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Bevezetés
Néhány évvel ezelőtt egy azóta már nemzetközi hírű, nyelvtanárokat nevelő, angol ajkú, 
angol nyelvpedagógus kollégám megállított egy konferencián és hangjában őszinte 
kétkedéssel megkérdezte, hogy ugyan miért tanítunk mi nyelvtanítástörténetet a Veszp
rémi Egyetemen, mi szükség van arra. Akkori válaszaimat jobban kibontva, nagyobb 
rálátással tartalmazza ez a dolgozat. Mielőtt azonban komor elemzésekbe keverednénk, 
a tisztánlátás - valamint az olvasó felvidítása - kedvéért átnéztem az egyik legnépsze
rűbb angol módszertani folyóirat legfrissebb számát (English Teaching Professional, 
July 1999), hogy tartalmaz-e olyan fogalmakat, neveket, történeti tényeket, amelyek 
esetleg szerepelnek a veszprémi öt éves és három éves idegen nyelvi tanárképzés 
inszinuált alapozó tárgyának tematikájában. íme: a direkt módszer, a behaviorizmus és 
a drillezés kapcsolata (3. lap); Krashen hipotézisei (4. oldal); Steiner és a Waldorf 
iskolák (11. lap); a Cuisenaire-rudak Gattegno néma módszeréből (12. lap); a Chom- 
sky-féle nyelvészet hatása (16. lap); John Locke (17. lap); Skinner és Dániel Jones (18. 
lap); Nicholas Clennard és Henry Sweet (19. lap); az IPhA mint szervezet, most 
kivételesen Paul Passy és a nyelvtanulásra vonatkozó cikkelyek nélkül (33. lap) és így 
tovább. Kell-e ennél fényesebb bizonyíték a tantárgy jogosultságáról, mint akár ezek a 
cikkek itt, amelyekben vezető angol nyelvpedagógusok nem műveltségüket fitogtatják, 
hanem nyelvtanítástörténeti tényekre hivatkoznak újítások élharcosaiként. (Más kérdés, 
hogy a nyelvtanítástörténet a filológiai hűséggel kezdődik és végződik. így például 
Roger Hunt [19. lap] nyelvtanítási hőseinek egyike, Clennard nevét soha sem írták két 
n-nel [vö. Howatt, 1984 és Caravolas, 1994], hanem csak eggyel. A flamand nyelvész 
és nyelvtanár, minthogy főként latinul írt, a Nicolaus Clenardus néven túlmenően 
Cleynaerts-ként, vagy még inkább Nicolas Clénard-ként volt ismert. Az már csak 
sajnálatos, de bölcsészeknél újabban gyakran előforduló figyelmetlenség, hogy Roger 
Hunt kedvence, saját előadásában, már háromszáz éve halott. Nem igényelt volna 
különösebben nagy utánajárást, hogy felfedezze, hogy az a bizonyos háromszáz már 
több mint négyszázötven.) Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog fel a nyelvtaní
tástörténeti műveltséggel fel nem vértezett, szíves olvasó ebből a folyóiratból, amely 
hangsúlyozottan nem szűkebb értelemben vett szakmai folyóirat, hanem az angol 
nyelvtanárok tömegeinek szánt nyelvtanítás-metodikai magazin.
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1. A nyelvtanítástörténet, mint tantárgy

1.1. Szubjektív előzmények
Nem szokás, talán nem is illik, egyéni indítékokkal előhozakodni egy tantárgy jogo
sultságáról szóló tudományos cikkben, de a történeti hűség megkívánja, hogy szemlé
letesen bemutassam a magam útját a történelmi szemlélet fontosságának felismeréséig: 
ebből is világos lesz majd, hogy a tantárgy veszprémi bevezetésével éveket szerettünk 
volna megtakarítani az arra érdemes hallgatónak. Olyan középiskola nevelt (Bethlen 
Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely), amely a műveltségbe kötött történetiséget a 
politikai rendszerektől függetlenül nemcsak értelmünk, hanem érzelmeink részévé volt 
képes emelni. Az már csak egyéni szerencse, hogy a szegedi egyetemen ez a hagyomá
nyok ismeretét igénylő történetiség enciklopédikus ismeretekké szélesedhetett olyan 
tanárok kezén, mint Csetri Lajos, Szauder József, Keserű Bálint, Szőke György és 
főként Hankiss Elemér. Dr. Sipka Sándor és felesége (egykori latin- és orosztanáraim) 
még hallgatókoromban adták kezembe a korszak egyik legkiválóbb nyelvpedagógiai 
munkáját (Mackey, 1965), amely nemcsak az első idegen ajkú metodika volt, amelyet 
egészében megemészthettem, hanem ma is egyike a legjobbaknak (leszámítva persze 
a felszínnek a víz mélyét elhomályosító fodrozódását, amelyet a változékony világ és az 
idő múlása majd minden mű textúrájában hátrahagy). Évek teltek el szorgos tanításban 
középiskolákban majd az egyetemen is, amíg a divatos módszerek burkában (audiovizuális, 
audiolingvális, szituatív és kognitív) csak cseppenként és kivételesen jutott el hozzám más 
módszerek értékvilága, főként fellelt tananyagaik jóvoltából. Nyelvkönyv-írások és szak
metodikai cikkek révén jutottam el néhány magyar ajkú történeti munkához (Lux, 1925; 
Balassa, 1930; Petrich, 1937), és rájöttem, hogy átfogó jelleggel a nyelvtanítás történetével 
utánuk nem is nagyon foglalkozott senki. Nagyjából a hetvenes évek derekán alakult ki 
bennem ez az érdeklődés, amely kutatássá bővült, különösen az 1979/80-as esztendőben, 
amikor a Kenti Egyetemen módomban állt olyan elsődleges forrásokat is tanulmányozni, 
amelyek Magyarországon hozzáférhetetlenek. Döntő fordulatot jelentett az is, hogy csak 
ott, Canterburyben olvastam Louis Kelly (Kelly, 1969) nagyszabású művét, amely több 
mint négyszáz lapon, mintegy ezer elsődleges forrásra támaszkodva, ismerteti közel 
huszonöt évszázad nyelvtanításának történetét. Akkor rokonszenvesnek találtam azt a 
vonását is, hogy leírásában Mackey módszerelemző rendszerét követi, amely külön 
tárgyalja a nyelvtanítás egyes területeit, például tananyag-elrendezés, készségek tanítása, 
taneszközök fejlődése stb. Ma már ez a feldolgozás inkább hátránynak tűnik, mert kizárja 
annak lehetőségét, hogy Kelly művében a módszerek szerves egységként jelenjenek meg. 
Mindettől függetlenül ez a gondolatgazdag, alapos, rendkívüli apparátust mozgató 
munka kétségkívül a módszertantörténet örökzöld alapműve.

