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Szegedi kollégáimmal egymás közt úgy 
emlegetjük a Changing Perspectives in 
Teacher Education című könyvet, mintha 
a Moby Dick-ről beszélnénk: a cet-könyv. 
Ha nem is cethal méretű, mindenesetre 
igen nagy jelentőségű könyv ez mindenki 
számára, aki a tanárképzéssel kapcsolat
ban áll Magyarországon, vagy akár kül
földön is.

A cet-, azazhogy CETT-könyv az EL- 
TE-ii tanszéki csoportként működő, rész
ben autonóm egység, a CETT (Centre for 
English Teacher Training, Angoltanár
képző Központ) munkáját dokumentálja 
1990-es indulásától a jelenig. Az ország
ban még két helyen, a szegedi JATE-n és 
a debreceni KLTE-n működik CETT. No
ha a CETT csupán angol nyelvtanárok 
képzéséért felelős, a budapesti CETT ok
tatóinak szakmai szemléletmódja és úttö
rő munkájából származó felfedezései a 
tanárképzés egészére nézve új, nem tan
tárgy-specifikus távlatokat nyitnak.

Az újítás előzményeinek és jelentősé
gének megértése érdekében röviden fel 
kell idéznünk a közelmúlt történelmét, 
ahogyan Medgyes Péter teszi rendkívül 
világos bevezető fejezetében. 1989 után 
Magyarországnak a lehető legrövidebb 
idő alatt minél több angoltanárra volt 
szüksége. A meglévő, ötéves egyetemi 
képzési program nem tudott nagyszámú 
nyelvtanárt kibocsátani. A Medgyes veze
tésével alakult budapesti CETT lett az el
ső olyan központ, ahol mindössze három 
év alatt, a hangsúlyt a nyelvi és tanári 
készségek gyakorlati fejlesztésére helyez

ve képeznek angol nyelvtanárokat. Bár a 
CETT-csapat munkájához nem állt ren
delkezésre tökéletes tabula rasa -  hiszen 
az egyetemi rendszer korlátái között mű
ködött, az oktatók és diákok magukkal 
hoztak bizonyos módszereket és elváráso
kat stb. - ,  mégis jóformán szabad kezet 
kapott a tanterv, szakmai megközelítés, 
értékelés és gyakorlati képzés tekinteté
ben, sőt, a tanszék szervezeti felépítésé
ben is.

A szabadság helyes gyakorlása feltéte
lezi a felelősség vállalását is, és 1990- 
ben, az első 100 hallgató felvételével a 
CETT-kollektívának hirtelen rengeteg 
fontos döntést kellett hoznia e leendő ta
nárok lehető legjobb képzésével kapcso
latban. Akkor is, most is a közös felelős
ségvállalás jellemezte és jellemzi tevé
kenységüket.

A könyv felépítése maga is a csapat
munkába vetett hitről és annak gyakorla
táról tanúskodik. A CETT oktatói közül
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tizenketten szerzői vagy társszerzői kü
lönböző fejezeteknek, és a könyvben lép- 
ten-nyomon más CETT-beli oktatók és 
diákok hangja is megszólal. Rábukkanha
tunk például egy korai tanszéki értekezlet 
jegyzőkönyv-részleteire, ahol az alkalma
zott nyelvészeti kurzus átalakításáról tár
gyalnak, vagy beleolvashatunk egy mód
szertan-óra diákok általi értékelésébe. 
Mindezekből leginkább az tűnik ki, mi
lyen rendkívüli jelentősége van a kom
munikációnak, ami közös tudáshoz és 
egymás megértéséhez vezet, végső soron 
pedig a cselekvés és változtatás elvi alap
ját nyújtja.

Mivel a budapestihez hasonló szegedi 
tanárképző központban dolgozom, a 
CETT fejlődésének mind folyamatát, 
mind eredményét érdekesnek, olykor ösz
tönzőnek találom. A könyvet világos és 
közérthető nyelve olvasmányossá teszi.
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Önmagában azonban e tényezők egyike 
sem elég, hogy egy valódi kívülállót a 
CETT történetének elolvasására késztes
sen. Ahhoz, hogy egy esettanulmány az 
illető közvetlen szakmai köméi szélesebb 
rétegekhez szóljon, az kell, hogy olyan 
kérdéseket vessen fel és vizsgáljon, olyan 
megoldásokat keressen, amelyek előrelát
hatóan széles körben aktuálisak és alkal
mazhatók. A Changing Perspectives ilyen 
széles távlatokat fog át, a beavatottakon 
kívüli tágabb olvasóközönséghez is szól, 
s ennek köszönhetően a könyv a tanár
képzésben gyakorlatilag bárhol érintettek 
érdeklődésére számot tarthat. Tartalmá
nak összefoglalása helyett inkább egy
két, általam különösen fontosnak ítélt, ál
talánosabb kérdéssel szeretnék foglalkoz
ni, s levonni belőlük néhány lehetséges 
következtetést.

