si mód sze rek kö zött.

15. táb lá zat: Nyel vi, nyelv ta ni je len sé gek és fel ada tok ará nya

„Ha gyo má nyos” mód sze rû
nyelv ta ní tás
(a tör té ne ti mód sze rek) 
fó kusz ban: a nyel vi for mák

Fel ada tok kal se gí tett
nyelv ta ní tás (task supported)
(le het a kom mu ni ka tív is
ilyen)

Fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás
(task based)
fó kusz ban: a je len tés

Nyel vi, nyelv ta ni egy sé gek a
tan terv ben és a tan anyag ban 

Nyel vi je len sé gek és fel ada tok
a tan terv ben és a tan anyag ban

Csak fel ada tok a tan terv ben
és a tan anyag ban
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A nyel vi for mák ra ala po zó tan anyag ok el ap róz zák a nyel vi mon da ni va lót, ugyan ak -
kor el vár ják, hogy a ta nu ló min den ilyen apró nyel vi ele met ha ma ro san le gyen ké pes hi -
bát la nul elõ ad ni. Ez az el vá rás el len ke zik az ide gen nyel vek el sa já tí tá sá nak ku ta tá sá ban
ta pasz talt je len sé gek kel, ugyan is az el sa já tí tott ság idõ pont jai, sõt sor ren di sé ge is vál to -
zó. Az elõb bi az érés kö vet kez té ben, az utób bi pe dig azért, mert a kü lön fé le nyel vek be és 
kul tú rák ba tar to zók más-más sor rend ben sa já tít ják el ugyan azt a cél nyel vet. Rá adá sul a
bi zo nyí tott sor ren di sé gek is (pél dá ul az elsõ nyelv el sa já tí tás ban) csak statisztikusan iga -
zak: az egyé ni el té rés min dig le het sé ges. Ha így szem lél jük a nyelv ta ní tás tör té ne tét, ak -
kor a tény le ges el sa já tí tá si sor ren dek fi gyel men kí vül ha gyá sa egy sze rû en csak annyit je -
lent, hogy akár mely okos és elv sze rû tan ter vi vá lo ga tás és az eb bõl ké szí tett tan anyag
va la mely kí vül rõl ránk erõl te tett va la mi, kül sõ kény szer. A ben ne sze rep lõ nyel vi egy sé -
ge ket va la mely nyel vé sze ti meg fon to lás mi att hasz nál juk úgy ahogy, rá adá sul a nyel vi le -
bon tott ság mi att a je lölt elõbb-utóbb kény te len lesz a ta nult nyel vi anya go kat szin te ti zál -
ni. Az ilyen tan anyag ok el sõ sor ban a nyel vi for mát ve szik cél ba, és eze ket a nyel vi
ele me ket a ha gyo má nyos PPP me to di kák se gít sé gé vel sa já tít tat ják el. Ezek kel a meg ál -
la pí tá sok kal már el is ér kez tünk a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás leg fon to sabb el ve i nek
for rás vi dé ké re. Ez a nyelv ta ní tá si el kép ze lés elõ ször gon do san fel mé ri a di á kok igé nye it, 
és tu do má sul ve szi, hogy a ta nu ló csak olyas mit ké pes meg ta nul ni, amit fel tud dol goz ni,
amely nek meg ta nu lá sá ra ké szen áll. Ugyan ak kor a fel ada tok ban nem egy le bon tott, ha -
nem egy egész le ges nyelv hasz ná lat nak „van nak ki té ve”, és a ta nár mun ká ja töb bek kö zött
ab ból áll, hogy ezt a nyel vi anya got fel fog ha tó vá va rá zsol ja (Krashen még ép pen ért he tõ,
ép pen fel fog ha tó [comprehensible in put] szö veg szint je i re utal tunk ez zel a jel zõ vel). Eb -
ben az eset ben per sze a ta nu lók nak kell ana li zál ni a nyel vet, és ez ép pen a for dí tott ja
mind an nak, ame lyet elõbb az ún. szin te ti zá ló mód sze rek rõl el mond hat tunk. Nyil ván va -
ló, hogy a ko ráb ban em le ge tett tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás, két nyel vû („me rü lé ses”)
nyelv ta nu lás vagy Krashen és Terrell (1983) ter mé sze tes mód sze re a Wilkins (1976) ál tal 
„ana li ti kus”-nak ne ve zett ka te gó ri á ba esik. Mind eze ket az el já rá so kat a je len tés re foku -
száló vagy jelentéscentrikus nyelv ta ní tá si irány za toknak is ne vez het nénk.

A fen ti ek alap ján nyil ván va ló, hogy a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás a nyel vi for mák ra 
össz pon to sí tó nyelv ta ní tá si irány za tok el le né ben jött lét re. At tól azon ban, hogy va la mi
va la mi nek az el le né ben jön lét re, még nem lesz va la mi. An nál is in kább nem, mert a két -
ség kí vül jelentéscentrikus két nyel vû ok ta tás ala nyai hosszú évek alatt szer zett fluens
nyelv tu dá suk da cá ra sem tud tak az anya nyel vit kö ze lí tõ nyelv he lyes sé get ki fej lesz te ni.
Ta lán jobb, ha mind járt itt az ele jén ki je lent jük, hogy a szél sõ sé gek nek tûnõ két vég let a
nyel vi for mák ra kon cent rá ló nyelv ta ní tá si mód sze rek (focus on forms) és azon nyelv ta -
ní tá si irány za tok kö zött, ame lyek ki zá ró lag a je len tés sel kí ván nak fog lal koz ni (focus on
meaning), lét re jött egy olyan komp ro misszu mos meg ol dás, amely a jelentéscentrikus
nyelv ta ní tá si el kép ze lés be ágya zot tan meg en ged egy-egy rö vi debb, nyel vi kó dot tu da to -
sí tó sza kaszt (focus on form) (vö. Doughty–Williams, 1998). (Más kér dés, hogy már év ti -
ze dek kel ko ráb ban is ta lál koz hat tunk olyan je len tés re össz pon to sí tó el já rá sok kal, ame -
lyek csak az adott je len tés kap csán fog lal koz tak a nyel vi kód tu da to sí tá sá val, és csak
olyan mér ték ben, amennyi re az adott szi tu á ci ó ban szük sé ges. Ezt a meg ol dást a het ve -
nes évek ben funk ci o ná lis szak nyelv ok ta tás nak ne vez ték.) 
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Az el mé le ti el kép ze lé sek meg ér té sé hez azon ban még szük ség van némi dif fe ren ci ál -
di ag nosz ti kai vizs gá la tok ra. Éle seb ben úgy is fel te het nénk a kér dést, hogy van-e a fel -
adat köz pon tú nyelv ta ní tás nak sa já tos nyel vé sze ti kon cep ci ó ja, il let ve ta nu lás el mé le te,
amely a tör té ne ti leg ki ala kult mód sze re ké hez ha son la tos. A fel adat köz pon tú nyelv ta ní -
tás meg le he tõ sen csín ján bá nik az olyan el vek han goz ta tá sá val, ame lyek se gít sé gé vel az
irány zat egy sé ges el mé le ti ke ret be he lyez he tõ. Hol van már az az idõ, ami kor el vár ha tó
volt, hogy mind a nyel vé szet ben, mind a pszi cho ló gi á ban, sõt egy más sal is össz hang ban
lévõ el mé le tek al kal ma zá sát mu tas sa fel egy mód szer (pl. struk tu ra liz mus és be ha vi o u -
riz mus az audiolingvális nyelv ta ní tás ban)! A fel adat köz pon tú nyelv ta ní tá si irány za tok
mind egyi ke hang sú lyoz za azt, hogy a cél ba vett te vé keny sé gek kö zép pont já ban a va ló di
kom mu ni ká ció áll, és ér tel mes fel ada tok meg ol dá sa, amely mo ti vál ja és ez zel se gí ti is a
nyelv ta nu lá si fo lya ma tot. Ezek a tu laj don sá gok kö zö sek a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás -
sal, amely ben egyéb ként makronyelvészeti és szo ci ál pszi cho ló gi ai el vek össze fo nó dá sa
fi gyel he tõ meg. Mi e lõtt va la ki ha mis il lú zi ó kat táp lál na, si et ve le szö gez zük, hogy a fel -
adat köz pon tú nyelv ta ní tás nak nincs spe ci á lis nyel vé sze ti el mé le te. Azon túl me nõ en,
hogy min den hely zet ben hang sú lyoz za a je len tés el sõd le ges sé gét, a fel adat köz pon tú
nyelv ta ní tás min den evõ: egy aránt hasz nál ja a funk ci o ná lis, az in te rak tív, sõt még a struk -
tu ra lis ta nyel vi mo del le ket is, min dig ép pen azt, ame lyik leg in kább ké zen fek võ. Az ef faj -
ta elv te len ség nek a mai nyelv ta ní tás ban le het gya kor la ti hasz na. Nem te kint he tõ nyel vé -
sze ti meg fon to lás nak az az elem sem, hogy a nyelv ta nu lás köz pon ti prob le ma ti ká ja,
egy ben a ha la dás leg szé le sebb sztrá dá ja a le xi ka el sa já tí tá sa. (Meg úju lá sát ko ráb ban le -
ír tuk a fra ze o ló gi a i nak ne ve zett mód szer ke re té ben, V.1.3.) A be széd kon dí ci ók szo rí tá -
sát is csak így le het le küz de ni: az idõ be li kény szer gyógy sze re a be széd fo lya ma tos sá ga
(amely új fent a le xi ka ki tel je se dé sé vel fo ko zó dik). A köl csö nös ség, az egy más ra utalt ság
tár sal gás ba for dí tá sa az in ter ak ció kész sé gét fej lesz ti, ezért a fel adat köz pon tú nyelv ta ní -
tás a tár sas be széd te vé keny sé ge ket mint leg ki vá lóbb nyelv fej lesz tõ te re pet, két ség kí vül
elõ tér be he lye zi. Mi köz ben új fent ér zé kel het tük, hogy a fen ti el ve ket ja va részt a kom -
mu ni ka tív nyelv ta ní tás is ma gá é nak te kint he ti, a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás el mé le ti
hát te ré ben csak egy-két, a ku ta tás ból be szû rõ dött ele met fi gyel he tünk meg, ezek azon -
ban még nem szer ve zõd tek rész le te zés re mél tó nyel vé sze ti kon cep ci ó vá.

Ta nu lás el mé le ti szem pont ból a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ab ból in dul ki, hogy
nincs na gyobb mo ti vá ló erõ, mint a si ke re sen meg ol dott nyel vi fel adat. Az el sa já tí tás
azon ban nem passzív ala pon in dul el, mint ahogy Krashen el mé le té ben úgy szól ván ele -
gen dõ a „nyelv nek ki tett ség”, ha nem kü lön fé le te vé keny ség for mák ban, ame lyek nek cél -
ja és kéz zel fog ha tó ered mé nye is van. E nyel vi te vé keny sé ge ken be lül a pro duk tív nyelv -
hasz ná lat maga a leg na gyobb nyelv fej lesz tõ erõ, kü lö nö sen ak kor, ha a be szé lõk nek
kü lön fé le je len tés vi szo nyo kat kell tisz táz ni uk egy más kö zött. Te vé keny ség-köz pon tú ta -
nu lás ról már ko ráb ban is hall hat tunk (vö.: szov jet-orosz pszi cho ló gi ai is ko la: Vigotszkij,
Leontyev, Galperin, Elkonyin, Davidov stb.), itt vi szont in kább ar ról van szó, hogy a fel -
adat, amely nek a ne héz sé gi foka ta nu lá si szem pont ból ter vez he tõ, va ló já ban csak hor -
do zó ja, fel kí ná ló ja an nak a nyel vi anyag nak, ame lyet el kell sa já tí ta ni: cél ja az au ten ti -
kus cél nyel vi min ták be mu ta tá sa. Egy pil la nat ra sem sza bad el fe lej te nünk, hogy ezek ben 
a fel ada tok ban a ta nu ló hol a je len té sek re, hol a for mák ra össz pon to sít: mi köz ben az
elõb bi in kább kog ni tív mû ve le te ket té te lez fel, ad dig a má sik a nyelv he lyes ség re fi gyel,
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amely al kal ma sint a be széd fo lya ma tos sá gá nak ká rá ra me het. Régi ta ná ri ta pasz ta lat,
hogy nem he lyes, ha va la me lyi ket szél sõ sé ge sen elõny ben ré sze sít jük.

Las san el ér kez tünk ah hoz a pont hoz, hogy a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás el vei sze rint
meg ha tá roz zuk a fel adat fo gal mát. Ezt kö ve tõ en fog lal koz ha tunk tí pu sa i val, di dak ti kai
kör nye ze té vel, amely út azu tán el ve zet a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás gya kor la tá hoz.

3.4. A fel adat és kör nye ze te

Van nak fel ada tok, ame lyek nek el vég zé sé hez nincs szük ség nyelv hasz ná lat ra: eze ket
ki re keszt jük vizs gá ló dá sunk kö ré bõl. Olyan fel ada tok kal fog lal ko zunk itt, ame lyek ben a
cél el éré sé hez a nyelv hasz ná la tán át visz az út, és ez több nyi re nem csak egy be szé lõt fel -
té te lez. Egy ilyen fel adat ban – az ér tel mes ség pri má tu sa mel lett – töb bek kö zött olyan
mû ve le tek re ke rül sor, mint a meg ér tés, új köz lés, ko ráb ban hal lott vagy ol va sott nyel vi
for mák  át ala kí tá sa, in ter ak ció stb. A leg több szer zõ egyet ért ab ban, hogy a fel adat nak
konk rét ered mé nye van, amely a be fe je zett ség ér ze tét kel ti. (A leg hí re sebb meg ha tá ro -
zá so kat lásd: Breen, 1987; Bygates–Skehan–Swain, 2001; Lee, 2000; Long, 1985; Nunan,
1989; Prabhu, 1987; Skehan, 1998 stb.) A fen ti meg ál la pí tá son túl me nõ en, Prabhu
(1987) kü lön ki eme li a kog ni tív mû ve le tek fon tos sá gát az ilyen fel ada tok ban. A gon dol -
ko dá si fo lya mat nak két ség kí vül ré sze az ér ve lés, a leg fon to sabb pon tok ki vá lasz tá sa, a
té mák cso por to sí tá sa, sor rend be he lye zés, az in for má ció át ala kí tá sa és így to vább. Úgy
tû nik, hogy a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás va ló ban ke vés fi gyel met szen tel a fel ada tok
meg ol dá sá hoz ok vet le nül szük sé ges kog ni tív mû ve le tek ta nul má nyo zá sá nak. A fel ada -
tok meg ol dá sá hoz szük sé ges egy faj ta ügyes ség is, ame lyet nem könnyû be so rol ni a nyel vi 
vagy akár a kog ni tív mû ve le tek ka te gó ri á i ba. A fel adat meg ol dott sá ga, az ered mé nyes -
ség nem egy sze rû en a nyelv hasz ná la ta, sõt, az ered mé nyes ség meg íté lé se több nyi re nem 
nyel vi esz kö zök kel tör té nik. Köz hely sze rû pél dá val élve: ha az egy más nak hát tal ülõ két
ta nu ló nem ké pes rá jön ni a ke zük ben tar tott ké pek kö zöt ti apró kü lönb sé gek re, ak kor a
fel adat meg ol dá sa si ker te len volt. Ez per sze nem je len ti azt, hogy a fel adat meg ol dá sa
cél já ból pro du kált nyel vi je len sé gek nem szol gál ták kel lõ en a köz ve tett célt: a nyelv hasz -
ná lat út ján tör té nõ nyelv el sa já tí tást. A fel adat te hát ke ret, amely meg ha tá roz za, hogy
mi lyen ta nu lói te vé keny ség for mák ra van szük ség. El vég zé sük köz ben tény le ges nyelv -
hasz ná latra ke rül sor, és en nek a nyelv hasz ná lat nak van konk rét, kom mu ni ka tív ered -
mé nye. Mind eköz ben az ér tel mes sé get egy pil la nat ra sem ve szí tet tük el szem elõl: a
nyelv hasz ná la ta nem ön cé lú.

Ép pen eb bõl az utób bi meg jegy zés bõl szár ma zik az a meg kü lön böz te tés, hogy a nem
au ten ti kus, ha nem osz tály ter mi hasz ná lat ra szánt „nyelv be mu ta tó” leg fel jebb nyelv gya -
kor latnak, de nem fel adatnak te kint he tõ. A fel ada tok és gya kor la tok kö zöt ti ha tárt ki je -
löl ni azon ban nem min dig könnyû. (Ta lán ép pen ez a ma gya rá za ta an nak, hogy an gol
nyelv köny vek ben a gya kor la to kat [exercises] elõ ször fel vál tot ták a fel ada tok [tasks],
mos ta ná ban vi szont gyak ran ta lál ko zunk olyan el ne ve zés sel is, hogy te vé keny ség [activity].)

Fel adat nak az olyan te vé keny ség te kint he tõ, amely ben a ta nu lók a fel adat ke re te ál -
tal sza bott rend ben dol goz nak, a fel adat el vég zé sé nek ered mé nyes sé ge vagy ered mény -
te len sé ge egy ér tel mû, nem fel tét le nül nyel vi. Pél dá ul akár képi, akár nyel vi stimulusok
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alap ján össze ra kott mon da tok, ahol a vég cél nem más, mint maga a he lye sen össze ra kott 
mon dat, „csak” gya kor latnak te kint he tõk. A már ko ráb ban is em lí tett te vé keny ség for -
ma (ami kor ké pe ket úgy kell össze ha son lí ta ni, hogy az azo nos ság vagy kü lön bö zõ ség
meg ál la pí tá sá ra csak nyel vi esz kö zö ket hasz nál hat nak) az fel adat, mert a ki vál tott nyelv
mennyi sé gé tõl és mi nõ sé gé tõl füg get le nül egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy si ke rült-e 
meg ta lál ni az apró kü lönb sé get, il let ve meg ál la pí ta ni az azo nos sá got. A fel adat te hát
olyan jelentéscentrikus nyel vi te vé keny ség terv, amely men tén a ta nu lók a meg fe le lõ
gon do la ti mû ve le tek és si ke res kom mu ni ká ció se gít sé gé vel el jut hat nak a meg ol dás hoz.
A köz vet len cél a fel adat meg ol dá sa, a köz ve tett cél az in ter ak ci ó ban fel nö võ és meg erõ -
sö dõ nyelv tu dás fej lesz té se. Ek kép pen a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás nem csak je len -
tés-, ha nem fo lya matcent ri kus is, amely szin te el mos sa a ha tárt a mit és ho gyan ta nít sunk 
kér dé sei kö zött, és egy pil la nat ra fel vil lant ja a tan ter vi és me to di kai vá lasz tá sok köz ti
össz hang le he tõ sé gét, mint ha szá raz láb bal is át kel het nénk a ten ge ren. Az igaz ság az,
hogy (más mód sze rek hez ha son la to san) itt is a nyelv me to di ka töl ti be az egész ho ri zon -
tot: a „ho gyan” van jól meg ha tá roz va a fel ada tok ban. Sok kal ke vés bé le he tünk biz to sak
ab ban, hogy mi az, amit a ta nu lók meg is fog nak ta nul ni a fel ada tok se gít sé gé vel.

3.5. A feladatok néhány jellegzetessége

Mind az el mé let, mind a gya kor la ti mód szer tan szem pont já ból cél sze rû be ve zet ni né -
hány szak ki fe je zést, ame lyek re ké sõbb is tá masz kod ha tunk a fel ada tok osz tá lyo zá sá ban. 
Van nak olyan fel ada tok, ame lyek nek csak egy he lyes meg ol dá suk van, eze ket több nyi re
a zárt fel adat név vel il let jük. Ez zel szem ben a nyi tott fel adatok nak kü lön fé le fo ko za tai
le het sé ge sek, egy vo ná suk azon ban kö zös, hogy nincs ele ve el ren delt meg ol dá suk: a ta -
nu lók kü lön fé le meg ol dá sok kal szol gál hat nak (pl. vi ták ered mé nyei, rang sor ok fel ál lí tá -
sa, vé le mény kü lönb sé gek ki fej té se). Egyes ku ta tók azt ál lít ják (pl. Duff, 1986), hogy a
kon ver gens fel ada tok je len tõ sen több in ter ak ci ót vál ta nak ki, mint a di ver gens fel ada -
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tok. Egy má sik osz tály zás sze rint a fel ada to kat úgy is cso por to sít hat juk, hogy van nak in -
for má ció hi ányra épü lõ fel ada tok, ame lye ket csak in for má ció cse re se gít sé gé vel le het
meg ol da ni. Le het sé ge sek vi szont olyan fel ada tok is, ahol csak egy más tól el té rõ vé le mé -
nye ket kell tisz táz ni vagy va la mi lyen vé le ményt ki fej te ni, és ezek nem fel tét le nül jár nak
in for má ció cse ré vel. Úgy tû nik, hogy az in for má ció hi á nyon ala pu ló fel ada tok rend re
több in ter ak ci ót vál ta nak ki, ugyan ak kor sok kal kö töt teb bek, mint a vé le mé nye ket ki fej -
tõ fel ada tok. Az in for má ció hi á nyon ala pu ló fel ada to kat egyéb ként úgy is osz tá lyoz hat -
juk, hogy egyet len egy vagy eset leg több sze mély van az in for má ció bir to ká ban – ez
ugyan is az in for má ci ók áram lá sá nak irá nya szem pont já ból dön tõ moz za nat (egy irá nyú
és két irá nyú fel ada tok).

Van nak a fel ada tok nak olyan jel leg ze tes sé gei, mint pél dá ul az igé nyelt kog ni tív mû -
ve le tek mennyi sé ge, a fel adat tár gyá nak (té má já nak) ide gen sze rû sé ge, a vá lasz tott „szö -
veg tí pus” (le írás, tör té net, uta sí tá sok stb.) és más je len sé gek, ame lyek szo ros össze füg gést
mu tat nak a fel adat ne héz sé gi fokával, ezért fon tos sze re pet ját sza nak a tan terv al ko tás -
ban. A fel ada tok osz tá lyo zá sa rend kí vül sok fé le le het (pszicholingvisztikai, re to ri kai, pe -
da gó gi ai stb.), de az el té rõ vo ná sok hang sú lyo zá sá nál fon to sabb a kö zös sa já tos sá gok
meg ta lá lá sa. A leg több fel adat prob lé ma meg ol dó (füg get le nül at tól, hogy osz tá lyo zás,
össze ha son lí tás, lis tá zás vagy va la mely más mû ve let sze re pel ben ne); majd nem mind -
egyik ben sze re pel kö zös dön tés ho za tali fo lya mat, és ha son ló kép pen nagy gyûj tõ fo ga lom 
a vé le mény cse re. A fel adat köz pon tú ság ról szó ló egyik leg ki vá lóbb nyelv pe da gó gi ai mû -
ben (Nunan, 1989: 11 és 48) a szer zõ a kom mu ni ka tív fel ada to kat cél juk, be me ne ti anya -
ga ik, a te vé keny ség for mák, il let ve a pe da gó gi ai kör nye zet és a ta nár-di ák sze re pek szem -
pont já ból tár gyal ja.

A fel ada tok (és egy ben a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás) cél jai el tér nek a ko ráb ban
meg szo kott sor ren dek tõl: a kom mu ni ka tív kész sé gek fej lesz té se itt is elsõ he lyen áll, de
ugyan ilyen fon tos sá gú a kul tu rá lis tu da tos ság, az inter- és multikulturalitás fon tos sá gá -
nak fel is me ré se vagy a szociokulturális tu da tos ság fej lesz té se. A cé lok közé be ke rült a
nem nyel vi jel le gû ta nu lá si kész sé gek fej lesz té se is. 

A tan anya go kat te kint het jük ki in du lá si pon tok nak vagy for rá sok nak, hi szen a fel -
ada tok el vég zé sé hez va la mi lyen ada tok ra, do ku men tá ci ó ra van szük ség. Új fent vi szont -
lát hat juk a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ban már ki pró bált for rás anya go kat: re cep tek,
 várostérképek, busz me net rend, adat la pok, ké pes lap ok, szál lo da is mer te tõk, cse re be re -
kár tyák, ku ta tá si je len té sek, táb lá za tok, gra fi ko nok, hír le ve lek, jegy zõ köny vek, ka ri ka -
tú rák, hasz ná la ti uta sí tá sok stb. A min den ko ri nyelv ta ná ri in ven ció függ vé nyé ben ez a
lis ta a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ke re té ben még to vább bõ vül. A cél ba vett te vé keny -
sé gek a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ban is ak kor szá mí ta nak ki vá ló nak, ha kö zel áll nak
a tény le ges élet hely ze tek ben meg ol dan dó fel ada tok hoz. Ez ak kor kö vet ke zik be, ha
Rivers és Temperley (1978: 4) ré ges-ré gi, de mind má ig ér vé nyes ter mi no ló gi á ját hasz -
nál va a ta nu lók már el in dul tak (a kész ség fej lesz tést kö ve tõ en) a kész sé gek hasz ná la tá nak
út ján, és az álkommunikatív hely ze tek bõl a va ló di kom mu ni ká ció felé tar ta nak. Te vé -
keny sé gük köz ben vagy in for má ci ók ra kell szert ten ni ük, vagy vé le ményt kell cse rél ni ük,
eset leg egy vé le ményt meg vé de ni ük ér ve lés sel, bár a fel adat ered mé nyes sé ge – mint
ahogy azt már ko ráb ban is je lez tük – nem fel tét len függ a be fek te tett nyel vi le le mény tõl.
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Amennyi ben mód szer ta ni cím ké ket is kí vá nunk ra gasz ta ni ezek re a tech ni kák ra, ak kor
õsi és mo dern el já rá sok kal egy aránt ta lál koz ha tunk (pél da a szél sõ sé gek re: kér dés-fe le -
let, il let ve kom mu ni ká ci ós stra té gi ák gya kor lá sa). Gya ko ri ak a kom mu ni ka tív nyelv ta ní -
tás jól be vált osz tály ter mi for mái is (ame lyek ek kép pen nyelv vizs gák ál lan dó ré sze i vé
vál tak: kép le írás, sze rep já ték, tár sal gás stb.). Nincs ér tel me, hogy to vább ele mez zük ezt
a ta ní tá si rend szert: ha gyo má nyos me to di ká val ál lunk szem ben, ame lyet új el ne ve zé sek
il lesz te nek a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ke re té be, va gyis egy fel ada tok kal tá mo ga tott
nyelv ta ní tá si for ma el ne ve zé se it tag lal juk. Ve gyük szem ügy re az aláb bi pá ro sí tást:

16. táb lá zat: Ter mi no ló gia a kom mu ni ka tív fel adat-köz pon tú ság ban

Ha gyo má nyos tan tárgy-pe da gó gia Kom mu ni ka tív fel adat -köz pon tú ság

Mit Tan terv Cé lok

Tan anyag Be me ne ti anyag (in put) 

Ho gyan Me to di kai lé pés

el já rás, mód szer Te vé keny ség for mák

Ki Az em be ri té nye zõ Ta ná ri sze re pek

Ta nu lói sze re pek

Hol Az osz tály te rem Ta nu lá si kör nye zet

Az utób bi év ti zed ben a fel ada tok ter ve zé se sok kal tu da to sab bá, ki fi no mul tab bá vált,
rész ben azért, mert az al kal ma zott nyel vé sze ti ku ta tás mint egy ki kris tá lyo sí tott bi zo nyos
fo lya ma to kat. Szociokulturális okai le het nek pél dá ul an nak, hogy va la ki haj lan dó-e
„tár sal gás ba bo csát koz ni”, és ha még is, ak kor en nek ered mé nye egy ki egyen sú lyo zott
tár sal gás me net vagy va la mely aszim met ri kus kép zõd mény, amely nek oka it a ku ta tás fel -
fed he ti. A je len tés ki há mo zá sa kö rü li te vé keny ség for mák, be széd stra té gi ák a ma guk is -
mét lõ, el len õr zõ kér dé se i vel, ma gya rá za ta i val, új ra fo gal ma zá sa i val egy szer re vál tak cél -
já vá és kö ze gé vé a be széd fej lesz tés nek. Ugyan ak kor a fel ada tok so rán mu ta tott nyel vi
performancia leg fon to sabb ered mé nyei, leg fon to sabb vo ná sai, egy ben kri té ri u mai nem
vá laszt ha tók el bi zo nyos kog ni tív mû ve le tek lán co la tá tól, ame lyek mind a nyelv he lyes -
ség nek, mind a be széd fo lya ma tos sá gá nak, mind a be széd pro duk ció össze tett sé gé nek,
mind a szó kincs sok ré tû sé gé nek a vizs gá la tá ban tet ten ér he tõk a meg va ló sult be széd -
pro duk ci ó ban. A ku ta tá son túl me nõ en a pe da gó gi ai al kal ma zá sok ban ez a nyel vé sze ti
tu da tos ság újabb tan tárgy-pe da gó gi ai fel is me ré sek hez ve ze tett. Elõ ször vált vi lá gos sá,
hogy rö vid, egy sze rû fel ada tok kal meg le het ugyan töl te ni egy-egy nyelv órát, de a
feladatcentrikus nyelv ta nu lás fo gal má hoz jól át gon dolt fel adat szek ven ci ák tar toz nak,
egy más sal össze füg gõ, egy más sal in teg rált osz tály ter mi te vé keny sé gek kel, ame lyek nek
hosszabb idõ sza kon át is biz to sí ta ni uk kell a szem lé let, a tan terv és tan anyag, a leg fon to -
sabb mun ka sé mák har mo ni kus sá gát. Rész ben en nek a kí vá na lom nak az ered mé nye a
fel adat rend sze rek pro jek tekbe tö mö rí té se, idõn ként kény sze rí té se. Mind amel lett na -
gyon sok nyelv ta nár el fo gad ta már a pro jek tek re ta golt mun ka for má kat, ahol sze re pé -
nek meg fe le lõ en a hát tér bõl irá nyít, a ta nu lók pe dig nagy tu da tos ság gal is me rik föl, hogy 
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mi az, ami ese tük ben nyel vi leg egy-egy fel adat meg ol dá sá hoz hi ány zik. A fel adat köz -
pon tú nyelv ta ní tás egyik vál to za tá ban (focus on form) ilyen kor nem csak meg en ge dett,
ha nem kí vá na tos a nyel vi meg ol dá so kon dol goz ni. Ezek a te vé keny ség for mák a fel adat
meg ol dá sá nak me ne té bõl mint egy „ki küsz öböl ve” je lent kez nek: abba be éke lõd ve, de
még is kü lön vá laszt va ke ze len dõk. A gon do san vá lo ga tott és leg alább fel té te le zett ne -
héz sé gi szint je ik sze rint sor rend be ál lí tott fel ada tok meg ol dá sá nak me ne te jól ál ta lá no -
sít ha tó sé mák sze rint zaj lik, ez azon ban már a kö vet ke zõ fe je zet té má ja.

3.6. A feladatközpontú nyelvtanítás metodikája

A cím ki for rott sá got, le zárt sá got, egész le ges sé get, sõt fel is mer he tõ sé get su gall, ezért
mint ilyen, fél re ve ze tõ. A vi szony lag ke vés hoz zá fér he tõ tan anyag, kí sér let, ku ta tás le írá -
sok alap ján a meg ol dá sok olyan za var ba ejtõ sok fé le sé gé vel ta lál koz tunk, ame lyet nem
le het egy sze rû en ek lek ti ká nak te kin te ni, a meg fe le lõ jel zõ in kább a ka o ti kus. Már pe dig
egy me to di ka – szá munk ra az osz tály ter mi köz le ke dés le tisz tult és egy ér tel mû kód jai –
in kább jól ki ta po sott ös vé nyek em lék ké pe it sor jáz za, nem pe dig a dzsun gel ba ve szés le -
he tõ sé gét sem ki zá ró pél dá za tok kal ope rál. Ép pen ezért nem sze gõ dünk egyet len tan -
anyag vagy egyet len nyelv pe da gó gus el kép ze lé se i nek nyo má ba, ha nem csak olyan moz -
za na to kat is mer te tünk, ame lye ket min den szak ér tõ el fo gad. Ilyen kí vá na lom pél dá ul az,
hogy min den fel adat meg ol dá sát, a fel adat meg ol dás tény le ges fo lya ma tát meg kell hogy
elõz zön egy fel adat-elõ ké szí tõ sza kasz, csak úgy, mint ahogy egy be fe je zõ sza kasz ra is
szük ség van a fel adat meg ol dá sát kö ve tõ en. Nagy ta pasz ta la tú nyelv ta nár ok alig ha nem
köz hely nek nyil vá nít ják majd ezt a kö ve te lést, mint hogy bár mely osz tály ter mi cse lek vés -
nek van nak elõ- és utó mun ká la tai: ed dig az egész me to di kai köz hely, kli sé. Si et ve meg je -
gyez zük, hogy a hír hedt audiolingvális mód szer ide jén szin túgy kö te le zõ volt az ún. la -
bor-elõ ké szí tõ óra, mint a la bo ro zás ered mé nye it fel dol go zó óra, va gyis a la bo ro zás olyan
mód szer ta ni he lyet ka pott, mint ma nap ság a fel adat tény le ges meg ol dá sa. En nek el le né -
re jó né hány nyelv ta nár ki hagy ta a la bor-elõ ké szí tõt, és ez ál tal csök ken tet te a ha té kony -
sá got (és mû hi ba ként „ta ní tott” a la bor ban gya ko rol ta tás he lyett). Ugyan így jó né hány
nyelv ta nár el mu lasz tot ta a la bor fog lal ko zá sok utá ni meg erõ sí tést, amely a behaviourista 
ta nu lás el mé let ké zen fek võ meg hosszab bí tá sa le he tett vol na. Rá adá sul az ilyen in ten zív
gya kor lás ren ge teg pszi cho ló gi ai zajt, nyel vi bi zony ta lan sá got és más ef fé lé ket ké pes kel -
te ni: nyelv ta ná ri ru tin az ilyen kor szük sé ges éb ren tar tó és rom el ta ka rí tó had mû ve le tek
el vég zé se, a tisz tán lá tás az újabb za var kel tõ üt kö ze tek elõtt. A pár hu zam a nyel vi la bo -
rok hasz ná la tá val mu lat sá gos nak tû nik, ám a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ese tén már
ki ter jedt ku ta tás bi zo nyít ja, hogy a fel adat el vég zé sé nek ha té kony sá ga nagy ban függ a
fel adat elõ ké szí té sé nek mi nõ sé gé tõl, a fel adat el vég zé se utá ni te vé keny sé gek pe dig a tu -
da to sí tást, a meg szer zett is me ret (kész ség, jár tas ság) ér té ké nek meg be csü lé sét szol gál -
ják. Ez az irány hár mas ság azon ban csak idõ be li ke re te ket je löl (ugyan olyan se ma ti kus,
mint a be ve ze tés, tár gya lás, be fe je zés), ezért a té mánk hoz való kö ze lí tés je gyé ben ér zé -
kel tet nünk kell, hogy mi lyen te vé keny ség for mák vár ha tó ak el az egyes fá zi sok ban.
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3.6.1. Felkészítés a kiválasztott feladat elvégzésére

A fel adat ra rá han go ló gya kor lat sor nak te kint het jük azo kat a te vé keny ség for má kat,
ame lyek se gít sé gé vel közelhozzuk a ta nu lók hoz azo kat a té má kat, szi tu á ci ó kat, kul tu rá -
li san kö tött for ga tó köny ve ket, ame lye ket a cél ba vett fel adat fel idéz het. Meg íté lés kér -
dé se, hogy eh hez a leg rö vi debb út nyel vi vagy ép pen nem nyel vi je len sé ge ken át ve zet: a
cél az ide gen ke dés le küz dé se. En nek leg jobb mód ja a té má val kap cso la tos tu dás anyag
is mer te té se, fel idé zé se, fris sí té se, de nem csak a kog ni tív tar to má nyo kat, ha nem a mo ti -
vá lás ér de ké ben az af fek tív ré gi ó kat is cél sze rû meg érin te ni meg fe le lõ szem lél te tés sel.
Ennyi ben az elõ ké szí tés rég be vált mód szer ta ni fo gá sok nyom do ka in ha lad.

A fen ti te vé keny sé get en nél cél ra tö rõbb, a fel adat tény le ges jel le gé re irá nyu ló te vé -
keny ség for mák kö vet he tik: mo dellt al ko tunk a cél fel adat ból, és ezt a mo dellt gya ko rol -
tat juk: a ta nu ló nak va la mi lyen ana ló gi át kell fel is mer nie. En nél va la mi vel bo nyo lul tabb
le he tõ ség ha son ló te vé keny sé gek be mu ta tá sa, ezek ese té ben azon ban a ha son ló ság nem
jut el az ana ló gi á ig. Mind há rom elõ ké szí tõ te vé keny ség ben kö zös a rá ve ze tés igé nye,
ugyan ak kor egy min ta vagy egy séma se gít sé gé vel egy cél kép ze tet kí vá nunk fel vil lan ta ni.
Ezt a te le o ló gi ai célt még erõ sít het jük az zal, ha a min tát anya nyel vû ek egy más tól
szenzomotoros meg je le ní tés ben is kü lön bö zõ fel fo gá sá ban tá lal juk. A meg fe le lõ elõ ké -
szü le tek re idõt kell szán ni, amely be be le tar to zik az is, hogy a fel adat hoz tar to zó anya go -
kat (ké pe ket, áb rá kat, táb lá za to kat, szö ve ge ket stb.) elõ re le hes sen ta nul má nyoz ni.
A tényleges fel adat va lós idõ ben tör té nõ meg ol dá sa még így is ele gen dõ gon do la ti és ér -
zel mi ter het je lent. A fel adat elõ ké szí té se tu da to san is vizs gál hat ja a ki vi te lez he tõ sé get,
a több fé le meg ol dás le he tõ sé ge it, ugyan ak kor össz pon to sít hat a fel adat meg ol dá sá hoz
szük sé ges nyel vi je len sé gek re is.

3.6.2. A feladat végrehajtása

A fel ada tok le bo nyo lí tá sá ban a ta nár meg szab hat kü lön fé le fel té te le ket, amennyi -
ben tu do má sul ve szi, hogy ez zel esé lyek közt vá lo gat, va gyis dön té sét nem pil la nat nyi
sze szély vált ja ki, mint már annyi szor. Amennyi ben az elõ ké szí tõ sza kasz ele gen dõ idõt
ha gyott a nyel vi je len sé gek tu da to sí tá sá ra, ak kor vár ha tó, hogy a tény le ges fel adat meg -
ol dás nyelv he lyes sé ge meg fe le lõ lesz. Ab ban az eset ben vi szont, ha a ta nár több fo lya ma -
tos be szé det akar ki vál ta ni és bo nyo lul tabb in ter ak ci ó ra vá gyik, ak kor cél sze rû, hogy
kor lá toz za a fel adat meg ol dá si ide jét.

A gya kor la ti kér dé sek kö zött ott sze re pel az is, hogy me mo ri zál ják-e a ta nu lók a ren -
del ke zé sük re bo csá tott for rás anya go kat, vagy pe dig me net köz ben is hasz nál hat ják,
amíg a fel ada tot meg nem ol dot ták. Az utób bi eset ben na gyobb az esély, hogy több ere -
de ti szó ke rül át a fel adat meg ol dá sa köz ben pro du kált nyel ve zet be, de ez még nem ga -
ran cia arra, hogy hosszabb tá von be ke rül a ta nu ló ere de ti, „sa ját ér le lé sû” mon da tai kö -
ré be. Ezen a pon ton ne héz meg ítél ni, hogy a kér dé ses ta nu ló ké pes-e át lép ni abba a
hit vi lág ba, hogy itt kü lön fé le te vé keny sé gek so rán a nyel vet el sa já tít juk, és neki ma gá nak 
kell fel is mer nie, hogy mi az, amit (nyel vi leg) hosszú tá von meg kell tar ta nia. Vagy ma rad
a vissza zu ha nás a tan anya got áta dó pe da gó gi á ba, ahol a ta nár majd meg mond ja, hogy
me lyik ki fe je zést kell be ta nul ni. Ezen a pon ton kul tú rák (és is ko la kul tú rák) kü lönb sé ge i -
vel kell szem be sül ni, idõn ként még olyan vá rat lan ab szur di tá sok kal is, mint a meg fog ha -
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tat lan és so kak szá má ra rossz em lé kû nép lé lek vagy nem ze ti ka rak ter. Mi lyen gyak ran
kell szem be néz ni a ta nár nak az zal, hogy ta nu lói az egyé ni tel je sít ményt ér té ke lik, a kö -
zös sé git nem; a ver sen gés: vir tus, az együtt mû kö dés nem. Már pe dig a fel adat köz pon tú
nyelv ta ní tás kö zös sé gi nyelv ta nu lás, amely nek kö zép pont já ban az in ter ak ció, az in for -
má ció- vagy vé le mény cse re áll, ahol a kö zö sen át ér zett cél ér de ké ben egy mást se gít ve,
lé pés rõl lé pés re ala kít gat ják a le he tõ leg jobb nyel vi meg fo gal ma zást, amely gyak ran
meg ha lad ja a cso port ban részt ve võk egy ré szé nek nyelv tu dá sát. A di lem ma a régi: va jon 
mi a ne he zebb, a ta nu lók (meg)ne ve lé se vagy a nyelv ok ta tá sa? Ugye tud ják a vá laszt?

3.6.3. A feladat megoldása utáni tevékenységformák 

Régi me to di kák is hang sú lyoz zák a meg erõ sí tés, a jó vá ha gyás, a tu da to sí tás szük sé -
ges sé gét. Ta nul sá gos össze ha son lí tás ra nyí lik le he tõ ség, ha az adott fel adat meg ol dá sát
be tud juk mu tat ni a ta nu lók nak anya nyel vi be szé lõk se gít sé gé vel. Glo bá li san és ana li ti -
ku san is össze le het ha son lí ta ni a nyel vi je len sé ge ket, és ez ki tû nõ al ka lom arra, hogy
most ne a je len tés re, ha nem a nyel vi for má ra össz pon to sít sunk. A fel adat el vég zé sét kö -
ve tõ gya kor la tok kö zött na gyon is he lye van a nyelv he lyes sé get eme lõ, a nyel vi igé nyes sé -
get tu da to sí tó gya kor lás nak, amely szé les körû nyelv ta ni-le xi kai elem zé sen ala pul, de ki -
ej té si vagy nyelv hasz ná la ti prob lé má kat is érint het. A ta nu ló tu da tos sá gát erõ sí tik ezek a 
gya kor la tok, de se gít he tik a be vé sést is, mert így – a fel adat test tõl el kü lö nít ve – nem
rom bol ják an nak egész le ges sé gét, a meg sza bott idõ irán ti ér zé keny sé gét. Az el ért ered -
mé nyek meg erõ sí té sét szol gál hat ja a fel adat meg is mét lé se. A fel adat meg ol dá sá nak me -
ne té rõl, a meg ta pasz talt ne héz sé gek rõl szó be li vissza jel zést vagy akár írás be li je len tést
le het kér ni, ame lyek bõl az is ki tûn het, hogy az egyén mennyi vel já rult hoz zá a kö zös ség
tel je sít mé nyé hez, vagy hogy mennyit „pro fi tált” a kö zös cse lek vés bõl. A fel adat meg ol -
dá sa utá ni te vé keny sé gek kö ré be so ro lan dó a nyel vi tu da to sí tást szol gá ló õsi gya kor la tok 
egyi ke: a ta nu lói hi bák ki gyûj té se és elem zé se.

Gya kor ló nyelv ta nár ok meg elé ge dés sel nyug táz hat ják, hogy a szem lé le ti vál tás tu do -
má sul vé te le mel lett az osz tály ter mi mun ka tény le ges te vé keny ség for mái nem hat nak
ide ge nül. Ha son ló kép pen is me rõs le het a fron tá lis tól a kis cso por tos vagy pár mun ka felé
tör té nõ el moz du lás, a ma gya rá za tok pe dig alig tér nek el a klasszi kus kom mu ni ka tív
nyelv ta ní tás ban meg ta pasz tal tak tól.

3.7. Osztálytermi üzemmódkapcsoló: egytõl az együttig

Azt az ér ve lést, hogy mind a fron tá lis, mind az egyén re irá nyu ló ta ná ri mun ka egye -
net len sé ge ket és ki egyen sú lyo zat lan sá go kat mu tat, va la mint nyel vi és mû fa ji kö tött sé ge -
ket, a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás is kény te len tu do má sul ven ni. Ez zel szem ben a kis -
cso por tos te vé keny sé gek (akár pár mun ka, akár ki csiny vagy na gyobb cso port) egy faj ta
egyen jo gú sá got biz to sí ta nak a részt ve võk nek, akik nek ez ál tal más faj ta be széd stra té gi ák-
ra, más faj ta nyelv hasz ná lat ra, más faj ta kul tu rá lis mély sé gek el éré sé re is mód juk nyí lik
az in ter ak ció so rán. Pszi cho- és szociolingvisztikai ér te lem ben szí ne seb bé, tá ga sab bá vá -
lik így a lát kép, a pre fe rált vagy eset leg stigmatizált nyelv vál to za tok el foj tás nél kül tör -
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nek a fel szín re, a fel adat meg ol dás fe le lõs sé gé ben, a te vé keny ség to vább vi te lé ben az eti -
kai kon tú rok is mó do sul nak. Min den mun ka for má nak le het nek elõ nyös vagy hát rá nyos
tu laj don sá gai: ezek kö zül vá lo ga tunk. Elõbb azon ban be mu tat juk a tel jes vá lasz té kot.

17. táb lá zat: Részt ve võk és mun ka for mák (T=ta nár; D=diák)

Részt ve võk szá ma, el osz tá sa Be széd te vé keny sé gek
Mû faj ok „Üzem mód”

1 D MONOLÓG
(bel sõ be széd is le het)
(„néma” ma ni pu lá ci ók,
pl. raj zo lás, 
táb lá zat ké szí té se)

egyé ni 
(egy di men zió)

1+1 T+D
D+T
D+D

DIALÓGUS 
kér dés-fe le let
(pl. sze rep já ték,
dra ma ti zá lás)

pár mun ka 
(két di men zió)

1 + n, ahol n < 5

D1

T

D2

D3

D4

TÁRSALGÁS
vita, ér ve lés, 
pa nel be szél ge tés
(pl. sze rep já ték, 
szi mu lá ció,
prob lé ma meg ol dás,
dra ma ti zá lás)

kis cso port 
(több di men zió)

1 + n, ahol n < 20 HAGYOMÁNYOS 
osz tály ter mi nyelv ta ní tás =
a mo dern is ko la iga zi „drá má -
ja”, mert nincs cso port bon tás
(pl. kér dés-fe le let,
 mo no ló gok,  
be mu ta tó tár sal gás)

nagy cso port(ok)
(vagy az egész osz tály)
(túl sok 
vagy túl ke vés di men zió)

Elõ ször is meg ígér jük, hogy nem tet tet jük ma gun kat, és nem ál lít juk, hogy több száz
vagy több ezer éve is mert ta nu lá si hely ze tek a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ta lál má nyai
len né nek. Ne héz is len ne azt ál lí ta ni, hogy a na pi ren det gö rö gül ma go ló, il let ve azt fel -
mon dó kis gyer mek nem mo no lógokat ta nult az óko ri Ale xand ri á ban, vagy hogy a
kérdve-kifejtõ mód szer rep ro du ká lá sa nem di a ló gusok ban tör tént. Nem ef fé le be széd -
mû fa ji kér dé sek rõl van szó, még csak nem is fej lett ta ní tá si tech ni kák kal fel sze relt me to -
di ku sok jól is mert üzem módkap cso ló i ról. A több let, ame lyet a 21. szá zad ban a fel adat -
köz pon tú nyelv ta ní tás ke re té ben kí nál ha tunk, nem más, mint a már is mert mû faj ok
ár nyal tabb elem zé se és az ezek hez köt he tõ funk ci o ná lis pre fe ren ci ák. Nem mind egy
ugyan is, hogy az egyén te vé keny sé gét ak kor vizs gál juk, ami kor egye dül van, és va la mi -
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lyen fel ada tot kell el vé gez ni, vagy ak kor, ami kor egy pá ros egyik al ko tó ja; egy kis cso port 
egyik részt ve võ je; vagy egy nagy cso port, il let ve az egész osz tály egyik ak tív vagy eset leg
passzív tag ja. Ezek a di men zi ók ér te lem sze rint to vább foly tat ha tók: le het egy pá ros egy
kis cso port al ko tó ré sze vagy egyik „sze rep lõ je” egy nagy cso port nak vagy az egész osz -
tály nak. Le het egy kis cso port egy na gyobb cso port ré sze, és le het be lõ lük több is egy
osz tály ban. A fen ti pre fe rált hely ze tek más-más di men zi ót je len te nek. Nem két sé ges,
hogy ezek kö zül jó né há nyat egyes tör té ne ti mód sze rek szin te ki sa já tí tot tak: lec ke fel -
mon dás mint mo no lóg a nyelv ta ni-for dí tó mód szer ben; egy sze rû te ma ti kus pár be széd a
di rekt mód szer ben; hosszabb, be ta nult pár be széd so rok az audiolingvális és au di o vi zu á -
lis mód szer ben; kis cso por tos mun ka for mák a cse le ked te tõ mód szer ben; kis lét szá mú, de 
egész cso port ra tá masz ko dó mun ka a ta nács ko zó és a néma mód sze rek ben; in for má ció -
hi á nyon ala pu ló pár- és kis cso por tos mun ka a klasszi kus kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ban
stb. A fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás fel hasz nál ja, szin te ti zál ja, egyes ese tek ben to vább -
fej lesz ti eze ket a ta pasz ta la to kat.

A ma gá ra ha gyott egyén pél dá ul kö vet he ti a maga tem pó ját, és ez zel már is egy faj ta
füg get len ség hez jut. Ezen au to nó mia je gyé ben nem kell azt tet tet nie, hogy át lag di ák,
akit a ta nár rend re „cél ba vesz”, le het en nél jobb is vagy rosszabb is. Ál lan dó fi gye lem,
ön fe gye lem és ki tar tás szük sé ges ah hoz, hogy va la ki a maga mód sze re sze rint ha lad va
meg ta pasz tal ja a si ker ízét, és az a meg erõ sí tés, hogy ta nu lá si stí lu sa ered mé nyes, a leg -
jobb mo ti vá ció. Ugyan eb ben a tény ben rej le nek a buk ta tók is, az együt tes mun ká ban a
sa ját szint jé nél ma ga sab ban tel je sí tõ gyer mek ma gá ra ha gyat va vissza zu han ere de ti
szint jé re, eset leg olyan okok ból is, hogy nem tud ta kel lõ kép pen meg ter vez ni a fel adat
meg ol dá sá nak me ne tét. A fel adat köz pon tú ság hí vé ül sze gõ dött ügyes nyelv ta nár ezért a
fel adat-elõ ké szí tõ sza kasz ban ki ad hat ko ope ra tív fel ada to kat, míg a fel adat el vég zé se
so rán te remt het kom pe ti tív hely ze te ket is.