További megerősítést jelentett Renzo Titone személy centrikus nyelvtanítás-törté
nete (Titone, 1968), valamint az a tény, hogy a nyolcvanas évek nyelvpedagógiai 
alapműve (H. H. Stem, 1983) a nyelvtanítás történetét a nyelvpedagógia alaptudományai 
között tartja számon. Ekkortájt kaptam felkérést Szépe György professzor úrtól, hogy 
lexikoncikk formájában készítsek tömör összefoglalást a nyelvtanítás történetéről: ez 
később meg is jelent a Kulturális Kisenciklopédia című lexikonban (Bárdos, 1986).

Közel tíz év kutatómunkáját összegzi Az idegen nyelvek tanításának története és a 
módszerfogalom tartalma című kandidátusi értekezésem (Bárdos, 1986), amelytől már 
egyenes út vezet a nyelvtanítástörténet mint alapozó tárgy kidolgozásához.
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1. 2. Külső körülmények
A nyolcvanas évek végére a Veszprémi Vegyipari Egyetem haladó szemléletű vezetői 
számára világossá vált, hogy csökkenő diáklétszám mellett - nemzetközi hírük dacára 
- nem maradhatnak tovább egykarú, szűk profilú műszaki egyetem: a nyitás a túlélést 
jelentette. 1989 nyarán az a megtiszteltetés ért, hogy az egyetem akkori rektora felkért 
az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, illetve egy modem filológiai kar megszervezé
sére. Azokban az években újfent hódolhattam a művelődéstörténet iránti szenvedélyem
nek: irodalomtörténetet és történelmet is tanítottam a Rutgers Egyetem (New Bruns
wick, New Jersey, USA) magyar mellékszakjának kurzusain, mint Fulbright vendég
tanár. Boldogan vállalkoztam a szak megtervezésére és a tanárképzés beindítására: 
akkor még nem sejthettem, hogy dékánságom alatt 1998-ban majd tizenegy tanszéket 
és nyolc alapszakot sikerül jó és kiváló eredményekkel akkreditáltatni. A még Ameri
kában megtervezett, és 1990-ben először az angol nyelv és irodalom szakban bevezetett 
nyelvpedagógiai tantárgyi hierarchia hatféle szaktárgyat tartalmazott.

7. ábra
Az eredeti VE TK hierarchia (angol nyelvpedagógia)

1. Beszéd-, ének- és mozgástechnika 0 K+2 Gy
2. Az idegen nyelvi tanítási módszerek története 1 K+2 Gy
3. Kortárs idegen nyelvi tanítási módszerek 1 K+2 Gy
4. Tananyagismeret és oktatástechnika 2 K+2 Gy
5. Idegen nyelvi mérés, értékelés és vizsgatechnika 2 K+2 Gy
6. A nyelvtanítás alkalmazott nyelvészeti alapjai 1 K+2 Gy

Szigorlat (7K+12Gy)

1995-ig eszerint a rendszer szerint tanítottunk, de akkortól a Bokros-csomag elvitte a 
Beszéd-, ének- és mozgástechnika című tárgyra szánt pénzt (ezt a tárgyat a Petőfi 
Színház művészei tanították); A nyelvtanítás alkalmazott nyelvészeti alapjai tárgyat 
pedig részletesebb változatokban átadtuk a frissen megalakult Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszéknek. Ennek következtében a nyelvpedagógia szigorlattal végződő stúdiumai 
jelenleg négy tantárgyat ölelnek fel:

2. ábra
VE TK, Angol nyelvpedagógia 1995-töl

1. Az idegen nyelvek tanításának története 2 K+2 Gy
2. Kortárs idegennyelv-tanítás elmélet és gyakorlat 2 K+2 Gy
3. Tantervek tervezése, tananyagismeret, nyelvpedagógia,

(oktatás)technológia 1 K+2 Gy
4. Idegen nyelvi mérés és értékelés 1 K+ 2 Gy

Szigorlat (6 K+8 Gy)
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Ez a négy szaktárgyból álló tantárgyrendszer többszáz diák teljesítményében bizonyí
totta életképességét, hozadéka jelen van nemcsak az elmúlt évek szigorlataiban és 
záróvizsgáiban, hanem minden nyelvpedagógiával kapcsolatos szakdolgozatban és 
diplomamunkában. A gyakorlat mint kritérium továbbra is nagyon fontos a mi szak
mánkban, ugyanakkor a tantárgyé söpört ilyen elrendezése bizonyos általános didakti
kai alapelveknek is eleget tesz. Számomra tantárgyé söpört csak az, amelyben hierar
chia és progresszió van jelen. E tantárgyak hierarchiáját formálisan a kreditálásban 
előfeltételi rend támogatja, a haladást pedig a tantárgyak tartalmának egymásra épülése. 
Ismerjük el, hogy egy egy féléves, de akár két féléves, heti kétórás módszertani kurzus 
csak vulgarizál, nincs idő az elmélyülésre, a skatulyák allegóriákká fújódnak fel: a 
gonosz nyelvtani-fordító, az audiolingvális papagáj vagy Pavlov kutyája, és mindnek 
a legvégén messiásként a kommunikatív nyelvtanítás. Nem egyforma súlyú fogalmakat 
egyenértékűként tárgyalunk, az ismeretanyag fosszilizálódik (például az olvasás típu
sait tanítjuk, de az olvasásmegértés kognitív modelljeit nem) stb. A veszprémi rend
szerben lehet és kell is vitatkozni azon (és persze kutatni is), hogy mi kerüljön be a 
kortárs idegennyelv-tanítás körképébe, hogy milyen nyelvpedagógiai technológiát 
pártolunk a leginkább az ezredfordulón, hogy milyen arányban tanítsunk klasszikus, 
modern vagy esetleg posztmodem tesztelméletet; egy dolog viszont bizonyos: minden 
polémia, minden spekuláció, a kutatási eredmények értelmezése is megalapozatlan, ha 
nem a nyelvtanítás-történet autentikus gyakorlatából indul ki. A nyelvpedagógiai 
tényismeret origója tehát a nyelvtanítás-történet stúdium.

