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ILLÉS ÉVA

Az angol mint lingua franca 
– új nyelvpedagógiai kihívás

English as a lingua franca – A new challenge for language pedagogy
The present article aims to shed light on English as a lingua franca (ELF) and argues that ELF presents 
neither a limited linguistic resource nor a particular language variety. ELF can best be perceived as 
a specifi c context in which English is used for communication among speakers with different fi rst 
languages “for whom English is the communicative medium of choice, and often the only option” 
(Seidlhofer 2011: 7). ELF communication is characterised by more overt and intense negotiation of 
meaning and an increased use of communication strategies. Preparing learners for ELF communication 
requires teaching language as communication rather than for communication where the norms are 
defi ned by native speaker standards. The methods and activities which promote the former include 
the use of literature, translation and the development of language awareness.

Bevezetõ
Az új „hívószó” és kutatási terület napjainkban az angol mint lingua franca (ELF)1 lett. 
Érdekes módon azonban, amíg korábban az angolt tanító szakma az újdonságokat 
sokszor fenntartások nélkül elfogadta és alkalmazta, az angolt mint lingua francát 
meglehetős gyanakvás fogadja. Ennek az óvatosságnak az egyik oka valószínűleg 
többek között az, hogy az angol nyelv lingua francaként való használatában az angol 
anyanyelvűek szerepe meglehetősen korlátozott, a történet nem igazán róluk szól. 
A tartózkodás és félreértések másik előidézője, hogy az angol mint lingua franca ku-
tatása kezdeti, bár gyorsan fejlődő szakaszában van, ahol nemcsak a kutatási területek, 
célok és módszerek változnak és fi nomodnak, hogy minél pontosabb képet adjanak az 
ELF-jelenségről, hanem az ELF-fel kapcsolatos fogalmak, elméletek és kategóriák is.

Személyes tapasztalatom szerint a kérdéskör felvetése az angol nyelvvel foglalkozók 
szinte valamennyi csoportjában negatív reakciót vált ki. Legtöbben a lingua franca 
angolt olyan leegyszerűsített, a sztenderdtől eltérő, tört angolságnak tartják, amelyet 
– úgy vélik – az angolt anyanyelvi szinten megtanulni soha nem tudó nem anyanyel-
vűek használnak. Vannak olyan szakemberek is, akik szerint a nemzetközileg terjedő 
angol hétköznapi nyelvet ugyanaz a nyelvi infl áció jellemzi, mint az amerikai angol 
kereskedelemmel, PR-ral és reklámmal kapcsolatos változatát, melynek jellegzetes 
vonásai között megtalálhatók a szuperlatívuszok, a nyelvi klisék és a „semmitmondások” 
(Frank 2011: 155). Nem csoda tehát, ha az ilyen funkciójában és formájában leegysze-

1 A cikkben a nemzetközileg elfogadott ELF (English as a lingua franca) rövidítést használom.
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rűsítettnek vélt és a pidzsinhez gyakran hasonlított nyelvváltozatról a tanárok azt 
gondolják, nincs helye az angol nyelv tanításában.

Felmerül azonban a kérdés, hogy az angol mint lingua franca esetében valóban 
hibás nyelvváltozatról van-e szó. Ez a tört angol lenne az a nyelv, amelyet az iskolák-
ban a nem anyanyelvű tanárok beszélnek és tanítanak, vagy amelyen a kutatók publi-
kálnak és előadásokat tartanak? Egy ilyen leegyszerűsített konyhanyelv lenne az az 
angol, amelyet különféle anyanyelvű beszélők milliói használnak egymás között, 
nagyrészt olyan interakciókban, ahol többségében angol anyanyelvű nincs is jelen 
(Seidlhofer 2004: 209)? Ebben a tanulmányban a kutatási eredményekre és a már je-
lentős irodalomra alapozva kívánom felvázolni, mit is takar az angol mint lingua 
franca, valamint azt, hogy az ELF-jelenség mint nyelvhasználat milyen hatással 
lehet(ne) az angol nyelv tanítására. Jelen írás a Modern Nyelvoktatásban Kontráné 
Hegybíró Edit és Csizér Kata által publikált cikk továbbgondolásának is tekinthető, 
amennyiben az ott is felvetett ELF-fel kapcsolatos kérdéseket igyekszem a kutatási és 
nyelvpedagógiai témakörökre koncentrálva részletesebben kidolgozni (Kontráné–
Csizér 2011).

Az angol mint kontaktnyelv
Az ELF meghatározása tulajdonképpen nagyon hasonlít a klasszikus lingua franca 
értelmezésekre. ELF-kutatók az angolt mint lingua francát a különböző anyanyelvű 
beszélők közötti kommunikáció eszközeként írják le, ahol az ELF-interakciókban részt 
vevők közös (anya)nyelv híján az angolt választják és használják (Firth 1996: 240; 
Jenkins 2006, 2012). Ilyen értelemben tehát az ELF ugyanolyan kontaktnyelv, mint a 
pidzsin nyelvek. Abban is hasonlítanak, hogy mindkettőről az a vélemény alakult ki, 
nem teljesen kifejlődött, leegyszerűsített és marginális nyelvváltozat, tudományos 
szempontból kutatásra sem igazán érdemes. Míg ez az előítélet a pidzsinek tekinteté-
ben sokat változott (Wardhaugh 2006: 58), addig az ELF esetében a hibás, másodran-
gú megítélés még mindig tartja magát, és úgy tűnik, főleg az angol nyelvvel foglalko-
zó szakmai körökben (Ehrenreich 2009; Jenkins 2007, 2012).