Az egyé ni fel adat vég zés ter mé ke gyak ran egy mo no lóg, ame lyet so kan nem te kin te -
nek elég gé in te rak tív nak, pe dig a mo no ló gok ra is re a gá lunk, jól le het ez a re a gá lás idõ -
ben va ló ban kés lel te tett. Az egyé ni mun ka ér té kei kö zött sok kal fon to sabb az a köz tes
ál la pot, ame lyet jobb hí ján bel sõ be széd nek is ne vez he tünk, és ame lyet szin tén te kint he -
tünk mo no lóg nak mû fa ji szem pont ból. Még en nél a rej tett és zárt mû faj nál sem ál lít hat -
juk, hogy nem tel je sí ti az alap ve tõ be széd kon dí ci ó kat (hogy tud ni il lik meg ha tá ro zott idõ
alatt mon dan dó ját egy part ner tu do má sá ra hoz za, aki nek re a gá lá sá ra re a gál), mert még
a bel sõ be széd ben is van part ne rünk, ha más nem, ak kor sa ját ma gunk. Vég sõ so ron egy
ilyen könyv is egy bel sõ mo no lóg, ame lyet a szer zõ a kép zelt ol va só val – idõn ként sa ját
ma gá val – meg ví vott in ter ak ci ó ban ala kít.

A cso por tos és pár mun ka elõ nye i rõl kö te tek szól nak Dewey-tól a szov jet pszi cho ló -
gu so kig, de az elõ nyök fel so ro lá sa több nyi re a ta nár köz pon tú ta ní tás el len té te ként fo -
gal ma zó dik meg, és ezért nem elég gé ár nyalt. El fo gad ha tó pél dá ul az, hogy a di á kok így
meg ta nul ják, hogy mi ként dol goz za nak együtt; egy ér tel mû en nõ a ta nu lói beszéd meg -
nyilatkozások szá ma, a ta nu lók job ban meg is me rik egy mást; az in te rak tív hely ze tek
 miatt a be széd funk ci ók hasz ná la tá nak na gyobb vál to za tos sá ga ala kul ki stb. Azt vi szont
már tá vol ról sem ál lít hat juk, hogy a di á kok sze ret nek cso port ban együtt dol goz ni, és ez
nö ve li mo ti vá ci ó ju kat; sõt azt sem, hogy ez ál tal csök ken ne el fo gó dott sá guk, lám pa lá zuk, 
ide ges ke dé sük, de még ta lán azt sem, hogy a fel adat meg ol dás így szó ra koz ta tóbb, hi szen 
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az em ber tár sa dal mi lény. A kez dõ diák ke vés sé vál hat egy má sik kez dõ mo dell jé vé, és ez 
a nyel vi szin tek deg ra dá ló dá sá hoz ve zet het. Ar ról nem is be szél ve, hogy a di á kok job ban
szé gyel lik egy más elõtt el kö ve tett hi bá i kat, mint ha az „csak a ta nár elõtt” hang zott vol na 
el. Nyil ván va ló, hogy va ló já ban a lét re jö võ be széd mi nõ sé ge a dön tõ, és eh hez a do log
jel le gé bõl fa ka dó an együtt mû kö dés szük sé ges. A gya kor lat még is azt mu tat ja, hogy szá -
mos cso port mun kát vég zõ osz tály ne he zen tud ki lá bal ni cél ta lan, az ér zé se ket sér tõ,
han gos és ka o ti kus, az anya nyelv be fel do bott kõ ként vissza hul ló ti rá dá i ból. A csen de sen
rend sze re zõ, bal fél te kés di ák nak ez ki fe je zet ten el len szen ves, de má sok sem ve szik ko mo -
lyan, mert a nyel vi fel ada tok ál tal el várt szel le mi ki hí vás oly cse kély, hogy más tan tár gyak
kog ni tív buk ta tó in edzett el mék szá má ra ke ve sebb, mint ba ga tell. Mind ezen el lent mon -
dás ok da cá ra a pár mun ka, a kis cso por tos mun ka él és vi rul a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás -
ban, nem kü lön ben a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ban, jól le het a ma gyar is ko lai ha gyo -
má nyok zöme – még a fron tá lis osz tály mun kák ban is – az erõ sen in di vi du á lis, le he tõ leg
kom pe ti tív meg nyil vá nu lá sok irá nyá ba so dor ja a ta nu lót. A ta nár és a diák je len tõs sze -
rep vál to zá sa i val le het csak ja ví ta ni a kollaboratív kis cso por tos mun kát, amely ben a pszi -
cho ló gi ai ala pon ren de zett cso port ki vá lasz tás (akik eset leg több ször is együtt sze re pel -
nek), a jól mû kö dõ in for má ció cse re, az együtt mû kö dé si stra té gi ák fej lesz té se és nem
utol só sor ban az egyén cso por ton be lü li el szá mol tat ha tó sá ga meg annyi mi nõ sé get ja ví tó
le he tõ ség.

Né mely új ke le tû nyelv pe da gó gi ai mû ben (pl. Ellis, 2003) di csé rõ sza va kat is ol vas ha -
tunk a ha gyo má nyos fron tá lis ta ní tás ról, amely ben újra fel ér té ke lõ dik a ta nár be szé dé -
nek je len tõ sé ge a maga mo dell te rem tõ ere jé vel; az adap tá ci ós ké pes sé gé vel, amellyel a
ta nár egy-egy osz tály szint jé hez al kal maz ko dik; az adek vát sá gá val, amellyel ké pes akár
tár sal gá sos for má ban uta sí tá so kat adni a fel adat meg ol dá sa ér de ké ben. Meg fi gye lé se ink 
sze rint a ta nár köz pon tú ság ke ve set ve szí tett ere jé bõl a ma gyar is ko lák ban, an nál in kább
csök kent a ta nár mint pél da kép ere je, amely alól leg fel jebb a ta nár kü lön le ges nyelv tu -
dá sa és mû velt sé ge (ha van ilyen) ké pes gyó gyí tó sá mán ko dás sal ki sza ba dul ni egy tu do -
má nyok tól és mû vé sze tek tõl el ide ge ne dõ vi lág ban. A fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ban
csak azok a ta ná rok le het nek ha té ko nyak, akik pon to san ké pe sek meg ítél ni di ák ja ik
nyel vi szint jét, és en nek meg fe le lõ en je löl nek ki fel ada to kat; akik ké pe sek pon tos cé lo -
kat ki je löl ni, il let ve pon tos uta sí tá so kat adni vég re haj tá suk hoz; akik ké pe sek di ák ja i kat
meg fe le lõ mo ti vá lás sal rá ven ni arra, hogy eset leg sze mé lyi sé gük egy ré szé nek fel adá sá -
val, de még is ak tív, ha úgy tet szik, ar ro gáns alá zat tal ve gye nek részt a kö zös fel adat meg -
ol dá sá ban, ön ér té ke lé sük ben pe dig le gye nek elég kri ti ku sak.

Fel adat-köz pon tú ság ban vagy anél kül a nyelv pe da gó gi ai rend szer vál to zat lan: a di á -
kok ál tal kí vánt és hoz zá juk illõ cél rend szer el éré sé nek út ján ál lan dó an újabb és újabb
dön té se ket kell hoz ni, ame lyek a tan anyag ra, a fel hasz ná lan dó mód sze rek re vagy mód -
szer da ra bok ra, a ta ní tá si és ta nu lá si stí lus ra, nem kü lön ben a vissza csa to lás mó do za ta i ra
vo nat koz nak. Min den ilyen dön tés a nyelv pe da gó gia ál ta lá nos alap el ve i bõl in dul ki,
ugyan ak kor min den dön tés konk rét és egye di.
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3.8. A feladatközpontú nyelvtanítás esélyei

Fur csá nak tû nik egy ilyen al cím, mi u tán he ted hét or szá got be jár va ép pen hét fe je zet -
ben kós tol gat tuk a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás le he tõ sé ge it. A jobb meg ér tés ér de ké -
ben át ug rot tunk egy-egy lé nye ges, de ese ten ként túl bo nyo lult el mé le tet. Nem szól tunk
pél dá ul a di dak ti kai kör tel jes sé gé hez tar to zó mé rés és ér té ke lés fo lya ma tá ról. Mi lyen
mé ré si és ér té ke lé si for mák hasz nál ha tók a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ban? Mint hogy
kü lön le ges és elv hû nyelv ta ní tá si tech ni kák di dak ti kai egy sé gé rõl van szó a fel adat köz -
pon tú nyelv ta ní tás ban, sejt he tõ, hogy a fo lya mat si ke res sé gé nek meg íté lé sé re spe ci á lis
teszt mód sze re ket fej lesz tet tek ki. Ezek tár gya lá sá ba azon ban itt és most nem bo csát ko -
zunk. En nek egyik tech ni kai oka az, hogy a je len mo no grá fia elsõ ré sze egy olyan tan -
könyv so ro zat nak, amely egy kü lön kö te té ben (Bár dos, 2002/a) fog lal ko zik az ide gen
nyel vi mé rés és ér té ke lés tud ni va ló i val. Ez azon ban csak egy fel szí ni nek tûnõ tech ni kai
ki fo gás. A lé nyeg in kább az, hogy a leg több nyelv ta nár szá má ra már a diszk rét pon tos
vagy pszichometrikus tesz te lés, az in teg rált tesz te lés és a kom mu ni ka tív tesz te lés fej lõ -
dés vo na la sem min dig kö vet he tõ, nem is be szél ve a klasszi kus teszt el mé let mo dern teszt -
el mé let be tör tént át csa pá sá ról. Ez a kü lön ál ló szak ma las san olyan hely zet be hoz za az
át la gos gya kor ló nyelv ta nárt, hogy ak kor jár el he lye sen, ha spe ci á lis mé ré si és ér té ke lé si
prob lé má i val teszt szak em ber hez for dul. Je len pil la nat ban ta lán ele gen dõ annyit mon da -
ni, hogy a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás ban a kü lön fé le tesz te lé si mód sze rek se gít sé gé vel 
a nyel vi rend szert meg je le ní tõ és el len õr zõ vizs gá la tok épp úgy le het sé ge sek, mint az
adott hely ze tek ben a performanciát köz vet le nül ér té ke lõ el já rá sok. Az elõ zõ pon to san
ki dol go zott nyelv tu dás fo ga lom mal dol go zik (fel ál lít ja a cél kép ze tet mint konstruk tu -
mot), míg az utób bi a tar ta lom hoz job ban kö tõ dõ, az adott hely zet ben mint egy ru tin sze -
rû en el vár ha tó meg ol dást, nyel vi helyt ál lást, performanciát te kin ti cél kép zet nek. En nél -
fog va a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás mé rés me to di ká já ban nem csak a fel ada tot ma gát
kell „jól ki ta lál ni”, ha nem rész le te sen át kell gon dol ni a fel adat meg ol dá sá nak me ne tét,
a je lölt performanciájának mé ré sé re pe dig rész le tes ér té ke lé si ská lát kell fel ál lí ta ni.
A fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás hoz kap cso ló dó teszt el mé le ti, il let ve mé rés me to di kai el -
já rá so kat te hát prak ti kus okok ból itt és most nem tár gyal juk, el len ben az ol va sót, a már
fent em lí tett ma gyar ajkú szer zõ höz utal juk (Bár dos, 2002/a; vö. még Hock, 2003). A fel -
adat köz pon tú nyel vi ér té ke lés rõl leg utóbb Ellis nyi lat ko zott igé nye sen (2003: 278–317).

***

Hét al fe je zet ben pró bál tuk be mu tat ni a fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás in no va tív jel le -
gét.  En nek el le né re el kell is mer ni, hogy tisz tán fel adat köz pon tú tan ter vek kel és tan -
köny vek kel, il let ve tisz tán fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás sal rit kán ta lál koz ha tunk. El kép -
zel he tõ, hogy en nek rész ben az az oka, hogy ez a nyelv ta ní tá si irány ra di ká li san el tér a
ha gyo má nyos nyelv ta ní tás ri go lyá i tól, al kal ma zá sa ko moly fel ké szü lést és át gon dolt sá -
got igé nyel, és még sze lí debb vál to za tá ban is (a fel ada tok kal tá mo ga tott vagy tar kí tott
kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ban is) több let mun kát igé nyel. Min den meg úju lá si szán dék
da cá ra az új szá zad elsõ éve i ben ka rak te res és me rõ ben új nyelv ta ní tá si el já rá so kat még
nem hor dott ki az idõ.
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VI. NYELVPEDAGÓGIAI KOMPARATISZTIKA

Az elõ zõ négy fe je zet a je le nig ve ze tõ múlt és a múlt nak alig ha te kint he tõ je len le írá -
sa. En nek az is me ret anyag nak a bir to ká ban már le von ha tunk bi zo nyos kö vet kez te té se -
ket, meg pró bál ha tunk ki sza ba dul ni a nyelv me to di kák so ha sem rest, ál lan dó an bur ján zó
in dái kö zül, és meg pró bál ha tunk fe lül emel ked ni az egyes kor szak ok oly kor el vi sel he tet -
len sú lyú nyelvészeti-pszichológiai-pedagógiai pa ra dig má in. Szem lél het jük egy ma ga sabb
né zõ pont ból a mód sze rek össze csa pá sa it vagy szim bi ó zi sát; össze vet he tünk elõ nyö ket és 
hát rá nyo kat, eré nye ket és hi á nyos sá go kat, sõt a meg fe le lõ táv la tok el nye ré sé vel még
jós lá sok ra is vál lal koz ha tunk. Vol ta kép pen ilyen és ha son ló té mák kal fog lal ko zik a
nyelv pe da gó gi ai komparatisztika, amely nek lé nye gi tud ni va lói az itt kö vet ke zen dõ fe je -
ze tek ben sor jáz nak. 

1. A módszerek változásairól

A fe lü le tes ol va só szá má ra a nyelv ta ní tás egész tör té ne te a mód sze rek va la mely ke -
vés sé ér tett, di vat sze rû hul lám zá sa, amely vá rat la nul, gyak ran egy-egy sze mély sze szé lye
vagy tá vo li, kül sõ ese mény ha tá sá ra kö vet ke zik be. Az új mód szer hí vei rend sze rint va la -
mi lyen el mé le ti vagy ta ní tás tech ni kai bi gott sá got mu tat nak fel sa ját juk ként, amellyel
val lá si moz gal mak ra em lé kez te tõ hév vel újabb el kö te le zett hí vek re tesz nek szert: kö ve -
tõ ik ál tal ter jed a mód szer. En nek ér tel mé ben egy-egy mód szer ural ma mind össze a kö -
vet ke zõ re for mig tart, és a cím kéz he tõ mód sze rek so ka sá ga mi att ele gen dõ, ha csak a
leg fon to sabb el len té tek re hív juk fel a fi gyel met. A szem lél te tés ked vé ért már több mint
egy év ti ze de hasz ná lunk a graduális kép zés ben egy áb rát, amely a 20. szá za di mód sze re -
ket könnyen emészt he tõ, hu mo ros for má ban pró bál ja a hall ga tók agyá ba vés ni (15. ábra).

Ez az ábra azon ban csak ta nu lás tech ni kai szem pont ok ból meg fe le lõ, hi szen nem mu -
tat ja a kü lön fé le, eset leg egy más sal el len té tes mód sze rek együtt élé sét, és nem is mer te ti
azo kat a ki vál tó oko kat, ame lyek kö vet kez té ben ezek a mód szer cso por tok lét re jöt tek.
Mi ért vál toz nak te hát a mód sze rek? Le egy sze rû sí tett vá la szunk az le het ne, hogy azért,
mert a tár sa da lom is vál to zik, te hát vál toz nak a nyelv tu dás sal kap cso la tos tár sa dal mi el -
vá rá sok is. A nyelv tu dás-fo ga lom te hát tör té ne ti ka te gó ria, amely nek je gyé ben (a cél -
kép zet vál to zá sa mi att) meg kell hogy vál toz zon a mód szer, amely nek meg je le ní té sé ben
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15. ábra: A mód sze rek fej lõ dé sé nek 20. szá za di hul lá mai

16. ábra: Mi ért vál to zik a nyelv ta ní tás (és vele a mód sze rek)?

�
�
�

olvastató

intenzív

audiovizuális

A humanisztikus

módszerek

cselekedtetõ

tanácskozó

néma

szuggesztopédia

�
�
�
�

Nyelvtani-

fordító

Direkt

Audio-

lingvális Mentális

„A kiegyensúlyozottak”

„A szelídek”

Kommunikatív

belsõ

kényszer

külsõ

kényszer

csoport egyéntársadalom

(politikai, pénzügyi stb.)

oktatás

(oktatáspolitika, iskola stb.)

tudomány és kutatás

(nyelvészet, pszichológia,

pedagógia, szociológia,

antropológia stb.)

+ nyelvtanárok

+ tanulók

(lelkesültség

unalom)

+ ’guru’

+ tanuló

(elit–hátrányos)

(ihlet

közöny)

technológiai fejlõdés megélése

(mûszaki tudományok)



fel buk kan a lé nyeg: az új mód szert al kal ma zó, el vi se lõ vagy si ker re vivõ em be ri té nye zõ,
a di á kok és a ta ná rok együtt mû kö dé se. Rit ka azon ban az az eset, ha egy új mód szer ki zá -
ró lag a szak ma bel sõ vál to zá sa i nak kö vet kez té ben jön lét re. Sok kal in kább ar ról van szó,
hogy a nyelv ta ní tás-nyelv ta nu lás vi lá ga csak ref lek tál azok ra a tár sa dal mi, po li ti kai,
pénz ügyi, ok ta tás po li ti kai, is ko la ügyi, tu do mány fej lõ dé si stb. ki hí vá sok ra, ame lyek re vá -
la szol ni kény te len. Ugyan ak kor nem áll tá vol tõ lünk az egyé ni in ven ció le he tõ sé ge, egy
sze ren csés kons tel lá ció heurékája, amennyi ben an nak szem lé le ti ér té ke az osz tály te -
rem ben ka ma toz tat ha tó, hi szen a kö zös cél ér de ké ben mû kö dõ ta nár és diák ket tõs ke -
dé lye az una lom tól a lel ke sült sé gig, a kö zöny tõl az ih le tig ível, nyelv pe da gó gi ai együtt -
lét ük a vak pró bál ko zás tól el ve zet het a be lá tá sig. A fen ti ek ben elem zett, vál to zá so kat
ki vál tó oko kat a 16. ábra szem lél te ti (lásd ko ráb ban 10. ábra).

A mo dell fel ál lí tá sát kö ve tõ en meg kell vizs gál nunk, hogy ta lá lunk-e az egyes mód -
sze rek ki fej lõ dé sé ben olyan kül sõ és bel sõ oko kat, ame lyek egy ko ráb bi mód szer bõl
kény sze rí tõ jel leg gel át ve zet nek egy újba. Amennyi ben a 20. szá zad mód sze re it vesszük
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18. táb lá zat: A 20. szá za di mód sze rek vál to zá sá nak kül sõ és bel sõ okai

Régi mód szer Kül sõ okok Bel sõ okok Új mód szer

Nyelv ta ni for dí tó ipa ri fej lõ dés, 
uta zás, 
ke res ke de lem

fo ne ti ka, 
asszo ci á ci ós szó ta nu lás

Di rekt mód szer

Nyelv ta ni for dí tó is ko lai 
ered mény te len sé gek

szó gya ko ri ság, 
szó vá lo ga tás

Ol vas ta tó mód szer

Di rekt mód szer há bo rú ta nár csa pat, 
a túl ta nu lás me to di ká ja

In ten zív mód szer

Di rekt mód szer tö me ges nyelv ta ní tás
kény sze re, 
mû sza ki fej le mé nyek
(mag nó, nyel vi la bor)

struk tu ra liz mus 
és be ha vi o u riz mus;
diszk rét pon tos, 
ob jek tív tesz te lés

Audiolingvális 
mód szer

Audiolingvális 
mód szer

rek re á ci ós 
és kis gyer mek ko ri nyelv -
ta nu lás

au di o vi zu á lis be ren de zé sek
al kal ma zá sa

Audiovizuális 
mód szer

Audiolingvális 
mód szer

önál ló ta nu lás igé nye,
szak nyelv ol va sás igé nye

nyelv el sa já tí tá si el mé le -
tek, transzformációs-
 generatív nyelv el mé let,
kog ni tív pszi cho ló gia

Men tá lis 
mód sze rek

Audiolingvális 
mód szer

lá za dás a ha gyo má nyos
osz tály te rem el len, 
pszi cho te rá pia el ter je dé se,
in di vi du a liz mus

pszicholingvisztika,
sze mé lyi ség vé dõ és
-fejlesztõ mód sze rek, pe -
da gó gi ai li be ra liz mus

Hu ma nisz ti kus 
mód sze rek

Audiolingvális 
mód szer

vi lág nyi falu, 
nem zet kö zi nyel vek,
in for ma ti kai for ra da lom

kom mu ni ka tív 
kom pe ten cia, 
prag ma ti kai el mé le tek, 
kom mu ni ka tív nyelv tan ok

Kom mu ni ka tív 
nyelv ta ní tás



cél ba – te kin tet tel a tör té ne ti fe je ze tek tá mo ga tó ere jé re –, ele gen dõ nek tû nik, ha a vál -
to zá sok gé pe ze té nek haj tó mo tor ja ként csak né hány kül sõ és bel sõ okot so ro lunk fel tö -
mö rít ve a 18. táb lá zat ban. Ér de kes meg fi gyel nünk, hogy ki in du ló pont ként csak a va ló ban
tö me ges mód sze rek sze re pel nek, va gyis a nyelv ta ni-for dí tó, a di rekt és az audiolingvális.
Azt is mond hat nánk, hogy ez a há rom mód szer a 20. szá zad esszen ci á ja (amennyi ben a
kom mu ni ka tív mód szer rel a 21. szá zad ban is élünk-ha lunk!), de ez pon tat lan, hi szen a
nyelv ta ni-for dí tó nem 20. szá za di mód szer, csak túl élõ. Má sok vi szont az ol vas ta tó és az
au di o vi zu á lis mód sze re ket is tö me ges nek te kin te nék. Az 18. táb lá zat a leg fon to sabb ele -
mek re szo rít ko zik. 

A fen ti ma gya rá za tok és áb rá zo lá sok töb bé-ke vés bé ér zé kel te tik a nyelv ta ní tás ra
ható okok tar ka sá gát, a vál to zá sok se bes sé gét, az ok-oko za ti össze füg gé se ket. Ke vés bé
te kint he tõ át azon ban az egyes mód sze rek in ten zi tá sa, il let ve együt tes elõ for du lá sa. Kí -
vá na tos ezért egy olyan ábra be mu ta tá sa is, amely ép pen eze ket ké pes ér zé kel tet ni. Az
egy sze rû ség ked vé ért cso por to sí tot tuk a mód sze re ket, így az audiolingvális és az au di o -
vi zu á lis egy cso port ba ke rült, és a hu ma nisz ti kus mód sze rek is együtt sze re pel nek. Ez azt 
je len ti, hogy nem vet tük fi gye lem be az audiolingvális mód szer be ve ze tõ je ként ér té kel -
he tõ in ten zív mód szert, sem az extracurriculáris ol va sást, amely mint mód szer az 1920–
30-as évek ben élt leg in kább, de vol ta kép pen mind vé gig ve lünk ma radt. A 17. ábra te hát
nem csak azt ér zé kel te ti, hogy a tör té ne ti sor rend ben be mu ta tott mód sze rek tény le ges
idõ ren di szek ven ci á kat je len te nek, ha nem meg úju lá suk, fel fu tá suk és ha nyat lá suk mel -
lett az is jól lát ha tó, hogy nem szûn tek meg egé szen, sõt idõn ként ap róbb re ne szán szo kat 

220

17. ábra: Tö me ge sen el ter jedt nyelv ta ní tá si mód sze rek elõ for du lá sa és in ten zi tá sa
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él nek meg. A di rekt mód szer vál to za ta it fel szip pan tot ta a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás,
amely va ló já ban a di rekt mód sze rek re in kar ná ci ó ja. 

Meg ál la pít ha tó, hogy a vizs gált idõ szak ban (dön tõ en a 20. szá zad) a mód sze rek vál -
to zá sá nak okai kö zött kül sõ és bel sõ té nye zõ ket egy aránt ta lá lunk, ame lyek re a nyelv ta -
ní tás – gyak ran igen meg kés ve – re a gál. Mind azo nál tal rá kell mu tat nunk arra a tény re is, 
hogy a mód sze rek ki vá lasz tá sá ban nem tö re ked het tünk tel jes ség re, ugyan is a kor szak a
be mu ta tot tak nál jó val több mód szer rel ren del ke zett. A ki vá lo ga tás alap ja vagy a mód -
szer el ter jedt sé ge és ál ló ké pes sé ge, vagy pe dig más mód sze rek re gya ko rolt ha tá sa volt.
Egyes ese tek ben még vi szony lag el szi ge telt mód sze re ket is be mu tat tunk, amennyi ben
ez ál tal a nyelv ta ní tás bel sõ fej lõ dé sé nek egyes stá ci ói job ban ér zé kel he tõ vé vál tak (pl.
in ten zív mód szer). A to váb bi ak ban eb ben a vá lo ga tott mód szer hal maz ban vég zünk
össze ha son lí tá so kat, majd meg vizs gál juk, hogy ér vé nyes-e még ma is a tör té ne ti ér te lem -
ben vett mód szer fo ga lom, avagy csak más fo ga lom rend szer se gít sé gé vel ke rül he tünk
össz hang ba ko runk kal. 

2. A módszerek egybevethetõsége

Kü lön fé le ér ték íté le tek re, egy be ve té sek re – az írás kény sze ré bõl fa ka dó an – elõ ször
a nyelv ta ní tás-tör té ne tek szer zõi kény sze rül tek. Nem kí sér le tes ered mé nyek rõl van itt
szó, ha nem az argumentatív pró za el vá rá sa i nak tör té nõ meg fe le lés rõl, ezért a szer zõk
nem is tö re ked tek arra, hogy eset le ges elõ í té le te i ket túl zot tan véka alá rejt sék. Így pél -
dá ul Titone (1968) több re ér té ke li egy-egy sze mé lyi ség in no vá ci ó ját, mint a ki vál tott tár -
sa dal mi gya kor la tot. A nyelv ta ní tás-tör té net leg ko mo lyabb ku ta tá si hát tér rel ren del ke zõ
mun ká já ban Kelly (1969) több mint 400 ol da lon, mint egy ezer el sõd le ges for rás ra tá -
masz kod va is mer te ti kö zel 25 év szá zad nyelv ta ní tá sá nak tör té ne tét. A ha tal mas vo lu me -
nû ne ve lés tör té ne ti ku ta tás em pí ri á ját azon ban Mackey (1965) ak kor di va tos nyelv ta ní -
tá si ana lí zi sé nek rab igá já ba köti, ami azt je len ti, hogy az egész mû kro no lo gi kus sá gát
Kelly fel ad ja egy szét ap ró zó, bár két ség kí vül pre cíz ana li ti ka ked vé ért. A kor szel le me –
mond hat nánk, amennyi ben a hat va nas évek nyelv ta ní tá si és tesz te lé si el mé le te i re gon -
do lunk!

Amint elõ re ha la dunk az idõ ben, a leg hí re sebb szer zõk egy re in kább fu kar kod nak az
ér ték íté le tek kel. Stern (1983) és Howatt (1984) pél dá ul a be mu ta tás ala pos sá gá ban és
ará nyos sá gá ban élik ki ma gu kat, sõt az elsõ tan könyv ként mû kö dõ nyelv ta ní tás-tör té ne -
tek is (Larsen-Freeman, 1986, ill. Richards–Rodgers, 1986) in kább sem le ge sek. Nem hi á -
nyoz nak az ér ték íté le tek vi szont ké sõb bi szer zõk nél (Bár dos, 1988, Puren, 1988), majd
az ál lás fog la lás ok vi szony la gos nyílt sá gát te mér dek, egy más nak gyak ran el lent mon dó
tör té ne ti adat ho má lyo sít ja el, fõ ként Caravolas (2000) ku ta tá sa i ban. 

A hat va nas-het ve nes évek ben még vé gez tek ha té kony sá gi vizs gá la to kat, ame lyek nek
cél ja va la mely mód szer fel sõbb ren dû sé gé nek bi zo nyí tá sa volt. (A nyelv ta ni-for dí tó mód -
szert a kog ni tív mód szer rel ve tet te egy be Scherer és Wertheimer (1964), az audioling -
vális mód sze re ket a kog ni tív mód sze rek kel pe dig Smith (Penn syl vania Pro ject, 1970).
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Ha son ló kom pa ra tív vizs gá lat volt a The GUME Pro ject, ame lyet a svéd or szá gi is ko lai
és fel nõtt ok ta tás ban foly tat tak (Levin, 1972). Arra az idõ szak ra es nek per sze ezek a vizs -
gá la tok, ami kor a nyelv pe da gó gi ai ku ta tá sok azért sza po rod tak meg, mert a ha té kony -
ság vizs gá la tok iga zo lá sát a vi rág ko rát élõ diszk rét pon tos tesz te lés ma te ma ti kai-sta tisz ti -
kai bi zo nyí té ka i tól re mél ték. Mon da nunk sem kell, hogy ezek a mé ré sek szig ni fi kán san
egyik mód szer fel sõbb ren dû sé gét sem bi zo nyí tot ták. Nem is bi zo nyít hat ták, hi szen az
össze ha son lí tott je len sé gek túl zot tan komp lex jel le gû ek (túl sok a le het sé ges vál to zó),
vagy ma gá nak az össze vet he tõ ség nek a kri té ri u mai is hi á nyoz tak. Ér dek fe szí tõ, bár egy -
mást gyak ran át fe dõ ele me ket vizs gál Bosco és di Pietro (1970) elem zé se, akik ti zen egy
pszi cho ló gi ai, il let ve nyel vé sze ti al ter na tí va tük ré ben ele mez tek né hány mód szert. Ha -
son ló elem zést ké szí tett Krashen és Seliger (1975), akik nek al ter na tí vái fõ ként a tan -
anyag-el ren de zés re és a ta ní tá si stí lus ra vo nat koz tak. Tu do má nyos ér te lem ben vett
 hatékonysági vizs gá lat ra nem is vál lal ko zik ma nap ság sen ki, és nem csak a tech ni kai ne -
héz sé gek mi att, ha nem azért is, mert ez a faj ta kér dés fel ve tés el avult nak tû nik. Az az elv
azon ban mind má ig ér vé nyes, hogy a mód sze rek össze ha son lí tá sa ré vén olyan fel is me ré -
sek hez jut ha tunk, ame lyek a mód sze rek egy más utá ni tár gya lá sa so rán ko ránt sem nyil -
ván va lók. A kü lön fé le mód sze rek ki sze me lé se, vá lo ga tá sa da cá ra a kö tet ben ed dig be -
mu ta tott tör té ne ti anyag en cik lo pé di kus jel le gû, és kel lõ mennyi sé gû em pi ri kus anya got
szol gál tat egy olyan össze ve tés hez, amely ben egy egy sé ges nó men kla tú ra alap ján a
mód sze rek sa já tos sá gai gra fi ku san is meg je le nít he tõ ek. Az itt kö vet ke zõ több té nye zõs
egy be ve tõ vizs gá lat nem csak egy-egy mód szer áb rá zo lá sát te szi te hát le he tõ vé, ha nem
meg vi lá gít ja az adott nyelv ta ní tá si el mé let vagy mód szer leg fõbb moz za na ta it.

2.1. A tényezõk kiválasztása

A nyelv ta ní tás tör té ne te, a kor társ gya kor lat, va la mint a ha gyo má nyo kat és a nor má -
kat be mu ta tó stan dard mód szer tan ok azt ta nú sít ják, hogy a nyelv ta ní tás sar ka la tos kér -
dé sei a kö vet ke zõ fõbb té ma kö rök be cso por to sít ha tók:

• a nyelv ta ní tás alap ve tõ prob lé má i nak köre (az anya nyelv hasz ná la tá nak mér té ke;
tu da tos ság és ösz tö nös ség ará nya; a for mák, il let ve a funk ci ók pri má tu sa stb.);

• a nyel vi tar ta lom meg ra ga dá sa (a ki ej tés, a nyelv tan, a szó kincs és a nyelv hasz ná lat
ta ní tá sá nak ará nyai);

• a kü lön fé le kész sé gek ta ní tá sá nak ará nyai a ta ní tás ban (hal lás, be széd, ol va sás,
írás, for dí tás, tol má cso lás);

• a nyelv ta ní tá si szin tek prob le ma ti ká ja (alap, kö zép, fel sõ vagy más cso por to sí tá sok);
• a di dak ti kai meg ol dá sok köre (ta ní tá si stí lus, cso port bon tás, a hi ba ja ví tás mér té -

ke, az ér té ke lés jel le ge stb.);
• az adott nyelv ta ní tás po li ti kai, gaz da sá gi, kul tu rá lis hát te re (kul tu rá lis és mû ve lõ -

dé si cé lok ará nya, a ta ní tás ob jek tív fel tét ele i nek biz to sí tá sa stb.).

Az elem zés át te kint he tõ sé ge cél já ból az elem zé si min ták ba csak a leg fon to sabb té -
nye zõk ke rül tek be. A ki sze melt ti zen há rom té nye zõ az alap prob lé mák, a nyel vi tar ta -
lom meg ra ga dá sa, a kész sé gek ará nyai, a ta ní tá si stí lus és a vissza csa to lás té ma kö re i bõl
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szár ma zik. Mint ahogy azt a ská lán fel tün te tett +(plusz) és – (mí nusz) je lek mu tat ják, ál -
ta lá ban min den ská la azt áb rá zol ja, hogy a vizs gált je len ség az adott mód szer tény le ges
gya kor la tá ban mi lyen arány ban van je len (ha pl. egy mód szer [di rekt] arra tö rek szik,
hogy a ta ní tás ból az anya nyel vet ki re kessze, ak kor ez a mód szer az anya nyelv hasz ná la ta
el ne ve zé sû ská lán a – [mí nusz] vég pont nál he lyez ke dik el). A ská lán fel vett ér té kek alap -
ja a má so dik, har ma dik és ne gye dik fe je zet tör té ne ti le írá sa i ból ki tet szõ arány. A ti zen -
há rom ská la egy áb rán tör té nõ be mu ta tá sa vi zu á li san is ér zé kel he tõ vé te szi egy-egy
mód szer jel le gét. Nem mé rés rõl van te hát szó, ha nem a gya kor lat ból le szûr he tõ ará nyok
szem lél te tésérõl. 

A ská lá kon hasz nált be tû rö vi dí té sek a tár gyalt ti zen két tör té ne ti mód szer kez dõ be tûi:

NYF = nyelv ta ni-for dí tó AL = audiolingvális CS = cse le ked te tõ
D = di rekt AV = au di o vi zu á lis SZ = szuggesztopédia
O = ol vas ta tó K = kog ni tív N = néma
I = in ten zív T = ta nács ko zó KOMM = kom mu ni ka tív

2.1.1. Az anyanyelv használata

A ská la bal ol da li, te hát igen lõ vég pont ja az anya nyelv bõl való ki in du lás, az anya -
nyelv re való tá masz ko dás igé nyét je len ti. Át la gos ez az arány, ha az adott mód szer nem
hang sú lyoz za, de nem is tilt ja az anya nyelv hasz ná la tát; míg a jobb ol da li, va gyis a ta ga dó
szél sõ ség az anya nyelv tel jes ki zá rá sá ra való tö rek vést je len ti.

2.1.2. A tudatosság mértéke

Ez a ka te gó ria nem a ta nít va ta nu lás és az el sa já tí tás szem be ál lí tá sa, ha nem az adott
nyelv ben tény le ge sen tu da to sít ha tó és a nyelv ta ní tás so rán tény le ge sen tu da to sí tott nyel -
vi je len sé gek ará nya (tu da to sít ha tó nak olyan nyel vi je len sé ge ket te kint he tünk, ame lyek
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18. ábra: Az anya nyelv hasz ná la ta

19. ábra: Tu da tos ság
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va la mi lyen sza bály sze rû ség for má já ban fel ír ha tók). E ská la egyik vég pont já ban a sza bá -
lyok fel tá rá sa, tu da to sí tá sa és/vagy be vé sé se a jel lem zõ, míg a má sik vég pont ban a kog ni -
tív úton fel tár ha tó össze füg gé sek tel jes el tit ko lá sa.

2.1.3. A nyelvi elemek izoláltsága

E ská la két vég pont já ban a meg ta ní tan dó nyel vi anyag leg ap róbb ele mek re tör té nõ
le bon tá sa áll szem ben a nyelv nem elem zett, töm bök ben tör té nõ ta ní tá sá val. Va ló já ban
e ská la azt is ér zé kel tet ni kí ván ja, hogy egy adott mód szer az ele mez he tõ ség ked vé ért
mi lyen mér ték ben ra gad ja ki a cél nyelv egyes je len sé ge it ter mé sze tes kör nye ze tük bõl.
Meg jegy zen dõ, hogy ez a jel leg ze tes ség vi szony lag tág el mé le ti ka te gó ri ák fel szí ni je gye.
A kö vet ke zõ el len tét pár ok jö het nek még szá mí tás ba: ana li ti kus-szin te ti kus; elem zõ-
 egész le ges; formacentrikus-funkciócentrikus; kódcentrikus-kommunikációcentrikus.
Mint lát ha tó, a fel so rolt ka te gó ri ák a ta ní tan dó nyelv je len sé ge it csak ár nya la tok ban el -
té rõ szem szög bõl vizs gál va, egy más sal szinonimikus rend ben áll nak.

2.1.4. A kiejtés tanításának mértéke

Mód szer ta ni okok ból min den több té nye zõs elem zés nek tö re ked nie kell arra, hogy a
fel vett té nye zõk nagy já ból egy for ma sú lyú ak, egy for ma fon tos sá gú ak le gye nek. Az itt
kö vet ke zõ négy té nye zõ a ko ráb ban tár gyal tak hoz ké pest (pl. tu da tos ság), nemkü lön ben 
az õket kö ve tõk höz ké pest (pl. kész ség ará nyok) túl zot tan el ap ró zó nak hat. Hogy az ará -
nyok még is így he lye sek, arra az a ma gya rá zat, hogy a nyelv ta ní tás/ta nu lás spe ci fi ku ma i -
nak dön tõ több sé ge ab ból a tény bõl ered, hogy a fo lya mat nak nem csak kö ze ge és esz kö -
ze, ha nem cél ja is a nyelv: így a nyel vi tar ta lom meg ra ga dá sá nak mi ként je nem csak
egy sze rû en egy le het sé ges mód szer ta ni vá lasz sor, ha nem a mód szer lé nye gét és jel leg ze -
tes sé ge it egy aránt ex po ná ló meg ol dá sok rend sze re.

Ez a ka te gó ria a nyel vi tar ta lom meg ra ga dá sán be lül a hang zás hû ség ki ala kí tá sá ra
for dí tott mun ka mennyi sé get, il let ve az en nek tu laj do ní tott fon tos sá got je len ti. Az utób -
bi ak kor szél sõ sé ge sen po zi tív, ha a hang súly ok okoz ta di na mi kát és az in to ná ció ál tal ki -
vál tott dal la mo kat egy ér tel mû en sze man ti kai igé nyû ka te gó ri a ként ke zel jük.
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20. ábra: A nyel vi ele mek izo lált sá ga

21. ábra: Ki ej tés
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2.1.5. A nyelvtan tanításának mértéke

A mor fo ló gia és a szin ta xis együt tes ará nya i nak mér té ké rõl van szó, ar ról a sze rep rõl, 
ame lyet a nyelv struk tú rák ban való fel ír ha tó sá ga, ezek mû kö dé se, a nyelv szó szer ke -
zet-mon dat szin tû fi zi o ló gi á ja az adott nyelv ta ní tá si kon cep ci ó ban be tölt.

2.1.6. A szókincs tanításának mértéke

Ez a ka te gó ria eb ben a vizs gá lat ban dön tõ en a sze man ti kai egy sé gek szá mát je len ti,
így a sza vak szemantizálására for dí tott el já rá sok ará nya it, il let ve a sze man ti kai hû ség
prob lé má ját nem ké pes ér zé kel tet ni.

2.1.7. A nyelvhasználat tanításának arányai

Ez a ka te gó ria vul gá ri san a „mire le het hasz nál ni a nyel vi for má kat?” prob le ma ti ka
sú lyát és ará nya it vizs gál ja a nyelv ta ní tá si fo lya mat ban. Dön tõ en a nyel vi funk ci ók ról és
a mon da ton túli je len tés ér zé kel te té sé rõl van szó. A po zi tív vég pont a kultúrspecifikus
„for ga tó könyv” fel épí té sé vel a prag ma ti kai je len tés tu da to sí tá sá nak fon tos sá gá ra utal.
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22. ábra: Nyelv tan

23. ábra: Szókincs

24. ábra: Nyelv hasz ná lat
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2.1.8. Az összes alapkészség tanításának arányai

A ha gyo má nyos négy alap kész ség (hal lás, be széd, ol va sás, írás) ta ní tá sá nak ará nyos -
sá gá ról, il let ve el len ke zõ vég let ben egyet len kész ség ki vá lasz tá sá ról és an nak fej lesz té sé -
rõl van szó.

2.1.9. A fordítás szerepe

Ez a ka te gó ria a je len vizs gá lat ban fõ ként a for dí tás mint esz köz ará nya it ér zé kel te ti,
va gyis a for dí tást mint mód szer ta ni fo gást mu tat ja be, szem ben a for dí tás mint komp lex
nyel vi kész ség cél jel le gé vel.

2.1.10. A vezetettség foka

Ez a ka te gó ria a köz vet len ta ná ri irá nyí tás mér té két, il let ve a tel je sen sza ba don vég -
zett mun ka ará nyát igyek szik be mu tat ni, de nem azo nos a ta nár cent ri kus ság-di ák cent ri -
kus ság szél sõ sé ge i vel. In kább azt mu tat ja, hogy egy adott mód szer el já rá sa i ban mennyi -
re au tok ra ta, mennyi re pa ran cso ló jel le gû a di á kok szá má ra.
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25. ábra: Összes alap kész ség

26. ábra: For dí tás

27. ábra: Ve ze tett ség
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2.1.11. A frontális munka aránya

E ka te gó ria egyik vég le té ben az ál lan dó fron tá lis mun ka, má sik vég le té ben az egyé ni
fog lal ko zás sze re pel, kö zép sõ ré gi ó i ban pe dig a kü lön fé le cso port-, il let ve pár mun ka.

2.1.12. A hibajavítás mértéke

Ez a ka te gó ria szél sõ sé gek ként a hi bák azon na li ki ja ví tá sát és tu da to sí tá sát, il let ve a
hi bák meg tû ré sét mu tat ja, füg get le nül a hi ba ja ví tás tech ni ká i tól.

2.1.13. Az értékelés gyakorisága

Eb ben a ka te gó ri á ban fõ ként a for má lis, tel je sít mény mé rõ, tel je sít ményt tu da to sí tó,
ál lan dó és rend sze res ér té ke lést te kint het jük az egyik vég let nek, a nem min dig tu da to sí -
tott, de gya ko ri vissza csa to lást, il let ve a fej lett ön ér té ke lést az át la gos nak, és a tu da tos
vissza csa to lás tel jes hi á nyát a ne ga tív szél sõ ség nek.

Bár a fen ti ská lák már ér zé kel te tik az egyes mód sze rek szél sõ sé ge it, a mód sze rek ha -
son ló sá ga it, il let ve el len té te it az ez után kö vet ke zõ áb rák sok kal job ban ki fe je zik (lásd
31–37. áb rák).
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29. ábra: A hi ba ja ví tás mér té ke

30. ábra: Az ér té ke lés gya ko ri sá ga

28. ábra: Fron tá lis ta ní tás
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2.2. A történeti módszerek grafikus ábrázolása

A tör té ne ti mód sze rek gra fi kus áb rá zo lá sá nak a lé nye ge az, hogy az elõ zõ fe je zet ben
tár gyalt ti zen há rom té nye zõ se gít sé gé vel vi zu á li san is ér zé kel he tõ vé te szi egy adott mód -
szer pro fil ját a po la ri zált ság olyan me zõ i ben, ame lyek nek vég pont ja it nem egy-egy mód -
szer sze szé lye váj ta ki. Ezek a dichotómiák (pl. tu da tos ság-ösz tö nös ség) ma gá nak a
nyelv nek, a nyelv ta nu lás nak, il let ve a nyel vet pro du ká ló és ta nu lás ra ké pes em ber nek el -
ide ge nít he tet len sa já tos sá gai. Nem vé let len, hogy szá mos be mu ta tott té nye zõnk köz vet -
ve össze füg gés be hoz ha tó nyel vünk és gon dol ko dá sunk bi o ló gi ai hor do zó já nak: az em -
be ri agy nak ket tõs fel épí tett sé gé vel (jobb és bal fél te ke). Ezek nek az össze füg gé sek nek a 
ku ta tá sa nem tár gya e könyv nek, fon tos vi szont meg je gyez ni, hogy a táb lá za tok ban lát -
ha tó + (plusz), il let ve – (mí nusz) je lek to vább ra is a vizs gált té nye zõ meg lé té re vagy hi á -
nyá ra utal nak, és nem je len te nek ér ték íté le tet. Nem je lent ez ér ték íté le tet még ak kor
sem, ha a  je len leg di va tos nyelv ta ní tá si tren dek in kább a jobb ol dal irá nyá ba húz nak. A
cél te hát egy adott mód szer szem lél te té se, lát ta tá sa, más mód sze rek kel való szem be ál lí -
tá sa, ami újabb ta nul sá gok le vo ná sát te szi le he tõ vé.

A 31. ábra a nyelv ta ni-for dí tó és a di rekt mód szert áb rá zol ja. Meg jegy zen dõ, hogy a
re form mód sze rek bõl ki ala kult ter mé sze tes di rekt mód szert mu tat ja és nem a ké sõb bi
mér sé kelt (orá lis) di rekt mód szert, mert el len té te ik így szem be tû nõb bek.

228

31. ábra: A nyelv ta ni-for dí tó és a di rekt mód szer
egy be ve té se
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A 32. áb rán együtt sze re pel az ol vas ta tó, az in ten zív és az au di o vi zu á lis mód szer. Bár
kro no ló gi a i lag az audiolingvális kö vet ke zett vol na az au di o vi zu á lis he lyett, de éssze -
rûbb nek lát szott az audiolingvális mód szert a kog ni tív mód szer rel együtt be mu tat ni. Fel -
tû nõ je len ség az au di o vi zu á lis mód szer vi szony la gos ki egyen sú lyo zott sá ga.

A 33. ábra az audiolingvális és a kog ni tív mód szer egy be ve té sét áb rá zol ja. Bár va ló -
ban je len tõs el len té te ket mu tat nak, he lyen kén ti pár hu za mos le fu tá suk jól ér zé kel te ti,
hogy mi ként vál hat mind ket tõ – mint kódcentrikus mód sze rek – a nyolc va nas évek
kommunikációcentrikus mód sze re i nek el len té té vé.

A 34. ábra együtt áb rá zol ja a nyolc va nas évek pszi cho lo gi zá ló, a diák sze mé lyi sé gét
kö zép pont ba ál lí tó mód sze re it. Jobb ra to ló dott sá guk jól ér zé kel te ti e mód sze rek egész -
le ges ség re, ösz tö nös ség re, kom mu ni ká ci ó ra való tö rek vé sét, de a vi szony lag cse kély cél -
ki tû zé se ket is.

A 35. ábra egye dül a kom mu ni ka tív mód szert áb rá zol ja, és lát vá nyo san ér zé kel te ti,
hogy mi ként pró bál ja ez a mód szer össze egyez tet ni a nyel vi kor rekt sé get a kom mu ni ká -
ció ké pes ség gel (lásd osz cil lá lás), nem kü lön ben a „puha” is ko la el ve i vel. Te kint ve, hogy
a kom mu ni ka tív mód szer nap ja ink leg di va to sabb irány za ta, más mód sze rek kel való egy -
be ve té se nem lát szott ér dek te len nek.

A 36. ábra a kom mu ni ka tív mód szer rel leg in kább el len té tes (leg in kább kódcent -
rikus) mód sze re ket veti egy be, ne ve ze te sen a nyelv ta ni-for dí tó és az audiolingvális mód -
sze re ket. 
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32. ábra: Az ol vas ta tó, az in ten zív és az au di o vi zu á lis
mód sze rek egy be ve té se
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33. ábra: Az audiolingvális és a
kog ni tív mód sze rek egy be ve té se

34. ábra: A pszi cho lo gi zá ló mód -
sze rek egy be ve té se
(szuggesztopédia, ta nács ko zó, cse -
le ked te tõ és néma mód szer)
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35. ábra: A kom mu ni ka tív nyelv ta -
ní tás

36. ábra: A kom mu ni ka tív meg kö -
ze lí tés egy be ve té se a nyelv ta ni-for -
dí tó és az audiolingvális mód szer -
rel
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A 37. ábra a kom mu ni ka tív mód szert a hoz zá leg in kább ha son ló di rekt mód szer rel
veti egy be. Tör té ne ti szem pont ból nem meg le põ ez a ha son ló ság, hi szen a di rekt mód -
szer leg gaz da gabb vál to za tai min dig Ang li á ban (il let ve az an gol me to di ká ból ki in dulva)
vol tak a leg erõ seb bek, és ugyan ez az or szág a kom mu ni ka tív meg kö ze lí tés szü lõ he lye is.
Más fe lõl di dak ti kai szük ség sze rû ség, hogy az anya or szág ok ban a kom mu ni ka tív (jel le -
gû) meg kö ze lí tés do mi nál, hi szen a be áram ló ál kez dõk, a mul ti na ci o ná lis osz tá lyok
olyan kom mu ni ka tív hely ze te ket te rem te nek, ame lyek ben a kom mu ni ka tív ne héz sé gek
(fõ ként a kul tu rá lis és szo ci o ló gi ai hát tér el té ré se i nek) le küz dé se sok kal bo nyo lul tabb
mód szer ta ni fel adat, mint egy-egy kö rül ír ha tó nyel vi al go rit mus el sa já tít ta tá sa.

