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Kulturális kompetencia az idegen 
nyelvek tanításában

Élőké
Egy gyermekek számára készült angol nyelvkönyv (Rixon, S. Tip-Top IV) egyik 
leckéjében országokat és „odavalósi” gyermekeket stb. mutatnak be. A „Zoltán from 
Budapest, Hungary” felirat alatt egy roma gyermek látható. Egyes osztályokban (és 
szülőkben) ez felháborodást váltott ki, mert „a cigány gyerek az nem magyar, hanem 
cigány”; illetve „a Zoltán név nem cigány név, hanem magyar”; stb. Az Ön számára 
melyik változat a meglepő: hogy ezen a képen az emberek felháborodtak, vagy hogy 
nem? (Rögtön tudott válaszolni? Jól átgondolta?)

I. Kultúra-felfogások
Se szeri, se száma azoknak a meghatározásoknak, amelyekkel a tudomány egykori vagy 
mai képviselői a kultúra fogalmát próbálják megragadni. Valószínűleg még ennél is 
több azoknak az értelmezéseknek a száma, amelyeket sohasem öntöttek szabatos 
meghatározásba. Újabban azonban a kultúra felfogásának egy egészen tág értelmezése 
is divatba jött, amely szőkébb szakmánk, a nyelvtanítás tervezése szempontjából még 
figyelemre méltó lehet: kultúra mindaz, amit az ember teremt, amihez hozzányúl, amin 
a keze nyoma látszik.

Claire Kramsch (1994) Emily Dickinson egyik elfeledett versét használja fel a 
kultúra e tág értelmezésének magyarázatára. A vers egy rózsáról szól, amelyből 
illóolajat sajtoltak, hogy megkülönböztessen és felidézzen egy hölgyet. A rózsa elher
vadt, a hölgy, sőt a költőnő is halott, ám az a nyár és az a rózsa - sőt még az a rózsaolaj 
is - örökre megmaradt az időben. íme a magyarázat: a természet bőkezűen, számolat- 
lanul, szinte közönyösen ontja teljesen egyforma termékeit, amelyek mind élnek és 
meghalnak, mint általában a rózsák. Ez a rózsa azonban (mint Blake rózsája, vagy 
Shelley özvegy madara) már nem tűnik el jelöletlenül az időben, a költő megérintette 
a szó mágiájával, egy technológiával, a költészet technológiájával. Az a tény, hogy a

Jelen cikk eredeti formájában előadásként hangzott el azon a konferencián, amelyet „Átjárható 
nyelvhatárok” címen a Nyelvek Éve tiszteletére tartottak 2001. szeptember 21-én 
Székesfehérvárott a Kodolányi János Főiskolán. A szerző folyóiratunk felkérésére dolgozta át 
akkori előadása szövegét. (A szerk.)
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rózsaszirmokból illóolajat lehet sajtolni - mint ahogy a szavakból is verset - emberi 
találmány, és mint ilyen, nem válik a biológiai idő martalékává.

Számos előnye van a kultúra ilyen tág értelmezésének: tananyagaiban szabadon 
választhat a tanár olyan jelenségek közül, amelyek ezeknek a kritériumoknak megfe
lelnek, és így a tantervi nomenklatúrák felállítása nem kell, hogy hasonlítson Koszto
lányi más összefüggésekben emlegetett „gúzsba-kötve táncolásához”.

Egyébként a kultúra szó jelentése már az ókorban többször is változott (vö. Cato 
cultura agri\ Cicero cultura animi stb.). Az eredeti jelentéssel szoros összefüggésben 
alakult ki a kultusz szó, egyes nyelvterületeken a civilizáció. A XVIII. században már 
az ember anyagi és szellemi tevékenységére, illetve annak produktumaira vonatkozik, 
ugyanakkor egy adott társadalom fejlettségi fokára is. A fejlődéselméletek szerint a 
kultúra nem kerül konfliktusba a társadalmi léttel, mert a kultúra az emberi történelem 
végső célja, az emberi élet legmélyebb, leginkább méltó értéke. Ugyanakkor a Rous
seau által elindított kételkedés vezetett a kultúrpesszimizmus felfogásaihoz (Spengler, 
Ortega y Gasset, Marcuse). Egy másik felfogás az emberiség történetét kultúrkörök 
kialakulásában, fejlődésében és pusztulásában, kultúrák és civilizációk történetének 
fogja fel (pl. Toynbee, Frobenius). A XX. században elsősorban a kulturális antropo
lógia járult hozzá a kultúra kutatásához (Boas, Malinowski, Mead, Lévi-Strauss stb.). 
Ugyanebben a században alakultak ki - némileg az Európa-centrikus kultúrafelfogással 
szemben - a különféle regionális kultúrakoncepciók.

Hosszasan idézhetnénk még a különféle kultúra-felfogásokat, az ez iránt érdeklő
dőket azonban a kulturológia tudományához utaljuk, magunk pedig - érthető önzéssel 
- visszakanyarodunk a kultúra és a nyelv kapcsolatához, hiszen célunk az, hogy a 
kulturális kompetencia kérdéseit a nyelvtanítás-nyelvtanulás összefüggéseiben vizs
gáljuk.

