
83

Három FIPlV-dokumentum

Bevezetés

A következőkben három FIPLV-dokumentumot teszünk közzé: ennek alkalmából 
szükségesnek látszik néhány bevezető megjegyzés, illetve kiegészítés.

A Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes [Élő Nyelvek Tanárainak 
Világszövetsége] a harmincas évek közepén alakult meg Párizsban néhány nyelvtanár össze-
fogásából; volt köztük egy magyar alapító is (akinek egyelőre nem ismerjük a nevét). A II. 
világháború után a FIPLV csatlakozott az UNESCO „nem kormányzati szervezetei”-nek cso-
portjához mint a nyelvtanári szervezeteket átfogó – egyetlen – világméretű szövetség.

Magyarország hivatalosan 1970 körül csatlakozott a FIPLV-hez a Tudomámyos Ismeretter-
jesztő Társulat Országos Idegennyelv-oktatási Tanácsa révén, amely a nyugati nemzetközi jog 
felől nézve NGO [Non-governmental organisation azaz „nem kormányzati szervezet”] volt, 
valójában pedig egy nehezen meghatározható státusú kulturális tömegszervezetnek, vagyis a 
TIT-nek egyik részlege. Mindjárt Budapesre került egy „rendkívüli FIPLV kongresszus” 1971-
ben, majd 20 évvel később Pécsett rendeztük meg a XVII. hivatalos világkongresszust. Egyéb 
FIPLV rendezvényekre is sor került ebben az időszakban Magyarországon; sőt 1987 és 1993 
között a FIPLV-nek magyar főtitkára volt.

A FIPLV rövidítés azt a történelmi szakaszt tükrözi, amikor a nemzetközi szervezeteknek 
francia nevük volt. Hamarosan létrejött a federációnak egy angol neve is: „World Federation 
of Modern Language Associations”, amely azonban nem volt megfelelő fordítás. A FIPLV je-
lenlegi hivatalos (később létrejött) angol neve: International Federation of Language Teacher 
Associations. Megjegyzendő, hogy a szervezet csak az eredeti francia név rövidítését, a 
FIPLV-t használja.

A következőkben olvasható három dokumentum közül a legelső A FIPLV bemutatása. Ez 
voltaképpen egy kongresszusi „szórólap”, amely nagyon gazdaságosan mutatja be a szervezet 
céljait, szervezeti felépítését és tevékenységét.

A második dokumentum egy küldetésnyilatkozat: A FIPLV küldetése. Világméretű hálózat 
a nyelvtanárok támogatására. Ebben a dokumentumban (a tagszervezetek nevének felsorolása 
után) három hitvallásszerű tételben foglalják ösze a FIPLV vezetői mindazt, Amit teszünk, 
Amit hiszünk és Amit tervezünk. A FIPLV ezen a módon nyilvánvalóan kapcsolódik a többi 
világméretű NGO-nak a közös célkitűzéseihez is. A tagszervezetek felsorolásában szerepel a 
mi országos szervezetünk: a MANYE is. (Sajnálatosan hiányzik azonban a magyartanárok 
nemzetközi szervezete, amely pedig egy ideig ott szerepelt a többi nyelvtanári szervezetek 
sorában.)
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A harmadik dokumentum annak összefoglalása, hogy Mit nyernek az egyesületek a FIPLV-
tagsággal? Ebben a dokumentumban rövid összefoglalása olvasható mindannak a szolgálatnak 
és szolgáltatásnak, amelyet a FIPLV az egyes országos tagszervezetek számára, illetőleg azok 
minden egyes nyelvtanár tagja számára nyújtott és nyújt folyamatosan az elmúlt évtizedekben.

Mindhárom dokumentum 2007. október 27-i keltezésű. Mindhármat a FIPLV főtitkárától, 
Denis Cunninghamtől kaptuk magyarországi terjesztés céljából. A dokumentumokat Boldog 
Gyöngyi doktorandus (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Doktori 
Program) fordította magyarra; a fordításokat a Modern Nyelvoktatás szerkesztői ellenőrizték.

Itt jegyezzük meg, hogy Denis Cunningham, a FIPLV főtitkára tartotta a a MANYE XVIII. 
kongesszusának (Budapest, 2008. április 3–5.) plenáris megnyitó előadását Nyelvi felsőbbren-
dűség és fenntarthatóság: a magyar nyelv példája címmel. Az előadás szövege folyóiratunk 
jelen számának az élén olvasható; a fordítás Lázár A. Péter (ELTE Angol Nyelvészeti Tanszék) 
munkája.

A fentiekhez még néhány megjegyzés kívánkozik.
Az előadás és a közzétett dokumentumok jellegéből adódóan egyes adatok ismételten (eset-

leg többször) előfordulnak; a maga helyén mindegyiket szükségesnek találjuk.
A folyóirat szerkesztőségének tervei között szerepel a FIPLV statutumainak, valamint a 

MANYE alapszabályainak közzététele.
Szeretnénk majd hírt adni a FIPLV munkálatairól, történetének eseményeiről; ennek első 

eredményei 2009-ben várhatók. Hasonlóképpen tájékoztatni kívánjuk a MANYE tagjait és 
folyóiratunk olvasóit a magyarországi alkalmazott nyelvészet és nyelvtanítás történetének 
szentelt kutatásokról, visszaemlékezésekről (beleértve a MANYE-t és elődszervezetét is).

Végül azt is beiktattuk a terveink közé, hogy a FIPLV „egynyelvű nemzetközi”, illetve 
„többnyelvű nemzeti (országos)” szervezeteit bemutassuk.

Szépe György

a FIPlV bemutatása

Az Élő Nyelvek Tanárainak Világszövetsége, amely Fédération Internationale des Professeurs 
de Langues Vivantes néven 1931-ben Párizsban alakult meg, az egyetlen nemzetközi többnyel-
vű szervezet, amely nyelvtanárok egyesületeit fogja össze. Más nem-kormányzati szerveze-
tekhez [angolul: Non-governmental organisation, rövidítve NGO] hasonlóan nem-kormányza-
ti (civil) működési státussal rendelkezik az UNESCO-ban, továbbá képviselete van NGO-ként 
az Európa Tanácsban.

Céljai:
•	 előmozdítani a nyelvek tanítását és tanulását a világ összes népei kommunikációjának, 

kölcsönös megértésének, együttműködésének és baráti kapcsolatainak megkönnyítése és 
javítása érdekében;

•	 fejleszteni, támogatni és terjeszteni azokat a nyelvpolitikákat, amelyeket arra hoztak lét-
re, hogy változatosabbá tegyék a tanított nyelvek sorát, javítsák a nyelvtanítás minőségét, 
és ezt a tanítást mindenki számára hozzáférhetővé tegyék;

•	 fejleszteni a soknyelvű oktatás folytonosságát és kohézióját az alsófokú, középfokú, to-
vábbképzési jellegű, felsőfokú és felnőtt oktatásban;


