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A jelentésfeltárás meghatározó 
szerepe az idegennyelv-oktatásban

Exkurzus 1. A diót először meg kell törni?
A konyhában levettem a polcról négy vaskos szakácskönyvet, és mindegyikből elol
vastam a dióval készíthető recepteket. Átfedésekkel, ismétlésekkel a következő címe
ken találtam dióval kapcsolatos étkeket:

A diós jelző után: bomba, bukta, csemege, csiga, csók, felfújt, golyók, ischler, fánk, 
kalács, kávészelet, kávétorta, kifli (háromféle), kocka citromos mázzal, korongok, kug
lóf, lepény, linzer, metélt, mézes, mignon barackízzel, omlett, ostya, patkó, piskótator
ta, puszedli, rúd, rudacskák, sütemény, szelet, torta.

A dió- előtaggal: -bélés, -krém, -krémtorta, -lepény, -torta, -töltelék.
A Hozzávalók között vagy az volt, hogy hány dkg (meg)darált/őrölt dió kell az adott 

ételhez, vagy csak annyi, hogy hány dkg dió. Ez utóbbi esetben az elkészítési útmuta
tóban szerepelt a (meg)darált/őrölt dió. A diós linzerhez azonban apróra vágott dió, 
a diós korongokhoz és a diós ostyához durvára vágott dió kell; a diólikőrhöz pedig 
kettévágjuk a zöld diót. Zavarba csak a diós patkó készítése ejtett, amelyhez 30 dkg 
dióbél szükségeltetik. Először nem tudtam volna, hogy kell-e kisebb egységekre szeg
mentálnom a dióbelet. A receptben ugyanis ez az utasítás állt: 3 dl vízből a cukorral 
sűrű szirupot főzünk, ebbe beleöntjük a diót, összekeverjük stb. Később megnyugod
tam, mert egy másik szakácskönyv szerint a diós patkóhoz darált dió kell. Remélem, 
hogy így van.

Áz egyértelmű, hogy mit kell csinálnom a zöld dióval: ketté kell vágnom. Elvétve 
ugyan szerepel a dióbél is a receptekben, de legtöbbször csak ennyi az információ: 
... dkg j(meg)darált/őrölt] dió.

Hiába tanulmányoztam négy szakácskönyvet, belőlük máig sem tudom, hogy a 
megnevezett finomságok elkészítése előtt meg kell-e tömöm a diót. Héjastul nem le
hetne megdarálni a diót? Vannak egészen vékony héjú diók is, és lehetnek nagyon jó 
darálók is. Az persze benne van a szakácskönyvekben, hogy például a céklát főzés vagy 
sütés (sic!) előtt, illetve után meg kell hámoznom. A burgonyahámozásra (nekem, ha 
nem akarok uradzani: kompérpucolásra) hol felhívják a szerzők a figyelmemet, hol meg 
csak átpasszolják a döntés jogát.

Még arról is szólhatna a szakácskönyv, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes meg
törni a diót. Fogunkkal vagy a két tenyerünk összenyomásával, kővel, kalapáccsal, 
esetleg gyárilag készített diótörővei? Miért tartják fölöslegesnek, hogy javaslatot te
gyenek ennek az unalmas, kellemetlen, a dióevéssel össze sem hasonlítható robotnak 
a hogyanjára? Végül is a diótörés módja nem közömbös sem a ráfordított idő és ener
gia, sem a dióbél minősége szempontjából.
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Miért van az, hogy a szakácskönyvek írói feltételezik rólam, hogy tudom, hogy a 
diót először meg kell tömi, de azt már nem, hogy a céklát meg fogom mosni - mert 
erre is felhívják a figyelmemet -, és meg fogom hámozni? Milyen alapon hallgat mind
egyik szakácskönyvíró arról, hogy valamilyen módon tüzet kell csiholnom sütés-fő
zés előtt, hiszen gyakran javasolják, hogy ilyen vagy olyan tűzön készítsük el az ételt. 
Azt gondolják, hogy kívülről, az ő könyvükön kívülről is eljuthatott hozzám egy és más 
tudnivaló? Vagy nem is gondolnak semmi ilyesmire, csak írják, ahogy írják? Vagy fe
lületesek, és fontos információkat hallgatnak el; vagy okosan gazdálkodnak a nyelv
vel, a papírral stb., mert tudattalanul is tudják, hogy valamit már láthattam, hallhattam, 
olvashattam, tapasztalhattam a sütéssel és a főzéssel kapcsolatban; vagy van annyi 
eszem, hogy egyéb tapasztalataim alapján magam is rájövök arra, hogy mit kell ten
nem? Könnyű azt mindig tudni, hogy más mit tud; mit kell neki mondanunk, mit nem? 
Sokszor egy szó is elég? Abba az egy szóba annyi minden belesűríthető? De tényleg 
abban az egy szóban van benne olyankor minden? Mi van körülötte, rajta kívül, és 
hogyan kapcsolódik össze a benne és a kívül?

Tudja a kedves olvasó, hogy itt igazából nem a dióról vagy a szakácskönyvekről 
van szó? Tudom, hogy tudja. Honnan tudom, hogy tudja? A feleségemnek feltűnt, hogy 
a szakácskönyveket tanulmányozom. Szándékosan nem árultam el neki, hogy miért 
„probléma” számomra, hogy a szakácskönyvek nem árulják el, hogy a diós ételek ké
szítése előtt meg kell-e tömünk a diót. Kíváncsi voltam a reakciójára. Azt hiszem, jobb, 
ha erről hallgatok. Ebben a kontextusban azonban már sok közös valamink van a tisz
telt olvasóval a közös vagy a hasonló életpályának köszönhetően a nyelvi burkon és az 
abba préselt tartalmakon kívülről is, amit persze több-kevesebb sikerrel nyelvi burok
ba is tudnánk zárni. Nem tudnám viszont szavakba csomagolni azt a mellékízt, ame
lyet egyrészt a „burgonyahámozás”, másrészt pedig a „kompérpucolás” vált ki belő
lem. Valószínű, hogy sokan vagyunk, akikben hasonló érzelmek, hangulatok kavarog
nak e két szó hallatán, de nem azért, mert mindezt verbalizálva átadtuk egymásnak. 
Van természetesen tudati összetevője is a két szó közötti különbözőségnek, amelyet 
egy kis szakértelemmel elég pontosan le is tudnánk írni.

Exkurzus 2. A nyelvi kódot először fel kell tömi?
A nyelvnek (a nyelvi jeleknek) az anyagi természetű, tehát hallható vagy látható, vagy 
esetleg tapintható (pl. Braille-írás) burkába csomagoljuk vagy abból bontjuk ki a vi
lágról szerzett ismereteinket, üzeneteinket. Mindet? A fenti okoskodás alapján úgy tűnik, 
hogy nem mindet. Anyanyelvűnk esetében természetesnek tűnik, hogy szinte észrevét
lenül, változó sikerrel ugyan, de működik az üzenetek kétirányú áramlása, pedig - 
egyelőre legalábbis - nagy titkokról van szó: Hogyan tudom gondolataimat, érzései
met, akaratomat hanghullámokká átalakítani, illetve hogyan tudom kihámozni a má
sok által generált hanghullámokból a beléjük kódolt tartalmat - hogy csak a szóbeli 
kódolást és dekódolást említsem? Nem vállaikozhatom a titok megfejtésére. Sok-sok 
értekezést lehetne ugyan írni az eddigi vélekedésekről, de hát... Sok évtizedes nyelvta
nulóként - nagyon homályos szemüvegen át - inkább befelé nézek (introspekció), nem 
sokkal kevesebb éves nyelvtanárként pedig maradok saját tapasztalataimnál, bár min
dig kíváncsi voltam mások tapasztalataira, véleményére is.

A kódolással és a dekódolással kapcsolatban felmerül a tyúk és a tojás filogeneti
kai kronológiai problematikája, amivel azonban a tapasztalat síkján semmit sem tudunk
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kezdeni. Itt azonban a probléma ontogenetikai is, amivel kapcsolatban viszont már 
lehetnek megfigyeléseink. Az logikusnak tűnik, hogy dekódolás nemigen lehet kódo
lás nélkül. Vajon mit csinál a kisgyerek először? Az tény, hogy egy darabig artikulált 
burokba nem képes csomagolni üzeneteit, tehát semmilyen kimunkált nyelvi kódot nem 
tud használni. Folyamatosan próbálja feltörni a környezetéből felfogott nyelvi kódot? 
Kíváncsi egyáltalán arra, hogy mit hordoznak a hanghullámok? Folyamatosan próbál 
dekódolni, hogy idővel maga is tudjon kódolni? Azt tapasztaljuk, hogy - az egyszerű
ség kedvéért itt is és a továbbiakban is Saussure (1967: 91—104) közismert terminoló
giájával élve - először a jelölőkkel (signifiant), pontosabban a rájuk jellemző anyanyelvi 
hangsorokkal próbálkozik. Élvezi birtokbavételüket még akkor is, ha semmi jelölt 
(signifié) nem tapad hozzájuk. Később, a bölcsödében vagy az óvodában tanult versi
kéknek, mondókáknak csak a rím vagy a ritmus kedvéért született, jelölt nélküli jelö
lői sem zavarják, sőt az sem, ha félreérti a jelöltet. A lányomat sem zavarta, sőt ellen
állt minden javítási szándékunknak, amikor így mondta: Kályha vállán doromboló kisica 
(kis Ica? Kis(s) Ica?). Arra is rá tudtuk vezetni, hogy a cica szokott dorombolni, de ennek 
ellenére sem változott a kisica, és határozottan, már majdnem sírva állította, hogy az 
óvó néni is így mondja. Ha a kisgyerek először a jelölőt ragadja meg, kérdés, hogy akkor 
mit tesz vele? Ki akarja-e belőle bontani a jelölőt, tehát dekódol; vagy folyamatosan 
kódol, és ő töltögeti a jelölőbe a jelöltet? Valószínű, hogy miután valami lényegeset 
kihámozott a jelölőből, utána - élete végéig - ő, a maga módján töltögeti a jelölőt, 
módosítgatja mindazt, ami még belefér, ami még köréje rakható. Bárhogyan történjék 
is azonban egész életünk során ajelölő és ajelölt összetapadása (alkalmanként a szét
válása), tényként fogható fel, hogy az egyénenként változatos módon produkált jele
lőknél mennyiségileg és minőségileg sokkal változatosabbak a jelöltek. A jelöltek 
változásait - bővülésüket, szűkülésüket - időről időre tapasztalhatjuk társadalmilag is 
és egyénenként is. Az egyén esetében az is gyakran előfordul, hogy eltűnik, nem jut 
eszünkbe ajelölő, és szánkra jön az izé. Az is gyakori, hogy egymással nem kompati
bilisjelölő és jelölt kapcsolódik össze. Különösen így van ez kisgyerekeknél. A felnőtt 
ember ritkán döbben rá arra, hogy a gyermek által fülre helyénvalóan használt beszéd
láncból mennyire félreértett vagy mennyire tökéletlen jelölő-jelölt kapcsolat bomlik 
ki. Csak két példát saját gyermekeimmel kapcsolatban:

Négy éves körüli lehetett a fiam, amikor kocsival megálltunk a hatvani buszállo
mással szembeni utcában. A fiam a buszállomás felé tekintve, csodálkozó hangon 
megjegyezte: Jaj, de nagy szünet! Úgy adódott, hogy másnap az egyik kollégám ha
sonló korú fiát kellett elvinnem valahová, de közben valamiért ugyanott megálltunk, 
és a fiú ugyanazt a csodálkozó megjegyzést tette. A fiatalabb kedves olvasó aligha jön
ne rá, hogy a /szünet/ hangsorba milyen jelöltet kódolt egymástól függetlenül a két fiú. 
Akik már a hatvanas évek közepe táján is nagyobbacskák voltak, emlékezhetnek arra, 
hogy a magyar tévében csak egy csatornán volt adás, és meg-megjelent a képernyőn a 
SZÜNET szó nyomtatott nagybetűkkel. Ha történetesen megkérdeztem a fiamtól, 
hogy mi van a tévében, helyénvalóan felelte, hogy szünet. Kielégítő volt a válasz, és 
ha nem állunk meg kocsival ott, ahol megálltunk, sohasem jöttem volna rá, hogy szá
mára és a másik fiú számára így állt össze ajelölő és ajelölt egyenlete: /szünet/ = nagy
betűs (ki)írás (MÁVAUT HATVAN a buszállomás homlokzatán).

A lányomnak egy másik esete egyszerűbb, de valószínűleg jóval gyakoribb. Hasonló 
jelölőket kevert össze: Három év körüli lehetett, amikor a kocsi hátsó ülésen ülve egy
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mesét mondott, amelyben előfordult a fösvény szó is. Annyira kihívóan öntudatosan 
mondta a szöveget, hogy nem tudtam megállni, hogy meg ne kérdezzem: Andrea, tu
dod te, hogy mit jelent az, hogy fösvény? Máig is azt hiszem, hogy ennyire sértődött, 
de öntudatos hangon sohasem válaszolt nekem a lányom. Ezt vágta ki gondolkodás 
nélkül: Hosszú, keskeny, zöld.

Itt már nem állhatom meg, hogy mindannyiunknak ne adjak egy jól ismert, de el
elfelejtett tanácsot: Az óvodában, az iskolában, de még a felsőfokú tanintézetekben is 
idegen nyelvként kell kezelnünk a tanuló anyanyelvét. A verbalizmus, azaz az üres sza
vak (jelölők) áradata az iskolai munka sikertelenségének egyik indikátora. Azért nem 
tűnik fel, hogy nem tapad jelölt a jelölőhöz, mert az üres vagy rosszul töltött jelölők is 
elfogadhatóan kapcsolódhatnak össze grammatikailag, jobban, mint ajelöltek szeman
tikailag.

Eddig a gyerekeknél tapasztalható sikertelen jelölő-jelölt asszociációkról volt szó, 
de a téves kapcsolatok átvihetők a felnőtt korba is, sőt újabbak is születhetnek. Ennek 
bizonyítékául egyetemista koromban, nyári katonaként kötetekre elegendő példát gyűjt- 
hettem volna tisztjeink megnyilatkozásaiból. Nem elsősorban kiferdített és meg nem 
értett idegen szavak voltak a fő szereplői ezeknek a nyelvi szömyikéknek, bár voltak 
ilyenek is szép számmal. Lássunk először néhány idegen szót: Elvtársak, én nem va
gyok sovinizmus, de amit megmondok, az rizikó. Elvtársak, eddig is disztinkt tudtunk 
válni, ezután is disztinkt tudunk fogni válni. Vagy itt van az algebra megmagyarázása 
a katonai rendfokozatok analógiájára: Elvtársak, az olyan mint nálunk az alhadnagy, 
hadnagy, főhadnagy: algebra, gebra, főgebra. Most nézzünk két példát a kimondot
tan magyar nyelvi szörnyszülöttek közül: Az egyiket az eskütétel előtti félórás ünnepi 
beszédből, amelyet igen nagy átéléssel mondott el a parancsnok: Az elvtársak tudhas
sák, no meg a nemezetközi (így hangzott) légköri viszonyok is azt mutassák, hogy az 
ellenség keze Guteralamába (ez persze megint egy idegen szó: Guatemala) is betette a 
lábát. A többi mondat is hasonló volt egy félórán át. (Kuncogni tilos volt, kicsapták 
volna az embert az egyetemről. Borzalmasak azok a görcsök, amikor vissza kell fojta
ni a nevetést.) Egyik este pedig a gyakorlat végén ezt mondta a századparancsnok: Az 
elvtársak a gyakorlatot jól hajtották végre, ennek ellenére az elvtársakat megdicsérem. 
Szinte hihetetlen, hogy az ennek ellenére is ilyen nehéz lehet.

A szemantikai inkompatibilitásra csak egy példát: Gimnáziumi magyartanárként is 
volt részem magyar nyelvi élményekben. Az egyik szerény falusi gyerek a Bánk bán
nal kapcsolatos magyar dolgozatában ezt írta: A merániak pirospozsgás dolmányban 
a legjobb Melindákon ficánkoltak. Miután tisztáztuk a pirospozsgás és a dolmány nem 
szerencsés kapcsolatát, vegyes osztályról lévén szó, kissé félve kérdeztem rá Melindá
ra. Kiderült, hogy a falujukban a lovak felének Melinda a neve. Női névként még nem 
hallotta, pedig a Bánk bánról szólt a dolgozat.

Az első Exkurzusból kiderül, hogy milyen sokat tudunk a világról, ami lehetőséget 
ad arra, hogy takarékoskodjunk nyelvi jeleinkkel. Nagy kérdés azonban, hogy mit tu
dunk kezdeni a világról alkotott, az anyanyelvi jelölőkbe kódolt ismereteinkkel, ami
kor idegen nyelvet tanulunk. Ha az idegen nyelv tanításakor, tanulásakor (a továbbiak
ban: tanít + tanul = oktat) is támaszkodhatunk az anyanyelvhez kapcsolódó ismerete
inkre, akkor fontos pedagógiai kérdéssé válik a következők is: Mit nem kell tanítani, 
illetve mit nem kell tanulni az idegennyelv-oktatásban? (Vö. Budai, 2002a: 93-94.)
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A második Exkurzus főként a nehézségekről szól. Itt pedig így hangzik a kérdés: 
Mi az, amire különösen figyelnünk kell a jelölők és a jelöltek összekapcsolásakor?

A nyelvpedagógiai stratégiák, módszerek jellemzésének 
szempontjai
Fontos feladat a stratégiák, a módszerek fogalmának a körülhatárolása, egymástól való 
elkülönítése (pl. Anthony, 1963), de mondanivalóm szempontjából ennek most nincs 
különösebb jelentősége. Amikről szólni kívánok, eljárásoknak minősíthetők, olyan 
eljárásoknak, amelyek alapvetően meghatározzák a stratégiák, a módszerek lényegét, 
de lehetnek olyanok is, amelyek nem kötődnek egy-egy módszerhez.

Larsen-Freeman (1986: 2—3) a nyelvoktatási módszereket elemző könyvében tíz 
pontban sorolja fel azokat a kérdéseket, amelyeknek a segítségével feltárhatók az egyes 
módszerek jellemzői, a köztük levő lényeges különbségek:

1. Mi a tanár célja?
2. Mi a tanár szerepe? Mi a tanulók szerepe?
3. Mi jellemzi a tanítási/tanulási folyamatot?
4. Milyen a tanulók és a tanár, illetve a tanuló és tanuló közötti interakció?
5. Milyen mértékben veszik figyelembe a tanulók érzelmeit?
6. Milyen nézeteket vallanak a nyelvről? Milyen nézeteket vallanak a kultúráról?
7. A nyelv mely területeit emelik ki? Milyen tevékenységi formákat helyeznek elő

térbe?
8. Mi a szerepe a tanulók anyanyelvének?
9. Hogyan történik az értékelés?
10. Hogyan vélekedik a tanár a tanulók által ejtett hibákról?
Az idegennyelv-oktatás igen összetett cél-, feladat-, folyamat-, eszköz- és feltétel

rendszerét aligha lehet néhány szempont szerint kimerítően jellemezni, mégis most arra 
vállalkozom, hogy a nyelvoktatási módszerek között egyetlenegy kérdésre adott vála
szok alapján nevezzek meg lényeges megkülönböztető jegyeket. A kérdés így hang
zik: Milyen elvek, hipotézisek, tévhitek vagy tapasztalatok alapján és hogyan törik fel 
vagy töretik fel a nyelvtanárok és/vagy taneszközeik az idegen nyelvi kódot? Rövidebbre 
véve a kérdést: Hogyan történik a jelentésfeltárás, azaz a szemantizáció?