II. Nyelv és kultúra
Igazi csoda a nyelv, amelynek jelentőségét általában fel sem fogjuk. Ebben a pillanatban 
azzal, hogy meghallgatnak engem, egyfajta felületet nyújtanak, lehetőséget, hogy 
szavaimmal behatoljak gondolataikba, és viszonylag pontosan közvetítsem nézeteimet, 
hiteimet vagy tévhiteimet, amelyekkel befolyásolom Önöket. Vagyis azzal a bizonyos 
véges számú nyelvi jellel speciálisan Önök számára válogatok - az én életemtől 
függetlenül - végtelen számban kreálható mondatok közül: ezt a dimenziót már jó 
néhányszor elemeztük. Ritkábban hangzik el az, hogy egy nyelvben az adott pillanatban 
a szavak száma is véges: ehhez képest viszont a felhasználható helyek, a kontextusok 
száma végtelen. Ugyan ki merne vállalkozni arra, hogy szótár helyett kontextus-tárat 
hozzon létre?! Ezek a szituációk, ezek a kontextusok mind meghatározott téridőben, 
meghatározott társadalmi miliőben játszódnak le, vagyis minden egyes helyzetnek 
kulturális összetevője is van. Ezért mondhatjuk, hogy a nyelv képes egyfajta kulturális 
valóság közvetítésére. A jelentés megfejtéséhez persze egy szűkebb közösséghez kell 
tartoznunk, amelynek éppen ez a nyelv a közös birtoka, megtartó ereje, így azt is bízvást 
állíthatjuk, hogy a nyelv nemcsak közvetíti ezt a kulturális valóságot, hanem annak 
szerves része is. Más kultúrák szemszögéből egy ilyen jelrendszer egyszerre lehet 
ismerős, vagy idegen, esetleg vadidegen, de ettől még annak a kultúrának az adott nyelv, 
a vizsgált nyelv éppen a legkifejezőbb jelképe, szimbóluma. A közösség kulturális 
kódjainak elsajátításához szocializációval jutunk el a gyermeknevelés, az iskolázás
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segítségével; kultúraváltás esetén pedig akkulturációval, amely a mai globalizálódó 
világban egyre gyakrabban előfordul. Az osztály termi nyelvtanítás egyik legérzéke
nyebb kérdése éppen az lehet, hogy el lehet-e jutni a kulturális kompetenciához 
akkulturáció nélkül? Láthatjuk-e másként a világot a magunk nyelvén; vagy csak akkor, 
ha egy másik nyelven beszélünk, s így „másként” gondolkodunk, amellyel - Sapir és 
Whorf elméletét megerősítendő - máris beleestünk a nyelvi relativizmus csapdájába, 
hacsak be nem ismerjük kétnyelvűségből eredeztethető végzetes skizofréniánkat.

III. Nyelvtanítás-történeti jelenségek
Ha visszanézünk (de nem haraggal) az idegen nyelvek tanításának történetére, megál
lapíthatjuk, hogy a nyelvek tanulmányozását a jobb tankönyvek és jobb mesterek 
mindig elsősorban kulturális tevékenységnek szánták, amelynek célja a műveltség (mint 
egyéni kategória) kialakítása volt. Úgy is leírhatnánk a nyelvtanítás történetét, hogy 
mely időpontokban, miért, és hányszor feledkezett meg a nyelvtanári szakma erről az 
alaptörvényről - többnyire valamely bigott nyelvészeti vagy technológiai újítás hatá
sára - s vált áldozatává futó divatoknak.

Az elemzést kezdhetnénk mindjárt a középkorral, és benne apraelectio-val, a nyelvi 
tanóra e jellegzetes bevezetőjével, amely a commentum és a glossa összekapcsolásával 
évszázadokon át elemezte a szövegből első pillanatra nem látható tudnivalókat. Külö
nösen a glossza volt alkalmas a kulturális tudatosság fejlesztésére, mind frazeológiai, 
mind kultúrtörténeti megjegyzéseivel. A tér és idő kímélése céljából azonban ugorjuk 
át a századokat, s válasszunk ki néhányat a múlt század, a XX. század módszerei közül.

Elsőként a direkt módszert kell felemlítenünk. Ez volt az a nyelvtanítási irányzat, 
amely először kezdett tudatosan foglalkozni a hétköznapi szokások, az etikett, az 
udvariasság, a mit szabad, mit nem szabad mondani aprólékos, mindennapi szokásaival. 
Kisbetűs kultúra volt ez, a mindennapi viselkedés kultúrája; az íratlan kódok, rutinok, 
mindenki előtt ismert apró rituálék nyelvbekötött tudománya. (Ekkor vált például az 
angliai teafőzés rituáléja az angolt tanító tankönyvek örökzöld témájává.) Erről az 
alapról hódították meg később azt a bizonyos nagybetűs Kultúrát is, amely egy adott 
beszédközösség irodalmi, népművészeti, zenei, ipari stb. kultúrájának produktumait is 
a nyelvtanulás tartalmaiba emelte. Nem volt veszélytelen ez a metamorfózis a hábo
rúktól szabdalt Európában. A civilisation, a civiltà, a Landeskunde, a crpaHobèHue’, 
vagyis az országismeret tanulmányozása a monolitikus, változatlan kultúraképek ki
alakulását erősítette, szerencsétlenebb változataiban pedig homogén, torz sztereotípi
ákba, álságos nemzeti karakterológiákba torkollott.