2.3. Az egybevetõ táblázatok

Az össze fog la ló táb lá za tok nem csak a nyelv ta ní tás tör té ne té nek mód sze re it tet ték
lát ha tó vá, ha nem a ben nük rej lõ ará nyo kat vagy arány ta lan sá go kat is. Nyil ván va ló, hogy
mi nél több bal ol da li ele me van egy mód szer nek, an nál erõ tel jes eb ben tá masz ko dik az
anya nyelv szû rõ jé re, a nyelv mik ro szko pi kus szin tig le bon tott, meg ér tett, majd fel épí te ni 
kí vánt ele me i re. Ez zel szem ben a jobb ra to ló dott ság az egész le ges ség re, kom mu ni ká ció -
ké pes ség re való tö rek vést je len ti, az el sa já tít ha tó ság ösz tö nös, be le élé ses ala pú út ja it.
Alig ha ke rül he ti el fi gyel mün ket, hogy a bal és jobb ol dal nak ez a ket tõs sé ge szin te tér -
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37. ábra: A kom mu ni ka tív meg kö ze lí tés egy be ve té se
a di rekt mód szer rel

Anyanyelv használata

Tudatosság

Kiejtés

Nyelvtan

Szókincs

Nyelvhasználat

Összes alapkészségek

Fordítás

Vezetettség

Értékelés gyakorisága

Frontális tanítás

Hibajavítás mértéke

Nyelvi elemek

izoláltsága

KOMM D

KOMM D

+ Maximális Átlagos Minimális –



kép sze rû en raj zol ja ki mind azt, amit a mo dern agy fi zi o ló gia bal, il let ve jobb fél te ké re tá -
masz ko dó ta nu lás nak ne vez. Az eb bõl kö vet ke zõ ta nul sá gok bon col ga tá sa, va la mint
újabb spe ku la tív mód sze rek fel ál lí tá sa to váb bi ku ta tá sok ki in du ló pont ja le het.

A bal- és jobb ol da li ság nak ezek a gra fi kai me zõi azon ban egy más faj ta ér tel me zést is
le he tõ vé tesz nek. Nyil ván va ló, hogy az olyan nyelv ta ní tá si mód szer, amely a nyel vi tar ta -
lom meg ra ga dá sá nak min den te rü le tén (ki ej tés, nyelv tan, szó kincs, nyelv hasz ná lat) a le -
he tõ leg töb bet igyek szik el ér ni, ugyan ak kor min den kész sé get egy for mán hang sú lyoz,
sõt a komp lex kész sé gek (for dí tás, tol má cso lás) ki fej lesz té sét is cé lul tûzi ki, az ma xi ma -
lis ta. Ha mind eh hez a tu da tos ság el vá rá sa, va la mint vissza csa to lás ként gya ko ri, szi go rú,
eset leg fe nye ge tõ ér té ke lés kap cso ló dik, ak kor a szó ban for gó mód szert va ló ság gal kö -
ve te lõ zõ nek nyil vá nít hat juk. Po zi tív eset ben az igé nyek és az ará nyok ér zé keny egyen -
súly ban tar tá sá val (mo ti vált ság mint kö ve tel mény; nyelv ta nu lá si si ker él mény mint be tel -
je sü lés) egy ilyen „kö ve te lõ zõ rend szer ben” alig ha nem a si ke res, in ten zív nyelv ta nu lás
ana tó mi á ja rej lik. Ugyan ezen té nye zõk nek nem meg fe le lõ, arány ta lan túl haj szo lá sa
azon ban olyan nem kí vánt ered mé nyek hez ve zet het, ame lyek ezt a ma xi ma liz must a for -
má lis kép zés sel ro ko nít ják, amely kész ség szer zõ tárgy ese té ben vég ze tes hiba (a nyelvrõl, 
de nem a nyel vet ta nu lók ról van szó). Eb ben az ér tel me zés ben te hát a bal ol da li ság ma xi -
má lis cél ki tû zé se ket és a di á kok ma xi má lis „le ter he lé sét” je len ti, szem ben a jobb ol da li -
ság minimálprogramjaival. Ez az ér tel me zés ab ban a meg vi lá gí tás ban vá lik ér dek fe szí tõ -
vé, ame lyet a het ve nes évek pszi cho lo gi zá ló mód sze re i nek ki hí vá sa je lent, va ló já ban
min den olyan je len ség gel szem ben, amely a nyelv ta ní tás ban túl zot tan tananyag cent -
rikus, vagy a sze mé lyi ség szá má ra túl zot tan meg ter he lõ. (Így némi ma gya rá za tot ka punk
arra is, hogy mi ért di va tos a nyelv ta nu lá si minimálprogram: bár ki sebb a be fek te tés és ki -
sebb az ered mény, de könnyeb ben el ér he tõ a si ker. Az itt vizs gált mód sze rek kö zül
pédául ma xi ma lis tá nak te kint het jük az audiolingvális mód szert, és minimálprogramnak
a cse le ked te tõ mód szert.)

Az egy be ve tõ áb rák leg fõbb eré nye az, hogy lát tat ni ké pe sek azo kat az el len té te ket,
ame lyek nek egy más el len fe szü lé se az adott tör té ne ti mód sze rek ben a fej lõ dés moz ga tó -
ru gó já vá vált. Már a tör té ne ti le írá sok so rán si ke rült ki mu tat ni az el len té tek ben való fej -
lõ dés té nyét (lásd az óko ri és a kö zép ko ri, il let ve a re ne szánsz és 17–18. szá za di nyelv ta -
ní tás szem be ál lí tá sát).

A 19. szá zad vé gé tõl mind a tár sa dal mi igény, mind a fel hasz ná lók sze mé lyi sé ge
olyan se bes ség gel vál to zik, hogy – kö vet kez mé nye sen – a mód sze rek vál to zá sa is ha tá ro -
zot tan fel gyor sul. A mo dern nyelv ta ní tá si mód sze rek négy na gyobb hul lám ban tö ké le te -
sed tek, és e vál to zá sok mé lyén, mint in dí ték, ál ta lá ban két mód szer vagy mód szer cso port 
szem be ál lí tá sa mu tat ha tó ki. Az elsõ hul lá mot a nyelv ta ni-for dí tó és a di rekt mód sze rek
el len té te kel tet te, a má so di kat a men ta lis ta mód sze rek szem be for du lá sa a behaviourista 
mód sze rek kel, a har ma di kat a hu ma nisz ti kus, pszi cho lo gi zá ló, sze mé lyi ség vé dõ mód -
sze rek lá za dá sa a tan anyag-cent ri kus ság és a zárt is ko la el len, a ne gye dik pe dig a kom -
mu ni ka tív meg kö ze lí tés ki hí vá sa min den ko ráb bi kód va gyis formacentrikus mód szer rel
szem ben. A szél sõ sé ges mód sze rek ál tal szét fe szí tett egyen sú lyi hely ze tek ter mé sze te -
sen elõbb-utóbb vissza áll nak, és ép pen ezek ben a vissza ál ló ágak ban ke let kez nek a leg -
ki egyen sú lyo zot tabb mód sze rek. Ilyen fej lõ dés ered mé nye pél dá ul a nyelv ta ni-for dí tó és 
a di rekt mód szer össze csa pá sa után a mér sé kelt di rekt mód szer ki ala ku lá sa, il let ve a
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behaviourista és men ta lis ta össze csa pást kö ve tõ en a hat va nas évek vé gé nek szituatív
mód sze rei. Nem kö te le zõ, hogy egy adott or szág nyelv ta ní tá sa min den le het sé ges fá zist
vé gig jár jon. Ná lunk pél dá ul szá mos szél sõ ség tõl kí mél te meg an nak ide jén a honi me to -
di kát a mér sé kelt di rekt re em lé kez te tõ ún. kom bi nált mód szer, amely ké sõbb vi szony lag
prob lé ma men te sen csú szott át az au di o vi zu á lis mód sze rek be. An nál ne he zebb dol guk
volt a kom mu ni ka tív el kép ze lé sek nek, hi szen a ma gyar or szá gi nyelv ta ní tás osz tály ter mi
gya kor la tá ban a nyelv ta ni-for dí tó és az audiolingvális mód sze rek fo gá sai tö ret le nül él tek 
to vább.

* * *

A mód sze rek vál to zá sa i ról szó ló fe je ze tünk ben – a nyelv pe da gó gi ai komparatisztika
se gít sé gé vel – a nyelv ta ní tás-tör té net je len leg leg is mer tebb mód sze re it ve tet tük egy be
szem lél te tés cél já ból. A gra fi kai áb rá zo lás le he tõ vé tet te, hogy a mo no grá fia szö ve gé ben 
en cik lo pé di kus igénnyel le írt mód sze re ket vi zu á li san is meg je le nít sük. Ez zel bi zo nyos
for du ló pont hoz ér kez tünk el a könyv ben: le vet het jük ugyan is azt a ne héz hû sé get, ame -
lyet a mód sze rek ma ra dék ta lan és pon tos be mu ta tá sá nak kö te le zett sé ge rótt ránk. Kész
a lel tár, le het vá lo gat ni. Töb bé-ke vés bé le íra tott az a ha gyo mány, amely re a je len s a jö -
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38. ábra: A nyelv ta ní tá si el kép ze lé sek vál to zá sai a nyelv ta ní tás alap ve tõ
di lem mái szem pont já ból
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ven dõ ta ná rai tá masz kod hat nak, ame lyet majd egyé ni sé gük kel gaz da gít hat nak. Et tõl
kezd ve el vár hat juk, hogy nyelv ta ná ra ink bú csút int se nek az ösz tö nös ség sö tét kor sza ka i -
nak, és ta ní tá su kat büsz ke kre a ti vi tás sal a nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság szint jé re emel jék.
Csak ilyen di men zi ó ban ér tel mes a nyelv ta ní tás tör té ne té nek me to di kai kész ség szin tû
is me re te, amely szük sé ges, de nem elég sé ges fel té te le a kor sze rû nyelv ta ná ri szem lé let, a 
kor sze rû nyelv ta ná ri tu dat lét re ho zá sá nak. Cél kép ze tünk – a he lyes gya kor lat ki ala kí tá -
sa ér de ké ben – az el en ged he tet le nül szük sé ges nyelv pe da gó gia tu da tos ság.

3. Nyelvpedagógiai tudatosság

A ne ve lés 21. szá za di cél kép ze tei kü lön fé le kom pe ten ci ák fej lesz té sé re irá nyul nak
(vö. Nagy, 2000). A nyelv ta ní tás cél kép ze te: a nyelv tu dás tör té ne ti leg vál to zó kép let
ugyan, de leg jobb le írá sai sze rint kü lön fé le kom pe ten ci ák egy be fo nó dá sá ból áll. A cé -
lok hoz ve ze tõ út ki mun ká lá sa – mint leg ne me sebb pe da gó gi ai fel adat – szé les körû fel -
ké szült sé get igé nyel. Hosszú távú cé lok el éré sé hez nem ele gen dõ az egy-egy tan anyag ba
szo rí tott vagy a he lyi tan ter vek ál tal dik tált, il let ve az osz tály ter mi kö rül mé nyek kény sze -
ré re ki ala kult me to di kai (osz tály ter mi KRESZ) szin tû tu da tos ság. A hosszú távú cél ki -
tû zé sek el éré sé hez a ta ní tá si cé lok egé szét meg ha tá ro zó, hu za mo san és tar tal ma san
ural ko dó szem lé let mód ra van szük ség, ame lyet ese tünk ben nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság -
nak ne vez he tünk. A nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság sza bad ság fo kot je lent, amely nek fel té -
te le és meg ha tá ro zó ja a szak tu dás mély sé ge. Az vi szont nyelv ta ní tás-tör té ne ti, tan terv el -
mé le ti, nyelv me to di kai, mé rés- és ér té ke lés el mé le ti is me re te ken ala pu ló gya kor la ti
al kal ma zá so kat je lent, amely a vissza csa to lás se gít sé gé vel, fo lya ma tos dön té sek ered mé -
nye ként rend szer sze rû en ké pes fenn tar ta ni a he lyes gya kor lat mód szer füg gõ, il let ve
mód sze rek tõl füg get len ele me i nek ará nya it. A nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság azt tûzi ki cé -
lul, hogy a gond ja ink ra bí zott po pu lá ci ó ban – a le he tõ leg ma ga sabb szin tû szak mai fel ké -
szült ség se gít sé gé vel – az egyé ni ké pes sé gek op ti mu mát fej lesszük ki di ák ja ink ban,
amely nek ér de ké ben a nyelv pe da gó gi ai el já rá sok in di vi du a li zá lá sát, éssze rû dif fe ren ci á -
lá sát is ké pe sek va gyunk meg ol da ni. Mi ként le het ezt a célt el ér ni?

A nyelv ta ní tás két és fél ezer éves tör té ne te azt bi zo nyít ja, hogy a mód sze rek örö kös
vál ta ko zá sa el le né re a nyelv ta ní tás mód szer ta ni fegy ver tá ra, az öt let test alap já ban véve
vál to zat lan. Min den mód szer bi zo nyos ér te lem ben be szû kü lést je lent, mert eb bõl az öt -
let test bõl va la mit ki emel, ugyan ak kor más te rü le te ket el ha nya gol: a mód sze rek te hát az
öt let tes ten be lü li ará nyok vál to zá sát je len tik. Bár egy adott nyelv ta nu lá si hely zet ben a
tá gabb ér te lem ben vett pe da gó gi ai hely zet min den elõz mé nye, az em be ri té nye zõk (ta -
nár, diák) „elõ é le te”, ké pes ség szint jei mér he tõ ek vagy le ír ha tó ak, a nyelv ta nu lás ki me -
ne te le leg fel jebb jó sol ha tó; az vi szont két ség te len, hogy bár mely hely zet a vi szony la gos
tel jes ség igé nyé vel lép fel, amely nek összes prob lé má ját egyet len, ha gyo má nyos ér te -
lem ben vett mód szer (amely nem tel jes ség) alig ha ké pes meg ol da ni. Mi vel egyet len uni -
ver zá lis mód szer sem lé te zik, a meg ol dás több mód szer egé szé nek vagy funk ci o ná li san
ér tel mes ele me i nek egy ide jû vagy egy más utá ni al kal ma zá sa.
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A mód sze rek egy be ve tõ vizs gá la ta so rán az is ki de rült, hogy a nyelv ta ní tá si mód szer
nem egy sze rû en egy meg ha tá ro zott cél ér de ké ben mû kö dõ di dak ti kai rend szer, ha nem
ben ne egy nyelv fi lo zó fi ai és/vagy egy pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai el mé let mun kál, va gyis az
adott mód szer egy nyelv ta ní tá si el mé let gya kor la ti meg va ló su lá sa. Köz is mert, hogy a
mód szer tan tör té net is mer olyan mód szer ré tö mö rült el já rá so kat, ame lyek ben tu do má -
nyo san ke vés sé iga zol ha tó meg ol dá sok hosszú ide ig fenn ma rad tak. Töb ben ezt az zal
ma gya ráz zák, hogy egy adott tan anyag rend szer di dak ti kai fe gyel me, pél dá ul a ki vá lasz -
tás, a sor ren di ség, a fo ko za tos ság be tar tá sa, az osz tály mun ka kontrolláltsági fo ká nak a
meg ha tá ro zott sá ga, a vissza csa to lás gya ko ri sá ga hosszú ide ig élet ben tart hat nak egy
nyelv ta ní tá si kon cep ci ót anél kül, hogy a mé lyeb ben rej lõ té ve dé sek ki de rül het né nek (pl. 
hogy a tan anyag fo ko za tos sá ga va ló já ban nem tu do má nyo san mért fo ko za tos ság volt,
ha nem a ta ná ri ösz tö nön ala pu ló hi po té zis). Megint más vé le mé nyek sze rint a nyelv ta -
nu lás/ta ní tás em be ri té nye zõi (diák, ta nár) erõ sen haj la mo sak az or to do xi á ra: így vál hat
va la mely nyelv ta ní tá si mód szer rí tus sá. Eb bõl pe dig azt a kö vet kez te tést von ják le, hogy
a nyelv ta ní tás mód sze rei – a di vat hul lá mok hoz ha son ló an – haj la mo sak az egyik szél sõ -
ség bõl a má sik ba át len dül ni. Ez a ma gya rá zat alig ha ki elé gí tõ. A tár sa dal mi igé nyek, a
nyelv ta ní tá si cé lok, a szak ma bel sõ éle té nek vál to zá sa in túl me nõ en, a leg mé lyebb rõl
jövõ és egy ben leg sa já to sabb nyelv me to di kai vál to zá sok ma gá ból a nyelv bõl, a nyelv ta -
nu lás ból, va la mint e ket tõt ma gá ban hor do zó, cél ként és esz köz ként egy aránt meg va ló -
sí tó em ber bõl kö vet kez nek. 

A nyelv ta nu lás/ta ní tás egy adott nyelv meg is me ré sé re és el sa já tí tá sá ra irá nyu ló pe da -
gó gi ai fo lya mat. Ez rész le te seb ben az adott nyelv hang anya gá nak, szer ke ze te i nek, mû -
kö dé sé nek és az adott kul tú rá ban egy ér tel mû hasz ná la tá nak a meg ta nu lá sát je len ti.
A nyelv mint a nyelv ta ní tás cél ja, esz kö ze és kö ze ge egy több szö rö sen vé let len sze rû jel -
rend szer, amely bõ sé ge sen tar tal maz ra ci o ná lis és ir ra ci o ná lis ele me ket. A nyel vi is me -
re tek nek, kész sé gek nek és jár tas sá gok nak az a sa já tos össze fo nó dá sa, ame lyet az egyén -
re ve tít ve nyelv tu dás nak ne vez he tünk, mint to ta li tás nem ér he tõ el egyet len mód szer be
zár tan. Más részt: a több fé le ség már ma gá ban a nyelv ben je len van, és csak kö vet kez -
mény, hogy a nyelv egyes ele mei a ta nu lás so rán va la mely mód szer szá má ra job ban fel tá -
rul koz nak, job ban hoz zá fér he tõ vé vál nak.

Már az el sõd le ges nyelv el sa já tí tás ban és ta nu lás ban ösz tö nös és tu da tos moz za na to -
kat fi gyel he tünk meg (ösz tö nös pl. a be széd ér tés és a be széd kész ség ki ala ku lá sa, de az
írás, ol va sás már ta nult kész sé gek). Más fe lõl egy is ko lai hely zet ben a má so dik nyelv ta -
nu lá sa ter vez he tõ (al go rit mu sos) és ke vés sé ma gya ráz ha tó (he u risz ti kus) lé pé sek bõl áll,
mi köz ben maga az el sa já tí tá si fo lya mat sza ka szo san és egye net le nül ha lad elõ re. A ta nu -
lá si fo lya mat ban el sa já tí tan dó is me re tek, kész sé gek, jár tas sá gok per definitionem nyil -
ván va ló vá te szik, hogy a nyelv tu dás egy adott rész te rü le tét egy adott mód szer job ban fej -
leszt he ti, ugyan ak kor az egész re néz vést nem ki zá ró la gos. Nyil ván va ló, hogy min den
olyan mód szer, amely a fo lya ma tos be széd ki ala kí tá sa so rán a tu da tot te her men te sí tõ te -
vé keny ség ben (és csak te vé keny ség ben) lét re jö võ au to ma tiz mu so kat ké pes a szenzomo -
toros ko or di nált ság meg fe le lõ fo ká ra hoz ni, el sõd le ges sé get él vez egy el mél ke dõ, elem -
zõ, fel is me rõ mód szer rel szem ben. A nyelv és a nyelv ta ní tás he te ro gén jel le ge to vább
nö ve li azt a be nyo má sun kat, hogy az eb bõl kö vet ke zõ pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai prob lé -
mák meg ol dá sá ra egyet len mód szer nem ké pes. Ha mind eh hez hoz zá vesszük a nyelv ta -
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nu lás/ta ní tás em be ri té nye zõ it (diák, ta nár), akik e fo lya mat ban sze mé lyi sé gük kel je len -
tõ sen eme lik a ra ci o ná lis és ir ra ci o ná lis je len sé gek hal ma zát, ak kor vi lá gos sá vá lik, hogy
egy adott föld raj zi tér idõ ben, egy konk rét tan anyag el sa já tít ta tá sa so rán mi ként vál hat a
ta nár ne he zen lét re hoz ha tó mód szer ta ni egyen sú lyok pa ti ka mér le gén a mér leg nyel vé -
vé. Eb bõl az is kö vet ke zik, hogy bár mely nyelv ta ní tá si szi tu á ció a kü lö nös szint jén lé te zik,
tisz ta mód sze rek pe dig csak in vitro kép zel he tõk el. Ha vi szont nincs egye dül üd vö zí tõ
mód szer, és tisz ta mód sze rek sin cse nek, ér de mes-e egy ál ta lán fenn tar ta ni egy mód szer -
köz pon tú szem lé le tet a nyelv ta ní tás ban? 

A mo dern nyelv ta nár szak mai mû velt sé gé hez tar to zik, hogy is mer je szak má ja tör té -
ne tét is, és ne ke rül jön olyan ne vet sé ges hely zet be, mint azok, akik két-há rom éven te fel -
fe dez nek egy-egy év szá zad ok óta is mert mód szert. Más vé le mé nyek alap ján ál ta lá no sít -
va: ame lyik szak ma nem is me ri a sa ját tör té ne tét, an nak jö võ je sincs. Köz mon dás sze rû
igaz sá ga ink meg tör het nek a nyelv ta ní tás kor társ gya kor la tá nak ma kacs té nye in: a nyelv -
ta nár ok több sé ge mód sze rek ben gon dol ko dik, mi köz ben a szak ma egé sze „mód sze res
mód szer te len ség”-rõl pa pol: jól hang zó el ne ve zés ez az ösz tö nös ség és a tu dat lan ság el -
lep le zé sé re. A mo dern nyelv ta ní tás el vá rá sa egy olyan in teg rált meg kö ze lí tés, amely lo -
gi kus rend szer be ál lít ja a di dak ti kai dön té sek so ro za tát, ugyan ak kor egy mû kö dõ di -
dak ti kai mo dell ben rög zí ti azo kat a leg fon to sabb moz za na to kat, ahol a nyelv pe da gó gi ai
tu da tos ság ered mé nye ként ho zott dön té sek ér vény re jut hat nak.

4. Rendszerszerûség és nyelvpedagógiai gyakorlat

Szá mos nyelv ta nár ta pasz ta lat ból is mer he ti, hogy még egy jól be vált osz tály ter mi
meg ol dás is (tan anyag+el já rá sok), amely a tény le ges ta ní tás ban a te kin tély és a te het -
ség, a ne ve lé si stí lus és a ta ná ri sze mé lyi ség szín szû rõi sze rint mó do sul hat, igen gyak ran
fél re sik lik, zsák ut cá ba jut. Va la mi kép pen a di dak ti kai meg ol dá sok már nem tük rö zik az
ere de ti leg vál lalt cé lo kat, hût len né vál tak a vá lasz tott tan anyag hoz, a di á kok igé nye i hez,
eset leg a ta nár el vá rá sa i hoz ké pest is, több nyi re sze mé lyi vál to zók függ vé nye ként. Nyil -
ván va ló, hogy egyet len kre á ció, egyet len el kép ze lés nem ele gen dõ arra, hogy meg fe lel -
jen min den olyan igény nek, ame lyet kü lön bö zõ korú, ne velt sé gi szin tû, kü lön bö zõ nyel vi 
és kul tu rá lis hát tér rel ren del ke zõ nyelv ta nu lók tá maszt hat nak. Azok a ta ná rok lesz nek
si ke re sek, akik a me net köz ben tá madt ne héz sé gek kel szem ben na gyobb ru gal mas sá got
biz to sí ta nak, akik az el mé le tek igé nyes sé gé vel kö ve tik nyo mon a vál to zá so kat, hogy
majd vál toz ta tá sa ik szak ma i lag iga zol ha tók le gye nek. A mai nyelv pe da gó gia al kal ma zá -
sai már egy olyan vi szony lag jól struk tu rált rend szer ré áll tak össze, amely meg fe le lõ el -
mé le ti ke re tül szol gál ah hoz, hogy a nyelv ta nár el sza kad has son egy-egy mód szer or to do -
xi á já tól, hogy szak tu dá sát a pe da gó gi ai fo lya mat ban in teg rál tan ér vé nye sít se. Eb ben a
rend szer ben egy más tól füg gõ, hi e rar chi kus fel épí té sû dön té si pon tok je lent kez nek: az
ezek re adott vá lasz se gít ab ban, hogy a meg fe le lõ mód szer ta ni meg ol dást vá lasszuk, ami -
kor a nyelv ta nu lá si hely zet nek már min den ele me tisz tá zott. 
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Elõ ször is kor sze rû el já rá sok kal ele mez zük a di á kok nyel vi igé nyét, és a di á kok szük -
ség le te i nek, ké pes sé ge i nek, ta pasz ta la ta i nak meg fe le lõ en jut tat juk õket a kü lön fé le
nyel vi esz kö zökhöz. Eb bõl az is kö vet ke zik, hogy a min den ko ri tan anyag nak meg fe le lõ
el já rá sokat kell majd al kal maz ni (és nem a tan anya go kat kell iga zí ta ni egy ele ve el ren -
delt mód szer hez). Az in teg rált meg kö ze lí tés te hát egy olyan nyelv pe da gó gi ai tu da tos sá -
got té te lez fel, amely se gít ab ban, hogy az ép pen cél ba vett kész ség tõl, a tan anyag tól,
nem kü lön ben a ta nu lás kö rül mé nye i tõl, il let ve a di á kok tól és a ta ná ri egyé ni ség tõl te szi
füg gõ vé azt, hogy egy adott hely zet ben a mû kö dõ rend szer me lyik ha gyo má nyos ér te -
lem ben vett mód szer (vagy egy ed dig még soha nem hal lott nyelv pe da gó gi ai al kal ma zás)
dön tõ lánc szem ét mu tat ja fel sa ját ja ként. Ez a nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság te hát egy el -
mé le ti ke ret, amely ben az adott konk rét nyelv ta ní tá sá nak adott me to di kai ne héz sé gei
az em be ri té nye zõk ja vá ra elv sze rû en meg old ha tók. A rend szer di na mi ká ját és ru gal -
mas sá gát a fo lya ma tos (de nem fel tét lenül for má lis vissza csa to lás) biz to sít ja. A rész cé -
lok hoz ren delt stra té gi ák és a napi meg va ló su lás tak ti kái meg sza ba dít ják a ta nárt (és
véle a ta ní tást) a nyelv ta ní tá si hi tek nek min den olyan me rev kom bi ná ci ó já tól, amely
egyet len szem lé let el túl zá sá ból ered. Ez a tu da tos ság – mint em lí tet tük – sza bad ság fok,
amely a nyelv me to di kai igé nyes ség újabb, ma ga sabb szint jé nek el éré sét te szi le he tõ vé.
Ez a ma ga sabb ren dû ség a nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság se gít sé gé vel jön lét re, az ugyan is
ké pes a nyelv ta ní tás és nyelv ta nu lás összes lé nye ges té nye zõ it vál to zá sa ik ban rend szer -
sze rû en szem lél ni.

Cél sze rû ezen a pon ton a mód szer ta ni dön té sek kör nye ze tét egy mo del lel szem lél tet -
ni (lásd 39. ábra). Szá mos olyan mo dell is mert a szak iro da lom ban, amely meg pró bál ja a
nyelv ta ní tá si hely ze tet tá gabb össze füg gé se ik ben ér tel mez ni. Túl nyo mó több sé gük azon -
ban nem a gya kor lat ból in dul ki, ha nem a ro kon tu do má nyok ból, de duk tív kö vet kez te té -
sek út ján pró bál ja meg ki je löl ni az ide gen nyelv-ta ní tás he lyét. Kö zü lük ki emel ke dik
Mackey mo dell je (nem sa ját köny vé ben, ha nem Jakobovits, 1970: XII), amely nek eré -
nye az, hogy in te rak tív mó don áb rá zol ja a tár sa da lom és a kor mány zat, az ok ta tás po li ti -
ka és a szociokulturális vál to zók sze re pét a nyelv ta nu lá si fo lya mat ban részt ve võk szem -
pont já ból. Hi bá ja a mo dell nek, hogy két szer áb rá zol ja a tan anya got, és ki csit me re ven
vá laszt ja szét a ta nu lá si, il let ve az ok ta tá si ol dalt. Ma már kor sze rût len, hogy a di ák nak
lát ha tó an sem mi köze a mód sze rek, il let ve a tan anyag meg vá lasz tá sá hoz. Strevens
(1977), il let ve Stern (1983: 42) mo dell je egy ti zen két elem bõl álló fo lya mat áb ra, amely -
nek elsõ há rom ele me a ta ní tás kez de mé nye zé sé re, a kö vet ke zõ hat a ta ní tá si szán dék
meg va ló sí tá sá ra és az utol só há rom a ta ní tá si ered mé nyek re vo nat ko zik. Bár Strevens
áb rá zo lá sa a pe da gó gi ai fo lya mat fõbb fá zi sa it jól kö ve ti, be mu ta tá sá ból tel jes mér ték -
ben hi ány zik a ta nár-di ák in ter ak ció, és nincs ki je löl ve a fo lya mat ban a mód szer ta ni dön -
tés he lye sem. Bu dai (1984: 559) mo dell jé nek elõ nye az, hogy igyek szik az ide gen -
nyelv-ok ta tás szin te min den össze füg gé sét fel tár ni, egy szer smind azt is be mu tat ni, hogy
mi lyen sok té nye zõ vel áll össze füg gés ben a me to di ka. Sa ját mo del lem ben arra tö re ked -
tem, hogy kö vet ke ze te seb ben szét vá lasszam a nyelv ta ní tás/ta nu lás ob jek tív fel tét ele it és
szub jek tív té nye zõ it. Egy sor ren di ség fel ál lí tá sá val szem lél tet tem az in teg rált meg kö ze lí -
tés sel kap cso lat ban el mon dot ta kat, amely ek kép pen a mód sze rek kel kap cso la tos dön té -
sek he lyét is pon to san azo no sít ja (lásd apró arab szá mok a 39. ábrában).
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Elsõ lé pés ként a di á kok igé nyé nek, mo ti vált sá gá nak, adott sá ga i nak fi gye lem be vé te -
lé vel cél elem zést vég zünk, hogy meg ál la pít suk: mi lyen nyel vi szük ség le tek ki elé gí té sét
ter ve zi a kur zus.

Má so dik lé pés ként az egyé ni igé nyek és le he tõ sé gek, il let ve a tár sa dal mi igé nyek és
el vá rá sok op ti má lis össze bé kí té sé vel ki je löl jük a cé lo kat.

Har ma dik lé pés ként a ki je lölt cé lok és di á kok (élet kor, érett ség, a ta nu lás tech ni ka
fej lett sé ge, ki tar tás, to le ran cia stb.) is me re té ben, a tény le ges esz köz el lá tott ság fi gye lem -
be vé te lé vel össze ál lít juk a tan anya got.

Ne gye dik lé pés ként a ta nár a cé lok és a di á kok is me re té ben, a tan anyag nak im már
kö ze li von zá sá ban, nem kü lön ben sa ját ta ná ri stí lu sá nak tu da tá ban meg hoz za a meg fe le -
lõ mód szer ta ni dön tést: mi kor, mi lyen lé pést, el já rást, el já rás sort al kal maz az op ti má lis
ered mé nyek el éré se ér de ké ben. Nyil ván va ló, hogy a mód szer rel kap cso la tos dön tés köz -
vet le nül is, de az ered mé nye ken (vagy ered mény te len sé ge ken) át köz vet ve is, vissza hat
az em be ri té nye zõk re: a di ák ra és a ta nár ra (va gyis be zá rul a di dak ti kai kör). A köz tük
lévõ õszin te, konst ruk tív in ter ak ció a meg va ló su lás tar tó pil lé re. Ál ta lá ban egy adott
nyelv ta nu lá si/ta ní tá si fo lya mat so rán az ob jek tív fel té te lek ke vés sé vál toz nak, a mó do sí -
tá sok ra több nyi re az em be ri té nye zõk ben be kö vet ke zõ vál to zá sok mi att ke rül sor. A mo -
del lel áb rá zolt rend szer mû kö dõ ké pes sé gét és ru gal mas sá gát ép pen az bi zo nyít ja, hogy a 
ta nár azon nal vál toz tat hat (kö te les vál toz tat ni) mód szer ta ni dön té se in, amint a nyelv ta -
ní tá si/ta nu lá si fo lya mat irá nyult sá ga a lé nye gi té nye zõk höz ké pest (cé lok, tan anyag,
diák, ta nár, ered mé nyek) tor zu lást mu tat. A mód szer ta ni dön té sek meg ho za ta lá ban se -
gí ti a ta nárt az a ben sõ sé ges kap cso lat (ta nár-di ák in ter ak ció), ame lyet a kö zös mun ka
iránt ér zett fe le lõs ség hat át. A 39. ábra te hát a nyelv ta nu lás/ta ní tás ob jek tív és szub jek tív 
fel tét ele i nek ér zé kel te té sé vel a mód szer ta ni dön té se ket és kör nye ze tü ket szem lél te ti.
Ezen a pon ton vá lik ér tel mes sé a nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság fo gal ma.

A nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság te hát azt je len ti, hogy a nyelv pe da gó gia tel jes tör té ne ti 
és kor társ böl cses sé gé nek tu da tá ban vá lo ga tunk a ren del ke zé sünk re álló szak mai le he -
tõ sé gek kö zül, ame lye ket be lül rõl, a gya kor la ti meg ol dá sok szint jén is is me rünk. Vá lo -
ga tá sunk az adott pe da gó gi ai rend szer hez, ok ta tá si kör nye zet hez al kal maz ko dik, kü lö -
nös te kin tet tel a ta nu lók igé nye i re. Dön té sünk ered mé nye maga a ta ní tá si stí lus, amely a
ta ná ri sza bad ság meg nyil vá nu lá sa. Sza bad ság fok, amely nek fel té te le a nyelv pe da gó gi ai
tu da tos ság.

5. A nyelvtanítás-történet fogalma és helye
a nyelvpedagógiában

A nyelv ta ní tás-tör té net – ne vé bõl kö vet ke zõ en – az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak tör té -
ne té vel fõ ként nyelv pe da gó gi ai, to váb bá ne ve lés- és mû ve lõ dés tör té ne ti szem pont ból
fog lal ko zó ku ta tá si te rü let, tu do mány ág. Az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak tör té ne te – min -
den sa já tos sá ga mel lett – szer ves ré sze az egye te mes ne ve lés tör té net nek, és mint ilyen,
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tar tal maz za az ide gen nyelv-ok ta tá si me to di ka tel jes böl cse le tét. Tar tal mát il le tõ en nem
szo rít ko zik a mód sze rek tör té ne té re, ha nem a nyelv ta ní tás fej lõ dé sét egy meg fe le lõ en
tág kul túr tör té ne ti hát tér rel, az el sõd le ges ro kon tu do má nyok (nyel vé szet, pe da gó gia és
pszi cho ló gia) ese mé nye i nek von zá sá ban tár gyal ja.

A nyelv ta ní tás-tör té net re fe ren cia anya gát egy fe lõl ere de ti for rás mû vek ké pe zik (pl.
nyel vé sze ti és tör té ne ti mun kák, nyelv tan ok, nyelv köny vek, va gyis a ko ra be li nyelv ta ní -
tás írá sos do ku men tu mai), más fe lõl má sod la gos for rá sok, ilye nek pél dá ul a nyelv ta ní tá si 
me to di kák tör té ne ti ré szei, az ide gen nyel vek ta ní tá sá val fog lal ko zó mo nog rá fi ák, de
ugyan ilyen fon to sak le het nek élet rajz ok, vissza em lé ke zé sek, szem ta núk meg nyi lat ko zá -
sai. Ér de mes for gat ni a nyelv ta ní tás-tör té net leg is mer tebb ku ta tó i nak mun ká it: Titone
(1968), Kelly (1969), Howatt (1984), Stern (1983), Larsen-Freeman (1986), Richards és
Rodgers (1986), Caravolas (1995) stb. Je len so rok szer zõ je is több ször fog lal ko zott tu do -
má nyos köz le mé nyek ben és köny vek ben nyelv ta ní tás-tör té ne ti té mák kal (Bár dos 1986/b,
1987, 1988, 1992, 1997, 1999 stb.). A nyelv ta ní tás-tör té net ku ta tá si mód sze rei leg in kább
a tör té net tu do mány ok me to di ká já ból me rí te nek, va la mint ál ta lá ban a tár sa da lom tu do -
mány ku ta tá si mód sze re i bõl, mi köz ben a klasszi kus és mo dern fi lo ló gi ai ku ta tás kö ré ben 
leg in kább el is mert el já rá so kat sem té vesz tik szem elõl. A mû ve lõ dés tör té net „hu mán és
reál” ese mé nyei egy aránt fon to sak le het nek, va gyis az iro da lom tör té ne ti té nyek ugyan olyan
lé nye ge sek, mint a tech ni ka tör té ne ti is me re tek – de en nél sok kal szo ro sabb kap cso lat -
ban áll a nyelv ta ní tás-tör té net a nyel vé szet és a pszi cho ló gia tör té ne té vel, a szo ci o ló gi á -
val és újab ban a kom mu ni ká ci ó val fog lal ko zó tu do má nyok el mé le té vel és gya kor la tá val.
Szak sze rû mû ve lé se po li hisz tor sá got igé nyel, de ez az igény a nyelv pe da gó gia multidisz -
ciplináris te rü le te it kul ti vá ló ok ta tók és ku ta tók szá má ra már nem okoz meg le pe tést.

Min den tel jes ség re tö rek võ nyelv ta ní tás-tör té net cél jai közt sze re pel, hogy ere de ti és
köz ve tett for rás mun kák ra tá masz kod va, az el mé le ti elem zõ mód szer se gít sé gé vel, tör té -
ne ti-fi lo ló gi ai hû ség gel:

• be mu tas sa a nyelv ta ní tás tör té ne té nek azon pont ja it, ame lyek ben egy-egy mód -
szer ki ala ku lá sa, vál to zá sa, ha nyat lá sa tet ten ér he tõ;

• ki vá lassza és tör té ne ti kro no ló gia sze rint tár gyal ja a nyelv ta ní tás tör té ne te so rán
is mert té vált mód sze rek kö zül mind azo kat, ame lyek fon to sak (mert nagy hatá-
súak), és/vagy a fej lõ dés me ne tét ért he tõ vé te szik;

• le ír ja az adott irány zat nyelv- és ta nu lás el mé le ti kon cep ci ó ját (ha van), leg fon to -
sabb tör té ne ti ada ta it, osz tály ter mi gya kor la tát;

• ér té kel je és ha son lít sa össze a tör té ne ti mód sze re ket és mu tas sa be jel leg ze tes sé -
ge i ket;

• ha tá roz za meg a mód sze rek je len té sét és mi ben lét ét az ide gen nyel vek ta ní tá sá ban;
• je löl je ki a mód szer tan tör té net he lyét a nyelv pe da gó gi á ban;
• ele mez ze a nyelv ta ní tás-tör té ne ti is me re tek fon tos sá gát a mo dern nyelv ta nár kép -

zés ben.

Az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak tör té ne te te hát fel ölel min den olyan kul túr tör té ne ti
tényt – sze mé lyek mun kás sá gát, mû ve ket, osz tály ter mi meg ol dá so kat stb. –, amely a
nyelv ta ní tás sal kap cso la tos. Eb bõl a ha tal mas mû velt ség anyag ból, amely szá zá val vo nul -
tat fel tu dó so kat, nyel vé sze ket, nyelv ta ná ro kat és pszi cho ló gu so kat, va la mint mû ve i ket;
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tu cat já val cím kéz he tõ mód sze re ket, va ló ban csak a leg fon to sabb je len sé ge ket vá lo gat -
juk ki: olyan mód sze re ket, mû ve ket, sze mé lyi sé ge ket, akik nek és ame lyek nek a ha tá sa
egy ér tel mû en ki ta pint ha tó az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak me ta mor fó zi sa i ban. Eb ben a
fej lõ dés tör té net ben li ne á ris és cik li kus ele mek, egyen le tes és ug rás sze rû vál to zá sok épp -
úgy meg fi gyel he tõk, mint az em be ri em lé ke zet ál tal be fo ga dott és meg tar tott tör té ne -
lem más szín te re in.

A nyelv ta ní tás-tör té ne tek ben a tény anyag el ren de zé se több nyi re kö ve ti az ere de ti
elõ for du lás idõ rend jét, va gyis az egy más utá ni sá got, és csak rit ka eset ben tár gyal együtt
kü lön fé le mód sze re ket (pél dá ul a hu ma nisz ti kus-pszi cho lo gi zá ló mód sze rek), ki vé ve
azt az ese tet, ha a szán dék ép pen az össze ha son lí tás (vö. VI. fe je zet: Nyelv pe da gó gi ai
komparatisztika). A mód sze rek le írá sa ki ala ku lá suk kal kez dõ dik, a nyel vé sze ti, ne ve lés -
tör té ne ti, pszi cho ló gi ai és szo ci o ló gi ai hát tér be mu ta tá sá val, az alap el vek ma gya rá za tá -
val és meg ha tá ro zá sá val. Az alap el ve ket több nyi re a ti pi kus osz tály ter mi meg ol dá sok
kör ké pe kö ve ti, amely fel öle li a tel jes mód szer ta ni me ne tet és a nyelv pe da gó gi ai tech no -
ló gia al kal ma zá sa it is. Ki ter jed het az elem zés a ti pi kus tan anyag ok is mer te té sé re és
egyéb fon tos kul túr tör té ne ti je len sé gek re is. A mód szer be mu ta tá sa min den kor az ér té -
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40. ábra: A nyelv pe da gó gia mint a di dak ti kai cik lus ki szol gá ló ja
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ke lés sel fe je zõ dik be, ahol a le het sé ges po zi tív és ne ga tív vo ná sok szám ba vé te le nem a
kor társ, ha nem a je len ko ri meg íté lés szem pont jai sze rint tör té nik. Amennyi ben fon tos
sze mé lyi sé gek mun kás sá gá nak is mer te té sé re ke rül sor akár a mód sze re ken be lül vagy
kí vül, éle tük nek csak a szak mai tör té né sek sze rint fon tos té nye i vel fog lal ko zunk, a na -
gyobb részt mû ve ik, il let ve a ben nük fog lalt el vek elem zé se adja.

A nyelv ta ní tás-tör té net szer ves ré sze a nyelv pe da gó gi á nak, bi zo nyos ér te lem ben ter -
mé ke is. Ezt úgy kell ér te ni, hogy a je len mód sze rei, el já rá sai, nyelv ta ní tá si el mé le tei és
gya kor la ta egy kö vet ke zõ nyelv ta ní tás-tör té ne ti mû lap ja in tör té ne ti té nyek so ro za ta -
ként je len nek meg: nagy já ból ez tör tént a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás sal e mo no grá fia
ötö dik fe je ze té ben. Eb ben az ér te lem ben az élõ, mû kö dõ nyelv pe da gó gia mo tor ja a di -
dak ti kai cik lu sok meg va ló su lá sa, ahogy azt a 40. ábra szem lél te ti. A meg va ló su lás mi -
ként je vál hat olyan mi nõ séggé, amely ké pes va la mely je let hagy ni a nyelv ta ní tás-tör té ne -
ti idõ ben (pél dá ul fra ze o ló gi ai szem lé let a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ban): lé tét így
rög zí ti a nyelv ta ní tás-tör té ne ti em lé ke zet, szem ben több ezer más je len ség gel, ame lyek
kö nyör te le nül a fe le dés ho má lyá ba vesz nek.

6. A nyelvtanítás-történet alap-, rokon és kritikai tudományai

Más fe lõl áb rá zol hat juk a nyelv ta ní tás-tör té ne tet egy sta ti kus rend szer ben is, amely -
nek cél ja a stú di um multidiszciplináris jel le gé nek bi zo nyí tá sa: mely tu do mány ágak nak
le het köze a nyelv ta ní tás-tör té net mû ve lé sé hez. A 41. ábra egy ilyen elem zést elõ le gez
meg.

Mi e lõtt mon dan dón kat a 41. ábráról de duk tív úton elõ ter jesz te nénk, em lé kez tet -
nünk kell arra, hogy a nyelv ta ní tás-tör té net egé szét, a ben ne fel hal mo zó dott tu dást a
nyelv pe da gó gia lé nye gé nek te kint jük, amely bi zo nyos ér te lem ben ter mék, tu dás hal maz, 
ame lyet min den egyes pil la nat tal, év vel, év szá zad dal gya ra pít az idõ. A nyelv pe da gó gia
mint tu do mány ág egé szé rõl nem kí vá nunk itt rész le te seb ben szól ni (vö. Bár dos, 1997; il -
let ve Bár dos, 2000: 17–40), annyit azon ban kö te le sek va gyunk meg je gyez ni, hogy min -
den olyan tu do mány ágat, amely a nyelv pe da gó gia mint új mi nõ ség ki ala kí tá sá ban részt
vett, alap-, ro kon vagy ha tár tu do mány ként ke ze lünk. Vizs gá ló dá sa ink ered mé nye kép -
pen úgy ta lál tuk, hogy a nyelv pe da gó gi á nak ti zen négy alap tu do mány hoz van köze, ame -
lyek hez több nyi re la zán vagy át té te le sen hu szon há rom ro kon és ha tár tu do mány se gít sé -
gé vel kö tõ dik. Ezek után ke vés bé meg le põ, hogy a nyelv pe da gó gia szer ves ré szé nek
te kin tett nyelv ta ní tás-tör té net is leg alább tíz alap tu do mány mû ve lé sét igény li. A le írá -
sok ból át té te le sen az is ki vi lág lik, hogy mi fé le kép zett sé gû sze mély le het az, aki a nyelv -
ta ní tás-tör té net ku ta tá sá ra, ok ta tá sá ra, tu da to sí tá sá ra és nép sze rû sí té sé re szán ja el ma -
gát.

A nyelv tu do mány ok kö ré bõl pél dá ul rész le te sen kell is mer ni a nyelv tu do mány tör té -
ne tét (vö. Máté, 1997, 1998 és 2003). Ne fe led jük, hogy mo dern nyelv tu do mány ról csak a 
19. szá zad má so dik fele óta be szél he tünk, vi szont a nyelv vel való fog la la tos ko dás hosszabb,
mint az em be ri em lé ke zet. Év szá zad okon át azon ban ezek mö gött a nyel vi kí ván csis ko -

243



dá sok, majd mun kál ko dá sok mö gött leg több ször a nyelv ta ní tás meg könnyí té se a cél,
míg nem az is me re tek fel hal mo zó dá sa le he tõ vé tet te a rend sze re zést, a struk tu rá ló dást, a 
tu do má nyos vizs gá ló dás le he tõ sé ge it, és meg te rem tet te a nyelv rõl szó ló tu do má nyok le -
írá sa i nak ob jek ti vi tá sát. Kár, hogy a tu dás má mo rá ban nem egy nyel vész, fi lo ló gus pa -
ran cso ló ma ga tar tás sal igye ke zett kor ri gál ni a nyelv ta ní tás „hi bá it”, és ez nem si ke rült:
le ve tet te a sze kér. A nyelv ta ní tás sze ke ré be ugyan is maga a nyelv pa ri pá ja van be fog va,
amely nek dik tál ni, ame lyet meg fé kez ni egy aránt re mény te len. A leg ki vá lóbb nyelv pe da -
gó gi ák (és meg va ló sí tó ik) min dig fi no man és kö zel rõl kö vet ték a nyelv vál to zá sa it és el -
vá rá sa it, és ez zel fris sí tet ték a gyak ran re mény te le nül unal mas nak tûnõ is ko la sze rû sé get.
A min den ko ri mo dern nyelv le íráson túl me nõ en azon ban szük ség van a nyelv tu do mány
gya kor la ti ered mé nye i nek hasz no sí tá sá ra is: ere de ti leg er rõl szólt az al kal ma zott nyelv -
tu do mány. Van, aki a nyelv pe da gó gia egé szét al kal ma zott nyelv tu do mány nak te kin ti,
van, aki pe da gó gi ai nyel vé szet nek. Ebbe a vi tá ba most nem kí vá nunk be le men ni, leg fel -
jebb csak annyi ban, hogy el is mer jük: szá mos olyan te rü let lé te zik a nyelv pe da gó gi á ban,
ame lyet az al kal ma zott nyel vé szet is ku tat. Nem egy for ma ará nyok ban van szük ség a
diakrón és szink rón nyel vé szet ered mé nye i re. A szink rón nyelv vizs gá la ti mód sze rek
nyelv le írá sa (fo no ló gia, mor fo ló gia és szin ta xis, sze man ti ka, il let ve prag ma ti ka) úgy szól -
ván cél te rü le tei a nyel vi tar ta lom köz ve tí té sé nek min den nyelv pe da gó gi á ban. Nincs
nyelv ta ní tás kont raszt ív nyel vé szet, il let ve szocio- és pszicholingvisztika nél kül; a ha tár -
tu do má nyok fel so ro lá sa meg le he tõ sen ter je del mes len ne. A le xi kog rá fia és a sti lisz ti ka
ko ráb ban is, a re to ri ka meg újul tan a szö veg nyel vé szet be, il let ve szö veg tanba ágya zód va
je le nik meg. A mo dern nyelv tu do mány leg gyor sab ban fej lõ dõ ága, a prag ma ti ka olyan
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41. ábra: A nyelv ta ní tás-tör té net multidiszciplinaritása
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ered mé nye ket ért el, ame lyek al kal ma zá sa nél kül már nem kép zel he tõ el mo dern nyelv -
ta ní tás.

A nyel vi, nyel vé sze ti is me re tek tár gya lá sa mel lett hiba len ne meg fe led kez ni a gya kor -
la ti nyelv tu dásról, amely nél kül nincs bel sõ lá tás, nincs va ló di kö zel ség a nyelv ta ní tás-tör -
té net mû ve lé sé ben. Ma nap ság leg in kább az an gol nyelv do mi nál, de ko ráb bi szá za dok ban
a fran cia nyelv nem zet kö zi sé ge da cá ra in kább a né met ural ta a nyelv di dak ti kát, an nak
elõt te pe dig egy lé pést sem le he tett ten ni a la tin nyelv is me re te nél kül. A régi is ko lai
nyel vek or go na il la ta (szankszkrit, gö rög vagy orosz) avítt köny vek lap jai közé pré se lõ -
dött…

A nyelv ta ní tás tör té ne te min den kép pen a ne ve lés tör té net ré sze, de tar tal maz ne ve -
lés el mé le ti és ok ta tás el mé le ti moz za na to kat is. Fel fog hat juk ter mé sze te sen az ide gen
nyel vek ta ní tá sá nak tör té ne tét egy tan tárgy-pe da gó gia tör té ne té nek is, va gyis az ide gen
nyel vek ta ní tá sá nak tör té ne te egy ok ta tás-mód szer ta ni kör kép a múlt ból a mába. A nyelv -
ta ní tás hoz kö tõ dõ nyelv pe da gó gi ai tech no ló gi ák je len tõs ré sze a szem lél te tést szol gál ja:
itt az au di o vi zu á lis tech ni kák ké pez nek ha tár tu do mányt a mû sza ki tu do má nyok kal.
A történeti sík ból kö vet ke zik, hogy a szá mos egyé ni el kép ze lés, is ko lai meg ol dás, vál to -
zó igény és meg va ló su lás a ku ta tó tól össze ha son lí tó pe da gó gi ai (kom pa ra tív) is me re te -
ket is kí ván.