A dolgozat egy negyedénél elérkeztünk oda, hogy az eredendő kérdést: „miért 
tanítunk nyelvtanítás-történetet” most már mindegy, hogy hol, legalábbis tiszteletlen
nek tekintsük. Tiszteletlennek azzal a tudással szemben, amelyet kiművelt emberfők 
sora ezen a szakterületen létrehozott, és amelyet fáradhatatlanul közvetített is. Félő, 
hogy a további vizsgálódás a tiszteletien jelző mellé még másféléket is találhat.

2. A nyelvtanítás-történeti stúdiumok célja és tematikája
Az idegen nyelvek tanításának története - minden sajátossága mellett - szerves része 
az egyetemes neveléstörténetnek és mint ilyen, tartalmazza az idegennyelv-oktatási 
metodika teljes bölcseletét. Tartalmát illetően nem szorítkozik a módszerek történetére, 
hanem a nyelvtanítás fejlődését egy megfelelően tág kultúrtörténeti háttérrel, az elsőd
leges rokontudományok (nyelvészet és pszichológia) eseményeinek tükrében tárgyalja. 
Az eló'adássorozat bemutatja, magyarázza és értékeli azt a tényanyagot, amelynek 
ismeretéről a hallgatóknak majd szóbeli vizsga során kell számot adniuk. Az előadáso
kat kísérő szeminárium arra szolgál, hogy a modem nyelvtanár készségszinten ismerje 
meg a történeti módszereket és ennek a procedurális tudásnak a segítségével azok 
hasznos elemeit munkájában később is alkalmazhassa. így a tanárjelöltek a nyelvtanítás 
történeti tényeit mozgásukban, fejlődésükben, hatásukban és összefüggéseikben szem
lélhetik, miközben - akarva akaratlan - értékítéleteket is formálnak önálló elemzéseik 
eredményeképpen. Nyilvánvaló, hogy a nyelvtanítás-történeti ismeretek indíttatására 
kénytelenek újból és újból átgondolni mindazt, ami a jelenlegi körülmények között a 
nyelvtanítási szakmáról viszonylagos érvényességgel kimondható. A legfontosabb cél 
tehát egy olyan nyelvtanári szemléletnek a kialakítása, amely e műveltség révén 
lehetővé teszi a tudatos döntéseket, biztosítja az önálló fejlődést és megőrzi a nyelvtanár 
nyitottságát és frissességét a továbblépésre.
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Az idegen nyelvek tanításának története, mint a neveléstörténet szerves része, 
kiemelkedő személyiségek munkásságán túlmenően leginkább az iskolatörténetre és a 
tananyagok, tankönyvek elemzésére tud támaszkodni. Kutatási módszerei között a 
történettudományok eljárásaiból ismert, valamint a klasszikus és modem filológiai 
kutatás körében leginkább elismert módszereket használja. A történeti szemléletű 
tudományágak közül általában támaszkodik a művelődéstörténet humán és reál esemé
nyeire (vagyis az irodalomtörténeti tények ugyanolyan fontosak lehetnek mint a tech
nikatörténeti ismeretek), de ennél sokkal szorosabb kapcsolatban áll a nyelvészet és a 
pszichológia történetével, a nyelvtörténettel, a szociológiával és újabban a kommuni
kációval foglalkozó tudományok elméletével és gyakorlatával. Szakszerű művelése 
polihisztorságot igényel, de ez az igény a nyelvpedagógia multidiszciplináris területeit 
kultiváló oktatók és kutatók számára már nem okoz meglepetést.

Az idegen nyelvek tanításának története tehát felölel minden olyan kultúrtörténeti 
tényt - személyek munkásságát, műveket, osztálytermi megoldásokat stb. - amely a 
nyelvtanítással kapcsolatos. Ebből a hatalmas műveltséganyagból, amely százával 
vonultat fel tudósokat, nyelvészeket, nyelvtanárokat és pszichológusokat, vagy tucat
jával címkézhető módszereket, valóban csak a legfontosabb jelenségeket válogatjuk ki: 
olyan módszereket, műveket, személyiségeket, akiknek hatása egyértelműen kitapint
ható az idegen nyelvek tanításának fejlődésében. Ebben a fejlődéstörténetben lineáris 
és ciklikus elemek, egyenletes és ugrásszerű változások éppúgy megfigyelhetők, mint 
az emberi emlékezet által befogadott és megtartott történelem más színterein.

A tananyag elrendezése követi az eredeti előfordulás időrendjét, vagyis az egymás
utániságot, és csak ritka esetekben tárgyal együtt különféle módszereket (például a 
humanisztikus-pszichologizáló módszerek). A módszerek bemutatása kialakulásukkal 
kezdődik, a nyelvészeti, pszichológiai és szociológiai háttér bemutatásával, az alapel
vek magyarázatával és meghatározásával. Az alapelveket többnyire a tipikus osztály- 
termi megoldások bemutatása követi, amely felöleli a teljes módszertani menetet és a 
nyelvpedagógiai technológia alkalmazásait is. Kiterjedhet az elemzés a tipikus tan
anyagok ismertetésére és egyéb fontos kultúrtörténeti jelenségekre is. A módszer 
bemutatása mindenkor az értékeléssel fejeződik be, hatásvizsgálattal, ahol a lehetséges 
pozitív és negatív vonások számbavétele nem a kortárs, hanem a jelenkori megítélés 
szempontjai szerint történik. Amennyiben/cw/m személyiségek bemutatására kerül sor 
akár a módszereken belül vagy kívül, életüknek csak a szakmai történések szerint fontos 
tényeivel foglalkozunk, a nagyobb részt műveik, illetve a bennük foglaltatott elvek 
elemzése adja. Az értékelést a híres személyiségek munkásságának kapcsán is elvégez
zük. A következő két lapon bemutatjuk a tematikát és a már ismert tematikához fűzünk 
kommentárokat.