Azóta nemcsak a történelmi helyzet, hanem a kulturális kontextusok is megváltoz
tak, mégis úgy tűnik, hogy egyes Kulturkunde-jellegű tanulmányok torzítása és elfaju
lása szinte évtizedekre - túlzottan is óvatossá tette a tankönyvszerzőket, alkalmasint a 
tanárokat is. így a nyelvtanítástörténet első igazán tömeges módszere, a behaviorista 
tanuláselmélet relatív igénytelensége miatt viszonylag hatékony audiolingvális mód
szer, technicizálta a nyelvtanulási folyamatot, amellyel a tanuló éppen a kultúrába 
kötöttség hús-vér motivációját veszítette el a mégoly ha tökéletes hangzást biztosító 
üvegkalitkákban. (A mosolytalanul továbbrohanó gép közönyösen etette a plexibe zárt 
papagájokat, akik az éles hangra - csakúgy mint a pulykák a baromfiudvarban - tudták 
a választ....) Bár még most is többségben vannak azok, akiknek inkább ilyesfajta 
nyelvtanulásra lenne szükségük, számukra a történelmi pillanat elmúlt.
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A kommunikatív nyelvtanulás megjelenése és benne elsősorban az interakció, amely 
időközben párosult a felnevelkedett alkalmazott nyelvészet és a szociálpszichológia 
elméleteivel, már tudatosan formálgatja a pragmatikai jelenségek iránti érzékenységet, 
a szituációkba zárt beszédszándékok érvényesítését, a verbális, paraverbális, sőt nem 
verbális jelek együttes érzékelését. Valójában most folyik a beszédaktus-elmélet, az 
együttműködés és az udvariasság sokat tárgyalt nyelvfilozófiai jelenségeinek alkalma
zása a nyelvtanításban; és ezek mind, egymástól nagyon eltérően is működhetnek az 
egyes közösségek életében (például a pozitív vagy negatív udvariasság preferenciája, 
kultúrába kötöttsége). Erre utal a kommunikatív nyelvtanítás nem egy, a korábbiaktól 
gyökeresen eltérő, új osztálytermi gyakorlata. Mielőtt azonban megtárgyalnánk ezek 
beépülését a különféle kompetenciákba, előbb vizsgáljuk meg néhány példa segítségé
vel, hogy milyen speciális tartalmak szerepelhettek a különféle tananyagokban kultu
rális háttér gyanánt. Úgy is nevezhetnénk ezt a látképet, hogy a kulturális nomenklatú
rák csatája.

IV. Kulturális nomenklatúrák, tantermi tartalmak
Mint ahogy az már korábban elhangzott, a kultúra afféle hétköznapi értelmezése során 
(így váltja aprópénzre a nyelvtanítás a kulturális elméleteket) egy nemzet leginkább 
becsült kulturális termékei (az irodalom, a művészetek, köztük a népművészet, vagy 
iparművészet területei - jókora adag történelemmel és földrajzzal fűszerezve) gyakran 
váltak a főként országismereti jellegű nyelvkönyvek célképzeteivé. A Kulturkunde két 
világháború közötti tündöklése és bukása után jó harminc-negyven évvel később éppen 
a Szovjetunióban jelentek meg ilyen szerkezetű nyelvkönyvek. A klasszikus országis
meretek egyáltalán nem sajnálták a földrajzot vagy a történelmet (pl. Andrianov-Ras
torgueva, 1965). Még az inkább turisztikai jellegű országismereteket is ólomnehéz 
tényanyag tölti ki (pl. Markova, 1968). Ugyanebben az időszakban, majd végig a 
hetvenes években a britek már megpróbálják ezt a nyögvenyelős, adatokkal zsúfolt 
kultúratant valamivel könnyedebbé varázsolni, amely ugyanakkor visszatérést jelent a 
direkt módszer tematikus tanterveihez (Cook, 1972). Ebben az utóbbi könyvben nem 
nehéz felismerni a mindenkori brit vagy angolszász civilizációs kurzusok alaptípusát, 
előképét (vö. Stevenson, 1987). Az évtizedek során úgyszólván kanonizálttá váltak ezek 
a témák, amelyek alól egyetlen kultúraközvetítőnyelv sem akarta kivonni magát. (Azért 
akad néhány ritka kivétel (Rudolph, 1967), bár e munka inkább az extenzív olvasást 
hivatott elősegíteni.)

Hosszan sorolhatnánk még az országismereti tematikájú nyelvkönyveket: szinte 
mindegyiküknek közös vonása az, hogy előtanulmányt jelenthetnek a majdani részle
tes, modem filológiai tanulmányokhoz. Bizonyításképpen felidézhetnénk Országh 
László klasszikusnak számító nomenklatúráját a Bevezetés az amerikanisztikába című 
egyetemi tankönyvéből (Országh, 1972). Miután manapság már nemcsak a nyelvkönyv
írás, hanem a dokumentatív, non-fiction irodalom is a tényéktől való halálos rettegés 
jegyében olvastatik, a szerzők megpróbálják „csomagolni” a már korábban kanonizált 
tematikát. Kitűnő példa erre Lasch Magyarországon is rendkívül népszerűvé vált 
könyve: Az önimádat társadalma (Lasch, 1978; 1996). íme néhány cím, vagy címszerű 
megjegyzés Laschtől a tematika érzékeltetése céljából:

~ történelemvesztés, önimádó személyiség, aszociális individualizmus;
- színészkedés a politikai és a mindennapi életben;
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~ a sport lealacsonyodása, avagy a játékszellem mint nemzeti hevület;
~ az oktatás és az új műveletlenség: az ostobaság terjedése, a műveltség és szakér

telem sorvadása;
~ az engedékenység bírálata, avagy a fiatalok bírósága és a szülőnevelés;
~ a nemek háborúja mint menekülés az érzelmek elől;
~ a megifjodásba vetett hit megrendülése: rettegés az öregségtől;
~ új gyámkodók és új uralkodók: bürokraták és technikusok; stb.
Olyan leírások ezek, amelyek arra törekednek, hogy minél részletesebben vissza

