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Az angol mint lingua franca 
az oktatásban 

Problémák és perspektívák

A problémát, úgy tűnik, az okozza, hogy az angolnak vannak anyanyelvi 
beszélői. Ez a helyzet ugyanis nagyon gyakran azt a (téves) benyomást kelti, 
hogy a globális kommunikációs közösségek az angol anyanyelvű kultúrák 
egyfajta meghosszabbításai. Pedig nem azok! (Haberland 1989, 935. o.)1

1. Bevezetés
Az angol a mai világ legelterjedtebb és legszélesebb körben használt nyelve. Becslések 
szerint mintegy 700 millió ember beszéli valamilyen formában és szinten (Haberland 
1989). Az angolnak nemcsak számos nemzeti változata létezik, hanem évtizedek óta 
nemzetközi nyelvként is egyre nagyobb teret nyer, többek között a tudományos és az 
üzleti kommunikációban, a diplomáciában és a turizmusban. Ugyanez a tendencia 
figyelhető' meg egy olyan új kommunikációs területen, amely a ma felnövekvő' nemze
dékek számára már a hétköznapokat jelenti: az Internet- és e-mail kommunikáció 
majdnem kizárólagos munkanyelve is az angol.

Randolph Quirk szerint az angol nem anyanyelvi beszéló'inek száma ma már 
meghaladja az anyanyelviek számát (Firth 1996). Angol anyanyelvi beszélő'jelenléte 
nélkül zajlik le kb. 80%-a azoknak az interakcióknak, amelyekben az angol mint idegen 
vagy második nyelv tölti be a kommunikációs közvetítő' szerepet (Beneke 1991). 
Mindezek alapján a nyelvtanulónak igen nagy esélye van arra, hogy a tanóra keretein 
kívülre kerülve, az angol nyelvnek nem anyanyelvi változatával találja szembe magát.2

Németországban végzett felmérésekből kiderül (Solmecke 1979, Schröder és Macht 
1983), hogy a nyelvtanulók nagyon is tudatában vannak annak a különleges szerepnek, 
amelyet az angol nyelv a mai világban betölt. A legtöbb megkérdezett nyelvtanulónak, 
még az angol tanárszakos és bölcsész hallgatóknak sem célja a célnyelvi kultúrával való 
azonosulás és egy adott angol beszédközösségbe való integráció. Az angolt elsó'sorban 
nemzetközi lingua francának tekintik, amelyet eszközként használva számos más nyelv 
anyanyelvi beszéló'ivel kapcsolatba léphetnek. Lingua francának nevezzük azt a (min
den résztvevő' számára idegen) nyelvet, amelyet érintkezési nyelvnek választottak olyan 
kommunikációs felek, akiknek nem azonos az anyanyelvűk, és nem rendelkeznek közös 
(nemzeti) kultúrával (Firth 1996). Bár hasonló magyar kutatásról nincs tudomásom, ez 
a beállítódás még inkább feltételezhető' (és hasznos lehet) egy olyan kis és „elszigetelt” 
nyelv beszéló'i számára, mint a magyar.

Ez a tanulmány arra keres válaszokat, milyen speciális feladatok elé állítja a 
nyelvtanítást az angol nyelv fent ábrázolt különleges helyzete.
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2. A NAT nyelvi követelményrendszere
A Nemzeti Alaptanterv az „Élő idegen nyelv” műveltségi terület keretein belül csupán 
általános modellt kíván nyújtani az idegen nyelvek tanításához. Célja, hogy a tanulókat 
a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításában segítse, és egyben megismertesse őket egy 
másik kultúra sajátos értékeivel. Mindezt az Európához és a nagyvilághoz való kap
csolódás, a globalizáció iránti érzékenység elősegítése érdekében teszi (NAT 1995).

Arra a kérdésre azonban, hogy mik azok a „gyakorlati nyelvi készségek”, amelyeket 
alapul véve az iskolák a konkrét idegen nyelvek követelményrendszerét kidolgozzák, 
a NAT nem ad egyértelmű választ. Bár általános Modellt kíván nyújtani az idegennyelv
oktatás számára, nem nevez meg olyan általános (nyelvi) készségeket, nem utal egy 
olyan általános interkulturális kommunikációs kompetenciára, amelynek fejlesztése 
valóban hozzájárulhatna ahhoz, hogy a felnövekvő generációk „magyarként Európa 
polgárai lehessenek”. Ehelyett konkrét nyelvek konkrét nyelvi funkcióival és szerke
zeteivel tölti ki a nyelvoktatás követelményrendszerének tartalmát. A nyelvtanuló 
számára hallgatólagosan egy nemzeti nyelv, pontosabban egy nemzeti standard, elsa
játítását tűzi ki célul. Még a megnevezett beszédszándékok és témakörök is az interkul
turális kommunikációnak csak egyetlen fajtájára, az anyanyelvi- és a nem anyanyelvi 
beszélő közti kommunikációra (EFL kommunikáció) utalnak: a cél azoknak a készsé
geknek a fejlesztése, amelyek segítségével a nyelvtanuló ezekkel a helyzetekkel meg
birkózik. A nyelvóra továbbá azt követeli meg a tanulótól, hogy egyre jobban megkö
zelítse a célnyelvi viselkedési módot, legyen az kiejtés, nyelvi helyesség, idiomatikus 
nyelvhasználat, vagy olyan pragmatikai jelenségek, mint a nyelvi udvariasság.