Bár az ELF-et és a pidzsineket gyakran említik együtt, számos különbség van kö-
zöttük. Míg a pidzsin nyelveknél nincsenek anyanyelvi beszélők – az anyanyelvi 
változat a kreol – (Wardhaugh 2006: 61), addig az ELF-használók között, ha kisebb-
ségben is, de megtalálhatók az anyanyelvűek. A könnyen behatárolható földrajzi te-
rületeken funkcionáló pidzsin nyelvekkel szemben az angol mint lingua franca elter-
jedtsége globális, és eddig nem tapasztalt méreteket ölt (Seidlhofer 2011: 2). Az ELF 
jelentősen nagyobb térhódításából következik, hogy a két lingua franca típus által 
betöltött kommunikációs funkciók és nyelvhasználati tartományok is különböznek. 
A pidzsin nyelvekkel ellentétben, melyeknek használata gyakran a kikötőkben lebo-
nyolított kereskedelemre korlátozódott, beleértve a rabszolga-kereskedelmet is (Berns 
2009: 193), az ELF használati köre mind földrajzilag, mind pedig társadalmilag széles 
spektrumot ölel át: a nemzetközi színtereken angolul kommunikálók között valameny-
nyi társadalmi réteg képviselői megtalálhatók a világ minden táján. Az ELF nyelv-
használati tartományai hasonlóan sokrétűek, és nemcsak a nyelvileg kevésbé igényes 
tranzakciós szituációkat foglalják magukba, például vásárlást, utazást, hanem az olyan 
komplex, jobb nyelvtudást megkövetelő kommunikációs helyzeteket is, mint például 
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egy konferencia-előadás vagy üzleti tárgyalás. Az ELF használatakor ezért megtalál-
ható a nyelvi kompetencia teljes skálája, a kezdő angoltól kezdve egészen a művelt 
anyanyelvűeket is megszégyenítő nyelvtudásig. Azt, hogy milyen szintű kompetenci-
ára van szükség, mindig az adott kontextus követelményei határozzák meg, csakúgy, 
mint minden más nyelvváltozat és nyelvhasználat esetében.

Az angol mint lingua franca
Az angol lingua francaként való használata nem igazán különbözik attól, ahogyan az 
angol anyanyelvi kontextusokban funkcionál: a nyelvi pontosságot és helyességet 
az adott szituáció praktikus kommunikációs céljai határozzák meg. A közértben, a pos-
tán nem grammatikailag hibátlan mondatokban fejezzük ki magunkat anyanyelvünkön 
sem, szemben például egy tudományos cikkel, ahol a bonyolultabb tartalmak kifeje-
zéséhez komplex nyelvtan és szókincs szükséges. Így tehát az a felfogás, mely szerint 
az ELF az anyanyelvi angol „fejlődésben visszamaradott” változata lenne, megkérdő-
jelezhető. Az ELF ilyen interpretációja egyrészt a nem anyanyelvűek saját, anyanyel-
vűekhez hasonlított nyelvtudásáról alkotott – gyakran lesújtó – véleményét, illetve 
önbizalomhiányát tükrözi. A negatív hozzáállás másrészt azt a tévhitet erősíti, hogy 
minden anyanyelvű egyformán jól és helyesen beszél angolul. Ez a felfogás fi gyelmen 
kívül hagyja azt a tényt, hogy az iskolában tanított sztenderd angolt a brit populáció 
mindössze 12–15%-a használja. Ezen a kisebbségen belül 9–12% ezt a nagy presz-
tízsű dialektust regionális akcentussal beszéli, és nem Received Pronun ciationnal (azaz 
a brit lakosság elenyésző kisebbsége által használt, legnagyobb presztízsű kiejtéssel) 
(Jenkins 2009a: 36).

Az angolt mint lingua francát beszélők tehát nyelvhasználók, nem pedig nyelvta-
nulók azokban a kontextusokban, amelyekben az angol kontaktnyelvként funkcionál 
(Alptekin 2012: 250; Seidlhofer 2012: 80). Többek között ez az egyik szempont, amely-
ben az ELF különbözik az angol mint idegen nyelvtől. Míg az utóbbinál a nyelvtanu-
lók rendszerint osztálytermi kontextusban tanulják az angol nyelvet, hogy aztán anya-
nyelvűekkel, az ő nyelvi és nyelvhasználati normáiknak megfelelően kommunikáljanak 
(Jenkins 2012: 488), addig az ELF az osztálytermen kívüli valós élethelyzetekben, 
célországtól függetlenül funkcionál. Az ELF használatát, mint minden más nyelvvál-
tozat alkalmazását tantermen kívüli szituációban, a kommunikáció sikere és praktikus 
szándékok irányítják. Így az ELF esetében a cél nem az anyanyelvi normáknak való 
megfelelés, hanem a nyelvi és kulturális sokszínűségben a közös jelentés kialakítása 
és egymás kölcsönös megértése (Kontráné–Csizér 2011: 11). Ennek következtében, 
míg az angol mint idegen nyelv angol anyanyelvi normáktól függő, az ELF már saját 
értelmezési és használati normáit létrehozó nyelvhasználati formának tekinthető.