adják az adott ország kultúrába kötött valóságát, ezért az enciklopédikusságra való 
törekvés mindig kétségbeesett, gyakran gyötrő erőfeszítést jelent. Lasch könnyedségét 
látomásának profetikus erejével éri el. De ugyanígy a való világot akarta leírni mái' 
Apáczai is enciklopédiájában; és ha annyi vargabetű után ismét vissza szeretnénk térni 
szűkebb értelemben vett szakmánkhoz, akkor minden idők legnépszerűbb nyelvköny
vét, Comenius Orbis sensualium pictusát is ilyen munkának tekinthetjük (Comenius, 
1793). Comenius rajzos példabeszédein érződik az élőszó ereje, a képeken számokkal 
beazonosítható tárgyak és személyek egyaránt idéznek későbbi nyelvkönyveket vagy 
képes szótárakat. A leírások, tanítások értelmezése közepette már ekkor is van helye 
„kulturális” megjegyzéseknek (pl. A’ temetés (LXXII) című részben így szól: mikora 
halottat viszik, régi szokás szerint énekek énekeltetnek és a harangok húzattatnak; 
amely szokás mindazonáltal minden helyeken nincsen).

Ezzel a legutóbbi, több száz éves megjegyzéssel vissza is érkeztem a kiindulópont
hoz: milyen kultúrát tanítsunk? A nagybetűsét, a kisbetűsét, vagy létezik még más 
dimenzió is? Olyan országismeret is volt már korábban, ahol a fogalmi rendszer helyett 
inkább az intézményesült formákat tanították. íme egy ilyen tematika csak felsorolás
szerűen: naptári és egyéb ünnepnapok Angliában; sportesemények, művészeti feszti
válok és vásárok; hagyományos állami és egyházi ceremóniák; eljegyzés, esküvő, 
keresztelő, temetés; a szabadidő felhasználása: sport, esti iskola, kocsmák, klubok, 
kertészkedés, kedvenc háziállatok (háztartási kutya és nem harcieb); hétvégi kirándu
lások és vakáció stb. A már korábban emlegetett tényvesztés térnyerése következtében 
az ilyen zsúfolt, kulturális tényekkel hurkásított könyvputtók tovalebegtek a szellemi 
éterben - a mai kor kevesebbel is beéri.

V. Kulturális tudás, vagy kulturális tudatosság?
Eszerint a kultúra elemei mint tanítható témák közül kisodródtak a kulturális intézmé
nyek, vagy legalábbis egy részük elhalványodott (például múzeumok, temetők, temp
lomok stb.); és nagyon hasonló sors vár az egykori magasabb rendű kulturális termé
kekre az irodalomtól a folklóron át a képzőművészeti termékekig. Ez a sápadtság talán 
csak az ipari formatervezés (design) és a reklám uralma alá hajtott tárgyi világra nem 
érvényes, mint a kisebb-nagyobb használati tárgyak, illetve ezeknek bonyolultabb 
változatai a mobiltelefonoktól az autókig, a lakóházaktól a bevásárlóközpontokig. 
Osztatlan figyelem kíséri viszont a különféle viselkedési formákat (szokásokat, normá
kat, kódokat, tabukat stb.), amelyek ekképpen a kultúra elemei között bár változékony, 
de örökzöld szerepet játszanak. Ezek közül válogathatunk tehát, és régi tanári szokás 
szerint az explicit dolgokat tanítjuk, az implicit állapotokat pedig csak közvetítjük. A 
kultúra elemeinek egy ilyen összefoglaló táblázatát az 1. ábra mutatja be.
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1. Viselkedési formák II. Intézmények III. Termékek
szokások, elvárások múzeumok - irodalom
mintázatok, normák könyvtárak - képzőművészetek
„kódok", „tabuk" az iskolák - zene, folklór
- étkezésben színházak - iparművészetek stb.
- ruházkodásban mozik (házak, autók, használati
- szabadidő eltöltésében stb. kulturházak 

kiadók stb.
tárgyak is, stb.)

l.ábra: A kultúra elemei

Bár egy ilyen táblázat jól mutatja a tanítható/tanítandó célpontokat - még akkor is, ha 
egyes elemeket kiemel vagy elborít a kulturális ismeretek tanításának divatja, inkább 
árapálya. Mégis marad bennünk valami hiányérzet: mi az ami összetartja ezeket a 
szétesőnek tűnő, bár kétségkívül összetartozó elemeket? A szétdaraboltság nemcsak az 
ábra statikus mivoltából ered, hanem abból is, hogy hiányzik belőle a kulturális érték 
fogalma, amely kimondva vagy kimondatlanul minden működő kulturális rendszerben 
jelen van. Szívesen venném, ha az olvasó az itt következő ábrát nem a statikai érzék 
hiányának fogná fel, hanem érzékelné, hogy a szerző a kultúra elemeit szimbolikusan 
egy régi típusú pörgettyűnek ábrázolta, amely csak akkor él, ha pörög. A kultúráról se 
tudni, hogy mi, ha moccanatlan. Mozgásában azonban nagyon hasonlít ehhez a pörgety- 
tyűhöz, hiszen a középső résznek a tengely körül kell szép egyenletes távolságban 
maradni a talaj felett és ez akkor van így, ha az adott társadalomnak van világosan 
megfogalmazott kulturális értékképzete. A kulturális termékek minősége is nagyon 
lényeges, hiszen ezen áll, vagy bukik az egész szerkezet. Mivel a tengelytől (a központi 
értékektől) gyakran egyes viselkedések, esetleg intézmények helyezkednek el a legtá
volabb, ezeknek szükségük van egy állandó centripetális erőre, amely jelen is van, ha

„intézmények" 
iskola, mozi, 

színház, múzeum, 
könyvtár 

stb.
elv 

vélemény 
értékítélet

„viselkedések" 
szokások, minták 
(étkezés, ruhák, 

szabadidő, 
szórakozás 

stb.