A nyelvpedagógiában jól ismert szakszó a szemantizáció, amely a gyakorlatban az 
ismeretlen lexikai egységek jelentésének a feltárására korlátozódik (vö. Banó-Szo- 
boszlay, 1972: 114-122; Banó-Kosaras, 1977: 145-150). Mi itt azonban tágabb érte
lemben használjuk a szemantizációt, valamennyi nyelvi eszköz (1. ábra a 10. lapon) je
lentésének a feltárását értjük rajta.

A szemantizációt is jellemezni lehet a fentebbi kérdésekre adott válaszokkal:
(1) A nyelvoktatás egyetlen célját sem érhetjük el a szemantizáció, azaz a jelenté

sek feltárása nélkül.
(2) A szemantizációban meghatározható feladata van mind a tanárnak, mind a ta

nulónak.
(3) A szemantizáció módja függ a tanítási-tanulási folyamatokról alkotott nézetektől.
(4) Szükséges hozzá főként a tanár és a tanuló, bizonyos esetekben a tanuló és ta

nuló közötti interakció.
(5) A szemantizáció mélysége avagy felületessége a legtöbb esetben annak a függ

vénye, hogyan vélekedünk a tanulónak az egyes szemantizációs eljárásokkal szemben
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tanúsított érzelmeiről. Vajon unja-e a tanuló, közömbös-e, érdekes-e, a tanulás mun
kajellegét feledtetni tudó-e a számára a jelentések feltárása? Kérdem én: Mi lehet ér
telmileg és érzelmileg kielégítőbb, motiválóbb egy idegen nyelvi órán, mint amikor ezt 
mondhatja a tanuló: Értem! Érti, hogyan kell szétszedni és összerakni a nyelv fizikai
lag érzékelhető kisebb nagyobb egységeit; érti, mit milyen tartalommal lehet megtöl
teni; és tudja, hogy mindez milyen célokat szolgál. És mikor adja fel a tanuló a reményt? 
Általában akkor, ha valamit nem ért. Hiába volna meg benne a jó szándék, feladja, és 
egyikük-másikuk elkezdi bomlasztani a fegyelmet.

(6) A nyelvről vallott nézetek döntően befolyásolják a szemantizációt, hangsúlyoz
zák vagy csökkentik, akár nullára redukálhatják önálló eljárásként való létjogosultsá
gát. Fontos szempont az is, hogy a jelentés mennyire válik kultúra-specifikussá.

(7) A szemantizáció jelentősége megnő, ha a prekommunikatív jártasságok és kész
ségek nagyobb hangsúlyt kapnak, míg árnyékba szorulhat, ha elsősorban a kommuni
katív tevékenységi formák állnak az oktatás középpontjában.

(8) A tanuló anyanyelvének vízválasztó szerepe van a szemantizációban.
(9) A nyelvi eszközök megértésének a véleményezése, értékelése a visszacsatolás 

egyik fő feladata.
(10) A szemantizációnak is elmaradhatatlan velejárója a hiba, például ajelölő és a 

jelölt téves asszociációja, ajelölt szűkebb vagy tágabb értelmezése, az egymással nem 
kompatibilis jelek összekapcsolása stb.; és mindezzel valamit kezdeni kell: vagy meg
határozott időben és módon tenni kell ellenük valamit, vagy sorsukat rá kell bízni az 
időre.

A fenti szempontok egymásra is erősen hat(hat)nak.
A szemantizációnak az idegennyelv-oktatás középpontjába állítása összhangban van 

azzal az idegen nyelv elsajátításához szükséges és elegendő előfeltétellel, amelyet 
Krashen (1981, 1985) két szóba sűrítve fogalmaz meg: comprehensible input. [„... 
humans acquire language in only one way — by understanding messages, or by re
ceiving ‘comprehensible input’ (Krashen, 1985: 2).”] Minden nyelvi hatásnak tehát, 
amely a tanulót éri, számára érthetőnek (comprehensible) kell lennie. Krashen ugyan 
elsősorban a második nyelv elsajátításáról (second language acquisition) beszél, ami
kor a comprehensible input mindenek fölötti szerepét hangsúlyozza, mi pedig az idegen
nyelv-oktatás középpontjába kívánjuk állítani a jelentésfeltárást. Tudomásul véve ugyan 
egyrészt a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás, másrészt pedig a második nyelv és az idegen 
nyelv közötti különbözőségeket, állíthatjuk, hogy a comprehensible input, azaz a ta
nuló által fizikailag felfogott nyelvi eszközök jelentésének az értése ugyanolyan fon
tos szerepet játszik a nyelvtanulásban is, mint a nyelvelsajátításban, amelynek ered
ményességével versenyre kelni szeretnénk. A jelentésfeltárás jelentheti a valódi nyelvi 
környezetnek a hatására kiboruló, feltárulkozó jelentést is, amely a nyelvelsajátítás 
előfeltétele, a szemantizációnak nevezett jelentésfeltárás azonban tervszerű és tudatos 
munka.

A jelölő szegmentumának azonosítása
Még mielőtt részletesebben rátérnénk a szemantizációra, a jelöltek feltárására, szólni 
kell arról is, hogy általában a jelölő sem tárulkozik fel önmagától. Nincs gond, ha a 
nyelv egy megjelölt, morféma nagyságú szegmentumához kell egy bizonyos jelöltet 
társítani. Ilyenkor pontosan lehet tudni, hol kezdődik, hol végződik a kiejtett vagy leírt
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jelölő. Ismerős az ún. lexikai kezelésbe vétel is, amikor egy később feldolgozandó, egy 
vagy több nyelvtani jelenséget tartalmazó egységnek (How do you do? I'd like to...} a 
jelentését, sőt használatát tanítjuk meg anélkül, hogy a részletekbe mennénk. Ilyenkor 
sem gond az egész jelöltet hordozó jelölő azonosítása. Minden olyan esetben azonban, 
amikor az azonosítandó jelölő csak a beszédlánc egy valamelyik ki nem emelt lánc
szeme, és a jelöltet az egész beszédlánchoz kapcsoljunk, nem könnyű megtalálni sem 
a kívánt láncszemet, sem a jelöltnek a rávonatkozó részét.

Az alábbi hibák származhatnak ebből a nehézségből:
1. A tanuló nem tudja azonosítani a jelölő elejét és/vagy a végét. Érdekes példáit 

szolgáltatja ennek a jelenségnek az a nyolcvan valahány éves unokabátyám, aki ame
rikai tartózkodásának hatodik évtizedében is - tökéletes köztes nyelvi kommunikáci
ós képessége ellenére - a következőképpen szegmentál bizonyos angol szavakat, ame
lyeknek a furcsasága akkor válik egyértelművé, amikor magyar nyelvi beszédébe ke
veri őket: ajdír (Ez jó ajdír - mondja, ha tetszik neki valami ötlet.); prísiétolom (Ezt 
nagyon prísiétolom - mondja, ha méltányol valamit.). Az idea (= ötlet) szót megtoldja 
egy /r/-rel, az appreciate (= méltányol, értékel) szókezdő magánhangzóját pedig lecsí
pi. Ha az idea után magánhangzóval kezdődő szó következik (I have no idea of...), 
egy ún. tolakodó (intrusive) /r/ hang csúszik az idea és az utána jövő szó közé. Ezt az 
/r/-t az unokabátyám a tőhöz tartozónak „véli”. (Tudatosan sohasem foglalkozott az 
angollal. Olvasni tud valamennyire angolul, de írni nemigen.) A másik esetben való
színűleg névelőnek (még az ige előtt is!) és nem a szótőhöz tartozónak fogja fel a szó
kezdő magánhangzót, és nem is ejti.

2. Nem a megfelelő jelölőt választja ki a beszédláncból a jól vagy rosszul felfogott 
jelölt számára. Egyik alkalommal, amikor arab egyetemistákat tanítottam magyarra 
angol közvetítéssel, a gyönyörű szót igyekeztem megértetni egyszerű angolsággal, a 
very beautiful segítségével. Ez a szerkezet csak két szóból áll, mégis gondot okozott 
az egyik Musztafának a megfelelő jelölő kiválasztása. Ki tudja, miért - még tartott a 
ramadán, és a gyomrával lehetett elfoglalva -, de ő a gyönyörű = very egyenletet állí
totta fel magában, és jellegzetes arabos kiejtésével megkérdezte tőlem: Tanár úr, ké
rek, lehet mondani, gyönyörű éhes vagyok? Az már könnyen érthető, hogy ugyanez a 
Musztafa a peace megfelelőjeként a béke szót rávezetésemmel csak harmadik próbál
kozásra találta el, amikor a többnejűségről így nyilatkozott: Egy asszony is elég. Ha 
van egy asszony a család... családban, akkor nincs bika...béka...béke.