3. Az idegen nyelvek tanításának kultúrtörténete 
mint propedeutikai tárgy
A propedeutika görög-latin eredetű szó, előkészítő tanulmányt jelent. Valamikor a 
középiskolákban a filozófia tanulmányozásának bevezetésére a lélektan és logika 
tantárgyköreit használták, ma már inkább olyan, felsőoktatásban rendszeresített tárgya
kat tekinthetünk propedeutikai tantárgyaknak, amelyeknek címe rendre a bevezetés 
szóval kezdődik. Ilyen értelemben a címkézhető történeti módszerek, az ismert nyelv
tanítási személyiségek és elgondolásaik szolgálnak bevezetésként a nyelvtanítás mű-
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3. ábra
Az idegen nyelvek tanításának története: tematika

1. Alapfogalmak és az idegen nyelvek tanításának alapvető dilemmái. Fogalmak 
értelmezése: anyanyelv, idegen nyelv, második nyelv, egynyelvűség, két
nyelvűség, többnyelvűség stb. Az idegen nyelvek tanításának alapvető dilemmái 
(például az anyanyelv használata vagy kizárása). Az idegen nyelvi készségek 
leírása és többféle osztályozása. A legismertebb nyelvtanítási módszerek fel
sorolása időrendben. A módszerfogalom hierarchiája: lépés, eljárás, módszer, 
nyelvtanítási elmélet. A módszerek egybevető leírására szolgáló legfontosabb 
jellegzetességek: tizenhárom tulajdonság. (Az alapvető dilemmák, a nyelvi 
tartalom elrendezése és a készségek tanításának mértéke, valamint a tanítási 
stílus világából válogatva.)

2. Technikai fogások és eljárási folyamatok a korai nyelvtanításban. A 
nyelvtanítás története az ókortól a XVIII. század végéig. Korszakok és jelleg
zetességeik. Módszertani fogások és eljárások az olvasás, a kiejtés, az írás, a 
beszéd, a nyelvtan és a fordítás tanításában.

3. A nyelvtani-fordító módszer. A nyelvtani-fordító módszer fogalma és 
elnevezései. A nyelvtani-fordító módszer célrendszere. A nyelvtani-fordító mód
szert jellemző osztályterem. A legfontosabb osztálytermi megoldások. Tipikus 
tankönyvszerkezet a nyelvtani-fordító módszerben. A nyelvtani-fordító módszer 
leghíresebb és leghírhedtebb tankönyvszerzői.

4. A korai nyelvtanítás leghíresebb személyiségei. Ismert személyiségek 
(nyelvészek, tudósok, filozófusok stb.), akiknek voltak nyelvtanítási elkép
zeléseik (például Montaigne és Locke). A korai nyelvtanítás zseniális megújítói: 
Jan Amos Komensky, Claude Marcel, Thomas Prendergast és Francois Gouin.

5. A direkt módszer. A reformmozgalom legfontosabb személyiségei és 
legjelentősebb újítói. Az IPhA nyelvtanulásra vonatkozó cikkelyei és Paul Passy. 
A direkt módszer alapelvei. A direkt módszer legfontosabb technikái és osztály - 
termi megoldásai. A direkt módszer legfontosabb változatai: az eredeti (Berlitz), 
a kétnyelvű (de Sauzé), a kompromisszumos (Palmer) és a fokozatos (Richards) 
direkt módszerek.

6. Egy új tudományág megalapítása: a nyelvpedagógia. A nyelvpedagógiai 
elméletek fejlődése a legkiválóbb szakemberek kezén: Henry Sweet, Otto Jes- 
persen és Harold Palmer.

7. Az olvastató módszer, az intenzív módszer és az audiovizuális módszer. A 
fentnevezett módszerek kialakulása, alapelvei, szaktudományi háttere, osztály
termi megoldásai és értékelése.

8. Az audiolingvális módszer. Az audiolingvális módszer mint nyelvtanítási 
elmélet nyelvészeti, pszichológiai és audiovizuális háttere. Az osztálytermi 
folyamat az audiolingvális módszerben. Az audiolingvális módszer hatása és 
értékelése.

9. A mentalista módszerek. A behaviorista és mentalista megközelítés ellent
mondásai az idegen nyelvek tanításában. Kognitív pszichológia és transzfer-
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matív-generatív nyelvtan. A kognitív műveletekre támaszkodó nyelvtanulás 
alapelvei, gyakorlati megoldásai és egyéb sajátosságai. Hatása és értékelése.

10. Humanisztikus módszerek L: a tanácskozó és a cselekedtető módszer. Az 
egyes módszerek története, kialakulása, alapelvei, legfontosabb osztály termi 
megoldásai stb. A tanácskozó módszer és a cselekedtető módszer jelenlegi 
megítélése.

11. Humanisztikus módszerek IL: szuggesztopédia és a néma módsz.er. Az 
adott módszerek története, kialakulásuk és hatásuk, legfontosabb alapelveik és 
osztálytermi megoldásaik stb. A szuggesztopédia és a néma módszer jelenkori 
megítélése.

12. A kommunikatív nyelvtanítás I. A kommunikáció fogalma. A kommuni
katív megközelítés előtörténete, tudományos háttere, kialakulása, kiemelkedő 
teoretikusai. A nyelvi norma fogalma. A kommunikatív kompetencia foga
lomköre és kialakulása: a kommunikatív kompetencia modelljeinek fejlődése. 
Nyelvtani jelentés és beszédfunkciók. A nyelvtani jelentés és beszédfunkciók 
mint a kommunikatív nyelvtanítás tantervének alapjai: A kommunikatív kurriku- 
lum helye a nyelvtanítás-történet ismert tantervtípusai körében.

13. A kommunikatív nyelvtanítás II. A pragmatika fogalma és jelentősége a 
kommunikatív nyelvtanításban. Beszédműveletek. A kommunikatív nyelvta
nítás osztálytermi gyakorlatának alapelvei. Jellegzetes kommunikatív gyakorla
tok az osztályteremben. A kommunikatív nyelvtanítás kritikája.