Az is természetes azonban, hogy az angolt idegen nyelvként tanuló ELF-nyelv-
használók gyakran a tanítási kontextusban elsajátított normakövető magatartást igye-
keznek felvenni az ELF-fel szemben is. Tehát egy tulajdonképpen idealizált művelt 
anyanyelvűt (Illés 2011a: 7; Widdowson 2012: 13) szeretnének utánozni akkor, amikor 
ELF-szituációkban angolul beszélnek. Ez a célkitűzés azonban eleve kudarcra van 
ítélve, hiszen az angolt mint anyanyelvet beszélők a nyelvet elsődleges, az ELF-hasz-
nálók pedig nagy többségükben másodlagos szocializációs folyamatok során tanulják 
meg. A pontos meghatározás nélküli művelt anyanyelvű (Widdowson 2012: 10) helyett 
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így reálisabb lenne az angol nyelv oktatásában, ha sikeres és kompetens nem anya-
nyelvűeket, például a nyelvet oktató tanárokat vennénk példaként, akik azt is bizonyí-
tani tudják, hogy az ELF nem merül ki a nyelvet gyengén beszélő turisták kommuni-
kációjában.

Az angol mint lingua franca kutatása
Az angol mint lingua franca kutatását az a paradoxon hívta életre, hogy amíg a ki-
sebbséget alkotó angol anyanyelvűek által használt angollal több korpusz (például 
British National Corpus, Collins COBUILD Bank of English, Longman-Lancaster 
Corpus) is foglalkozik, addig a túlnyomó többséget képviselő nem anyanyelvűek 
kommunikációja sokáig elkerülte a kutatók fi gyelmét. A hiányt pótlandó indították el 
a Bécsi Egyetemen a VOICE (Vienna–Oxford International Corpus of English, 2009) 
projektet. Ennek célja egy olyan adatbázis létrehozása, amely megfelelő alapot tud 
nyújtani az ELF tudományos leírására. Jelenleg a korpusz egymillió szóból és kizáró-
lag spontán szóbeli interakciók mintegy 120 órányi leírt változatából áll (ebből 23 
órányi meg is hallgatható). A szóbeliség azért kapott különös hangsúlyt, mert a kuta-
tók a kommunikáció végterméke (a kész szöveg) helyett annak folyamatára voltak 
kíváncsiak, arra, hogyan idomulnak a résztvevők egymás kommunikációs igényeihez, 
és milyen stratégiákat alkalmaznak, hogy megértsék a különböző nyelvi és kulturális 
háttérrel rendelkező beszélőket, és magukat is megértessék velük.

A bécsi adatbázis és a többi ELF-kutatás sok érdekes információval szolgál az angol 
mint lingua franca kommunikációról. Az empirikus adatok a fonológia szintjén azt 
mutatják, hogy nem minden hang egyformán fontos a nemzetközi kommunikáció ha-
tékonyságának szempontjából. A dentális frikatívák [θ] és [ð], [f] vagy [v] hangként 
történő kiejtése például egyáltalán nem befolyásolja a kölcsönös megértést. Ezt a szem-
pontot fi gyelembe véve hozta létre Jenkins a Lingua Franca Core-t (Jenkins 2000). Ez 
az összefoglaló a kiejtés olyan vonásait tartalmazza, amelyek értési nehézségeket okoz-
hatnak. Így a Lingua Franca Core-ba tartozik például a magánhangzó-hosszúság és 
a mondathangsúly. Az ELF használatában előforduló nyelvtani szerkezetekben a kö-
vetkező eltéréseket fi gyelhetjük meg a sztenderd angolhoz képest:

• a jelen idő egyes szám harmadik személyében az -s elhagyása;
• a who és which vonatkozó névmások felcserélhetősége;
• az előzményhez igazodó viszontkérdés helyett az isn’t it? vagy no? használata;
• redundáns prepozíciók alkalmazása (például We discussed about);
• névelők elhagyása ott, ahol használatuk szükséges lenne, illetve beillesztésük ott, 

ahol erre nincs szükség (Seidlhofer 2004: 220).

Érdemes megjegyezni azonban, hogy hasonló, sztenderdtől eltérő vonások találhatók 
az angol mint anyanyelvben és a posztkoloniális angol nyelvváltozatokban (World 
Englishes) is (Jenkins 2012; Schneider 2007). Így például a Délkelet-Angliában hasz-
nált Estuary English-ben a think [θIŋk] szót gyakran [fIŋk]-ként ejtik, és az ELF-hez 
hasonlóan egységesítenek, de ellenkező előjellel, azaz mindenhová kiteszik az egyes 
szám harmadik személyű jelen idejű ige -s végződését (Eitler 2006: 4).