A szerkesztők mind a bevezető, mind a
záró gondolatok között eljátszanak a vál-

/ /

tozás szó különféle jelentéseivel. Ok, mint 
tanárokat képező tanárok -  változások el
indítói, melyek során maguk is folyama
tosan változnak, és folytonosan változó 
társadalmi-kulturális környezetben dol
goznak. A CETT által szándékolt változá
sok fajtája és mértéke igen sokféle, de tá
gabb összefüggésben úgy foglalhatjuk 
össze, hogy céljuk a tanárképzés ideoló
giai keretének megváltoztatása. A hagyo
mányos magyar egyetemi tanárképzés -  
M. J. Wallace (!Training Foreign Langua
ge Teachers, Cambridge University Press, 
1991) kifejezésével -  mint „erős alkalma
zott tudományos modeir jellemezhető, 
míg a CETT munkájának kimondott célja 
„gondolkodó-reflektáló, gyakorlati szak
emberek képzése”. Az alkalmazott tudo
mányos modellben a készen kapott elmé
leti tudás mindenek felett való, a gyakor
lat elhanyagolható, és az oktatás az isme
retek átadása útján történik. A reflektív 
megközelítésben a tapasztalati tudás és a 
gyakorlat az elsődleges, az elmélet érté

két gyakorlati alkalmazhatósága adja, az 
oktatás módja pedig legjobban talán a la
za, átfogó humanisztikus jelzővel írható le.

Nem kívánok vitába szállni egyik meg
közelítés előnyeiről és hátrányairól sem, 
az azonban nyilvánvaló, hogy egy olyan 
tanszéknek, amely az önmaga választotta 
ideológiai modell szerint működik egy 
ezzel ellentétes, öröklött ideológiát talán 
csak félig tudatosan magáénak valló in
tézményen belül, elkerülhetetlenül óriási 
konfliktusokkal kell számolnia. Párhu
zamba állíthatjuk ezzel egyes nyugati 
egyetemek szociológia és kulturális tudo
mányok tanszékeinek helyzetét a hatva
nas, hetvenes években, amikor meg ihlette 
őket a forradalmi marxista hév. Ironikus 
helyzet, hogy az 1990-es évek Magyaror
szágán a liberalizmus a forradalmi erő, 
amit a szabadpiaci gazdaság követelmé
nyei működtetnek. A változtatásra törek
vőket körülvevő uralkodó ideológia azon
ban mindkét esetben a konzervativizmus, 
amit a hagyományokhoz való merev ra
gaszkodás és a rendszer tehetetlensége 
jellemez -  ez utóbbi pedig nem lebecsü
lendő erő.

A CETT úttörői mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy csökkentsék a 
konfliktusokat saját tanszékük és az in
tézményükben működő más, angolt vagy 
pedagógiát oktató egységek között, mivel 
azt szeretnék, ha az egyetemi közösség 
„eltérő, de egyenrangú”-ként fogadná el 
őket. A záró fejezetben a szerkesztők 
mindazonáltal a következő megjegyzést 
teszik: „Emberi tulajdonság, hogy félünk 
a másságtól, ha ellenségesnek látjuk, s 
ugyanakkor kíváncsiak vagyunk rá, elbű
völ bennünket, ha az újdonságot látjuk 
meg benne. Bármilyen másságot nagyobb 
valószínűséggel tekintenek ellenségesnek 
ugyanazon intézményen belül, míg eset
leg érdeklődéssel szemlélnek egy másik
ban. Visszatekintve, talán kezdettől fogva 
határozottabban kellett volna törekednünk
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a függetlenségre.” Nehéz elképzelni, ho
gyan lehetett volna a CETT kezdettől 
fogva lényegesen függetlenebb. Mivel a 
minisztérium is finanszírozza, és egyete
mi diploma odaítélésére jogosult, teljesen 
önálló egységként igen visszás helyet 
foglalt volna el, bizonytalanul egyensú
lyozva az állami és a magánoktatás kö
zött.