3. Teljes a zavar, és segítség nélkül aligha boldogul a tanuló. Hallás után vajon 
mikorra jönne rá a tanuló magától arra, hogy a Megmondanánk neki (azt) jelentésű D/r- 
Iho-íamos (Ilié + o = Iho) mondatban minek mi felel meg. Meg fogja azonban érteni, 
ha portugál módra szegmentáljuk a magyar mondatot: Megmonda-neki-azt-nánk. Ez
zel még nem tesszük tönkre az anyanyelvűnket.

Ajelölő azonosítását sem szabad tehát csak a tanulóra bízni, ebben is segítséget kell 
neki nyújtanunk. A hogyanra sokféle válasz adható. Később még erre visszatérünk a 
suggesztopédiával kapcsolatban.

A nyelvi eszköztárak
A szemantizáció kitágított értelmezése szerint a nyelvi eszközök, azaz a jelölők mely 
fajtáinak a jelöltjeire kell irányulnia e tervszerű és tudatos munkának?

Minden nyelvnek három, egymással számtalan ponton érintkező, egymást át- meg
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átfedő eszköztára van: van szegmentális és szupraszegmentális elemekből felépülő 
hangzós része (illetve van írott formája), van szókincse, van nyelvtana. Mindenféle nyel
vi eszköz legfőbb funkciója, hogy valamiféle jelentés érzékelhető hordozója legyen, 
bár sok jel mutat arra is, hogy a megtölthető jelölők egy része üresen maradhat vagy 
kiürülhet. Az eszköztárakat és a beléjük kódolt, velük asszociált jelentéseket egysze
rűen így lehetne ábrázolni:

szókincs

1. ábra. A nyelv eszköztára és a jelentések, tudattartalmak

Megjegyzések az ábrához, illetve az ábrával kapcsolatban:
1. Az ábra azt is szemlélteti, hogy egyrészt vannak olyan nyelvi eszközök (a három
szögnek a kis körön kívüli csúcsai), amelyeknek ugyan lehet szerepük - és részei nyelvi 
tudatunknak-, de soha sincs bennük jelölt; másrészt viszont vannak olyan tudattartal
mak (a kis körnek a háromszögön kívüli szeletei, valamint a nagy kör), amelyek csak 
közvetve, illetve egyáltalán nem vagy csak nehezen (nagy kör) kapcsolódnak nyelvi 
eszközökhöz. (Az ábra nem kíván arányokat kifejezni sem a körből kilógó csúcsok
kal, sem a háromszögön kívüli körszeletekkel, sem a körök nagyságával.)

a) Jelölt nélküli jelölő:
- Van szerepe a magyarban az ún. kötőhangoknak, de nem hordoznak jelentést: 

padok, falak, kertek, körök. Bizonyos esetekben azonban van szófajt és egyben jelen
tést megkülönböztető szerepük is: felelősök ~ felelősek, hatalmasok ~ hatalmasak stb.

-A németben sincs jelöltje a nőnemű (!) előtaghoz járuló -5-nek a következő összetett 
szavakban: Freiheitsliebe, Liebeslied stb.

-Az angolban vagy a németben a személytelen mondatok alanyaként szolgáló név
másoknak (it, es) sincs jelöltje: It is raining. Es regnet.

b) Jelölő nélküli jelölt:
-A nyelvben valaminek a hiánya is hordozhat jelentést, ha a hiányt szembeállíthat

juk létező jelölővel. Például a zéró morfémák az igék harmadik személyében: olvas, ír 
stb. (Arról már lehet vitázni, hogy hány zérót újunk az igéhez ilyen esetekben, ha össze 
akarjuk számolni a morfémákat.)

- Bizonyos alaki és szemantikai összefüggések és analógiák alapján meg tudunk 
érteni olyan idegen nyelvi jelölőkhöz kötött jelölteket is, amelyeket nem vagy csak 
körülményesen tudunk kifejezni magyarul:

nyelvtan

JELENTÉSEK
TUDATTARTALMAK

hangzós/grafikus rész
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happy 
boldog

unhappy
boldogtalan

willing
hajlandó

unwilling
nem hajlandó (?)

happiness 
boldogság

unhappiness 
boldogtalanság

willingness 
hajlandóság

unwillingness
9

A magyarban nincs egyszavas megfelelője az unwilling és az unwillingness szavak
nak, de a bal oldali összefüggések analógiájára könnyen fel tudjuk fogni a jelentésü
ket. Míg az unwilling szónak könnyen találunk két szóból álló magyar megfelelőt, 
az unwillingness átültetése már jóval körülményesebb. Csak fokozzuk a nehézséget, 
ha az ugyancsak lehetséges willing = készséges egyenletből indulunk ki: készséges, 
nem készséges (?), ?,?.

- A nyelvhez köthető, meg is fogalmazható, de ki nem mondott állítások az előfel
tevések (peszuppozíciók): Abbahagyta a dohányzást. (Az abbahagyta ige sugallja ezt 
az állítást is: Régebben dohányzott.) Az Ismét meglopta a barátját mondat ismét hatá
rozójából következik: Már máskor is meglopta a barátját. Nem az első eset, hogy 
meglopta a barátját.) (Az előfeltevésekkel kapcsolatban lásd Kiefer, 1983.)

- Az ún. implikációk - bennfoglalt állítások - csak a szituációnak és a résztvevők
nek az ismeretében érthetők meg. Hány és hány értelmezése lehet a következő két 
megnyilatkozásnak:

A: Kész van.
B: De most nincs időm.
Kész lehet az ebéd, de B-nek most nincs ideje ebédelni. Elkészülhetett valami, de 

B-nek most nincs ideje megnézni, vagy lenne ideje, de nincs kedve megnézni. Stb. Stb.
-A társalgási maximák (a nagy körben) (Grice, 1975) többé-kevésbé tudatos, de 

inkább tudattalan részei kommunikációs ismereteinknek. Általában nagyon is érzéke
nyek vagyunk arra, ha például feltűnően sérül a mennyiség maximája - mi szerint 
optimális módon kell bánnunk a nyelvi eszközökkel, tehát se többet, se kevesebbet ne 
mondjunk vagy írjunk, mint amennyi szükséges -, és érzelmi reakciókat is könnyen 
kiválthat belőlünk. Példa erre az első Exkurzusban elhallgatott, érzelmileg dús minő
sítés a feleségem részéről, amikor hiányoltam, hogy a szakácskönyvek nem adnak 
választ arra a kérdésre, hogy sütés-főzés előtt meg keíl-e tömünk a diót. Még nagyobb 
lehet az érzelmi kitörés, ha valaki azt is hiányolja, hogy a szakácskönyvek nem hívják 
fel a figyelmet a tűzgyújtás szükségességére sem.

A jelölő és a jelölt mennyiségi aránytalanságával kapcsolatban lásd Pete (2004) 
tanulmányát.

2. Az 1. ábra ugyan nem utal rá, de a későbbiek kedvéért érdemes a háromszöggel 
kapcsolatban megemlíteni a következőket:

Az embernek a világról szerezhető ismereteit a nyelvek különféleképpen osztják 
fel jelöltekre, és változatos módon kapcsolják őket a különféle eszköztárakból vett 
jelölőkhöz. E tény alátámasztására számtalan példát tud felhozni az, aki valaha is fog
lalkozott egy vagy több idegen nyelvvel, ezért elég lesz néhány emlékeztető példa is:

a) Az egymásnak megfeleltethető jelölteket nem ugyanabból az eszköztárból való 
jelölővel társítja a két nyelv:

- Az eldöntendő kérdést a magyarban csak az intonáció különbözteti meg a kije
lentő mondattól, míg egyes nyelvekben grammatikai eszközök (is) kellenek hozzá:

Otthon vannak. Otthon vannak? Sie sind zu Hause. Sind sie zu Hause?
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Tetszett neki a film. Tetszett neki a film? He liked the film. Did he like the film?
- A valószínűséget a magyar lexikai egységgel, az angol pedig grammatikai esz

közzel fejezi ki a következő mondatokban:
Már bizonyára éhesek a gyerekek. The children must be hungry.
b) A két nyelv ugyan azonos eszköztárból merít, de az eszköztár más-más területé

ről veszi jelölőit:
- Grammatikai eszköz a rag és a jel is, valamint az elöljárószó és a birtokos név

más is:
A konyhában van. Elle est dans la cuisine.
A tanárunk sok nyelvet beszél. O nosso professor fala muitas linguas.
-Az egyik nyelvben egy szóval, a másikban szószerkezettel fejezhetjük ki ugyan

azt a jelöltet:
Szereti a húgát. He likes his younger sister.
3. A nyelvi eszközöket szóalakokra mint ténylegesen létező nyelvi egységekre re

dukálhatjuk, amelyek egybeolvasztják és konkretizálják az absztrakt lexémákat és az 
ugyancsak absztrakt grammatika tekintélyes részét. Pszichológiai realitásuk minden 
bizonnyal csak a szóalakoknak van, nem külön a lexikának és külön a grammatikának. 
Nyilván nem minden szóalakot tárolunk, de a tárolt, egyénenként különböző fajtájú és 
mennyiségű szóalakok analógiájára meg tudjuk szerkeszteni a nem tárolt szóalakokat 
is. Az is valószínű, hogy a szóalakokat kisebb részben izoláltan, leginkább azonban 
nagyobb egységekben, szószerkezetekben, mondatokban tároljuk. A jellegzetes struktú
rák analógiájára alkotjuk a végtelen számú újabb és újabb szerkezeteket.