14. A legismertebb módszerek egybevető' elemzése. Az egybevető módszer
tani elemzések alapelvei. A módszerek karakterisztikájának legfontosabb 
indexei. A módszerek részletes leírása az alapvető dilemmák, a nyelvi tarta
lom és a nyelvi készségek mértékének tanítása, illetve a tanítás stílusa szerint. 
A legellentmondásosabb módszerek egybevetése és néhány váratlan hason
lóság az idegen nyelvek tanításának történetében. A módszerprofilok grafikai 
szemléltetése.

vészeiének jelen állapotához, bár az adagolás oly tömény, a dózis oly magas, hogy már 
az első harapás is lehet halálos. Azért van ez így, mert ennek az elméleti tisztaságra 
törekvő, de menthetetlenül a mindennapok pragmatikájába merülő diszciplínának a 
története gyakorlatilag azonos a szakma teljes bölcseletével, és így a mindenkori 
nyelvtanár szakmai műveltségének a veleje-gerince. A múlt és jelen ismerete, együtt
látása tudatformáló erő, amely egyben a rálátást is biztosítja. A rálátástól már csak egy 
piciny lépés a belátáson alapuló felismerés, megértés. Az ilyen értelemben képzett 
személynél gyakori látogató a heuréka-élmény, amelynek eredményei a napi tanításba 
beforgathatók. Ugyanakkor egy ilyen történeti stúdium történelmi tapasztalatot nyújt, 
amely bölcsesség mint kritériumrendszer a legkiválóbb értékmérő egy vadonatúj 
módszer erényeinek vagy éppen hátrányainak megítélésében.

Bevezető tárgy azonban az idegen nyelvek tanításának története néhány más szak
mai - ha nem is szűkebb értelemben vett szakmai - jelentésben is. Vannak olyan
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hallgatók, akik rendkívül szerény történelmi ismeretekkel érkeznek az egyetemre, 
műveltségképük annyira hiányos, hogy még a századok beazonosítása is problémát 
okoz. Ébrentartó, gyógyító és romeltakarító hatású tehát egy olyan visszapillantás, 
amely feleleveníti a feledésbe merülő időbeliséget egy konkrét művelődéstörténeti 
háttérrel.

Minthogy ez a tantárgy mindvégig támaszkodik a rokon és kritikai tudományágak 
eredményeire, a nyelvtanítás történetének felidézése bizonyos áttételekkel a nyelvészet 
és a pszichológia történetének felelevenítését is jelenti. Az a tárgyalásmód, amely az 
egyes módszerek vagy kiemelkedő személyiségek nyelvtanítási jellegzetességeinek 
bemutatásakor mind a nyelvészeti, mind a pszichológiai világképet alkalmanként de 
tételesen számbaveszi, egy propedeutikai tantárgy bármikor legfontosabb céljának 
eléréséhez teremti meg a szükséges feltételeket: ez pedig az alapfogalmak tisztázása.

Bevezető tárgy a nyelvtanítás-történet nyelvi szempontból is, hiszen ilyen tömény
ségben először találkoznak a hallgatók a nyelvpedagógia szókincsével. Külön tanul
mányt érdemelne, hogy van-e a nyelvpedagógiának saját szókincse, az mindenesetre 
kétségtelen tény, hogy a nyelvészeti, alkalmazott nyelvészeti, pedagógiai, illetve szű- 
kebb értelemben vett didaktikai szókincs halmaza többszörösen nagyobb, mint a 
nyelvpedagógiára immanens módon jellemző, saját maga által létrehozott szakszó
kincs. Többszáz diák sajátította már el ezt a nyelvezetet Veszprémben, így mind az 
előadások, mind a szaknyelvtanulás, mind a vizsgázás és vizsgáztatás szempontjából 
nem árt világosan látni, hogy a nyelvtanítás-történetre mint tananyagra a következő 
kategóriák a leginkább jellemzőek.

4. A nyelvtanítás-történet mint tananyag legfontosabb 
tartalmi alkotóelemei, kategóriái
Különösen a nyilvános szóbeli vizsgák résztvevői számára válhatott világossá, hogy a 
naponta többször is ismétlődő százhúsz-százötven kérdés „műfaja szerint” a következő 
kategóriákba sorolható: fogalmak meghatározása és/vagy magyarázata; folyamatok 
alkotóelemeinek felsorolása; történeti-filológiai tények megnevezése (személyek, mű
vek, dokumentumok) és végül a leírások vagy történetek (például milyen az osztályte
rem a szuggesztopédiában, hogyan fedezte fel Gouin az igecentrikusságot stb.). A 
műfajok egymásutánisága jelen esetben egyben fontossági és gyakorisági sorrend is: a 
fogalmak és azok értettségének szintje a döntő az osztályzatban, második helyre szorul 
a nyelvileg is látványosan előadott filológiai pontosság, s csak a legritkább esetekben 
kerül sor a kérdések között a negyedik kategóriára, amelyeket „sztoriknak” is nevez
hetnénk. (Erre a jelenségre bizonyos fokig a szóbeli vizsga szerkezete is magyarázat: 
a jelölt maga választja ki kedvencét a tizenhárom-tizennégy tétel közül, amelynek 
részletes és pontos előadása jogosítja fel arra, hogy a vizsgáztató a teljes tananyagból 
a fenti kategorizálás szerint főként az első három típusban kérdezzen. Bár ezek a 
nyilvános vizsgák tetemes időt emésztenek fel, lehetővé teszik azt, hogy a hallgatók 
pontosan tudják mire számíthatnak, és emellett perifériálisán még egy kis vizsgatech
nikát is elsajátíthatnak, amelyre majd nagy szükségük lesz. A közérthetőség kedvéért 
hozzá kell tennem azt is, hogy ismerek olyan magyar egyetemet, ahol a harmadéves 
tanárszakos hallgatónak még nem volt szóbeli vizsgája: vajon milyen performatív 
készségeket képes kialakítani az ilyen „tanárkímélő” megoldás, mire támaszkodik majd 
a tanárjelölt a szempárok első kereszttüzében?) Bár a vizsga menetében rendkívül sok
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kérdés hangzik el, amely a folyamatok megértésére, az összefüggések felismerésére 
irányul, a tananyag, nomenklatúra jelleggel, mégiscsak begyömöszölhető a fent említett 
négy (műfaji) kategóriába. A jobb megértés kedvéért néhány példával szolgálunk.

4.7. Fogalmak
A fogalmak reprodukálása esetén meghatározást kell adni, és esetleges magyarázatokat 
példákkal. Vannak azonban egyszerű fogalmak, amelyek egy jelenséget írnak le vi
szonylag könnyen körülírható módon, és vannak egész fogalomrendszerek, amelyek
nek a magyarázata már meglehetősen összetett dolog. Véletlenszerű válogatásban 
egy-két példa az egy szerű fogalmakra'.

