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Tanuljunk nyelveket?
„Language isfossilpoetry."

Emerson
(A nyelv megkövült költészet)

A kisgyermek értelme anyanyelvén
nyiladozik. Nincs is ehhez hasonlítható
másik nyelv a világon. A többit úgy
hívjuk: idegen nyelv. De ha megfejt-
jük, amit közvetít, ismerőssé válik, tá-
jul belső és külső világunk.

Tanuljunk hát nyelveket, mert a ki-
tartó, hosszú folyamat edzi agyunkat,
fegyelmezetté teszi gondolkodásunkat.
Logikus a nyelv szerkezete, úgy, mint
a matematika világa. A nyelvtani sza-
bályok megértése, megjegyzése után
sok-sok gyakorlás kell a készségszintű
alkalmazáshoz. Az élő nyelv azonban
nem csak szabályos formákat tartal-
maz, hanem minél sokrétűbb, annál
több kivételt is. Ha mindezt bevéssük,
nem csiszolódik-e elménk? Tudták ezt
már a régi tanítómesterek is a görög és
a latin nyelv oktatásánál.

De melyik nyelvet válasszuk? A
könnyebbet vagy a nehezebbet? Ki
tudja eldönteni egyáltalán, melyik egy-
szerűbb? Biztos, hogy minél jobban
tudunk egy nyelvet, annál inkább kide-
rül, hogy még mi mindent nem tudunk.
Éppen ez a kimeríthetetlen gazdagság
teszi széppé a tanulását és a tanítását is.

Van-e legszebb nyelv? Termé-
szetesen van, nekünk a magyar. De
nem hideg mérlegelés alapján döntünk
így. Ha más nyelvek hangzását vizs-
gáljuk, különböző az, kinek melyik
nyelv tűnik dallamosabbnak. így zene
is a nyelv. Jobban is tudja utánozni,
akinek jobb hallása van. A jó kiejtést
egészen korán el lehet sajátítani, de az
a veszély is fennáll, hogy ha akkor
rosszul rögződik, később már szinte
lehetetlen változtatni rajta. Ez nagy
felelősség. A magyartól eltérő hangok
képzését nem szabad csak leírás alap-
ján vagy kazettáról elkezdeni megta-
nulni, hiszen gyökeresen eltérhet az
artikulációs bázis, s látni kell a képzés
helyét, módját. A híres cambridge-i
nyelvi laboratóriumban mindenkinek
külön monitoron nagyítják ki az anya-
nyelvű beszélő szájmozgását. Az osz-
tályteremben is odamegy a tanár a

kezdő tanulókhoz, egyenként, hogy
meggyőződjön a helyes utánzásról.
Azonban nemcsak a magán- és mással-
hangzók, a kettős, sőt hármas magán-
hangzók újak, hanem a szóhangsúly és
a mondatdallam is különbözik. Az
utóbbi különösen azonnal elárulja az
idegenszerű kiejtést Ezt valóban na-
gyon sok eredeti anyag hallgatásával
lehet tökéletesíteni. A magyarban min-
den szó az első szótagon hangsúlyos,
más nyelveknél ez nem így van. Min-
den ismeretlen szó hangsúlyát ponto-
san jelölni, rögzíteni kell, annál is in-
kább, mert annak jelentésmegkülön-
böztető szerepe is lehet.

A formai elemek azonban csak esz-
közei a tartalomnak, mindannak, amit
a nyelv közvetít. A nyelv egy nemzet
múltját, hagyományait és szokásait, tu-
dományát, irodalmát, kultúráját tárolja
és átadja. A nyelvi órák műveltségi
órák is egyben. Szinte észrevétlenül
erősíti egymást két alapigazság: minél
jobban tudunk egy nyelvet, annál több
ismeretanyagot nyerünk általa, s minél
több eredeti szöveget olvasunk, annál
mélyebb nyelvi problémák jutnak fel-
színre. A képes magazinok, újságcik-
kek olvasgatása során alakul ízlésünk,
bővül ismeretanyagunk. A tanulók ide-
gen nyelven szerzett ismereteiket más
tantárgyaknál is hasznosíthatják, pél-
dául a történelem, földrajz, a termé-
szettudományok és a művészetek köré-
ben.

Az élő nyelvek sokszínűsége főleg a
beszélgetés, társalgás során bontakozik
ki. Ahhoz, hogy szabadon használhas-
suk a jellegzetes beszédfordulatokat,
kifejezéseket, sok kész elemet kell rak-
tározni. A versek, dalok megjegyzése,
egy-egy szöveg emlékezetbe vésése,
egész mondatokban történő összefüg-
gő elmondása jó előkészítést jelente-
nek. A különféle beszédhelyzetekben
történő reagáláshoz mindezek kombi-
nálására, gyors felidézésére van szük-
ség. Az automatizálást jól szolgálják a
mondatátalakítások, a nyelvi laborató-
riumi drilles gyakorlások. A humoros
párbeszédek, a drámajátékok, a cso-
portos viták már egyéni színezetet is
visznek a nyelvórák folyamatába.

Ügyes irányítással alakítják a viselke-
déskultúrát, a vitakészséget, a szabadi-
dős tevékenységet. A legmodernebb
audiovizuális eszközök mint a videó és
a számítógép - a bevált, hagyományos
módszerek mellett - érdekessé, válto-
zatossá és sokkal hatékonyabbá teszik
a nyelvtanulás alapjában véve kemény
erőfeszítést, kitartást igénylő munká-
ját

A három-négy éves, rendszeres,
idegen nyelvvel való foglalkozás alatt
olyan nyelvtani és lexikai alapok rak-
hatók le, melyekre ráépíthető bármely
szakterület szókincse (pl. jogi, orvosi,
közgazdasági), melynek segítségével
szakcikkeket lehet olvasni és írni, előa-
dásokat lehet tartani, üzleti tárgyaláso-
kat lehet folytatni, gazdasági együtt-
működést kialakítani. Nagyszerű érzés
az, ha tolmács nélkül eligazodik áz
ember külföldön, vagy ha idegeneknek
beszélhet hazája értékeiről, életéről. A
sokféle ösztöndíjas tanulmányút, a kül-
földi konferenciák, a számítógépes
nyilvántartás bevezetése egyre több
helyen nélkülözhetetlenné teszik leg-
alább egy világnyelv, főleg az angol
nyelv ismeretét. (Nem véletlen, hogy a
művirágokhoz hasonló mesterséges
nyelvekről nem esett szó.)

Természetesen az anyanyelv az a
forrás, amely aztán felduzzadva mel-
lékfolyókat is befogad. A szótárok for-
gatása, a rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavak, a megfelelő stílus, a
választékos kifejezésmód anyanyelvi
műveltségünkre is jótékony hatással
van. Az idegen nyelven megírt, külön-
böző témájú fogalmazások, levelek, a
képleírások elősegítik a logikus felépí-
tés kialakítását a széles látókörű, sza-
badon gondolkodást.

A nyelvi korlátok ledöntése ily mó-
don szolgálhatja az emberek, népek
egymás iránti jobb megértését együtt-
működését, egy nyugodtabb, tisztább
légkör megteremtését

Kövessük Kölcseyt: „Tiszteld s ta-
nuld más mívelt népek nyelvét is,... de
soha ne feledd, miképpen idegen nyel-
veket tudni szép, a hazait pedig lehet-
ségig mfvelni kötelesség."