ÉRTÉKEK
„termékek" 

használati tárgyak, 
zene, folklór, 

irodalom, 
képzőmű

vészet, 
ipar

2.ábra: A kultúra elemei
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pörög a pörgettyű. Ha túl nagy a pörgés, a centrifugális erők következtében egy-egy 
bizarr szokás, egy-egy önimádó intézmény leválhat a kulturális értékek által beabron- 
csozott testről, de ennél fontosabb az a kívánalom, hogy ne álljon le a pörgés. Ebben a 
rendszerben tehát a centrifugális erők az establishment az elfogadott és hivatalos kultúra 
elleni lázadást, a kulturális anarchiát jelentik, míg a centripetális erők az értékek 
viszonylagos változatlanságát.

Miközben a nyelvtanárok megbabonázva figyelik a pörgettyű vibrálását (és esetleg 
maguk is vállalkoznak egy-két pörgetésre), alapvető kérdésük még mindig megvála
szolatlan maradt: mit, milyen mértékben tanítsanak a kultúra elemei közül, amely 
profilként kirajzolódva megválaszolja a „milyen kultúrát?” kérdést is. Századok óta 
mostanában fordul elő először, hogy a kulturális tudást jellemző tények abszolút száma 
csökkenni kezdett, és így a nyelvtanárok is egyre többet foglalkoznak a kulturális 
érzékenység kialakításával, egyfajta kulturális tudatosság megformálásával, amely 
nagyobb értéknek tűnik a mindenappi kommunikációban, mint a kulturális tények 
halmaza. Jó példa erre Tomalin és Stempleski gyakorlattipológiája. 1993-as népszerű 
könyvükben a következő fő témák köré csoportosították metodikai ötlettárukat:

~ kulturális képzetek és szimbólumok felismerése;
- manipulációs gyakorlatok kulturális termékekkel;
~ a mindennapi élet mintái („forgatókönyvek”);
~ a kulturálisan megfelelő viselkedés vizsgálata;
- jellegzetes kommunikációs minták;
- kulturális értékek és attitűdök feltárása;
~ a kulturális tudatosságra törekvő tapasztalat kiterjesztése.
Misztikusnak tűnő kategorizálásuk mögött hetvenöt jól használható tevékenység

forma rejtőzik, amelyekről elmondható, hogy valóban mind a kulturális tudatosság, 
mind a kultúrák közti interakció területeit jól fejlesztik. Ez lenne tehát a fejlődés útja? 
Vagy az is lehet, hogy a helyzet ennél is bonyolultabb? Mindenesetre elgondolkodtató, 
hogy a kommunikatív nyelvoktatás manapság már mindent keblére ölelő eklektikájá
ban nem szerepel direkt célként a kulturális kompetencia kialakítása.

VI. A kulturális kompetencia megjelenítése 
a kommunikatív kompetenciában
Az idegennyelv-tanítási szakma - és tudománya, a nyelvpedagógia - több mint húsz 
éve feszülten figyeli a kommunikatív kompetencia mint célmodell változásait. Célmo- 
dell azért, mert a kommunikatív kompetencia földi mását kívánjuk kialakítani diákja
inkban és így minden koncepcionális változásnak következményei vannak a tantervel
méletben, a tankönyvírásban és a mindennapi osztálytermi munkában egyaránt. Az 
egyik korai kompetencia-modell (Rivers, 1978:4) egy kicsit Chomsky feje tetején állva 
született meg, ugyanis Rivers felhasználja a nyelvi kompetencia és performancia 
fogalmát, amelyeket azután az interakciós készségekkel egészít ki.



12 Bárdos Jenő

3. ábra: A kommunikatív kompetencia három tényezős modellje 
Rivers és Temperley, 1978 nyomán

A szakmában leggyakrabban használt modell mégis Canale és Swain (1980) négy 
komponensből álló kompetencia-modellje, amelyet úgy is szemlélhetünk, hogy ők a 
nyelvi kompetenciát és performanciát egyetlen kategóriában egyesítették nyelvi kom
petencia néven, míg az interakciós komponens három új köntösbe öltözött: a szocio- 
lingvisztikai, a szövegalkotói és a stratégiai alkompetenciákba.

Nyelvi kompetencia
Nyelvi pontosság

+
Beszédfolyamatosság

Szociolingvisztikai 
kompetencia 

Elfogadhatóság 
(nyelvi, társadalmi)

Stratégiai 
kompetencia

Beszéd- és szövegalkotói 
kompetencia 

Szövegkohézió 
és koherencia

4. ábra: A kommunikatív kompetencia négy tényezős modellje 
Canale-Swain, 1980 nyomán

Nyelvi 
kompetencia

Nyelvi 
performanda

Interakció



Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában 13

Új modellek azóta is keletkeznek, mégpedig főként úgy, hogy a stratégiai komponenst 
még további alcsoportokra osztják, amelyek azután külön-külön önállósodnak. A 
későbbi modellek közül Bachmann néhány elképzelése vált ismertté ( 1990, majd 1996), 
amelyeket eredetileg kifejezetten tesztelési feladatok validációja közben és érdekében 
hozott létre. Egyvalami azonban közös ezekben az elismert kommunikatív kompetencia 
modellekben: explicite egyik sem tartalmazza a kulturális kompetenciát. Ugyanakkor 
a kommunikatív kompetencia modellje a terminológia elvontsága miatt az átlagosan 
képzett/képzetlen (nem kívánt törlendő) nyelvtanár számára távoli, rideg, vagy egye
nesen elrettentő. Integráltan és láthatatlanul persze jelen van a kulturális kompetencia, 
hiszen a nyelvi kompetencia jelentésviszonyait, a szociolingvisztikai kompetencia 
társadalmi elvárásait nem lehet megoldani kulturális kompetencia nélkül, a szövegko
herenciát kultúrába kötött „forgatókönyvek” (script-ek) nélkül; stratégiai kulturális 
döntés például a pozitív, vagy negatív udvariasság - hogy csak egy néhányat említsünk. 
Mégis így, e rejtettség miatt kissé eluralkodnak a kognitív célok. Gyakran a nyelvvizs
gák is leginkább az értelem kiműveltségét vizsgálják értelmes feladatokban, holott a 
nyelv igen sok tartománya kifejezetten „nem értelmes”!