- rotáció (memorizálást szolgáló beszédgyakorlat az intenzív módszerben, amely
ben a gyakorlási kör befejeztével a kezdés, az első mondat joga mindig egy diákkal 
arrébb mozdul);

- rituális placébó (Lozanov terminológiája az eredeti szuggesztopédia jóga-légzé
séről, miszerint bármely más eredendő ötlet is jó, ha elég érdekes ahhoz, hogy 
elterelje a figyelmet a stressz fő forrásáról, és így deszuggeszcióhoz és re- 
laxáláshoz vezessen);

- inkubációs szakasz (Harold Palmer terminológiája [más elnevezése szerint 
passzív asszimiláció], a nyelvtanulásnak az a jellegzetes kezdő szakasza, amikor 
a tanuló még nem kíván megszólalni, és ezért nem is kell kényszeríteni erre);

- mim-mem (mozaikszó: mimicry and memorization; utánzás és memóriafejlesztés, 
a korai audiolingvális módszer gúnyneve);

- sensit (mozaikszó: sentences in situations; a Richards-féle fokozatos direkt mód
szer jellegzetességének megjelölésére: a mondatokat strukturális fokozatosság 
szerint szituációkban tanították.);

- pattern drill (a tipikus szerkezetek nyelvtani drillezése, a megfelelő nyelvi visel
kedés kialakítása céljából; azért nevezik pattem drill-nek, mert nem minden 
szerkezetet, hanem az adott nyelvre leginkább jellemző szerkezeteket gyakorol
tatták audio-aktív-komparatív nyelvi laborokban) stb.

Az úgynevezett összetett fogalmak, vagy komplex fogalmak ismertetésénél a fenti
eknél részletesebb és gyakran nehezebb meghatározásokról van szó, hiszen a legtöbb 
ilyen komplex fogalom az absztrakció meglehetősen magas fokát tükrözi. Véletlensze
rű felsorolásban néhány ilyen fogalom:

- kommunikatív kompetencia. A két, három és négy komponensű kompetencia-mo- 
delleket nemcsak ismertetni kell, hanem összetevőiket magyarázni is a megfelelő 
nyelvészeti fogalmak segítségével. Például a kommunikatív kompetencia össze
tevői: nyelvi kompetencia (accuracy és fluency: nyelvhelyesség és beszédfolya
matosság); szociolingvisztikai kompetencia (a nyelvi norma elérése a nyelvi 
pontosság és a szociális érzékenység megfelelő kritériumainak betartásával: ac
ceptability és appropriacy); a beszéd- és szövegalkotás folyamatosságának kom
petenciája (szövegkohézió és szövegkoherencia a diskurzusban); stratégiai kom
petencia (elkerülési, elhárítási technikák azokra az esetekre, amikor hibáztunk 
vagy várhatóan hibáznánk az első három komponens makulátlan betartásában);

- a módszerfogalom hierarchiája. Ebben a lépés, eljárás, módszer, nyelvtanítási 
elmélet hierarchikus fogalmait kell elmagyarázni megfelelő komponensekkel (pl. 
nyelvtanítási elméletek felsorolása: a direkt módszer: fonetika és asszociatív
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pszichológia; audiolingvális módszer: strukturalizmus és behaviorizmus; a kog- 
nitív-mentalista módszerek: transzformatív-generatív nyelvészet és kognitív pszi
chológia; a kommunikatív nyelvtanítás: makrolingvisztika és szociálpszichológia 
stb.);

- Krashen hipotézisei. Nemcsak fel kell sorolni az öt hipotézist, hanem el is kell 
magyarázni mibenlétüket: tanulás és elsajátítás; természetes nyelvelsajátítási 
sorrendek; a monitor-modell; a nyelvelsajátítás-nyelvtanulás számára ideális szin
tű tananyag meghatározottsága (comprehensible input); az érzelmi szűrő a nyelv
tanulásban: a motiváció, az önbizalom vagy annak ellentéte a nyelvelsajátításban

' stb.
Új fent hangsúlyozni kívánom, hogy az egyszerű, illetve összetett fogalmak kiraga

dása esetleges e felsorolásban, és nem fontossági sorrend.

4.2. Felsorolások
Listáknak is nevezhetnénk azokat a felsorolásokat, amelyekben az egymásutániság is 
kötött. A legtöbb ilyen felsorolás két-, három-, négy-, öttagú, ebben a tananyagban a 
számonkért listák közül a leghosszabb az a bizonyos tizenhárom index, amelynek 
segítségével legjobban leírhatjuk az egyes módszerek jellegzetes vonásait. A felsoro
lásokban értelmezni kell az egyes komponenseket, és azt is meg kell magyarázni, hogy 
miért éppen úgy természetes a sorrend, ahogy tárgyaltuk. Néhány példa a felsorolá
sokra:

- a nyelvtanulás/nyelvtanítás szintjei, avagy Henry Sweet progresszív módszere 
(mechanikus kezdőszakasz; struktúrákra koncentráló nyelvtani szakasz; szókincs
bővítő és idiomatikus szakasz; irodalmi tanulmányok; nyelvtörténeti tanulmá
nyok);

- a módszertani lépések sorrendje az egyes módszerekben (például tanácskozó 
módszer: beruházás és reflexió; audiolingvális módszer: bemutatás, ismétlés, 
gyakorlás, memorizálás és megerősítés; stb., stb.);

- a direkt módszer változatai (eredeti, bilingvis, kompromisszumos, fokozatos);
- a kommunikatív osztálytermi munka alapelvei (Keith Morrow öt intelme a kom

munikatív nyelvtanár számára) stb.