A nyelv ta nu lás nem az egyet len olyan gya nú san ho má lyos lel ki je len ség, amely rõl úgy 
érez het jük, hogy a pszi cho ló gia tel jes mér ték ben és jog gal tart hat szá mot a ku ta tá sá ra.
Elsõ szá mú te rü let nek e szé les tu do má nyon be lül a tá gabb ér te lem ben vett pe da gó gi ai
pszi cho ló gi át, il let ve ne ve lés lé lek tant te kint het nénk, ha nem len ne ha son ló an fon tos a
fej lõ dés lé lek tan vagy a sze mé lyi ség-lé lek tan is me re te. A nyelv ta ní tás tör té ne té ben egyes 
irány za tok szin te di rekt mó don be lép tek a nyelv ta ní tás ba (pl. az asszo ci a tív lé lek tan, a
vi sel ke dés-lé lek tan és ma nap ság a kog ni tív pszi cho ló gia), míg más ese tek ben a kü lön fé le 
al kal ma zá sok vál tak idõ sze rû vé. Kü lön te rü le te a nyelv pe da gó gi á nak az ide gen nyel vi
mé rés és ér té ke lés el mé le te, amely nek funk ci ó ja a vissza csa to lás, a nyel vi tel je sít mény
becs lé se. Tör té ne ti leg is vizs gál juk en nek a di dak ti kai elem nek a meg va ló su lá sát a cím -
kéz he tõ mód sze rek ese té ben: mind ez el kép zel he tet len a pszichometria (pszi cho ló gi ai
tesz te lés) és  sze mé lyi ség mé ré sek is me re te nél kül. Az egyes mód sze rek tár gya lá sa ese -
tén min dig rész le te sen szól tunk az adott mód szer ta nu lás el mé le té rõl. A ta nu lás el mé let
az ál ta lá nos pszi cho ló gia klasszi kus te rü le te. Már ko ráb ban is hi vat koz tunk rá, de itt
szük sé ges is mét fel em lí te ni, hogy ne he zen kép zel he tõ el mo dern nyelv ta ní tás pszicho -
lingvisztika és szociolingvisztika nél kül. Ezek kö zül a kor sze rû nyelv lé lek tan igen fon tos,
de ha son ló kép pen ki ke rül he tet len a szo ci ál pszi cho ló gia, amely az egyén lel ki jelensé-
geit a tár sas ha tá sok össze füg gé se i ben vizs gál ja. Leg di va to sabb vizs gált te rü le tei ma nap -
ság a cso port lé lek ta ni ku ta tá so kon túl me nõ en a sze mély kö zi kom mu ni ká ció, a sze mély -
kö zi in ter ak ció vizs gá la ta. Meg jegy zen dõ, hogy eze ken a te rü le te ken a szo ci ál pszi cho ló -
gia szin te el vá laszt ha tat la nul együtt je lent ke zik a nyel vé sze ti prag ma ti ká val. 

Tech ni kai ér te lem ben nem ke rül het jük el a tör té ne lem tu do mány meg em lí té sét, hi -
szen ép pen a tör té ne lem tu do mány mód szer ta na je lö li ki azo kat a ku ta tói el já rá so kat,
ame lyek ál tal el jut ha tunk a tör té nel mi va ló ság re konst ru á lá sá ig. Ez az al kal ma zás ad hat
ta ná csot ab ban, hogy mi ként lel jük fel a for rá so kat, mi ként vá lo gas suk ki kö zü lük az el -
sõd le ges és má sod la gos for rá so kat, ho gyan kell az így nyert ada to kat cso por to sí ta ni és
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meg fe le lõ en ér té kel ni. Aki a nyelv ta ní tás tör té ne tét ku tat ja, já ra tos kell le gyen az élet -
rajz írás ban (amely kor- és mû ve lõ dés tör té ne ti át te kin tést is nyújt). Szem lél het jük to -
váb bá a nyelv ta ní tás tör té ne tét úgy, hogy ez egy adott szak tu do mány tör té netének a
meg írá sa, amely a ke let ke zés sel, a for rás anyag ok kal, az alap fo gal mak kal, a tör té ne ti
elem zés sel, il let ve a gya kor la ti al kal ma zás le írá sá val egy for ma súllyal fog lal ko zik. Eb ben 
a te kin tet ben te hát a nyelv ta ní tás-tör té net ah hoz a cso por to sí tás hoz tar to zik, ame lyet a
fi zi ka tör té net, ké mia tör té net, épí té szet tör té net, val lás tör té net, sport tör té net stb. so ro -
zat tal jel le mez he tünk.

Fel so ro lá sunk ban fo ko za to san el ju tot tunk a leg fon to sabb alap- és kri ti kai tu do má -
nyok le írá sá nak a vé gé re. Hossza san foly tat hat nánk a sort a tá vo lab bi ro kon ság ban álló
tu do mány ágak le írá sá val, ezek kö zül azon ban csak né há nyat ra ga dunk ki. 

Ilyen tu do mány töb bek kö zött a szo ci o ló gia, amennyi ben úgy te kint jük, hogy az em -
be ri ma ga tar tás és cse lek vés ta nul má nyo zá sá ban lé nye ges sze re pet ját szik a nyelv hasz -
ná lat mint egyé ni vagy kol lek tív cse lek vés. A nyelv ta ní tás-tör té net (és fõ ként a kor társ
mód sze rek) ku ta tá sá ban a szo ci o ló gi ai ku ta tás és elem zés, va gyis az em pi ri kus mód sze -
rek nagy se gít sé get nyújt hat nak.

Ha son ló kép pen ro kon te rü let nek te kint het jük a po li ti kai tu do má nyokat, ké zen fek -
võ mó don pe dig azt az ága zat po li ti kát (ok ta tás po li ti ka), amely köz vet len mó don fog lal -
ko zott a nyel vek hely ze té vel az is ko lá ban. Na gyon ne héz nyelv ta ní tás-tör té ne tet úgy mû -
vel ni, hogy ne lás suk vi lá go san a cél ba vett nyel vek sze re pét az adott tár sa da lom ban, a
nyel vek sor sát, múlt ját és jö võ jét. Ezek nek a tu do má nyok nak vi ha ros gyor sa ság gal fej lõ -
dõ ke re te a nyelv po li ti ka, amely fon tos ér tel me zé si kér dé sek ben le het dönt nök.

Nyil ván va ló és könnyen fel tár ha tó kap cso lat mu tat ha tó ki a mû sza ki tu do má nyok
fej lõ dé se és a nyelv ta ní tás/nyelv ta nu lás kö zött. El sõ sor ban a hang rög zí tés fel ta lá lá sa se -
gí tett a nyelv ta nu lás nak, mo dern szó val a hír adás tech ni ka, ma nap ság pe dig a szó ra koz -
ta tó elekt ro ni ka ed dig nem ta pasz talt fej lõ dé se pá rat lan le he tõ sé ge ket kí nál. Az in teg -
rált áram kö rök fel ta lá lá sa se gí tet te a mi ni a tü ri zá lást, majd pe dig a szá mí tás tech ni ka
fej lõ dé se tört be a szel le mi ter mé kek nek erre a vi rág zó pi a cá ra. A nyelv ta ní tás-tör té net
ku ta tó já nak te hát tech ni ka tör té ne ti is me re tek kel is kell ren del kez nie.

Ke vés bé nyil ván va ló és ne he zeb ben fel tár ha tó kap cso lat rej tõ zik az or vos tu do mány,
a hu mán bi o ló gia és ge ne ti ka, az ant ro po ló gia tu do mány te rü le te i vel. Nyil ván va ló, hogy
a nyelv tu dás fi zi kai hor do zó já ról, a nyelv meg va ló su lá sá nak fi zi o ló gi ai kö ze gé rõl szó ló
is me re tek dön tõ en be fo lyá sol hat ják a nyelv ta nu lás ról ki ala kult el mé le te in ket. A leg -
újabb ered mé nye ket leg több ször a neurolingvisztika köz ve tí ti, de a ki vá ló nyelv ta nár el -
sõ ran gú em pá ti ás di ag nosz ta, aki könnye dén tár ja fel a mû kö dé si za va ro kat, és sze ren -
csés eset ben nem csak egy tü ne tet gyó gyít (nyelv hi ány be teg ség), ha nem a te rá pi át az
egész sze mé lyi ség re ki ter jesz ti. Ilyen al le go ri kus ér te lem ben már több kö zös sé get ér -
zünk az or vos tu do mánnyal, hi szen a ma kacs (gyak ran meg ma gya ráz ha tat lan) té nyek és
az in tu í ció sze szé lyes ke ve ré ke nem ide gen je len ség a nyelv ta nár mû he lyé ben.

Vé ge ze tül hiba len ne ki fe lej te ni bár mely tu do mány ág ro kon sá ga kö ré bõl a fi lo zó fi át, 
amely bár irány za ta i tól füg gõ en, de ér tel me zé si ke re tet biz to sít hat a tá gabb össze füg gé -
sek szá má ra is. Nyelv fi lo zó fia már az ókor tól kezd ve lé te zik, a nyelv és gon dol ko dás vi -
szo nyá nak tisz tá zá sa több, mint pszi cho ló gi ai alap prob lé ma. Wittgenstein óta a fi lo zó fu -
sok (és más tár sa da lom tu dó sok, mint Aus tin, Searle, Labov, Goffman, Sacks és má sok)
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nyelv elem zé se ik kel na gyobb ha tást gya ko rol tak a nyelv fo gal má nak vál to zá sa i ra és ez ál -
tal át té te le sen a nyelv ta ní tás ra és nyelv ta nu lás ra, mint egy-egy fon tos nak vélt nyel vé sze ti 
vagy pe da gó gi ai irány zat. Kü lö nö sen a prag ma ti ka te rü le tén ta lál ko zunk fi lo zó fu sok
olyan szö veg elem zé se i vel, ame lyek nyelv szem lé le ti vál to zá so kat idéz tek elõ. Ezek kel a
vál to zá sok kal ak kor is szá mol ni kell, ha el kép ze lé se ik gya kor la ti al kal ma zá sai még nem
ér ték el az is ko lá kat.

41. áb ránk kon tex tu sá ban a té nyek ten ge ré bõl ki emel ke dõ nap (a nyelv ta ní tás-tör té -
net) még szá mos más ro kon tu do má nyi össze füg gést meg vi lá gít hat na, de erre ta lán már
nincs szük ség. Az ed di gi ek bõl is nyil ván va ló, hogy a nyelv ta ní tás-tör té net egy tág tu do -
má nyos, mû ve lõ dés- és ne ve lés tör té ne ti össze füg gés ben ku tat ja a nyelv ta nu lás/nyelv ta -
ní tás fo lya ma tá nak tör té ne tét (tar tal mát, szer ve zé si for má it, mód sze re it, el len õr zé sét és
ér té ke lé sét), nem kü lön ben fog lal ko zik a nyelv ta nu lá si/nyelv ta ní tá si fo lya mat sze mé lyi
té nye zõ i nek tör té ne ti sze rep lõ i vel az át lag di ák tól a nyelv ta ní tást meg újí tó zse nik kel be -
zá ró lag. Tör té ne ti leg vizs gál ja a nyelv el sa já tí tást, az egy-, két- vagy több nyel vû ség, a
nyel vi fej lõ dés és fej lesz tés kér dés kö re it, a nyel vek ta nít ha tó sá gá nak és ta nul ha tó sá gá -
nak tör té ne ti kri té ri u ma it. A je len mo no grá fia is eb ben a fel fo gás ban ér tel mez te he lyét a 
nyelv pe da gó gi á ban, va la mint a tu do má nyok egye te mes sé gé ben. 
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FÜGGELÉK

VII. A NYELVTANÍTÁS-TÖRTÉNET MINT STÚDIUM
A NYELVTANÁRKÉPZÉSBEN

Az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak kul túr tör té ne te egy re gyak rab ban sze re pel prope -
deutikai tárgy ként az ide gen nyel vi ta nár kép zés ben. A propedeutika gö rög-la tin ere de tû 
szó, elõ ké szí tõ ta nul mányt je lent. Va la mi kor a kö zép is ko lák ban a fi lo zó fia ta nul má nyo -
zá sá nak be ve ze té sé re a lé lek tan és lo gi ka tan tárgy kö re it hasz nál ták, ma már in kább
olyan, fel sõ ok ta tás ban rend sze re sí tett tár gya kat te kint he tünk propedeutikai tan tár -
gyak nak, ame lyek nek címe rend re a be ve ze tés szó val kez dõ dik. Ilyen ér te lem ben a cím -
kéz he tõ tör té ne ti mód sze rek, az is mert nyelv ta ní tá si sze mé lyi sé gek és el gon do lá sa ik
szol gál nak be ve ze tés ként a nyelv ta ní tás mû vé sze té nek je len ál la po tá hoz, bár az ada go -
lás oly tö mény, a dó zis oly ma gas, hogy már az elsõ ha ra pás is le het ha lá los. Azért van ez
így, mert en nek az el mé le ti tisz ta ság ra tö rek võ, de ment he tet le nül a min den nap ok prag -
ma ti ká já ba me rü lõ disz cip lí ná nak a tör té ne te gya kor la ti lag azo nos a szak ma tel jes böl -
cse le té vel, és így a min den ko ri nyelv ta nár szak mai mû velt sé gé nek a ve le je-ge rin ce. A múlt
és je len is me re te, együtt lá tá sa tu dat for má ló erõ, amely egy ben a rá lá tást is biz to sít ja.
A rálátástól már csak egy pi ciny lé pés a be lá tá son ala pu ló fel is me rés, meg ér tés. Az ilyen
ér te lem ben kép zett sze mély nél gya ko ri lá to ga tó a heurékaélmény, amely nek ered mé -
nyei a napi ta ní tás ba be for gat ha tók. Ugyan ak kor egy ilyen tör té ne ti stú di um tör té nel mi
ta pasz ta la tot nyújt, amely böl cses ség mint kri té ri um rend szer a leg ki vá lóbb ér ték mé rõ
egy va do na túj mód szer eré nye i nek vagy ép pen hát rá nya i nak meg íté lé sé ben.

Be ve ze tõ tárgy azon ban az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak tör té ne te né hány más szak mai 
– ha nem is szû kebb ér te lem ben vett szak mai – je len tés ben is. Van nak olyan hall ga tók,
akik rend kí vül sze rény tör té nel mi is me re tek kel ér kez nek az egye tem re, mû velt ség ké pük 
annyi ra hi á nyos, hogy még a szá za dok be azo no sí tá sa is prob lé mát okoz. Éb ren tar tó,
gyó gyí tó és rom el ta ka rí tó ha tá sú te hát egy olyan vissza pil lan tás, amely fel ele ve ní ti a fe -
le dés be me rü lõ idõ be li sé get egy konk rét mû ve lõ dés tör té ne ti hát tér rel.

Mint hogy e tan tárgy mind vé gig tá masz ko dik a ro kon és kri ti kai tu do mány ágak ered -
mé nye i re, a nyelv ta ní tás tör té ne té nek fel idé zé se bi zo nyos át té te lek kel a nyel vé szet és a
pszi cho ló gia tör té ne té nek fel ele ve ní té sét is je len ti. Az a tár gya lás mód, amely az egyes
mód sze rek vagy ki emel ke dõ sze mé lyi sé gek nyelv ta ní tá si jel leg ze tes sé ge i nek be mu ta tá -
sa kor mind a nyel vé sze ti, mind a pszi cho ló gi ai vi lág ké pet al kal man ként, de té te le sen
szám ba ve szi, egy propedeutikai tan tárgy bár mi kor leg fon to sabb cél já nak el éré sé hez te -
rem ti meg a szük sé ges fel té te le ket: ez pe dig az alap fo gal mak tisz tá zá sa.

Be ve ze tõ tárgy a nyelv ta ní tás-tör té net nyel vi szem pont ból is, hi szen ilyen tö mény ség -
ben elõ ször ta lál koz nak a hall ga tók a nyelv pe da gó gia szó kin csé vel. Kü lön ta nul mányt
ér de mel ne, hogy van-e a nyelv pe da gó gi á nak sa ját szó kin cse, az min den eset re két ség te -
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len tény, hogy a nyel vé sze ti, al kal ma zott nyel vé sze ti, pe da gó gi ai, il let ve szû kebb ér te -
lem ben vett di dak ti kai szó kincs hal ma za több szö rö sen na gyobb, mint a nyelv pe da gó gi á ra
im ma nens mó don jel lem zõ, sa ját maga ál tal lét re ho zott szak szó kincs. A nyelv ta ní -
tás-tör té ne ti elõ adás-so ro zat be mu tat ja, ma gya ráz za és ér té ke li azt a tény anya got, a mely -
nek is me re té rõl a hall ga tók nak majd szó be li vizs ga so rán kell szá mot ad ni uk. Az elõ -
adás-so ro za tot kí sé rõ sze mi ná ri um arra szol gál, hogy a mo dern nyelv ta nár kész ség szin ten
is mer je meg a tör té ne ti mód sze re ket, és en nek a procedurális tu dás nak a se gít sé gé vel
azok hasz nos ele me it mun ká já ban ké sõbb is al kal maz has sa. Így a ta nár je löl tek a nyelv ta -
ní tás tör té ne ti té nye it moz gá suk ban, fej lõ dé sük ben, ha tá suk ban és össze füg gé se ik ben
szem lél he tik, mi köz ben – akar va aka rat lan – ér ték íté le te ket is for mál nak önál ló elem zé -
se ik ered mé nye kép pen. Nyil ván va ló, hogy a nyelv ta ní tás-tör té ne ti is me re tek in dít ta tá -
sá ra kény te le nek új ból és új ból át gon dol ni mind azt, ami a je len le gi kö rül mé nyek kö zött
a nyelv ta ní tá si szak má ról vi szony la gos ér vé nyes ség gel ki mond ha tó. A leg fon to sabb cél
te hát egy olyan nyelv ta ná ri szem lé let nek a ki ala kí tá sa, amely e mû velt ség ré vén le he tõ vé 
te szi a tu da tos dön té se ket, biz to sít ja az önál ló fej lõ dést, és meg õr zi a nyelv ta nár nyi tott -
sá gát és fris ses sé gét a to vább lé pés re.

1. A nyelvtanítás-történet mint tananyag legfontosabb
tartalmi alkotóelemei, kategóriái

Kü lö nö sen a nyil vá nos szó be li vizs gák részt ve või szá má ra vál ha tott vi lá gos sá, hogy a
na pon ta több ször is is mét lõ dõ száz húsz-száz öt ven kér dés „mû fa ja sze rint” a kö vet ke zõ
ka te gó ri ák ba so rol ha tó: fo gal mak meg ha tá ro zá sa és/vagy ma gya rá za ta; fo lya ma tok al -
ko tó ele me i nek fel so ro lá sa; tör té ne ti-fi lo ló gi ai té nyek meg ne ve zé se (sze mé lyek, mû vek,
do ku men tu mok) és vé gül a le írá sok vagy tör té ne tek (mi lyen az osz tály te rem a szuggesz -
topédiában, ho gyan fe dez te fel Gouin az igecentrikusságot stb.). A mû faj ok egy más utá -
ni sá ga je len eset ben egy ben fon tos sá gi és gya ko ri sá gi sor rend is: a fo gal mak és azok
 értettségének szint je a dön tõ az osz tály zat ban, má so dik hely re szo rul a nyel vi leg is lát vá -
nyo san elõ a dott fi lo ló gi ai pon tos ság, s csak a leg rit kább ese tek ben ke rül sor a kér dé sek
kö zött a ne gye dik ka te gó ri á ra, ame lye ket „szto rik nak” is ne vez het nénk. (Erre a je len -
ség re bi zo nyos fo kig a szó be li vizs ga szer ke ze te is ma gya rá zat: a je lölt maga vá laszt ja ki
ked ven cét a ti zen há rom-ti zen négy té tel kö zül, amely nek rész le tes és pon tos elõ adá sa jo -
go sít ja fel arra, hogy a vizs gáz ta tó a tel jes tan anyag ból a fen ti ka te go ri zá lás sze rint fõ -
ként az elsõ há rom tí pus ban kér dez zen. Bár ezek a nyil vá nos vizs gák te te mes idõt emész -
te nek fel, le he tõ vé te szik azt, hogy a hall ga tók pon to san tud ják, mire szá mít hat nak, és
emel lett periferiálisan még egy kis vizs ga tech ni kát is el sa já tít hat nak, amely re majd nagy
szük sé gük lesz. A köz ért he tõ ség ked vé ért hoz zá kell ten nem azt is, hogy is me rek olyan
ma gyar egye te met, ahol a har mad éves tanárszakos hall ga tó nak még nem volt szó be li
vizs gá ja. Va jon mi lyen performatív kész sé ge ket ké pes ki ala kí ta ni az ilyen „ta nár kí mé lõ”
meg ol dás, mire tá masz ko dik majd a ta nár je lölt a szem pár ok elsõ ke reszt tü zé ben?) Bár a 
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vizs ga me ne té ben rend kí vül sok kér dés hang zik el, amely a fo lya ma tok meg ér té sé re, az
össze füg gé sek fel is me ré sé re irá nyul, a tan anyag – nómenklatúrajelleggel – még is csak
be gyö mö szöl he tõ a fent em lí tett négy (mû fa ji) ka te gó ri á ba. A jobb meg ér tés ked vé ért
né hány pél dá val szol gá lunk.

1.1. Fogalmak

A fo gal mak rep ro du ká lá sa ese tén meg ha tá ro zást kell adni, és eset le ges ma gya rá za -
to kat pél dák kal. Van nak azon ban egy sze rû fo gal mak, ame lyek egy je len sé get ír nak le vi -
szony lag könnyen kö rül ír ha tó mó don, és van nak egész fo ga lom rend sze rek, ame lyek nek
a ma gya rá za ta már meg le he tõ sen össze tett do log. Vé let len sze rû vá lo ga tás ban egy-két
pél da az egy sze rû fo gal makra:

• ro tá ció – me mo ri zá lást szol gá ló be széd gya kor lat az in ten zív mód szer ben, amely -
ben a gya kor lá si kör be fe jez té vel a kez dés, az elsõ mon dat joga min dig egy di ák kal
ar rébb moz dul;

• ri tu á lis pla ce bo – Lozanov ter mi no ló gi á ja az ere de ti szuggesztopédia jó ga lég zé sé -
rõl, mi sze rint bár mely más ere den dõ öt let is jó, ha elég ér de kes ah hoz, hogy el te -
rel je a fi gyel met a stressz fõ for rá sá ról, és így deszuggeszcióhoz és relaxáláshoz ve -
zes sen;

• in ku bá ci ós sza kasz – Harold Palmer ter mi no ló gi á ja (más el ne ve zé se sze rint passzív
asszi mi lá ció), a nyelv ta nu lás nak az a jel leg ze tes kez dõ sza ka sza, ami kor a ta nu ló
még nem kí ván meg szó lal ni, és ezért nem is kell kény sze rí te ni erre;

• mim-mem – mo za ik szó: mimicry and memorization = után zás és me mó ria fej lesz -
tés; a ko rai audiolingvális mód szer gúny ne ve;

• sensit – mo za ik szó: sentences in situations, a Richards-féle fo ko za tos di rekt mód -
szer jel leg ze tes sé gé nek meg je lö lé sé re a mon da to kat struk tu rá lis fo ko za tos ság sze -
rint szi tu á ci ók ban ta ní tot ták;

• pattern drill – a ti pi kus szer ke ze tek nyelv ta ni dril le zé se a meg fe le lõ nyel vi vi sel ke -
dés ki ala kí tá sa cél já ból. Azért ne ve zik pattern drill nek, mert nem min den szer ke -
ze tet, ha nem az adott nyelv re leg in kább jel lem zõ szer ke ze te ket gya ko rol tat ták
audio-aktív-komparatív nyel vi la bo rok ban stb.

Az úgy ne ve zett össze tett fo gal mak vagy komp lex fo gal mak is mer te té sé nél a fen ti ek -
nél rész le te sebb és gyak ran ne he zebb meg ha tá ro zá sok ról van szó, hi szen a leg több ilyen
komp lex fo ga lom az abszt rak ció meg le he tõ sen ma gas fo kát tük rö zi. Vé let len sze rû fel so -
ro lás ban né hány ilyen fo ga lom:

• kom mu ni ka tív kom pe ten cia – A két-, há rom- és négy kom po nen sû kom pe ten cia -
mo del le ket nem csak is mer tet ni kell, ha nem össze te võ i ket ma gya ráz ni is a meg fe -
le lõ nyel vé sze ti fo gal mak se gít sé gé vel. Pél dá ul a kom mu ni ka tív kom pe ten cia
össze te või: nyel vi kom pe ten cia (accuracy és fluency: nyelv he lyes ség és be széd fo -
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lya ma tos ság); szocioling visztikai kom pe ten cia (a nyel vi nor ma el éré se a nyel vi
pon tos ság és a szo ci á lis ér zé keny ség meg fe le lõ kri té ri u ma i nak be tar tá sá val:
accep tability és appropriacy); a be széd- és szö veg al ko tás fo lya ma tos sá gá nak kom -
pe ten ci á ja (szö veg ko hé zió és szövegkoherencia a dis kur zus ban); stra té gi ai kom -
pe ten cia: el ke rü lé si, el há rí tá si tech ni kák azok ra az ese tek re, ami kor hi báz tunk
vagy vár ha tó an hi báz nánk az elsõ há rom kom po nens ma ku lát lan be tar tá sá ban.

• a mód szer fo ga lom hi e rar chi á ja – Eb ben a lé pés, el já rás, mód szer, nyelv ta ní tá si
 elmélet hi e rar chi kus fo gal ma it kell el ma gya ráz ni meg fe le lõ kom po nen sek kel (nyelv -
ta ní tá si el mé le tek fel so ro lá sa: a) a di rekt mód szer: fo ne ti ka és asszo ci a tív pszi cho -
ló gia; b) audiolingvális mód szer: struk tu ra liz mus és behaviorizmus; c) a kog ni tív-
 men ta lis ta mód sze rek: transzformatív-generatív nyel vé szet és kog ni tív pszi cho ló -
gia; d) a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás: makrolingvisztika és szo ci ál pszi cho ló gia stb.).

• Krashen hi po té zi sei – Nem csak fel kell so rol ni az öt hi po té zist, ha nem el is kell
ma gya ráz ni mi ben lé tü ket: ta nu lás és el sa já tí tás; ter mé sze tes nyelv el sa já tí tá si sor -
ren dek; a mo ni tor mo dell; a nyelv el sa já tí tás-nyelv ta nu lás szá má ra ide á lis szin tû
tan anyag meg ha tá ro zott sá ga (comprehensible in put); az ér zel mi szû rõ a nyelv ta -
nu lás ban: a mo ti vá ció, az ön bi za lom vagy an nak el len té te a nyelv el sa já tí tás ban stb.

Új fent hang sú lyoz ni kí ván juk, hogy az egy sze rû, il let ve össze tett fo gal mak ki ra ga dá -
sa eset le ges e fel so ro lás ban, és nem fon tos sá gi sor rend.

1.2. Felsorolások

Lis ták nak is ne vez het nénk azo kat a fel so ro lá so kat, ame lyek ben az egy más utá ni ság is
kö tött. A leg több ilyen fel so ro lás két-, há rom-, négy-, öt ta gú, eb ben a tan anyag ban a szá -
mon kért lis ták kö zül a leg hosszabb az a bi zo nyos ti zen há rom in dex, amely nek se gít sé gé -
vel leg job ban le ír hat juk az egyes mód sze rek jel leg ze tes vo ná sa it. A fel so ro lá sok ban ér -
tel mez ni kell az egyes kom po nen se ket, és azt is meg kell ma gya ráz ni, hogy mi ért ép pen
úgy ter mé sze tes a sor rend, ahogy tár gyal tuk. Né hány pél da a fel so ro lá sok ra:

• a nyelv ta nu lás/nyelv ta ní tás szint jei, avagy Sweet prog resszív mód sze re (me cha ni -
kus kez dõ sza kasz; struk tú rák ra kon cent rá ló nyelv ta ni sza kasz; szó kincs bõ ví tõ és
idiomatikus sza kasz; iro dal mi ta nul má nyok; nyelv tör té ne ti ta nul má nyok);

• a mód szer ta ni lé pé sek sor rend je az egyes mód sze rek ben (ta nács ko zó mód szer:
be ru há zás és ref le xió; audiolingvális mód szer: be mu ta tás, is mét lés, gya kor lás, me -
mo ri zá lás és meg erõ sí tés; stb.);

• a di rekt mód szer vál to za tai (ere de ti, bi ling vis, komp ro misszu mos, fo ko za tos);
• a kom mu ni ka tív osz tály ter mi mun ka alap el vei (Morrow öt in tel me a kom mu ni ka -

tív nyelv ta nár szá má ra) stb.
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1.3. Nevek, tények, adatok

Mint hogy tör té ne ti-fi lo ló gi ai jel le gû tárgy ról van szó, kí vá na tos, hogy a ta nár je löl tek
negy ven-öt ven nyel vészt, pszi cho ló gust, nyelv ta nárt név sze rint is is mer je nek, és ezek
kö zül mint egy hu szon öt-har minc nak a fõ mû vét is. Eh hez az is me ret hal maz hoz tar to zik
olyan ada tok fel idé zé se is, mint egyes szer ve ze tek, do ku men tu mok stb. neve. Pél dá ul az
IPhA, a Coleman-jelentés, va la mint kü lön fé le be tû sza vak, mint pél dá ul LAD, DOR,
ESP, CALL, TPR, CLL. A szer zõk és mû vek fon tos sá gá nak ér zé kel te té sé re né hány név
és cím az egyes kor szak ok ból: Comenius: Orbis Sensualium Pictus; Gouin: The Art of
Teaching and Studying Languages; Hen ry Sweet: The Practical Study of Languages;
Harold Palmer: The Scientific Study and Teaching of Languages; Bloomfield: Language;
Skinner: Verbal Behaviour; Chomsky: Syntactic Structures; Lado: Linguistics Across
Cultures; Wilkins: Notional Syllabuses stb.

1.4. Leírások, történetek és egyéb narratívák

Az ilyen le írá sok és el be szé lé sek is fon to sak le het nek, hi szen a hall ga tók je len tõs ré -
sze ugyan éve ket töl tött osz tály ter mek ben, de soha sem gon dolt az osz tály ter mi mun ka
ta ná ri le he tõ sé ge i re. Ebbe a cso port ba tar toz nak pél dá ul:

• az osz tály ter mi mun ka le írá sa a ta nács ko zó mód szer ben;
• az osz tály te rem be ren de zé sei és tér for mái pél dá ul a nyelv ta ni-for dí tó mód szer -

ben, a szuggesztopédiában, a néma mód szer ben stb.;
• ho gyan is mer te fel Gouin az igecentrikusságot a nyelv ta nu lás ban;
• ho gyan né zett ki és mi ként mû kö dött Prendergast la bi rin tu sa és a min ta mon da tok

(evolutions) ge ne rá lá sa;
• mi lyen volt a nyelv ta ní tás az ókor ban;
• az em be ri agy és a lateralizáció;
• hogy né zett ki és mi ként mû kö dött a vi lág min den ko ri leg si ke re sebb nyelv köny ve,

Comenius Orbis Sensualium Pictus címû mun ká ja stb.

Nem lep ne meg, ha ezen a pon ton a nyá jas ol va só ból már sokk ha tást vál ta na ki e té -
nyek bõl álló sok háncs, szi lánk, zú za lék, ez azon ban csak a lát szat: az „in vitro” elem zés -
hez szük sé gem volt a tény anyag vé let len sze rû ke ze lé sé re. „In vivo” hely ze tek ben azon ban
eze ket a té nye ket össze kell rak ni, össze füg gé se i ben kell lát ni azon egy sze rû kri té ri um
alap ján, hogy a szak em bert épp az kü lön böz te ti meg a la i kus tól, hogy sej té sek, spe ku lá -
ci ók, ma ni pu lá ci ók he lyett a pon tos té nyek re ala poz va fej ti ki vé le mé nyét. Eh hez szol -
gál tat min tát a nyelv ta ní tás-tör té net tár gya lá sa, amely hoz zá is szok tat ja a je löl te ket ah -
hoz, hogy ne be szél je nek össze-vissza a le ve gõ be; hogy amit mon da nak, azt ért sék is, és
min den szak mai meg ál la pí tá su kat le gye nek ké pe sek té nyek kel alá tá masz ta ni.
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2. A nyelvtanítás-történet azonnal hasznosítható erényei

Azo kat a je len sé ge ket so ro lom ide, ame lyek köz vet le nül hoz zá já rul nak egy po zi tív
nyelv ta ná ri szem lé let ki ala kí tá sá hoz. Ezen je len sé gek kö zött a leg gya ko rib bak az ana ló -
gi ák, il let ve az ana ló gi án ala pu ló fel is me ré sek, a bel sõ tör vény sze rû sé gek meg is me ré sé -
nek meg vi lá go sí tó ere je, a ta ná ri in tu í ció tisz te le te és be csü lé se, va la mint né hány olyan,
a nyelv ta ní tás egész kor sza ka it fel öle lõ tab ló, amely a fej lõ dés me ne té rõl vesz min tát, és
bi zo nyos ál ta lá no sí tá sokig is el jut. A fen ti so rok eset le ges misz ti ku mát, ho má lyát hadd
osz las sam el né hány pél dá val.

Gouin az igecentrikusság fel fe de zé sé nek mel lék ter mé ke ként ju tott el egy cse lek vé -
ses, ak tív fi zi kai moz gást is fel hasz ná ló nyelv ta ní tá si mód sze rig. Sej té sét nem tud ta
expressis verbis meg fo gal maz ni, hogy tud ni il lik a fi zi kai moz gás se gí ti a me mo ri zá lást
(erre még egy-két év ti ze det vár ni kel lett), még is tá masz ko dott erre a meg sej té sé re. Az
már a nyelv ta nu lás-tör té ne tet ta nul má nyo zó hall ga tó ki vált sá ga, hogy meg fi gyel je, mi -
lyen pon tos le írá so kat volt ké pes a te vé keny ség ben való ta nu lás ról adni Vigotszkij vagy
Leontyev, és hogy az ame ri kai Asher fel is me ré se (a cse le ked te tõ mód szer) va ló já ban
ana ló gia, még a Postovsky-féle vál to zat tal is (DOR: Delayed Oral Response). Ah hoz
már bi zo nyos össze füg gé sek meg vi lá go sí tó ere je is szük sé ges, hogy a nyelv ta ní tás-tör té -
net té nyei ál tal pal lé ro zott ifjú elme rá jöj jön arra, hogy az egyet len zse ni á lis gon do lat ra
épü lõ Gouin-módszer (a gya kor lat ban egy szó be li for dí tá son ala pu ló dra ma ti zá lás) si -
ker te len ség re volt kár hoz tat va a be fog ha tat la nul nagy és nem sze lek tált szó kincs mi att,
mert az emészt he tet len volt a me mó ria ka pa ci tás szá má ra; és per sze azért is, mert Gouin
ezen kí vül más kö tõ anya got, más kész sé ge ket, más mód szer ta ni meg ol dá so kat nem hasz -
nált. Ha son ló kép pen kor lá to zott volt Asher és Postovsky cse le ked te tõ mód sze re is,
amely ugyan a sze rep cse rék ügyes vál toz tat ga tá sá val min den ta nu lót meg moz ga tott, de a 
nyel vi kor lá to zott ság (az im pe ra ti vus ki zá ró la gos hasz ná la ta) és a pa ran csol ga tás hoz
való mo no ton ra gasz ko dás ma ga sabb szin te ken már csak aka dály, mint hogy egy ilyen
nyel vi ido mí tás és an nak me mo ri zá lá sa nem min den. Azon a nyo mon vi szont el in dul hat -
na a je len szép re mé nyû ifjú me to di ku sa, hogy mi ként le het meg al kot ni egy olyan mód -
szert, amely a cse le ked te tés és dra ma ti zá lás eré nye it fel hasz nál va ké pes fe led tet ni a múlt 
és je len év szá zad ku dar ca it, hogy a kö vet ke zõ év ez red ben egy si ke res vál to za tot hoz zon
lét re (egyéb ként a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tá son be lül ta lál ko zunk ha son lók kal, amely
osz tály ter mi meg ol dá so kat bíz vást ne vez het nénk cse le ked te tõ kom mu ni ka tív gya kor la -
tok nak, bár ezek még egy sé ges mód szer ré, nyelv ta ní tá si el mé let té nem áll tak össze).

A bel sõ össze füg gé sek meg vi lá go sí tó ere je so rol egy más mel lé né hány úgy ne ve zett
hu ma nisz ti kus mód szert is, hi szen Curran te o ló gi ai szí ne ze tû kli ens te rá pi á ja vagy Loza -
nov pszi cho ló gi ai, pszi chi át ri ai és neuropszichológiai trükk jei egy aránt a sze mé lyi ség kí -
mé lõ men tá lis kert mû vé szet örök be csû al ko tá sai. Va rázs la tuk ha tá sá ra el fe lejt jük, hogy
a hu ma nisz ti kus mód sze rek egyi ké nek sincs nyel vi, nyel vé sze ti képe ar ról, hogy mi lyen
fo lya ma tot ce leb rál nak. Megint csak a jövõ év ez red me to di ku sa i nak való fel adat, hogy a
pszi chi át ri ai ke ze lé sek si mo ga tó meg ol dá sa it ki sza ba dít sák a kis mû he lyek fog sá gá ból, és 
va la hogy be he lyez zék olyan nagy mód sze rek vi lá gá ba, ame lyek bõl gyak ran még az át la -
gos ta pin tat és to le ran cia is hi ány zik.
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A nyelv ta ní tás-tör té net so rán az egyes pon to kon meg le he tõ sen át fo gó ké pe ket nyújt -
ha tunk: ilyen pél dá ul a nyelv ta nu lá si cé lok, cél rend sze rek vál to zá sa, a több nyel vû ség, il -
let ve a he lyi nyel vek majd a nem ze ti nyel vek tük ré ben a kö zép kor ban és az új kor ban.
Ezek az össze füg gés rend sze rek idõn ként több év szá zad fej lõ dé sét ké pe sek meg ra gad ni,
ezért ne vez tem õket egy he lyütt tab lók nak (pél dá ul kor szak ok, nyelv ta ní tá si cé lok és
nyel vek a 19. szá za dig). A nyelv ta ní tá si spekt rum ak kor tel jes, ha min den cél szá má ra
akad egy-egy nyelv.

42. ábra: Kor szak ok, nyelv ta ní tá si cé lok és nyel vek a 19. szá za dig

Cé lok
Cé lok
szá ma

Tár sa dal mi cél Mû vé sze ti
cél Tu do má nyos cél

Nyel vek Kom mu ni ká ció Iro da lom Is ko lai Kor szak ok

óko ri
mo dern

6 gö rög gö rög gö rög ókor

la tin la tin la tin

óko ri
mo dern

3 la tin la tin la tin kö zép kor

∅ ∅ ∅

óko ri
mo dern

5 la tin la tin la tin (gö rög) re ne szánsz

he lyi he lyi (pl. fran cia) ∅

óko ri
mo dern

4 ∅ ∅ la tin 16–18.
szá zadnem ze ti

(pl. fran cia, olasz)
he lyi

nem ze ti
mo dern

∅

mo dern/
óko ri
modern

6 pl. fran cia
ma gyar

pl. né met, la tin
ma gyar

pl. né met, la tin
ma gyar

19. szá zad

3. Javasolt tematika az idegen nyelvek tanításának
történetéhez

1. Alap fo gal mak és az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak alap ve tõ di lem mái. Fo gal mak ér -
tel me zé se: anya nyelv, ide gen nyelv, má so dik nyelv, egy nyel vû ség, két nyel vû ség,
több nyel vû ség stb. Az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak alap ve tõ di lem mái (pél dá ul az
anya nyelv hasz ná la ta vagy ki zá rá sa). Az ide gen nyel vi kész sé gek le írá sa és több fé -
le osz tá lyo zá sa. A leg is mer tebb nyelv ta ní tá si mód sze rek fel so ro lá sa idõ rend ben.
A mód szer fo ga lom hi e rar chi á ja: lé pés, el já rás, mód szer, nyelv ta ní tá si el mé let.
A módszerek egy be ve tõ le írá sá ra szol gá ló leg fon to sabb jel leg ze tes sé gek: ti zen há -
rom tu laj don ság. (Az alap ve tõ di lem mák, a nyel vi tar ta lom el ren de zé se és a kész -
sé gek ta ní tá sá nak mér té ke, va la mint a ta ní tá si stí lus vi lá gá ból vá lo gat va.)
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 2. Tech ni kai fo gá sok és el já rá sok a ko rai nyelv ta ní tás ban. A nyelv ta ní tás tör té ne te
az ókor tól a 18. szá zad vé gé ig. Kor szak ok és jel leg ze tes sé ge ik. Mód szer ta ni fo gá -
sok és el já rá sok az ol va sás, a ki ej tés, az írás, a be széd, a nyelv tan és a for dí tás ta ní -
tá sá ban.

 3. A nyelv ta ni-for dí tó mód szer. A nyelv ta ni-for dí tó mód szer fo gal ma és el ne ve zé sei.
A nyelv ta ni-for dí tó mód szer cél rend sze re. A nyelv ta ni-for dí tó mód szert jel lem zõ
osz tály te rem. A leg fon to sabb osz tály ter mi meg ol dá sok. Ti pi kus tan könyv szer ke -
zet a nyelv ta ni-for dí tó mód szer ben. A nyelv ta ni-for dí tó mód szer leg hí re sebb és
leg hír hed tebb tan könyv szer zõi.

 4. A ko rai nyelv ta ní tás leg hí re sebb sze mé lyi sé gei. Is mert sze mé lyi sé gek (nyel vé -
szek, tu dó sok, fi lo zó fu sok stb.), akik nek vol tak nyelv ta ní tá si el kép ze lé se ik (pél -
dá ul Montaigne és Locke). A ko rai nyelv ta ní tás zse ni á lis meg újí tói: Jan Amos
Komensky (Comenius), Claude Marcel, Thomas Prendergast és François Gouin.

 5. A di rekt mód szer. A re form moz ga lom leg fon to sabb sze mé lyi sé gei és leg je len tõ -
sebb újí tói. Az IPhA nyelv ta nu lás ra vo nat ko zó cik ke lyei és Paul Passy. A di rekt
mód szer alap el vei. A di rekt mód szer leg fon to sabb tech ni kái és osz tály ter mi meg -
ol dá sai. A di rekt mód szer leg fon to sabb vál to za tai: az ere de ti (Berlitz), a két nyel -
vû (de Sauzé), a komp ro misszu mos (Palmer) és a fo ko za tos (Richards) di rekt
mód sze rek.

 6. Egy új tu do mány ág meg ala pí tá sa: a nyelv pe da gó gia. A nyelv pe da gó gi ai el mé le -
tek fej lõ dé se a leg ki vá lóbb szak em be rek ke zén: Hen ry Sweet, Otto Jespersen és
Harold Palmer.

 7. Az ol vas ta tó mód szer, az in ten zív mód szer és az au di o vi zu á lis mód szer. A mód -
sze rek ki ala ku lá sa, alap el vei, szak tu do má nyi hát te re, osz tály ter mi meg ol dá sai és
ér té ke lé se.

 8. Az audiolingvális mód szer. Az audiolingvális mód szer mint nyelv ta ní tá si el mé let
nyel vé sze ti, pszi cho ló gi ai és au di o vi zu á lis hát te re. Az osz tály ter mi fo lya mat az
audiolingvális mód szer ben. Az audiolingvális mód szer ha tá sa és ér té ke lé se.

 9. A men ta lis ta mód sze rek. A behaviorista és men ta lis ta meg kö ze lí tés el lent mon dá -
sai az ide gen nyel vek ta ní tá sá ban. Kog ni tív pszi cho ló gia és transzformatív- gene -
ratív nyelv tan. A kog ni tív mû ve le tek re tá masz ko dó nyelv ta nu lás alap el vei, gya -
kor la ti meg ol dá sai és egyéb sa já tos sá gai. Ha tá sa és ér té ke lé se.

10. Hu ma nisz ti kus mód sze rek I.: a ta nács ko zó és a cse le ked te tõ mód szer. Az egyes
mód sze rek tör té ne te, ki ala ku lá sa, alap el vei, leg fon to sabb osz tály ter mi meg ol dá -
sai stb. A ta nács ko zó mód szer és a cse le ked te tõ mód szer je len le gi meg íté lé se.

11. Hu ma nisz ti kus mód sze rek II.: szuggesztopédia és a néma mód szer. Az adott
mód sze rek tör té ne te, ki ala ku lá suk és ha tá suk, leg fon to sabb alap el ve ik és osz tály -
ter mi meg ol dá sa ik stb. A szuggesztopédia és a néma mód szer je len ko ri meg íté lé se.

12. A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás I. A kom mu ni ká ció fo gal ma. A kom mu ni ka tív
meg kö ze lí tés elõ tör té ne te, tu do má nyos hát te re, ki ala ku lá sa, ki emel ke dõ te o re ti -
ku sai. A nyel vi nor ma fo gal ma. A kom mu ni ka tív kom pe ten cia fo ga lom kö re és ki -
ala ku lá sa: a kom mu ni ka tív kom pe ten cia mo dell je i nek fej lõ dé se. Nyelv ta ni je len tés
és be széd funk ci ók. A nyelv ta ni je len tés és be széd funk ci ók mint a kom mu ni ka tív
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nyelv ta ní tás tan terv ének alap jai: A kom mu ni ka tív cur ri cu lum he lye a nyelv ta ní -
tás-tör té net is mert tan terv tí pu sai kö ré ben.

13. A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás II. A prag ma ti ka fo gal ma és je len tõ sé ge a kom mu -
ni ka tív nyelv ta ní tás ban. Be széd mû ve le tek. A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás osz tály -
ter mi gya kor la tá nak alap el vei. Jel leg ze tes kom mu ni ka tív gya kor la tok az osz tály -
te rem ben. A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás kri ti ká ja.

14. Új nyelv ta ní tá si el kép ze lé sek a szá zad for du lón. A ter mé sze tes mód szer és ro ko nai; 
neurolingvisztikai prog ra mo zás; több té nye zõs in tel li gen cia. Fra ze o ló gi ai mód -
szer a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ban. Tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás. Fel adat -
köz pon tú nyelv ta ní tás. A nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság mint cél és esz köz.

15. A leg is mer tebb mód sze rek egy be ve tõ elem zé se. Az egy be ve tõ mód szer ta ni elem -
zé sek alap el vei. A mód sze rek ka rak te risz ti ká já nak leg fon to sabb in de xei. A mód -
sze rek rész le tes le írá sa az alap ve tõ di lem mák, a nyel vi tar ta lom és a nyel vi kész sé -
gek mér té ké nek ta ní tá sa, il let ve a ta ní tás stí lu sa sze rint. A leg el lent mon dá so sabb
mód sze rek egy be ve té se és né hány vá rat lan ha son ló ság az ide gen nyel vek ta ní tá -
sá nak tör té ne té ben. A mód szer pro fi lok gra fi kai szem lél te té se. A nyelvpedagó-
giai tu da tos ság: rend szer sze rû ség és dön tés so ro zat.

A fen ti te ma ti ka ide á lis meg va ló su lá si for má ja graduális szin ten két óra elõ adás,
ame lyet két óra sze mi ná ri um kö vet. A sze mi ná ri um cél ja az elõ adás kö rü li eset le ges ho -
mály el osz la tá sán túl a tör té ne ti mód sze rek gya kor lá sa mikrotanítás for má já ban. A sze -
mi ná ri um nem akár mi lyen szem lél te tõ esz kö zök je len lét ében vál hat ha té konnyá: ere de ti 
tan köny vek (nyelv ta ni-for dí tó mód szer); ere de ti fa li ké pek (di rekt mód szer); egy sze rû sí -
tett ol va só köny vek (ol vas ta tó mód szer); nyel vi la bo ra tó ri um és nyel vi la bor gya kor la tok
(audiolingvális mód szer); ere de ti dia so rok mag ne to fon nal szink ro ni zál va (au di o vi zu á lis 
mód szer) és így to vább. Az egyes mikrotanításokra ki sze melt di á kok elõ re ol vas nak, kü -
lön tá jé ko zód nak, és kon zul tá ci ós le he tõ sé get kap nak a sze mi ná ri um ve ze tõ jé tõl. A mik -
rotanítást (amely nek részt ve või a cso port tag jai) azon nal elem zik – a vi de o fel vé tel se gít
az em lé ke zés ben (és per sze ab ban is, hogy a ta nár je lölt kí vül rõl lát ja ön ma gát). A lé nyeg
az, hogy a je löl tek meg ta nul ja nak a régi mes te rek stí lu sá ban ta ní ta ni, le gyen au ten ti kus
bel sõ ké pük egy-egy mód szer mi ben lé té rõl – és egy ben él jék át (és túl) elsõ fel lé pé se i ket
sa ját ta ná ri szín pa du kon. Az elõ adá sok ön ma guk ban le het nek bár va rázs la to sak, szel le -
me sek és elbûvölõek (il let ve a di ák ság je len tõs ré szé nek – a tör té ne ti ér dek lõ dés hi á nyá -
ban – ér dek te le nek), ön ma guk ban nem so kat ér nek. Csak ak kor vál nak a je löl tek sze mé -
lyes él mé nyé vé, ha a sze mi ná ri u mo kon át él he tik az adott nyelv ta ní tá si stí lus ál ta lá nos
el ve it csak úgy, mint sze mély füg gõ rész le te it. A ked vük re való át élt sé gek mély sé gét úgy is
majd több ezer óra ke ser ves vagy ép pen fel eme lõ ta pasz ta la ta váj ja ki.
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VIII. NYELVTANÍTÁS-TÖRTÉNETI PANTEON:
TUDÓSOK, SZERZÕK, SZEMÉLYISÉGEK

Eb ben a gyûj te mény ben olyan hí res szer zõk sze re pel nek, akik nek mun kás sá ga va la -
mi kép pen kap cso ló dik a nyelv pe da gó gia vi lá gá hoz. Olyan sze mé lyi sé gek rõl van te hát
szó, akik a nyelv ta ní tás-tör té net ré szé vé vál tak, és ez ál tal hoz zá tar toz nak a mo dern
nyelv pe da gó gus szak mai mû velt sé gé hez. Sem a szá muk ra biz to sí tott cse kély ter je de lem, 
sem a ró luk fel lel he tõ és hoz zá fér he tõ iro da lom mennyi sé ge nem áll arány ban az zal a
szel le mi és em be ri tel je sít ménnyel, ame lyet egy fu kar élet nek te het sé gük bõl szá mo lat lan 
mér tek.
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Meg jegy zés:
Az itt fel so rolt sze mé lyek mû ve i nek ada ta it e mo no grá fia sa ját bib li og rá fi á ja nem tar tal maz za

(ki vé tel: a kö tet ben re fe rált mû vek).
Az élet rajz ok ada ta i ban sa ját ku ta tá so kon túl me nõ en Caravolas (1994) és Howatt (1984) ada -

ta i ra is tá masz kod tunk.