Az integráció, vagy önállóság kérdése 
kulcsfontosságú a magyar tanárképzés új 
irányzatainak alakulásában. Ebből a 
szempontból a budapesti CETT és más, 
hároméves angoltanár-képző programokat 
működtető intézmények tapasztalata je
lentősen hozzájárulhat az újítások kezelé
séről folyó aktuális vitákhoz. Bizonyosra 
vehető (és a könyv messzemenőkig bizo
nyítja is), hogy a CETT soha nem érhette 
volna el jelen eredményeit, ha az ELTE 
hároméves programjának a már meglévő 
tanszéki szerkezetbe kellett volna illesz
kednie. Az újítás lendületét a külön
állóság, elszigeteltség, a minden oldalról 
való fenyegetettség érzése adta, és az a 
hit, hogy amit ők kínálnak, az más és 
jobb, mint az uralkodó ortodoxia. A deb
receni és szegedi CETT-ben hasonló vi
szonyok álltak fenn. Magyarország más 
egyetemein és főiskoláin, ahol a három
éves program beindult, hasonló minisztéri
umi és British Council által történő finan
szírozással, az újításnak a meglévő tan
széki keretek között, ugyanazon oktatók 
közreműködésével kellett volna történnie. 
Ilyen körülmények között nem volt vár
ható a budapestihez hasonló mennyiségi
minőségi ugrás vagy ideológiai pálfordu- 
lat -  és nem is következett be ilyesmi. A 
többi intézményben létrejött változások 
inkább evolúció, mintsem revolúció jelle
gűek, s ezért talán megalapozottabbak és 
könnyebben fenntarthatok, bár nem olyan 
drámaiak.

A budapesti CETT kivételesen szeren
csés helyzetben volt, amikor a Magyaror
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szágot, Nyugat-Európához „felzárkóztat
ni” igyekvő számos segélyszervezet bő
kezűségét élvezhette. A British Council 
támogatásán kívül oktatók és anyagiak 
érkeztek a USIS-től, a Világbanktól, a
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Soros Alapítványtól, ami lehetővé tette, 
hogy a CETT mindenből a legjobbat vá
sárolhassa és vehesse igénybe -  oktatási 
eszközöket, oktatók továbbképzését, ki
emelt fizetéseket, külső konzultánsokat, 
még oktatói „munkakirándulások” tartá
sához szükséges szabadidőt és helyet is. 
A pályázati pénzek egy részét maguknak 
kellett kiharcolniuk, és láthatóan bölcsen 
használták fel. Ennek ellenére marad egy 
meglehetősen kényes kérdés, amit Rod 
Bolitho, a CETT egyik külső munkatársa 
tesz fel, de csak részben válaszol meg a 
könyvben: vajon az anyagi támogatás a 
fejlődés elengedhetetlen feltétele-e? Neki 
mint kívülállónak úgy tűnik, a válasz 
igen. Nem valószínű, hogy az oktatók és 
vezetőtanárok ösztöndíj-lehetőségei és 
sokféle más anyagi motivációja nélkül a 
CETT képes lett volna akár a legalsó 
szintjét is meghaladni annak a piramis
nak, amit A. Maslow (M otiva tion  an d  
P erson ality; Harper and Row, 1970) a 
szükségletek hierarchiájának nevezett, 
mivel az oktatók nem tudták volna ma
gukból a lehető legtöbbet kihozni.