Mivel a VOICE korpusz mérete és eredményei alapján nem lehet megbízható kö-
vetkeztetéseket levonni egy esetleges ELF-nyelvváltozatról, az ELF újabb keletű meg-
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határozásaiban az ELF olyan nyelvhasználatként szerepel, amelyben a különböző 
anyanyelveket beszélők kommunikációjukhoz az angolt választják, gyakran mint 
a kommunikáció egyetlen lehetséges médiumát (Seidlhofer 2011: 7). Ez azt is jelzi, 
hogy a kutatás fókuszának iránya változik, a nyelvi formáktól a nyelvhasználati funk-
ciók felé fordul. A teljes szituációkat rögzítő VOICE adatbázis ugyanis lehetővé teszi 
a kommunikatív folyamatok megfi gyelését, annak vizsgálatát, hogy az ELF-beszélők 
hogyan igazítják mondanivalójukat, és milyen stratégiákat használnak kommuniká-
ciós céljaik megvalósítása érdekében (Seidlhofer 2009). Az ELF ilyen értelemben 
speciális kontextus, amelyben a különböző nyelvi és kulturális háttérrel rendelkező 
résztvevők az angolt közös nyelvként használják (Jenkins 2009b: 200). Ez utóbbi, 
pragmatikai defi níciók valóban jobban tükrözik azt a tényt, hogy az ELF esetében 
inkább sajátos típusú nyelvhasználatról, semmint monolitikus nyelvváltozatról lenne 
szó. Az ELF-kutatás egyik elindítója, Jennifer Jenkins véleménye szerint az ELF-kon-
textusokban használt angol emergens jellegű, azaz a kommunikációs folyamat során 
ölt formát. Az interakció alapjául a résztvevők által tanult anyanyelvi angol szolgál, 
ehhez járulnak az anyanyelvi angoltól eltérő nyelvi formák, melyeket többek között az 
ELF-beszélők első és továbbiakban elsajátított nyelvei, illetve a kommunikáció során 
kialakuló közös nyelv hívnak életre (Jenkins 2009b: 201).

ELF-kommunikáció
A beszélők különböző nyelvi és kulturális háttere, valamint egy egységes helyi kul-
túra hiánya miatt az ELF-kommunikáció kontextusának paramétereit nehezen lehet 
előre meghatározni. A kontextus nyelvi és kulturális normáit a résztvevők a kommu-
nikációs aktus folyamán alakítják ki, miközben az interakcióban előrehaladva a közös 
jelentéseket együtt dolgozzák ki és csiszolják össze. Ennek eredményeképpen az ELF-
kontextus álladóan változó, dinamikus folyamat, melyet a résztvevők aktív közremű-
ködése hoz létre (Illés 2012: 505).

Az ELF-kommunikáció például abban tér el az anyanyelvi kommunikációtól, hogy 
a beszélők között kisebb az átfedés a nyelvi és viselkedési normák, illetve a kulturális 
háttértudás tekintetében. Ennek következtében az ELF-kommunikáció kiszámíthatat-
lanabb, ugyanakkor változatosabb is, mint az a szituáció, amelyben a beszélők a közös 
nyelvi és a világról alkotott ismereteiknek köszönhetően gyakran félszavakból is 
megértik egymást. Az ELF-kommunikációban részt vevő beszélőnek tehát fel kell 
készülnie a másságra, vagyis arra, hogy a vele angolul beszélő ugyancsak nem angol 
anyanyelvű esetleg nem úgy látja a világot, ahogyan ő, nem úgy használja az angolt, 
ahogyan ő tanulta és beszéli. Ez a hozzáállás toleranciát és nyitottságot kíván, valamint 
azt, hogy az angolt mint lingua francát használók igazodni és alkalmazkodni tudjanak 
a másik fél nyelvi és egyéb kommunikációs igényeihez. Fontos tehát, hogy a beszélők 
kontextusérzékenyek legyenek, és fel tudják mérni, milyen stratégiák és egyéb eszkö-
zök teszik lehetővé az adott szituációban a sikeres ELF-kommunikációt. Az ELF-
interakciókban a félreértések és egyéb kommunikációs zavarok elkerülése érdekében 
a kommunikációs stratégiák alkalmazása hatványozottabban szükséges. Ennek ered-
ményeképpen ezek a stratégiák nagyobb szerepet kapnak, és a kívülálló számára 
jobban megfi gyelhetőek. Az ELF-kommunikáció megfi gyeléséből látható, hogy a nem 
anyanyelvűek interakciójában a beszélők egymáshoz alkalmazkodásán kívül gyako-
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riak az olyan kommunikációt segítő eszközök, mint az ismétlés, az idiomák mellőzé-
se, az átfogalmazás és a kódváltás (Jenkins 2009b: 201). Az ELF-kommunikáció lát-
szólagos komplexitása ellenére a kutatások azt erősítették meg, hogy a nem 
anyanyelvű beszélők ELF-használatában valójában ritkán fordulnak elő félreértések, 
és ha vannak is, a kommunikációs partnerek szinte mindig sikeresen eloszlatják őket 
(Seidlhofer 2004: 218).

Az angol mint lingua franca a nyelvpedagógiában
Az ELF-korpusz és egyéb kutatási eredmények lehetővé tették az ELF megközelítő 
leírását, amely számos publikációban látott napvilágot, többek között a 2012-ben in-
dított Journal of English as a Lingua Francában (http://www.degruyter.com/view/j/
jelf). A következő lépés szükségszerűen a kutatás gyakorlati alkalmazása, különösen 
az angol nyelv oktatásában.