Aelfric (Grammaticus) (meg kö ze lí tõ leg 950–1010)
Nem vé let le nül nyer te el ezt az utó ne vet, hi szen olyan an go lo sí tott la tin nyelv tant írt,

amely ben elõ ször ül tet te át e nyelv ta ni ter mi no ló gi át anya nyel vé re (Excerptiones de
Prisciano). A Bib lia je len tõs ré szét is le for dí tot ta. Nyel vi mun kái kö zül leg is mer teb bek
be széd gyûj te mé nyei, va la mint a szen tek éle té rõl szó ló mun kái (Homilies; Lives of the
Saints). Szá mos más mun ká ja kö zött ép pen ezek azok a mû vek, ame lyek leg in kább tük -
rö zik a 11. szá za di óan gol pró za jel leg ze tes vo ná sa it. Nyelv ta ná hoz ma gya rá za to kat és
pár be szé de ket mel lé kelt (Glossary és Colloquy). Nyelvkönyvegyüttesét ta nít vá nya, Aelfric
Bata át dol go zá sá ban és új ki adá sá ban két nyel vû tan könyv ként hasz nál ták.

Ahn, J. F. (1796–1865)
A nyelv ta ni-for dí tó mód szer egyik leg is mer tebb és leg könnye debb tan könyv szer zõ je

a 19. szá zad de re kán. Elsõ si ke res köny ve egy hol land nyelv könyv volt, amely rend kí vül
gya kor la ti as mun ka nem csak tan könyv szer zõi, ha nem gya kor la ti ta ná ri mun ká já ban is
igen hasz nos le he tett, hi szen a né met–hol land ha tár men ti Aa chen ben mû kö dött (Neue
Hollandische Sprachlehre, 1829). Bár ol va só köny ve ket és tár sal gá so kat más nyel vek re is
írt, leg hí re sebb mûve az 1834-ben meg je lent „Az új, prak ti kus és könnyû mód szer” ere de -
ti leg né met anya nyel vû ek nek ta ní tott fran cia nyel vet. Igye ke zett sok kal könnye debb re
ven ni a nyelv tant, mint ahogy az a nyelv ta ni-for dí tó mód szer ural ma alatt szo ká sos volt,
sza bály ma gya rá za ta it pe dig pél da mon da tok kal tûz del te meg. Köny ve át te kint he tõ szer -
ke ze te mi att vált nép sze rû vé is ko lák ban és is ko lá kon kí vül egy aránt.

Aickin, J. (17. szá zad)
17. szá za di ta ní tó, aki Londonderryben fej lesz tet te ki azt az el mé le tét, hogy az anya -

nyel vet azért kell sza bá lyok sze rint ta ní ta ni, mert így a la tin ta nu lá sa is könnyû vé vá lik
(és nem for dít va). Köny vé ben Comenius Orbis Pictusából is vett át ké pe ket a ki ej tés ta -
ní tá sá hoz. Comenius ha tá sa más el kép ze lé se i ben is nyil ván va ló, de a mes ter re egyik
mun ká já ban sem hi vat ko zik. Fõ mûve az ed dig em lí tett el ve ket ki fej tõ The Eng lish
Grammar, or Eng lish Tongue Reduced to Grammatical Rules (1693).

Alatis, J. E. (1926–)
A wa shing to ni Georgetown Egye tem professor emeritus dé kán ja, a nyel vé szet és a

mo dern gö rög nyelv pro fesszo ra. Nyu gat-Vir gi ni á ban szü le tett és vált az al kal ma zott
nyel vé szet és az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak egyik nem zet kö zi leg is leg is mer tebb kép vi -
se lõ jé vé. Több mint húsz évig volt az Ame ri kai An gol mint Ide gen nyelv-ta ná rok Egye sü -
le té nek el nö ke (TESOL, 1966–87). Mi nisz té ri u mi fel ada to kat is el lá tott, fõ ként a hat va -
nas évek ele jén. Ek kor vált hí res sé egye te mé nek nyel vé sze ti és ide gen nyel vi fa kul tá sa, a
mi nisz té ri um ban pe dig ku ta tá si fõ osz tályt ve ze tett. Dok to ri disszer tá ci ó ja, ame lyet az
Ohio State Egye te men vé dett meg, gö rög be ván dor lók ról szól. Athén ban is ta ní tott
Fulbright-vendégprofesszorként. Min dig is büsz ke volt gö rög szár ma zá sá ra. Szá mos ki -
tün te tést ka pott, ame lyek mind az ide gen nyel vek ta ní tá sá val, il let ve a két nyel vû ok ta tás sal
kap cso la to sak. Leg is mer tebb köny vei pszi cho- és szociolingvisztikáról, nyelv el sa já tí tás -
ról, nyelv va ri án sok ról szól nak, il let ve az an gol mint má so dik nyelv sze re pé rõl két nyel vû
ok ta tá si hely ze tek ben.
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Alcuin (Alcuinus Albinus) (735–804)
An gol szász te o ló gus, ben cés szer ze tes. Útja York ból, ahol szü le tett, Aa chen be ve ze -

tett, ahol Nagy Kár oly frank ural ko dó ta nács adó ja lett, majd ké sõbb Tours-ban a ko los -
to ri is ko la apát ja, aki pár be szé des for má ban ta ní tot ta a hét sza bad mû vé sze tet. Eh hez a
tu do má nyos mû hely hez kö tik a kis- és nagy be tûk kö zöt ti kü lönb ség te vést, és itt fej lesz -
tet ték ki a mo dern írás alap já nak te kint he tõ úgy ne ve zett karoling minusculákat. Hí res
mon dá sa: „Ta ní ta ni annyit je lent, mint oko san kér dez ni.”

Ascham, R. (1515–1568)
Camb rid ge-ben ta nult an gol hu ma nis ta, aki az Er zsé bet kori Ang lia egyik leg je len tõ -

sebb tu dó sa. I. Er zsé bet nek nem csak ta ná ra volt, ha nem ké sõbb tit ká ra is. Az ok ta tás
mód sze ré rõl, tar tal má ról a The Schoolemaster c. mû vé ben (1570) fej ti ki vé le mé nyét. Eb -
ben sze re pel a ket tõs for dí tás mód szer ta na is: elõ ször az ide gen nyelv rõl kell az anya -
nyelv re for dí ta ni, majd némi idõ el tel té vel az anya nyelv re for dí tott anya got ide gen nyelv -
re vissza for dí ta ni. Ez zel az oda-vissza for dí tós mód szer rel ál lí tó lag oly annyi ra si ke rült a
ki rály nõt meg ta ní ta ni la tin ra és gö rög re, hogy Ang li á ban az egye te mi em be re ket is be le -
ért ve övé volt az egyik leg fej let tebb ide gen nyelv-tu dás. Ascham egész éle té ben so kat be -
te ges ke dett, de a ki rá lyi ud var hoz fû zõ dõ kap cso la tai men tén olyan ál lá sok hoz ju tott,
hogy vi szony la gos biz ton ság ban ír hat ta meg leg fon to sabb mun ká it. A The Schoole -
master ab ban is út tö rõ nek bi zo nyult, hogy a dup la for dí tás se gít sé gé vel leg alább ak ko ra
nyelv mû ve lõ mun kát vég zett az an gol stí lus tö ké le te sí té sé ben, mint ami lyen fon tos sá gú
a la tin mint ide gen nyelv ta ní tá sa köny vecs ké jé ben. Ez a mun ká ja, amely ben ne ve lé si és
er köl csi el kép ze lé se it egy aránt hang sú lyoz ta, olyan hí res sé és nép sze rû vé vált, hogy a
szá zad vé gén több szer zõ is le utá noz ta a könyv cí mét (Holyband: A fran cia is ko la mes ter, 
1573; Bellot: Az an gol is ko la mes ter, 1580). Ascham 1563-ban kezd te el írni a mû vét az
el len a mo do ros ság és dokt rí nák el len, ame lye ket az an go lok Olasz or szág ból hoz tak be,
de már nem volt ide je be fe jez ni. Az 1570-ben meg je lent mû vet fe le sé ge, Margaret fe jez -
te be. Az ér te ke zés va ló já ban két rész bõl áll: az elsõ rész ál ta lá nos alap el vek bõl; míg a
má so dik, tech ni ka i nak is te kint he tõ rész fog lal ko zik konk ré tan a la tin nyelv ta ní tá sá val.
Ascham olyan di á ko kat kí vánt ma gá nak, akik nek meg van a ter mé sze tes eszük, jó a me -
mó ri á juk, van ked vük ta nul ni, ké szek el vi sel ni a sok mun ká val járó fá ra dal ma kat és fáj -
dal ma kat, haj lan dók má sok tól ta nul ni, sza ba don tesz nek fel kér dé se ket, és tud nak örül ni
a sa ját si ke re ik nek. A szel lem és a test tö ké le tes sé gé nek és tett re kés zség ének el kép ze lé -
se Pla tón tól ered (Euphues), ezt az el vá rást Ascham is ki -
fej tet te mun ká já ban, és ilyen fi gu rát áb rá zolt ké sõbb Lyly
nép sze rû mun ká já ban (Euphues or The Anatomie of Wit).

Basedow, Johann Bernhard (1723–1790)
Is mert né met pe da gó gi ai re for mer, a filantropizmus

híve és ter jesz tõ je. Ham burg ban szü le tett, Lip csé ben vé -
gez te ta nul má nya it, és már pá lyá ja kez de tén mint te het sé -
ges ta nár gyak ran sze gült szem be ko rá nak ha gyo má nyos
pe da gó gi ai el kép ze lé se i vel. Pe da gó gi ai re form ter ve i nek
egy ré szét az 1774-ben meg nyílt Philanthropinum nevû is -
ko lá já ban si ke rült meg va ló sí ta nia. Ebbe a nyelvpedagó-
 giai kis le xi kon ba azért ke rült be, mert az ot ta ni, ál ta la ter -
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mé sze tes nek ne ve zett tan ter vet kö vet ve a kü lön fé le kéz ügyi mes ter sé ge ken, sza bad té ri
te vé keny sé ge ken túl me nõ en is ko lá já ban a pár be szé den ala pu ló nyelv ta ní tást is be ve zet -
te. El kép zel he tõ, hogy Comenius Orbis Pictusa nagy ha tás sal volt rá, mi vel az 1774-ben
ki adott Das Elementarwerk (Alap könyv) szin tén ké pek kel il luszt rált tan anyag, bár ezek a
ké pek nem egé szí tet ték ki olyan szo ro san a szö ve get, mint Come niusnál. A Phi lan thro -
pinum ve ze té sét ké sõbb mun ka tár sá nak adta át, bár a nyolc va nas évek de re ká ig je len
volt az is ko la éle té ben. Az in téz mény – híre és is mert sé ge el le né re – nem sok kal élte túl
az ala pí tót, ugyan is 1793-ban be zárt. Ko ra be li le írá sok sze rint Basedow nyug ta lan, sze -
szé lyes, ugyan ak kor éles el mé jû em ber volt, sok fé le dol got tu dott, és min dig a ha la dó
esz mék mögé állt, de is me re tei nem vol tak mé lyek. Az el já rá sok ame lye ket kö ve tett in -
kább já té kos for té lyok nak, szó ra koz ta tó fo gá sok nak tûn tek, és nem va ló di mód szer nek.
El já rá sa i ban a di rekt és a cse le ked te tõ nyelv ta ní tás el já rá sai, a ki ta lá lós din ala pu ló nyel -
vi já té kok, ál ta lá ban a játsz va ta nu lás ele mei do mi nál tak.

Bathe, William (1564–1614)
Ír szár ma zá sú, né pes és mû velt csa lád ban fel nõtt je zsu i ta ne ve lõ, aki fi lo zó fi át Ox -

ford ban, jo got Lon don ban, te o ló gi át pe dig Leuwenben ta nult. Dip lo má ci ai szol gá la tot
is el lá tott a ta ní tás mel lett, a je zsu i ták hoz 1595-ben csat la ko zott. Ké sõbb a salamancai ír
kol lé gi um „spiritus rector”-a. Új nyelv ta ní tá si mód sze rén év ti ze de kig dol go zott, vé gül
1611-ben je lent meg nyom ta tás ban a Ianua Linguarium, amely si ke res sé gé vel (és cí mé -
vel) nagy ha tást gya ko rolt a kor né hány pe da gó gu sá ra, köz tük Comeniusra is. Ide gen -
nyelv-ta ní tá si mód sze rét ma már ne héz rep ro du kál ni, meg ala po zott szó kincs-vá lo ga tá si
el kép ze lé sei azon ban ma is nyil ván va ló ak.

Bellot, Jacques (16. szá zad; 1577–90 Ang lia [Nor man dia])
1577 kö rül ér ke zett Ang li á ba, mint Normandiából (Caenbõl) me ne kült ne mes em -

ber. Már 1578-ban meg je len te ti a The French Grammar c. köny vét, amely nek ja ví tott és
át dol go zott ki adá sa az 1588-ban pub li kált The French Method. Bellot ta pasz ta la tai alap -
ján írta meg fõ mû vét, ame lyet a Lon don ba me ne kült hu ge not ták ta ní tá sá ban szer zett
gya kor la tá ra ala po zott, így az 1580-ban meg je lent The Eng lish Schoolmaster az egyik ko -
rai, az an golt ide gen nyelv ként ta ní tó nyelv könyv. Fel te he tõ leg ugyan en nek a kö zön ség -
nek szán ta 1586-ban ki adott an gol és fran cia nyel vû pár be szé de it (Familiar Dialogues).
Nyelv ta nár ként Bellot fon tos nak tar tot ta a ki ej tés ta ní tá sát és az írott nyelv el sa já tít ta tá -
sát. Mo dern sé gét ma ab ban lát juk, hogy a tár sal gás ta ní tá sá ban a tény le ges be szélt nyel vet

ta ní tot ta hét köz na pi szi tu á ci ók ban. El kép zel he tõ, hogy
1590 után vissza tért Norman diába és ott halt meg.

Berlitz, Maximilian Delphinius (1852–1921)
A di rekt mód szer rõl szó ló fe je zet ben rész le te sen fog -

lal ko zunk Berlitz szak mai mun kás sá gá val (III.1. fe je zet).
Ta nár csa lád ban szü le tett Né met or szág ban, de fi a ta lon
ki ván do rolt az Egye sült Ál la mok ba, ahol 1878-ban ala pí -
tott nyelv is ko lát a Rhode Island-i Providence-ben. A hoz -
zá tár sult Nicholas Joly, te het sé ges ta nár és tan könyv író
sze mé lyé ben ta ná ri ket tõ sük em lé kez tet a már ko ráb ban
si ke res Heness és Sauveur ta ná ri, nem kü lön ben ok ta tás -
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szer ve zõi te vé keny sé gé re. Min dkét pá ros az egy nyel vû, pon to sab ban cél nyel vû nyelv ok -
ta tást te kin tet te lé nye ges nek. Berlitz ki vá ló üz le ti ér zék kel ren del ke zõ szer ve zõ volt, aki
a tan anya go kat, a tan anyag so ro za to kat ugyan úgy üz le ti si ker ré vál toz tat ta, mint a vi lág -
nyel ve ket ta ní tó nyelv is ko lá kat, ame lye ket nem csak Ame ri ká ban, ha nem ké sõbb Né -
met or szág ban és más eu ró pai or szá gok ban há ló zat tá szer ve zett. A szá zad for du ló elõtt
már mint egy fél száz Berlitz-iskola mû kö dött vi lág szer te, ame lyek már a ki sebb eu ró pai
nyel vek kel vagy a nem eu ró pai he lyi nyel vek kel is fog lal koz tak.

Blackie, John Stu art (1809–1895)
Ere de ti leg ügy véd, majd ké sõbb a la tin nyelv pro fesszo ra Aberdeenben. Ta nul má -

nya it rész ben Né met or szág ban vé gez te, 1852-tõl pe dig a gö rög nyelv pro fesszo ra Edin -
burgh ban. Le xi ko nunk ba azért ke rült bele, mert rend sze re sen írt a nyelv ok ta tás ról,
amennyi ben a sa ját ját a „ter mé szet mód sze ré nek” ne vez te. 1845-ben köz re a dott le írá sá -
ban egy olyan be széd ta ní tá si mód szert is mer tet, amely nek ki in du ló pont ja a Pestalozzi
pe da gó gi á já ból jól is mert tár gyak kal tör té nõ ma ni pu lá lás mód sze re (object lessons). El -
kép zel he tõ, hogy Blackie sa ját fel fe de zé sé nek tar tot ta az el já rást, amely hez ké sõbb is
mind vé gig ra gasz ko dott.

Bloomfield, Leonard (1887–1949)
Ere de ti vég zett sé ge sze rint né met sza kos fi lo ló gus, aki ha son ló in ten zi tás sal fog lal -

ko zott az õs ho nos ame ri kai nyel vek kel és egy ide ig az ide gen nyel vek ta ní tá sá val is a má -
so dik vi lág há bo rú idõ sza ká ban. Né met or szág ban vé gez te alap ta nul má nya it (Lip cse és
Göttingen), több egye tem ger ma nisz ti ka-, il let ve nyel vész pro fesszo ra, majd 1940-tõl ha -
lá lá ig a Yale Egye tem nyel vész pro fesszo ra ként dol go zott. A nyelv ta ní tás irán ti ér dek lõ -
dé se már ko rai nyel vé sze ti mun ká i ban is tet ten ér he tõ (An Introduction to the Study of
Language, 1914). Language (1933) címû alap ve tõ mû vé ben is mét fog lal ko zik az al kal ma -
zott nyel vé szet tel, en nek el le né re ma nap ság a struk tu ra liz mus egyik meg ala pí tó ja ként
tart ják szá mon. Mód sze re, szem lé le te azon ban nem csak a nyel vé sze ti ku ta tást ha tá roz ta 
meg, ha nem köz vet ve a nyelv ta ní tás ra is ha tott, fõ ként a nyel vi elem zé sek ben be mu ta -
tott ana li ti ká já val. Bloomfield ta nai nagy ha tást gya ko rol tak a fo no ló gi á ra, a mor fo ló gia
és a szin ta xis leg több te rü le té re. El kép ze lé se it össze kap csol ták a behaviourista ta nu lás -
mo del lel, amely mód szer ta ni lag a nyelv re leg in kább jel lem zõ és leg gya ko ribb mon dat -
szer ke ze tek (patterns) la bo ra tó ri u mi gya ko rol ta tá sá ban öl tött tes tet. El kép ze lé sé nek
meg va ló su lá sá ról rész le te sen ír tunk az audiolingvális mód szer kap csán (III.5.). Ke ve sen
tud ják, hogy Bloomfield nyelv köny ve ket is írt (né met, hol land és orosz). Leg fon to sabb
mód szer ta ni mûve az Outline Guide for the Practical Study of Foreign Languages (1942),
amely a had se reg spe ci á lis ki kép zõ prog ram já nak mód szer ta ni út mu ta tó ja ként szol gált.

Boas, Franz (1858–1942)
Né met or szág ban szü le tett, vég zett sé ge sze rint fi zi kus és föld rajz tu dós. Egy észak-ka -

na dai te rep mun ka vál toz tat ta meg gon dol ko dá sát: ér dek lõ dé se az össze ha son lí tó nép -
rajz, il let ve a nyel vé szet felé for dult. 1886-ban ki ván do rolt az Egye sült Ál la mok ba, és
1896-tól ha lá lá ig a Co lum bia Egye tem pro fesszo ra ként mû kö dött. Leg hí re sebb mûve a
Handbook of American Indian Languages (1911). Is me ret len nyel ve ket írt le, ame lyek kel
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még nem is fog lal koz ha tott a nem zet kö zi nyel vé szet. A nyel vé szet re a leg na gyobb ha tást
mód szer ta ni ala pos sá ga gya ko rol ta, amely nek lé nye ge az elõ í té le tek tõl men tes, tü rel -
mes meg fi gye lés, ap ró lé kos, jól ki dol go zott adat gyûj tés, a té nyek tisz te le te, a le jegy zé si
sza bá lyok kö vet ke ze tes sé ge. Ezek az el vek mind írá sa i ban, mind ta nít vá nyai mun kás sá -
gá ban (pl. E. Sapir) fenn ma rad tak. Boas in dí tot ta el az International Jo ur nal of American 
Linguistics nevû fo lyó ira tot, va la mint az  Ame ri kai Nyel vé sze ti Tár sa sá got, amely nek el nö -
ke is volt.

Brinsley, John (1566–1630, más adat sze rint 1585–1665)
Fõ mûve az 1612-ben pub li kált Ludus Literarius or the Grammar Schools (Lon don),

amely nek má so dik ki adá sa 1627-ben je lent meg. Ér té kes mód szer ta ni meg fi gye lé sek re
ad al kal mat az 1617-ben szin tén Lon don ban meg je lent Puerines con fabulatiunculae. Az
alap mû vet fõ ként az te szi ér de kes sé, hogy két ta nár foly tat pár be szé det a leg jobb nyelv -
ta nu lá si mód sze rek rõl – eköz ben si ke rül Brinsleynek sa ját két nyel vû és fo ko za tos ság ra
tö rek võ mód sze rét el ma gya ráz nia. En nek meg fe le lõ en Brinsleyt is nyu god tan te kint het -
jük a 17. szá za di „al kal ma zott nyel vé szet” út tö rõ jé nek. Me to di ká já ban el len té tes el kép -
ze lé sek ke ve red nek, bár ál ta lá ban az in duk tív meg kö ze lí té sek von zot ták, azért el fo gad ta 
a szó vé gek ma go lá sát; fel is mer te a funk ci o ná lis me mó ria je len tõ sé gét (nem kell em lé -
kez ni a sza bály ra, ha a kész sé gek ben a diák jól hasz nál ja a nyel vi ele me ket) stb. El le nez -
te a so rok köz ti for dí tást; azt ál lí tot ta, hogy a szem egy szer re fog ja be a két fé le sé get, és
en nek kö vet kez té ben az agy el lus tul (mind járt ott van a meg ol dás), nem fá raszt ja ma gát
a ta nu ló annyi ra, mint ahogy azt kel le ne. Szö veg köz pon tú tan anyag-fel dol go zá sa i ban a
be mu ta tó ol va sást a szö veg egy sze rû sí té se, majd ma gya rá za ta kö vet te. A szö veg re fel tett
ta ná ri kér dé sek re elõ ször a ta nár vá la szolt, majd nyi tott könyv vel a ta nu lók, és utá na
egy más közt ugyan ezt el ját szot ták. Bár ezt a mód szert már a re ne szánsz idõk óta is mer -
ték, Brinsley le írá sá ban je lent meg a je zsu i ta is ko lák ban, ha tá sa egé szen a 19. szá zad ele -
jé ig meg fi gyel he tõ.

Bullokar, William (1530–1609)
Bullokar írta az elsõ is ko lá ban is hasz nál ha tó an gol nyelv tan köny vet (Pamphlets for

Grammar, 1586) még pe dig Lily la tin nyelv tan köny ve alap ján. Iga zán hí res sé azon ban
nem tan könyv írói ké pes sé gei vagy nyelv ta ní tá si is me re tei tet ték, ha nem az a re form te vé -
keny ség, amellyel a ko ra be li he lyes írást igye ke zett át ala kí ta ni. Ez zel kap cso la tos mûve a
Book of Large (1580), amely nek bo nyo lult ja vas la ta it vé gül nem va ló sí tot ták meg.

Candlin, Christopher N. (1940–)
Alap dip lo má it Ox ford ban és Lon don ban sze rez te, fo ko za ta it a Yale Egye te men az

Egye sült Ál la mok ban, il let ve a Jyväskyläi Egye te men. A Leedsi, majd a Lancasteri Egye -
te me ken dol go zott, majd 1987-ben Sidneybe ka pott meg hí vást a Macquarie Egye tem re.
Itt meg ala pí tot ta a National Cent re for Eng lish Language Teaching and Research el ne ve -
zé sû ku ta tá si és pub li ká ci ós köz pon tot, amely ki ad vá nya i val, el sõ sor ban szín vo na las ku -
ta tá si je len té se i vel hív ta fel ma gá ra a fi gyel met. Az al kal ma zott nyel vé szet pro fesszo ra -
ként ta ní tott Hong kong ban a ki lenc ve nes évek vé gén, ven dég pro fesszor sá ga a vi lág
szá mos or szá gá ra ki ter jedt (Ja pán, Spa nyol or szág, Finn or szág, Ka na da, Auszt rá lia,
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Egye sült Ál la mok és Né met or szág). Al el nö ke volt az Australian Association of Applied
Linguistics nevû szer ve zet nek, amely nek öt év után el nö ke lett 1993-ban. El nö ké vé vá -
lasz tot ta to váb bá az Al kal ma zott Nyel vé szek Nem zet kö zi Szö vet sé ge (AILA) 1996-ban.

Szer zõi és ki adói te vé keny sé ge egy aránt je len tõs, tu do mány szer ve zõi te vé keny sé ge
em ber fe let ti mé re tû nek tû nik: már leg alább 50 na gyobb ku ta tá si prog ra mot ve ze tett
1975 óta. Több mint 30 köny vet írt, il let ve adott ki, és több mint 100 cik ket írt fõ ként
nyelv pe da gó gi ai, nyel vi-kom mu ni ká ci ós és szociolingvisztikai té ma kö rök ben. Fog lal ko -
zott a nyel vi mé rés és ér té ke lés prob lé ma kö ré vel, a nyelv pe da gó gia új mód sze re i vel,
másodiknyelv-elsajátítással, for dí tás sal és tol má cso lás sal, va la mint le xi kog rá fi á val. Iz -
gal mas tan könyv so ro za tai a vi lág leg jobb szer zõ it ál lít ják csa ta sor ba el kö te le zett sé gük
bi zo nyí tá sá ra.

Carroll, John Bissel (1916–2003)
J. B. Carroll az el mé le ti nyelv pe da gó gia egyik leg fon to -

sabb ku ta tó ja és gya kor la ti mû ve lõ je volt, aki a pszi cho ló gia
te rü le té rõl ér kez ve (ver bá lis ta nu lás, ver bá lis ké pes sé gek,
kogníció, in tel li gen cia el mé le tek stb.) je len tõs ered mé -
nye ket ért el el sõ sor ban a ké pes ség vizs gá lat ok te rü le tén.
Gyer mek ko rát a zene és a nyel vek ha tá roz ták meg: ki tû -
nõ en zon go rá zott és or go nált, il let ve la ti nul, fran ci á ul és
né me tül ta nult. Ab ban, hogy fi gyel me vé gül is a nyel vé -
szet felé for dult, nem kis sze re pe van a vé let len nek: B. L.
Whorf, az ant ro po ló gi ai nyel vé szet ki emel ke dõ alak ja
Hartfordban dol go zott, és fel fe dez te a fi a tal em ber ér dek -
lõ dé sét a nyel vé szet iránt. El ol vas tat ta vele mun ká it,
ame lye ket azu tán 1956-ban Carroll össze gyûjt ve ki is adott Language, Thought and
Reality cí men. Carroll óko ri fi lo ló gi át ta nult, majd a Minnesotai Egye tem pszi cho ló gia
dok to ri prog ram já ba kap cso ló dott be. Dok to ri disszer tá ci ó ja a szó be li ké pes sé gek fak -
tor ana lí zi se volt. Az öt ve nes évek de re kán egy re in kább fog lal koz tat ta a nyel vi ké pes sé -
gek gon do lat kö re, így 1959-ben a Carnegie Ala pít vány tá mo ga tá sá val (és Stanley Sapon
mun ka tár sa se gít sé gé vel) lét re hoz ta az egyik leg is mer tebb ké pes ség vizs gá ló tesz tet (Mo -
dern Language Apti tu de Test), ame lyet még ma is szí ve sen hasz nál nak az ame ri kai kor -
mány hi va tal ok. 1961- ben pub li kált cik ké ben kü lönb sé get tesz a diszk rét pon tos tesz te lés
és az in teg rált tesz te lés kö zött, és ez zel re form hul lá mot in dít el az ide gen nyel vi mé rés és
ér té ke lés vi lá gá ban. A hat va nas évek de re ká tól Carroll ha tal mas össze ha son lí tó ta nul -
má nyo kat vég zett, ame lyek ben több or szág nyelv ta ní tá si ered mé nye it ve tet te egy be. Ne -
vé hez fû zõ dik to váb bá az American Heritage Word Frequency Book, amely alap köny ve az
ame ri kai tan könyv írók nak és teszt fej lesz tõk nek. Szá mos ve ze tõ tiszt sé gé tõl (Har vard
University, Educational Test ing Ser vi ce) a nyolc va nas évek de re kán vo nult vissza, de
egé szen ha lá lá ig ak tív ku ta tó és elõ adó ma radt. Eb ben az idõ szak ban je lent meg 800 ol -
da las ki emel ke dõ je len tõ sé gû mun ká ja a kog ni tív ké pes sé gek rõl (Human Cognitive
Abilities, 1993).
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Caxton, William (1415–1491?)
Caxton, aki ere de ti fog lal ko zá sa sze rint kel me ke res -

ke dõ volt, ki tû nõ hol land kap cso la tai alap ján nagy ha tás -
sal volt a Né met al föld és Ang lia ke res ke del mé re mind
po li ti kai, mind gaz da sá gi ér te lem ben. Ezt a te vé keny sé -
gét egé szen 1470-ig foly tat ta. Caxton kul túr tör té ne ti je -
len tõ sé ge ab ban áll, hogy õ nyom ta tott elõ ször an go lul
köny vet Ang li á ban, hogy si ke res nyom dát tar tott fenn és
eb ben ka ma toz tat ta ki tû nõ for dí tói te het sé gét. Mint hogy
kö zel har minc évet élt Bruges-ben, na gyon jól ki is mer te a
hol land nyel vet, bár for dí tá sai el sõ sor ban fran ci á ból ké -
szül tek. For dí tá sai gya kor la ti cé lo kat szol gál tak: egyik uta -
zá sa so rán fe dez te fel a mes ter sé gek köny vét (Livre des
metiers), amely nek 14. szá za di fran cia és fla mand di a ló gu -
sa it an gol ra for dí tot ta. Ez zel a mun ká já val a nyelv ta ní tás -

ra is ha tást gya ko rolt, hi szen a tematikusan el ren de zett szó kincs most in kább ter mé sze tes
tár sal gá sok és sze rep já té kok for má já ban je lent ke zett. A nyom dai mes ter sé get Köln ben
ta nul ta 1471 és 1474 kö zött, így õ adta ki az elsõ an gol nyom ta tott köny vet még
Bruges-ben, a leg el sõ an go lul Ang li á ban nyom ta tott könyv pe dig 1477-ben je lent meg
(The Dictes and Sayings of the Philosophers). Hi he tet len ener gi á val dol go zott, ha lá lá ig
kb. het ven könyv je lent meg, kö zü lük 21-et sa ját maga for dí tott. Õ volt az elsõ, aki fa met -
sze te ket is al kal ma zott köny ve i ben. Könyv nyom ta tá sá val két ség kí vül vál toz ta tott az an -
gol nyelv he lyes írá sán és stí lu sán.

Chambaud, Louis (18. szá zad)
Nyelv ta nár Lon don ban, szá mos, an go lok nak írt fran cia nyelv könyv szer zõ je, ame -

lyek na gyon nép sze rû ek a 18. szá zad má so dik fe lé ben: A Grammar of the French Tongue
(1750), Themes François & Anglois. Or French and Eng lish Exercises (1750), Exercises to
the Rules of Construction of French Speech (1750), Fables Choisies à l’Usage des Enfants,
(1751), The Idioms of the French and Eng lish Languages (1751), The Elements of the
French Language (1762). Fran cia–an gol szó tárt is meg je len te tett (1761), amely több ki -
adást is meg élt. Chambaud meg gyõ zõ dé se, hogy „egy nyel vet nyelv ta ni lag kell meg ta -
nul ni”.

Chompré, Pierre (1698–1760)
Ta nár egy pá ri zsi bent la ká sos is ko lá ban. Mû vei: Selecta latinis sermonis exemplaria et

scriptoribus (1742), amely egy hét kö te tes vá lo ga tás la tin szer zõk írá sa i ból, Introduction à
la langue latine par la voie de la traduction (1751), Moyens surs d’apprendre facilement les
langues et principalement la latine (1757). Sze rin te egy nyelv el sa já tí tá sá nak leg jobb mód -
ja az, hogy a mû ve ket nyelv ta ni elem zés nél kül, glo bá lis for dí tás sal kell ol vas ni.

Chomsky, Noam (1928–)
Két ség kí vül a 20. szá zad má so dik fe lé nek leg je len tõ sebb nyel vé sze ti gon dol ko dó ja,

aki már 1955 óta a Mas sachusetts Institute of Technology (Camb rid ge, Mas sa chu setts)
ve ze tõ pro fesszo ra. Ku ta tá sai nem szo rít koz nak a nyel vé szet re, a pszi cho ló gia és a kog -
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ni tív tu do má nyok te rü le tén egy aránt ere de ti meg lá tá sok -
kal ren del ke zik, jól le het po li ti kai né ze te it sem rej ti véka
alá. Chomsky fel fo gá sá ban a nyelv csak is az em ber re jel -
lem zõ agyi kom pe ten cia, amely abszt rakt sza bá lyok nak
en ge del mes ke dik. E sza bá lyok se gít sé gé vel ge ne rál juk
mon da ta in kat, és a meg fe le lõ transz for má ci ók se gít sé gé -
vel ér jük el ezek szin tak ti kai, le xi kai, il let ve fo ne ti kai
konk re ti zá lá sát. Erre a mû kö dés re az em be ri agy ge ne ti -
ka i lag meg ha tá ro zott mó don fel ké szült, egy sze rûb ben
szól va min den em be ri lény ren del ke zik nyelv el sa já tí tó be -
ren de zés sel (LAD). A transz for má ci ós-ge ne ra tív nyelv -
tan aty ja mind vé gig me re ven el zár kó zott at tól, hogy az ál -
ta la ki fej tett nyel vé sze ti meg ál la pí tá sok nak bár mi kö zük
is len ne a gya kor la ti nyelv ta ní tás hoz. Nem is állt szán dé -
ká ban nyelv pe da gó gi á val kap cso la tos kér dé se ket tár gyal -
ni. En nek el le né re nyel vé sze ti né ze tei je len tõs mér ték ben meg vál toz tat ták a struk -
turalista-behaviourista nyelv ta ní tá si el mé le te ket, és rész ben en nek tud ha tó be, hogy az
audiolingvális mód sze re ket kü lön fé le men ta lis ta meg kö ze lí té sek (pl. a kog ni tív kód ta -
nu lás) vál tot ták fel. Nyelv el sa já tí tá si el kép ze lé sei azon ban, nem kü lön ben a nyel vi kom -
pe ten ci á ról és per formanciáról al ko tott né ze tei mind a mai na pig el fo ga dott nak tûn nek.

Clarke, John (1687–1734)
Camb rid ge-i iro da lom tu do má nyi ta nul má nyai után a hulli, ké sõbb a gloucesteri is ko -

la ta ná rá vá ne ve zik ki. An gol for dí tás sal ki egé szí tett vá lo ga tást je len tet meg Cordier és
Erasmus Esz me cse rék (Colloques) címû mû ve i bõl, ame lyek több ki adás ban lát tak nap vi -
lá got. To váb bi mû vei: An Essay upon the Education of Youth in Grammar Schools. In
Which the Vulgar Method of Teaching is Examined, and a New One Proposed (1720) és An
Introduction to the Making of La tin (1720), amely tíz nél is több ki adást élt meg, és amely
1745-ben Genf ben fran ci á ul is meg je lent Introduction à la syntaxe latine cím mel. Más
klasszi kus szer zõk mû ve it is le for dí tot ta (Sallustius, Suetonius). Mód sze ré ben a két nyel -
vû meg kö ze lí tést és a fo ko za tos fej lesz tést tá mo gat ta, va la mint a rend sze res is mét lés és a 
for dí tá si gya kor la tok fon tos sá gát hang sú lyoz ta.

Clénard, Nicolas (1493–1542)
Az ere de ti leg te o ló gi ai vég zett sé gû brabanti (Hol lan dia) szár ma zá sú tu dóst rend kí -

vü li mó don ér de kel ték a nyelv ta nu lás és a nyelv ta ní tás ki hí vá sai. Az egyé ni és cso por tos
nyelv órák ta pasz ta la ta it egy be gyûj töt te, mód sze ré nek ki fej lõ dé se le ve le i bõl kö vet he tõ
nyo mon. Cso port ja i ban tu da to san ha son ló korú és hely ze tû ta nu ló kat ho zott össze,
mód sze re egy ér tel mû en di rekt (nem hasz nál ták a ta nu lók anya nyelv ét). Szá má ra a
nyelv ta ní tás szó ra koz ta tó, amely be az is be le fér, hogy a ta nár mu lat sá gos je le ne te ket
imp ro vi zál jon. Szem lél te tés kép pen a könyv je le ne te it dra ma ti zál va elõ ad ták. A nyelv -
tan, az ol va sás vagy az írás be li fel ada tok ki zá ró lag a szó be li el sa já tí tás után kö vet kez het -
tek. Leg hí re sebb mû vei: Tabula in grammaticam hebreacam (1529), Institutiones in
linguam greacam (1530), Meditationes graecanicae in artem grammaticam (1531),
Institutiones grammaticae latinae (1538).

267

N. Chomsky



Cobbett, William (1763–1835)
In do ko lat lan nak tû nik, hogy a zak la tott éle tû pol gár jo gi har cos, új ság író, iro dal már,

me zõ gaz da, majd éle te vé gén or szág gyû lé si kép vi se lõ ebbe a kis le xi kon ba be ke rül jön.
Az egy sze rû fo ga dós fia au to di dak ta ként ju tott el hír hed ten je len tõs ol va sott sá gá hoz.
Éles el mé jû sé ge, met szõ en pon tos fo gal ma zá sa több ször so dor ták baj ba mind Ame ri ká -
ban, mind Ang li á ban, emi att több ször emig rál ni kény sze rült, több nyi re rá gal ma zás miat-
ti bí rói íté le tek elõl me ne kül ve. A re gé nyes éle tet most fél re lök ve csak arra irá nyít juk a
fi gyel met, hogy ami kor 1817-ben új ból vissza tért Ame ri ká ba, ak kor Long Islandon te le -
pe dett le, ahol egy kis ta nyát bé relt, ame lyen el tar tot ta ma gát, ám az írást ek kor sem
hagy ta abba. Ek kor szü le tett a Grammar of the Eng lish Language (1818) címû mûve,
ame lyet le vél for má já ban írt fi á hoz, James Paulhoz. A könyv olyan si ke res nek bi zo nyult,
hogy már az elsõ hó na pok ban több ezer pél dány kelt el. Ta lán en nek kö vet kez mé nye,
hogy éle te utol só év ti ze de i ben több ilyen is ko lai hasz ná lat ra is szánt tan könyv sze rû sé get
írt az egy sze rûbb ol va sott sá gú pol gá rok szá má ra (Cottage Economy, 1822; A French
Grammar, 1824; The Eng lish Gardener, 1828; Advice to Young Men and (incidentally)
Young Women, 1830; A Spelling Book, 1831. Cobbettnek meg gyõ zõ dé se volt, hogy a tör -
vényt a gaz da gok ural ják, és a sze gény az min dig sze gény ma rad, de némi erõ fe szí tés sel a
sze gé nyek is ja vít hat ják a sa ját élet mi nõ sé gü ket. Leg is mer tebb mûve alap ján az iro dal mi 
le xi ko nok ba is be ke rült: Rural Rides (1830), amely a klasszi kus an gol vi dé ki éle tet mu tat -
ja be még a vas út meg je le né se elõtt.

Colet, John (1467–1519)
Író, tan könyv szer zõ, is ko la igaz ga tó, aki 1509-ben nem egy há zi in téz mény ként ala pí -

tot ta újra a Szent Pál Is ko lát. Neve leg in kább William Lilyvel együtt írt köny ve alap ján
ma radt fenn: A Short Introduction of Grammar.

Comenius (Komenský, Jan Amos) (1592–1670)
Cseh pe da gó gus, te o ló gus, fi lo zó fus, la tin nyelv újí tó

és ok ta tás ügyi re for mer. Leg na gyobb ha tá sú gya kor la ti
újí tá sai kö zött em lít het jük a szem lé le tes ség meg je le né sét
a ko ra be li tan köny vek ben, a fo ko za tos ság el vé nek tu da to sí -
tá sát, a ne vel he tõ ség és ta nít ha tó ság fo gal má nak el mé lyí té -
sét. Nyelv pe da gó gi ai szem pont ból több nyel vû sé ge, a VIA
tan könyv so ro zat épít mé nye, va la mint a Ma gyar or szá gon
el kez dett Lucidarium, az Orbis sensualium pictus elõ fu tá -
ra fon to sak. E he lyütt azért nem rész le tez zük Comenius
je len tõ sé gét és mun kás sá gát, mert azt meg tet tük a könyv
fõ szö ve gé ben, a Comenius: reno vandus címû fe je zet ben
(II.4.).

Coo per, Christopher (1646–1698)
Coo per éle té nek je len tõs ré szét a ta ní tás nak és papi kö te le zett sé gé nek szen tel te

Bishop Stortfordban. 1685- ben je len tet te meg Grammatica Linguae Anglicanae címû
mû vét, ame lyet Wallis azo nos címû, igen nép sze rû mun ká ja né mi képp hát tér be szo rí -
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tott, jól le het Coo per mûve he lyen ként pon to sabb és rész le te sebb Wallis al ko tá sá nál. Pár 
év vel ké sõbb ugyan en nek a könyv nek egyes fe je ze te it ki ad ta The Eng lish Teacher cím -
mel, ame lyet ke res ke dõk nek, is ko lák nak és kül föl di ek nek szánt. Ne vét leg in kább az ere -
de ti mû és nem ez a rö vi dí tett vál to zat õriz te meg.

Corder, S. Pit (1918–1990)
Ki emel ke dõ al kal ma zott nyel vész és ok ta tás szer ve zõ, aki több mint há rom év ti ze des

edin burghi te vé keny sé ge so rán szá mos MA és PhD fo ko za tot szer zett al kal ma zott nyel -
vész szel le mi men to rá vá vált. Az al kal ma zott nyel vé szet fo gal mát a le he tõ leg szé le seb -
ben ér tel mez te, és e tág te rü let mû ve lé sé re buz dí tot ta ta nít vá nya it. A nyolc va nas évek
ele jén a hi ba ja ví tás és a me ta nyelv kér dé sei fog lal koz tat ták, mi köz ben ko ráb bi mun ká ja
(Introducing Applied Linguistics, 1973) nem zet kö zi leg el is mert klasszi kus sá vált. Corder
fel fo gá sa sze rint az anya nyelv se gí ti és nem gá tol ja az ide gen nyelv ki fej lõ dé sét, a hi bák
pe dig mint egy ab la kot nyit nak a je lölt bel sõ nyel vé nek, me ta nyelv ének mû kö dé sé re. El -
kép ze lé sei még ma is él nek az Edin burghi Al kal ma zott Nyel vé szi Dok to ri Is ko la szer te -
ága zó prog ram ja i ban.

Cordier, Mathurin (1479–1564)
Egy sze rû pa raszt csa lád sar ja ként Pá rizs ba megy, hogy pap nak ta nul jon. Elõ ször

Rouenban kap ál lást. Ta nár ként mind Pá rizs ban, mind a na gyobb vi dé ki is ko lák ban ta -
ní tott. Ami kor vi szont pro tes táns hit re tért át, Bor deaux -ba kel lett me ne kül nie. Vé gül
59 éve sen egy ko ri di ák ja, Kál vin Já nos meg hí vá sá ra Svájc ba emig rált. Ha lá lá ig Genf ben, 
Neuchâtelben és Lausanne-ban ta ní tott. Leg több ki adást meg ért és leg nép sze rûbb mûve 
a Colloquiorum scolasticorum libri IV ad pueros in latino sermone exercendos. Je len tõ sé -
gé ben ezt a mû vet Erasmus nép sze rû Colloquiáihoz ha son lít ják. Cordier már ko ráb bi
mû ve i ben is so kat fog lal ko zott a stí lus, a nyelv he lyes ség kér dé se i vel, hogy mi ként le het
meg sza ba dí ta ni a nyel vet a bar ba riz mu sok tól, így át té te le sen nem csak a la tin nyelv he -
lyes sé get ja ví tot ta, ha nem a fran cia nyel vet is. Leg hí re sebb nyelv mû ve lõ mun ká ja a De
corrupti sermones apud Gal los et latine loquendi ratione libellus (1530).

Cramer, Mathias (1640–1727)
Neve azért ma radt fenn, mert mint nyelv ta nár kül föl di ek nek szánt né met szó tá ra kat

és nyelv köny ve ket írt. Hon fi tár sai szá má ra ugyan ezek ben a mû faj ok ban az olasz, spa -
nyol és fran cia vál to za to kat is lét re hoz ta. Ko rá nak egyik leg fon to sabb né met pe da gó gu -
sa ként a Heidelbergi Vá lasz tó fe je de lem ség egye te mén ta ní tott, mun kás sá gá ban egye -
sek Comenius ha tá sát vé lik fel fe dez ni. Leg fon to sabb mun kái: Kunstrobe einer recht
grundliche, bisher ermangelden französischen Grammatica (1696), Le Parfait Guidon de la
Langue Alemande (1687).

Dallington, Robert (1561–1637)
Be utaz ta Eu ró pát, fõ ként tör té ne ti és élet raj zi mun ká kat írt, majd ha za tér te után

magasrangú csa lá dok ma gán ta ná ra ként mû kö dött. Nyelv ta nu lás sal kap cso la tos né ze te it  
so sem tud tuk vol na meg, ha az 1604-ben meg je lent fõ ként úti könyv nek te kint he tõ mun -
ká já nak kéz ira tát el nem tu laj do nít ják, és ka lóz ki adás ként meg nem je len te tik. Ek kor
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ugyan is a szer zõ meg je len te ti sa ját ki adá sát, ame lyet egy 12 ol da las elõ szó kü lön böz tet
meg a ka lóz ki adás tól. Eb bõl is mer het jük meg azt az el kép ze lést, hogy a nyel vet uta zás
so rán le het leg job ban meg ta nul ni, amennyi ben az alap el ve ket még az uta zás elõtt egy ta -
nár ral tisz táz zuk, ke rül jük hon fi tár sa ink tár sa sá gát az adott or szág ban, és ha a cél -
országban egy anya nyel vû szol gá la ta it vesszük igény be, hogy tár sal gá son ke resz tül a
nyelv ki ej té sét job bít suk. A mû címe: A Method for Travell Shewed by Taking the View of
Fraunce. As it stoode in the yeare of our Lord 1598.

de la Mothe, Guillaume (16. szá zad)
Éle té rõl na gyon ke ve set tu dunk, el len ben fenn ma radt The French Alphabet címû pár be -

szé des mûve 1592-bõl, amely ben a min den na pi éle tet be mu ta tó tár sal gá so kon túl me nõ en
rész le te sen is mer te ti a fran cia nyelv ter mé sze tét, ki ej té sé nek sa já tos sá ga it. Fel te he tõ leg val -
lá si okok ból emig rált Ang li á ba, ahol gaz dag csa lá dok gyer me ke i nek ma gán ta ná ra lett.

Despautère(s), Jean (1460–1520)
Fla mand származású hu ma nis ta, leg na gyobb si ke rét nyelv tan köny ve i vel érte el. Leg -

hí re sebb mûve az 1537-ben ki adott Commentarii grammatici címû nyelv ta na, amely Eu -
ró pa-szer te he lyet te sí te ni kezd te Ale xan der de Vil la Dei Doctrinale címû, több mint két
és fél ezer he xa me te res vers sor ba fog lalt la tin nyelv tu do má nyát (1199), ame lyet Ma gyar -
or szá gon is meg kö ze lí tõ leg a 16. szá zad ele jé ig hasz nál tak. Despautère(s) to vább ra is la -
ti nul ta ní tot ta az ala po kat, a pél da anyag pár be szé dek bõl állt, a sza bá lyo kat vi szont la tin
vers sor ok kal ma gya ráz ta, ame lye ket az ókor leg ki vá lóbb szer zõ i tõl köl csön zött. Bár
több más nyelv ta ni mû vet is meg írt (De accentibus et punctis, De carminum generibus,
Rudimenta stb.), fent em lí tett nyelv ta na Fran cia or szág ban hi va ta los tan könyv vé vált.

Du Marsais (Dumarsais), César Chesneau (1676–1756)
Ere de ti leg szer ze te si pá lyá ra ké szül, és be is lép a szer ze te sek rend jé be, majd Pá rizs -

ban meg há za so dik és ügy vé di vizs gát tesz. Az 1700-as évek ele jén azon ban fel ad ja az
ügy vé di pá lyát és ta ní tó ként, is ko la igaz ga tó ként, majd ma gán nyelv ta nár ként ke re si ke -
nye rét. Nyelv ta ní tá si mód sze re, amely a ket tõs for dí tás egyik vál to za ta, igen nép sze rû
Fran cia or szág ban, egé szen a szá zad vé gé ig. Nyel vé sze ti szem pont ból leg igé nye sebb
mun kái a kö zel 150 nyelv ta ni cikk az Enciklopédiában (1751–1778). Leg fon to sabb mun -
kái: Exposition d’une Méthode raisonnée pour apprendre la langue latine (1722), Traité des
Tropes (1730), Logique ou Réflexions sur les principales opérations de l’esprit (1769).