Ezzel a Magyar Nemzeti Alaptanterv és az arra épülő helyi iskolai tantervek 
követelményrendszere azonban sajnos nem felel meg azoknak a követelményeknek, 
amelyeket az angol nyelv fent ábrázolt különleges szerepe és a nyelvtanulók ebből 
fakadó gyakorlati igény és sajátos motivációja támaszt az angol nyelvoktatással szem
ben.

3. A nyelv mint identifikációs, illetve kommunikációs 
eszköz
Ez a probléma persze nemcsak a magyar tantervekben jelentkezik, hanem a humanista 
oktatáselmélet és a humboldti nyelvelmélet által gyakorolt befolyás eredményeként 
szerte Európában jelen van a modern nyelvek oktatásában. A humboldti hagyomány 
szerint a nyelv a kulturális identitás megnyilvánulása, így egy idegen nyelv tanulása 
második szocializáció egy másik kultúrában. A fent leírt identifikációs tendenciák 
ebből a felfogásból erednek (Hüllen 1992).

Ez az oktatási szemlélet azonban egy nagyon fontos tényezőt figyelmen kívül hagy: 
egy nyelvnek nemcsak identifikációs, hanem kommunikációs funkciója is van (Hüllen 
1992). Ennek a két funkciónak relatív súlya számos külső körülménytől (gazdasági, 
politikai, történelmi körülmények), valamint a nyelvtanulók motivációjától függően3 
az egyes nyelvek esetében eltérő. Ezek a tényezők jelentősen befolyásolják a célként 
kitűzendő nyelvi normát és a fejlesztendő készségeket, ami az ellen szól, hogy didak
tikailag egy kalap alá vegyük a modern nyelveket.

Az angol nyelv esetében - a fent ábrázolt helyzetből kiindulva - kicsi a valószínű
sége annak, hogy a nyelvtanuló elsősorban integrativ motivációval tanulja. Az angol 
nyelv kizárólag nemzeti identifikációs nyelvként való oktatása ezért hamis képet nyújt
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az angol nyelv mai állapotáról. Sok nyelvtanuló abban a hitben él, hogy az angol nyelvet 
tanulja, és egyáltalán nincs tisztában azzal a nyelvi sokféleséggel, amely a nyelvórán 
kívül várja.4 Az angol nyelvoktatás továbbá teljesen magára hagyja a nyelvtanulót az 
olyan készségek elsajátításában, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy 
sikeresen megküzdhessen a lingua franca kommunikáció színes kavalkádjával. Ha 
természetesnek vesszük, hogy az idegen nyelvi (EFL) kommunikációs kompetencia 
fejlesztése a nyelvtanítás feladata, nem várhatjuk el, hogy a lingua franca kommuni
kációs kompetencia magától kifejlődik a tanulóban. „A lingua franca must be taught 
as such” (Hüllen 1982).

4. A lingua franca mint oktatási cél
A fent elmondottakból következik, hogy az angol nyelvoktatás tanterveit módosítanunk 
kell ahhoz, hogy a nyelvtanulóinkat valóban fel tudjuk készíteni a globalizáció által 
támasztott kommunikációs feladatokra. Ahhoz, hogy az angolt lingua francaként 
oktathassuk, legalábbis három alapvető kérdést kell tisztáznunk: 1) Milyen nyelvi 
normát tűzzünk ki célul? 2) Milyen készségek elsajátítására van a nyelvtanulónak 
szüksége? 3) Milyen mércével mérjük a tanulás sikerességét? A következőkben erre a 
három kérdésre igyekszem választ adni.

4.7. A célnyelvi norma
A tanítható nyelvi változatot illetően elméletileg három megoldás lehetséges:

1 ) (továbbra is) egy anyanyelvi változatot tanítunk,
2) lingua franca angolt tanítunk,
3) több változatot tanítunk.

4.1.1. Célnyelv = egy anyanyelvi változat
Mint már fent említettem, az angol nyelvoktatásban a tanított nyelvi forma hallgatóla
gosan egy standard nemzeti változat: Európában és így Magyarországon is, ez általában 
a brit angol. A világ más részein, mindenekelőtt Ázsiában azonban az amerikai angol 
tölti be a célnyelv szerepét. Az, hogy hol melyik nemzeti angol „kívánatos”, elsősorban 
történelmi hagyományokon alapul, és nem tudatos nyelvpolitikai döntés eredménye.