Az ELF-kommunikáció sikeressége természetesen felveti azt a kérdést, hogy valóban 
szükség van-e bármilyen változtatásra. Erre az egyik nyilvánvaló válasz az, hogy a 
tanításban mindig van javítanivaló, hiszen nincs olyan módszer, amely minden prob-
lémát jól és hatékonyan tud megoldani. Másrészről az angol oktatásában a meghatáro-
zó újítások gyakorta a nyelv leírásában kidolgozott új elméletek hatására jelentek meg. 
A nyelvtudományban megjelenő strukturalizmus például a mondatszerkezetekre terel-
te a fi gyelmet. A pragmatikából vett beszédaktus-elmélet, valamint a kommunikatív 
kompetencia fogalma a kommunikatív nyelvtanítás alapjául szolgált. Az egyre bővülő 
korpuszkutatások eredményeképpen pedig a tantervekben és tananyagokban megjelent 
az „igazi”, az anyanyelvűek által valóban használt angol (Seidlhofer 2012: 74). A több-
ségi nyelvhasználatot leíró ELF esetében tehát jogosan felmerül a kérdés, hogy a nyelv 
kutatásában elért eredmények miképpen tudják az angol oktatását hatékonyabbá tenni. 
Itt azonban meg kell jegyezni, hogy egy nyelv vagy nyelvhasználat tudományos leírá-
sának eredményei nem ültethetők át közvetlenül a nyelvtanításba. Ennek oka, hogy 
a nyelvleírás és a tanítás két különböző folyamat, céljaik és módszereik szükségszerű-
en eltérőek. A tudományos megismerés absztrakciókkal él, amelyek bizonyos mértékig 
mindig fi kciók, tehát ezek érvényessége és értéke viszonylagos a kutatás céljaihoz és 
kijelölt tárgyához képest (Widdowson 2012). A tanítás ezzel szemben a gyakorlati 
részletekről, az itt és most felmerülő konkrét pedagógiai kérdések megoldásáról szól.

Az angoltanítással kapcsolatos egyik legfontosabb gond az, hogy az angol globális 
elterjedtsége és használata miatt más, mint a többi idegen nyelv. Az angolt kivéve, a nyelv-
tanulók többsége azért tanulja az idegen nyelvet, hogy az azt beszélőkkel a célországban 
kommunikálni tudjon, és hogy az adott nyelvhez kapcsolódó kultúrát megismerje. Az 
angol esetében, mint láttuk, nem ez a helyzet. Az angolul beszélőknek csupán egyne-
gyede anyanyelvű (Seidlhofer 2011: 2), ezért az angol nyelven folytatott kommuniká-
ció nagy része sem anyanyelvűek között megy végbe. (Beneke 1991-es becslése szerint 
az angolul folytatott interakciók 80%-ában nincs jelen anyanyelvű – ez az arány azóta 
valószínűleg még jobban eltolódott a nem anyanyelvűek javára. Közli: Seidlhofer 2004: 
209.) Mindezek ellenére a nyelvtanítást Európában meghatározó Common European 
Framework of Reference (Council of Europe 2001) az anyanyelvűekkel folytatandó 
kommunikációra készíti fel a nyelvtanulókat, követelményei az ilyen típusú interakció 
elvárásainak kívánnak megfelelni. A hallás utáni értésnél például szerepel olyan hely-
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zet, amelyben a nyelvtanulónak anyanyelvűeknek egymással folytatott, a nem anya-
nyelvű esetleges igényeihez képest nem módosított beszélgetését kell megértenie 
(Council of Europe 2001: 8). Ha azonban az angol nyelv többségi, azaz lingua franca 
használatát vesszük alapul az angol nyelv oktatásában, akkor szakítani kell az ideali-
zált anyanyelvű beszélő nyelvtani szabályokhoz hasonló preskriptív nyelvhasználati 
normáival. Más szóval az angolul tanulókat olyan típusú kommunikációra kell felké-
szíteni, amelyben a résztvevők nyelvi és kulturális sokszínűsége miatt a spontaneitás 
és a többféle másság tekinthető normálisnak.

Mivel az ELF nem konkrét kodifi kált nyelvváltozat, hanem sajátos kontextus, az 
ELF nyelvpedagógiába építése pragmatikai jellegű kell hogy legyen, azaz nyelvhasz-
nálatot érintő változásokat kell hogy előidézzen. A kérdés tehát nem az, hogy a sztenderd 
brit angolt feltétlenül egy másik kodifi kált dialektus váltsa fel, hanem az, hogy hogyan 
tanítsuk az angolt lingua francaként, hogyan készítsük fel a tanulókat az ELF-kom-
munikációra.