Du Wes (Duwes), Giles (148? –1535)
1532 kö rül írta VIII. Hen rik lá nyá nak, Marie-nak az An Introductoire for to lerne to

rede, to pronounce, and the speke Frenche Trewly címû tan könyv ét. A pikárd szár ma zá sú
ta nár nem csak VII. Hen rik könyv tá ro sa volt, ha nem ké sõbb a ki rá lyi csa lád szá mos tag -
já nak fran cia ta ná ra. Du Wes ta ní tá sa so rán igen gya kor la ti as szem pon to kat kö ve tett: a
két nyel vû meg kö ze lí tés és a gya ko rol ta tás si ke ré ben hitt, a nyelv nyelv ta nát ál ta lá ban a
ta nu ló anya nyel vén ma gya ráz ta el, míg a szó kin cset és az eset le ges tár sal gá so kat gyak ran 
az an gol nyel vû so rok köz ti for dí tá sok kal mu tat ta be. Nem hitt te hát a sza bály ori en tált
nyelv ta nu lás si ke ré ben.
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Eliot, John (1562–?)
Fõ mûve az 1593-ban meg je lent Ortho-epia gallica. Eliot’s Fruits for the French:

enterlaced with a double new inuention, which teacheth to speake truely, speedily, volubly the 
French tongue.  Ez a mû – bár Ox ford ban ta nult – fel te he tõ leg hossza sabb fran cia or szá gi
tar tóz ko dá sá nak is ered mé nye. Tan könyv ének je len tõs ré sze di a ló gu sok ból áll, ta ní tá sa
két nyel vû, amely so rán kü lö nö sen nagy fi gyel met szen tel a ki ej tés nek. A nyelv tan ról nem
ad kü lön in for má ci ót, a ta nu lás ban a ter mé sze tes mód sze re ket ked ve li. A cél nyelv re tör -
té nõ for dí tás azon ban je len tõs he lyet tölt be mód sze ré ben.

Elyot, Thomas (1490–1546)
An gol hu ma nis ta, aki Linacre-tõl, az elsõ an gol hel le nis ták egyi ké tõl ta nult gö rö gül.

Dip lo ma ta, aki ma gas hi va ta lo kat töl tött be. Elyot egyéb ként azt ajánl ja, hogy az elõ ke lõ
szü le té sû gyer mek mel lett ta ní tót al kal maz za nak, aki kez det ben tár sal gás se gít sé gé vel
sa já tít tat ja el az ide gen nyel vet. Szer zõ je egy la tin–an gol szó tár nak (La tin-Eng lish Dic -
tionary, 1533), de ne vét még más mû vek is õr zik (The Book of the Governor, 1531; The
Defence of Good Women, 1534).

Erasmus, Desiderius Rotterdamus (1469–1536)
Az eu ró pai hu ma niz mus leg na gyobb alak ja; Fran cia -

or szág ban, Ang li á ban, Olasz or szág ban, Né met or szág ban
és Svájc ban élt. Mi vel em ber esz mé nye a gö rög és la tin
nyelv ben jár tas, mû velt és csi szolt mo do rú hu ma nis ta, aki
az egész vi lá gon ott hon van, mû ve i ben min dig ta lá lunk
pe da gó gi ai vo nat ko zá so kat, és nyelv pe da gó gi ai el kép ze -
lé sei is ki ta pint ha tó ak. Ang li á ban szo ros kap cso lat ba ke -
rült Thomas More-ral, ek kor írta egyik leg is mer tebb mû vét,
a Bal ga ság di csé re tét (1509). Szá mos mun ká ja tan könyv vé
vált, mint pél dá ul a Colloquia Familiaria (Nyá jas be szél -
ge té sek, 1522) vagy az Adagia (Köz mon dás ok gyûj te mé -
nye, 1508). A la tin és gö rög mû vek ok ta tá sá ról szó ló ter -
ve zet a De Ratione Studii, ac Legendi, Interpretandique
Liber (ma gya rul A ta nul má nyok mód sze re cím mel je lent
meg 1913-ban). Eh hez a 10-14 éves gyer me kek ta ní tói szá má ra írott pe da gó gi ai út mu ta -
tó hoz két ké zi könyv csat la ko zik: A sza vak és dol gok je len tés gaz dag sá gá ról (De duplici
copia verborum ac rerum, 1512), amely vol ta kép pen egy lo gi kai és re to ri kai ké zi könyv,
va la mint egy ja va részt nyelv ta no zó köny vecs ke a szó no ki be széd nyolc ré szé nek szer ke -
ze té rõl (Libellus de octo orationis partium constructione, 1522–24). Ne ve lé si in tel mek
gya kor ta for dul nak elõ mun ká i ban, ezek kö zül a leg hí re sebb a De Civilitate morum
puerilium (Vi sel ke dé si ta ná csok gyer me kek nek de rûs köz vet len han gon, 1530). Bár
meg ve tet te a he lyi nyel ve ket, az anya nyel vû bib lia for dí tá so kat még is szor gal maz ta.

Erondell(e), Pierre (16–17. szá zad)
Fran cia szár ma zá sú hu ge not ta nyelv ta nár Lon don ban. Leg hí re sebb fenn ma radt mûve

13 di a ló gust tar tal maz fran cia és an gol nyel ven höl gyek szá má ra. A nyelv ta ni sza bá lyok
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nél kül fran cia szer zõk ol va sá sá ra fel ké szí tõ mû 1605-ben je lent meg (The French Garden 
for Eng lish Ladyes and Gentlewomen to Walk in, or a Summer Dayes Labour).

Estienne, Robert (1503–1559)
Nagy tisz te let tel öve zett fran cia ki adó és nyom dász. A hí res Tré sor de la langue latine

(1539) és la tin nyelv köny vek, töb bek kö zött a Les Declinations des Noms & Verbes (1540)
szer zõ je. Száz év vel Lancelot elõtt, nem ze ti nyel ven ma gya ráz ta a la tin nyelv tant, és azt
kér te ta nít vá nya i tól, hogy jó ki ej té sük le gyen fran ci á ból, és olyan jól ír ja nak, mint la ti nul. 
Ez ál tal el ér he tõ, hogy la tin ból és fran ci á ból egy aránt meg szo ká sok ala kul ja nak ki, és
elég gé kép zet tek le gye nek ah hoz, hogy ké sõbb még el mé lyül teb ben ta nul has sa nak.

Fénélon, François de Salignac (1651–1715)
Egy adós ság ban tönk re ment fõúr ti zen ne gye dik gyer me ke ként a Fénélon ne ve ze tû

kas tély ban szü le tett és ne vel ke dett, majd Cahors-ban és Pá rizs ban járt is ko lá ba, 1672-
 ben pe dig be lé pett a Saint-Sulpice-rendbe. A fran cia ka to li kus egy ség hely re ál lí tá sán
mun kál ko dott, és 1695-ben Cambrai ér se ké vé ne ve zik ki. A szá zad utol só év ti zed ében a
bur gun di her ceg ne ve lõ je, bár 1687-es mun ká já ban lá nyok ne ve lé sé vel fog lal ko zik (Traité
de l’Éducation des Filles). A her ceg szá má ra írta 1699-ben a Les Aventures de Télémaque
címû mû vét, amely több mint száz éven át a fran cia nyelv el sa já tí tá sá nak egyik leg jobb
esz kö ze (leg alább is a ko ra be li nyelv ta nár ok sze rint).

Ferguson, Charles A. (1921–1998)
Ame ri kai nyel vész, aki fi lo zó fi á val és ke le ti ta nul má nyok kal is fog lal ko zott, az öt ve -

nes évek ben arab nyel vé sze tet adott elõ a Har vard Egye te men. 1959-ben ala pí tó igaz ga -
tó ja volt az Al kal ma zott Nyel vé sze ti Köz pont nak (Cen ter for Applied Linguistics, Wa -
shing ton DC), amely nek a hat va nas évek vé gé ig igaz ga tó ja ma radt. 1967-tõl a Stanford
Egye te men a nyel vé szet pro fesszo ra, aki el sõ sor ban szociolingvisztikával fog lal ko zik, de
gyer mek nyel vi kér dé sek kel, nyel vi univerzáliákkal, il let ve a nyelv és a val lás kap cso la tá -
val is, a szok vá nyos ál ta lá nos nyel vé sze ti té má kon túl. Több kon ti nens több egye te mé -
nek tisz te let be li pro fesszo ra, a nyolc va nas évek ben lett a Palo Alto-i Egye tem professor
emeritusa. Még a ki lenc ve nes évek de re kán is je len tek meg gyûj te mé nyes kö te tei.

Fick, Johann Georg Christian (1763–1821)
Né met nyelv könyv író, aki el sõ sor ban Meidinger mon dat köz pon tú rend sze rét al kal -

maz ta az an gol nyelv ta ní tás ban (Praktische Englische Sprachlehre, 1793). Együtt szo kás
em le get ni Seidenstücker, Meidinger, Ollendorf, Ahn és Ploetz tár sa sá gá ban, mint aki
je len tõ sen hoz zá já rult ah hoz an gol nyel vi kur zu sá val, hogy a nyelv ta ni-for dí tó mód szer
je les tan könyv szer zõ je ként tart sák szá mon.

Finocchiaro, Mary Bonomo (1913–1996)
Az Ame ri kai An gol ta ná rok Szö vet sé gé nek vi lág szer te is mert és ked velt nyelv ta ná ra,

ve ze tõ sé gi tag ja, el nö ke és al el nö ke. Dok to rá tu sát a Co lum bia Egye te men sze rez te, de a 
leg töb bet ta lán az an gol mint má so dik nyelv ta ní tá sá nak elõ moz dí tá sá ban vég zett az
Egye sült Ál la mok ban. Igen hosszú ide ig volt New York-i szak fel ügye lõ, majd Ful-

272



b right-vendégprofesszor Spa nyol or szág ban és Olasz or szág ban, és szin te a vi lág min den
tá ján meg for dult szak ér tõ ként, kon fe ren cia-részt ve võ ként, ku ta tó ként. 1972-ben nyug -
díj ba vo nult és Ró má ban te le pe dett le, meg ala pí tot ta a TESOL olasz or szá gi szer ve ze tét
(Teachers of Eng lish to Speakers of Other Languages). Leg fon to sabb mun ká ja: Eng lish
as a Second Language: From Theory to Practice (1974) és kö zös mûve Brumfittal: The
Functional-Notional Approach (1983).

Firth, John Rupert (1890–1960)
A nyel vé szet tu do má nyá ban el ért ered mé nyei már éle té ben le gen dás alak ká tet ték.

Húsz év leg fon to sabb mun ká it tar tal maz za a Papers in Linguistics cí men ki adott gyûj te -
mény (1957).  Az ál ta la lét re ho zott nyel vé sze ti is ko la igen je len tõs, je len leg is van nak al -
kal ma zott nyel vész kö ve tõi (pl. M. A. K. Halliday). Ere de ti leg tör té ne lem sza kos,
hosszabb idõt töl tött In di á ban, majd vissza tért Lon don ba, ahol ál ta lá ban nyel vé sze tet, il -
let ve in di ai fo ne ti kát ta ní tott. A há bo rú után új já ala pí tott Ál ta lá nos Nyel vé szet Tan szék
ve ze tõ je lett, 1956-ban vo nult nyug díj ba. Éle te utol só éve i ben is ok ta tott még az Edin -
burghi Egye tem Al kal ma zott Nyel vé szet Tan szé kén.

Fleury, Claude (1640–1723)
Leg fon to sabb újí tá sa az volt, hogy a fran cia di á kok elõbb fran ci á ul ta nul ja nak meg

ol vas ni és nem la ti nul, a gö rög nyelv he lyett pe dig in kább ta nul ja nak an golt, né me tet
vagy még in kább né me tet és olaszt. Azt is el le nez te, hogy a la tin nyel vet me mo ri zá lás és
be ma golt szó so rok alap ján ta nít sák. Leg fon to sabb mûve a Traité du Choix et de la
Méthode des Etudes (1686), amely Dide rot -ra, d’Alambert-re és John Locke-ra is ha tás -
sal volt. Bár õt is a je zsu i ták ké pez ték, szi go rú kri ti ku sá vá vált en nek az ok ta tá si rend -
szer nek. Ere de ti fog lal ko zá sa sze rint ügy véd, pap, tör té nész, ké sõbb a Fran cia Aka dé -
mia tag ja.

Florio, John (1555–1625)
Mi vel ta nít vá nyai kö zül csak ke ve sen ta nul tak la tint, Florio azok közé a ta ná rok közé

tar to zik, akik el sõ sor ban a nyelv hasz ná lat, a tár sal gás, eset leg az ol va sás alap ján ta nít ják
a nyel vet, a le he tõ leg ke ve sebb nyelv tan se gít sé gé vel. Ang -
li á ba emig rált olasz re for má tus te o ló gus ról van szó, aki
ta nul má nya i nak be fe jez té vel az an gol arisz tok rá cia gyer -
me ke i nek ne ve lõ je lett. Mû velt, ki vá ló pe da gó gus, el sõ -
sor ban olasz és an gol nyelv ta nár. Leg fon to sabb mun ká ja
an go lok nak írott olasz nyelv köny vek: First Fruits (1578),
Second Fruits (1591). Nagy szó tá ra is olasz–an gol szó tár:
New World of Words (1598).

Fries, Charles Carpenter (1887–1967)
Ame ri kai al kal ma zott nyel vész, aki több dip lo mát is

szer zett, és a Michigani Egye te men dok to rált 1922-ben.
1941-ben ala pí tó tag ja volt a hí res An gol Nyel vi In té zet -
nek (Eng lish Language Institute), ahol elsõ struk tu ra lis ta
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nyelv köny ve it írta la tin-ame ri kai, il let ve kí nai di á kok szá má ra. Egyik alap mû ve az
1945-ben meg je lent Teaching and Learning Eng lish as a Foreign Language címû me to di -
ka, amely az an gol nyelv alap ja it mind össze egy ne gyed év alatt kí ván ja el sa já tít tat ni. Az
el kép ze lés cso por tos nyelv ta nu lás ról szólt, és egy olyan in ten zív nyel vi mun ká ról, amely -
nek kö zép pont já ban a be szélt nyelv el sa já tí tá sa áll. Szó be li meg kö ze lí tés sel ál lunk te hát
szem ben, amely nek ered mé nye ként szü le tett meg ké sõbb a had se reg szá má ra ki dol go -
zott és in ten zív mód szer né ven hí res sé vált ta ní tá si prog ram. Fries mind vé gig arra tö re -
ke dett, hogy a leg fris sebb nyel vé sze ti ku ta tás ered mé nye it be épít se és egy ben hasz no sít -
sa a min den ko ri tan anyag ban. Mind vé gig fon tos nak tar tot ta az össze ha son lí tó elem zés
al kal ma zá sát, amely nek tu da tá ban meg fe le lõ en cél zott tan anya go kat le het ne írni, gon -
do la ta it azon ban fél re ér tet ték. Fries hasz nál ta elõ ször az al kal ma zott nyel vé szet ki fe je -
zést mai ér tel mé ben, az 1948-ban ki adott fo lyó ira ta al cím ében Language Learning –
A Quarterly Jo ur nal of Applied Linguis tics. Fries és utó dai, pél dá ul Robert Lado igaz ga tá -
sá val egy re nõtt az An gol Nyel vi In té zet te kin té lye, itt fej lesz tet ték ki a negy ve nes évek
vége felé a struk tu ra lis ta nyelv le írá son ala pu ló la bor mód sze re ket. Fries be jár ta az egész
vi lá got, és mint a struk tu rá lis nyelv szem lé let híve, a ko rai audiolingvális mód szer egyik
ki dol go zó ja volt. Leg fon to sabb mû vei: American Eng lish Grammar (1940), The Structure
of Eng lish (1952).

Gouin, François (1831–1896)
Ere de ti leg klasszi kus nyel ve ket ta nult, majd fi lo zó fi ai ta nul má nya it be fe je zen dõ,

Ham burg ba, il let ve Ber lin be köl tö zött. It te ni nyelv ta nu lá si ne héz sé gei ve zet ték rá újí tá -
sá ra, amely egy cse lek vé ses, igék re fokuszáló, szó be li for dí tá son ala pu ló mód szer (a je le -
ne te ket ugyan is elõ ször anya nyelv ükön játsszák el a di á kok). Ber lin ben fran cia pro -
fesszor, majd Fran cia or szág ban né met pro fesszor, la tint és gö rö göt azon ban mind vé gig
ta ní tott ter mé sze tes mód sze ré vel. (Gouin mód sze ré rõl rész le te sen is szó lunk, lásd:
II.6.3.) Fõ mûve: The Art of  Teaching and Studying Languages (1892), az ere de ti fran cia
nyel vû mû: Exposé d’une nouvelle méthode linguistique, L’art d’enseigner et d’étudier les
langues (1880). 

Greenbaum, Sidney (1929–1996)
Volt ál ta lá nos is ko lai és kö zép is ko lai ta nár, egye te mi ok ta tó és ku ta tó, majd ké sõbb

ma gas szin tû egye te mi és ku ta tó in té ze ti ve ze tõ, ven dég pro fesszor, fõ ként az Egye sült
Ál la mok ban. Nyelv le írói mun kás sá ga a leg is mer tebb. Quirk, Leech és Svartvik tár sa sá -
gá ban írta meg a Comprehensive Grammar of the Eng lish Language (1985) címû mun ká -
ját, amely nek egy sze rû sí tett vál to za ta (A University Grammar of Eng lish) ma is nép sze rû
tan könyv. Szá mos ki sebb-na gyobb pe da gó gi ai cél za tú nyelv hasz ná la ti szak könyv szer zõ -
je (Studies in Eng lish Adverbial Usage, 1969 vagy The Longman Guide to Eng lish Usage,
1988 stb.). Am bi ci ó zus kez de mé nye zé se a ki lenc ve nes évek ele jén fel ál lí tott Inter na -
tional Corpus of Eng lish (ICE), amely 32 mû fa ji ka te gó ri á ban az an go lul be szé lõ or szá -
gok vi lá gá ból gyûj ti ada ta it. Al ko tó ere je tel jé ben, elõ adó kör út ja so rán hunyt el Moszk -
vá ban.
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Guarini, Gian Battista (1538–1612)
A po é ti ka és a re to ri ka ta ná ra Ferrarában. Az Il Pasto fido (A hû sé ges pász tor, 1590)

címû ver ses pász tor-tra gi ko mé dia szer zõ je. A mû olyan nép sze rû volt, hogy szá mos
nyelv re le for dí tot ták, leg több ször két nyel vû ki adás ban je lent meg. Händel két ope rát is
írt eb bõl a mû bõl.

Guyot, Thomas
Janzenista klasszi ka-fi lo ló gus, aki fõ ként Ci ce ro és Ver gi li us mû ve it for dí tot ta fran -

ci á ra. Az ide gen nyelv-ta ní tás ban az anya nyelv hasz ná la tá ra kí vánt tá masz kod ni, amely
nyil ván va ló an a Port-Royal ta ná ra i nak szem lé le tét tük rö zi. Mi vel mun ká it ere de ti leg a
je zsu i ták ál tal irá nyí tott Clermont Collège szá má ra írta, a janzenisták meg ta gad ták,
mint ha nem is lé te zett vol na.

Halliday, M. A. K. (1925–)
Az 1925-ben Leedsben szü le tett nyel vész a Lon do ni

Egye te men kí nai nyelv bõl és iro da lom ból szer zett dip lo -
mát, dok to rá tu sát Camb rid ge-ben véd te. Jó né hány an gol 
és ame ri kai egye te men ta ní tott mi e lõtt Auszt rá li á ban a
Sidneyi Egye te men a nyel vé szet pro fesszo ra lett (1973–87). 
Szá mos hí res egye tem ven dég ta ná ra volt (Yale, Stanford),
ahol el mé le ti nyel vé sze ti, al kal ma zott nyel vé sze ti és pe -
da gó gi ai elõ adá so kat is tar tott. Funk ci o ná lis nyelv szem -
lé le te egye nes foly ta tá sa Malinowski, Firth, Hjelmslev és
má sok nyelv le írá sa i nak. Firth egyik ta nít vá nya ként a
nyel vet tár sa dal mi össze füg gé se i ben vizs gál ta, ami azt je -
len ti, hogy a nyelv nem csak ré sze a tár sa dal mi fo lya ma -
tok nak, ha nem egy ben ki fe je zõ je is. Több mint száz öt ven
köny vé vel és cik ké vel a Chomsky utá ni ge ne rá ció leg je -
len tõ sebb nyel vé sze, aki nyelv le írás sal, for dí tás el mé let tel, 
il let ve az anya nyelv és az ide gen nyelv ta ní tá sá nak prob lé -
má i val egy aránt fog lal ko zott. Ez irá nyú ér dek lõ dé sé nek
ko rai bi zo nyí té ka a McIntoshsal és Strevensszel együtt írott ta nul mány a nyel vé sze ti tu do -
má nyok ról és a nyelv ta ní tás ról (The Linguistic Sciences and Language Teaching). Kü lö -
nö sen rész le te sen fog lal ko zott az in to ná ció, a ko hé zió, a nyelv ta ni ka te gó ri ák kér dé sé -
vel, de je len tõs ha tás sal volt az auszt rál ok ta tá si rend szer ala kí tá sá ra is. Né hány alap mû
címe és év szá ma: Explorations in the Functions of Language (1973); Learning How to
Mean: Explo rations in the Development of Language (1975); Language as Social Semiotic
(1978); An Introduction to Functional Grammar (1994) stb.

Halluin (Halwyn), Georges de (1470–1536)
Nagy tu dá sú és gaz dag hu ma nis ta, aki anya gi lag is se gí tet te Erasmust, Des pau -

tère(s)-t és de Vivès-t. Azért ke rült a pan te o nunk ba, mert ta ná ri meg gyõ zõ dé sét (hogy
tud ni il lik az anya nyel vet a la tin nyelv hasz ná la tán ke resz tül kell meg ta ní ta ni) sa ját mû -
ve i ben is ki fe je zés re jut tat ta. Vé le mé nye sze rint a nyel vet ala pos gya kor lás sal kell meg is -
mer ni, a sza bá lyok gya kor lá sa csak ez után kö vet kez het. Fõ mûve a Restauratio linguae
latinae (1533).
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Hamilton, James (1769–1829)
Mint te het sé ges üz let em ber, húsz éves ko rá ban kény te len volt né me tül meg ta nul ni,

mert Ham burg ban tar tóz ko dott, ahol egy fran cia tá bor nok ta ní tot ta meg né me tül. Az
ere de ti leg Dublinban ne vel ke dett an gol fi a tal em ber vissza em lé ke zé sei sze rint a tá bor -
nok mód sze re a szó ról szó ra való for dí tás volt. Te hát nem ér tel mi for dí tás ról van szó, ha -
nem egy me rev, szó ról szó ra tör té nõ for dí tás ról, ami lye nek kel már ko ráb ban is ta lál koz -
hat tunk mind az ókor ban, mind a kö zép kor ban a klasszi kus nak te kint he tõ so rok közé
be írt for dí tá sok ban. Ezt a mód szert élesz tet te újra Hamilton, és az ál ta la hí res sé vált
rend szert Ame ri ká ban is és Ka na dá ban is ter jesz tet te a 19. szá zad ele jén. A Hamil -
ton-módszer fel kel tet te a kor társ nyelv ta nár ok fi gyel mét, így ezt az õs ré gi, eti mo ló gi á val
túl zsú folt szó ma gya rá za tos mód szert még ma is gyak ran az õ ne vé hez kö tik.

Hart, John (meg halt 1574-ben)
A Lon don kör nyé kén szü le tett szer zõ fel te he tõ leg Camb rid ge-ben vé gez te ta nul má -

nya it. Ne vét az zal írta be az an gol nyelv ta ní tá sá nak tör té ne té be, hogy 1569-ben meg je -
len tet te Orthography címû mû vét, amely ben az an gol he lyes írás meg re for má lá sát sür get -
te. Éle té rõl rend kí vül ke ve set tu dunk, több mint ti zen öt évig Eu ró pá ban dip lo ma ta ként
mû kö dött. 1570-ben írott mun ká ja is az ál ta la ki ala kí tott he lyes írást ma gya ráz za; a mû
címe: Method.

Haugen, Einar (1906–1994)
Nor vég be ván do rolt szü lõk gyer me ke ként az an golt mint má so dik nyel vet az Egye -

sült Ál la mok ban ta nul ta. Spe ci a li tá sán, a skan di náv nyel ve ken túl me nõ en – ame lyek bõl
dok to ri fo ko za ta it kap ta – élén ken ér dek lõ dött a szociolingvisztika kér dé sei iránt is.
1964-ben lett a Har var don a skan di náv nyel vek pro fesszo ra. Írt a nor vég nyelv hely ze té rõl
Ame ri ká ban, il let ve a bilingvizmus kér dé sé rõl az ame ri kai föld ré sze ken (Bilingualism in
the Americas, 1956). Te kint het jük a kont raszt ív ling visz ti ka aty já nak is, hi szen a nyel vi
konf lik tu sok ról és a nyel vi ter ve zés rõl szó ló mun ká ja alap mû vé vé vált a mo dern szocio -
lingvisztikának (Language Conflict and Language Planning, 1966). Haugen fo no ló gi ai és
di a lek to ló gi ai ta nul má nya in túl me nõ en a skan di náv nyelv pe da gó gia egyik út tö rõ je, nem -
csak tan köny ve ket írt a nor vég ról mint ide gen nyelv rõl, ha nem ne vé hez fû zõ dik a nor -
vég–an gol szó tár is (1965). For dí tói, kultúr- és iro da lom tör té ne ti mun kás sá ga is je len tõs.

Holyband, Claudius (kb. 1530–1600)
Éle té rõl ke ve set tu dunk, fel te he tõ leg hu ge not ta me ne kült, aki a Loire völ gyé nek

kör nyé ké rõl szár ma zott, és Ang li á ban, Lewishamben hí res is ko lát ala pí tott. Fel te he tõ -
leg jól is mer te Ascham The Schoolmaster címû mun ká ját, mert elsõ kö te té nek a The
French Schoolmaster cí met adta 1573-ban. Leg hí re sebb nyelv köny ve, a The French
Littleton 1576-ban je lent meg: eb ben az év ben Lon don ban már má so dik nyelv is ko lá ját
nyi tot ta meg, ame lyet 1580-ban egy har ma dik kö vet. A két nyel vû mód szert al kal maz ta,
fon tos nak tar tot ta a ki ej tést, az igé ket és fõ leg a di a ló gu sok ol va sá sát és me mo ri zá lá sát.
Bár az an gol nyelv pro fesszo rá nak hir det te ma gát, az olasz mel lett in kább a la tin és a
fran cia nyelv ta ní tá sá ról írt (ere de ti neve Claude de Sainliens vagy Desainliens). A ko -
ráb bi mun kák alap ján 1580-ban írta meg az Ita li an Schoolmaster címû mun kát. A szá zad
vé gén írott mun kái már ha la dó ta nu lók szá má ra ké szült nyel vé sze ti ta nul má nyok (A
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Treatise for Declining of Verbs, 1580; De Pronuntiatione Linguae Gallicae, 1593, ame lyet a
ki rály nõ nek aján lott). Fon tos mûve a fran cia és an gol nyelv szó tá ra (A Dictionary French
and Eng lish, 1593). Fel te he tõ leg ez alap ján ké szült Cotgrave Dictionary of the French and 
Eng lish (1611) címû szó tá ra. Éle te vége felé Holyband nagy va ló szí nû ség gel an gol fe le sé -
gé vel együtt vissza tért Fran cia or szág ba.

Hoole, Charles (1610–1667)
Comenius Orbis Pictusának for dí tó ja. Szá mos nyel vé sze ti, nyelv ta ní tá si és pedagó-

giai könyv szer zõ je. Ide gen nyelv-ta ní tá si mód sze ré ben az auk to rok ol va sá sa és fel adat -
meg ol dá sok áll tak a kö zép pont ban. Fi gye lem be vet te az anya nyelv sze re pét, de el kép ze -
lé sei nem áll tak össze önál ló mód szer ré. Leg hí re sebb mûve az  A New Discovery of the old 
Art of Teaching School (1660).

Hornby, Al bert Sidney (1898–1978)
Nyel vész, le xi kog rá fus, szó tár író, tan anyag szer zõ, ta -

nár kép zõ. 1923-ban el hagy ta Ang li át, és To ki ó ban an gol
iro dal mat kez dett ta ní ta ni, majd csat la ko zott Palmer in -
té ze té hez (Institute for Research in Eng lish Teaching,
IRET), ahol egy re job ban el mé lyült a szó tár ku ta tá si fel -
ada tok ban. Együt tes mun ká juk ered mé nye kép pen szü le -
tett meg 1937-ben a Thousand-Word Eng lish címû mû.
Palmer tá vo zá sa után õ lett az in té zet igaz ga tó ja, a lap
szer kesz tõ je: ez lett a mo dell je az 1946-tól meg je lent,
 általa szer kesz tett Eng lish Language Teaching címû fo -
lyó irat nak. 1950 után jó for mán tel jes egé szé ben a tan -
anyag írás nak szen tel te mun kás sá gát (ter mé sze te sen a
szó tár írá son kí vül). Leg hí re sebb szó tá ra: a Learner’s
Dictionary of Current Eng lish (OUP, 1948). Ezt a mûvet
fej lesz tet ték to vább a The Advanced Learner’s Dictionary of Current Eng lish címû,
Lon don ban 1952-ben meg je lent szó tár rá. Ezt a munkát az óta is több ször meg je len tet ték 
és más al kal ma zott nyel vé szek se gít sé gé vel ki bõ ví tet ték. A há bo rú ide jén hagy ta el Ja -
pánt, majd a Bri tish Council mun ka tár sa ként a Te he rá ni Egye te men dol go zott 1945-ig.
Ha meg kel le ne ne vez nünk mód sze rét, ak kor a szituatív mód szer el ne ve zést kel le ne adni 
an nak az el kép ze lés nek, hogy az új nyel vé sze ti egy sé ge ket, for má kat szi tu á ci ók ba ágyaz -
va mu tat ta be az osz tály te rem ben, és csak ezt a be mu ta tást kö ve tõ en lá tott neki a szö ve -
gen ala pu ló szó be li és írás be li fel ada tok nak. Az an gol nyelv alap sé má it 1954-es Guide to
Patterns and Usage in Eng lish címû pe da gó gi ai nyelv ta ná ban írta le. Leg hí re sebb tan -
könyv so ro za ta, ame lyet több or szág ban csak a „Hornby” né ven is mer tek, a há rom kö te -
tes Ox ford Progressive Eng lish for Adult Learners (1954). Az ál ta la al kal ma zott osz tály ter -
mi, szi tu á ci ós gya kor la to kat le is írta egy négy ré szes so ro zat ban, amely 1959-tõl je lent
meg The Teaching of Structural Words and Sentence Patterns cím mel. 1961-ben lét re hoz ta 
a Hornby Ok ta tá si Ala pít ványt, amely nek cél ja az volt, hogy a szer zõi jog díj ból be fo lyó
össze gek bõl nyelv ta ná ri szak mai pro jek te ket fi nan szí roz zon. Ha lá la elõtt egy év vel az
Ox for di Egye tem tisz te let be li dok tor rá avat ta.
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Hum boldt, Wilhelm von (1767–1835)
Hum boldt mai kö ve tõi a nyelv pe da gó gia cél ját az in -

terkulturális kom pe ten cia meg szer zé sé ben lát ják. Õ fej -
tet te ki ugyan is nyelv és kul tú ra kap cso la tát egyik alap mû -
vé ben (Über die Verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaus, 1836). Ha son ló alap el ve ket fi gyel he tünk
meg a ma láj és po li néz nyel vek rõl írott ér te ke zé sé ben is,
amely vol ta kép pen azt je len ti, hogy a nyelv ta nul má nyo -
zá sa va ló já ban egy kul tú ra ta nul má nyo zá sát je len ti. Bár
az ide gen nyel vek ta ní tá sá nak konk rét rész le te i vel nem
fog lal ko zott, alap el ve it erre a te rü let re is ki ve tí tet te: azt
ál lí tot ta, hogy az ide gen nyelv ta ní tá sa a meg fe le lõ mód -
szer ah hoz, hogy va la ki új szem pon to kat ál lít son fel a sa ját 

vi lág né zet ében, és vé gül is ép pen ez a cél ja az egész nek. A dip lo ma ta, fi lo zó fus és nyel -
vész Hum boldt, a Ber li ni Egye tem meg ala pí tó ja, ele in te a gim ná zi u mok ban még a
klasszi kus nyel vek ta ní tá sát ja va sol ta. Fi lo zó fi ai szem pont ból Leib niz és Kant ha tá sa
alatt állt, de a fran cia fi lo zó fu sok és a weimari klasszi ku sok (Goe the és Schil ler) ha tá sa
egy aránt fel fe dez he tõ. A nyel vek ere de té nek kér dé sé ben leg in kább Herder ha tott rá. Ke -
ve sen tud ják, hogy az ere de ti ame ri kai nyel vek nyelv ta nár ól is írt váz la to kat, eze ket azon -
ban nem pub li kál ta. Nyel vé sze ti el kép ze lé se i nek ha tá sa fõ ként a 19. szá zad vé gén vált
ér zé kel he tõ vé, de töb ben rasszis tá nak te kin tet ték azt a né ze tét, hogy a flek tá ló nyel vek
fel sõbb ren dû sé gét hir det te.

Hymes, Dell Hathaway (1927–)
A University of Vir gi nia emeritus pro fesszo ra ere de ti leg az ant ro po ló gia, az iro da -

lom és a nyel vé szet iránt ér dek lõ dött. Alap ve tõ fo ko za ta it az Indiana Egye te men sze rez -
te. Ta ní tott a Har var don (1955–60), a Ka li for ni ai Egye te men, Berke ley ben (1960–65) és
a University of Pennsyl va ni án (1965–88). A hat va nas évek szociolingvisztikájának leg je -
len tõ sebb sze mé lyi sé ge, hi szen az ant ro po ló gi án és a nyel vé sze ten túl me nõ en nép rajz zal 
és pe da gó gi á val is fog lal ko zott. Ala pí tó ja és ki adó ja a Language in Society címû fo lyó -
irat nak. Hymes ku ta tá sai nagy ha tás sal vol tak a pe da gó gi á ra, hi szen a kom mu ni ká ció
„et nog rá fi á já val” fog lal ko zott, va gyis az zal, hogy a kü lön fé le be széd kö zös sé gek mi ként
hasz nál ják a nyel vet. Eze ket a ku ta tá si irá nyo kat ta nít vá nyai és kol lé gái is át vet ték, olyan 
hí res mû vek szü let tek eb bõl, mint Heath: Ways with Words (1983) vagy Phi lips: Invisible 
Culture (1983). 1966-ban fej tet te ki Chomskytól el té rõ el kép ze lé sét a kom mu ni ka tív
kom pe ten ci á ról, és 1975-ben elõ ször in dí tott pe da gó gi ai nyel vé sze ti prog ra mo kat a
Penn syl vaniai Egye te men. Szá mos tu dós tár sa ság tag ja. Né hány hí res cím, amely az õ, il -
let ve társ szer kesz tõk ne vé vel je lent meg: Functions of Language in the Classroom (1972);
Directions in Socio-Linguistics (1972); Language in Culture and Society (1964) stb.

Jacotot, Jean Joseph (1770–1840)
Dijonban szü le tett, és még húsz éves sincs, ami kor a he lyi egye te men la tint ta nít. Ek -

kor ke rült kap cso lat ba az ide gen nyel vek ta ní tá sá val. Rá ter mett szer ve zõ, ve ze tõi haj la -
mok kal. A for ra da lom ide jén a dijoni mû sza ki egye tem igaz ga tó he lyet te se. Ép pen ezért
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a for ra da lom le ve ré se után szám ûz ték Pá rizs ból. Louvainben te le pe dett le, ahol elõ ször
kez dett el ál ta lá nos ta ní tá si el mé le té vel kí sér le tez ni. Eze ket az el ve ket al kal maz ta a
fran cia mint ide gen nyelv ta ní tá sá ban is. Sze rin te csak egy dol got kell meg ta nul ni ala po -
san, és azu tán min dent ab ból az egy do log ból kell ki fej te ni. Ál ta lá nos di dak ti kai el kép ze -
lé se it az anya nyelv re, ma te ma ti ká ra, de a zene, rajz és fes té szet ta ní tá sá ra is al kal maz ta.
1930 után tér he tett vissza Pá rizs ba. Di dak ti kai el kép ze lé sei azt sej te tik, hogy lé tez het
tantárgyfüggetlen ál ta lá nos ta ní tá si mód szer (vö. Comenius: Pampedia).

Jespersen, Otto (1860–1943)
Ki emel ke dõ ang lis ta, al kal ma zott nyel vész, nyelv tör -

té nész és fo ne ti kus, a dán nyel vé szet leg is mer tebb alak ja.
An gol, fran cia és la tin sza kos böl csész dip lo má val ren del -
ke zett. Ber lin ben ó- és kö zép ko ri an gol iro dal mat és nyel -
vet ta nult, majd ta nul má nyai be fe jez té vel Kop pen há gá -
ban kö zép is ko lai ta nár volt. Több mint har minc éven át
volt a Kop pen há gai Egye tem an gol pro fesszo ra. Élõ kap -
cso lat ban állt a kor szak fran cia és né met nyelv ta ní tá si re -
form moz gal ma i val. Ta lál ko zott Passyval, Sweettel. Né -
met or szág ban Viëtor és Klinghardt tár sa sá gát él vez het te. 
Leg hí re sebb mód szer ta ni mun ká ja alap ján (Sprogun der -
visning, 1904) eb ben a kö tet ben is tár gyal tuk. Fõ mû vét, a
Mo dern Eng lish Grammar (1909–49) cí mût ha lá la mi att
má sok fe jez ték be. Nyug díj ba vo nu lá sa után ki dol go zott
egy, az an gol hoz rend kí vül ha son ló nem zet kö zi mes ter sé -
ges nyel vet, a neve „Novial”. Fon to sabb mû vei to váb bá:
Essentials of Eng lish Grammar (1933), Analytic Syntax
(1937), va la mint az Efficiency Language Change (1941).

Johnson, Richard (meg halt 1721-ben)
An gol gram ma ti kus, Camb rid ge-ben érett sé gi zett. Ki vá ló la tin tu dós, szer zõ je töb -

bek kö zött a kö vet ke zõ mû vek nek: A Treatise of the Genders of La tin Nouns, by Way of
Examination of Lilly’s Grammar Rule […] (1703), Grammatical Commentaries; Be ing an
Apparatus to a New National Grammar, by Way of Animadversion upon the Falsities,
Obscurities, Redundancies and Defects of Lilly’s System Now in Use […] (1706). A nyelv -
ta ní tás nyelv ta no zó mód sze ré nek híve volt. Ugyan ak kor elõ ír ja, hogy a sza bá lyo kat a ta -
nu ló nak sa ját nyel vén kell jen meg ta nul nia, a la tin ma gya rá za to kat „meg bo csát ha tat lan
hi bá nak” fog ja fel. Lilly Grammaire-ének szi go rú kri ti ku sa, za va ros nak és ügyet len mun -
ká nak tart ja. Olyan nal sze ret né he lyet te sí te ni, amely fi gye lem be ve szi Sanctius, Schoppe 
és Vossius mun ká it, va la mint a port-royali Grammaire générale-t (1660).

Johnson, Dr. Samuel (1709–1784)
Hí res an gol kri ti kus, le xi kog rá fus és köl tõ, ko rá nak is mert iro dal mi alak ja, akit fõ -

ként epig ram ma tö mör sé gû szel le mes meg jegy zé sei mi att tisz tel tek. 1747-ben a Plan of a
Dictionary címû mû vét Chesterfield gróf já nak aján lot ta. Eb ben ala poz ta meg el kép ze lé -
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se it ké sõbb hí res sé vált, két kö te tes A Dictionary of the
Eng lish Language címû szó tá rá ról, amely nek elsõ kö te te
1755-ben je lent meg. Ki ad ta Shakes peare mû ve it, esszé -
ket is írt, va la mint élet raj zo kat (Lives of the Poets, 1779–81).
Írt to váb bá egy fi lo zó fi ai re gényt (Rasselas, 1759) és vers -
kö te te ket (Lon don, 1738; The Vanity of Human Wishes,
1749).

Jo nes, Daniel (1881–1967)
Daniel Jo nes (is mer tebb ne vén D. J.) Lon don ban szü -

le tett. Igen ér de kes csa lá di hát tér rel ren del ke zett: apja
(csak úgy, mint Hen ry Sweeté) ügy véd volt, va la mint egyik 

ala pí tó tag ja az All England Tennis Club nak (An gol Te nisz Klub) és a wimb le do ni te -
nisz baj nok ság nak, nagy báty ja (anyai ág ról) Richard D’Oyly Carter, a Gilbert és Sullivan
hang ver seny ren de zõ je. Elsõ dip lo má ját Camb rid ge-ben (King’s Coll ege) ma te ma ti ká -
ból sze rez te (1903), majd apja nyom do ka i ba lép ve jo got ta nult, 1907-ben avat ták ügy -
véd dé. D. J. ér dek lõ dé se a nyel vek iránt egy vé let len ese mény kö vet kez mé nye. 1898-ban
be irat ko zott Gouin lon do ni is ko lá já ba, hogy fran ci át ta nul jon, ahol rá jött, hogy jól megy
neki a nyelv ta nu lás. 1900-ban egy hó na pig Marburgban, William Tilly nyelv is ko lá já ban
né me tet ta nult, ahol elõ ször ta lál ko zott a „fo ne ti kus mód szer rel” (phonetic methods).
Tillyvel to vább ra is tar tot ta a kap cso la tot, ál ta la is mer ke dett meg Paul Passyval Pá rizs -
ban, aki vel 1905 és 1906 kö zött ala po san ta nul má nyoz ta a mód szert. 1911-ben Passy
uno ka hú gát, Cyrille-t vet te fe le sé gül. 1906-ban, ami kor vissza tért Lon don ba, rá vet te a
lon do ni University Coll ege ve ze tõ sé gét, hogy fran cia nyel vû fo ne ti kai elõ adá so kat tart -
has son. A he lyi idegennyelv-tanárok kö ré ben Jo nes elõ adá sai nagy nép sze rû ség nek ör -
vend tek, elõ adás-so ro za tá nak foly ta tá sá ra biz tat ták. Nem so ká ra sa ját tan szé ket ala pí -
tott, ren ge teg ta nárt al kal ma zott, köz tük Harold Palmert is. Lon don ban töl tött elsõ tíz
évé ben ki dol goz ta és to vább fej lesz tet te az úgy ne ve zett „fõ ma gán hang zók” (cardinal
vowels) fo gal mát, amellyel je len tõ sen hoz zá já rult a fo ne ti kai ku ta tá sok ered mé nye i hez.
Jo nes 1917-tõl mai ér tel mé nek meg fe le lõ en hasz nál ta a fo né ma szót (a szak ki fe je zést
Baudouin de Courtenay ér tel me zé se sze rint írta le). Jo nes Sweethez és Passyhoz ha son -
ló an al kal ma zott fo ne ti kus nak val lot ta ma gát. Mûvei mind a mai na pig meg õriz ték nép -
sze rû sé gü ket. Leg fõ kép pen a kö vet ke zõ köny vek rõl van szó: The Pronunciation of
 English (1909), An Outline of Eng lish Phonetics (1918) és a ma már klasszi kus nak szá mí tó 
Eng lish Pronunciation Dictionary (1917).

Jonson, Ben (1572–1637)
Jonson azért ke rült nyelv ta ní tá si pan te o nunk ba, mert õ írta az elsõ or szá gos an gol

nyelv tan köny vet, ame lyet egy sé ges he lyes írá si sza bály sze rint nyom tat tak. A mû ere de ti -
leg 1623-ban je lent meg, azon ban az 1625-ös tûz vész ben el tûnt, ezért Jonson az 1630-as
évek ben új ra ír ta. Ha lá la után ki adott mun ká já nak (Works, 1640) má so dik kö te té ben je -
lent meg újra Eng lish Grammar cím mel. A könyv elsõ kö te te Jonson hí res szín da rab ja it
és iro dal mi al ko tá sa it tar tal maz za (pl. Volpone, 1606; The Alchemist, 1610; Bartholomew
Fair, 1614).
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Jouvancy, Joseph S. J., la ti no san de Juventius (1645–1719)
Ki vá ló la tin tu dós, a je zsu i ták egyik leg jobb pe da gó gu sa. Re to ri ka pro fesszor a caeni,

a La Flèche-i és a louis-le-grand-i is ko lák ban. Szá mos pe da gó gi ai mû szer zõ je. Fõ ként
De Ratione Discendi et Docendi címû esszé jé rõl is mert, ame lyet elõ ször 1692-ben ad tak
ki Pá rizs ban a szer zõ és a ki adó ne vé nek fel tün te té se nél kül. A mû vet a Jé zus Tár sa sá ga
ta ná ra i nak szán ták, Róma azon ban kö ve te li, hogy a mû vet cen zú ráz zák a ró mai kollé-
gium leg jobb iro da lom pro fesszo rai. 1703-ban ki ja vít va je le nik meg Fi ren zé ben – a szer -
zõ ne vé vel el lát va – a Ratio Studiorum hi va ta los ki egé szí té se ként. A kor azon ban nem
ked vez sem a la tin nyelv nek, sem a je zsu i ták nak, így Jouvancy mûve nem kap ja meg a
kel lõ el is me rést.

Kaplan, Robert B. (1921–)
Al kal ma zott nyel vész, aki nek fõ te rü le te a kont raszt ív re to ri ka, az írás- és ol va sás ku -

ta tás, va la mint nyelv po li ti ka, nyel vi jo gok és nyel vi ter ve zé si kér dé sek. Igen so kat fog lal -
ko zott nyelv ta ní tá si prob lé mák kal is. Õ volt az elsõ olyan ame ri kai pro fesszor, aki meg -
kap ta az al kal ma zott nyel vé szet pro fesszo ra cí met (1973). 35 évig volt az University of
Southern California pro fesszo ra, 1995-ben vo nult nyug díj ba. Je len leg is az egye tem
professor emeritusa, és to vább ra is részt vesz kü lön fé le ku ta tá sok ban, pub li kál is, de
vissza vo nul tan él a Wa shing ton ál lam be li Port An ge les ben. Ala pí tó ja volt az Ame ri kai
Al kal ma zott Nyel vé szek Szö vet sé gé nek (majd el nö ke is), el nö ke volt a TESOL-nak, ala -
pí tó szer kesz tõ je az Applied Linguistics (OUP) nevû fo lyó irat nak, il let ve elsõ fõ szer -
kesz tõ je az Annual Review of Applied Linguistics (CUP) címû fo lyó irat nak. A mo dern
kont raszt ív re to ri ka meg ala po zó já nak te kin tik, 1966-os cik ke nagy vi hart ka vart. Eb ben
azt fej te ge ti, hogy az ide gen nyel vet ta nu lók anya nyelv ének ha tá sa a cél nyel vû írott szö -
ve gek ben nem csak kö tött sé ge ket je lent, ha nem egye ne sen meg ha tá ro zó jel le gû. En nek
kö vet kez té ben a más-más kul tú rá jú di á kok egy más tól na gyon el té rõ en épí tik fel ugyan -
azt a té mát. Egye sek úgy érez ték, hogy Kaplan a nyel vi de ter mi niz mus té má ját akar ja
fel ele ve ní te ni. A het ve nes évek ben több éves ku ta tást ve ze tett Taj va non az an gol nyelv
hasz ná la tá ról. Ek kor kez dett el in ten zí veb ben nyelv po li ti kai és nyel vi ter ve zé si kér dé -
sek kel fog lal koz ni. Kaplan hal lat lan ener gi át fek te tett abba, hogy az al kal ma zott nyel vé -
szet te rü le te it ki tá gít sa, mint tu do mány ágat tu da to sít sa, és a pub li ká ló kat is min dig fel -
ka rol ta. A ki lenc ve nes évek de re kán Ma gyar or szá gon is járt, a vi dé ki egye te mek kö zül
Veszp rém ben tar tott elõ adást.

Ken nedy, Benjamin Hall (1804–1889)
La tin nyelv tan ok és nyelv tan köny vek szer zõ je. Leg in kább hí res sé és oly kor hír hedt té

a Public School La tin Pri mer (1866) címû la tin nyelv köny ve tet te. Eb ben szá mos újí tást
ve ze tett be a la tin nyelv ta ní tá sá ba, amely nek per sze bõ ven vol tak el len zõi. A szá zad vé -
gé re a könyv ta lán a leg is mer teb bé vált Ang li á ban. Sor sa ép pen ezért a több szö ri át írás,
ame lyet azon ban már nem a szer zõ vég zett el.

Klinghardt, Hermann (1847–1926)
A di rekt mód szer ki ala ku lá sá hoz ve ze tõ re form moz gal mak egyik ve zér alak ja, aki

szá mos cik ket, ta nul mányt írt a moz ga lom ér de ké ben. Ha son ló kép pen kol lé gá já hoz, a
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Brassai Sá mu el lel le ve le zõ Viëtorhoz, oda adó híve volt az is ko lai nyelv ta ní tás meg re for -
má lá sá nak. Is ko lai kí sér le te ket foly ta tott el sõ sor ban ti né dzser ko rú, an go lul ta nu ló di á -
ko kon és a nyolc va nas évek vége felé ki ala kí tot ta sa ját mód sze rét. En nek a mód szer nek
az ered mé nye i rõl több ször is írt, ere de ti ta nul má nya i nak bõ ví tett vál to za ta 1892-ben je -
lent meg (Drei weitere Jahre Erfahrungen mit der imitativen Methode).