Mindezek szellemében minimálisra zsugoríthatjuk a háromszög nyelvtani oldalát, 
és azt mondhatjuk, hogy a nyelvi eszközök szóalakok és szóalakok társulásai. Csak
nem egybeolvad a lexika és a grammatika, és mindkettő érzékelhető formát ölt. Az 
idegen nyelvek a rokonítható szóalakok gazdagsága és a szóalakok láncokká fűzésé
nek változatossága, valamint mindezeknek az anyanyelvhez való hasonlatossága, il
letve az anyanyelvtől való különbözősége szerint minősíthetők a nyelvpedagógia szem
pontjából. A szemantizáció feladata - típusaitól függetlenül - a szóalakok és a szóalak
láncok jelentésének a feltárása.

Bármennyire valószínűtlen is azonban a lexika és a grammatika elkülönülésének a 
pszichológiai realitása, pedagógiai érvek szólhatnak szétválasztásuk mellett. A mor
fológiailag gazdag nyelvek esetében különösen, de minden olyan nyelvben, amelyben 
toldalékolt szóalakok vannak, az iskolai nyelvtanulás körülményei között, a nyelvok
tatásra fordítható idő mennyiségétől függetlenül, érdemes tudatosítani, megtanítani, 
megtanulni a szóalakok előállításának módjait is. Szándékosan nem mondtam szabá
lyokat. Nem okvetlenül szükséges mindehhez a manapság mumusnak tartott metanyelv 
és a paradigmákba sorolás, bár egy bizonyos mennyiség a tanulók életkorától, a nyelv
oktatás fokától stb. függően ezekből sem ártalmas.

Különös gondot kell fordítani a szóalakok láncokká formálására. A szóalakok tár
sulásainak ajelölő és/vagy ajelölt által meghatározott kritériumai vannak. Viszonylag 
hamarabb meg lehet tanulni a jelölők megfelelő összekapcsolását akár hangtanilag, akár 
morfológiailag, akár szintaktikailag. A jelölteknek és egyben jelölőiknek a megfelelő 
láncolatait már jóval nehezebb létrehozni. Itt különösen következetesen figyelembe kell 
venni az anyanyelv lehetséges zavaró hatásait.

Feladat még akkor is marad, ha a szóláncok külsőleg is és belsőleg is megfelelőek.



A jelentésfeltárás meghatározó szerepe az idegennyelv-oktatásban 13

A mindenkori szituációnak, a kontextusnak megfelelően használni is tudni kell őket. 
Ezen a téren azonban jóval többet használ az anyanyelv, mint amennyit árthat. Erre még 
visszatérünk.

Ki ne tudná milyen következtetést kell levonnunk az előző két bekezdésből: Az 
idegen nyelvi eszközöket - egyszerűbben: az idegen nyelvet - szituációkban, kontex
tusokban kell tanítani és tanulni, ami nem zárja ki az egyes láncszemek szemügyre 
vételét.

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi jelölők
és jelöltek jellemzői
A szemantizáció főbb típusainak az ismertetése előtt válaszolnunk kell a következő 
kérdésekre is:

1. Mi jellemzi a tanuló által artikulált idegen nyelvi jelölőt?
A tanuló által produkált jelölő részben idegen nyelvi, részben anyanyelvi, tehát 

valamiféle köztes nyelvi (interlanguage) (Selinker, 1974), amely a kontinuumon egyre 
inkább az idegen nyelvi felé tolódhat el, bár egy bizonyos állapotában meg is kövül- 
het. Az egyes módszerekre az is jellemző, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a tanu
ló kiejtése érdekében. Jellegzetes álláspontok: (a) a kiejtéstanítás luxus, minden elfo
gadható, amennyiben nem akadálya a kommunikációnak, amelynek sikeréhez a nyel
ven kívüliek is nagymértékben hozzájárulhatnak; (b) cél egy ún. fonetikai minimum; 
(c) mindent el kell követni a minél jobb kiejtés érdekében. Az is sokféleképpen történ
het, ahogyan e téren az egyes módszerek céljaikat elérni kívánják. A jelölők kimunká
lásának módjaitól azonban a továbbiakban eltekintünk.

2. Mi jellemzi azt a jelöltet, amelyet a tanuló a köztes nyelvi jelölővel asszociál? 
Univerzális? Célnyelvi? Anyanyelvi? Köztes nyelvi?

Ha igaz az, hogy minden nyelv, sőt minden egyed a maga módján képezi le a való
ságot, akkor nem lehet univerzális. Az valószínű, hogy a hazánkban tanított európai 
idegen nyelvekbe és a magyar anyanyelvbe kódolt ismeretek és üzenetek nagyon ha
sonlítanak egymásra, de ha globálisan sok közös vonást tartalmaz is ajelöltek halma
za, ezt a közös tartalmat minden nyelv és bizonyos fokig a nyelvet beszélő minden egyén 
is a maga módján darabolja fel jelöltekre, és a jelölteket a maga módján töltögeti je
lölőkbe. Míg a jelölők egy adott nyelvben az egyéni változatok ellenére is meghatá
rozható közös vonásokat mutatnak, addig a hozzájuk kapcsolt jelöltek egyénenként, 
idiolektusonként (vö. Banczerowski, 2004: 10) is nagyon heterogének.

Maradtak a „célnyelvi”, az „anyanyelvi” vagy a „köztes nyelvi” jelzők, amelyek
kel illethetjük a tanuló által a köztes nyelvi jelölőkhöz kapcsolt jelölteket. Amikor egy 
idegen nyelvi és egy anyanyelvijei (= jelölő + jelölt) bizonyos kontextusban megfelel
tethető egymásnak, akkor az idegen nyelvet tanuló hajlamos arra, hogy az egyenletet 
általánosítsa. Ezt a hajlamát sorozatosan megerősítik benne, ha az iskolában is szóegyen
letekben (tree =fa, good = jó) tárolják a nyelvi egységeket. A továbbiakban a tree jelö
lővel fogja illetni azt áfát is, amelyen lekopogja a szerencséjét, és a good lesz a jelző 
az alvó, a barátság, a fill, az íz, a levegő, az ügy stb. előtt is a sound, firm, sharp/quick, 
nice, fresh, worthy helyett.

Az ilyen egyenletek bal oldala tulajdonképpen csak jelölő a tanuló számára, a jobb 
oldala viszont jel (jelölő + jelölt). A tanuló azonban ténylegesen egyenlőnek veszi az 
idegen nyelvi jelölőt és az anyanyelvi jelet, és az anyanyelvi jelöltet társítja a köztes
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nyelvi jelölővel. Az eredmény: L2 jel = L2+L1 jelölő + L1 jelölt (2. ábra). (Kivételt 
képezhet, ha idegen nyelvi, kultúra-specifikus nacionáléja van a jelentésfeltáráskor 
használt eszközöknek.) Mi mást tehetne a tanuló? A köztes nyelvi jelölőhöz valamennyi
re is illő jelöltje csak anyanyelvéhez kapcsoltan létezik. Az eredmény akkor is ugyan
ez, ha nem hallja, nem látja az anyanyelvi jelölőt. Az eredmény szempontjából nincs 
lényeges szerepe annak, hogy az anyanyelv segítségével vagy direkt asszociációval jön- 
e létre a tanulóban a köztes nyelvi jelölő és az anyanyelvi jelölt kapcsolata. (Bizonyí
téka ennek, amikor a direkt módszerrel szemantizált lexikai egységek jelentését a ta
nulók sutyiban anyanyelvükön leírják.) Azt mondhatjuk tehát, hogy a szemantizáció 
során anyanyelvi jelöltet asszociálunk köztes nyelvi jelölővel, és ugyanazt a jelölő
jelölt kapcsolatot használja a tanuló akkor is, ha az idegen nyelv a szűkebbre vagy a 
tágabbra vett jelöltet más és más jelölőhöz kapcsolja. Az idegennyelv-oktatásban - az 
idegennyelv-elsajátításról most nem beszélve - a kezdetekben ez ellen nincs igazi or
vosság, de az anyanyelvi jelölt fokozatosan köztes nyelvivé válhat, és elindulhat a 
kontinuum jobbik vége felé, ha szituációkban, kontextusokban történik az oktatás. Ha 
nem szituációkban történik a tanítás, és használati utasítást sem adunk bizonyos kife
jezésekhez, annak is fennáll a veszélye, hogy a nyelvi jelsor használata is anyanyelvi 
módon történik. Ha például a tanuló a Tessék! megfelelőjeként az angolban megtanul
ta a Help yourself mondatot, hajlamos lesz arra, hogy a Here you are/After you / Go 
ahead stb. (lásd Budai, 2002b: 246-247) helyett is ezt mondja.

2. ábra. Az idegen nyelvi jelölő és az anyanyelvi jelölt összekapcsolása

Egyéb jelöltek

3. ábra. A célnyelvi és az anyanyelvi jelek metszete

Egyéb jelöltek

Megjegyzés a második és a harmadik ábrához:
A valóságnak jobban megfelelne, ha a körök nagysága eltérne egymástól, és hol az 
egyik, hol a másik oldalon lenne nagyobb a kör.
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A szemantizáció főbb típusai
Ezek után nézzük meg, milyen jellegzetes jelentésfeltáró eljárások ismerősek az ide
gennyelv-oktatásban. Larsen-Freeman (1986) a fentebb idézett szempontok alapján 
nyolc ismerősebb módszert (a nyelvtani-fordító, a direkt, az audiolingvális, a csendes 
módszert, a szuggesztopédiát, a tanácskozó módszerre épülő „közösségi” (Community) 
és a cselekedtető módszert, valamint a kommunikatív megközelítést) elemez sorjában. 
Jómagam inkább a jelentésfeltárás fő típusaihoz rendelem ugyanezeket a módszere
ket, előre megjegyezve, hogy nem minden eljárás módszerfüggő.

