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Egy Socrates/Lingua 1 program ismertetése

Milyen az illata Észtországnak?
Milyen tapintása van Litvániának, Lengyelországnak vagy Ciprusnak?

Milyen hangokat hallat Lettország Szlovákia vagy Csehország?
Milyen íze van Szlovéniának vagy Magyarországnak?

Hol van Málta?

Ilyen kérdéseket tett föl, és válaszolt meg a 2005. szeptember 24–25-én meg-
rendezett Európai Nyelvek Fesztiválja Brüsszelben. A program koordinátora és
főszervezője a litvániai Vytautas Magnus Egyetem, a résztvevők a fentebb érintett
tíz ország képviselői, valamint megfigyelői státusban Románia; a program helyszí-
ne pedig Brüsszel volt.

Az alapötlet megszületéséről
A Vytautas Magnus Egyetem Regionális Tanulmányok Tanszékének munkatár-

sai azon gondolkodtak, hogyan tudnának maradandó és hasznos, informatív ajándék-
kal kedveskedni külföldi partnereiknek és tanítványaiknak. Így jött egy olyan naptár
készítésének az ötlete, amely a litván nyelvi, országismereti és kulturális ismereteket
szórakoztató és könnyen megjegyezhető formában mutatja be, és amely felkelti azok
érdeklődését Litvánia iránt, akik keveset tudnak erről az országról, illetve hasznos in-
formációkat tartalmaz azok számára, akik korábban már szereztek benyomásokat és
verbális információkat (vö. Csapó 1992: 44-77) erről a nemzetről. A naptár arculatát
tekintve pedig az volt a cél, hogy a megajándékozott szívesen vegye azt a kezébe, s
legyen kedve megjegyezni az ott olvasottakat. A naptár elkészült, nagy sikert aratott,
s az ötlet továbbfejlesztéséből megszületett az a pályázat, amely elnyerte a brüsszeli
bírák tetszését is. Az ötlet és a megvalósulás között nem is telt el hosszú idő.

A részletes program kidolgozásának vezérelvei
A projekt címe „érzékletesen” szimbolizálja annak tartalmát. A FEEL (’érzék(elés),

érzet, érez valamit’ stb.) elnevezés egyben mozaikszó is, melynek feloldása így hang-
zik: Funny, Easy and Effective Learning (tehát ’mulatságos, könnyű és hatékony
tanulás’). A program ugyanis azt tűzte ki célul, hogy szórakozatóan, könnyedén és
hatékonyan mutatja be a 2004-ben csatlakozott országok nyelvét és kultúráját.
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A megvalósításához Ciprus (University of Cyprus), Csehország (VŠB-TU
Ostrava), Észtország (OU Miksike), Lengyelország (Uniwersytet Jagiellońsky w
Krakowie), Lettország (Valodu Macibu Centrs), Litvánia (Vilniaus Universitetas),
Magyarország (Pécsi Tudományegyetem), Málta (University of Malta), Románia
(Soros Educational Center Foundation) Szlovákia (Žilinská Universita) és Szlové-
nia (Ljudska Univerza) oktatási intézményei csatlakoztak. A kibővített programterv
kidolgozása és megvalósításának előkészítése, a résztvevők közös munkája bő egy
évvel a brüsszeli rendezvény előtt kezdődött.

A projekt célja, hogy elősegítse a sikeres interkulturális kommunikációt, a csat-
lakozottak nyelvébe engedjen bepillantást, alap szintű nyelvi tudást nyújtson a szó-
kincs, a nyelvtan és a fonetika területén; bemutassa az országok kultúráját, minden-
napi életét, összpontosítva a sajátosan nemzeti elemekre; cizellálja a térségre
vonatkozó sztereotípiákat; felkeltse az érdeklődést az Európai Unió új hivatalos
nyelvei iránt, elősegítse az új tagországok felé irányuló mobilitást. A program kidol-
gozói abból indultak ki, hogy ahhoz, hogy „szót értsünk” egymással, szükséges, hogy
a régi tagországok polgárai adekvát ismereteket és tapasztalatot szerezzenek az újon-
nan csatlakozott országok nyelvéről, kultúrájáról és társadalmáról.

Az ismeret fogalmát Magyar Értelmező Kéziszótár ekként határozza meg: ’a va-
lóságra, illetve ennek valamely területére vonatkozó tapasztalatok, általánosítások,
fogalmak összessége’. Ahhoz, hogy az információk megtapasztalhatóvá váljanak, szük-
séges, hogy eljussanak a befogadókig. Olyan program került kidolgozásra, amely a
továbbítani kívánt ismereteket úgy szemlélteti, hogy irányítja a tudatos megfigyelést.
Asszociatív módon, a személyes tapasztalaton keresztül teszi az információkat átél-
hetővé, és elhelyezi azt a befogadó ismereteinek rendszerében. (vö. N. Kollár – Sza-
bó 2004:178) Természetesen sokszor ezek az ismeretek a sztereotípiák világából ke-
rültek elő. A sztereotípiák segítségével történő megismerés az azonos kategóriákba
sorolt emberek közötti különbségeket minimalizálja, ezáltal megkönnyíti az észlelési
egység létrehozását. Ez a priori megismerő funkció (vö. Csepeli 1987), melyre építve
a később szerzett információkat rendszerbe tudja helyezni a befogadó.

