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1. Mély a múlt kútja: értékes életművek, jelentős meglátások, gyakorlati eljárások, 
tudományos felfedezések, eredmények, sőt rendszerek gyakran nyomtalanul süllyed
nek el benne. Fokozatosan érvényes mindez az idegen nyelvek tanítására, amely 
mindenkor és mindenütt csak saját jelen idejét élte, s ideológiájának lényege éppen saját 
múltjának büszkén vállalt megtagadása volt, ezzel próbálva igazolni a pillanat elveinek 
és gyakorlatának egyedül üdvözítő és célravezető jellegét. A felelősség egy része 
feltétlenül a metodika-történet elmaradottságának, fejletlenségének, lényegében meg- 
íratlanságának tudható be, más - nem kevésbé jelentős - hányada pedig a nyelvtanár
képzés hiányosságainak. De még inkább annak a tudatzavarokkal teljes gyakorlatnak, 
amely szerint nyelvet mindenki oktathat, aki akar, függetlenül nyelvi-metodikai szak
képzettségétől (abszolutizálni ennek fontosságát sem kívánom, bár kétségtelen, hogy 
a szakképzettség megléte valami biztosítékot azért csak ad).

2. A múlt példái - ha a jelen kérdéseihez hasonló problematikára igyekeznek választ 
adni - kettős hasznot ígérnek: egyrészt megtermékenyítő ötleteket adhatnak, másrészt 
megkímélnek a felesleges útvesztőktől.

3. Francois Gouin (1831-1898) életműve azért fontos szempontunkból, mert-bár 
a nyelvtanítás és nyelvtanulás általános törvényszerűségeit kutatja - lényegében a 
gyermeki nyelv-, illetve idegennyelv-tanulás mikéntjére ad határozott választ.

4. A caen-i egyetemen bölcsészeti tanulmányokat folytató Gouin sikertelenül pró
bálkozott németül megtanulni Ollendorff kétirányú fordításra alapozott grammatikájá
ból. Nagy meglepetéssel vette észre, hogy ugyanennyi idő alatt hároméves unokaöccse 
nagyot haladt előre anyanyelve tanulásában. Huzamos ideig tartó megfigyelés - és 
ennél lényegesen több, két évtizedet meghaladó nyelvészeti-pedagógiai elmélkedés 
után - 1889-ban nyomtatta ki főművét „A nyelvek tanításának és tanulásának művé
szete” (L’art d’enseigner et d’étudier les langues) címmel. Példamutató mű már csak 
azért is, mert ékesen bizonyítja az elmélet és gyakorlat egységét.

5. Lényegében Gouin műve nyitotta meg a direkt és a fordító-grammatizáló módszer 
szenvedélyes hívei között kitört ún. reformmozgalom csatáit. Gouin módszerét a 
gyakorlatban először az 1888-as auteuil-i kísérletben igazolta. Tanítványa, Victor Bétis 
1892-ben, Angliában ismételte meg W. T. Stead gyermekeinek hat hónapig tartó 
franciára tanításával mestere sikerét (ezt jegyzőkönyvek igazolják). Ennek hatására 
Londonban Bétis és Swan 1892-ben GOUIN-intézetet nyitott, amelyben a gyermekek 
gyakorlati nyelvtanításán túl módszertani kurzust is vezettek az érdeklődő nyelvtanárok 
számára. Nem sokkal ezután már mintegy 200 angol iskolában alkalmazták a módszert.
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Párizsban 1894-ben nyílt meg a GOUIN-nyelviskola, amelyet azonban a névadó két év 
múlva személyi intrikák következtében elhagyni kényszerült. A módszer integer to
vábbéléséről több információnk nincs: az I. világháború szakadást jelentett a nyelvta
nítás gyakorlatában is.

6. Hazánkban Gouin elképzeléseivel először az 1880-as években a kitűnő Brassai 
Sámuel foglalkozott, utoljára Helmár Ágost pozsonyi nyelvtanár 1904-ben önálló 
közleményben. Azóta csak a nyelvoktatási kézikönyvek említik néhány soros össze
foglalóikban. A gyakorlatban Magyarországon nem alkalmazták. Gouin rendszerével 
éppen azért szükséges foglalkoznunk, mert a gyermeknyelvtanítás kiscsoportos (leg
feljebb 6-8 fős) formáihoz nyújt ma is alkalmazható segítséget.

7. Gouin eljárásai széleskörű pszichológiai (illetve pszicholingvisztikai) - pedagó
giai - nyelvészeti meggondolásokon alapulnak. Szerinte a hallott nyelvi kijelentés után 
a gyermek - anyanyelvét tanulva - az észrevevés (perceptio), az eszmélkedés (reflexio) 
és a képzetalkotás (conceptio) fázisainak elvégzése után szólal csak meg. Ezután az 
észlelteket időrendi sorrendben ismétli meg, amely során a tényleges cselekvést és a 
beszédet ismét összekapcsolja. így beszél önmagában a gyermek, miközben játszik, s 
a játék megismétli az életet.