Szemantizáció

Nyelvi eszközökkel (verbálisán) Nem nyelvi eszközökkel (nem verbálisán)

Anyanyelven Nem anyanyelven

Célnyelven Közvetítő nyelven

4. ábra. A szemantizáció főbb típusai

Ezekhez a főtípusokhoz igen sok megoldás tartozik (lásd például: Banó-Szoboszlay, 
1972; Banó-Kosaras, 1977; Bárdos, 2000; Beréndi, 2004), de minket elsősorban csak 
a főtípusok érdekelnek.

Szemantizáció anyanyelven
Ha az iskolai nyelvoktatás múltját nézzük, elsősorban az anyanyelven történő jelen
tésfeltárást tekinthetjük a leggyakoribbnak. Ez az eljárás adta a nyelvtani/grammatizdló- 
fordító módszer nevének a második felét. Ezzel a módszerrel tanították évszázadokon 
át a holt nyelveket, a latint és a görögöt, majd később az élő idegen nyelveket is. Taní
tották? Tanítják! Nem érdemes múlt időt használni az egyes módszerekkel kapcsolat
ban. A módszerek világra jöttük után függetlenek a kortól, legfeljebb módosulhatnak, 
és a divattól függ, hogy időről időre rájuk kerül-e vagy lekerül róluk a hangsúly. Min
denkor lehetnek hívőik és alkalmazóik. A nyelvtani-fordító módszer például napjaink
ban is él és virul. Nem azért, mert elvétve még holt nyelveket is tanítanak, hanem azért, 
mert ezt a módszert alapelveinek követői akármelyik idegen nyelv oktatására alkalmas
nak tartják. A helyes vagy téves alapelveken kívül a módszer életben tartója a latinhoz 
és a göröghöz hasonló típusú élő nyelvek, amelyeknek a grammatikáját főként morfo
lógiájuk jelenti. Nagyobb toleranciával minősítené e módszert a mai, az angolszász 
hatásokat szinte feltételek nélkül befogadó nyelvpedagógia, ha az óangol viszonylag 
gazdag alaktanát átörökíti a modem angolba. Azt is állíthatjuk, hogy akkor a modem 
nyelvtudomány is más utakat követne. Nem lett volna miből kinőnie a transzformáci- 
ós-generatív grammatikának sem.

Az anyanyelven történő szemantizáció nem kötődik ugyan kizárólagosan a nyelv
tani-fordító módszerhez, de tény, hogy ezen a módszeren belül alakult ki ez a jellegze
tes eljárás. Mi történik hát a szemantizáció érdekében a módszer keretein belül? (Di
ákként latinórákon nyolc, oroszórákon négy éven át volt lehetőségem tapasztalatokat 
szerezni e téren. Átképzett latintanáraim tanították az orosz nyelvet is.)
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A nyelvtani-fordító módszer elsősorban otthoni feladatként végezteti el az idegen/ 
köztes nyelvi jelölő és az anyanyelvi jelek egyenletekbe párosítását. Otthon kell kipre
parálni az új szavakat a feldolgozásra kerülő szövegből. Az otthon készült egyenletek 
akkor sikeresek, ha közben a preparáló tanuló a szöveget is igyekszik megérteni, ami
hez viszont tudnia kell(ene) a nyelvtant is. Minthogy ez a tudás csak keveseknek ada
tik meg, marad az óra eleji szótármásolás, ha van elegendő szótárfüzet, amelyről má
solni lehet. A preparálás utáni tanítási órán, a szöveg fordítással történő feldolgozása 
során korrigálni lehet a téves egyenleteket, de legtöbbször a tanulók ettől eltekintenek. 
A preparálás fő célja, hogy a tanuló önállóan is próbálkozzék a jelentésfeltárással, ta
nulja a szótár használatát, bár legtöbbször a tankönyv szószedeteiből preparálja a sza
vakat.

Röviden összefoglalva: a nyelvtani-fordító módszer keretében a tudatos elemzés
nek alávetett izolált és kontextusba helyezett nyelvi eszközök jelentésének a feltárása 
anyanyelven történik. Az élő nyelvek esetében azonban, az ún. kombinatív vagy köz
vetítő módszert (Banó-Szoboszlay, 1972; Banó-Kosaras, 1977) követve, a jelentésfel
tárás után el lehet szakadni az anyanyelvtől a kommunikációs feladatok során, és a 
nyelvoktatásra fordítható idővel arányosan bizonyos mennyiségű „comprehensible 
input”-ot is kaphat a tanuló.

A szuggesztopédia az igen nagyszámú lexikai egységek és a nyelvtani szóalakok 
jelentését dialogikus beszédláncokban tálja fel az anyanyelv segítségével, de a jelen
tésfeltárás után igyekszik egynyelvűvé válni. A dialógus szóbeli bemutatása előtt a tanár 
vázolja annak tartalmát célnyelven is és anyanyelven is. Ilyenkor és a szóban bemuta
tott dialógusban a szemantizáció nem a nyelvi eszközökre, hanem a nyelvhasználatra 
koncentrálva történik. Az idegen nyelvi dialógus jobb oldalára helyezett, azzal párhu
zamosan tagolt anyanyelvi szöveg, amelynek olvasgatása ugyancsak fontos feladat, már 
sok segítséget nyújt a tanulónak a szegmentálás nehézségeinek a leküzdésében, egy
részt az új szóalakok aláhúzásával, másrészt a dialógusok mondattani tagolásával. A 
szövegek ily módon történő párhuzamba állítását igen hasznosnak tartom. Példaként 
bemutatom az olasz nyelvi anyag (Gátévá, 1978) kezdő sorait. A könyvet személyesen 
Lozanovtól, a suggesztopédia atyjától kaptam, aki az előszóban szuggesztopédiai 
módszertani modellnek tekinti a könyvet bármilyen idegen nyelvi tananyag készítésé
hez: „II manuale rappresenta un modello metodologico per la preparazione di altri 
manuali di lingue straniere conformi al sistema didattico suggestopedico” (p. 3).

A könyvben nyomtatásban nem szerepel az anyanyelvi szöveg, csak papírcsíkok 
formájában van az anyanyelvi, itt az angol - csak ilyet tudott adni Lozanov - anya
nyelvi szöveg a laphoz tűzve. Ennek két előnye van: (1) a tankönyvi olasz szöveg bár
milyen anyanyelvű tanuló számára alkalmassá tehető, (2) a papírcsíkok kiszedésével 
egynyelvűvé válik a tananyag. A papírcsíkok alatt is és a papírcsíkokon is megtalál
hatjuk az adott nyelvtani jelenségekkel kapcsolatos tudnivalók lényegét: a főnevek 
többes számát, egy-egy szabályos vagy rendhagyó ige ragozását stb., de vannak a könyv
nek nyelvtant summázó részei is.

íme a dialógus kezdő sorai:

Giovanni Civinini: Scusi signore. Excuse me, sir.
E’libero questo posto? Is this seat free?
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Il dottor Walter: Sí, prego!
Si accomodi! 
Ma ehe sorpresa!
Lei è il signor Civinini, 
il famoso cantante 
della Scala di Milano.
Lei non mi conosce. 
Ma io La conosco.
Sono un amico 
di Suo padre.
Suo padre è un uomo 
di grande ingegno.

Yes, please!
Sit down!
But what a surprise! 
You are Mr. Civinini, 
the famous singer 
from Scala di Milano. 
You don’t know me.
But I know you.
I’m a friend 
of your father’s.
Your father is a man 
of great intellect.

Az idegen nyelvi és az anyanyelvi szövegrészek egymás utáni meghallgattatásával, 
egymás mellé helyezésével több változatban is találkozhatunk kevésbé ismert nevű 
módszerekben, taneszközökben is. Vagy az idegen nyelvi szövegrészek hangzanak el 
először, illetve olvashatók a bal oldalon, vagy fordítva. A jobb oldalon műfordítások
kal is találkozhatunk. Ismerős az anyanyelvi sorok interlineáris elhelyezése is. Az ide
gen nyelvi sorok közé tett anyanyelvi szövegeknek szegmentált, az anyanyelvi szabá
lyokat áthágó, morfémákat megfeleltető változatai is vannak. Ezeknek az eljárásoknak 
az elsődleges célja a receptív készségek, a hallás utáni értés és/vagy az olvasási kész
ség fejlesztése.

A Curran-féle (1976) tanácskozó módszert (Counseling-Leaming) alapul vevő, ún. 
közösségi nyelvtanulás (Community Language Learning) folyamán a tanulók lépés
ről lépésre anyanyelvükön fogalmazzák meg, hogy mit akarnak tanulni az idegen nyelv
ből. Mondataikat a tanár fordítja le a célnyelvre, majd magnóra veszik az új mondato
kat és a tanulók társalgásait is. A szöveg a táblára is felkerül, majd lemásolják a tanu
lók. Minden, ami történik még az órán, a tanulók által generált tananyagra épül.

Itt nincs is szükség jelentésfeltárásra, hiszen a tanulók szolgáltatják az anyanyelvi 
jelláncokat, és a tanár kapcsolja azokat össze idegen nyelvi megfelelőikkel. Kisebb 
szegmentumokban is keresik a két nyelv jeleinek az egyenleteit, megállapítva a két nyelv 
jeleinek a hasonlóságait és különbözőségeit is. Nyilvánvaló, hogy itt egyértelműen 
anyanyelvi lesz minden jelölt, amelyet a tanuló a köztes nyelvi jelölővel asszociál.