4. 3. Nevek, tények, adatok
Minthogy történeti-filológiai jellegű tárgyról van szó, kívánatos, hogy a tanárjelöltek 
négy ven-ötven nyelvészt, pszichológust, nyelvtanárt név szerint is ismerjenek, és ezek 
közül mintegy huszonöt-harmincnak a főművét is. Ehhez az ismerethalmazhoz tartozik 
olyan adatok felidézése is, mint egyes szervezetek, dokumentumok stb. neve. Például 
az IPhA, a Coleman-jelentés, valamint különféle betűszavak, mint például LAD, DÓR, 
ESP, CALL, TPR, CLL stb. A szerzők és művek fontosságának érzékeltetésére néhány 
név és cím az egyes korszakokból: Comenius: Orbis Sensualium Pictus; Gouin: The 
Art of Teaching and Learning Languages; Henry Sweet: The Practical Study of 
Languages; Harold Palmer: The Scientific Study and Teaching of Languages; Bloom
field: Language; Skinner: Verbal Behavior; Chomsky: Syntactic Structures; Lado: 
Linguistics Across Cultures; Wilkins: Notional Syllabuses; stb.
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4.4. Leírások, történetek és egyéb narratívak
Az ilyen leírások és elbeszélések is fontosak lehetnek, hiszen a hallgatók egy jelentős 
része ugyan éveket töltött osztálytermekben, de soha sem gondolt az osztálytermi 
munka tanári lehetőségeire. Ebbe a csoportba tartoznak például:

- az osztálytermi munka leírása a tanácskozó módszerben;
- az osztályterem berendezései és térformái például a nyelvtani-fordító módszer

ben, a szuggesztopédiában, a néma módszerben stb.;
- hogyan ismerte fel Gouin az igecentrikusságot a nyelvtanulásban;
- hogyan nézett ki és miként működött Prendergast labirintusa és a mintamondatok 

(evolutions) generálása;
- milyen volt a nyelvtanítás az ókorban;
- az emberi agy és a lateralizáció;
- hogy nézett ki és miként működött a világ mindenkori legsikeresebb nyelvkönyve, 

Comenius Orbis Sensualium Pictus című munkája stb., stb.
Nem lepne meg, ha ezen a ponton a nyájas olvasóból már egész sokkhatást váltana 

ki e tényekből álló sok háncs, szilánk, zúzalék, ez azonban csak a látszat: az „in vitro” 
elemzéshez szükségem volt a tényanyag véletlenszerű kezelésére. „In vivo” helyzetek
ben azonban ezeket a tényeket össze kell rakni, összefüggéseiben kell látni azon 
egyszerű kritérium alapján, hogy a szakembert épp az különbözteti meg a laikustól, 
hogy sejtések, spekulációk, manipulációk helyett a pontos tényekre alapozva fejti ki 
véleményét. Ehhez szolgáltat mintát a nyelvtanítás-történet tárgyalása, amely hozzá is 
szoktatja a jelölteket ahhoz, hogy ne beszéljenek össze-vissza a levegőbe; hogy amit 
mondanak, azt értsék is, és minden szakmai megállapításukat legyenek képesek tények
kel alátámasztani.

5. A nyelvtanítás-történet azonnal hasznosítható erényei 
Azokat a jelenségeket sorolom ide, amelyek közvetlenül hozzájárulnak egy pozitív 
nyelvtanári szemlélet kialakításához. Ezen jelenségek között a leggyakoribbak az 
analógiák, illetve az analógián felismerések, a belső törvényszerűségek megis
merésének megvilágosító ereje, a tanári intuíció tisztelete és becsülése, valamint 
néhány olyan, a nyelvtanítás egész korszakait felölelő tabló, amely a fejlődés menetéről 
vesz mintát, és bizonyos általánosításokig is eljut. A fenti sorok esetleges misztikumát, 
homályát hadd oszlassam el néhány példával.

Gouin az igecentrikusság felfedezésének melléktermékeként jutott el egy cselekvé
ses, aktív fizikai mozgást is felhasználó nyelvtanítási módszerig. Sejtését nem tudta 
expressis verbis megfogalmazni, hogy tudniillik a fizikai mozgás segíti a memorizálást 
(erre még egy-két évtizedet várni kellett), mégis támaszkodott erre a megsejtésére. Az 
már a nyelvtanulás-történetet tanulmányozó hallgató kiváltsága, hogy megfigyelje, 
hogy milyen pontos leírásokat volt képes a tevékenységben való tanulásról adni 
Vigotszkij vagy Leontyev, és hogy az amerikai Asher felismerése (a cselekedtető 
módszer) valójában analógia, még a Postovsky-féle változattal is (DOR: Delayed Oral 
Response). Ahhoz már bizonyos összefüggések megvilágosító ereje is szükséges, hogy 
a nyelvtanítás-történet tényei által pallérozott ifjú elme rájöjjön arra, hogy az egyetlen 
zseniális gondolatra épülő Gouin-módszer (a gyakorlatban egy szóbeli fordításon 
alapuló dramatizálás) sikertelenségre volt kárhoztatva a befoghatatlanul nagy és nem 
szelektált szókincs miatt, mert az emészthetetlen volt a memóriakapacitás számára; és
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persze azért is, mert Gouin ezenkívül más kötőanyagot, más készségeket, más mód
szertani megoldásokat nem használt. Hasonlóképpen korlátozott volt Asher és Pos- 
tovsky cselekedtető módszere is, amely ugyan a szerepcserék ügyes változtatgatásával 
minden tanulót megmozgatott, de a nyelvi korlátozottság (az imperativus kizárólagos 
használata) és a parancsolgatáshoz való monoton ragaszkodás magasabb szinteken már 
csak akadály, minthogy egy ilyen nyelvi idomítás és annak memorizálása nem minden. 
Azon a nyomon viszont elindulhatna a jelen szépreményű ifjú metodikusa, hogy miként 
lehet megalkotni egy olyan módszert, amely a cselekedtetés és dramatizálás erényeit 
felhasználva képes feledtetni a múlt és jelen évszázad kudarcait, hogy a következő 
évezredben egy sikeres változatot hozzon létre (egyébként a kommunikatív nyelvtaní
táson belül találkozunk hasonlókkal, amely osztály termi megoldásokat bízvást nevez
hetnénk cselekedtető kommunikatív gyakorlatoknak, bár ezek még egységes módszer
ré, nyelvtanítási elméletté nem álltak össze).

A belső összefüggések megvilágosító ereje sorol egymás mellé néhány úgynevezett 
humanisztikus módszert is, hiszen Curran teológiai színezetű kliens-terápiája vagy 
Lozanov pszichológiai, pszichiátriai és neuropszichológiai trükkjei egyaránt a szemé
lyiségkímélő mentális kertművészet örökbecsű alkotásai. Varázslatuk hatására elfelejt
jük, hogy a humanisztikus módszerek egyikének sincs nyelvi, nyelvészeti képe arról, 
hogy milyen folyamatot celebrálnak. Megint csak a jövő évezred metodikusainak való 
feladat, hogy a pszichiátriai kezelések simogató megoldásait kiszabadítsák a kisműhe- 
lyek fogságából és valahogy behelyezzék olyan nagy módszerek világába, amelyekből 
gyakran még az átlagos tapintat és tolerancia is hiányzik.