Több mint húsz év kommunikatív nyelvtanítás után a tanárok még mindig rettegnek 
attól, hogy elismerjék, hogy a nyelvtanulásnak igenis vannak szenzomotoros igényei, 
vannak bizonyos biológiai és társadalmi feltételei; az idegen nyelvekkel kiváltható 
érzelmi nevelésben pedig kiváltképp fontos szerepet játszik a kulturális kompetencia 
fejlesztése. Éppen ezért nagyon ideje, hogy kitörjünk a kanonizált és lassan dogmákká 
merevülő fogalmak köréből. Canale és Swain modellje egészségesebbnek tűnik, ha 
láthatóvá tesszük, sőt, a középpontba helyezzük a benne rejtetten jelen lévő, de eddig 
ikonikusan meg nem jelenített kulturális kompetenciát.

5. ábra: A kulturális kompetencia helye a kommunikatív kompetenciában

Az egyik legfontosabb lecke, amelyet a nyelvtanítás-történet diákjai és tanárai egyaránt 
elsajátíthattak, az az, hogy kevés új dolog van a nap alatt. Némi kutatás után leltem rá 
Stem modelljére 1980-ból, amelyet valamivel később Ullmann is átvett (1982). E kiváló 
elméleti szakembereknél a nyolcvanas évek elején a kulturális témák és elvárások 
párhuzama még létezett. Vajon hol veszítettük el? Kevéssé magyarázható a józan ész 
határain belül, hogy amikor az utóbbi negyedszázad nemcsak közel hozta egymáshoz

Nyelvi 
kompetencia

Szociolingvisztikai 
kompetencia

Kulturális 
kompetencia

Szövegalkotói 
kompetencia

Stratégiai 
kompetencia
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a földi kultúrákat, hanem konfliktusokat is kirobbantott, hová tűnt a kulturális kompe
tencia tudatos fejlesztésének igénye? Mint látható, Stem nemcsak a nyelvet, a kultúrát 
és a kommunikatív tevékenységet veszi célba, hanem egy metatudományt: a nyelvi 
neveléssel kapcsolatos általános tudnivalókat is tanítaná. így aztán Stem elképzelése 
valóban többdimenziós: egy bizonyos nyelvi készségszint elérése nem az egyetlen célja 
a nyelvtanulásnak, tudásanyag is kíséri, érzelmi tartalmak is, nemkülönben a tanultak 
hasznosíthatósága.

L2 = célnyelv
C2 = célnyelvi kultúra

TARTALOM CÉLOK
KÉSZSÉG

SZINT
TUDÁS 

(TÉNYEK)
ÉRZELMI 
HATÁS

FELHASZNÁL
HATÓSÁG

1. Nyelvi tanterv (L2)
2. Kulturális tanterv (C2)
3. Kommunikatív tevékenységek 
tanterve
4. Általános nyelvi képzés tanter
ve (nyelv és kultúra kérdései)

6. ábra: Általános nyelvtanítási tantervi modell (Stern, 1980)

Milyen jelenségeknek kellene szerepelni egy kulturális tantervben? Elvileg minden 
olyan belefér, ami a célnyelvű ország életéhez hozzátartozik. Bár a kulturális kompe
tencia része a kommunikatív kompetenciának, döntően mégis annak társadalmi, illetve 
kulturális viselkedési formáival van kapcsolatban, és nem csak a szűkebb nyelvi 
megvalósulással. Társadalmi normák elsajátításáról, illetve betartásáról van itt szó; 
olyan, gyakran ki sem mondott viselkedési szabályok elsajátításáról, amelyek minden
képpen értékekhez, elvárásokhoz kapcsolódnak, és amelyektől jellegzetessé válik egy 
ország viselkedési szőttesének mintázata. A kívülállónak fel kell ismerni az olyan 
eseteket, amelyeknek valamilyen kulturális jelentése van az országban élők számára, 
akár aláveti magát ezeknek a szabályoknak, akár nem. Az eredeti kultúra feladása, a 
teljes beolvadás, vagyis az asszimiláció a legnagyobb ár, amit fizethetünk - bár vannak 
olyan kutatók, akik azt állítják, hogy kétnyelvűek lehetünk, de kétkultúrájúak nem 
(Hammerly, 1982). Az kétségtelen, hogy a tanárnak időnként nehezen megfogható 
fogalmakat kell tanítási helyzetben elcsípni, tudatosítani. Gondolkodási szokásokat, 
értékítéleteket, a valóság eltérő interpretálását, paralingvális jelenségeket vagy a moz
gásintelligencia szokatlan megnyilvánulásait nehéz kategorizálni, de méginkább taní
tani. Osztálytársadalmakban (lehet-e más?) a társadalmi rétegek különféle elvárásait 
családi, vallási, gazdasági vonatkozásban vagy különféle a szakmák szintjén nem 
könnyű hihetővé varázsolni; egyes politikai, jogi, tömegtájékoztatási, esztétikai, sze
xuális, etnikai, kisebbségi ügyekben pedig egyenesen veszélyes. Idetartozik a szemé
lyeken belüli vagy személyek közti konfliktusok megértése is.