8. Tanuláselméletének középpontjában a cselekvés és a beszéd közötti közvetlen 
kapcsolat, valamint a szüntelen tanulói aktivitás áll, s ebbe beleérti a beszédet megelőző 
perceptio-reflexio-conceptio szakaszait is. A cselekvés magasabb foka a belső szemlé
let (amikor a tényleges cselekvést annak elképzelése helyettesíti), s a továbbiakban ezt 
kívánja összekötni a konkrét nyelvi megnyilatkozással.

9. Mindebből szükségszerűen következik, hogy Gouin szerint „új nyelvet tanulni 
annyit tesz, mint egész egyéniségünket, összes képzeteinket az új nyelven kifejezni”. A 
mai terminológiát használva: célul az anyanyelv és a tanult nyelv közötti koordinált 
rendszer kialakítását tűzi ki. Ez a kettős rendszer egymástól függetlenül működik, nem 
zárja ki (és főképpen nem tagadja meg/le egymást), de nem is feltételezi. Ha ennek a 
rendszernek a kialakítása sikerrel jár, könnyedén teszi lehetővé az új nyelv legsokolda
lúbb használatát. Gouin célkitűzése tehát maximális, de ez egy bizonyos életkorban (tíz 
év alatt) esetleg anyanyelvi környezetben sem kizárt.

10. Metodikai alapelveinek lényege a következő:
a) az idegen nyelv tanulásának útja megegyezik az anyanyelv elsajátításáéval (erre 

még visszatérünk;
b) A nyelvtanulás szerve elsősorban a hallás, a fül (ugyanakkor gyakorlatában nem 

tagadja meg az írásbeliség szerepét, de - nagyon helyesen - záró fázisnak tekinti);
c) A nyelvtanítás alapegysége nem a szó, hanem a mondat, s ennek középpontja az 

ige, nem pedig a főnév. (Itt kell megjegyeznünk, hogy Gouin két indoeurópai nyelv 
közötti viszonyra alapozza a nyelvtanítás-tanulás általános elméletét - amelyek között 
a tipológiai hasonlóság erős).

11. Alapvetően újszerű nyelvi-nyelvtani rendszerét a tananyag szelekciójára (kivá
lasztására) és graduációjára (felépítésére) kívánja alkalmazni, s nem az órán, új termi
nusok formájában. A nyelv egésze Gouin szerint három rétegre oszlik:

a) a tárgyi nyelvre, amelyben az ember a külső világ tényeit és az innen származó 
képzeteket szavakba foglalja:

Il tavolo. Il tavolo à rotondo.
Cantare. Pavarotti canta la „Stretta”.
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b) az alanyi nyelvre, amely azokból a mondatokból áll, amelyekben véleményt 
mondunk a tárgyi világ tényeiről:

Meraviglioso!
Va bene! (Ezeket önálló vonatkozó mondatoknak nevezi.)
Mi dispiace che...
Può darsi che...
(Enklitikus, támaszkodó mondatok.)
c) a jelképes nyelvre, amelynek szimbólumai a tárgyi nyelvből emelkednek ki. Ez 

a művészetek, elvont tudományok nyelve. Gouin szerint a nyelvtan az egyes mondat
részek egymás közötti viszonyainak tanulmányozása: tehát számára a nyelvtan egyenlő 
a szintaxissal (illetve, amint hamarosan meglátjuk, a mai értelemben vett morfo- 
szintaxissal). Gyakorlati tanulását az ige, a mondat (amelynek a lényege szerinte az ige, 
az ehhez kapcsolódó alany és a kiegészítők, amelyeket lényegében nem különböztet 
meg egymástól, nem rangsorol) és a kapcsolt (összetett) mondat (ezek közül az egyik 
lehet a másik kiegészítője, illetve feltétele) összefüggéseire alapozza.

12. Újszerűén elemzi Gouin az igealak funkcióit. Szerinte az igealak kifejezi a tény 
minőségét (pillanatnyi, tartós), létezési módját (múlt, jelen, jövő); az időpontot, amely
ben a tény történt (most vagy régen). Kiemelt szerepet tulajdonít a prepozíciónak, amely 
az ige része, ahhoz tartozik, s csak vele együtt tanítható, külön nem osztályozható.

Az igekötő „más ruhába bújt prepozíció”.
A többi szófajt csupán a mondaton belül kezeli.
13. A tananyag elrendezését - az anyanyelv tanulásától eltérően - nem bízza a 

véletlenre, hanem részfeladatokra bornio sorozatokban mutatja be. A tárgyi nyelvet 5 
sorozatra osztja: házi élet, társadalom, szabad természet, mesterségek, tudományok.