Az a széles körben elterjedt elképzelés, hogy a standard brit angol tanítása kellő
képpen felkészíti a nyelvtanulót az angol mint nemzetközi nyelv használatára, azon 
alapul, hogy a művelt anyanyelvi beszélők által használt standard angol változatok 
nyelvtana nem tér el jelentősen egymástól. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, 
hogy a nyelv használatának szociolingvisztikai szabályai és a kommunikációs viselke
dés adott formáinak tulajdonított társadalmi jelentés a különböző angol nyelvű orszá
gokban igencsak eltérő (Knapp 1987, Kasper 1994). A kommunikációs kompetencia 
ezen területei sem maradhatnak ki a tananyagból. Ha azonban feltételezzük, hogy a 
nyelvoktatás itt is sikeresen funkcionál, problémás helyzetbe hozhatjuk a nyelvtanulót 
már abban az esetben is, ha egy, nem az éppen tanult nemzeti angol anyanyelvi 
beszélőjével találja szemben magát. Meg bonyolultabb azonban egy lingua franca 
szituáció: tegyük fel, hogy egy magyar, aki brit angolt tanult, és egy japán, aki amerikai 
angolt tanult, találkozik egymással. Mindketten jó nyelvtanulók voltak, és igyekeztek 
megfelelni az eléjük állított követelményeknek. Az valószínűleg eszükbe se jut, hogy 
partnerük egy másik nemzeti angolt tanulhatott. Ha mégis észreveszik, többnyire csak



Az angol mint lingua franca az oktatásban 27

a kiejtés és a szókincs területén várnak eltéréseket - ez az, amiről esetleg a nyelvóra 
keretein belül szó esett. A kérdés az, milyen nyelvi normát igyekszik követni a két 
kommunikációs fél? A viszonylag jó nyelvtudás ellenére valószínűleg mindenképpen 
valamennyire a saját anyanyelvűk és kultúrájuk szabályait követik, mert, mint tudjuk, 
a „near native-like competence” [vagyis az anyanyelvit megközelítő nyelvtudás] is elég 
ritkán elért szint. Ha viszont emellett még két különböző angol nyelvi normának is 
igyekeznek megfelelni, legalábbis kezdeti zavar, de számottevő félreértések is várha
tóak.5 Ilyen esetben egy meglehetősen idiomatikus angol használata egyenesen disz- 
funkcionális lehet a nyelvtanulók között (Knapp 1990).

Egyáltalán nem magától értetődő azonban, hogy a lingua franca kommunikációban 
a formai kód és a nyelvhasználat szabályai egy adott angol nyelvű közösség szabályait 
követik (Knapp 1987). Elképzelhető olyan helyzet, amelyben a kommunikációs part
nerek célnyelvi normára való törekvése kezdettől fogva nem motivált. Ezen a vélemé
nyen van Haberland is: „Amikor egy norvég az angolt választja arra, hogy egy japánnal 
kommunikáljon, nem arra törekszik, hogy ezt a kommunkációt egy anglofón kultúra 
szövetén átszűrje. Egyszerűen az angol a legkényelmesebb nyelv erre a célra” (Haber
land 1989).6

Ez azonban azt jelentheti, hogy a partnerek funkcionális céloktól és egy esetleg „mi, 
nem anyanyelvi beszélők” in-group [vagyis „csoporton belüli”] érzésétől vezérelve 
többé-kevésbé tudatosan elhatárolják magukat a számukra idegen vagy nehézséget 
jelentő normáktól és kreatívan saját maguk teremtik meg az érvényes szabályokat. Ezen 
folyamat során idioszinkratikus képződmények jöhetnek létre. A nyelvtanulóknak 
képeseknek kell lenniük az ilyen kommunikációs helyzetek kezelésére is.

Mindez azt mutatja, hogy egy nemzeti norma tanítása nem felel meg azoknak a 
követelményeknek, amelyeket az angol mint nemzetközi nyelv használata támaszt.

4.1.2. Célnyelv = lingua franca angol
Kasper (1994) idézi azt a már két évtizede visszanyúló japán törekvést, hogy az 
anglo-amerikai normát a nyelvoktatásban az angolnak multinacionális helyi változatai 
váltsák fel - vagyis olyan angol nyelvek, amelyek használóik anyanyelve és egy nemzeti 
angol keveredéséből születtek. Ez Magyarország esetében a „Hunglish” lenne. Ennek 
a megoldásnak meglenne az a pozitív oldala, hogy az anyanyelv és kultúra egyes 
elemeinek átvitele a lingua francába több lehetőséget nyújtana a személyiség kifejezésére.