A kommunikatív nyelvtanítás jelenlegi gyakorlatában a helyes nyelvi viselkedés 
szabályait homogénnek vélt beszédközösségben funkcionáló, művelt anyanyelvű nor-
mái határozzák meg. Érdemes itt megjegyezni, hogy ez az anyanyelvű tulajdonképpen 
azonos az alkalmazott nyelvészetben oly sokat ostorozott Chomsky ideális beszélőjé-
vel (Widdowson 2012: 13). Ennek következtében a nyelvtanulónak a fentebb leírt be-
szélő által használt sablonokat, jelentéseket és viselkedési mintákat kell átvennie és 
gyakorolnia. A nyelvtanulás úgymond szerepjátékokban csúcsosodó főpróba a majda-
ni előadáshoz, felkészülés arra az előre körülhatárolt interakcióra, amelyet az angolul 
tanulók a csak képzeletükben létező anyanyelvűvel fognak lefolytatni. A megtanulan-
dó anyanyelvi normák természetesen jól funkcionálnak az őket létrehívó anyanyelvi 
környezetben. Felmerül azonban a kérdés, hogy hasonlóképpen életképesek-e olyan 
helyzetben, ahol egyetlenegy olyan beszélő sincsen, aki ezeket a normákat elsődleges 
szocializációja révén sajátította el, tette magáévá.

Az angol mint idegen nyelvvel szemben az ELF-kommunikáció valósága az, hogy 
a nyelvtanuló nem elsősorban anyanyelvűekkel fogja az angolt egy meghatározott 
kommunikációs cél érdekében kommunikációs eszközként használni. Az ilyen típusú 
interakciókban a résztvevők nem kapják készen a jelentéseket és viselkedési sémákat 
(például azt, mi mit jelent a másik beszélő számára), hanem maguknak kell azokat 
kitalálniuk, és a kommunikáció során – amennyiben szükséges – folyamatosan mó-
dosítaniuk.

Amikor az angol anyanyelvűekkel folytatandó kommunikációra készítünk fel, egy 
ugyancsak homogénnek vélt kultúrát is feltételezünk. Ezzel az egyik gond az, hogy 
szinte lehetetlen meghatározni az angoltanításban gyakran emlegetett brit kultúrát, 
a másik pedig, hogy az ELF-kommunikáció nem köthető egyetlen anyanyelvi vagy 
nem anyanyelvi kultúrához sem. Hogy milyen kultúra, illetve szubkultúra válik rele-
vánssá egy ELF-interakcióban, azt mindig az éppen aktuális helyzet határozza meg. 
Például egy angoltanároknak szervezett szakmai konferencián az ott folytatott kom-
munikáció szempontjából (remélhetőleg) fontosabb lesz a tanári pályához kapcsolódás, 
mint az a tény, hogy az illető milyen országból érkezett. Az ELF esetében tehát értel-
mét veszti az idealizált anyanyelvi kultúra dominanciája, hiszen az ELF nyelvi és 
kulturális szempontból is ennél sokrétűbb és változatosabb.

Az angol mint lingua franca – új nyelvpedagógiai kihívás
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Az angol mint idegen nyelv és az angol mint lingua franca közötti különbség a kö-
vetkezőképpen ábrázolható (Illés 2011a: 7 alapján):

 Nem anyanyelvi beszélők (Idealizált) anyanyelvi beszélők

  (Homogénnek vélt)
 Sokféle nyelv és kultúra célnyelv és célkultúra
    

1. ábra. Angol mint idegen nyelv

 

 Nem anyanyelvi beszélők Nem anyanyelvi beszélők

 Sokféle nyelv és kultúra Sokféle nyelv és kultúra

2. ábra. Angol mint lingua franca

Ha az angoltanítás célja az ELF-kommunikációra való felkészítés, akkor a nyelvórán 
nem képzeletbeli anyanyelvűvel történő kommunikációt kell másolni, ahol a nyelvta-
nuló feladata a konformitás, az anyanyelvűek által előírt normákhoz való igazodás. Az 
angoltanítás gyakorlatában olyan feltételeket kell teremteni az angolul tanulók számá-
ra, amelyek az ELF-kommunikációhoz hasonló kontextust hoznak létre, a megszokot-
tól valamennyire eltérőek, és önálló interpretációs erőfeszítésre késztetnek. Az angol 
nyelv tanulása és az angol nyelv használata tehát egy időben történik, a tanulás a hasz-
nálaton keresztül valósul meg. Grundy ezt „használd, hogy megtanulhasd” módszernek 
nevezi (Grundy 2007: 244). Fontos megjegyezni, hogy az ilyen típusú kommunikatív 
nyelvtanítás gondolata nem új, Widdowson 1978-ban fektette le az elméleti alapjait, és 
a „nyelvtanítás mint kommunikáció” névvel látta el (teaching language as communication 
– Widdowson 1978), szemben a „teaching language for communication”-nel, amely az 
anyanyelvűekkel létrejövő jövőbeni interakciókra készít fel.