Szemantizáció a célnyelven éstvagy nem nyelvi eszközökkel
A nyelvtani-fordító módszer tagadásaként létrejött direkt módszer alapszabályban tilt
ja meg a fordítást, és mindenestül száműzni igyekszik az anyanyelvet az idegennyelv
oktatásból. Hite szerint a jelentést, akár a lexikai, akár a grammatikai jelentést közvet
lenül - ezért direkt a neve - az idegen nyelvvel kell asszociálni. A klasszikusnak mond
ható direkt módszer elvi, főként pszichológiai érvekkel támasztja alá gyakorlatát.

Van azonban egy angolszász eredetű hasonló módszer is, amelynek lényegében 
ugyanazt a nevet adhatjuk. Bármilyen teoretikus érveket soroljanak is fel a módszer 
mellett, itt a kényszer és más nyelveknek a lebecsülése játssza a fő szerepet. A gyar
matokon angolt tanító britek nem ritkán többféle anyanyelvű tanulót tanítottak egyszer
re, tehát nem volt közös anyanyelv, amelyre támaszkodhattak volna, vagy ha volt is, 
nem beszélték a tanulók anyanyelvét; felsőbbrendűségi tudatuk pedig azt a hitüket
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táplálta, hogy tanítványaik anyanyelvében nincsenek meg a tanított nyelvi jelölőkhöz 
kapcsolható jelek, tehát sem a jelölők, sem a jelöltek.

A jól képzett nyelvtanár - és a britek valóban kiválóan értették/értik mesterségü
ket, az angol mint idegen nyelv tanítását; jómagam rengeteget tanultam tőlük - tudja, 
mit kell tennie, ha nem hívhatja segítségül tanítványai anyanyelvét. A célnyelvi és a 
nyelven kívüli eszközök alkalmazása közepette az anyanyelvet el lehet hallgattatni, 
de kiiktatni nem lehet a tanuló tudatából. A szemantizáció nyelvéről egyértelműbb képet 
kapunk, ha különbséget teszünk az anyanyelv explicit és implicit használata között. A 
tanuló tudatában az anyanyelv implicite mindig hat a nyelvtanulás során, és a direkt 
módszer alkalmazásakor is a tanuló anyanyelvének a segítségével világosodik meg a 
jelentés, ha megvilágosodik. Azt mondhatjuk, hogy ilyenkor nagyobb a szerepe az 
anyanyelvi tudatnak, mint a kétnyelvű szemantizáció alkalmával. Ha a tanuló anyanyel
ve explicite segíti a jelentésfeltárást, akkor agyának kis köréből (1. ábra) azonnal meg
kapja az anyanyelvi jelet, amelyből áttöltheti a köztes nyelvi jelölőbe az anyanyelvi 
jelöltet (2. ábra); míg az anyanyelv segítsége nélkül igen gyakran cikázik a tudata a kis 
és a nagy kör között (1. ábra), és vagy rátalál valamilyen ködös állapotban levő jelölt
re, vagy sem. Ez utóbbi esetben akár azt is hiheti, hogy megtalálta a jelöltet (vö. Ex
kurzus 2: szünet).

Az audiolingvális módszer követői is ragaszkodnak az egynyelvűséghez, de erő
sen hisznek a kontrasztív nyelvi elemzésben, melynek keretében feltárulnak a poten
ciális interferencia-jelenségek, amelyek előzetes ismeretében úgy irányíthatja a tanár 
az oktatást, hogy a tanuló tudatában ne vagy kevésbé interferáljanak az anyanyelvi rossz 
szokások. Ez a módszer tehát előkészületeiben implicite figyelembe veszi a tanulók 
anyanyelvét.

Gattegno (1972) csendes módszere (Silent Way) a kognitív pszichológiára épít, és 
a tanulók meglevő anyanyelvi tudásából indul ki mind a nyelvi eszközök - beleértve a 
nyelv hangzós részét is - produkálása, mind a jelentések terén, amelyeknek a felfogá
sát segíti a nyelvekbe kódolt közös világismeret és kultúra is. Az anyanyelv explicit 
használata azonban csak instrukciók adásakor és az órák végén a végzett munka véle
ményezésekor, értékelésekor engedélyezett. A módszer szerint nem fordítással, hanem 
percepcióval kell eljutni a jelentéshez. Ilyen szempontból ez is egyfajta, szituációkra 
épülő direkt módszer, csak az eszköztára más: hangokat jelölő színek, rudacskák, fali
képek, falitáblák stb. Ilyen feltételek mellett valószínűsíteni lehet, hogy a tanulók által 
megalkotott célnyelvi jeleknek ez a képlete: L2 jel = L1+L2 jelölő + L1 jelölt.

A csendes módszernek az idegennyelv-oktatásról és általában az oktatásról vallott 
néhány nézetét érdemes megszívlelni:

-Az oktatásnak az ismertből, főként a tanuló anyanyelvéből kell kiindulnia; az is
mertet kell új kontextusokba transzferálnia.

-A tanuló intelligens, van tapasztalata a nyelvtanulásban, anyanyelve tanulásában, 
és a tanár csak akkor segítsen, ha szükséges. A tanítást a tanulásnak kell alárendelni. A 
tanulás feladatát csak maga a tanuló végezheti el.

- A nyelvtanulás nem utánzás, hanem gondolkodást, megismerést igénylő folya
mat, amelynek során a tanuló maga fedezi fel a nyelv szabályait. (Az explicit szabá
lyokat nem kedveli a módszer.)

Az Asher-féle (1982) cselekedtető módszer (Total Physical Response) szükség ese
tén nem zárkózik el az anyanyelv használatától, például a legelső órán a módszer is
mertetésekor, de a jelentés feltárása következetesen testmozgások segítségével történik.
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Napjaink divatos irányzata, a kommunikatív megközelítés (Communicative App
roach) kevésbé kompromisszumos válfaja úgy tesz, mintha jól el lehetne boldogulni a 
tanulók anyanyelve nélkül is. Kommunikálni csak kommunikálva taníthatunk - mondja, 
és ez természetesen csak a célnyelven történhet. Amikor a nyelvet használjuk, valami
lyen funkciót teljesítünk. A nyelvi funkciók (beszédszándékok) és a szituáció kompo
nensei (társadalmi és pszichológiai szerepek, helyszínek, témák) határozzák meg a 
szókincset és a grammatikát. Minden lényeges tevékenység (a játékok, a szerepek, a 
hiányzó információk feltárása, a visszacsatolás stb.) ezeknek a funkcióknak, szituáci
óknak a függvénye.

A legproblematikusabb feladat a funkciók tanítása. Közismert ugyanis, hogy egy
részt egy bizonyos beszédszándék igen sokféle nyelvi eszközzel fejezhető ki, másrészt 
viszont egy bizonyos nyelvi eszköz többféle beszédszándék kifejezésére szolgálhat. A 
fő gondot az okozza, hogy hogyan lehet limitálni a hasonló - sohasem teljesen azo
nos! -funkciókat kifejező nyelvi eszközök számát, hogyan lehet a legszükségesebbekre 
koncentrálni, hogyan lehet a tanulóval érzékeltetni a hasonló funkciót kifejező nyelvi 
eszközök közötti árnyalati, de nem lényegtelen különbségeket. Az anyanyelv kikap
csolásával ez is nehezen menne. Szerencsére az anyanyelvet nem lehet kikapcsolni. A 
megfelelő szituáció és kontextus mozgósítja a tanuló anyanyelvtudását és mindent, ami 
azzal kapcsolatos, és felfogja, érti a beszédszándékot, az implikációt, az előfeltevést, 
ha ehhez elegendő idegen nyelvi eszköz van a birtokában, ha elegendő háttérismeret 
áll a rendelkezésére. Minthogy egész életünk, kultúránk, történelmünk stb. szorosan 
kapcsolódik a nyelvhez, az idegen nyelvhez kötött hasonló tartalmakat is meg kell is
mernünk.

Más nehézségek is vannak a kommunikatív megközelítéssel kapcsolatban, de min
ket inkább az érdekel, hogy nem struccpolitika-e az anyanyelv mellőzése. Nem igazán 
az, mert a struccpolitika szándékosságot tételez fel, itt inkább tévhitről van szó.

Larsen-Freeman (1986: 135) a 8. kérdésével kapcsolatban azt állítja, hogy a kom
munikatív megközelítésben semmi szerepe sincs a tanulók anyanyelvének („The stu
dents’ native language has no particular role in the Communicative Approach.”).

Tényleg nincs? A szerepjátszások közben honnan tudják, mit kell kérdezniük, mit 
kell válaszolniuk? Ha akadályok lépnek fel a szerepjátszás közben, akkor az azért van, 
mert az anyanyelvi tudattartalomhoz nem találják meg az idegen nyelvi kifejező esz
közöket. A beszédszándékokkal, a társalgási maximákkal sincs semmi gond, ezek is 
az anyanyelvhez kötődötten jól működnek. Honnan veszik az információkat, amikor 
információ hiányokat pótolnak? Az anyanyelvhez elválaszthatatlanul kapcsolódó egyéb 
információk és az anyanyelvvel szorosan egybeolvadt gondolkodásuk segítségével 
találják meg. Az implicit anyanyelvi jelentésfeltárás tehát itt is érvényes, és a tanuló 
által - legalábbis a kezdetekben - használt célnyelvi jel képlete: LI +L2 jelölő + LI jelölt.

A fentebb megjelölt oldalon a kommunikatív megközelítéssel kapcsolatban ezt is 
írja Larsen-Freeman: „The student who has the most control of the structures and 
vocabulary is not always the best communicator.” Tehát az a tanuló, aki a legjobban 
tud bánni a nyelvi eszközökkel, nem mindig a legjobb kommunikátor. Ez mit jelent? 
Azt, hogy még kevesebb energiát kell fordítani a nyelvi eszközök kimunkálására, és 
inkább kommunikálni kell tanítani? Nem! ! ! Azt jelenti, hogy a tanuló azokat a szemé
lyiségjegyeit is transzferálja idegen nyelvi kommunikációjába, amelyek anyanyelvi 
kommunikációját is jellemzik.

