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könyv nem anyanyelvű beszélőknek, hanem 
az angol, illetve amerikai angol nyelvet ta
nulóknak készült, feltételezhető, hogy az ol
vasók nem ismerik az előforduló közmon
dások túlnyomó részét. Ha olvasás közben 
találkoznak egy ismeretlen, átírt, vagy a mon
datba beágyazott közmondással, elképzel
hető, hogy nehézségekbe fognak ütközni a 
listában való keresés során. Lehetséges meg
oldást jelentene a listában szereplő prover
biumok sorszámozása. Ezeket a sorszámo
kat lehet használni felső indexként a mesék
ben levő közmondásoknál, ami lényegesen 
megkönnyíthetné az eredeti forma és a hoz
zá fűződő magyarázat kikeresését.

A bemutatott könyv viszonylag könnyű 
nyelvezete miatt elsősorban az angol nyel
vet tanuló és jobban ismerni kívánó általá
nos és középiskolai tanulóknak, valamint fő
iskolai és egyetemi hallgatóknak íródott. Az 
olvasó könnyebben megérti és megjegyzi a 
szövegkörnyezetben „elrejtett” közmondá
sokat, így a későbbiekben tudja használni 
őket a szóbeli és írásbeli kommunikáció so
rán. Az amerikai proverbiumokban és azok
kal alkotott szójátékokban gazdag kötet fon
tos és a mindennapi kommunikációra jel
lemző nyelvi és kulturális háttér-információt 
nyújt a nyelvtanároknak, nyelvészeknek és 
folkloristáknak. Fontos megemlíteni, hogy - 
ahogyan a kiváló parömiológus Wolfgang 
Mieder is személyesen megerősítette ezt a 
tényt - e kötet az első olyan jellegű „úttörő” 
munka, ahol a közmondások segítségével a 
régi mesék új életre kelnek. Bár a könyv kez
dő oldalán találkozunk egy közmondással, 
amely szerint „Curiosity killed the cat" (A 
kíváncsiság megölte a macskát), ez egyszer 
érdemes eltekinteni a közmondásban meg
fogalmazott népi bölcsességtől és belelapoz
ni ebbe a hasznos és szórakozató kötetbe.
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Janua linguarum reserata (A nyelvek kapu
ja). A latin címnek kettős olvasata van: egy
részt ez a címe Comenius 1631-ben kiadott 
könyvének, amely a nyelvtanításról szól. A 
közelmúltban ugyancsak Janua Linguarum 
- The gateway to languages címmel jelent 
meg Michel Candelier szerkesztésében, tíz 
európai társszerző közreműködésével egy 
kötet, ugyanarról a tárgyról. Másrészt, talán 
napjainkban is igaz, hogy a latin sokak sze
mében még mindig egyenlő a NYELV fogal
mával, nem kötődik egyetlen ma élő nép 
nyelvéhez sem, ugyanakkor mély kultikus 
gyökerekkel rendelkezik. Az már tényleg 
csupán zárójelbe kívánkozik, hogy a könyv
ben következetesen használt rövidítés, a Ja- 
Ling divatos keleti filozófiai műszóként hat, 
és mintegy varázserővel bír.

A nyelvoktatás történetében az idegen 
nyelvek, az iskolai kurrikulumokban hagyo
mányosan önállóan, konkrét nyelvekként je
lentek meg mint tantárgy. A csupán kevés ta
nulót érintő Nemzetközi és Európai Iskolák 
tanmeneteiben találhattunk már példákat 
több nyelvet is magába foglaló, vagy általá
nos nyelvi programokra. Általános érvényű, 
a közoktatás szintjén való megvalósulás igé
nyével fellépő hasonló elképzeléssel azon
ban csak a kilencvenes évek második felétől 
találkozhatunk. Az Európa Tanács Nyelvi 
Referenciakeretében (2001) is kulcskompe
tenciaként megjelenő pluralisztikus megkö
zelítés lényege az, hogy a tanuló nem egy 
konkrét nyelvet tanul, hanem egyszerre több 
nyelvvel ismerkedik, és ez által egyfajta ál
talános kompetenciára, „bizonyos integrált
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készségek rendszerére” tesz szert „Egy nyel
vet tudni egyben azt is jelenti, hogy egy sor 
ismeretet szerezni más nyelvekről is az egyes 
nyelvek konkrét ismerete nélkül” idézi Can- 
delier a Referenciakeretet (17). Ez a definí
ció egyben azt is jelenti, hogy a hagyomá
nyos, „szinguláris” módszerrel a tanuló egy 
nyelvet tanul, a többi nyelvtől izoláltan.