Az ELF-kommunikáció jellegzetességei miatt az abban részt vevőnek szüksége van 
minden rendelkezésére álló nyelvi forrás és lehetőség kiaknázására, és ez az anyanyelv, 
illetve az angol mellett más nyelvek elemeinek fel- és kihasználását is jelentheti. (NB. 
Az angol germán eredete és a latin, illetve az újlatin nyelvek befolyása így nemcsak 
az angol mint első idegen nyelv tanításának gondolatát támasztja alá, hanem az ELF-
kommunikációt is segíti.) Míg tehát az ELF-kommunikációt a fenti okok és a külön-
böző anyanyelvű beszélők miatt is a többnyelvűség jellemzi, addig a kommunikatív 
nyelvoktatás az egynyelvűséget írja elő és részesíti előnyben. Ez a monolinguális 
anyanyelvű tanároknak kedvező nyelvtanítási módszer nemcsak az angol nemzetközi 
használatának realitását hagyja fi gyelmen kívül, de ellentmond az idegennyelv-elsa-
játítás törvényeinek is. Mindenki, aki tanult már nyelveket, tudja, hogy az új nyelv 
elsajátítása a már ismert nyelvhez képest, azzal összehasonlítva történik, hiszen bár-
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miféle tanulásról csak akkor beszélhetünk, ha az új információ valamilyen meglévő 
tudáshoz kötődik, ahhoz képest értelmeződik (Widdowson 2003: 154). Az angol mint 
idegen nyelv tanítása során gondot jelent, hogy míg a nyelvtanulók az angolt mint ide-
gen nyelvet főként bilinguálisan tanulják, a különféle modern módszerek többsége 
döntően az egynyelvűséget állítja előtérbe (Widdowson 2012: 22). Ezt az ellenmondást 
úgy lehet feloldani, ha az anyanyelvet, illetve más idegen nyelveket szisztematikusan 
felhasználjuk az angol vagy más, nyelvekkel foglalkozó órákon. Az anyanyelv és va-
lamely más nyelv jelenléte azért szükséges, hogy segítségükkel az angolt tanulók 
megismerjék a különböző nyelvek rendszerét és logikáját, észrevegyék a közöttük lévő 
különbözőségeket, illetve hasonlóságokat, hogy azután ennek a tudásnak a birtokában 
hatékonyan tudják használni nyelvi készlettárukat az ELF-kommunikációban.

Az angol mint lingua franca a nyelvórán
Ezen a ponton az angolt tanító tanárok joggal kérdezhetik, hogyan lehet ezeket az 
elméleti felvetéseket az oktatás gyakorlatában alkalmazni, mit jelent a mindennapi 
munkában, hogy az angolt kommunikáción keresztül tanítjuk. Mint láttuk, a tanulókat 
arra kell felkészíteni, hogy az ELF-interakciók során előre nem látott problémák me-
rülhetnek fel, és nem feltétlenül működnek az angol anyanyelvi kommunikációban 
érvényesülő megoldások és sémák. Más szóval a hatékony ELF-beszélőnek 
problémaérzékenynek kell lennie, meg kell tanulnia, hogyan birkózzék meg önállóan 
az ELF-kommunikáció során felmerülő nehézségekkel. Ehhez a tanórán olyan felada-
tokat kell adni, amelyek a problémamegoldó képességet fejlesztik. Az alábbiakban 
három olyan módszert vázolok fel, amelyek elősegíthetik a tanulók felkészítését az 
ELF-kommunikációra.

A másság elfogadására, az egyéni világlátásra, a kreatív nyelvi kifejezésre a kommuni-
katív nyelvtanítás egyik száműzöttje, az irodalom készíthet fel hatékonyan (Illés 2011b).

„Az irodalmat író tulajdonképpen problémafelvető, míg az irodalmat olvasó prob-
lémamegoldó par excellence. És mivel a felvetett problémára nincs helyes megoldás, 
az irodalommal kapcsolatos feladatok rengeteg beszélgetésre és vitára adnak alkalmat” 
(Widdowson 1983: 32, I. É. ford.).

Az irodalmi művek olyan alternatív valóságot tárnak elénk, amelyek, ha nem tudo-
mányos elemzésre használjuk őket, csak egyénileg értelmezhetőek, ezért különösen 
alkalmasak arra, hogy a nyelvtanulók aktívan belekapcsolódjanak az interpretációs 
folyamatokba. Az irodalom emellett mindenféle témában és műfajban kínál olvasni-
valót, s a tanár kedvére választhat ki olyan műveket, amelyek megfelelnek a nyelvta-
nuló igényeinek, és motiváló erővel hatnak rá.

Ideális esetben és a tanárok választását megkönnyítendő, a tananyag maga az iro-
dalom. Itt azonban nem az irodalmi kvalitásuktól megfosztott, könnyített olvas-
mányokra gondolok, hanem olyan szövegekre, amelyekre jellemzőek a fent leírt tu-
lajdonságok. Érdekes módon a ma már nem kapható, de néhány magyarországi 
középiskolában még mindig használt, az 1970-es években megjelent tankönyvsorozat, 
az Access to English tartalmaz olyan szövegeket, amelyekben felfedezhetőek az iro-
dalomban használt eszközök, és amelyek irodalmi szövegeknek tekinthetők (Illés 2009: 
149). Az audiolinguális módszert követő tankönyvsorozat tulajdonképpen jól megírt 
szappanopera, amelynek hőse egy kisvárosban élő, csetlő-botló könyvtáros fi ú, akinek 
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kalandjai alkotják a tankönyvek fejezeteit. A sorozat egyedülálló sikerét a kitűnő 
szövegeknek köszönheti, ami azt jelzi, hogy irodalmi igényű és a nyelvtanításhoz 
adaptált szövegekre nagy szükség lenne.

