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A gráci Élő Nyelvek Európai Központja [a 
recenzió további részében: ÉNyEK] az Eu
rópa Tanács bővített részegyezményeként 
létesült a modem nyelvek tanulásának elő
mozdítására, és bármely európai ország ön
ként a tagja lehet. Az ENyEK és az Európa 
Tanács közös politikai célja az emberi és 
szabadságjogok érdekében többek között az 
európai nyelvi-kulturális integráció elősegí
tése. A gráci ÉnyEK, melynek vezetője C. 
Kieffer, a nyelvpolitika, nyelvoktatás, nyelv
tanár-képzés és nyelvtankönyvírás szakem
bereinek nemzetközi műhelye kíván lenni, 
évenkénti megbeszélésekkel.

Az ÉNyEK első évi megbeszéléséről ké
szített jelen értesítő ugyanazt tartalmazza 
angol, majd francia nyelven, a következő 
fejezetekre osztva: Az ÉNyEK profilja; Az 
ÉN y EK helyzete az Európa Tanács élőnyel
vi programjainak hálózatában (J. L. M. 
Trim); Változások az idegennyelv-tanítás 
gyakorlatában (I. Bim); Új megközelítések 
és magatartások a nyelv tanulásában és érté
kelésében (D. Little) [folyóiratunkban meg
jelent magyar fordításban: 1996/1-2, 3-9]; 
Nyelvpolitika (Szépe György); A médiu
mok, technológiák, nyelvi források sokféle
ségének és a nyelv-elsajátítás törvényszerű
ségének viszonya (S. Devitt); Következteté
sek (J. L. M. Trim); Jegyzet az ÉNyEK első 
évi megbeszéléséhez (H. Miletto). Az érte
sítő a központ megalakításának indítékait és 
szervezetét, jogi hátterét, célkitűzéseit, 
nyelvoktatási módszerét és pszichológiai 
megalapozását tartalmazza.

Az indítékokról J. L. M. Trim, a „nyelv
tanulás az európai polgárjog érdekében” el
nevezésű projektum vezetője (9) szól. A kö
zös európai polgárjog útjában főként a nyel
vi-kulturális különbözőségek állnak. Ezek 
legyőzésére az Európai Unió a Socrates, Le
onardo és Comenius projektumokat mun

kálta ki, míg az Európa Tanács kibővített 
részleges egyezsége (1994) jóval szeré
nyebb anyagi háttérrel az Élőnyelv Központ 
létrehozása mellett döntött. A létrehozó álla
mok száma 23-ra emelkedett.

Hogy valóban ezek a legsürgetőbb teen
dők, azt a moszkvai I. Bim előadása is tanú
sítja. Szerinte hazájában az angol nyelvtaná
roknak, és azok képzőinek kompetenciája 
nem elég fejlett, a paralingvisztikai magya
rázatokat anyanyelvükön adják; sohasem 
voltak a célországban, és így nem is ismer
hetik annak civilizációját. Óva int attól, hogy 
elfelejtsék az addig inkább fejlett francia 
nyelvtudásukat: az egyik idegen nyelv isme
rete elősegíti a másik megtanulását. Felveti 
a gondolatot: nem volna-e helyes, ha szak
emberek oktatnák a szaknyelvet (10—12). 
Hivatása a nyelvoktatás megszervezése, de 
nem a nyelvoktatás kisléptékű végzése; 
feledata évi megbeszélések tartása és végső 
jelentés készítése az Európa Tanács 1997- 
ben tartandó oktatásügyi miniszterek konfe
renciája számára, hogy az döntsön a központ 
jövőjéről. Fontosnak tartja, hogy az Egye
sült Királyság nyelvi szakemberei megtart
sák a helyes mértéket (9).

Az Emberi Jogok Egyetemleges Nyilat
kozatát az ENSz fogalmazta meg (1948), 
oktatási, tudományos és kulturális megvaló
sítására pedig az UNESCO hivatott. A hel
sinki zárónyilatkozat az Európai Biztonság 
és Együttműködés Szervezetére [EBESz] 
bízta e feladatot; a nemzeti kisebbségek fő 
megbízottja a kisebbségek elnyomása ellen 
a „csendes diplomácia” eszközeivel harcol. 
Az ENSz és Éurópai Unió több pénzzel, az 
EBESz több szakértelemmel végzi feladatát. 
A különböző nyelvi-kulturális törvények 
szerepét két tényező is kisebbíti. Egyrészt 
nem kötelezőek, be nem tartásuk nem jár 
büntetéssel. Ezt bizonyítja, hogy míg pl. a 
romániai (igen nagy számú) nemzetiség jo
gairól néhány mondat, addig a magyarorszá
gi (elenyésző) nemzetiségi kisebbségek jo
gairól sok-sok oldalnyi törvény szól. Más
részt az is szerepcsökkentő tényező, hogy a 
törvény a múlt tapasztalatait rögzíti, és nem
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a jövőt alakítja. Mire Magyarország határain 
kívül törvény fogja előírni a magyar nyelv 
használatát a közéletben, oktatását az elemi 
iskolában és oktathatóságát középiskolában, 
addigra* már az európai „kielégítően okta
tott” idegen nyelvek elsajátíthatóságának 
biztosítása lesz a feladat, a nyelvhez tartozó 
kultúra megismerésével együtt. A nyelv 
nemcsak a kommunikációnak, hanem a gon
dolkozásnak, cselekvésnek és azonosságtu
datnak is eszköze.