Larsen-Freeman ugyanazon az oldalon az ellenkezőjét is megfogalmazza: „Students
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can have limited linguistic knowledge and still be successful communicators.” Tehát 
szerényebb nyelvtudással is lehet jól kommunikálni. Az ilyen tanuló bizonyára jó kom
munikátor anyanyelvén is. Nem valószínű, hogy az idegen nyelvi órákon tanult meg 
kommunikálni. Kommunikálni már előzőleg is tudott. (A kisgyerek nagyon korán 
megtanulja azt is, hogyan kell visszaélni a nyelvi eszközökkel. Lefektetés után könnyen 
a szájára jön, hogy Éhes vagyok, pedig előtte egy falatot sem volt hajlandó lenyelni. 
Az Éhes vagyok tehát ilyesmit jelent: ‘Nem akarok feküdni. Veletek akarok lenni. Ját
szani akarok. Tévét akarok nézni’ stb.) Ebből azt a következtetést is le lehet vonni, hogy 
nem kommunikálni kell tanítani az idegen nyelvi órákon, hanem meg kell teremteni a 
hozzá szükséges nyelvi feltételeket. A nyelvi eszközök kimunkálása pedig sokféle
képpen történhet; ebbe a sokféleségbe belefér a fordítás is, a direkt asszociáció is, a 
cselekedtetés is, a tudatosítás és a spontaneitás is, a nyelvtani szabályoknak csak ér
zékeltetése vagy explicit szabályokba öntése is, és természetesen a nyelvhasználati tud
nivalók elsajátíttatása is, de ez utóbbiba csak ott kell energiát befektetni, ahol külön
bözőségek vannak a célnyelvi és az anyanyelvi eszközök használata között. Fontos 
kérdés tehát az is, hogy mit nem kell tanítani. Ha következetesen válaszolunk erre a 
kérdésre is, sok időnk és energiánk szabadul fel, amely másutt jobban hasznosul, amely 
elsősorban a megfelelő mennyiségű és minőségű nyelvi eszközök kimunkálására for
dítható. Azt még hangsúlyoznunk kell - lásd kissé fentebb -, hogy itt nem az idegen 
nyelvi kultúrától és mindenféle háttérismerettől megfosztott, lecsupaszított nyelvi esz
közökről van szó.

Ezek után egy eretnek kijelentést kell tennem, vállalva akár a megkövezést is: A 
huszadik század második felében a nyelvről szóló ismereteinket ugyan nagymérték
ben gazdagító pragmatikai kutatások (Austin, 1962; Searle, 1969; Grice 1975 stb.) 
többet ártottak az idegennyelv-oktatásnak, mint amennyit használtak. A nyelvpedagó
giai szakemberek ugyanis, akik a nyelvészet eredményein felbuzdulva a pragmatika 
vívmányait hasznosítani kívánták a nyelvoktatásban, így tették fel, rosszul, a kérdést: 
Mit kell tanítani mindabból, amit a pragmatika szakemberei felfedeztek (nem feltalál
tak, mert előzőleg is félig tudatosan, félig tudattalanul ki-ki a maga módján jól elbol
dogult mindazzal, amit felfedeztek)? Válaszként sokat markoltak az újdonságokból. A 
helyes kérdés ez lett volna: Mit nem kell tanítani? A praktikum kedvéért ugyanis le kell 
mondanunk annak a tanításáról, amit tudattalanul kis korunk óta elég jól tudunk hasz
nálni. Másképpen kell kezelnünk természetesen a pragmatikai kutatások eredményeit, 
ha az anyanyelv-oktatásról vagy az idegennyelv-oktatás szakembereinek főiskolai vagy 
egyetemi képzéséről van szó.

Szemantizáció közvetítő nyelven
A közvetítő nyelven történő szemantizáció iskolai körülményeink között figyelmen 
kívül hagyható; ugyanakkor fontos szerepet játszhat a hazánkban tanuló külföldi diá
kok magyamyelv-oktatásában. Az természetesen előfordulhat, hogy a tanár segítségül 
hív az osztályban tanított más idegen nyelvet is, különösen rokon nyelvek esetében.

A szemantizáció vadhajtásai
Vannak olyan taneszközök és tanárok, amelyek és akik hasonlítanak az ismertetett 
szakácskönyvekhez és íróikhoz; amelyek és akik nem akarnak foglalkozni olyan unal
mas és fárasztó munkával, mint a diótörés, inkább csak a diós étkek élvezetére kon-
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centrálnak. A mai nyelvpedagógiai írások is szívesebben foglalkoznak a nyelvoktatás 
terméseivel, a betakarítással, a termékek méregetésével. Ok is tudják ugyan, hogy a diót 
először meg kell tömi, de vagy úgy tesznek, mintha a fán eleve csak dióbél teremne, 
vagy úgy végeztetik el ezt a piszkosabb munkát, hogy láthatatlan maradjon. Nem az 
iskolában. Otthon kell megtörni a diót vagy evés előtt, vagy evés után. Ez utóbbi vál
tozat már nehezen képzelhető el az ételekkel kapcsolatban.

A minap hallottam az egyik nulladik éves tanulótól, hogy egy hétvégén nyolcszáz 
- azóta már inkább „csak” három- vagy négy- vagy ötszáz - angol szót kellett kiírniuk 
egy angol kiadású könyv szószedetéből szövegtől függetlenül, és melléjük kellett írni
uk a magyar jelentést. A szópárokat meg is kellett tanulniuk, mert hétfőn jött a szódol
gozat. (Ötven magyar szó mellé kellett írniuk megfelelő angol szavakat. Legtöbbször 
azonban nem szópárok voltak a szótárfüzetekben, mert otthon általában egynél több, 
néha sok magyar jelentést írtak ki a szótárból a tanulók, ami még nem jelentette azt, 
hogy a tanár által a szódolgozatban megadott magyar szó is bekerült a szótárfüzetbe. 
O tempora, o mores! Ó, a mi szakmánk!) Hogy ehhez nem kell tanár? Dehogyisnem! 
A diákok maguktól nem csinálnák. A tanárnak kell őket (de)motiválnia. Nem állítha
tom, hogy ilyet nem lehet - nem szabad? - tenni, hiszen ennek is lehet valami hozadé- 
ka vagy hordaléka, de aligha ez lenne a legcélravezetőbb „eljárás”.

A tanítási órán kívülre akkor is szorulhat a jelentésfeltárás, amikor az órán túl sok 
ismeretlen lexikai egység jön elő, és csak felületesen foglalkoznak a jelentésfeltárás
sal, és otthoni munka lesz a szótározás. Ennek általában két oka lehet: (a) a tanár egy
szerűen csak nem akar bíbelődni az unalmas diótöréssel és diópucolással, (b) vagy a 
tanár olyan elveket vall, amelyek ugyanúgy a jelentésfeltárás elnagyolásához, átpasszo
lásához vezetnek. Mondhatja például a tanár, hogy hasznosabb, ha inkább gyakorlás
ra, a nyelvi eszközök alkalmazására fordítja a drága időt. Kérdés azonban, hogy a 
„comprehensible” jelző nélkül mennyire hasznos az input.

Meggyőző példáját olvashatjuk a tévhit és a tapasztalatból eredő meggyőződés 
konfliktusának Csizér Kata (2003: 18-19) cikkében. A kérdőívben ezekre kellett rea
gálniuk a tanároknak: „A nyelvtani problémákat vagy az új anyagot gyakran magyar 
nyelven magyarázom el.” Eredmény: 56,4%. „Rendkívül jellemző, hogy a nyelvtani 
problémákat és az új nyelvtani anyagot magyar nyelven beszéljük meg.” Eredmény: 
37,2%. A diákoknak szóló kérdőívben tömörebben fogalmazva ez olvasható: „A tanár 
a nyelvtant többnyire magyarul magyarázza.” Eredmény: 74,6%! Csizér konklúziója: 
„...bizonytalanság uralkodik a tanárokban azzal kapcsolatban, hogy a magyar nyelv ily 
módon való használata megfelel-e a kommunikatív nyelvtanítás elvárásainak.”

Konklúzió
A szemantizáció bármelyik típusával ugyanúgy, mint akármilyen nyelvpedagógiai el
járással, akármelyik módszer következetes alkalmazásával lehet eredményeket elérni, 
ami nem jelenti azt, hogy jól is választottunk. Mindegyik módszernek, eljárásnak van
nak előnyei és hátrányai egy másikkal szemben. Önmagában tehát egyik módszer sem 
tudja garantálni, hogy az általa ajánlott - nem ritkán mindenek fölöttinek kikiáltott - 
eljárások a feltételektől függetlenül a leghatékonyabbak. Mindenféle nyelvpedagógiai 
kurzusnak csak az lehet a célja, hogy megismertesse a lehetőségeket, és kialakítsa a 
nyelvoktatás megnevezett céljait szem előtt tartó, a szubjektív és objektív tényezőket 
figyelembe vevő, az elméletekre és tapasztalatokra épülő döntések, választások képes-
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ségét. Ezt a céltudatos válogatást nevezhetjük kombinatív vagy közvetítő módszernek, 
vagy bárminek, és nyugodtan vállalhatjuk az eklekticizmus vádját is. A nyelvpedagó
gia multidiszciplináris jellegének természetes velejárója, hogy a fundamentumául szol
gáló diszciplínák tanításai összeütközésbe kerülhetnek egymással.
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