Ez az elképzelés azonban azt feltételezi, hogy az angolnak vannak többé-kevésbé 
állandósult nemzetközi változatai. Egyrészről Hüllen (1992) úgy gondolja, hogy az 
angol nyelv sikerének feltétele eleve az volt, hogy kifejlődött egy olyan nemzetközi 
változata, amely majdnem kizárólagosan kommunikációs nyelvként szolgál, és amely
nek elterjedése nem veszélyezteti az identifikációs nyelvek létét.7 Itt azonban Hüllen 
valószínűleg nem egy állandósult nyelvi kódra gondol, hanem éppen arra az anyanyelvi 
kultúráktól függetlenedő sokféleségre, amelyet az angol anyanyelvi beszélők alapve
tően funkcionális hozzáállása és toleranciája a nem intézményesült nyelvi formákkal 
szemben eredményezett.8 A lingua franca szituációkat vizsgálva éppenhogy feltűnő 
bizonytalanság figyelhető meg a normák érvényességét illetően a nyelvi rendszer 
minden szintjén (Beneke 1991). Hüllen (1982) szerint minden egyes lingua franca 
szituációban egyedi és új beszédközösség alakul ki, „inter-community” [vagyis „kö
zösségek között” beszélő közösség]. Ez egy viszonylag instabil kommunikációs cső-
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port, melynek nincs vagy csak heterogén története van, és kérdéses, hogy van-e saját 
kultúrája, amely elhatárolja azoktól a társközösségektől, amelyek hozzájárulnak a 
keletkezéséhez. Éppen ez tűnik kulcskérdésnek a norma problémáját illetően. Mert ha 
léteznek is „kommunikációs dialektusok” (Beneke 1991) - többé-kevésbé állandósuló 
nem autentikus használói változatok - a globális kommunikációhoz egy kellően stan
dardizált nyelvre van szükség. Haberland (1989) is azon a véleményen van, hogy a 
globális faluban szükség van egy „egységes nyelvre”9: nem szükséges, hogy mindenki 
teljesen egyformán írjon és beszéljen, de minden változatnak legalább annyira hason
lónak kell lennie, hogy a kölcsönös megértés ne kerüljön veszélybe. A kulcskérdés az, 
milyen mértékben olvaszthat magába az angol mint nemzetközi nyelv elemeket a 
használók nemzeti nyelveiből anélkül, hogy teljesítőképességét mint lingua franca 
elveszítené. Egy „re-autentizációs” mechanizmus, vagyis egy állandó visszacsatolás az 
angol anyanyelvi beszélők által használt nyelvi formához, megakadályozhatná a kom
munikációs dialektusok teljes eltávolodását egymástól.

Kérdés, hogyan biztosítható a közös nevező, ha regionális multinacionális változa
tokat tanítunk. Valószínűsíthető, hogy ha az angol továbbra is lingua franca marad, 
idővel saját konvenciók és új etnikai normák fognak kialakulni zsugorodó világunkban, 
amelyek nem kötődnek egy nemzeti kultúrához sem, hanem ahhoz a társadalmak feletti 
nemzetközi beszédközösséghez, amelynek a nyelve az angol mint lingua franca. Ezzel 
ki fog alakulni egy másodlagos beszédközösség. A döntő hátteret olyan partnerek 
komplex valóságtudata fogja képezni, akik különböző nemzetiségűek, de egy közös 
nyelvet használnak (Hüllen 1982).

Haberland (1989) ezt egyenesen kívánatosnak is tartja. Úgy véli, hogy a lingua 
franca angol esetében a problémát jelenleg az jelenti, hogy a választott standard már 
egy csoportnak a nyelve, és ezzel a választással ez a csoport privilegizált helyzetbe 
kerül. Mindenki más számára egy másik csoport nyelve a standard: valakinek az 
angolját kell választanunk. Ezért szükség van egy olyan új norma teremtésére, amely 
eléggé különbözik az amerikai és a brit angoltól ahhoz, hogy ezen változat beszélőinek 
meg kelljen tanulniuk az új változatot. Egy ilyen új változat jobban szolgálná a 
kommunikációs célokat, mint bármely más ma létező standard angol változat, mert 
kevésbé lenne kultúrafüggő és etnocentrikus, mint azok a változatok, amelyek közül ma 
választhatunk.

Az, hogy ez a fejlődés valóban végbemegy-e, a jövő titka. Átfogó empirikus 
alkalmazott nyelvészeti kutatások hiányában sajnos nem rendelkezünk kielégítő isme
retekkel a lingua franca angol mint nyelvi kód sajátosságait illetően ahhoz, hogy a 
nyelvoktatás alapjává tehessük. A lingua franca kommunikáció folyamatáról azonban 
már vannak olyan általános ismereteink, amelyek szemléletváltást tesznek indokolttá 
az oktatásban. Vagyis ha jelenleg nem létezik egy kellően standardizált lingua franca 
angol, akkor továbbra is egy anyanyelvi változatot kell alapul vennünk. Ha azonban a 
lingua franca kommunikáció céljait akarjuk szolgálni, gondos nyelvpolitikai mérlege
léstől kell függővé tennünk, mely változat töltse be ezt a szerepet, és nem szabad a 
nyelvoktatást kizárólag erre a változatra leszűkítenünk.