Az államfogalom alakulását sem az elha
tározás, hanem a történelem formálja. A 
centrifugális „état-nation” gondolatvilága 
volt érvényes Franciaországra, de a forradal
mi és főként napóleoni időkben a francia 
eszmék egész Európát beragyogták. A né
met „Kultumation” elve Németország hatá
rain kívül is terjesztette a német kultúrát. Az 
Osztrák-Magyar monarchia keleti felén a 
magyar nyelv hegemóniája élt ugyan, de 
igen csak visszaszorult, míg a modem ki
sebbségvédelem törvényei részleges újjáéle
dést nem biztosítottak neki. Ekkor viszont 
már a második-harmadik idegen nyelv tanu
lása vált időszerű követelménnyé. A francia
országbeli 80 százalékos angol nyelvtudás
sal szemben hazánkban csak 40 százalékos 
az angol nyelvtudás, és annak motiváltsága 
is főként kereskedelmi (Szépe, 20-25). A 
gráci központ 1995-ben 5 állandó munka
társsal működött. Ennek tekintetbevételével 
szellemének, törekvéseinek, módszereinek 
kialakítása az Európa Tanács széles területé
ről odaküldendő érett szakembereknek lesz 
a feladata, meg kell tanulni a különböző 
régiók területén fennálló nyelvi-kulturális 
konfliktusok megoldásának módszereit, az 
interkulturális oktatást. Csak ezek megvaló
sítása után válhat e „csecsemőkorban” lévő 
központ irányító tényezővé, visszajelzések 
kiindulópontjává (Szépe, 25).

Az idegen nyelv oktatásának hosszú tör
ténete van. A nyelvtanulás célterülete nem a 
nyelviskola, ahol hibátlanul kell érdektelen 
tárgykörben beszélni; a cél: a kommuniká
ció kompetenciája a második nyelven. Nem 
a nyelvtanárnak kell megjelölnie a tárgykört,

hanem a tanulónak kell megszereznie célja
inak eléréséhez a tapasztalatot önmaga kife
jezésére. Ez az autonómia szabja meg az 
egymásutánt. A tanuló ennek során megérzi, 
hogy miben hibázik a szerkezetet illetően, és 
megfigyelve a célnyelvet helyesen beszélők 
fordulatait, induktív módon tanulja meg a 
nyelvtant, vagy rákérdez. Nincs olyan tudás
fok, melyet ne lehetne továbbfejleszteni 
(szókincs, szerkezet): a tanulás az egész éle
ten át tart. - Elsajátítani a nyelvtanuló főként 
azt tudja, ami érdekli, ezért a nyelvtanulás 
legjobb útja a különleges célú idegen nyel
ven történő gyakorlás (pl. English for 
Specific Purposes). A tanulás legjobb módja 
a cserefoglalkozás más országban, ez egy
ben az európai biztonság és együttműködés 
megteremtéséhez vezető legjobb módszer 
(Little, 13-16).

A második nyelv megtanulásának jel
lemző szakaszaival foglalkozik Devitt 
(26-29). A kommunikációs nyelvoktatást 
különböző szakaszokra bontja. A tanuló az 
igeragozás vonatkozásában először megta
nulja az angol is ragozását, és hozzáteszi az 
ige jelen idejű melléknévi igenevét -ing 
(„continuous”). Másodikként következik a 
„szabálytalan simple past” használata. A 
harmadik korszak: a jelen egyes harmadik 
személyben az -s és a múltban az -ed hasz
nálata. Végül alakul ki a do ige ragozása idő, 
személy és szám szerint helyesen, és a taga
dás, kérdés helyes formálása. - Külön kor
szakokra osztható a főnevek, melléknevek 
pontos szemantikai jelentéseinek kialakulá
sa is. Könyvek, media (rádió, újságok) nem 
követik a sorrendet. Ezért helyes, ha a nyelv
tanár az anyagot a fent leírt sorrendnek meg
felelően szelektálja vagy alakítja. Vagy: a 
tanár adjon egy gondolatkörbe tartozó sza
vakat (főnév, melléknév, ige stb.). A tanuló 
azokból képezzen maga mondatokat, majd 
hasonlítsa össze a saját mondatát az e szók
ból alkotott autentikus mondatokkal.