A program bevezetésének egyik pedagó
giai célja az volt, hogy az elemi iskolákban 
a kevés óraszámú, nem túl hatékony idegen- 
nyelv-oktatás helyett nyújtson valamit a biz
tos kudarc helyett. A másik cél nyelvpoliti
kai indíttatású: arra buzdít, hogy felül kell 
vizsgálni az iskolákban a nyelvválasztási 
kedvet, vagyis a globális angol helyett vala
mi mást (is) kínálni kell. Közvetlen előz
ménye egy Socrates/Lingua projekt része
ként megvalósított, szintén Candelier nevé
vel fémjelzett „Evlang” nevű program volt, 
melynek kidolgozásában 1997-2001 között 
öt európai ország, Ausztria, Franciaország, 
Spanyolország, Svájc és Olaszország 30 ku
tatója vett részt.

Természetesen a jelen keretek között a Ja- 
Ling projekt minden részletére nem tudunk 
kitérni, azonban fontos tisztáznunk azokat a 
fogalmakat, amelyek alapvetően eltérnek a 
hagyományos, „szinguláris” nyelvoktatás
ban megismertektől. Ezek sorában első a 
nyelvtudás fogalma. A Ja-Ling értelmezése 
szerint a nyelvtudás nem egyenlő az anya
nyelvihez hasonló abszolút perfekcióval, 
hanem egy folyamat, amelynek különböző 
állomásain végezhet értékes munkát a nyelv
tanár és nyelvtanuló. Ez a nyelvtudás-fel
fogás nem független a társadalomban vég
bement változásoktól, amelyeknek követ
keztében kialakulhatott a sokféleség iránti 
megengedő attitűd mely azt sugallja, hogy a 
diverzitás a norma az addigi monolingvaliz
mussal szemben. A plurilingvális megköze
lítés társadalmi üzenete az, hogy „a nyelvek 
különbözősége, csakúgy, mint azoké, akik 
ezeket beszélik, normális dolog” (22). Ezt az 
állítást a projekt szerzői azzal is alátámaszt
ják, hogy a társadalmilag diszkreditált nyel

veket az általános paradigma alá vonják, 
azonos kiindulópontot biztosítva minden 
nyelv számára.

A nyelvoktatás célja szempontjából alap
vető különbség van a „szinguláris” és plura
lisztikus forma között. A nyelv a pluralisz
tikus megközelítés értelmében megszűnik a 
stúdiumok kizárólagos célja lenni, inkább 
eszközt kell látnunk benne, amely más nyel
vek tanulásához is segítséget adhat. Ebben 
a vonatkozásban rokonítható a tantárgy ala
pú tartalom-tanítás különböző formáival 
(Immersion, Content and Language Integ
rated Learning; CLIL, Language Across the 
Curriculum; LAC stb.), melyekben a cél
nyelv ugyancsak eszközül szolgál egy konk
rét tantárgy tanulásához.

A pluralisztikus módszernek három típu
sát említi a tanulmánykötet. Ezek az alábbi 
területekhez kötődhetnek: az anyanyelv és a 
célnyelv közötti kapcsolatok létesítése, az 
azonos nyelvcsaládba tartozó nyelvek közöt
ti megértés elősegítése, valamint a nyelvi 
tudatosság felkeltése, azaz egyfajta „általá
nos nyelvi nevelés”, amely megelőzi az is
kolai nyelvtanulást. Ez utóbbi magába fog
lalja a nyelvek és kultúrák iránti érdeklődés 
felkeltését, valamint a metanyelvi készségek 
fejlesztését. Mivel a „nyelvi kapu” képes 
megnyitni másfajta nevelési távlatokat is, ily 
módon általános nevelési célok megvalósí
tásához is hozzájárul. Ehhez kapcsolódóan 
megemlíthetjük, hogy a brit nyelvpedagógia 
már a kilencvenes évek elején hasonlóképpen 
fogalmazta meg a korai nyelvtanítás céljait. 
A nyelvtudás fogalmának értelmezésében 
ugyancsak láthatunk hasonlóságokat, amen
nyiben az a tökéletes produktum felfogásá
tól elmozdulni látszik a realitás irányába az 
által, hogy a korai szakaszban a tanulás fo
lyamat-jellegére teszi inkább a hangsúlyt.

