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támogatói hajlamosak azt gondolni, hogy 
a gyerekek „fonetikából jók”, míg a ser
dülők és a felnőttek a nyelvtanban és a 
szemantikában eredményesek. Ám az 
ilyen általánosítások sokszor hibásak. En
nek alátámasztására leírja két kísérletét. 
Az első során magyar gyerekeknek meg 
kellett állapítaniuk kiejtett szavakról, 
hogy orosz vagy magyar szavak-e, míg a 
másodikban idegen nyelvet nem tanuló 
gyerekeknek kellett orosz szavakat ismé
telniük. A kísérlet eredményei alapján ar
ra a következtetésre jut, hogy elvetendő 
az a vélemény, mely szerint a gyerekek 
„jó fonetikusok”. További információkra 
van szükség arról, mely elemeket lehet 
könnyen, melyeket nehezen elsajátítani, 
és hogy ezeket a nehézségeket milyen 
mértékben határozza meg az idegen nyel
vet tanuló anyanyelve.

A tanulmánykötet hatodik és egyben 
utolsó írása (Is There an Age Factor for 
Universal Grammar?; 135 o.) Gita Marto- 
hardjono és Suzanne Flynn cikke arról, lé- 
tezik-e életkor-faktor (age-factor) az egye
temes nyelvtannal (Universal Grammar) 
kapcsolatban. Erre a kérdésre választ sze
rinte úgy kaphatunk, ha megvizsgáljuk, 
hogy az egyetemes nyelvtan szabályai és 
paraméterei felnőttkorban még mindig el- 
érhetőek-e. A fonológiával kapcsolatban 
megjegyzi, az empirikus bizonyítékok arra 
mutatnak, hogy az általános fonológiai ké
pességek a felnőttkorban is megmaradnak,
és elérhetőek felnőtt második nyelvet ta-✓nulók számára. Állítása szerint nem meg
felelő a fonológiai kompetencia mérésére 
az, hogy közelít-e a kiejtés az anyanyelvű 
szinthez. Az utóbbi időben publikált kísér
letek eredményei arra mutatnak, hogy az 
alapvető szenzoros képességek fennmarad
nak. A különböző életkorú nyelvtanulók 
közti különbséget azzal magyarázza, hogy 
egy új rendszer (nyelv) megtanulásakor a 
tanulónak újra meg kell tanulnia a foneti
kus különbségekre való koncentrálást.

Ez a kötet nemcsak a témával komo
lyan foglalkozó nyelvészek számára lehet 
élvezetes olvasmány, hanem azon egyete
mi hallgatók is élvezettel forgathatják, 
akiket a nyelvelsajátításnak csak bizo
nyos aspektusai érdekelik. Különböző 
szempontokból járják körül a szerzők a 
kritikus periódus problémáját, így komp
lex képet kaphatunk erről a sokat vitatott 
területről.

Horváth Eszter

Michel Candelier -  
Gisela Hermann-Brennecke

Entre le choix et l’abandon: 
les langues étangres l’école, 
vues d’Allemagne et de France
Essais, Collection Crédit, École Normale 
Supérieure de Fontenay-Saint/Cloud, 
Didier, 1993

Kétnyelvűség, többnyelvűség, multikultu- 
ralizmus? Hogyan lehetne áthidalni az 
idegen nyelvek tanítása során adódó ne
hézségeket? Napjaink néhány legvitatot
tabb kérdésére próbál válaszolni és segít
séget nyújtani a francia nyelven írott 
könyv. Az egyesített Európa felé haladva 
egyre hangosabbak az angol nyelv nem
zetközi szerepét megkérdőjelező hangok. 
Azonban mi a helyzet a némettel, a fran
ciával és más európai vagy ázsiai nyel
vekkel? Magyarországon ezek kínálata, 
legalábbis az angol és a német esetében, 
meglehetősen arányosnak mondható, így 
alig lehetne globális képet alkotni az eu
rópai helyzetről a jelen könyv tanul
mányozása nélkül. Ismerkedjünk meg az 
angol státusával két nyugat-európai or
szágban. Bár a címben alapjában két or
szágra gondolnak, Franciaországra és Né
metországra, az adatok gyakran francia és
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német ajkú fiatalokra utalnak, és ebből a 
meggondolásból említésre kerül Svájc, 
Belgium, Hollandia vagy Dánia.