A feladatok 18-25 mondatból állnak. Az összesen kb. 500 feladat mintegy 10 000 
mondata magába foglalja a nyelv egész szókincsét. A feladatok során a tanuló testi-lelki 
szemei előtt szoros időrendi-logikai rendben fejlődik ki a jelenet. A mondatok többnyire 
egyes szám 3. személyűek, kijelentő mód jelen idejűek, amelyek transzformálása is a 
módszerhez tartozik. A mondatok olyan hosszúak, hogy egy lélegzettel kiejthetők 
legyenek.

Az alanyi nyelvet 12 lelki képességre építi, amelyek mindegyike mintegy 20 
szólamban fejezhető ki.

14. A kiejtés elsajátítását a tanári kiejtés (amelynek hibátlannak kell lennie) imitá
ciójára bízza, s kezdetben nem kívánja meg a tökéletességet: ennek kialakulása a 
huzamos gyakorlás folyamán amúgy is megtörténik.

15. Nézzük a gyakorlatot!
Az óra mindig „lebegő szériával” kezdődik (időjárás, hogylét stb.). Ezt hívjuk ma 

bevezető beszélgetésnek.
Ezután következik a feladat:
Tanár: Kinyitom az ajtót.

Az ajtóhoz megyek. Közeledem az ajtóhoz. Megérkezem az ajtóhoz. Meg
állók az ajtónál. Kinyújtom a karom, (stb.) (Be is mutatja.) 
Ismételjétek meg a feladatot anyanyelveteken!
Melyek az igék?

Tanuló: megyek, közeledem, megérkezem, megállók, kinyújtom.
Tanár: Jól van. Olaszul:
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Megyek az ajtóhoz. Megyek.
Vado alla porta. (Megteszi). Vado. Vado-vado-vado. 
Közeledem az ajtóhoz. Közeledem.
Mi avvicino alla porta. Mi avvicino. Mi avvicino. Mi avvicino.
Most ismétlem:
Megyek az ajtóhoz. Megyek.
Vado alla porta. Vado.
Vado, vado, vado.
Közeledem az ajtóhoz. Közeledem.
Mi avvicino alla porta. Mi avvicino.
Mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino.
Most csak olaszul: vado, vado, vado.
Mondd el magyarul!

Tanuló: Megyek az ajtóhoz. Megyek.
Tanár: Vado, vado, vado.

Most te mondod olaszul!
Tanuló: Vado, vado, vado.
Tanár: Te mondod az igét, én kiegészítem mondattá.
Tanuló: Vado.
Tanár: Io én vado alla porta az ajtóhoz megyek.

Io vado alla porta. Io vado alla porta.
Ismételjétek!
Most ragozzuk az igét. Én megyek. Io vado.
Te mész. Tu vai.
Ő megy. Lui va.
Ismételd úgy, hogy először magadra, azután Balázsra, majd Mikire gondolsz! 
Grazie.

16. Az apróbb technikai fogásokon túl - amelyek a mai értelemben vett tökéletes 
algoritmust alkotnak - (ez tehát a legjobb programozott nyelvtanítás) - megfigyelhet
jük, hogy Gouin bátran alkalmazza az anyanyelvet, az irány LI - L2. De nem hoz létre 
fordítás jellegű kapcsolatot (sőt ezt tiltja is): az anyanyelv csupán az értelmezés, a 
félreérthetetlen értelmezés technikai eszköze!

17. Mi alkalmazható ebből a módszerből ma? Lényegében szinte minden:
a) az anyag (korlátozott) kiválasztása;
b) felépítése és elrendezése;
c) az eljárás megvalósítása;
Ennek feltételei:
a) kell nyelvenként egy-két szakember, aki az előkészítő munkálatokat elvégzi: 
tehát a tanári segédkönyvet megírja (külön az iskola előtti és a kisiskolás szakasz

számára);
b) a kész anyag gondos kipróbálása;
c) és a legnagyobb feladat: a leendő nyelvoktatók nyelvi-módszertani felkészítése 

az
óvónőképzésben,
a tanítóképzőben,
a főiskolán.
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18. Milyen eredményeket várhatunk? Igen jókat, ha a módszert megfelelő előkészí
tés után, kiscsoportban, a gyermekek változó érdeklődésének és teherbíró képességének 
megfelelően, időben rugalmasan alkalmazzuk (s itt a 30 perc a felső határt kell jelentse, 
nem pedig kötelező normát!). Erre a rugalmasságra a szériára épülő anyag különösen 
alkalmas: akármikor abbahagyható az eredményesség érdemi csorbulása nélkül.
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