A program a szenzualista pedagógia felfogásra épített, mely szerint az ismeret-
szerzés érzékszervek által történik, s a középpontba a személtetést állította. (vö.
Falusi 1998: 122, 303) A szenzuális pedagógia elveinek megfelelően az ismeretek
közvetlenül, az érzékszerveken keresztül jussanak el a „tanulóhoz”, miközben a
szemléltető anyagok arra törekszenek, hogy objektív adatokat közöljenek, melyek
elsősorban eszközjellegűek.

Az ismeretek annál maradandóbbak, minél aktívabban vesz részt a befogadó az
ismeretszerzés folyamatában. A kiállítás olyan médiumokat vonultatott fel, amelyek
biztosították a látogatók cselekvésére épülő, önálló ismeretszerzését. A Nyelvek
Fesztiválja komplex tanulási környezetet teremtett; a kiállítás egységei valamennyi
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érzékszerv bevonásával közvetítette az információkat, ezáltal növelve az ismeretszer-
zés hatásfokát. A tíz ország anyanyelvi beszélői és az érdeklődők között ezért folya-
matos interaktív viszonyt kellett kialakítani, s az egyes modulokat a látogatók akti-
vitása keltette életre, akik nem pusztán befogadók voltak, hanem saját új tudásuknak
létrehozói is. A kapcsolatteremtést és az interakciót társadalmi szabályok irányítják,
melyek minden csoportnál (jelen esetben nemzetnél) eltérő sajátosságokat mutatnak.
Folyamatosan interperszonális kapcsolat állt fenn a program látogatói és megvaló-
sítói között, kitüntetett szerepet kapott a kapcsolatteremtés és az együttműködés.

A fesztivál brüsszeli előkészületei
Az Európai Nyelvek Fesztiváljának a brüsszeli Saint-Géry csarnok adott otthont.

A csarnok a város közepén található; ezt pedig onnan tudjuk ilyen pontosan, mert a
város közepét jelképező obeliszk köré építették. A gyönyörű épület egyszerre em-
lékeztet a budapesti vásárcsarnokra és a Műcsarnokra. A város szívében fekvő épü-
let különböző kiállítások és kulturális rendezvények otthona, ahova a látogatókat az
egyedi hangulatú kávézó is csalogatja.

A kétnapos program pihentetőnek, szórakoztatónak és tanulságosnak hirdette
magát a célközönség számára, ahol megérinthetik „az új tagországok nyelvének és
kultúrájának egzotikus virágát” – hangzott a hívogató plakáton. Az EU-n belüli kom-
munikációt szükséges módon átalakították a tavaly csatlakozott országok, tehát nem-
csak a politikusok, hanem az utca embere számára is kívánatos, hogy megismerjék
a tizek kulturális sajátosságait, gondolkodás- és viselkedésmódját. Az „utazók” er-
ről a sétáról gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodva térnek haza, olyan tapasztala-
taikkal, melyeket az eszük és az érzékszerveik csatornáin egyszerre fogadhattak be
a megismerés több szintjén.

Reményeink szerint azt is tudtuk érzékeltetni a látogatókkal, hogy a tizek or-
szágai nem beláthatatlan, megfoghatatlan és megismerhetetlen világot takarnak,
hanem a kevés idővel rendelkező átlag utazó is fel tud deríteni sok érdekességet; a
megismerésre fordított idő és energia hasznos befektetés. Bár tíz országot megismer-
ni nem kis feladat. Nem az volt a kiállítás célja, hogy mind a tíz tagországról minél
nagyobb mennyiségű ismerettel lássuk el a látogatókat, hanem az, hogy nyújtsunk
egy olyan nyelvi és kulturális alapot, amely pontos, jellemző és speciális informá-
ciókkal látja el az odalátogatót. Olyanokkal, amelyekre bátran támaszkodhat akkor
is, ha felkeresi valamelyik bemutatott tagországot. Aki pedig csak egy rövid körsé-
tát tett a fesztiválon, az is pontos – s lehetőleg a hosszú távú memóriába elraktáro-
zott – információkkal térjen vissza a hétköznapokba.