4.1.3. Célnyelv = anyanyelvi és nem anyanyelvi változatok
Knapp (1987) szerint a lingua franca kommunikáció alapjaként oktatott változatnak 
„egyértelmű okokból” az amerikai angolnak kell lennie - tekintettel az USA világpo-



Az angol mint lingua franca az oktatásban 29

litikai és világgazdasági szerepére, kulturális hatására. Véleményem szerint ez a kérdés 
bonyolultabb. Egyrészt, az oktatási tradíciók eredményeképp az Európában használt 
lingua franca angol változatok alapja többnyire a brit angol. Az Európai Unió politikai 
és hivatali rendszerének működéséből kifolyólag valószínű, hogy egy esetleges (euró
pai) nemzetközi standard is a brit nyelvi kód alapjain jön létre. A nyelvkönyvek, a 
nyelvtanárok képzése hagyományosan is a standard brit angolra épül. És bár vitatha
tatlan az amerikai angol térhódítása az üzleti, valamint a kulturális életben, praktikus 
okokból nem lenne célszerű egyszerre szakítani a hagyományokkal.

A „melyik angolt” kérdése azonban mindjárt nem válik olyan égető problémává, ha 
a választott változatot, legyen az bármelyik is, beágyazzuk a sokféleségbe. A tanulónak 
tudatában kell lennie annak, hogy az angolnak számos változata létezik azon kívül, 
amelyet ő alapként tanul. Lehetőséget kell adnunk arra, hogy a nyelvtanuló megismer
kedjen minél több változat jellegzetességeivel10, köztük a számára legrelevánsabb 
köztesnyelvi változatokkal is (pl. egy magyar szembesüljön azzal, hogy más európai 
nyelvek beszélői hogyan beszélnek angolul). Ebben a kontextusban szükségtelenné 
válik - a véleményem szerint amúgy is kérdésesen kivitelezhető - „kultúra-semleges 
és nem idiomatikus” angol nyelvoktatás (Knapp 1987). A döntő pont az, hogy a tanuló 
tudatában legyen annak, melyek azok az elemek, amelyek valóban kultúrafüggőek és 
idiomatikusak abban a változatban, amelyet alapként tanul. Ezzel a probléma súly
pontja a norma kérdéséről átkerül az oktatandó készségekre: arra, hogyan képes a 
nyelvtanuló megbirkózni ezzel a sokszínűséggel.

4.2. A tanítandó készségek
A lingua franca kommunikációs helyzetek több szempontból jelentősen eltérnek az 
EFL szituációktól. Ezt a táblázat mutatja be.

Lingua franca kommunikáció
• a felek kulturális háttere és értékrendszere 

valószínűleg teljesen ismeretlen egymás 
számára

• ismeretlen konvergenciapont

• a kompetenciaszintek teljesen különbözőek 
lehetnek

• in-group „mi, nem anyanyelvi beszélők"

EFL kommunikáció
• legalább az egyik fél (a célnyelvi anyanyelvi 

beszélő) kultúrája és értékrendszere ismertnek 
tekinthető

• egy feltételezett konvergencia pont: a cél
nyelvi anyanyelvi beszélő normái

• egy/több kompetens és egy/több egynyelvű 
és egy/több kétnyelvű

• out-group: „én és az anyanyelvi beszélő"

Ezekből az eltérésekből kifolyólag a két kommunikációs típusban eltérő készségekre 
van szükség, pontosabban mondva, mindkét típus megkövetel speciális készségeket. 
Mivel egy lingua franca szituációban a kommunikációs felek várhatóan nem rendel
keznek a priori közös tudással, ennek a tudásnak - érintse az a kulturális vagy a nyelvi 
szférát - az interakció során kell kialakulnia. Az interakcióra érvényes szabályokat a 
felek alkudják ki. A lingua franca angol tanítása annak megtanítása, hogyan irányítsuk 
a beszédközösség kialakulásának folyamatát (Beneke 1991), hogyan kommunikáljunk 
interkulturálisan az angol segítségével (Knapp 1987). A norma kialakulása az interak
ció során magától is végbemegy. A kérdés azonban az, hogy az adott fél számára 
előnyösen vagy hátrányosan. Egy példa: egyes kultúrák lassabb beszédtempót és 
nagyobb szüneteket követelnek meg a beszélőváltásnál (Clyne 1996; Tannen és Saville-
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Troike 1985). Ha ez esetleg még egy alacsonyabb kompetenciaszinttel párosul, a 
gyorsabb és kompetensebb beszélő hamar dominánssá válhat és a saját szabályait 
„ráerőltetheti” az interakcióra. A lassabb beszélőnek képesnek kell lennie arra, hogy 
különböző stratégiákkal és metakommunikációs eszközökkel egyensúlyba tudja billen
teni a számára egyenlőtlen helyzetet. A másik tudtára kell hoznia, hogy látszólagos 
passzivitása nem véleménytelenség vagy félénkség eredménye, és biztosítania kell 
magának a (bele)szólás jogát. Ezért fontos, hogy megtanítsuk, hogyan befolyásolhatja 
a beszélő és a hallgató ezt a folyamatot.

