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Összehasonlító nyelvi sorozat

Biztos támaszunk az anyanyelv!

Az, hogy az anyanyelvnek szerepe lehet az idegen nyelvi órákon, aligha jelenthet újat 
az idegennyelv-oktatás történetében. Sok évig latint, majd a latintanítás szellemében 
oroszt tanuló diákként nem hiányoltam óráinkról a magyar anyanyelvet. Olyannyira 
nem, hogy kezdő tanárként élharcosa lettem az egynyelvű, az anyanyelvet mellőző 
óravezetésnek. Az ország különböző iskoláiban bemutató tanítással is terjesztettem 
nézeteimet. Az általunk írt gimnáziumi tankönyvek is az egynyelvűséget sugározták. 
Az egynyelvű órák azonban igen alapos felkészülést, rátermettséget igényelnek a tanár 
részéről, a tanulótól pedig folyamatos, lankadatlan figyelést. Szakfelügyelőként azt 
tapasztaltam, hogy a kollégák egy része nehezen birkózik meg a feladattal, és tanít-
ványaik is nehezen boldogulnak.

A tapasztalat velem is beláttatta, hogy sok időt és energiát takaríthatunk meg, ha szük-
ség esetén a tanuló anyanyelvi tudására támaszkodunk a nyelvi struktúrák tudatosítása 
és a jelentés egyértelművé tétele érdekében. Hogyan? Erről szólnak a sorozat cikkei.

Ha hisszük, hogy vannak nyelvi univerzálék, akkor azt is el kell hinnünk, hogy két 
nyelv összevethető egymással, az ismert megvilágítja az újat, az ismeretlent. Arról 
meg a kognitív nyelvészet győz meg bennünket, hogy az anyanyelv átszövi ismerete-
inket, minden tudásunk szoros kapcsolatban van vele. Mivel az új ismeretek a régiek-
re épülnek, következetesen támaszkodnunk kell a tanulónak az anyanyelvvel együtt 
megszerzett óriási tudásanyagára és magára az anyanyelvre az eredményesebb ide-
gennyelv-oktatás érdekében.

Az angoltanárok ne higgyék, hogy az angolszász tankönyvek nyelvpedagógiai elvek 
alapján mellőzik a tanuló anyanyelvét. Ezeket a könyveket szerzőik bármilyen anya-
nyelvű tanulónak szánják, nincs nacionáléjuk. Csak javítjuk könyveik hatékonysági 
fokát, ha görcsök nélkül nyúlunk a magyar anyanyelvhez.

Jogos kifogás lehet, hogy a sorozat cikkeinek nincs közvetlen köze a kommunikatív 
nyelvoktatáshoz. A kommunikatív jelző azonban a végcélra utal, nem az odavezető 
útra. A sportolóról is általában nehezen lehet megállapítani edzés közben, milyen 
sportot űz. Több időt tölt edzéssel, mint a versenypályán vagy a mérkőzésen. Az edzés 
kevésbé izgalmas, de nélküle nincs eredmény. Az is igaz, hogy kommunikálni kom-
munikálva lehet a legeredményesebben tanulni. Erre is több idő és energia marad, ha 
tanítványaink tudása biztos alapokra épül.

Budai László

MNYO2013_4.indd   46 2013.11.26.   22:42:10