Építhettünk a látogatók előismereteire, arra, hogy lesznek a kiállításnak olyan
ismeretelemei – akár egy bizonyos ország, akár egy téma ismeretére vonatkozóan
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–, amelyeket az iskolai oktatás során szerezhettek meg, vagy egyéni érdeklődés nyo-
mán jutottak el a befogató ismeretrendszerébe. Lesz, aki ismeri a térképet, otthon
van az ízek vagy a zene világában, esetleg valamelyik bemutatkozó országban töl-
tött pár évet, vagy ezen országok egyikének szülötte. Ezeket a látogatókat könnyen
bevonhattuk a szekció életébe, saját ismereteikkel tették érdekesebbé és hívogatób-
bá a többi „utazó” számára a fesztivál programjait.

Az Európai Nyelvek Fesztiváljának megvalósulása
Az első napon inkább a hivatalos külképviseletek, meghívott hivatalos vendé-

gek képviseltették magukat, míg másnap „az utca embere” hétvégi belvárosi sétá-
jával kötötte egybe ismerkedését a nyelvek csarnokában. Amikor megérkeztek az
utazók, mosolygós litván hallgatók siettek a fogadásukra, hogy rövid idegenvezetés-
sel szolgáljanak, megosszák velük, mi vár rájuk a nyelvek és kultúrák birodalmá-
ban. Hogy el ne tévedjenek, kaptak egy nyelvi útilaput is. Az „utazó” pedig elindult.

Az érzeteket öt stand képviselte. Minden szekcióban a tíz csatlakozott ország-
ra jellemző tárgyak várták az utazót. A „Látás” szekcióban kirakós játék segítségé-
vel kellett megtalálnia az új tagországok helyét a térképen. Ha a látogató kiállta a
próbát – válaszolt az útlevélben található kérdésre, s teljesítette a meghatározott „to-
vábbutazási feltételeket” –, kapott egy pecsétet az útlevelébe, és összegyűjthette
azokat a kiadványokat, amelyeknek segítségével könnyebben elboldogul a szerve-
ző tíz ország nyelvében. Valamennyi szervező készített egy ún. túlélő füzetet, amely
– az alapkoncepciónak megfelelően – arra hivatott, hogy az érdeklődést felkeltve
minél praktikusabb és figyelemfelkeltőbb ismereteket közvetítsen az adott ország-
ról. Itt különösen a lengyel és a magyar kiadvány aratott nagy sikert.

A „Tapintás” felségterületén minden ország két jellegzetes tárgyával ismerked-
hettek meg, s a játékos kedvűek bekötött szemmel próbálták felismerni a litván bo-
rostyándarabot vagy a lengyel kristálycsengőt. A „Hallás” szekció neve csalóka,
mivel itt nem csupán az országok népzenéjéből hallgathattak ízelítőt az utazók, ha-
nem azok énekeiből és táncaiból is tanulhattak néhányat.

„Útközben” a csarnokban elhelyezett tematikus poszter-sorozatok mutatták be
az országokat, s kivetítőn voltak megtekinthetők az országok látványosságait bemu-
tató filmek. Az „Ízlelés”, az étkek és italok standja és a „Szaglás” szekciója szom-
szédosak voltak egymással, hiszen volt a birodalomnak olyan területe, amelyet mind-
ketten felügyeltek. Az ízek világában egy édes, egy sós étel; egy alkoholmentes és
egy alkoholtartalmú ital mozgatta meg az ínyencek érzékszerveit.

Magyarországot a következő eszközök és tárgyak segítségével mutattuk be. A
posztereken az Európa kulturális fővárosa címért pályázó városokat, védett termé-
szeti értékeket, néphagyományokat, őshonos állatfajtákat, hagyományos magyar
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ételeket mutattunk be. A rozmaring illata, a szilvapálinka és a málnaszörp, valamint
a paprikakrém, a szalámi és a ropi íze idézte a magyar íz- és illatvilágot. Tapintás-
sal a mákot és a lúdtollat kellett felismernie a látogatónak. A vállalkozó kedvűek a
dunántúli és széki népzene dalait és táncait tanulhatták meg.

A kitartó utazó helyesen kitöltött útlevele az út végén lottószelvénnyé alakult,
amivel értékes nyereményeket lehetett nyerni: többek között nyelvtanfolyamot, köny-
veket, ételeket, italokat, valamint a tíz országot bemutató naptárt. Azt a naptárt,
amelynek köszönhetően az alapötlet is megszületett.

A fesztivál bemutatta, hogy az új tagok milyen színeket, illatokat, mozdulato-
kat és ízeket tettek hozzá az EU világához; s hogy nem lehetetlenség közel kerülni
ezekhez a népekhez, és nem lehetetlen feladat megtanulni nyelvüket. Reményeink
szerint azt is illusztrálta, hogy megéri az energiabefektetés, mert értékes, szép és
tartalmas tudással lesznek gazdagabbak, akik elindulnak erre a kirándulásra.
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