A kulturális kompetencia számos kategorizálással történő magyarázata között elfo
gadhatjuk a már hivatkozott Hammerly-féle (1982) modellt, amely információs vagy 
ténykultúráról, viselkedési kultúráról és teljesítménycentrikus kultúráról szól. Az első
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azon világ tényeinek az ismerete - és benne a nyelvi is - amelyben az azt a nyelvet 
anyanyelvként beszélők élnek. A viselkedéskultúrában a tényleges viselkedésen túlme
nően („ahogy ott élnek”) benne vannak az ehhez kapcsolódó magatartásformák és 
értékítéletek is. A legtöbb kutató - de alighanem a nyelvtanárok - számára is a kulturális 
kompetenciának ez az aspektusa a legfontosabb, hiszen ez tartalmazza a társalgási 
sémákat, forgatókönyveket, szokványos frazeológiai kifejezéseket. A harmadik kate
gória, a művészi teljesítmények világa, a kulturális termékek összessége. Hammerly 
szerint ez a kategória ma már egyre kevésbé fontos az idegen nyelvek tanításában. Akár 
helyes ez a feltételezés, akár nem, az igazi csapda inkább az, hogy az idegen nyelvet 
tanuló személyiség nem semleges, ugyanis már alkalmazkodott egy kultúrához. Emiatt 
kellőképpen „beszűkült”, elsődleges akkulturációja előítéleteket válthat ki belőle, 
amelyek akadályozhatják egy másik kultúrába kötött második nyelv elsajátítását.

VII. Eredeti és másodlagos akkulturáció
Az idegen nyelvek tanításának kulturális aspektusával foglalkozó, inkább szórványos 
szakirodalom (például Morgan, 1993; Dirven és Pütz, 1993; Oxford és Anderson, 1995; 
stb.) csak alig, vagy egyáltalán nem törődik az eredeti akkulturáció tényével. Márpedig 
az újszülöttek örökös „barbár inváziója” kultúrsemleges seregként érkezik hozzánk, és 
külső testi jegyeiktől függetlenül, csak később lesz belőlük valamilyen nyelvű és 
nemzetiségű gyermek. Egyelőre nem ismeretes olyan pedagógiai, pszichológiai, vagy 
éppen nyelvpedagógiai mérőeszköz, amely megbízhatóan értékelné ennek az elsődle
ges akkulturációnak a sikerességét. Talán a pszichológia - és ezen belül leginkább a 
szociálpszichológia - tudott közelebb férkőzni ezekhez a jelenségekhez attitűd- és 
személyiségvizsgálataival. Az affektiv irányultságú elemzéseket kognitív vizsgálódá
sok követték, majd az osztálytermi alkalmazhatóságok mentén ismét az attitűdváltozá
sok, hitek és tévhitek, sémák és előítéletek kutatása került előtérbe. Bár annyi már 
kiderült, hogy nem mindegy, hogy ki, milyen környezetben mutatja be ezt a kultúrát, 
kiknek, és hogy mi az üzenet lényege - a téma bonyolultsága és elvontsága azonban még 
nem tette lehetővé azt, hogy az alkalmazások a metodikai „főzőtanfolyamok” nyelvére 
is lefordíthatóak legyenek: miből mennyit, milyen sorrendben, hányszor és így tovább.

Megfigyelések alapján a legjobb nyelvtanárok - valószínűleg ösztönösen - nem 
választják szét a nyelvtanulási elemeket a kulturális tanulástól. Ez a szétválasztás a 
másodlagos akkulturációban (vagyis idegen nyelvek tanulásakor) ugyan lehetséges, de 
az eredeti akkulturációban (az anyanyelv és az anyanyelvű kultúra elsajátításában) 
lehetetlen. Gondolatkísérletként elmélázhatunk azon, hogy Chomsky feltételezése a 
nyelvelsajátító berendezésről (LAD) esetleg túl szűk. Lehet, hogy ott működik mellette 
egy automatikus kultúra-elsajátító berendezés is (CAD: Culture Acquisition Device), 
vagy ennyire feledékeny lett volna a Gondviselés?

Kezdő (és álkezdő) nyelvtanárok gyakori illúziója, hogy a kezükbe kerülő tanulók 
anyanyelvi készségeit és anyanyelvi kulturáltságát, magyar műveltségét egységesnek 
tekintik. Mivel a nyelvhez egy hajszállal jobban értenek, hamarabb veszik észre a nyelvi 
egyenetlenségeket, a többi dolog pedig csak úgy elmerül az „öntudatlan siket tavában”.

