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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-
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szertana, amely csupán a kommunikáció 
hiányában járt eddig külön utakon.

A kötet elején, a német nyelvű fejezet
ben, Dieter Wolff ad áttekintést a nyelv- 
tanítás módszertanának fejlődési tenden
ciáiról. A módszertantörténeti vizsgálódás 
során elérkezik a kommunikatív didakti
ka, a feladatra, tartalomra, folyamatra ori
entált nyelvoktatás tárgyalásához, és érin
ti a tanulói autonómia kérdését is. Mind
ezzel iránymutató bevezetést ad a továb
biakban olvasható tanulmányokhoz.

A brit Gordon J. A. Burgess német 
nyelvű cikkében a hypertext kezdő kurzu
son történő alkalmazásáról szólva beve
zeti a számítógépes nyelvoktatás témakö
rét. Szó esik a tanulmánykötetben a hazai 
nemzeti alaptantervi vitáról is, amely saj
nos azóta már némiképp aktualitását vesz
tette. Englender-Hock Ibolya és Hans 
Werner Schmidt munkája mindenesetre 
akkor fontos tendenciákról számolt be. A 
kommunikatív-kognitív nyelvdidaktika 
nyelvészeti és tanuláslélektani vonatkozá
sait Reiner Schmidt vizsgálja terjedelmes 
tanulmányában.

Uwe Multhaup a szövegfeldolgozás és 
a nyelvtanulás összefüggéseit vizsgálja; 
az irodalmi szövegek nyelvoktatás céljá
ból történő alkalmazásának kérdésével 
pedig Kerekes Gábor foglalkozik. Majd a 
történelmi országismeret tanításának töb
bek között olyan metodikai aspektusait 
világítja meg Schmidt Ferenc, mint pél
dául a nemzetek közötti kommunikációs
képesség tanulásának célja, a nemzetközi 
együttműködésre való nevelés és képzés. 
Szalai Lajos azt boncolgatja, hogy a 
nyelvtörténetnek milyen szerepe van és 
lehetne a nyelvtanárképzésben.

Kohn János azon konkordanciákról ír, 
amelyek az irodalom és a nyelv integratív 
stúdiumait teszik lehetővé. A szerző ezzel 
a nyelvészet irányában nyitja tágra a kö
tet által érintett témák körét. A szóképzé
si kompetenciát és a receptív grammati

kát érintve tárgyalja a szóképzés didakti
kai vonatkozásait konkrét osztálytermi ta
pasztalatokkal színesítve Komlósiné 
Knipf Erzsébet. Mindezt olyan nyelvésze
ti témák követik, mint a „Zűr Konkurrenz 
von Wortbildungsmitteln und syntakti- 
schen Ausdruckformen ...”, valamint a 
„Zűr Anwendbarkeit von Wortfeldem ...” 
Szatmári Józsefné és Tóth József tollából.

Az angol nyelvű tanulmányok sorában 
a szövegfeldolgozás, szövegalkotás poszt
modem módszereit Peter Grundy mutatja 
be. Andy Curtis pedig a felsőoktatásban 
folyó nyelvoktatás olyan fontos területé
nek tartalmi és metodikai kérdéseiről ír, 
mint az érvelés készségének tanulása és 
tanítása a tudományos célú íráskészség 
fejlesztése során.

Szűcs Mária arról szól, hogy a kultúrák 
közötti kommunikáció miként ad elméleti 
keretet a tolmácsok és fordítók képzésé
nek. Ezt követően a brit és amerikai civi
lizáció közös oktatásáról számol be And
rew Rouse és Steve Starkey. A két szerző 
a kurzus tematikájára helyezi a hangsúlyt.

Hegedűs Irén úgy véli, fontos olyan 
kevésbé hangsúlyos dolgokról is beszélni, 
mint a történeti nyelvészet. Ezen belül is 
ő kimondottan a szóeleji g ejtésének tör
téneti vonatkozásait tanulmányozza. Az 
angolban szójátéknak is beillő című ta
nulmányával a feltételesmód állapotát 
vizsgálja Gergely Zsuzsa.