Sajnos egyelőre túl keveset tudunk ezekről a folyamatokról ahhoz, hogy a tanításban 
közvetlenül alkalmazható eljárásokat javasolhassunk. Biztosnak látszik azonban, hogy 
fejlesztenünk kell a nemzetközi érintkezésben fellépő kommunikációs problémák 
metakommunikativ és kognitív megoldásának képességét és az erre való hajlandóságot 
(Beneke 1991). A nyelvtanulóknak egyrészt ismerniük kell azokat a tényezőket, ame
lyek a lingua franca angol használatát befolyásolják, másrészt rendelkezniük kell 
azokkal a készségekkel, amelyek segítségével megteremtik a beszédközösséget: fel kell 
tudniuk ismerni a különböző kommunikációs stílusokat valamint meg kell tudniuk 
beszélni, hogy mely szabályok legyenek érvényesek az interakció idejére. Megfelelő 
stratégiákat kell tanítanunk, amelyek segítségével a tanulók fel tudják térképezni és 
értelmezni tudják a saját változatuktól való szisztematikus formai eltéréseket (Knapp 
1987).

Knapp ( 1990,93) szerint a következő készségek, ismeretek és beállítódások képezik 
egy általános interkulturális kommunikációs készség részét:

• Alapvetően annak az ismerete, hogy a kommunikációs felek gondolkodása és 
cselekedetei többségében kultúrafüggő kognitív mintákra vezethetők vissza.

• Annak az ismerete, hogy melyek azok a több dimenziók és kategóriák, amelyek 
mentén az egy kultúrát meghatározó kognitív minták különböznek, és hogy az 
adott minták hogyan manifesztálódnak explicit vagy implicit módon a viselkedési 
és cselekvési formákban.

• Annak ismerete, hogy különböző kultúrák különböző kommunikációs stílusokat 
részesítenek előnyben, valamint hogy mik a kommunikációs stílus alapvető 
meghatározói és legfontosabb változatai.

• Az interperszonális kommunikáció alapelveinek ismerete, különös tekintettel a 
bizonytalanság csökkentésének, az attribúciónak és a sztereotípiaképzésnek a 
mechanizmusaira, és ebből következően előítéletmentes beállítódás a kommuni
kációs partner viselkedésével és cselekedeteivel szemben.

• Olyan stratégiák kifejlesztésének és használatának a készsége, amelyek segítsé
gével az interkulturális kommunikációban fellépő félreértések elkerülhetők vagy 
megoldhatók.

Döntő, fontosságú, hogy a nyelvtanulókat minél több kultúrából vett példával 
tegyük érzékennyé az interkulturális kommunikáció alapvető problémái iránt.

Ugyancsak Knapp (1987) tesz kísérletet arra, hogy a tanítás számára közvetlenebb 
célokat határozzon meg. A következő stratégiák tanítását javasolja:

• „Számítsunk különbségekre az interakció mikéntjét illetően!”
Tudatosítanunk kell a tanulóban, hogy kommunikációs viselkedése sajátos kultu
rális szabályokat követ, és hogy partnere ettől eltérő szabályokhoz tarthatja magát. 
Ehhez etnolingvisztikai kategóriákat kell tanítanunk. Tudatosítanunk kell továb-
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bá, hogy a különböző társadalmi szerepek és intézményes szabályok hogyan 
befolyásolják az interakciót.

• „Számítsunk bizonytalanságra!”
Képessé kell tennünk a tanulót arra, hogy kezelni tudja azokat a megnyilvánulá
sokat (legyenek azok verbálisak vagy nem verbálisak), amelyeket nem tud azonnal 
értelmezni.

• „Számítsunk félreértésekre!”
Tudatosítanunk kell a tanulóban, hogy félreértések akkor is előfordulhatnak, ha 
megfelelő ismeretekkel rendelkezik a másik fél kultúrájáról. Kultúrasemleges 
stratégiákat kell tanítanunk a félreértések tisztázására. Ez magában foglalja a 
metakommunikativ nyelvi eszközök tanítását.