Krashen, Stephen D. (1941–)
Ta lán a leg is mer tebb észak-ame ri kai nyel vész és nyelv pe da gó gus, aki nek szak te rü le -

te a má so dik nyelv el sa já tí tá sa, il let ve ta ní tá sa. Je len leg a University of Southern
California pro fesszo ra. Los An ge les ben nõtt fel, dip lo má ját a University of Illinoison
sze rez te 1964-ben, majd két évig Eti ó pi á ban dol go zott a Béke Had test szá má ra. MA- és
PhD-fokozatai nyel vé szet bõl van nak, eze ket a UCLA-n sze rez te. Ugyan itt volt dok to ri
hall ga tó a Neuropszichiátriai In té zet ben. Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé gét New York City -
ben a Queens College-ban kezd te, majd 1975-ben köl tö zött vissza Ka li for ni á ba. A ter -
mé sze tes mód szer ne ve ze tû nyelv ta ní tá si el kép ze lé se it Terrell-lel együtt dol goz ta ki
(1982), ezek az el kép ze lé sek azon a hí res el mé le tén ala pul nak, amely ben éle sen és ter -
mé szet el le ne sen szem be ál lí tot ta az el sa já tí tás és ta nu lás fo gal ma it. El mé le tei em pi ri kus
ku ta tá son ala pul nak, igen meggyõ zõ ek, ugyan ak kor szel le me sek is. Gyak ran ta lál ki új
tu do má nyos fo gal ma kat a nyelv ta ní tás-tör té net több száz éve is mert fo gal ma i ra. Krashen
el mé le té vel rész le te sen fog lal koz tunk e könyv lap ja in (III.7.4.), va la mint a tan könyv so -
ro zat más kö te te i ben is (Bár dos, 2000). Krashen a ki lenc ve nes évek de re kán járt Ma -
gyar or szá gon, és Veszp rém ben is tar tott elõ adá so kat.

Labov, William (1927–)
Bár ere de ti vég zett sé ge sze rint ve gyész, még is a hat va nas évek ele jén nyel vé sze tet ta -

nult a Co lum bia Egye te men, ahol Weinreich ta nít vá nya volt. 1970-ben már a University
of Penn syl vania nyel vész pro fesszo ra. Leg fon to sabb ku ta tá si te rü le te a nyelv vál to zás és a 
nyel vi vál to za tok té mái be széd kö zös sé gek ben, hang sza la gon rög zí tett ada tok alap ján.
1964-ben meg vé dett PhD-disszertációja is nagy me to di kai pon tos sá gú nyo mo zás vá ro si
kö zös sé gek ben. A kü lön fé le di a lek tu sok hoz nem nyel vé sze ti, ha nem in kább szo ci o ló gi ai 
szem pont ból kö ze lít, ahol a tár sa dal mi osz tály, a kor, az et ni kai hát tér a leg fon to sabb ka -
te gó ri ák. Igen ala pos szociolingvisztikai ta nul má nyok szól nak New York ról, ahol kü lö -
nö sen a ban dák ba tö mö rült afroamerikaiak nem stan dard nyelv ál la po ta it ta nul má nyoz -
ta. Egy ben azt is si ke rült ki mu tat nia, hogy a nem stan dard be széd hasz ná lat irán ti ne ga tív 
ér zé sek sok kal job ban be fo lyá sol ják a ta nul má nyi ered mé nye ket, mint amek ko ra kü -
lönb ség a stan dard és nem stan dard nyelv hasz ná lat kö zött van. Né hány cím: The Social
Stratification of Eng lish in New York City (1966); Sociolinguistic Patterns (1972); Language 
in the Inner City (1972); stb.

Lado, Robert (1915–1995)
Nem zet kö zi hírû és je len tõ sé gû nyel vész, el sõ sor ban al kal ma zott nyel vész, tesz te lé si

szak em ber, de fog lal ko zott a két nyel vû ne ve lés kér dé se i vel is. Több mint hat van köny vet 
és száz cik ket írt a nyel vé szet és az al kal ma zott nyel vé szet te rü le tén, köz tük igen nép sze -
rû struk tu rá lis nyelv köny ve ket, ame lyek az audiolingvális mód szer alap tan köny ve i vé
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vál tak. Alap dip lo má it Flo ri dá ban és Te xas ban sze rez te,
PhD-jét az University of Michi gantõl kap ta. Itt volt pro -
fesszo ra a hí res Eng lish Language Insti tu te-nak, ahol
együtt dol go zott Frieszal, aki vel ki fej lesz tet ték az „aural-
 oral” mód szert, amely az audio lingvális mód szer alap já vá
vált. Lado kont raszt ív el ve ken ala pu ló struk tu ra liz must
pró bált ki ala kí ta ni, leg hí re sebb köny vé nek cí mé ben a
kul tu rá lis as pek tus is ott sze re pel (Linguistics Across
Cultures, 1957). En nek a mû nek az al cí me egy ál ta lán nem
vé let le nül: Al kal ma zott nyel vé szet nyelv ta nár ok szá má ra. 
Ta nár kép zé si alap mû volt a maga ko rá ban a Language
Teaching, A Scientific Approach címû struk tu ra lis ta nyelv -
me to di ka. Leg hí re sebb kor szak al ko tó mûve az 1961- ben
írott Language Test ing, amely az elsõ ilyen té má jú mun ka
volt a nyelv pe da gó gi á ban. Egyéb ként Lado szü lei spa nyol 
szár ma zá sú ak, õ maga is a spa nyolt be szél te elsõ nyelv -
ként, és fel nõtt ként ta nult meg an go lul az Egye sült Ál la -
mok ban. Rész le tes elem zé sei nagy ban hoz zá já rul tak a nyelv el sa já tí tá si tu do má nyok fej -
lõ dé sé hez, a me ta nyel vi prob lé mák ta nul má nyo zá sá hoz. Utol só fon to sabb mûve a
Teaching Eng lish Across Cultures címû mun ka, amely 1988-ban je lent meg.

Lainé, Pierre de (17. szá zad)
Nyelv ta nár Lon don ban, a ké sõb bi an gol ki rály nõk, II. Má ria és Anna ne ve lõ je. A Royal

French Grammar (1667) szer zõ je. Kez det ben az anya nyelv re tá masz ko dik. Ke vés bé tart -
ja fon tos nak a nyelv tant, a ki ej tést, in kább a gya kor lat ra he lye zi a hang súlyt (tár sal gás,
ol va sás, le ve le zés min ták alap ján). 

Lambert, Wallace E. (1922–)
Pszi cho ló gus, alap dip lo má it a Brown Universityn sze rez te, PhD-fokozatát pe dig a

University of North Carolinán. Egye te mi ta ná ri éve it mind vé gig a mont re a li McGill
University Pszi cho ló gia Tan szé kén töl töt te, amely nek nyug díj ba vo nu lá sa után profes -
sor emeritusa. Leg fon to sabb ku ta tá sai: két nyel vû ség és in tel li gen cia; mo ti vá ció és at ti -
tûd ku ta tás. Em pi ri kus ku ta tá sa i nak ered mé nye ként je len tõs ha tás sal volt az Egye sült
Ál la mok ban ki ala kult két nyel vû ok ta tá si for mák ra. Ké sõbb igen so kat fog lal ko zott az
észak-ame ri kai tár sa da lom he te ro gén fel épí té sé nek tár sa dal mi, ne ve lé si prob lé má i val,
il let ve en nek sze mé lyes kö vet kez mé nye i vel. Ku ta tá so kat vég zett Mi a mi, Michigan, Det -
ro it több nyel vû kö zös sé ge i ben (a csa lád is több kul tú rá jú, a fe le sé ge fran cia or szá gi fran cia,
gyer me kei Ka na dá ban nõt tek fel). Né hány fon tos mun ká ja: Lambert–Tucker: Bilingual
Education of Children (1972); Gardner–Lambert: Attitudes and Motivation in Second
Language Learning (1972).

Lamy, Bernard (1640–1715)
Oratoriánus, az Enretien sur les Sciences (1683) szer zõ je. A nyelv ta nu lás ban azt ja va -

sol ja, hogy az anya nyelv re, il let ve an nak nyelv ta ná ra kell hi vat koz ni. Ja va sol ja a min ta -
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mon da to kat tar tal ma zó köny vek, szó sze de tek, szó for du lat-gyûj te mé nyek hasz ná la tát és
ezek szó sze rin ti meg ta nu lá sát, vé gül pe dig auk to rok ol va sá sát ne héz ség sze rin ti sor -
rend ben.

Lancelot, Claude (1615–1695)
Sainte-Beuve a „Port-Royal leg ki vá lóbb ta ná rá nak” ne ve zi. A Novelle Méthode pour

Apprendre Facilement & en peu de Temps la Langue Latine (1644; Új mód szer a la tin
nyelv könnyû és gyors meg ta nu lá sá hoz), a Novelle Méthode pour Apprendre Facilement la
Langue Grecque (1655; Új mód szer a gö rög nyelv könnyû meg ta nu lá sá hoz), a Jardin des
Racines Grecques (1657?; Gö rög szó tö vek kert je), egy olasz nyelv könyv (Méthode
italienne, 1660a) és egy spa nyol nyelv könyv (Méthode espagnole, 1660b) szer zõ je.
Antoine Arnauld-val a Grammaire Générale et Raisonnée (vagy Grammaire de Port-
 Royal, 1660) társ szer zõ je.

A ta nul ni kí vánt ide gen nyelv nyelv ta ni alap is me re te i nek el sa já tí tá sát kö ve te li meg a
ta nu ló anya nyel vén, va la mint vers be sze dett sza bá lyok kal a me mo ri zá lás meg könnyí té -
sé re. Azt ja va sol ja, hogy azu tán rög tön tér jünk rá a nyelv hasz ná lat ra, va gyis az auk to rok
ol va sá sá ra, a ta nul má nyo zott szö ve gek hez kap cso ló dó fel ada tok kal ki egé szít ve.

Lee, William Rowland (1911–1996)
Daniel Jo nes és Gimson ta nít vá nya ként 1933-ban sze rez te dip lo má ját a University

Coll ege of Lon don ban. A há bo rú ide jén Lon don ban ta ní tott, majd Cseh szlo vá ki á ban,
ahol a dok to ri fo ko za tát sze rez te, és ahol cseh fe le sé gé vel együtt ír ták meg a Teach
Yourself Czech címû köny vét. Azon ke vés nagy hírû, nem zet kö zi leg el is mert an gol nyelv -
pe da gó gu sok egyi ke, akik gyak ran jár tak Kö zép-Eu ró pá ban, hogy fel len dít sék az ide gen 
nyel vek és kü lö nö sen az an gol mint ide gen nyelv ta ní tá sát. Ala pí tó ja és fõ szer kesz tõ je
volt az Eng lish Language Teaching címû fo lyó irat nak, amely most ELT Jo ur nal né ven is -
mert. A Bri tish Council elõ adó ja kül föld ön, ala pí tó ja az An gol ta ná rok Szö vet sé gé nek
(IATEFL), de Ame ri ká ban is gyak ran sze re pelt, kü lö nö sen a Georgetowni Egye tem
kon fe ren ci á in (Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics).
Szá mos nyelv köny vet és nyelv pe da gó gi ai cik ket pub li kált; fá rad ha tat la nul jár ta a vi lág
or szá ga it. Mun kás sá ga nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy ma Ang lia egyik leg fon to sabb
ex port cik ke ép pen a nyelv.

Lefèvre, Tanneguy (1615–1695)
A Méthode pour Commencer les Humanités Grecques & Latines (1672) szer zõ je. Je -

len tõs fi gyel met szen tel tek en nek a mû nek meg je le né se ide jé ben, ké sõbb gyak ran a di -
rekt mód szer elõ fu tá ra ként em le get ték. Meg kö ze lí té se kü lön le ges ered mé nye ken ala -
pul, azo kon a ta pasz ta la to kon, ame lye ket a szer zõ tíz éves fián pró bált ki. Erasmus
ja vas la tai sze rint pár hu za mo san ta ní tot ta neki a gö rö göt és a la tint. A gyer mek elõ ször
meg ta nul ta a nyelv tan alap ja i nak sza bá lya it (szó sze rint), majd auk to ro kat ol va sott.
Négy évig ta nult ez zel a mód szer rel, és olyan ala pos tu dá sa lett mind két nyelv bõl, mint
egy la tin vagy gö rög nyelv ta nár nak.
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Lilly, William (1468–1552)
Az 1500-as évek de re kán VIII. Hen rik fel ál lí tott egy bi zott sá got, amely nek az volt a

fel ada ta, hogy egy sé ges sé te gyék a la tin nyelv ta ní tá sát Ang li á ban. Bár a bi zott ság tag jai
kö zött Lilly mel lett Erasmus és John Colet is je len volt, mû kö dé sük ered mé nye ként
1540-ben ki rá lyi ren de let ben ha tá roz ták meg a la tin ta ní tás egy sé ges sé gét, és több mint
két év szá za don át en nek meg fe le lõ en jár tak el. Ezek bõl az el vek bõl nõtt ki az ún. Royal
Grammar, amely nek Lillyt egyet len szer zõ je ként szo kás fel tün tet ni (A Short Intro duc -
tion of Grammar). A köz nyelv ben egy sze rû en csak „Lilly nyelv ta na”-ként is me rik. Lilly
1510-ben lett a Szent Pál Is ko la igaz ga tó ja, köz ben gö rö gül is meg ta nult.

Locke, John (1632–1704)
An gol em pi ris ta or vos és fi lo zó fus, aki a West mins ter

Schoolban és az Ox for di Egye te men ta nult. Gö rög nyel -
vet ta ní tott Ox ford ban (1660–1664), majd Shaftesbury
gróf já nak lett há zi or vo sa. Ké sõbb fran cia or szá gi, il let ve
hol land szám ûze tés ben élt, és csak az 1688-as for ra da lom
után tért vissza Ang li á ba. Fõbb mû vei: Ér te ke zés az em be ri 
ér te lem rõl (1689) és a Gon do la tok a ne ve lés rõl (1693). Eb -
ben fej ti ki el mé le tét az ide gen nyel vek ta ní tá sá ról és ta -
nu lá sá ról, amely sze rin te szin tén az ér zé ke lé sen ala pul.
A latin ta nu lá sát csak azok nak ja va sol ja, akik nek erre fel -
tét len szük sé gük lesz, szá muk ra is in kább a gya kor lat se -
gít sé gé vel. A töb bi if jú nak sze rin te elõbb anya nyel vén
kell tö ké le te sen meg ta nul ni be szél ni és írni. Ta nult ide -
gen nyelv nek a fran ci át ja va sol ja, ame lyet leg in kább ol va -
sás és tár sal gás se gít sé gé vel sa já tí ta ná nak el.

Lozanov, Georgi (1926–)
Or vos nak ta nult, majd pszi chi át ri ai ké pe sí tést szer zett, és a hat va nas évek ben pszi -

chi á ter ként dol go zott. Ek kor kezd te ku ta tá sa it a szuggeszcióról, és si ke rült szug gesz to -
lógiai ku ta tó in té ze tet fel ál lí ta nia Szó fi á ban. 1992-ig volt en nek az in té zet nek a ve ze tõ je.
Ere de ti, bol gár nyel ven írt köny ve csak majd nem tíz éves ké sés sel je lent meg Nyu ga ton
(Suggestology and the outlines of suggestopedy, 1978). (Mód sze ré rõl rész le te sen is szó lunk
eb ben a köny ven, lásd: III.8.5.) Mód sze rét Ma gyar or szá gon is al kal maz ták a het ve nes
évek ele jén, fõ ként Bu da pes ten és a veszp ré mi OOK-ban.

Lubinus, Eilhardus (1565–1621)
Rector-magnificus Ros tock ban. Ki vá ló né met nyelv ta nár. Több mint húsz évet szen -

telt éle té bõl a bib li ai nyel vek ta ní tá sá nak/ta nu lá sá nak re form já ról szó ló el mél ke dés re.
Gon do la ta it az Új tes ta men tum ál ta la ki adott szö ve gé nek hosszú elõ sza vá ban fej ti ki
(1614). Az ál ta la ja va solt meg ol dás az anya nyelv ala pos is me re té bõl; né me tül és la ti nul
(vagy más nyel ven) ma gya rá zott, szó sze det tel il luszt rált nyelv tan köny vek hasz ná la tá ból;
va la mint a la tin nyelv nek gya kor lás ál tal, nyelv ta ni sza bá lyok nél kü li meg ta nu lá sá ból áll.
Cél sze rû, hogy ez a fo lya mat bent la ká sos is ko lá ban ját szód jék le, ahol csak a la tin hasz -
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ná la ta meg en ge dett, va gyis tel jes cél nyel vû „me rü lés bõl” áll. Lubinus erõ sen ha tott töb -
bek kö zött Ratke és Comenius el kép ze lé se i re is.

Luneau de Boisjermain (vagy Boisgermain), Pierre-Joseph-François (1732–1801)
Ki ug rott je zsu i ta. Pá rizs ba köl tö zik, nyelv tan-, tör té ne lem- és föld rajz órá kat tart.

Szá mos iro dal mi és pe da gó gi ai mû szer zõ je, így a Cours de langue italienne (1783), a
Cours de langue anglaise (1784), a Cours de langue latine (1787) stb. Radonvilliers néze-
teit oszt ja: az ide gen nyelv anya nyelv sze rû ok ta tá sát ja va sol ja – nyelv ta ni sza bá lyok és
mon dat tan nél kül. Azt ta ná csol ja, hogy az ide gen szö ve get a ta nu ló nak min den egyes szó 
szó sze rin ti for dí tá sá val együtt ad ják oda, hogy ne kell jen ál lan dó an a szó tárt la poz gat -
nia.

Marcel, Claude Victor André (1793–1876)
Fran cia kon zul az ír or szá gi Corkban, ahol nyelv is ko lát is nyi tott. Nyelv pe da gó gi ai

mun kás sá gá nak tel jes fel tá rá sa még vá rat ma gá ra. Két fon to sabb mûve alap ján el mé le -
te it rész le te sen tár gyal juk eb ben a mo nog rá fi á ban (II.6.1.). Tan anya go kat is írt, az an gol
mint ide gen nyelv me to di ká já ról írott fran cia nyel vû nyelv pe da gó gi á ja még ke vés bé is -
mert (Méthode rationelle suivant pas à pas la marche de la nature pour apprendere à lire, à
entendre, à parler et à écrire l’anglais, 1872).

Mar tin, Daniel (1594?–?)
Hu ge not ta nyelv ta nár, Sedanban szü le tett 1594 kö rül, Strasbourgban te le pe dett le,

ahol 1616-ban is ko lát nyi tott a nö vek võ szá mú né met anya nyel vû nek, akik fran cia nyel -
vet akar tak ta nul ni. Ki ad ta a Grammatica gallica cum syntaxi (1619) és a Favus praecep -
torum linguae gallicae constructus (1621) címû mû ve ket. To váb bi mû vei kö zül, ame lye ket 
fran ci át ta nu ló né me tek nek és né me tet ta nu ló fran cia ka to nák nak írt, em lít sük meg még 
a kö vet ke zõ ket: Colloques françois et allemands (1627), Myrothikion Kelticon (…) (1632), 
Acheminement à la langue allemande contenant des reigles faciles de la prononciation
exprimée par le moyen des lettres françoises comme aussi l’explication de chasque partie de
l’oraison (1635), Le Guidon Allemand (…) (1663?) stb. Mar tin elõny ben ré sze sí tet te a
két nyel vû mód szert, és a nyelv hasz ná la tot hang sú lyoz ta. Nyel ve ze te élet sze rû, kis sé
éret len, fran cia di a ló gu sai köz is mert ki fe je zé sek kel meg tûz del tek, a né met szö ve gek a
strasbourgi di a lek tus ha tá sa it mu tat ják.

Mauger, Claude (1615?–?)
1615 és 1620 kö zött szü le tett Blois-ban. Jól tu dott an go lul. Fran ci át ta ní tott an go lok -

nak Ang li á ban és Fran cia or szág ban. Úgy tû nik, Blois-ban kezd te pá lya fu tá sát, ahol hét
évet töl tött. Mû vei: The True Advancement of the French Tongue (1653); Mauger’s French
Grammar (1656, át dol go zott és ja ví tott ki adás 1658); Des Lettres Françoises et Angloises
(1676), Livre d’Histoires Curieuses du Temps (1694?) stb. Ki vá ló an tud ta kom bi nál ni a
for má lis fran cia ha gyo mányt (a nyelv tan sza bá lya it) az an gol gya kor la ti ha gyo mánnyal
(di a ló gu sok kal), ké pes volt el ke rül ni a nyelv ta ni rész le te ket, ame lyek nem ér de kel ték ta -
nít vá nya it, ké pes volt õket mo ti vál ni di a ló gu sai fris ses sé gé vel, ame lye ket kós tol gat va ta -
nul tak a két nyel vû mód szer se gít sé gé vel.
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Meidinger, Johann Va len tin (1756–1822)
A ma nap ság nyelv ta ni-for dí tó mód szer ként is mert, mon dat szin tû ele me ken ala pu ló

nyelv ta ní tá si mód szer meg al ko tó ja. Leg hí re sebb mun ká ja a Praktische französische Gram -
matik (1783), de szá mos más nyelv köny vet is írt a fran cia és né met mint ide gen nyel vek
ta ní tá sa szá má ra.

Melanchton (1497–1560)
Hu ma nis ta, hel le nis ta. Lu ther rel szo ro san együtt mû kö dõ, né met or szá gi ta ní tó. Az

in duk tív mód szer híve, a nyelv ta ni sza bá lyok ala pos is me re tét kö ve tel te meg, ame lyet
nél kü löz he tet len nek tar tott a ta nu ló szel le mé nek fe gyel me zé sé hez, jel le mé nek for má lá -
sá hoz. Több is ko lai tan könyv szer zõ je, köz tük a Questiones de primis rudimentis gram -
maticae, amely a pro tes táns Né met or szág ban hi va ta los tan könyv vé vált, ha son ló an Lilly
nyelv tan köny vé hez Ang li á ban, Despautère-éhez Fran cia or szág ban és Nebrijáéhoz Spa -
nyol or szág ban.

Menudier, Jean (17. szá zad)
A hí res Coll ege de Bayreuth ta ná ra. A hosszú ide ig nép sze rû Secret d’apprendre la

Langue Françoise en ri ant (…) (1681?) szer zõ je. A mû mint egy 200 vi dám tör té ne tet tar -
tal maz fran ci á ul, né met for dí tás sal. A nyelv tant la ti nul ma gya ráz za, szám ta lan fran cia és 
né met nyel vû meg jegy zés sel. Má sik fon tos mûve a Génie de la langue Françoise (…) (má -
so dik ki adás 1681).

Meurier, Gabriel (16. szá zad)
Avesnes-i szár ma zá sú. Fla mand, fran cia, olasz és spa nyol nyelv ta nár. A Szent

Ambrozius Tes tü let tag ja, mely nek há rom al ka lom mal el nö ke volt. A kö ve te lõ zõ, hiú és
erõ sza kos jel le mû Meurier a két nyel vû mód szert al kal maz ta, és a nyelv hasz ná lat se gít sé -
gé vel való nyelv ta nu lást hang sú lyoz ta. Szá mos ké zi könyv szer zõ je, köz tük: Gram maire
française (1557); Conjugasions, regles, et instructions, mout propres et necessai rement
requises, pour ceux qui désirent appredre François, Italien, Espagnol et Fla mand: dont la
plus part est mise par maniere d’Interrogations et Reponses (1558).

Miège, Guy (1644–1718 kö rül)
Lausanne-ban szü le tett és ne vel ke dett. Dip lo ma ta, szó tár író, nyelv ta nár. 1661-ben

Ang li á ba ér ke zett. El kí sér te az an gol kö ve tet Skan di ná vi á ba és Orosz or szág ba 1663 és
1665 kö zött. Lon don ba vissza tér ve több szó tá rat és nyelv köny vet adott ki, köz tük: The
Great French Dictionary (1688) és Nouvelle Méthode pour apprendre l’Anglois (1685),
amely egyi ke volt a kül föl di ek nek írott ko rai an gol nyelv köny vek nek. Ezt a mun ká ját –
ki egé szí tett és át írt vál to za tok ban – még a 18. szá zad ban is hasz nál ták.

Mil ton, John (1608–1674)
Köl tõ, író, több nyel ven ver selt. Cromwell kor má nyá ban az ide gen nyel vek tit ká ra, az 

El ve szett Pa ra di csom (1644) szer zõ je. A klasszi kus nyel vek ta nu lá sá hoz azt ja va sol ta,
hogy a nyelv tan sza bá lya it a di á kok az anya nyel ven ta nul ják meg, majd tér je nek rá az
auk to rok – nem cenzurált – ol va sá sá ra. Ké szí tett egy kis la tin nyelv tan köny vet, Acci -
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dence Commenc’t Grammar (1669) cím mel. Az élõ nyel vek ta ní tá sá ban a tár sal gás és az
ol va sás ka pott nagy sze re pet. Kü lö nös hang súlyt for dí tott a ki ej tés ta ní tá sá ra.

Montaigne, Michel de (1533–1592)
Fran cia író, az Esszék (1580) szer zõ je, amely ben – töb -

bek kö zött – port rét fest sa ját ma gá ról. Le gen dás sá vált
el be szé lé se, aho gyan kis gyer mek ként meg ta nult la ti nul.
En nek kö szön he tõ, hogy a 17. szá zad kez de te óta neve
sze re pel szin te min den nyelv ta ní tás sal fog lal ko zó mû ben.
Vé le mé nye sze rint a nyel ve ket a célországokban le het el -
sa já tí ta ni.

Moryson, Fynes (1566–1606)
A Par la ment egyik meg be csült tag já nak fia. Camb-

ridge-ben foly ta tott ta nul má nyai után több eu ró pai és kö -
zel -ke le ti uta zá son vett részt. Be nyo má sa it la tin nyel ven
rög zí tet te, majd an gol ra le for dít va An Itinerary (1617) cí -
men adta ki, há rom kö tet ben. A har ma dik kö tet ele jén le -
ír ja Fran cia or szág jö ven dõ lá to ga tó i nak szó ló ta ná csa it.
A nyelv alap sza bá lya i nak meg ta nu lá sát ja va sol ja ne kik,
le he tõ leg még az uta zás elõtt, hogy he lye sen be szél je nek

és ír ja nak. Az tán azt ta ná csol ja, hogy tö ké le te sít sék tu dá su kat Fran cia or szág ban, fõ leg a
ki ej tés te rén, hal lás után, le he tõ leg Orléans-ban, nem pe dig Pá rizs ban.

Mulcaster, Richard (1530–1611)
An gol hu ma nis ta te o ló gus és ki emel ke dõ pe da gó gus, a St. Paul Is ko la igaz ga tó ja.

Ere de ti kép zett sé ge sze rint Mulcaster ori en ta lis ta és klasszi ka-fi lo ló gus volt. Igaz ga tói
tisz tét meg elõ zõ en több mint két év ti ze den át a Merchant Taylors’ Schoolt ve zet te.

A Positions for the Training up of Children (1581) és a First Part of the Elementarie
(1582) szer zõ je. Az anya nyelv nek mint az ele mi ok ta tás alap já nak lel kes vé del me zõ je.
A nyelv tan sza bá lya i nak és szak ki fe je zé se i nek is me re tét el en ged he tet len nek tar tot ta az
adott nyelv ta nul má nyo zá sá nak meg kez dé se elõtt. Az Elementaire tel jes címe a kö vet ke -
zõ: First Part of the Elementarie: which entreateth chefelie of the right writing of our Eng lish
tung. Mulcaster azt kí ván ta el ér ni, hogy a la tin ra ala po zott ok ta tás he lyett az anya nyel vû
ok ta tás ke rül jön elõ tér be. Ez lett vol na az elsõ curriculumok egyi ke, de csak elsõ ré sze
ke rült meg va ló sí tás ra: eb ben az alap ve tõ írás-ol va sá si kész sé gek re he lyez te a hang súlyt.
Meg re for mál ta a he lyes írást, de ra di ká li san nem tud ta meg vál toz tat ni. Re form ja alap -
elv ének a hang zást, majd a lo gi kát tet te. Ja vas la tai kö zül még is igen sok meg va ló sult, leg -
alább is több, mint amit egyes nyel vé szek el ér tek (egyik apró vál toz ta tá sa a szó vé gi más -
sal hang zó-dup lá zá sok el tör lé se (pl. put és bed ahe lyett, hogy putt és bedd vagy bedde).
Ja va sol ta, hogy le gyen a néma e hasz ná la ta ál lan dó az olyan sza vak ban, ahol a ma gán -
hang zó hosszú sá gát kell ez zel ér zé kel tet ni (rule, abide). A szó vé gi y-ok he lyett ie be tû -
kap cso la tot hasz nált vol na, ez azon ban nem va ló sult meg (happie, quarrie). Rend sze re
még is nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy az an gol nyelv he lyes írá sa a 17. szá zad elsõ fe lé -
ben vi szony lag egy sé ges sé vált.
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Murray, Lindley (1745–1826)
Skót szár ma zá sú, kvé ker csa lád gyer me ke ként szü le tett Pennsyl va ni á ban, ahol ne vel -

ke dett, majd si ke res ügy véd lett. Je len tõs va gyon bir to ko sa ként majd nem negy ven éves
ko rá ban te le pe dett le Ang li á ban, York kö ze lé ben. 1795-ben je lent meg az Eng lish
Grammar, adapted to the different classes of learners címû mûve, amely olyan jól il lesz ke -
dett a kor is ko lá i nak igé nye i hez, hogy ha ma ro san a leg is mer tebb nyelv tan ná vált, Mur -
ray pe dig „az an gol nyelv tan aty ja” be ce ne vet kap ta. Ko ráb bi nyelv tan ok láb jegy zet tech -
ni ká ját olyan rend szer ré fej lesz tet te, hogy a tan könyv kü lön bö zõ ré szei kü lön bö zõ
szin ten lévõ ta nu lók nak szól tak, ame lye ket még be tû mé ret tel is el kü lö ní tett. 1797-ben
fel adat gyûj te ményt adott ki (Eng lish Exercises), majd ol va só köny ve ket is. Az 1804-es An
Eng lish Spelling Book ala pos sá gá ban Webster mû vé vel ve te ke dett, és több mint negy ven
ki adást élt meg.

Nickel, Gerhard (1928–)
Az an gol fi lo ló gia pro fesszo ra a Kieli Egye te men, majd Stutt gart ban. Kö zép ko ri iro -

da lom mal és al kal ma zott nyel vé szet tel fog lal ko zott. Fõ tit ká ra volt az AILA-nak (Associa -
tion of Applied Linguistics) 1972-tól 1978-ig. Több mint száz mûve je lent meg al kal ma zott
nyel vé sze ti té mák ban, pél dá ul kont raszt ív és hi ba elem zés rõl, me ta nyel vi ta nul má nyok -
ról és nyelv pe da gó gi á ról. Ki adó ja volt az IRAL nevû ve ze tõ al kal ma zott nyel vé sze ti fo -
lyó irat nak.

Nida, Eugene Al bert (1914–)
Oklahomában szü le tett, alap ve tõ fo ko za ta it patrisztikából, il let ve nyel vé szet bõl kap ta.

A ke resz tény szö ve gek ta nul má nyo zá sa ve zet te el ah hoz, hogy nyel vé sze ti ta nul má nya i -
ban a for dí tás el mé le té vel és gya kor la tá val fog lal koz zon. Több mint nyolc van or szág ban
meg for dult, és több mint két száz nyel vet ta nul má nyo zott. Je len tõ sen hoz zá já rult a szö -
veg tan, szö veg nyel vé szet és ál ta lá ban a szociolingvisztika fej lõ dé sé hez. Kü lön le ges for -
dí tói ké zi köny ve ket ké szí tett a Bib lia for dí tá sa i hoz. Leg újabb kö te te le xi kog rá fi ai mun ka
(The Greek Lexicon of the New Testament based on Semantic Domains, 1988). A nyelv ta -
ní tás, nyelv ta nu lás prob lé má i val 1950-es kö te té ben fog lal ko zott (Learning a Foreign
Language).

Ogden, Charles Kay (1889–1957)
Alap dip lo má ját a Camb rid ge-i Magdalene College-

 ban sze rez te, ahol ki tün te té ses dip lo mát ka pott óko ri fi lo -
ló gi á ból. Szé les körû iro dal mi mun kás sá ga mel lett (töb bek
kö zött la po kat szer kesz tett, mint a Camb rid ge Magazine
vagy a Psyche) nyel vé sze ti mun kás sá ga is je len tõs. Richards -
szal kö zö sen írott mûve, a The Meaning of Meaning 1923-
 ban kel tett fel tû nést. A hú szas évek tõl fõ ként pszicholó-
 giai, fi lo zó fi ai és tu do má nyos fo lyó irat ok szer kesz tõ je volt,
ame lyek ben olyan nagy ne vek je len tek meg, mint Witt -
genstein, Piaget és Jung. Mint ahogy er rõl e mo nog rá fi á -
ban is ír tunk, a hú szas évek ben ala kí tot ta ki az an gol nyelv 
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egy sze rû sí té sén ala pu ló nyelv ta ní tá si mód sze rét, ame lyet úgy is el  le het kép zel ni, hogy
elsõ lé pés a ké sõb bi tel jes körû an gol ta nu lás felé (Ba sic Eng lish). Bár az öt let von zó volt,
és a negy ve nes évek ben szá mos si ke res tan köny vet is írt, azért a Ba sic Eng lish még sem
volt ké pes a tel jes nyelv il lú zi ó ját kel te ni.

Ollendorf, Heinrich Gottfried (1803–1865)
Har mincéves le he tett, ami kor ki dol goz ta nyelv ta ní tá si mód sze rét, amely egy rész le -

tes ana li ti ka és gya kor lás. El já rá sa it több nyelv re is ki dol goz ta (né me tet fran cia anya -
nyel vû ek nek (1835), an gol anya nyel vû ek nek (1838); majd fran ci át an gol anya nyel vû ek -
nek (1843) és an golt fran cia anya nyel vû ek nek (1848)). Ahn mûve mel lett Ollen dorf
mun ká já nak adap tá ci ói a nyelv ta ni-for dí tó mód szer klasszi kus pél dái és egy ben meg le -
he tõ sen sú lyos meg nyil vá nu lá sai. Ma gyar adap tá ci ó ja pél dá ul, amely 1869-ben je lent
meg Robert Lampel pes ti ki adó já ban, össze sen 488 ol dal.

Palmer, Harold Edward (1877–1949)
Mind éle té vel, mind mû ve i vel rész le te sen fog lal koz -

tunk a könyv III.3.3. fe je ze té ben.

Paravicino, Pietro (17. szá zad)
Nyelv ta nár Lon don ban. Szá mos olasz nyelv könyv

szer zõ je, töb bek kö zött a The True idioma of the Ita li an
tongue: wherein is contained many choice sentences and
dialogues in Ita li an and Eng lish (…) (1660); A short Ita li an
dictionary, expounded into Eng lish (…) (1666). A két nyel -
vû mód szert ré sze sí tet te elõny ben.

Passy, Paul Édouard (1859–1940)
Hí res po li ti kus és köz gaz dász csa lád já ba szü le tett, ki tû nõ ne ve lést ka pott, és már

kora if jú sá gá ban négy nyel vet ta nult meg (fran cia, an gol, né met és olasz). Ké sõbb la tint,
szanszk ri tot és gó tot ta nult az École des Hautes Études fõ is ko lán. Min dig ér de kel ték a
nyelv ta ní tás gya kor la ti prob lé mái, még húsz éves sem volt, ami kor már ta ní tott, el sõ sor -
ban an golt. A szá zad vé gén a ke resz tény szo ci a lis ta moz gal mak hoz csat la ko zott, éle tét
ki töl töt te ez az el kö te le zett ség, amely nek ered mé nye ként so kat uta zott, és idõ vel nyel -
vé sze ti te het sé ge, kü lö nö sen a fo ne ti ká ban fel mu ta tott ered mé nyei mint egy hát tér be
szo rul tak. Fõ szer kesz tõ je volt a Le Maître Phonétique nevû hí res fo lyó irat nak, dok to ri
disszer tá ci ó ját tör té ne ti és össze ha son lí tó fo ne ti ká ból írta. 1894-ben lett az ál ta lá nos és
össze ha son lí tó fo ne ti ka pro fesszo ra. Mind vé gig ki tû nõ stí lus jel le mez te írá sa it, és rend -
kí vü li ha té kony ság gya kor la ti ta ní tá sát. Né hány fon tos mûve: Le français parlé (1885);
Les sons du français (1887); Elementarbuch des gesprochenen Französish (1893). An go lul
ta nu lók nak is írt (Éléments d’anglais parlé, 1886), de fõ ér dek lõ dé si köre még is csak a fo -
ne ti ka volt. Kü lö nö sen ér de kel te a fo ne ti ka al kal ma zá sa az ele mis ta ol va sás ta ní tás ban.
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Paulston, Christina Bratt (1932–)
Al kal ma zott nyel vész, nyelv pe da gó gus, ok ta tá si és ta nár kép zé si szak em ber, aki e te -

rü le te ken be lül leg in kább a szociolingvisztika és a két nyel vû ne ve lés kér dé se i vel fog lal -
ko zott. Ko rai mun ká ja az an gol mint má so dik nyelv ta ní tá sá ról szól (Eng lish as a Second
Language, 1980). Svéd or szág ban szü le tett, de alap dip lo má it az Egye sült Ál la mok ban
sze rez te. An golt és fran ci át ta ní tott, és a hat va nas évek ben fér jé vel szá mos or szá got be -
jár tak. Dok to ri disszer tá ci ó já nak meg vé dé se után vé gül is mind ket ten a Uni versity of
Pitts burgh ok ta tói let tek, és itt te le ped tek le. Paulston elõbb az an gol in té zet ve ze tõ je
volt (1969–1998), majd a nyel vé szeti tan szé ket is ve zet te (1974–1989). To váb bi fon to -
sabb mû vek: Bilingual Education: Issues and Theories (1980); Sociolinguistic Pers pec tives
on Bilingual Education (1992). Fog lal ko zott to váb bá a szociolingvisztika tör té ne té vel,
va la mint a nyel vi ki sebb sé gek hely ze té vel Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban.

Perger, Jean (17. szá zad)
Né met szár ma zá sú, XIV. La jos egyik tol má csa, né met, olasz és spa nyol nyelv bõl.

A Grammaire allemande et françoise ou Nouvelle méthode très-facile et très parfaite, pour
apprendre la langue allemande et françoise (1665) szer zõ je, me lyet La véritable et unique
Gramaire Allemande (1682) cí men ja vít va, bõ vít ve újra ki adott. Szer zõ ként fel lé pett a
fran ci ák né met el le nes elõ í té le te i vel szem ben. Két nyel vû mód szert al kal ma zott köny ve
sza bá lya i nak és di a ló gu sa i nak ta ní tá sa kor.

Pestalozzi, Johann Heinrich (1746–1827)
A ne ve lés tör té net egyik ki emel ke dõ alak ja (Ho gyan

ta nít ja Gertud gyer me ke it, 1801). Azért ke rült pan te o nunk -
ba, mert az a tech ni ká ja, hogy a gyer me ke ket a vi lág tár -
gya i nak fi zi kai kva li tá sa it be mu tat va ta nít ja, mint nyelv ta -
ní tá si mód szer is al kal maz ha tó. A be mu ta tás rend kí vü li
mó don ha son lít Comenius alap el vé re (lásd: Orbis Sen -
sua lium Pictus), bár ke vés sé va ló szí nû, hogy Pestalozzi is -
mer te Comenius mun ká ját. Ké sõbb a di rekt mód sze rek
irá nyá ba mu ta tó re form moz ga lom is hasz nál ta a tár gyak -
kal való szem lél tet ve ta nu lást, de bíz vást ál lít hat juk, hogy
ez a mód szer ta ni fo gás örök; ke vés olyan nyelv ta ní tá si
mód szer akad, amely ben ilyen vagy olyan for má ban fel ne
buk kan na.

Philipps, Jen kin Thomas (meg halt 1775-ben)
Wa le si szár ma zá sú tu dós, pe da gó gus, for dí tó. II. György ki rály (1727–1760) tör té -

net író ja és gyer me ke i nek ta ní tó ja. Mû vei: A Compendious Way of Teaching Ancient and
Mo dern Languages (2. ki adás 1723-ban); An Essay towards a Universal and Rational
Grammar together with Rules in Eng lish to Learn La tin. Collected from the Several
Grammars of Mil ton, Shirley, Johnson, and Others (1726). A két nyel vû meg kö ze lí tés és a
nyelv ta ni sza bá lyok anya nyel ven tör té nõ ta ní tá sá nak híve; azt szor gal maz za, hogy az ide -
gen nyel ven írt szö ve get anya nyel vi for dí tás sal együtt ol vas sák a ta nu lók. W. Bathe Janua 
Linguarum (1611) címû mû vé nek hasz ná la tát is ja va sol ja.
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Piaget, Jean (1896–1980)
A 20. szá zad egyik leg is mer tebb pszi cho ló gu sa. Svájc -

ban, Neuchâtelben szü le tett. Ere de ti leg bi o ló gus nak ké -
szült, de a bi o ló gia és a lo gi ka össze kap cso lá sá ra irá nyu ló
kí sér le tei mi att ha ma ro san a pszi cho ló gi át kezd te el mû -
vel ni. Fõ té má ja a gyer me kek gon dol ko dá sá nak fej lõ dé -
se, de fog lal ko zott in tel li gen cia tesz tek kel is. Alap mû vei
kö zött ta lál juk: The Language and Thought of the Child
(1926); Play, Dreams and Imitation in Childhood (1951).
Vizs gá la tai nem a nyelv re kon cent rál nak, a nyel vi je len sé -
gek csak egy kom po nen sét je len tik a vizs gált te rü le tek -
nek. Piaget nem ért egyet Chomsky el kép ze lé se i vel, hogy
tud ni il lik a nyelv el sa já tí tá sá nak ké pes sé ge ve lünk szü le -
tett adott ság; sze rin te a nyel vi fej lõ dés a kog ni tív fej lõ dés
függ vé nye. A gyer mek a kör nye zet tel való kap cso la tá ban
kog ni tív struk tú rá kat fej leszt ki, és ezek áll nak a nyelv fej -
lõ dés mö gött. Ez azon ban egy ak ti vi tás ban el töl tött fej lõ -
dés ered mé nye, és nem egy passzív ké pes ség ér vé nye sü lé -

se. Piaget né ze tei fõ ként a gyer mek nyelv ku ta tás ban hat nak, még ak kor is, ha az ered mé -
nyek el lent mon da nak Piaget ere de ti el kép ze lé se i nek.

Pitman, Sir Isaac (1813–1897)
Ti pi kus vik to ri á nus üz let em ber, aki az zal vált hí res sé, hogy gyors írást ta ní tó rend sze -

ré ben meg pró bál ta az an gol he lyes írás fur csa sá ga it kor ri gál ni. Elsõ fo ne ti kai elvû gyors -
írás ta ní tó köny ve ta nár ko rá ban, 1837-ben je lent meg (Stenographic Sound-Hand). Si ke re
olyan nyil ván va ló és je len tõs volt, hogy fel ad ta ta ná ri kar ri er jét, és 1847-ben fo ne ti ka in té -
ze tet ál lí tott fel Bathban, anél kül, hogy lett vol na nyel vé szi ké pe sí té se. Nyil ván va ló szán -
dé ka az volt, hogy egy lo gi ku sabb he lyes írá si rend szert te remt sen meg, ez azon ban csak
rész ben si ke rült. Erõ fe szí té se i nek köszönhetõen ked ve zõ kö rül mé nyek ala kul tak ki a
késõ vik to ri á nus kor szak ban, hogy a fo ne ti ka mint új tu do mány meg ho no sod jon Ang li á -
ban. 1894-ben lo vag gá ütöt ték.

Ploetz, Karl Julius (1819–1881)
A 19. szá zad leg hír hed tebb és leg ter mé ke nyebb tan könyv író ja, aki köny ve it el sõ sor -

ban a po rosz gim ná zi u mok szá má ra írta. A nyelv ta ni-for dí tó tan köny vek egyik ret te gett
õs tí pu sá nak szá mít 1853-ban írott mûve, az Elementarbuch der französischen Sprache. Az 
el zá szi szár ma zá sú szer zõ mind vé gig fran ci á ul ta nu ló né me tek nek írt.

Ploiche, Pierre du (1533–1578)
Va ló szí nû leg õ volt az elsõ fran cia emig ráns, aki fran cia is ko lát nyi tott Lon don ban.

A nyelv alap ja it a két nyel vû mód szer rel ta ní tot ta. Éle té rõl na gyon ke ve set tu dunk. Ál lí -
tá sa sze rint jogi dip lo má ja volt. Ki ad ta a Traitise in Eng lish and Frenche righte necessary
and profitable for al yong children (1553) címû két nyel vû kö te tet, amely imá kat, di a ló gu -
so kat, ábé cét és né hány nyelv ta ni sza bályt tar tal maz.
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Pomey, François, S. J. (1618–1673)
„Ko rá nak egyik leg ékes szó lóbb em be re.” Ti zen nyolc évig ta ní tott hu mán tu do má -

nyo kat és re to ri kát. Lyon ban ta nul má nyi fel ügye lõ volt. Szer zõ je, töb bek kö zött, a
Dictionnaire Royal des Langues Françoise et Latine (1664) és Indiculus Universalis […],
L’Univers en Abrégé [1683] címû mû vek nek. Az utób bi la tin–fran cia szö ve gek kel és ké -
pek kel il luszt rált mû, amely Comenius Ianua linguarum reseratájára és az Orbis sen -
sualium pictusára em lé kez tet.

Prendergast, Thomas (1806–1886)
Sze mé lyé vel e mo nog rá fi á ban is rész le te sen fog lal ko zunk (II.6.2.). Nyelv ta ní tá si

rend sze re mon da tok me mo ri zá lá sán ala pul. Ezek a mon da tok ge ne rá lás sal bõ vít he tõk.
Mi kor vissza tért In di á ból Ang li á ba, le ír ta mód szer ta nát, és ki dol goz ta fran cia, né met,
spa nyol, hé ber és la tin nyelv re is. A mon da to kat izo lál tan ta ní tó rend sze rét a di rekt
mód szer hí vei el uta sí tot ták, mun ká já nak ma is in kább el mé le ti je len tõ sé ge nagy: a sza -
bá lyo kon ala pu ló mon dat ge ne rá lás le he tõ sé gét sej tet te meg.

Priestley, Joseph (1733–1804)
Te o ló gus, tu dós, tör té nész, pe da gó gus. Pap nak ké szül, a la ti non és a gö rö gön kí vül

meg ta nul hé be rül, ké sõbb ara bul, szí rül és kal de us nyel ven. Rossz egész sé ge mi att a ke -
res ke de lem felé ori en tál ják, meg ta nul fran ci á ul, né me tül és ola szul. Mi u tán fel épül, te o -
ló gi át hall gat, és a pres bi te ri á nus egy ház lel ké szé vé szen te lik. Írt az elekt ro mos ság ról, a
kém iá ról, a pszi cho ló gi á ról, a tör té ne lem rõl és a nyel vé szet rõl. 1794-ben az Egye sült Ál -
la mok ba emig rál, ahol fel ajánl ják neki a Penn syl vaniai Egye tem ve ze té sét, de vissza uta -
sít ja. Mû vei: Rudiments of Eng lish Grammar (1761),  A Course of Lectures on the Theory
of Languages (1762), An Essay on a Course of Liberal Education (1765). A nyelv ok ta tás -
ban az anya nyelv sza bá lyok sze rin ti ta nu lá sát be csü li, és az an gol nyel vi is me re tek re ala -
poz za a töb bi nyelv el sa já tí tá sát.

Quintilianus, Marcus Fabius (35–97 kö rül)
Hí res re to ri ka ta nár, Calahorrában szü le tett, Spa nyol or szág ban. De institutio oratoria

címû mû vé ben le ír ja a szó no kok kép zé sét, és hosszú fe je ze te ket szen tel az ide gen nyel -
vek, a nyelv tan és az auk to rok ta ní tá sá nak. Je len tõs ha tás sal volt a ké sõb bi szá za dok pe -
da gó gu sa i ra. For du ló pon tot je len tett a nyelv ta ní tás tör té ne té ben, ami kor Poggio Brac -
ciolini 1416-ban meg ta lál ta mûve tel jes kéz ira tát. A re ne szánsz összes pe da gó gu sá ra
nagy ha tás sal vol tak gon do la tai (az ol va sás mód sze rei, a la tin és a gö rög pár hu za mos ta -
nu lá sa, a nyelv tan sza bá lya i nak ala pos is me re te, a praelectio sze re pe, az eru dí ció, az
ékes szó lás, az er köl csi ne ve lés vol tak leg fon to sabb té mái).

Quirk, Charles Randolph (1920–)
Leg is mer tebb mun ká ja (Greenbaummal, Leechcsel és Svartvikkal kö zö sen írt mûve) 

az A Grammar of Contemporary Eng lish (1972), il let ve az A Comprehensive Grammar of
the Eng lish Language (1985). 1959-ben in dí tot ta el a Bri tish Eng lish át te kin té sét, en nek
ered mé nye az  A Survey of Eng lish Usage (SEU). Ere de ti leg nyelv tör té net tel fog lal ko -
zott, ó- és kö zép an gol lal és ónorvéggal. Ma is nép sze rû ki ad vány a má so dik fe le sé gé vel

293



együtt írt Eng lish in Use címû köny ve (1990). A Durhami Egye tem pro fesszo ra ként vo -
nult nyug díj ba, 1994-ben a Fel sõ ház tag ja lett.

Radonvilliers, Claude François Lizarde de (1709–1789)
A Fran cia Aka dé mia tag ja, ál lam tit kár. Ki lép a je zsu i ták tól és a bourges-i ér sek mel -

lé sze gõ dik. A ki rály gyer me ke i nek he lyet tes ne ve lõ je lesz. A De la manière d’apprendre
les langues (1768) címû írás szer zõ je. Du Marsais interlineáris mód sze ré nek to vább fej -
lesz tett vál to za tát pár tol ja.

Ramus (La Ramée, Pierre de) (1515–1572)
Sze gény csa lád ban, Észak-Fran cia or szág ban szü le tett, majd egy te he tõs tu dós há zá -

ban szol gált, ahol éj sza kai ta nu lás sal ké pez te ma gát. Rend kí vü li in tel lek tu á lis ta len tum
volt, aki nek a ta ní tás mód sze re i rõl al ko tott fel fo gá sa a nyelv ta nár ok ra is ha tott, fõ ként
Né met or szág ban és Ang li á ban. 1551-ben ne vez ték ki ta nár rá a Col lé ge Royalba, ahol lo -
gi kát és fi lo zó fi át ta ní tott. Szá mos mû vet írt ma te ma ti ká ról, aszt ro nó mi á ról és más tu do -
má nyok ról. Leg fon to sabb nyel vi mun kái a Grammaire française (1572) és a Grammaire
latine (1559). Le író nyelv ta na lé nye gé ben bi ná ris kü lönb sé gek hi e rar chi kus so ro za tán
ala pul. Pél dá ul a sza va kat két osz tály ba oszt hat juk: a nyelv ta ni szá mot mu ta tók és az azt
nem mu ta tók osz tá lyá ba. A mo dern nyel vé szek sze mé ben a nyel vé sze ti szer ke ze tek utá -
ni ér dek lõ dé se tet te nép sze rû vé. Ön ként vál lalt szám ûze té sé bõl (Né met or szág és Svájc)
1571-ben tért vissza Pá rizs ba, de 1572-ben Szent-Ber ta lan éj sza ká ján meg öl ték.