Az ELF-kommunikáció osztálytermi megvalósítására és a többnyelvűség újbóli 
bevezetésére a kommunikatív nyelvtanítás másik száműzöttje, a fordítás is alkalmas 
lehet (Cook 2010). A nyelvtant és szókincset gyakorló és a különböző nyelvi rendszerek 
összehasonlítását elősegítő feladatokon kívül különösen hasznosak azok a fordítások, 
amelyek a pragmatika szintjén is kihívást jelentenek, mint például egy külföldieknek 
szóló brosúra lefordítása angolra, ahol a magyar olvasónak készített magyar változatot 
nem csak nyelvi szempontból kell a tanulónak megváltoztatnia. Mivel a bro súrának 
nemzetközi, főleg nem angol anyanyelvű olvasóközönség számára kell érthetőnek len-
nie, a feladat igazi ELF-kontextust képvisel (Illés 2011c: 54). A szöveg fordításánál 
ugyanis fi gyelembe kell venni, hogy az angol szöveget olvasó külföldi sokkal kevesebb 
háttértudással rendelkezik Magyarországról, mint egy helyi olvasó, emiatt a szöveget 
valószínűleg az információ mennyisége és minősége tekintetében is módosítani kell.

A nyelvi tudatosság fejlesztése, a nyelvi rendszerek és azok működésének ismerete 
külön tantárgy formájában vagy akár nyelvóra keretében is elérhető (Seidlhofer 2005: 
340). Arra, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, kitűnő példa a Világ – Nyelv program 
keretében, 2003–2004-ben megrendezett vetélkedő, melynek feladatai között szerepelt 
hétköznapi utasítások lefordítása több nyelvre, számolási feladatok elvégzése külön-
böző nyelveken, ismeretlen nyelveken írt rövid szövegek megértése adott nyelvi input 
segítségével, török ragok jelentésének kibogozása stb. Nem csak írásbeli feladatokkal 
kellett megbirkózniuk a vetélkedőn részt vevőknek: hangzás után és a megadott magyar 
fordítás segítségével ki kellett találniuk például, hogy milyen idegen nyelveken hal-
lottak üdvözléseket. A megoldásokhoz bármilyen eszközt igénybe vehettek, amely 
a résztvevők önálló kutatási és tanulási stratégiáit, egyszersmind autonómiáját is fej-
lesztette. A vetélkedő feladatai remek kiindulási pontot nyújthatnának a nyelvi tuda-
tosságot fejlesztő kurzusok megtervezéséhez.

Összegzés
Az ELF napjaink valósága, és a kérdés az, hogy ezzel a realitással az angolt tanító 
szakma mikor és hogyan néz szembe, mikor és hogyan hozza meg azokat a pedagó-
giai döntéseket, amelyek elősegíthetik a kor igényeinek jobban megfelelő, hatékonyabb 
angoltanítást. E cél megvalósítása érdekében összhangba kell hozni a pedagógiai cé-
lokat a nyelvtanulás és a lingua franca nyelvhasználat követelményeivel. Ennek során 
az iskolán belüli világot, ahol a tanított nyelv és nyelvhasználat még mindig az idea-
lizált anyanyelvű beszélő normáihoz igazodik, az iskolán kívüli ELF-kommunikáció 
eltérő valóságához és igényeihez kell igazítani. Mivel az ELF-interakciókban a beszé-
lők maguk alakítják ki a közös jelentéseket és normákat, a lingua franca típusú kom-
munikáció problémaérzékenységet és problémamegoldó képességet igényel. Az ango-
lul tanulók ne készen kapott sémákat fogadjanak el, hanem legyenek képesek 
önállóan dönteni. Mindeközben az angoltanároknak hasonló gyakorlatot kell követ niük 
– szakmai függetlenségük érdekében is. Önállóan kell dönteniük arról, mi működik 
legjobban saját tanítási kontextusukban, úgy, hogy közben nem fogadnak el kritika 
nélkül minden újítást vagy ötletet.
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Illés Éva

TINTA KÖNYVKIADÓ

HATTYÁR HELGA – HUGYECZ ENIKÔ HENRIETT – KREPSZ VALÉRIA 

– VLADÁR ZSUZSA (SZERK.)

A SOKSZÍNÛ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET

Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeirôl

204 oldal, 2400 Ft

A TINTA Könyvkiadó Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatának 147. 
kötete az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 2012. március 8–9-én 
megrendezett III. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia elôadásaiból 
készült tanulmányokat tartalmazza. A kötet szerzôi az ELTE BTK különbözô (BA-s, 
MA-s és PhD-s) képzési szintjein tanuló, önálló kutatásokat folytató hallgatók.

A kötet 21 tanulmányt tartalmaz, amelyeket a szerkesztôk öt tematikus blokkba 
rendeztek. A nyelvtanítás, az internetes nyelvészet, az alkalmazott pszicholingvisztika 
és az alkalmazott szociolingvisztika mellett a „társadalmilag hasznos” alkalmazott 
nyelvészethez illeszkedô elméleti keret, a funkcionális kognitív nyelvészet is helyet 
kapott.

A tanulmányok változatos témákat ölelnek fel: az iskoláskorú gyerekek nyelv-
tanulásától a számítógépes játékok nyelvén át a politikai korrektség nyelvi megje-
lenéséig. Olyan érdekes kérdésekkel foglalkoznak, mint az internetes csevegések 
rövidítései, az óvodás gyerekek párbeszédei, a mai vajdasági keresztnévadás sajá-
tosságai, az idézetjelölôk pragmatikája a héber Bibliában – hogy csak néhányat 
ragadjunk ki.
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