A felsőoktatás finanszírozásának sze
szélyes fordulatai 1997-ben Magyarorszá
gon komoly aggodalomra adnak okot. El
múltak a régi szép idők, amikor Magyar- 
ország állt a Mikulás ajándéklistája élén; 
a külső anyagi források elapadófélben 
vannak; Magyarország már nem egzoti
kus ritkaság. Mivel mindennél jobban 
számított az efféle támogatásra, a buda
pesti CETT most különösen szorongatott 
helyzetbe került, amit a kormány új meg
szorító intézkedései csak fokoznak. A 
CETT eredményei igen különlegesek, és 
-  mivel ilyen rövid idő alatt születtek -  
meglehetősen figyelemre méltóak. Vi-
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szonylagos elkülönültsége és a magyar 
tanárképzés fő áramlatának hagyományai
tól és irányvonalától való leplezetlen kü
lönbözősége azonban rendkívül sebezhe
tővé teszi. A Holiday és Cooke („An eco
logical approach to ESP”, in: Waters, A., 
szerk., Issues in ESP, Lancester Practical 
Papers in English Language Education, 
Vol. 5, Pergamon, 1982) alkotta kifeje
zéssel élve a CETT újításának modelljét 
„nem-ökologikusnak”, azaz a jelenlévő 
kulturális környezettől idegennek nevez
ném. A metaforát kibontva, a CETT egy 
szép, ritka, melegházi orchideához hason
latos, amit nagy költségen, nagy szere
tettel gondoznak. Gyönyörködjünk benne 
most, amíg lehet, mert ki tudja, mikor 
kapcsolják ki a fűtést vagy törik össze 
vandálok az üveget...

Jeremy Parrott
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Kenesei István (szerk.)

A nyelv és a nyelvek
Akadémiai, Budapest, 1995 
3., átdolgozott kiadás. 296 p.

A nyelv és a nyelvek első kiadása 1984- 
ben, második, bővített kiadása öt évvel 
később, 1989-ben látott napvilágot, mind
kettő a Gondolat gondozásában. Hat év
vel később egy újabb, átdolgozott válto
zatot adott ki az Akadémiai Kiadó.

A második kiadás „bővítettsége” még 
egy, írásról szóló új fejezet betoldását, és 
a korábbi sajtóhibák korrigálását jelentet
te, amúgy a szöveg változatlan maradt. A 
harmadik kiadás „átdolgozottságának” 
mibenléte viszont nehezen ragadható 
meg: ami szembetűnő, az elsősorban for
mai változás (nagyobb formátum, más 
tördelés, ábrák és táblázatok újrarajzolása 
és egyértelműsítése számozással). Ezen

túl az állati kommunikációról és az embe
ri nyelv kialakulásáról szóló 1. fejezet 
bővült összességében mintegy három 
lapnyi szöveggel (új eredményeket bemu
tató bekezdésekkel a 29., 33-34. és 37-  
39. oldalakon), valamint az anyanyelv el
sajátításáról szóló 12. fejezet (219-242) 
változott meg jelentősen (ez utóbbit szer
zője alaposan átdolgozta, nemcsak preci- 
zírozta a korábbi kiadások szövegét, de

I .  * *  r í

szinte újraírta azt az új eredmények fel- 
használásával). A többi fejezet azonban -  
immár 1984 óta -  változatlan szöveggel 
jelent meg. Ugyanakkor a két fejezetet 
érintő módosulás nyomán nem látszik in
doka a többi fejezet változatlanul hagyá
sának : szinte mindegyik átdolgozható/át- 
dolgozandó lett volna az elmúlt tíz év 
alatt történt felismerések, új iskolák és el
méletek kialakulása miatt; vagy legalább 
néhány kiegészítő bekezdést megérdemelt 
volna. De ha nem, hát nem, örüljünk an
nak, ami van.
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Mert hogy örömmel forgatom a 3. ki
adást, hiszen az oktatásban, a nyelvtudo
mány rejtelmeibe való bevezető órákon 
mind magam, mind kollégáim rend
szeresen használjuk ezt a könyvet, amely 
az elmúlt évek alatt fokozatosan kikopott 
a könyvtárakból. így most nagy segítsé
get kaptunk, újra feltöltődnek a raktári 
készletek, ismét hozzáférhető lesz a mű, 
amely nemcsak nekünk fontos oktatási 
segédlet, de a diákok számára is emléke
zetes olvasmány. Legalábbis ez derült ki 
abból az ártatlan kérdésből, amit bő egy 
éve, e kiadás megjelenésének napjaiban, 
de tőle függetlenül tettünk fel hallgató
inknak azzal kapcsolatban, hogy ha nyel
vészetet kellene tanítaniuk, mely könyve
ket vennék elő, melyekre támaszkodná
nak, melyeket ajánlanák, és miért. A vá
laszolók (közel százan) háromnegyed ré
sze ezt a kötetet jelölte meg (kizárólag, 
vagy mások társaságában), és az indoklá
sok legtöbbje arról szólt, hogy népszerű-