A nyelvtanítástörténet során az egyes pontokon meglehetősen átfogó képeket nyújt
hatunk: ilyen például a nyelvtanulási célok, célrendszerek változása, a többnyelvűség, 
illetve a helyi nyelvek majd a nemzeti nyelvek tükrében a középkorban és az újkorban. 
Ezek az összefüggésrendszerek időnként több évszázad fejlődését képesek megragadni, 
ezért neveztem őket egyhelyütt tablóknak.

Magának a nyelvtanításnak a történeti fejlődése is megjelenhet előttünk vizuálisan, 
„tengerek” és „szökőár” képében: az első ilyen nagy „szökőár” a nyelvtani-fordító és 
direkt módszer összecsapása, a második az audiolingvális és mentális módszereké, 
közöttük a kisebb, de gyakran kiegyensúlyozottabb módszerek a megnyugvás szigetei. 
Hatalmas szökőárként indult a kommunikatív nyelvtanítás is, az ezredforduló ragyogó 
pillanatában itt csücsülünk a hullám tetején, néha mintha minden eltűnne (napfogyat
kozás?), semmi sem moccan: vagy a tenger vonult vissza, vagy elfogyott a szárazföld. 
Ebből a nézőpontból szemlélvén csak egyetlen szerencsétlen hajótörött vergődik a 
tengeren, trikóján még nem mosódott el a felirat: nyelvtanítás. Közelében lakatlan 
sziget, rajta buja növényzet: a nyelvpedagógia tiszta ideái. A mélyben nyelvtanok, leíró 
és történeti nyelvészet, kísérleti fonetika, általános és alkalmazott nyelvészet, kísérleti 
lélektan, behaviorizmus, kognitív pszichológia, alkalmazott lélektan, szociológia, ne
velésszociológia, kommunikáció és informatikai tudományok Saragasso tengere. A 
szegény hajótörött alá-alámerül - aquis submersus -, majd újra meg újra felbukkan, de 
a hullámokon át csalóka közelségben integető nyelvpedagógia szigetének tiszta homok
ját, hűsítő pálmáit soha nem érheti el. Fluctuat nec mergitur...
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4. ábra
Korszakok, nyelvtanítási célok és nyelvek a XVIII. századig

Célok —
Célok száma \

TÁRSADALMI 
CÉL

MŰVÉSZETI 
CÉL

TUDOMÁNYOS 
CÉL

KORSZAKOK
pl. pl- Pl.

NYELVEK \ Kommunikáció Irodalom Iskolai
ókori \6 GÖRÖG GÖRÖG GÖRÖG

ÓKORmodern LATIN LATIN LATIN
ókori 3 latin LATIN latin

KÖZÉPKORmodern 0 0 0

ókori 5 latin LATIN LATIN(GÖRÖG) RENESZÁNSZ
modern HELYI HELYI (francia) 0

ókori 4 0 0 LATIN

XVI-XVIII. sz.
modern NEMZETI 

(francia, olasz)
helyi

NEMZETI
MODERN

0

6. A nyelvpedagógia bevezetésének aktualitása
Javasolhatnánk a tantárgy bevezetését azért is, mert a Veszprémi Egyetem Tanárképző 
Kara tízéves, és ebben az évtizedben a nyelvtanítástörténet oktatása sikeres volt, a 
gyakorlatban is bevált. Sokkal inkább ajánljuk azonban a tantárgy bevezetését azért, 
hogy a nyelvtanár-képzéssel foglakozó intézmények ne egysíkú, vegyes, szőkébb 
értelemben vett metodikai képzést nyújtsanak, hanem egy olyan szaktárgyi rendszert 
építsenek fel, amely a nyelvpedagógia témaköreiben képes a hierarchia és a progresszió 
kritériumainak megfelelni. Ennek a rendszernek alapja, fundamentuma az idegen 
nyelvek tanításának története.

Javasoljuk továbbá a tantárgy bevezetését azért is, mert a híres (és hírhedt) 111. 
rendelet óraszámaiban ezt lehetővé teszi, viszont éppen a tantárgy-pedagógiák tartalmát 
illetően enyhén szólva bizonytalan. (Ez nem meglepő, hiszen a természettudományok 
például nem hoztak létre ilyen átfogó, alkalmazott didaktikai rendszereket, pedig 
minden háttéranyag rendelkezésükre áll ehhez; például a fizika, a matematika és a 
kémia ismert kultúrtörténetei. Hasonlóképpen fatális tévedés a magyar nyelv és iroda
lom tárgyak nyelvpedagógiája helyett irodalmi elemzések módszertanára szőkíteni az 
egyébként gazdag, de feltáratlan lehetőségeket). Várható, hogy egy ilyen tantárgy-rend
szer megléte a modern filológiai tanárképzés akkreditálhatóságának kritériumává 
válik.

A Veszprémi Egyetemen 1999 őszétől induló doktori program mind az oktatásban, 
mind a kutatásban felöleli a nyelvpedagógia minden lényeges tudományterületét (az 
idegen nyelvek tanításának történetét is), amelyeket már eddig is igyekeztünk jegyze
tekbe foglalni (például Bárdos, 1992; Hock, 1993), vagy éppen tudományos fokozat
szerzéseken bemutatott müvekkel (Kurtán, 1994, Poor, 1995) megragadni. Reménysé
geink szerint a Nemzeti Tankönyvkiadó ezeknek a munkáknak a szellemi utódait 
hamarosan nyelvpedagógiai tankönyvsorozatban adja közre.
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Befejezés
A keretes elbeszélések régi fogásával élve most visszatérek a nyitóképhez, és megpró
bálom minősíteni az „ugyan miért tanítotok nyelvtanítás-történetet Veszprémben?” 
kérdést. Az intonáció lehetett szánakozó, csipkelődő, tiszteletlen, akár tudatlan is, de 
lehetett egyszerűen csak kíváncsi. Bennem ez az utóbbi érzés munkál, amikor megkér
dezem: miként lehetséges az, hogy Magyarországon még van olyan felsőfokú nyelvta
nár-képzés (akár főiskolai, akár egyetemi), ahol még mindig nem vezették he a nyelv
tanítás-történetet, mint alapozó tárgyat?
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