Hat fejezetben és mellékelt kérdőívek 
formájában tárul elénk, hiteles kutatási 
adatok feldolgozását követően, a francia- 
országi és a németországi idegen nyelvek 
helye az oktatási rendszerben. Már a cím 
is („Választás és lemondás között”) azt 
sugallja, hogy az eljövendő nyelvpolitikai 
irányzatokban elengedhetetlen a minden
kori objektív helyzet felmérése, nevezete
sen, hogy mely és átlagban hány idegen 
nyelvet választ majd az egyesített Európa 
tanulója.

Az első fejezetben megismerkedhetünk 
azzal a gyakorlattal, amely a sokféleség 
jegyében a kívánságok és a valóság kö
zötti viszonyt elemzi. Ezt követően meg
lehetősen részletes képet kapunk a fran
cia és a német középiskolákban tanított 
idegen nyelvek helyzetéről. Ezen a pon
ton fontos lenne kiemelni, hogy a német 
oktatási rendszerben különböző középis
kola-típusok működnek (Orientierungs- 
stufe, Hauptschule, Realschule, Gymnasi
um, Gesamtschule), és a kutatók elemzé
seikben ezt figyelembe vették.

A második fejezet a kutatás hátterét és 
részvevőit mutatja be. A harmadik fejezet 
a könyv tényszerű vezérfonala. A rendel
kezésre álló adatok alapján a szerzőpáros 
az első, második, illetve harmadik idegen 
nyelv választásának tényezőit próbálja 
feltérképezni. A reális kép kialakításához 
a motívumokat négy csoportra osztja. 
Legérdekesebbek a tanulók által létreho
zott kategóriák és ezek több szempontú 
megközelítése, nevezetesen az indokok 
relatív fontossága szerint, a különböző 
nyelvek és a különböző nemzetek tanuló
inak összevetése szerint, illetve a társa
dalmi hovatartozás szerint. Az elemzett 
kategóriák a következők:

-  az idegen nyelvek hasznossága a sze
mélyes kapcsolatok kialakításában, hang

súlyozva a kommunikáció lehetőségét és 
fontosságát a tanuló országán belül is, és 
nem kizárólagosan a célnyelvi országá
ban;
-  az idegen nyelvben valamilyen szintű 
jártasság, gondolunk itt előzetes hangél
ményre, szerencsésebb esetben a nyelvet 
beszélő egyénekkel való találkozásra (an
nál is inkább, mivel korunk legtöbb or
szágában a multikulturális háttér könnyen 
lehetővé teszi a megfelelő személy isko
lai látogatásokra való felkérését);
-  az idegen nyelv hangzása, dallama és 
esztétikuma (ezen a ponton kivétel nélkül 
a francia viszi a pálmát);
-  az idegen nyelv elsajátításával kapcso
latos elvárások egyéni tanulási attitűd 
függvényében;
-  alkalmazkodó készség, empátia;
-  a környezetben lévő egyének (család, 
barátok, osztálytársak) befolyása, illetve 
véleménye.

A nyelvek kiválasztásában fontos sze
repet játszik a nem, a társadalmi hovatar
tozás, az egyéni és kollektív beállítódás, 
a mindenkori iskolai eredmények, az elő
ítéletek. Ezen tényezők alapján egyszerű
nek látszik a választás. Mégis sokan szí
vesen abbahagynák bizonyos nyelvek ta
nulását, de azonnal belefognának egy má
sik tanulásába.

Mindezek tükrében a negyedik és ötö
dik fejezetet együtt kell értelmezni és ele
mezni. A hatodik, egyben befejező rész
ben a sokféleség megvalósításához vezető 
utat keresik a szerzők, hangsúlyozva egy
részt a pszicholingvisztika és szocioling- 
visztika szerepét a nyelvelsajátításban, 
másrészt a többnyelvűség kialakítására 
történő törekvést.