Ratke, Wolfgang (Raticius) (1517–1635)
Hol stein ben szü le tett, Ham burg ban és Ros tock ban ta nult. 1612-ben je lent meg hí res

frank fur ti me mo ran du ma, amely ben azt kö ve tel te, hogy a nyelv ta ní tást ha té ko nyab bá
kell ten ni, to váb bá azt, hogy min den tan ter vi tár gyat né me tül kell ta ní ta ni és nem la ti nul
(így a né met iro da lom ban a nyelv, a kor mány zás és a val lás egy sé ge je len het ne meg).
Frank furt ban, Weimarban és Augsburgban mû kö dött, di dak ti ká ját itt is mer het te meg a
fi a tal Comenius. Sze re tett vol na vé get vet ni az el len re for má ció ter je dé sé nek és a je zsu i -
ták si ke ré nek: minden nek a le he tõ sé gét egy pe da gó gi ai re form ban lát ta. Több mint két
év ti ze dig ma gá nyo san ván do rolt Né met or szág ban és har colt azért, hogy el fo gad tas sa pe -
da gó gi á ját, mi köz ben hol zse ni nek, hol sar la tán nak nyil vá ní tot ták, sõt Köthenben be is
bör tö nöz ték. Leg fõbb alap el vei a kö vet ke zõk vol tak: elõ ször min dent né me tül (így kí -
ván ta az anya nyel vet az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás nyel vé vé ten ni); va la mint az anya nyelv -
tõl kell el in dul ni a töb bi nyelv felé. Köthenben né hány év alatt ta ná ra i val együtt kö zel
har minc tan köny vet írt, töb bek kö zött né met, la tin, gö rög, olasz és fran cia nyelv ta na vált
is mert té. Utol só ti zen öt évé nek mun kás sá gát csak az 1970-es évek ben hoz ták nyil vá nos -
ság ra.

Richards, I. A. (1893–1979)
Walesi szár ma zá sú nyel vész, iro dal már, kri ti kus, aki Camb rid ge-ben sze rez te alap -

dip lo má it. 1923-ban vált hí res sé Ogdennel együtt meg je len te tett The Meaning of Meaning
címû mû vé vel. Gaz dag ku ta tói és ok ta tói pá lyá ján iro da lom kri ti ká val épp úgy fog lal ko -
zott, mint a for dí tás el mé let tel. A me ta fo ra ku ta tás el in dí tó ja volt, de nyelv pe da gó gi ai
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kér dé sek is ér de kel ték, mint pél dá ul az ol va sás és a má so dik  nyelv ta nu lá sa. Iro da lom el -
mé le ti mû vei kö zül a Principles of Literary Criticism (1924) és a Practical Criticism (1929)
te rem tet ték meg hír ne vét. A mo dern, 20. szá za di Coleridge-irodalom meg ala pí tó ja, a
The Philosophy of Rhetoric (1926) címû mun ká ja pe dig a me ta fo ra ku ta tás alap mû ve.
A harmincas évek ben le kö töt ték a Ba sic Eng lish fej le mé nyei, de nyelv köny vet is írt a
Har vard Egye te men Christine Gibsonnal (Language Through Pictures). Idõ sebb ko rá -
ban for dí tá so kon kí vül vers kö te te ket is pub li kált.

Rivers, Wilga (1919–)
Nyelv pe da gó gus, al kal ma zott nyel vész, pszi cho ló gus

és tan terv el mé le ti szak em ber, aki te kin té lyét fõ ként
1964-es mun ká já val sze rez te (The Psychologist and the
Foreign Language Teacher). Eb ben a ko rai mun ká ban
pszicholingvisztikai ku ta tá sok alap ján kétségbevonja az
audiolingvális mód szer mö göt ti behaviourista el kép ze -
lést. Ere de ti leg, mint hogy Auszt rá li á ban szü le tett, Mel -
bourne -ben volt an gol ta nár, dok to rá tu sát az illinoisi egye te -
men sze rez te. 1968-as alap mû ve (Teaching Foreign
Language Skills) elõ ször je le ní ti meg a kom mu ni ka tív igé -
nye ket az audiolingvális kor szak vé gén. Elõ adá sai ha tal -
mas kö zön sé get von za nak, több mint negy ven or szág ban
meg for dult, kö zel száz cik ke je lent meg. Alap köny vei
mind vé gig sze re pel tek a ta nár kép zés ben. Gya kor la ti me -
to di kái, ame lye ket 1975 és 1989 kö zött je len te tett meg, a
fran cia, a né met és a spa nyol nyel vek ta ní tá sá ra irá nyul nak, kö zöt tük is a leg hí re sebb a
The Teaching of Eng lish as a Second or Foreign Language. A 80-as évek de re kán je len tek
meg leg fon to sabb mun kái a kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás ról: Communicating naturally in a 
second language: theory and practice in language teaching (1983), Speaking in Many
Tongues (1983). Újí tá sai, tan ter vi el kép ze lé sei, gya kor la ti ta ná csai alap ján a kor szak
egyik leg ki emel ke dõbb pe da gó gu sá nak te kint het jük.

Roget, Peter Mark (1779–1869)
Egy svéd pro tes táns lel ki pász tor és egy an gol anya gyer me ke ként szü le tett Lon don -

ban. Apja ha lá la után a csa lád Edinburghbe köl tö zött, ahol Roget 1798-ban or vo si dip lo -
mát szer zett. Éle tét a tu do mány nak és a gyógy ászat nak szen tel te elõbb Man ches ter ben,
majd 1808-tól Lon don ban. 1815-ben a Ki rá lyi Tár sa ság tag já vá vá lasz tot ták, és 22 évig
(1827–49) a tár sa ság tit ká ri poszt ját töl töt te be. Vissza vo nu lá sa után an nak az ér dek lõ -
dé sé nek hó dolt, hogy a fo gal mak ta xo nó mi á ját hoz za lét re, amely vé gül az 1852-ben
pub li kált hí res The sa u rus of Eng lish Words and Phrasesben öl tött tes tet. Éle te vé gé ig a
mû 28 ki adá sa je lent meg, és az an gol nyelv ta nu lá sá nak és hasz ná la tá nak egyik klasszi -
kus se géd könyv évé vált.
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Salazar, Ambrosio de (1575–16?)
Nyelv ta nár Rouenban, majd XIII. La jos spa nyolta ná ra és a ki rály tol má csa, tit ká ra.

Szám ta lan spa nyol nyelv könyv szer zõ je, köz tük: Spejo General de Gramática en dialo gos
para saber perfetamente la lengua Castellana, con algunas Historia muy graciosas y de notar
(1615), amely egy több mint 500 ol da las mû. Mint so kan má sok, õ is azt ál lít ja, hogy rö vid 
idõ alatt „já té ko san” meg tud ja ta ní ta ni a nyel vet.

Sapir, Edward (1884–1939)
Mind össze öt éves volt, ami kor csa lád ja az Egye sült Ál la mok ba emig rált. Dip lo má ját

a Co lum bia Egye te men sze rez te, ahol meg is mer ke dett Boaszal. Az õ el kép ze lé se it kö -
vet ve né hány év alatt az Egye sült Ál la mok nyu ga ti ál la ma i ban be szélt in di án nyel vek
spe ci a lis tá já vá vált, majd a Ka na dai Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó ja Ot ta wá ban. Nyel vé -
sze ti fõ mûve a Language, an Introduction to the Study of Speech (1921). A kul tú ra, az
egyén és a nyelv ál tal el kép zelt va ló di vi lág össze füg gé sei iz gat ták. Sze rin te két nyelv
soha nem le het egy más hoz oly mér ték ben ha son ló, hogy azt ál lít has suk, hogy ugyan azt a
va ló sá got ír ják le. Vé le mé nye sze rint azok a vi lá gok, ame lyek ben a kü lön bö zõ em be ri
tár sa dal mak él nek, más és más vi lá gok, nem pe dig egyet len vi lág nak a kü lön bö zõ cím -
kék hez kap cso ló dó vál to za tai. Ezt az el kép ze lést fej lesz tet te to vább ta nít vá nya Whorf,
és eb bõl ke let ke zett a nyel vi de ter mi niz mus el mé le te, amely a szak má ban „Sapir –Whorf-
 hipotézis”-ként is mert. Szem lé le té nek ha tá sa érez he tõ a mo dern szociolingvisztikában,
pél dá ul Hymes és Labov mû ve i ben.

Saussure, Ferdinand de (1857–1913)
A mo dern nyel vé szet aty ja, aki nek mun kás sá ga mind a 

nyel vé sze ti tu do má nyok ra, mind az al kal ma zá sok ra – így
a nyelv ta ní tás ra is – ha tott. Az in do eu ró pai nyel vek és az 
össze ha son lí tó nyel vé szet pro fesszo ra, sum ma cum laude
dok to ri cí mét 1880-ban szanszk rit té má ban sze rez te.
A század utol só húsz évé ben az École des Hautes Études
pro fesszo ra Pá rizs ban, majd a nyel vé szet pro fesszo ra a
Gen fi Egye tem. Vi lág hír ét azon ban nem nyelv tör té ne ti
mun ká i nak kö szön he ti, ha nem azok nak az elõ adá sok nak, 
ame lye ket ál ta lá nos nyel vé szet bõl tar tott 1907 és 1911
kö zött. Eze ket az elõ adá so kat a di á kok jegy ze te i bõl két
kol lé gá ja, Bally és Sechehaye ál lí tot ták össze Course de
linguistique générale (1916) cí men. En nek alap ján te kint -
het jük õt a gen fi is ko la meg ala pí tó já nak, amely bõl a

struk tu ra liz mus ki fej lõ dött. Saussure elõtt a nyel vé szet dön tõ en diakrón le írá sok kal fog -
lal ko zott, õ azon ban hang sú lyoz ta, hogy a nyelv tár sa dal mi tény, ezért a szink rón le írás
leg alább annyi ra in do kolt. Az zal, hogy a nyel vi rend szert (langue) meg kü lön böz tet te a
tény le ges be széd ese mé nyek tõl (parole), egy szem lé let vál to zást in dí tott el a 20. szá zad
nyelv el mé le té ben. Ké sõbb a Chomsky-féle kom pe ten cia és performancia meg kü lön böz -
te tés is mét Saussure el kép ze lé sei felé for dí tot ta a fi gyel met. Sze rin te a nyelv rend szer -
sze rû en mû kö dik (ez a rend szer sze rû ség a nyel vé szet vizs gá la tá nak tár gya), amely na -

296

F. de Saussure



gyon ha son ló a sakk hoz. Itt is ar ról van szó, hogy egy fi gu rá hoz több fé le sza bály rend szer
kap cso ló dik, és eb bõl a sza bály rend szer bõl áll össze a „já ték” maga. A nyelv ben a jel
anya ga maga nem lé nye ges, ha nem csak a szer ve zõ dé se. Ez a szer ve zõ dés pe dig dön tõ en 
azon ala pul, hogy mennyi ben kü lön bö zik má sok tól. Egy szó je len té sét leg job ban pél dá ul 
a hoz zá ha son ló szi no ni mák kö tik meg; egy mon dat ta ni szer ke zet pe dig egy má sik szer -
ke zet tõl való kü lön bö zõ sé gé ben vá lik nyil ván va ló vá. A je lek nek ez az ér té ke és sza bá lyos 
kom bi ná ci ó juk vé gül is a kü lön bö zõ sé gü kön ala pul va mû kö dik, ezért ah hoz, hogy meg -
ért sünk egyet len egy nyel vi je len sé get, gyak ran más je len sé ge ket is meg kell ér te nünk, il -
let ve al kal ma sint a nyelv egé szét is. Saussure jó val rész le te sebb és el von tabb fej te ge té sei
kö vet kez mé nyek kel jár nak a nyelv ta ní tás ra is. A fen ti ek bõl pél dá ul ki vi lág lik, hogy di -
dak ti kai szem pont ból mi ért olyan ne héz be lép ni a nyelv be: va la mely meg ha tá ro zás vagy
sza bály ma gya rá za ta fel té te le zi más sza bá lyok és más meg ha tá ro zá sok is me re tét a vég te -
len sé gig. Ezért a nyel vé sze ti fo gal mak ma gya rá za ta nem fel tét le nül se gí ti a min den na pi
gya kor lás ne héz sé ge it meg ol da ni. Saussure ha tá sa ezért nem csak a 19. szá zad vé gé nek
re form moz gal má ban fi gyel he tõ meg, ha nem 20. szá za di nyelv el mé le tek, al kal ma zott
nyel vé sze ti gon do lat me ne tek, nyelv pe da gó gi ai al kal ma zá sok is gyak ran vissza ka nya rod -
nak alap mû vé hez.

Sauveur, Lambert (1826–1907)
Heness-szel az úgy ne ve zett ter mé sze tes mód szer meg ala pí tó ja. Heness is emig ráns

volt, aki ere de ti leg né met nyel vet ta ní tott ott hon más nyelv já rá sú ak nak, majd a Yale
Egye te men ta ní tó ta ná rok gyer me ke i nek ta ní tot ta anya nyelv ét. Sauveurnek meg volt a
kel lõ lel ke se dé se és ma ga biz tos sá ga, amellyel a ta ní tás tár sal gá si stí lu sát meg al kot hat ta,
így Heness-szel együtt ala pí tott bos to ni is ko lá juk, a Mo dern Nyel vek Is ko lá ja, si ke res
volt. Ha bár Heness kez dett bele az új mód szer be, még is Sauveur volt az, aki mun ká ja és
írá sai ál tal is mert té tet te, fõ ként az 1874-ben pub li kált Introduction to the Teaching of
Languages without Grammar or Dictionary címû ér te ke zé sé vel. Nyelv ta ní tás-tör té ne ti
szem pont ból még ér de ke sebb a Be szél ge té sek di ák ja im mal címû tan köny ve (Causeries
avec mes élèves), amely tár sal gá si váz la tok iz gal mas gyûj te mé nye. Szü le tett ta nár egyé ni -
ség, aki be lak ja a szín pa dot, de ma gya rá za ta it nem min dig könnyû meg ér te ni.

Seidenstücker, Johann Henrich Philipp (1765–1817)
A mon dat szin tû nyelv ta ni-for dí tó mód szer né met or szá gi ala pí tó i nak egyi ke. Az

Elementarbuch zur Erlernung der französischen Sprache címû köny vé nek elsõ kö te te
1811-ben je lent meg, a má so dik rész 1814-ben kö vet te (a posz tu musz har ma dik pe dig
1829-ben). Nagy ha tá sú tan könyv volt ez, amely ké sõbb mo dell ként szol gált Karl Ploetz
hír hedt tan köny ve i hez.

Smith, Hen ry Lee (1913–1972)
Nyel vész, is mert ta ná ri sze mé lyi ség, aki egyik ala pí tó ja a hí res Foreign Ser vi ce

Institute School of Language and Linguisticsnek, amely nek kö zel tíz évig (1946–1956)
igaz ga tó ja és dé kán ja volt. Ta ní tott a Co lum bi án, a Brown Egye te men, a Har var don,
Princetonban, is mert fi gu rá vá vált a te le ví zi ó ban és a rá di ó ban elsõsoron ti zen há rom ré -
szes Languages and Linguistics címû so ro za tá val. Fon to sabb mun kái: An Outline of Eng -
lish Structure (1951), Linguistic Science and the Teaching of Eng lish (1956).
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Stern, H. H. (David) (1913–1987)
A nyelv pe da gó gia egyik leg na gyobb ha tá sú szer zõ je, kü lö nö sen át fo gó mun ká ja a

Fundamental Concepts of Language Teaching (1983) alap ján. Né met or szág ban szü le tett,
majd Ang li á ba emig rált, ahol gim ná zi u mi nyelv ta nár ként kezd te meg pá lyá ját. PhD-
 fokozatát ne ve lés tu do mány ból sze rez te (Parental Education and Parental Learning).
Né met or szág ban is dol go zott az UNESCO Institute of Education in té ze té ben, ahol az
International Review of Education ki adó ja volt. Egyik ko or di ná to ra a hí res IEA- (In ter -
na tional Studies of Educational Achievement) vizs gá la tok nak, ame lyek ben hu szon két
or szág vett részt. A hat va nas évek de re kán mint a University of Essex pro fesszo rát hív ták 
meg Ka na dá ba, ahol a Mo dern Nyel vek Köz pont ját ve zet te (On ta rio Institute for
Studies in Education). It te ni több év ti ze des ku ta tá sa tet te õt a nyelv pe da gó gia egyik leg -
na gyobb ha tá sú szer zõ jé vé. Issues and Options in Language Teaching címû köny vét posz -
tu musz pub li kál ták 1992-ben.

Strevens, Peter (1922–1989)
Daniel Jo nes ta nít vá nya volt a lon do ni University College-ban, és elsõ egye te mi ta -

nár sá ga ide jén is fo ne ti kát ta ní tott. Így ke rült kö zel – a gya kor la ti fo ne ti ka se gít sé gé vel –
a nyel vek ta ní tá sá hoz. Rész ben neki kö szön he tõ, hogy a nyelv pe da gó gia tu do má nya
egye te mi tan tárggyá vált. Az Edingburghi Egye te men szü le tett Halliday és McIntosh
társ szer zõ sé gé vel a hat va nas évek egyik nagy ha tá sú nyelv pe da gó gi ai mûve (The
Linguistic Sciences and Language Teaching). Ké sõbb a Leedsi Egye tem kor társ an gol
nyel vé sze té nek tan szé kén al kal ma zott nyel vész, de ta ní tott szer te a vi lág ban Ha waii tól
Ka na dá ig. A het ve nes évek vé gén al kal ma zott nyel vé sze ti is me re te i nek gya kor la ti ki pró -
bá lá sa cél já ból a Bell Educational Trust is ko la há ló zat igaz ga tó ja is volt. Szak nyel vek kel
is fog lal ko zott (õ fej lesz tet te ki pél dá ul a SEASPEAK ten ge ré sze ti  szak nyel vet, amely
ha son ló a lé gi irá nyí tók nyel ve ze té hez). Nyelv pe da gó gi ai né ze te it leg job ban két mo nog -
rá fi á ja mu tat ja be: New Orientations in the Teaching of Eng lish (1977) és a The Teaching
of Eng lish as an International Language (1980).

Swain, Merrill K. (1944–)
Swain 1944-ben szü le tett. Al kal ma zott nyel vész, nyelv pe da gó gus, aki nek ku ta tá si te -

rü le te a két nyel vû ség az is ko lák ban. Canale-vel együtt al ko tott el mé le ti cik ke a kom mu -
ni ka tív kom pe ten ci á ról az egyik leg gyak rab ban idé zett
nyelv pe da gó gi ai mû. Swain 1971- tõl az On ta rio Institute
for Studies in Educationben dol go zik, és ku ta tá sa i hoz si -
ke rült pénz ügyi tá mo ga tá so kat sze rez nie. En nek je gyé -
ben in dí tot ta meg 1973-ban a Working Papers in
Bilingualism címû so ro za tát. 1981 és 91 kö zött õ ve zet te a
Mo dern Nyel vek Köz pont ját. 1998–99-ben pe dig az Ame -
ri kai Al kal ma zott Nyel vé sze ti Szö vet ség el nö ke volt
(American Association for Applied Linguistics).

Sweet, Hen ry (1845–1912)
A mo dern nyelv pe da gó gia aty ja, nyel vész, nyelv tör té -

nész, zse ni á lis fo ne ti kus, ki tû nõ tan könyv szer zõ, aki nyelv -
pe da gó gi ai fõ mû vét kö zel ti zen öt év töp ren gés és át dol go -
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zás ered mé nye ként al kot ta meg 1899-ben: The Prac tical Study of Languages. Sweet
el kép ze lé se i rõl, mun kás sá gá ról rész le te sen szól tunk e mo nog rá fi á ban (III.3.1.).

Trim, John Leslie Melville (1924–)
Nyel vész, al kal ma zott nyel vész, fo ne ti kus, lap ki adó, nyel vi tan köny vek szer zõ je,

nyelv pe da gó gus. Egye te mi ok ta tó ként az an gol és né met nyelv fo ne ti kai sa já tos sá ga i val
fog lal ko zott Lon don ban, a University College-ban. 1958-ban Camb rid ge-be ment, és ké -
sõbb a Nyel vé sze ti Tan szék ve ze tõ je lett. Nyel vé sze ti ér dek lõ dé se mel lett mind vé gig írt
tan anya go kat, töb bek kö zött a BBC szá má ra (Follow Me). Adott ki si ke res nyelv köny ve -
ket (Eng lish pronunciation illustrated, 1975). Na gyon so kan az Eu ró pa Ta nács nál ki fej -
tett te vé keny sé ge ré vén is me rik. Kö zel húsz évig a Cen ter for Information on Language
Teaching and Research (CILT) igaz ga tó ta ná csá ban dol go zott. Töb bek kö zött neki kö -
szön he tõ, hogy az Eu ró pa Ta nács mo dern nyel vi pro jekt je i ben ki dol goz ták a kü lön fé le
nyel vi szin te ket kreditálható tan anyag ok tan anyag egy sé ge i re ala poz va. Társ szer zõk kel
ké szí tet te el 1991-ben a The Threshold Level, il let ve a Waystage, majd 1997-ben a Vantage
Level címû mû ve ket, ame lyek kü lön fé le nyel vi szin te ket ír nak le. A nyel vi szin tek tan -
anyag ok ban tör té nõ meg va ló sí tá sá nak gon do la ta Comeniustól ered.

Troike, Rudolph C. (1933–)
Nyel vész és ant ro po ló gus, aki PhD-jét a Te xa si Egye te men sze rez te 1959-ben; ugyan -

itt lett a nyel vé szet pro fesszo ra. Volt Fulbright-vendégprofesszor Taj va non, majd Wa -
shing ton ban a Cen ter for Applied Linguistics (CAL) igaz ga tó ja lett. Leg fon to sabb mun -
ká i ban a két nyel vû ne ve lés sel, észak-ame ri kai in di án nyel vek kel fog lal ko zott, to váb bá az 
ame ri kai ok ta tás és a nyel vek ben kép vi selt kul tu rá lis kü lönb sé gek össze füg gé se i vel (pél -
dá ul A Handbook of Bilingual Education, 1971).

Tucker, G. Richard (1942–)
Nyel vész, pszi cho ló gus, pszicholingvista, aki Mont re al ban a McGill Egye te men sze -

rez te dok to rá tu sát. Ko moly ku ta tá so kat vég zett a Fü löp-szi ge te ken a hat va nas évek ben.
Ké sõbb a nyelv po li ti ka, va la mint a két nyel vû ség gel kap cso la tos kér dé sek kezd ték ér de -
kel ni. Igen fon tos lon gi tu di ná lis ku ta tást foly ta tott Lambert-rel, amely a ko rai is ko lai
ide gen nyelv-el sa já tí tást vizs gál ta (fran cia), majd ugyan eze ket a di á ko kat egé szen a kö -
zép is ko la be fe je zé sé ig kö vet ték nyo mon (vö. Lambert–Tucker: Bilingual Education of
Children, 1972).

Twadell, William Freeman (1906–1982)
Ze nész csa lád ból szár ma zott, a Har var don vég zett né met sza kos ként, és dok to ri

disszer tá ci ó ját is ott írta 1930-ban. Egye te mi pá lya fu tá sa a University of Wisconsinon
kez dõ dött, ahol a Né met Tan szék ve ze tõ je lett 1937-ben. 1946-tól a Brown Egye te men
dol go zott, elõ ször ak tí van, majd professor emeritusként. Elõ adá sa i val be jár ta az egész
vi lá got. Kez det ben el mé le ti nyel vé szet tel és né met tör té ne ti fo no ló gi á val fog lal ko zott,
majd ké sõbb fi gyel me a nyelv ta ní tás prob lé mái felé for dult. Iro da lom mal, ze né vel egy -
aránt fog lal ko zott, és mû for dí tá so kat is ké szí tett.
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Valdman, Al bert (1931–)
Pá rizs ban szü le tett, de az Egye sült Ál la mok ban sze rez te fo ko za ta it, pél dá ul a Cornell

Egye te men fran cia nyel vé szet bõl kap ta PhD-fokozatát. Elõ ször Wa shing ton ban, a Bel -
ügy mi nisz té ri um Foreign Ser vi ce Institute-jánál ka pott ál lást, ahol alap elv, hogy a nyelv -
ta ní tás kor sze rû sí té sét a leg fris sebb nyel vé sze ti ered mé nyek re ala poz zák. Kö zel negy ven 
éve az Indiana University pro fesszo ra, aki mint nyel vész, il let ve a fran cia és olasz nyelv
pro fesszo ra jár ta be a vi lá got kü lön fé le ösz tön dí jak kal. Nyelv pe da gó gi ai mun kás sá ga
szin tén je len tõs (vö. Trends in Language Teaching, 1966).

Van Ek, Jan Ate (1925–)
An gol nyelv és iro da lom sza kos ta ná ri dip lo mát szer zett az Amsz ter da mi Egye te -

men, és kö zép is ko lá ban is ta ní tott an gol nyel vet, mi e lõtt a Groningeni Egye tem An gol
In té ze té be ne vez ték ki: ott sze rez te dok to ri fo ko za tát is. Az Utrechti Egye tem Al kal ma -
zott Nyel vé sze ti In té ze té ben dol go zott a hat va nas évek vé gén, majd vissza tért Gro -
ningenbe, ahol az an gol nyelv egye te mi ta ná rá vá ne vez ték ki. Szá mos nem zet kö zi tár sa -
ság tag ja, neve – Trimhez ha son ló an – egy be fo nó dott az Eu ró pa Ta nács mo dern nyel vi
pro jekt je i vel, ahol a leg több kö zös nyel vi szint meg írá sá ban, ki dol go zá sá ban részt vett.

Van Els, Theo (1936–)
Ve ze tõ eu ró pai al kal ma zott nyel vész és nyelv kri ti kus. A Nijmegeni Egye tem Al kal ma -

zott Nyel vé sze ti In té ze té nek igaz ga tó ja volt, de lek tor ként is szol gált 1994-tõl 2000-ig. Ér -
dek lõ dé si kö ré be tar to zik a nyelv ta ní tás tör té ne te, az al kal ma zott nyel vé szet egye te mi
tan tárggyá fej lesz té se, a hol land nyelv po li ti ka, és fõ ként neki kö szön he tõ, hogy az al kal -
ma zott nyel vé szet mint tu do mány ág igen nagy becs ben áll Hol lan di á ban.

Viëtor, Wilhelm (1850–1918)
Ere de ti leg te o ló gus nak és klasszi ka-fi lo ló gus nak ta nult a Lip csei Egye te men. Ké sõbb

a ze nét és a szanszk rit nyelv tu do mányt is fel vet te, majd Ber lin ben, il let ve Marburgban
ta nult. 1872-ben Ang li á ba ment, ahol né me tet és la tint ta ní tott kü lön fé le is ko lák ban,
majd vissza tért Marburgba, és több vá ros ban is ta ní tott szer te Né met or szág ban. 1882-
 ben a li ver poo li University College-nak a ven dég ta ná ra volt, majd a Marburgi Egye te -
men lett az an gol nyelv pro fesszo ra. 1888-tól fo lyó ira tot ad ki (Phonetische Studien, il let -
ve ké sõbb a Die Neueren Sprachen cí mût). Hí res ki ált vá nyá val meg in dí tó ja volt a szá zad -
vég re form moz gal ma i nak, amely a di rekt mód szer ki fej lõ dé sé hez ve ze tett. Egyik ala pí tó
tag ja volt az International Phonetic Associationnek (1886). Mint hogy ere de ti leg re ál gim -
ná zi um ok ban ta ní tott Szi lé zi á ban, je len tõ sen hoz zá já rult ah hoz a ver sen gés hez, amely
né met föl dön ki ala kult a hu mán gim ná zi u mok és a re ál is ko lák kö zött (az elõ zõ ek ugyan is 
gö rö göt és la tint ta ní tot tak, míg a re ál is ko lák fran ci át és an golt). 1893-ban je lent meg ki -
bõ ví tett és ja ví tott fõ mûve, az Elemente der Phonetik, amely a tu do má nyos fo ne ti ka ala -
pí tó re mek mû ve i nek egyi ke. Fi lo ló gus ként Shakes peare nyel vé nek egyik el is mert szak -
te kin té lye volt, de nyelv ta ní tás-mód szer ta ni pub li ká ci ó i nak szá ma is bõ sé ges (pl. Die
Methodik des neusprachlichen Unterrichts, 1902).
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Vives, Juan Luis (1492–1540)
Spa nyol szár ma zá sú tu dós és ta nár. Va len ci á ban ta -

nult, majd a Sor bonne -on és Leuwenben. Bruges-ben te -
le pe dett le, tá vol az ink vi zí ci ó tól, so ha sem tért vissza Spa -
nyol or szág ba. Egyi ke kora ne mes gon dol ko dó i nak és az
egyik leg je len tõ sebb hu ma nis ta. Erasmus és Morus Ta -
más ba rát ja, Tu dor Má ria her ceg nõ (a ké sõb bi Vé res Má -
ria ki rály nõ) há zi ta ní tó ja.

Vives a 16. szá za di pe da gó gia leg fon to sabb el mé let al -
ko tó ja. Az Institutione feminae christianae (1523) a ke vés
nõ ne ve lés sel fog lal ko zó mû vek egyi ke; a De rationae
puerilis (1523) címû rö vid esszé jé ben a fel sõ arisz tok rá cia
gyer me ke i nek ne ve lé sé rõl írt; az Exercitatio linguae
latinae (1538) hí res tár sal gá si ké zi könyv; és kü lö nö sen
fon tos a De disciplinis (1531). Mû vei alap ján „má so dik
Quintilianus”-nak ne vez ték. A De anima et vita (1538) a
mo dern pszi cho ló gia elsõ ta nul má nyá nak te kint he tõ.

Vives meg kö ve tel te az anya nyelv ala pos el sa já tí tá sát, min den más ide gen nyelv ta nu -
lá sa elõtt. A nyel vek ta nu lá sát a gya kor lat alap ján ja va sol ta, fõ leg hal lás se gít sé gé vel; a
hal lást te kin tet te a gyer mek nél a ta nu lás leg fõbb esz kö zé nek. A holt nyel vek ese té ben
meg kö ve tel te a nyelv ta ni sza bá lyok is me re tét, auk to rok ol va sá sát és szám ta lan fel adat
el vég zé sét. Hang sú lyoz ta a lép csõ ze tes ok ta tás szük sé ges sé gét, amely a gyer mek élet ko -
rá hoz és le he tõ sé ge i hez al kal maz ko dik, és a tár sa dal mi szük ség le te ket, va la mint a ke -
resz tény val lás er köl csi alap ja it fi gye lem be ve szi. Nagy ha tás sal volt a re ne szánsz pe da -
gó gu sok ra, fõ leg Ang li á ban.

Wailly, Noël François de (1724–1801)
Fran cia nyelv tan ku ta tó, a Grammaire françoise ou la Manière dont les personnes polies 

et les bons auteurs ont coutume de parler et d’écrire (1754) szer zõ je, ame lyet a kö vet ke zõ
ki adá sok ban Principes généraux et particuliers de la langue Françoise, suivis d’un abrégé de
Versification cí men je len tet tek meg. A mû mint egy húsz ki adást él meg, több ide gen
nyelv re le for dít ják, hát tér be szo rít ja Restaut Grammaire-jét és el fo gad ják az egye te men. 
To váb bi mû vei: L’Orthographe des Dames, ou l’orthographe fondée sur la bonne pro -
nonciation démontrée la seule raisonnable (1782), Nouveau vocabulaire ou Abrégé du
Dictionnaire de l’Académie (1801), va la mint le for dí tot ta John Clarke Introduction à la
syntaxe latine [An Introduction to the Making of La tin] címû mû vét (1779).

Walker, John (1732–1807)
A Lon don mel let ti Colney Hatchben szü le tett. Elõ adás mód-ta nár és szí nész volt.

An nak a Rhyming Dictionary of the Eng lish Language-nek a szer zõ je, amely a mai na pig
lé te zik. A hír név re azon ban iga zán a Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the
Eng lish Language-ével (1791) for mál ha tott jo got, amely ugyan olyan autoritatív sze re pet
ját szott a ki ej tés ben, mint Johnson Dictionaryje a le xi kog rá fi á ban. Mind ad dig, míg
Daniel Jo nes meg nem írta az Eng lish Pronouncing Dictionaryjét, nem múl ta felül sem mi.
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Wallis, John (1616–1703)
Kent ben, Ashfordban szü le tett. Camb rid ge-ben, az Emmanuel College-ben ta nult,

1637-ben vég zett. 1649-ben az Ox fordi Egye te men a geo met ria pro fesszo rá vá ne vez ték
ki. An go lul ta nu lók nak írt nyelv ta na, a Grammatica Linguae Anglicanae a kö vet ke zõ szá -
zad ban is ha tás sal volt a tu dó sok ra.

Webbe, Joseph (1560–1633 kö rül)
If jú sá gá ról ke ve set tu dunk. Ka to li kus volt, va ló szí nû leg Bo log ná ban ta nult. Ma gán -

nyelv ta nár ként ki fej lesz tett egy nyelv tan nél kü li mód szert, amely ré szek re osz tott szö ve -
ge ken ala pult. Mód sze rét az Appeal to Truth (1622) címû mû vé ben írta le.

Webster, John (1610–1682)
Az anglikanizmushoz nem al kal maz ko dó lel kész, ké sõbb gya kor ló or vos és se bész.

Joseph Webbe mód sze ré nek híve. Academiarum examen or the Examination of Aca -
demies (1653) címû mû vé ben azt ál lít ja, hogy nem le het egy nyel vet sza bá lyok alap ján
meg ta nul ni, vagy ké sõbb el kell azo kat fe lej te ni, egyéb ként az em ber kép te len he lye sen
be szél ni.

Webster, Noah (1758–1843)
Író, nyel vész, le xi kog rá fus, kor tár sai sze rint „az Egye -

sült Ál la mok ne ve lõ je”. Jogi ta nul má nya it a Yale-en vég -
zi, 1781-ben szak vizs gát tesz. Kü lön le ges ér dek lõ dést mu -
tat a nyel vé szet iránt. Meg ír ja a Grammatical Institute of
the Eng lish Language címû mû vét, amely há rom rész bõl
áll: egy Ábé cés könyvbõl (1782), egy Nyelv tan könyvbõl
(1784) és egy ol va sá si ké zi könyv bõl (1785). A mû iga zi
ere de ti sé ge, hogy ez az elsõ ilyen jel le gû könyv, ame lyet
az Egye sült Ál la mok ban egy ame ri kai írt. Az Ábé cés könyv
ha ma ro san best sel ler lett az or szág ban. Webster maga
már 1837-ben 15 mil li ó ra be csül te az el adott pél dá nyok
szá mát.

Webster a he lyes írás egy sze rû sí té sét, a ki ej tés egy sé -
ge sí té sét és egy, az ang li ai an gol tól el té rõ nem ze ti nyelv

lét re ho zá sát szor gal maz ta. E cél ból adta ki 1806-ban az A Compendious Dictionnary of
the Eng lish Language címû mû vét, amely ja ví tott ki adás ban, 1828-ban An American
Dictionnary of the Eng lish Language cí men je le nik meg.

West, Michael Philip (1888–1973)
Ke vés sé is mert, hogy West ne ve lés tu do má nyi köny ve ket is pub li kált (Education and

Phsychology, 1914; il let ve Language in Education, 1929). West idõ ben fel is mer te a két -
nyel vû ség té nye i nek fon tos sá gát a gyer me kek in tel lek tu á lis, emo ci o ná lis és mo rá lis fej -
lõ dé sé vel kap cso lat ban, és ezen vizs gá la tai köz ben ju tott arra a meg ál la pí tás ra, hogy
ami kor pél dá ul a ben gá li gyer me kek nek az an gol nyelv re van szük sé gük, ak kor az összes
kész ség kö zül leg in kább az ol va sás a lé nye ges. Eb bõl fej lesz tet te ki ké sõbb ol vas ta tá son
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ala pu ló mód sze rét, amely fo ko za to san fel épí tett, egy sze rû sí tett szö ve ge ken folyt. Mód -
sze ré rõl rész le te sen ír tunk a 83. ol da lon. So kat ku tat ta és pub li kált is a szó kincs mi ni mu -
mok ról, majd a Bri tish Council elõ adó ja lett. Rö vid ta nár kép zõ ké zi köny ve 1960-ban je -
lent meg (Teaching Eng lish in Difficult Circumstances).

Widdowson, Hen ry Ge or ge (1935–)
A mai an gol al kal ma zott nyel vé szet és ta lán az egész

vi lág al kal ma zott nyel vé sze té nek leg is mer tebb ku ta tó ja.
Sze rin te min den olyan je len ség al kal ma zott nyel vé szet,
amely a szak mai te vé keny sé get va la mi lyen kap cso lat tal az 
ál ta lá nos nyel vé szet hez fûzi. Há rom PhD-fokozatot szer -
zett, és egy aránt szak ér tõ nek te kint he tõ a nyel vé szet, az
iro dal mi sti lisz ti ka és a ne ve lés tu do mány te rü le tén. Szak -
nyel vi kép zés sel is fog lal ko zott, a het ve nes évek de re kán a 
Lon don University Institute of Education pro fesszo ra.
Egye te mi kar ri er jét az Edin burghi Egye te men kezd te,
elsõ PhD-fokozatát 1973-ban sze rez te. Kü lön fé le egye te -
me ken volt meg hí vott pro fesszor (University of Essex,
Bé csi Egye tem), ala pí tó szer kesz tõ je az Applied Lin guis -
tics nevû fo lyó irat nak. Né hány fon to sabb mû: Stylistics
and the Teaching of Literature (1975); Teaching Language
as Communication (1978); Explorations in Applied Linguistics (1979); Learning Purpose
and Learning Use (1983); Aspects of Language Teaching (1990); Practical Stylistics: An
Approach to Poetry (1992).

Widgery, William Hen ry (1856–1891)
De von ban, Exeterben szü le tett és ta nult, ahol apja Dartmoor köl tõ-fes tõ je ként ör -

ven dett hír név nek. Widgery 1874-ben ösz tön dí jat nyert el, amely Camb rid ge-be, a St.
John’s College-ba szólt. Be teg ség mi at ti egy év ki ha gyás el le né re 1878-ban a he te dik leg -
jobb camb rid ge-i ma te ma ti kus ként vég zett a ma te ma ti kai ki tün te té ses vizs gán. Ha son -
ló an Daniel Joneshoz Widgery is a nyel vé sze tet vá lasz tot ta a ma te ma ti kus kép zés után.
Rö vid ide ig a Do ver College-ben volt ta nár, majd vissza tért Exeterbe, és fran ci á ul, né -
me tül, spa nyo lul és la ti nul ta nult. 1880-ban újra ta ní ta ni kez dett Lon don ban, és a nyelv -
ta nu lást is foly tat ta, ez út tal az an gol szásszal, a gót tal és iz lan di val, ké sõbb a szanszk rit tal
és a hé ber rel.

Fé lel me tes tu do má nyos ered mé nyei mel lett Widgery igen ha té kony gya kor la ti tan -
ter mi ta nár is volt, és rop pant ol va sott ál ta lá ban a nyelv ta ní tás, de fõ képp a re form moz -
ga lom iro dal má ban. Az új mód sze rek kel kap cso la tos ész re vé te lei rész le tes út mu ta tók a
ki ej tés ta ní tás hoz, a fo ne ti kus fa li táb lák hasz ná la tá hoz, az át írás ke ze lé sé nek mi ként jé -
hez, az ol va sás fej lesz té sé hez, a szó kincs bõ ví té sé hez és így to vább. A mo dern nyelv ta ní -
tás irán ti in ten zív ér dek lõ dé se el le né re Widgery Comenius-követõ ma radt ab ban a hi té -
ben, hogy a nyelv ta nu lás az anya nyelv vel kez dõ dik.
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Woodroephe, John (17. szá zad)
Ka to na, va ló szí nû leg skót ne mes em ber. A har minc éves há bo rú ide jén hosszú idõt

töl tött Hol lan di á ban. Hogy el tart sa ma gát, írt egy több kö te tes fran cia nyelv köny vet The
Spared Hours of a Souldier in his Travels or the True Marrowe of the French tongue (1623)
cím mel. Má so dik ki adá sá ban rö vi dí tett raj ta, The Marrowe of the French tongue (1625)
cím mel. Woodroephe fo lyé ko nyan be szélt fran ci á ul, és ezt ta ní tot ta an go lok nak. Ál lí tá -
sa sze rint a nyel vet csak nagy erõ fe szí té sek kel le het meg ta nul ni, a sza bá lyok is me re té vel, 
hosszú gya kor lás ered mé nye ként.
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két irá nyú 207
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feladatszekvencia 208
fel so ro lá sok (lis ták) 252
fe nye ge tõ tu dás (CLL) 126
fi zi kai re la xá ció 135
fo gal mak (a nyelv ta ní tás-tör té net ben) 251
for du ló pont (CLL) 130
fra ze o ló gi ai (le xi kai) mód szer 192–194
fron tá lis ta ní tás 214
funk ci o ná lis aszim met ria 133

G

ge ne rá lás 59, 114

Gy

gya kor lás (NYF) 50, (AL) 101

H

hát rány (handicap regression) (CLL) 130
hely szí nek 150
hét köz na pi nyelv 153
hu ma nisz ti kus nyelv ta ní tás 119–138

I

IC ana lí zis 112
ide gen nyelv 19
idi ó ma 193
idõ be li kö tött ség (processing condition) 162
illokúció 159–160
infantilizáció 133
in for má ció cse re 153
in for má ció hi ány (information gap) 166
Informant Method = in ten zív mód szer 93
in ku bá ci ós sza kasz 86
in put hi po té zis 118
inst ruk tor (TPR) 121
in ten zív mód szer 91–95
in ter ak ció 162, 163
IphA cik ke lyei 68–70
is mét lés (NYF) 49, (IM) 94, (AL) 101, (AV)

108, (SZU) 134

K

képi szem lél te tés 105–107
két sí kú ság (Lozanov) 132
kog ni tív mód szer 112–115
kog ni tív tér kép 114, 115
ko he ren cia 154, 164
ko hé zió 152, 162
kom mu ni ka tív kom pe ten cia 147, 154, 162–165
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ko moly kér dés (Sauveur) 65
kon cert (SZU) 135
kon di ci o ná lás 96, 100, 103
kon tex tus 154
köz hely 193
köz lés 21
köz ve tí tés 21
Krashen hi po té zi sei 115–119
kü szöb szint (Threshold Level) 149, 156
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L

la bi rin tus 59–60
LAD = nyelv el sa já tí tó be ren de zés 112,

118–119
le xi kai sze lek ció és diszt ri bú ció 77
lokúció 159–160

M

ma gya rá zat (AL) 101, (AV) 108
má so dik nyelv 20
má so lás 34
meg erõ sí tés (AL) 101
meg fe le lés (appropriateness) 153
meg sza kí tá sos is mét lés (discontinuous

repetition) 94
me mo ri zá lás (Palmer: catenizing) 86, (AL)

101
mim-mem 97
mo del le zés (NLP) 184
mód sze rek 24

audiolingvális 24, 95–104
au di o vi zu á lis 24, 104–111
cse le ked te tõ 24, 120–123
di rekt 24, 65–74
fel adat köz pon tú nyelv ta ní tás 200–216
fra ze o ló gi ai (le xi kai) mód szer 192–194
in ten zív 24, 91–95
kog ni tív (men tá lis) 24, 112–115
kom mu ni ka tív 24, 139–181
neurolingvisztikai prog ra mo zás (NLP)
184–187
néma 24, 123–125
nyelv ta ni-for dí tó 24, 45–55
ol vas ta tó 24, 75–77
szuggesztopédia 24, 131–136
ta nács ko zó 24, 125–131 
ter mé sze tes mód szer 188–192
tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás 194–200
több té nye zõs in tel li gen cia (MI) 187–188

mód sze rek gra fi kus áb rá zo lá sa 228–234
mód sze rek össze ha son lí tá sa 23, 24, 217–234
mód szer fo gal ma 26
mód szer fo ga lom hi e rar chi á ja 25
mód szer ta ni dön tés 238–240

mo ni tor 116–118
Morrow alap el vei 167–169

N

néma mód szer (Gattegno) 123–125
néma tö meg (TPR) 121
NLP = neurolingvisztikai prog ra mo zás

184–187

Ny

nyelv egész le ges sé ge 190
nyelv el sa já tí tó be ren de zés (LAD) 112,

118–119
nyel vi já té kok 45, 120, 173
nyel vi kész sé gek 20–22
nyel vi kom pe ten cia 163–164
nyel vi la bo ra tó ri u mok 102–103
nyel vi nor ma 153
nyel vi performancia 163–164
nyel vi pon tos ság (accuracy) 90, 164
nyel vi szo ká sok 90
nyel vi tar ta lom 20
nyelv me to di kai igé nyes ség 238
nyelv pe da gó gi ai komparatisztika 217
nyelv pe da gó gi ai tu da tos ság 235, 240, 250
nyelv ta ni je len tés (notion) 142, 145
nyelv ta ni-for dí tó mód szer 45–55
nyelv ta ní tás

di lem mái 22
sza ka szai (Sweet) 81
tan dem 39

nyelv ta ní tá si el mé let 26
nyelv ta ní tás-tör té net multidiszciplinaritása

243–247

O

ol va sá si hi po té zis (Krashen) 191
ol vas ta tó mód szer 75–77
orthografiae 37

Ö

ön kén te sek (TPR) 121
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pan te on (tu dós port rék) 259–304
pár mun ka 165, 213
passzív asszi mi lá ció 86
pattern drill 99–100
pe ri fé ri ás ta nu lás 134
perlokúció 159–160
praelectio 38
prog resszív mód szer (Sweet) 81
pro jekt 208

R

rajt láz (CLL) 126
re a gá lás = ref le xió 127
ref le xió (CLL) 127
relaxáltság (relaxált éber ség) 132
re to ri ka 31
ri tu á lis pla ce bo 135
ro tá ció (for ga tás) 94
ru ti nok 162

S

S → R ta nu lás el mé le tek 96, 113
SALT=szug gesz tív és relaxáló tech ni kák gyûj -

tõ ne ve 135
SARD-alapelvek (CLL) 129
sillabizálás 32
so rok kö zöt ti for dí tás (Hamilton) 39
stra té gi ai kom pe ten cia 164
struk tu ra liz mus 95–96, 98

Sz

szeg re gá ció 86
szemantizáció 69, 86
sze ánsz (ak tív, passzív) 135
sze re pek 149–150

sze rep já té kok 174–177
szer ze tes ren dek 29–30
szi mu lá ció 177–178
szociolingvisztikai kom pe ten cia 164
szom széd sá gi pá rok 160
szö veg al ko tói kom pe ten cia 164
szuggesztopédia (Lozanov) 131–136
szuggesztopédiai cik lus 134–135
szu per me mó ria 132

T

ta nács adó (CLL) 127
ta nács ko zó (Curran) 125–131
tan dem nyelv ta ní tás 39
tan-gau (TPR) 121
ta nu lá si ké pes sé gek (Palmer) 89
ta nu ló-köz pon tú ság 148, 165, 180
tár sal gá si for mu la 193
tár sal gás me ne dzse lé se 162
tar ta lom köz pon tú nyelv ta ní tás 194–200
té mák 150
te ma ti ka (cur ri cu lum) a nyelv ta ní tás-tör té net -

hez 255–257
ter mé sze tes el sa já tí tás 117
ter mé sze tes mód szer (Krashen–Terrell)

188–190
te vé keny ség-köz pon tú ta nu lás 204
Ti zen ket tek Bi zott sá ga 75
több ré te gû in tel li gen cia (MI) 187–188
TPR= cse le ked te tõ mód szer 120–123

Ü

ügy fél (client) 127

V

vak pró bál ko zás 113
vi szo nos ság elve (reciprocity condition) 162
vulgaria 38, 47
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Bárdos Jenő nagy ívű monográfiájában felidézi a régmúlt idők nyelvtanítá
sát, majd a közelmúlt, a 20. század nyelvtanítás-történetével foglalkozik. 
Önálló fejezetet szentel a századvég népszerű kommunikatív nyelvtanítá
sának, azután pedig a kommunikatív nyelvtanítás kortárs, 21. századi alkal
mazásait tárgyalja.

A kötet egyedülálló kultúrtörténeti erénye az a nyelvtanítás-történeti 
panteon, amely tudósportrékat mutat be lexikonszerűen a nyelvtanítás 
múltjából és jelenéből.

A tankönyv részletes útmutatót és tantervet is tartalmaz, s ezzel segít
séget nyújt ahhoz, miként tanítsuk a nyelvtanítás-történetet a tanárképzés
ben vagy a posztgraduális kurzusokon. A könyv szerkezete világos, a szerző 
áttekinthetően foglalja össze mondanivalóját.

*

„A szerző a Veszprémi Egyetem Angol Tanszékének egyetemi tanára, 
nyelvész, alkalmazott nyelvész, nyelvpedagógiai kutató, tanárképző és mű
velődéstörténész, aki a nyelvtanárok képzésében általában, az angoltaná
rok képzésében pedig különösen új modellt alakított ki. Ez a modell, amely 
a British Council összeurópai akciójába is beleillett (illetve annak magyar- 
országi megvalósulását lényegesen befolyásolta), máig is a legjobb.”

Szépe György 
egyetemi tanár

„Bárdos Jenő vállalkozása hiánypótló és a magyar nyelvtudomány-tör
ténetnek, de a magyar neveléstudomány-történetnek is olyan gazdag inspi
rálója, amely mindkét szakembergárdát állásfoglalásra késztetheti, hiszen 
a nyelvpedagógia-történet nekik is adhat végiggondolnivalót. Ha azonban 
olvasóként csak a nyelvpedagógusokat tételezem, akkor nekik Bárdos Jenő 
teljesítménye igazi 'terülj asztalkám’, egy életre szóló tanulnivaló-sorozat. 
(...) Divatos szóval azt állítom, hogy Bárdos műve megkerülhetetlen a hazai 
nyelvpedagógia művelői számára. (...) A nyelvpedagógus biztos fogódzót 
és inspirációt kaphat, amely a napi praxison túl egy reflektív jellegű nyelv- 
pedagógiai gondolkodáshoz is biztos támpontot jelent. Ebben foglalható 
össze Bárdos Jenő művének igazi jelentősége és küldetése.”

Zsolnai József 
egyetemi tanár
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