Az első megbeszélés végén J. L. M. Trim 
az autonómiában, interkulturális nyelvtaní
tásban és autentikus anyagok használatában 
foglalja össze az elhangzottak nyelvpedagó-
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giai és politikai lényegét. Az autonómia vál
tozást jelent: a tanárnak el kell hagynia ön
kényes vezér szerepét, hogy a tanuló fejlődő 
nyelvtudása lehessen irányító. Az inter- 
kulturális oktatás ennek a fejlődésnek a 
mozgatója Az autentikus nyelvvel történő 
közvetlen találkozás mind a hatékony nyelv
tanulásnak, mind a kölcsönös megértésnek 
előmozdítója. Hasonló elvek alapján műkö
dik az Európa Tanács „Európai Ifjúsági Köz
pontja” (London) immár 15 éve (Miletto, 
35-37), és anyagával készségesen segíti a 
gráci központot.

A kétnapos előadássorozat felveti min
dazokat a teendőket, amelyek a mai egysé
gesülő Európában a nyelvi megértést segíte
ni képesek. A teendők azonban helyenként 
csak elveikben vannak körvonalazva, he
lyenként viszont jól felhasználható módsze
reket írnak le.

Goldman Leonóra

Bart István
Angol-magyar kulturális 
szótár
Corvina, Budapest, 1998, 272 p.

Nyilvánvaló, hogy Bart István, az író, mű
fordító, sőt fordításelmélettel foglalkozó 
szakíró rengeteget forgat különféle szótára
kat, mind fordítóként, mind pedig szerző
ként. Hogy mégis miért adta a fejét szótár
írásra? Valószínűleg azért, mert a saját és 
mások bőrén érezte egy kulturális szótár hi
ányát. Ugyanakkor azt is jól tudta, hogy az 
írás kitűnő módszer arra, hogy levezesse a 
korral felgyűlt rengeteg olvasmányélmény
ből és személyes tapasztalat útján össze
gyűjtött ismeretanyag okozta feszültséget. A 
szerző maga azt mondja, a filológus nem 
fogalmazgat, az az író dolga. A filológus 
rendszerez, szótárt ír, így teremt rendet - 
kapaszkodókat kínál ahhoz, hogy az ember 
könnyebben kiismerje magát a világban.

Hogy mégis miben különbözik a kultu
rális szótár a hagyományos szótáraktól? Ez 
a szótár kulturális térkép, alatta ott az egész 
tradicionális Anglia, mondja Bart István.

Én magam az ELTE Bölcsészettudmányi 
Karán vezetek egy kurzust, amelyet English 
Speaking Cultures-nak hívnak, és amelynek 
az egyik legfontosabb célja, hogy ablakot 
nyisson arra a „mögöttes néma párbeszéd
re”, amely egy nyelvtanuló számára valószí
nűleg megismerhetetlen, vagy csak részben 
megismerhető, de amelynek ismerete nélkül 
a nyelv „megtanulása”, vagy legalábbis an
nak az állapotnak elérése, hogy az ember 
„kényelmesen érzi magát a nyelvben”, telje
sen reménytelen.

Ez a kurzus többek között kísérletet tesz 
arra, hogy legalább ráirányítsa az angol 
nyelvvel foglalkozó diákok figyelmét arra a 
belső nyelvre, amelyen az anyanyelvi beszé
lők, az úgynevezett „native speaker”-ek 
gondolkodnak, vagyis arra az asszociációs 
hálóra és referencia-szerkezetre, amely a 
felszínen nem jelenik meg, de nagyon is 
jelen van a felszín alatt. Pontosan ezt a célt 
szolgálja Bart István szótára is.

A szerző azt mondja, hogy ez a szótár 
olyan dolgokról szól, amelyek részei a brit 
angol nyelvnek, de nincs zárt nyelvi formá
juk, tehát sohasem lesz belőlük címszó a 
rendes szótárban. Olyan dolgok tárháza, 
amelyeket, vagy amelyekről még a leghü
lyébb angol is tud, a szerző szép kifejezésé
vel élve az angol „banáltudat” részei, azaz 
úgynevezett közhelyek gyűjteménye. Rá
adásul ez a szótár a brit angolnak egy olyan 
mélyrétegét térképezi föl, amely nemigen 
változik, legfeljebb kopik az idő múltával, 
nem úgy mint nálunk, ahol a fordulat kisö
pört nagyon sok mindent, új fogalmak, cél
zások stb. születtek, vagy a régieknek válto
zott meg az értelmük.

A szerző így ír az előszóban: „rendező 
elvül azt választottuk, hogy olyan fogalma
kat, jelenségeket és tárgyakat szerepeltetünk 
a szótárban, amelyek a brit életformát tükrö
zik, jellegzetes brit értékek és hagyományok 
jelennek meg bennük, és eképpen részét,