Az újdonság erejével hathat a legtöbb 
szolgáltatott adat, melyek közül érdemes 
kiemelni néhányat. Franciaországban pél
dául az angol nyelv csak egy a sok közül. 
Nem annyira a lingua franca státusa miatt 
választják, hanem inkább azért, mert az
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alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező 
szülők gyerekei egy nemzetközinek vélt 
nyelv megtanulásától társadalmi felemel
kedést remélnek. Még akkor is, ha vágya
ik csak az ábrándozás szintjén maradnak, 
bár a két ország között gyakoriak az ifjú
sági csereprogramok. Hasonló a helyzet 
Németországban is, azzal a különbséggel, 
hogy a gyengébb képességű, Realschule 
keretében tanulók számára eleve csak egy 
idegen nyelv tanulását biztosítják, és ez 
rendszerint kivétel nélkül az angol. Kö
vetkezésképpen a fiatalok sérelmezik a 
képességeikbe vetett oktatói bizalmatlan
ságot, és szívesen cserélnék fel ezt a 
nyelvet egy másikkal, vagy választanának 
egy második idegen nyelvet is. Minél ma
gasabb társadalmi és intellektuális háttér
ből származik a tanuló, annál valószí
nűbb, hogy Franciaországban a németet, 
Németországban a franciát fogja első ide
gen nyelvnek választani, vállalva a „ne
hezebb” kezdést, amely rendszerint ké
sőbb megkönnyíti a további nyelvek elsa
játítását. Ugyanezek a fiatalok választa
nak általában három vagy annál több 
nyelvet, és ezek között szerepel a latin is, 
abból a meggondolásból, hogy jó szolgá
latot tesz majd mind az anyanyelv, mind 
más tantárgy elsajátításában. A tehetősebb 
családok gyerekei nem tulajdonítanak 
nagy jelentőséget az idegen nyelvek tanu
lásának utazási, illetve más országok 
megismerése céljából, inkább a tudás és a 
későbbi karrier fényében tevékenykednek.

Az iskolában tanulandó és tanulható 
idegen nyelvek kiválasztása lassan társa
dalmi üggyé nő. Minél reálisabb és ará
nyosabb a kínálat, annál erőteljesebb a 
két- vagy többnyelvűség kialakulása egy 
társadalomban. Legtöbbször azonban ki
derül, hogy a gazdaságban és kereskede
lemben fontos szerepet játszó nyelvek, az 
angol és a német mellett a francia, spa
nyol, olasz, orosz, lassan a japán vagy kí
nai nem kap kellő helyet.

Nagyon kellemes és rendkívül tanulsá
gos olvasmány a könyv; megfelel a címé
nek: igazi élményt nyújt, nehéz letenni.
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1993 májusában a fenti címmel, a TEM- 
PUS-program által támogatott nemzetközi 
konferenciának adott otthont a szombat- 
helyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főis
kola. A német és az angol nyelv tanításá
nak metodikai kérdéseivel foglalkozó 
rendezvény két szekcióban zajlott, s ered
ményeként egy évvel később látott napvi
lágot a kétnyelvű kötet.

A könyv több szempontból is méltó az 
európai nyelvpedagógia és alkalmazott 
nyelvészet figyelmére. Elsősorban azért, 
mert ez a publikáció kiemelkedő példája 
annak a szakmai együttműködésnek, 
amely majd várhatóan jellemző lesz kon
tinensünkre. Továbbá azért, mert a nyelv- 
pedagógia és nyelvpedagógus-képzés me
todikai problematikájának széles spektru
mát képes átfogni a megjelent tanul
mányok köre. Mindezen túl örvendetes az 
a tény, hogy a hazánkban jelenleg domi
náns két nyelv metodikájának gyakorlati 
kérdései együtt kaptak fórumot. Ezzel 
adott a lehetőség arra, hogy közelítsen 
egymáshoz a két nyelv tanításának mód-