4.3. A sikeresség mércéje
Az a gyakorlat, hogy a nyelvtanulók kompetenciáját az anyanyelvi beszélők viselke
désének mércéjével mérjük, tulajdonképpen hamis feltevéseken alapul (Kasper 1994):

a) Az anyanyelvi beszélők kommunikációs közössége homogén: az idegennyelv
oktatás követelményrendszere azt feltételezi, hogy a célkultúra tagjai egyforma felté
telek között egyformán viselkednek. Ez nem igaz. Regionális, generációs és nemi 
különbségek vannak, ezenkívül a társadalmi réteghez való tartozás is befolyásolja a 
nyelvi viselkedést. Ezek a tényezők különösen fontosak, ha a pragmatikai és szocio- 
lingvisztikai kompetenciáról van szó.

b) Az anyanyelvi kommunikáció sikeres: ha az anyanyelvi beszélő hibázik, az 
performancia-hibának minősül, ha a nem anyanyelvi beszélő, az kompetencia-hibának. 
A kommunikációs hibák azonban rendszeres kísérői kompetens beszélők interakciói
nak is. Az interkulturális kommunikációt két ellentétes tendencia jellemzi: egyrészt 
jelentősen több alkalom adódik kommunikációs hibákra, mert a felek kevesebb közös 
háttértudással rendelkeznek; másrészt viszont a léc nem kerül olyan magasra: a pontat
lanság és az érthetetlenségek iránti tolerancia nagyobb, és a konvergenciára való 
törekvés is erősebb.

c) Az egynyelvű és egykultúrájú beszélők nyelvi és kulturális normái alkalmazhatók 
az idegennyelv-tanulók nyelvi viselkedésének megítélésére: az idegennyelv-tanulók 
mindegy, hogy milyen szintre jutottak el - semmiképpen sem egynyelvűek. A kétnyel- 
vűségi kutatásokból ismert, hogy még egy mindkét nyelven kompetens beszélő sem 
„két egynyelvű beszélő egy fejjel”. Az idegen nyelv tanulásával az anyanyelvi tudás is 
átstrukturálódik. A többnyelvűségi kompetenciát és kialakulását holisztikusán kellene 
szemlélni. Egyes kutatók (Blum-Kulka 1991) szerint a nyelvtanulók egy interkulturális 
stílust alakítanak ki, amely mindkét nyelvben megjelenik. A nyelvtanításnak nem lehet 
célja, hogy többnyelvű beszélőket a célnyelv monolingvális beszélőivé alakítson.

Az anyanyelvhez hasonló kompetencia irreális és gyakran nem is kívánatos, sem a 
nyelvtanuló, sem a célkultúra szemszögéből: egyrészt a nyelvtanulók az eltérések 
segítségével szimbolikusan el tudják határolni magukat a célkultúrától, másrészt a 
divergencia a célkultúra tagjainak szemében nem automatikusan negatív. A jó nyelvi 
kompetencia interperszonális szempontból nem feltétlenül a legkedvezőbb választás.11

A fent írottakból következik, hogy a célnyelvi anyanyelvi beszélők viselkedése nem 
szolgálhat a nyelvtanulók kompetenciájának mércéjeként, különösen nem, ha lingua 
franca kompetenciáról van szó. Ezen utóbbi kompetenciatípus esetében nemcsak
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irracionális és jogtalanul alárendelt helyzetbe hozza a nyelvtanulót, hanem értelmetlen 
is. Mivel itt nem identifikáció a cél, hanem funkcionális céloknak kell megfelelni, az 
első és legfontosabb kritérium az érthetőség (intelligibility). A lingua franca kommu
nikáció során „olyan nem autentikus nyelvi formák keletkeznek, amelyek részben - 
hagyományosan mondva - „hibásak”, de mégis kommunikatív szempontból elfogadha
tóak, részben pedig hibásak és a kommunikációt veszélyeztetik. Az, hogy mi elfogad
ható, az a nyelv használóin múlik, ők alkudják ki egymással”12 (Beneke 1991, 54). A 
cél egy optimális konvergenciaszint, egy ideiglenes szociokulturális konvergencia. Ezt 
a mindenkori kontextus határozza meg (Kasper 1994). Ennek koordinációját kell 
megkövetelnünk a nyelvtanulóktól, nem pedig azt, hogy feladják kulturális önmagukat. 
Sőt bátorítanunk kell őket, hogy fogadják el azt a sokféleséget, amely lehetőséget nyújt 
arra, hogy saját magukat is szimbolikusan meghatározzák.

5. Összefoglalás
A fent elmondottakból következik, hogy a Nemzeti Alaptanterv „Élő idegen nyelv” 
követelmény rendszere módosításra szorul. Egyrészt szükség van egy általános in- 
terkulturális kommunikációs kompetencia meghatározására és oktatási célként való 
kitűzésére - érintsen az bármely modern idegen nyelvet. Másrészt didaktikai szempont
ból az angol nyelvet le kell választanunk a többi oktatott idegen nyelvről. Különleges 
szerepéből kifolyólag a NAT-nak külön ki kell térnie konkrétan az angol nyelvre: a 
súlypontot itt a lingua franca kommunikációs kompetenciát képező gyakorlati nyelvi 
készségek fejlesztésére kell helyeznie. Szorgalmaznia kell a nyelvi sokféleség érzékel
tetését, és a lingua franca nyelvhasználatra jellemző tipikus helyzetek és problémák 
megoldásának tanítását. Relativizálnia kell továbbá az anyanyelvi norma érvényességét 
az elsajátított nyelvtudás mérésében.