Az eredeti akkulturáció egyenes következménye a kulturális sokk jelensége, bár az 
sem igaz, hogy ahhoz hasonló jelenségek az anyanyelvi szocializáció során nem 
fordulhatnak elő. Ha az elsődleges akkulturáció a normális, nyitott szocializációs
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helyek (például iskola) helyett rejtekhelyeken folyik (például politikai okokból a 
családban, vagy egy baráti közösségben stb.), akkor az elsődleges akkulturációban is 
megfigyelhetünk kulturális sokkra emlékeztető jelenségeket. Brown (1987:129) szaka
szolja a kulturális sokk jelenségét az idegen nyelvek tanításában. Szerinte először 
eufórikus á/ZapotoZ: jelentkeznek, ezt követi az igazi kulturális sokk, majd a fokozatos 
felépülés és végül a teljes gyógyulás. Ideális pedagógiai és pszichológiai állapotokat 
feltételezve az elsődleges akkulturációnak (vagyis a barbár invázió kultúrsemleges 
harcosainak) sohasem kellene túljutniuk az eufória állapotán. Ez a kecsegtető lehetőség 
azonban a második akkulturációban óhatatlanul elveszik. Mindez azonban nem homá- 
lyosítja el azokat az eredeti akkulturációra is egyaránt vonatkozó módszertani tényeket, 
hogy az akkulturáció sikeressége döntően az üzenetet közvetítő személy (személyek) 
hitelességétől függ, de attól is, hogy mennyire vonzóak ezek a személyiségek. Ugyan
ilyen fontos a tanulási környezet minősége (kulturális tanulásban az egész társadalom) 
és végül, de nem utolsó sorban, a kulturális üzenet tényleges tartalma. Mindezek a 
tényezők a kulturális tanulásban résztvevő személyektől függetlennek tekinthetőek a 
beleszületés pillanatáig, akkortól fogva azonban minden egyes „tanuló” a maga képes
ségei szerint lép interakcióba ezzel a közeggel. Megértve és alkalmazva a hasonlósá
gokat a két folyamat között, nyilvánvaló, hogy milyen rendkívüli felelősség terheli a 
nyelvtanárt a másodlagos (vagy n-edik) akkulturációban. Személy szerint neki kell 
hitelessé válnia: autentikus és vonzó kell legyen egy személyben, és ez érvényes az 
általa megépített idegen ajkú tanulási környezetre is. A kulturális üzenetet is meggyő
zően, lelkesen és hitelesen kell közvetítenie (akár egyetért vele, akár nem). Ez az 
erőfeszítés időnként valóban sokat kivesz az idegen nyelveket tanító tanár személyisé
géből: van akinél ez odáig fokozódik, hogy eredeti hovatartozásától függetlenül, külső 
megjelenésében és viselkedésében is már csak „némettanámak”, vagy „angoltanárnak” 
stb. látszik. Az ilyen állapotok gyógymódja a humorral párosult tudatosítás.

Vili. Kulturalizmus vagy „gépagyúság"?
Mi történik akkor, ha a hiteles és vonzó emberi személyiség helyére a kultúra átadója
ként egy gép kerül? Végtére is a gépek is lehetnek szépek, és amit tudnak, az bizonyára 
hiteles is. (A tengerparton napozó, heverő emberek felnyitott szardíniás dobozra 
emlékeztető monotóniája nagyon is hasonlít a bakelitdobozok és monitorok végtelen 
sorára!) Félretolva e sematikus hasonlítgatások felszínes helyzetkomikumát, megálla
píthatjuk, hogy nagyon is komoly kérdésekről van szó. A szocializáció eddig döntően 
a kultúrába kötött nyelv segítségével működött, és ez az emberfők sorából kiszakadt 
nyelv tovább építette azt a kultúrát, amelyből vétetett. A gépek által végzett kultúra
közvetítés szelektív: olyan üzeneteket preferál, amelyek feketén-fehéren egyértelműek, 
kódolhatóak és amelyek véges számú elemből állnak. Ilyen lenne a kultúra? Fekete, 
fehér, igen, nem? A kérdés valójában az, hogy a kétféle közvetítés közül az emberi agy 
működése mely gondolkodásmóddal áll inkább összhangban. A probléma megoldása 
messze túlmutat a nyelv- és kultúratanulás tartományán, hiszen a legjelesebb pedagó
giai gondolkodók is az elkövetkező évszázad pedagógiai kulcskérdésének tartják e 
választhatóság feloldását (vö. Bruner, 1996). A szembeállítás maga persze nem új. 
Amerikai tudósról lévén szó, kínálkozik, hogy minden idők legsikeresebb amerikai 
science fiction sorozatából, a Star Trekboï kiragadjuk a nem emberi, hegyes fülű Spock 
figuráját, aki a pozitív értelemben vett „gépagyúság” megtestesülése. Az információfel-
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dolgozás komputációs megoldásai nem tűrik a zavaros, kétértelmű, kontextustól függő 
rendszereket, a gondolatok formálódásának ködös határait, vagy a metaforikus kategó
riákat. A gépekkel az ember mindenre érvényes teóriákat szeretne gyártani, miközben 
egyébként az esetlegességek (nyelvi) fogságában sínylődik.

Az idő mindenképpen meghozza a nyelv- és kultúratanulásra vonatkozó applikáci
ókat, nyelvpedagógusként azonban nem szívesen választanék a számomra csak ellen
tétes - de nem ellentmondásos - lehetőségek közül. E gondolkodásmódok nyelvben 
tükröződő működése mögött a lateralizáció által felszabadított, funkcionálisan külön
böző két agyfélteke közismert együttműködése, versengése, egymást segítése, vagy 
éppen egymást akadályozása sejlik fel. Naponta találkozhatunk azzal, hogy a szemé
lyiség agyának hol bal, hol jobb féltekéjére támaszkodik inkább a tanulásban, vagy az 
élet más területein. A dilemma megoldásában nem az elérhetetlennek tűnő kompro
misszum, hanem inkább valamely alternatíva elvesztése tűnik valóban rémisztőnek! Az 
egyelőre még pozitív, de egyre erőszakosabb, elidegenítő hatású „gépagyúság” előre
törése közepette csak fohászkodhatunk: szépséges Kultúra, maradj még velünk!

Utóka
A kulturális kompetencia tanítása az ösztönösség legmélyebb bugyraiban bolyong, 
felemelkedéséhez zseniális tantervkészítők, tehetséges tankönyvszerzők, művészi fel
készültségű tanárok és a külső mellett a belső utazásokra is vállalkozó diákok concer- 
tójára lesz szükség.

A kultúra nyelvbe kötöttségének vigiliája a priori parancs az őrzőkhöz: intés nélkül 
is morális kötelesség.
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