Az angol részben többen foglalkoznak 
a számítógép által segített nyelvtanulás, 
nyelvoktatás különböző aspektusaival. Jane 
Nagy a hazánkban elérhető szoftverek 
elemzésére vállalkozott, míg Hotváth Jó
zsef a komputer olyan produktív alkalma
zásáról szól, mint az elektronikus levele
zés. A nyelvtanulás és nyelvoktatás elmé
leti hátterét Molnár Katalin tanul
mányozza abból a szempontból, hogy a 
kommunikáció tulajdonképpen egy sok- 
csatornás jelenség. A hazai gyermekkori 
nyelvpedagógia kiemelkedő művelője,
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Nikolov Marianne az általános iskolai 
mesealapú angoloktatási tapasztalatait ösz- 
szegzi. A nagylétszámú osztályokban vé
gezhető individualizált olvasásról és írás
ról szóló cikkével Martha Young-Schol- 
ten előkészíti Siobhan Begley és Foki Lí
via közös cikkét, amely a tanulói autonó
mia olyan komponenséről szól, mint a 
kooperatív tanulás. A szaknyelvoktatás 
változó feltételeiről, az új követelmé
nyekről és tendenciákról Szűcs Judit fejti 
ki nézeteit. Egy, a nyelvpedagógia fejlő
déstörténetét is bemutatni hivatott műből 
nem hiányozhatnak a mai metodika alap
jait meghatározó kommunikatív szemlé
lettel kapcsolatos gondolatok sem, ame
lyeket kulcselemekként említ Alexander 
E. Kurjack. Több aspektusból érintették a 
kötet szerzői a tanárképzés különböző 
komponenseit, de arról, hogy miként le
het hatékonyabb a nyelvpedagóguskép
zés, csupán az utolsó oldalakon esik szó. 
Sík Péter szerint a beszédtechnika, a ta
nári magatartás, az együttműködési kész
ség és az eszközhasználat azok a ténye
zők, amelyek meghatározzák a tanári 
munka hatékonyságát, következésképpen 
ezek megtanítása, csiszolása a záloga a 
képzés eredményességének is.

A rövid ismertetésből is kitűnik, hogy 
a tanulmánykötet tartalmi kínálata való
ban nagyon változatos, s jó áttekintést ad 
a hazai és az európai nyelvpedagógus
képzés során felmerülő nyelvészeti és pe
dagógiai kérdésekről.

Poór Zoltán

Bárdosi Vilmos és Karakai Imre

A francia nyelv lexikona
Corvina, Budapest 1996

A recenzens öröme vélhetőleg azonos 
mindazokéval, akik használni fogják e 
kötetet. A szerzők a franciául tudók -  és:
tanulók -  részére nyújtanak értékes segít-✓séget. így és ezért válogatták össze a 
mind megszerkesztésében, mind elrende
zésében újszerű, igen gazdag „nyersanya
got”. Szokatlan, formabontó mű. Nem
csak abban, hogy vegyesen találunk ben
ne magyar és francia címszavakat, nyelv
tani terminusokat, francia szólásokat. 
Ezenfelül: úgy ötvözi a régit az újjal, 
hogy hagyományokat őrizve indul el nem 
kitaposott ösvényeken.

Talán a legilletékesebbek egyike, a mi
nap az ELTE tiszteletbeli doktorává ava
tott Jean Perrot professzor méltatja értő 
előszavában, hogy mekkora jelentőségű 
vállalkozás valódi, igaz képet adni a mai 
francia nyelvről, a múltba is vissza
visszatekintve pedig a lényeges változá
sokról, a nyelvnek a maga mozgásában is 
állandó állapotáról. A könyv értékét, sike
rét a valóság hiteles ábrázolásának kö
szönhetjük. Ez, hic et nunc, a nyelvi va
lóságra vonatkozik.

Hogy a címben szereplő ,lexikon’ mű
szóhoz szerencsés kézzel nyúlt a filoszok 
múzsája (mert ugyebár, van ilyen!), az 
kétségtelenül a jó választást jelzi, habár 
Perrot szerint nincs is pontos francia 
megfelelője. Ez a lexikon az ismerettár, 
az enciklopédia és a szótár együttesét 
öleli fel.

A feldolgozás sokoldalúságával kez
dem a méltatást. A szerzők előszava való
jában a mű tartalmát jelenti be. A 800 
szócikkben, amelyek -  indokoltan -  elté
rő terjedelműek, többek között az alábbi 
témák vannak jelen: a modem nyelvtudo
mány eredményeire támaszkodó gramma-