Meggyőződésem, hogy a lingua franca mint olyan oktatásával nemcsak hasznosabb 
nyelvtudást érhetünk el, hanem fokozottabb elismerést is nyújthatunk a nyelvtanulók
nak, akik keményen megdolgoznak egy olyan nyelv elsajátításáért, amely másoknak 
majdhogynem „veleszületett” privilégiuma. Megszüntethetjük azt a helyzetet, hogy a 
nyelvtanuló állandóan alárendelt helyzetben érezze magát azért, mert nem tud tökéle
tesen megfelelni egy (irreális) idegen nyelvi normának. Az ő érdeme az, amit megtanult. 
Ezt kellene tudatosítanunk a nyelvtanulókban ahhoz, hogy félelem és szégyen nélkül, 
egyenrangúan és kreatívan használhassák tudásukat. Ha megszabadítjuk őket az anya
nyelvi norma követésének nyomasztó követelményétől, talán teret engedünk egy 
odafigyelőbb és rugalmasabb kommunikációs magatartásnak.

JEGYZETEK

1 A fordítás tőlem. - L. Á.
2 A világ angol nyelvi változatainak rétegződését vizsgálva Kachru (1985) három koncentrikus kört

állapít meg az alapján, hogy az érintett területen hogyan terjedt el az angol nyelv, milyen 
funkcionális területeken játszik szerepet, és az elsajátításnak mely mintái vannak jelen. A belső 
kör az angol nyelv hagyományos kiindulópontjait (USA, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és 
Uj-Zéland) foglalja magába. A külső vagy kiterjesztett kör olyan területekre terjed ki, amelyeken
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egy korábbi időszakban terjedt el az angol, és ahol nem anyanyelvi környezetben intézményese
det (jórészt a belső kör korábbi gyarmatai). A táguló kör azokat a területeket öleli fel, amelyeken 
az angol mint nemzetközi nyelv használatos. Ez a kör rohamos gyorsasággal tágul és az angol 
nyelvnek máris számos belső használati vagy idegen nyelvi változatát hozta létre.

3 Szociális-integrációs motiváció szemben az instrumentális motivációval (Gardner & Lambert,
1972)

4 Ebben hibás a brit nyelvi ipar is („British language industry), amely - hogy piaci állásait megőrizze
- igyekszik a különbségeket jelentéktelenként feltüntetni (Preisler 1995).

5 A helyzet bonyolultságán az sem változtat, ha Blum-Kulka (1991) alapján nem két-két különböző
anyanyelv és célnyelv, hanem két interkulturális stílus találkozásából indulunk ki.

6 A fordítás tőlem. - L. Á.
7 Hüllen éppen abban látja az orosz nyelv oktatása sikertelenségének okát a volt szocialista 

országokban, hogy az oroszt mindig mint identifikációs nyelvet erőltették, és ezzel azt az ismert 
lojalitáskonfliktust váltották ki más identifikációs nyelvek beszélőiből, amely a kisebbségek és 
a többségek viszonyára jellemző. Az azonosulás tárgya eben az esetben egy politikai ideológia 
volt.

8 Gondoljunk ezzel szemben pl. a franciák hozzáállására anyanyelvűket illetően és a francia nyelv
szerepére a francia gyarmatokon.

9 „Einheitssprache” (Ammon 1973).
10 Preisler (1995) azon a véleményen van, hogy a két történelmileg legfontosabb standard - az

amerikai angol és a brit angol - közti különbségeket kell oktatnunk. Nem hiszem azonban, hogy 
ez a leszűkítés elvezetne a kívánatos szemléletváltáshoz.

11 Kasper idézi azt a vizsgálatot (White 1989), amely fényt vetett arra, hogy bizonyos, a hagyományos
felfogás szerint hibásnak tekintett nyelvi viselkedésmódok az anyanyelvi beszélőkben pozitívabb 
hatást kelthetnek, mint az anyanyelvi szabályokat megközelítő viselkedés. White amerikai 
alanyai különösen szimpatikusnak és érdeklődőnek találták azokat a japánokat, akik - az 
anyanyelvi transzfer miatt - angolul lényegesen több hallgatói visszajelzést (backchannel signal) 
használtak, mint az az amerikai kultúrában szokás. Miért ne élhetnének nyelvtanulóink tudatosan 
ezekkel az előnyökkel, ha számos más ponton hátrányos helyzetben vannak?

12 A fordítás tőlem. - L. Á.
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