A könyv külön foglalkozik az általános 
iskolás korosztály nyelvoktatásával. A Ja- 
Ling megfelelő alternatívának tűnik a 6-10 
évesek nyelvtanulására a legtöbb nyugat
európai országban. A szerzők véleménye az, 
hogy a nyelvtanítás nem terjeszthető el tö-
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megesen az alapfokú oktatásban, főként a 
tanárhiány és az alacsony heti óraszám mi
att, amely nem biztosít kellő hatékonyságot. 
Mindkét feltétellel egyetérthetünk. Ha ezek 
közül bármelyik is hiányzik, nem várható 
eredmény a programtól. A legtöbb európai 
országban hiány mutatkozik olyan tanárok
ból, akik speciális képzéssel rendelkeznek 
ennek a korosztálynak a tanítására. Hozzá 
kell azonban tennünk, hogy Magyarorszá
gon e tekintetben már túlléptünk a problé
mán. Mind a nyelvtanító-képzés, mind az 
intenzív programok terén komoly előrelé
pésről számolhatunk be. A kéttannyelvű ál
talános iskolai programok esetében a cél
nyelv heti óraszáma nyolc, amelyből három 
célnyelven történő tantárgy-tanítás.

Érdekes összehasonlításokra ad módot, ha 
beleolvasunk az egyes országok Ja-Ling 
programjaiba, és ezek tükrében értékeljük 
saját helyzetünket. Hazánkban az 1990-es 
népszámlálás adatai 1,3% etnikai kisebbség
hez tartozó populációt mutatnak ki, amely 
talán alábecsült adat. Általában azonban el
mondhatjuk, hogy Magyarország nyelvi 
szempontból sokkal homogénebb összetéte
lű, mint Európa nagy része. A nyelvtanulás 
a legtöbb esetben magyar anyanyelvű gye
rekek idegennyelv-tanulását jelenti, és az is
kolában tanult nyelvek döntően a világnyel
vek (angol és német). Hazánkban a NAT 
(1995) szabályozza a nyelvtanulás kezdetét, 
mely all. életévtől kezdve kötelező. A Ke
rettanterv (2000) jobban számol a realitások
kal, amikor kezdési időpontként a negyedik 
általánost jelöli meg. Azonban a hazai isko
lák jó két harmadában már jóval ez előtt, gyak
ran az első osztályban megindul a nyelvok
tatás. A piaci helyzet körülményeinek kitett 
iskolák a társadalmi igények miatt lépés
kényszerbe kerülnek, ezért az általános is
kolák 1-3. osztályaiban is sokféle nyelvi prog
ramot kínálnak. A könyv adatai szerint az 

1999-2000-es tanévben a 6-14 éves tanulók 
5,7%-a vett részt a kisebbségi nyelvoktatás 
valamilyen formájában. A több mint négy
szeres eltérés oka az lehet, hogy nem csak a 
kisebbségekhez tartozó tanulók látogatják a 
nemzetiségi programokat kínáló iskolákat.

A projektet hazánkban öt győri és két kecs
keméti iskola tanulói körében próbálták ki, 
és szinte kizárólagosan pozitív visszhangot 
váltott ki.

Candelier a siker egyik mutatójának tart
ja azt a tényt, hogy egyáltalán lehetséges volt 
16 országban elvégezni a felmérést, és egyet
len országban sem nyilvánult meg ellenérzés 
a Ja-Ling bevezetésével kapcsolatban. Az is 
pozitívum, hogy sikerült a szerzőknek az ok
tatáspolitikusok figyelmét ráirányítaniuk a 
kérdésre. Ugyanakkor kérdéses még a prog
ramok helye az iskolai órarendekben. Á leg
jobb megoldásnak az interdiszciplináris 
megoldás tűnik, vagyis hogy különböző tan
tárgyakba ágyazva jelenjenek meg az általá
nos nyelvi ismeretek. Ugyancsak sok múlik 
a tanárokon, hogy mennyiben képesek mód
szertani kultúrájukba beépíteni az általános 
nyelvi képzés feladatait.

Összességében: a tanulmánykötet szerzői 
örömmel nyugtázták, hogy mind az oktatás
politika aktorai, mind a projektben résztve
vő tanárok és diákok kedvezően fogadták a 
projektet.

Candelier és munkatársai kötete a hazai 
nyelvoktatás-politika döntéshozói számára 
kikerülhetetlen olvasmány, még akkor is, ha 
hazánkban a nyugat-európainál kedvezőbb a 
helyzet az általános iskolában. Tantervírók, 
nyelvi programok írói, valamint általános 
iskolai tanítók szélesebb köre is minden bi
zonnyal haszonnal forgathatná, ha magyarul 
is hozzáférhető lenne. A tanulmánykötet le
fordíttatása helyes oktatáspolitikai döntés
nek bizonyulna.

Kovács Judit


