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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-
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tikai leírás, a nyelvhasználat beszélt és 
írott síkjai (,langue’ és ,parole’ jegyek is), 
stílusbeli sajátosságok, rendhagyó-logi
kátlan nyelvi formák.

Külön figyelmet érdemel a francia 
nyelv elterjedtsége, beleértve a volt gyar
matok nyelvi képét. Fontosak a nyelvtör
téneti, s a neves nyelvtudósokról szóló 
adatok. S mivel ez a könyvismertetés 
nem a betűrendes felsorolást követi (nem 
is követhetné!), hadd térjek rá a némileg 
szubjektív szemelgetésre.

Hasznosnak tartom, hogy a lexikon kö
vetkezetesen utal a kontrasztív szempon
tokra, mégpedig nyelvtani szerkezetekére 
éppúgy, mint a nyelvi magatartás, illetve 
a valóság nyelvi tagolásának magyar
francia hasonlatosságaira és eltéréseire. 
Itt csupán olyan „apróságokat” említek, 
mint az étkezési szokások, a köszönés és 
megszólítás mássága, a tegezés. Közük a 
szerzők, hogy franciául nincs sem jóreg
gelt, sem bácsi kérem, sem Kedves bará
tom, de a hálapénz sem létezik.

Emlékeztetik viszont a magyar anya
nyelvűeket arra, hogy a francia összetett 
mondatban ne szerepeljen az anyanyel
vűnkben megszokott rámutató szó. Meg
oldást nyújt ezzel szemben a nagyon sok, 
nagyon siet megfeleltetésére. Helyeslem 
továbbá a nyelvi rétegek álszentségtől 
mentes bemutatását, mert, lám, el-eltűri 
az efféle illetlenségeket a nyomdafesték. 
Igen, s mint tudjuk, nemcsak a szakiro
dalomban ... Érthető, hogy a lexikon az 
argót sem mellőzi, s így nemcsak a vá
lasztékos -  tehát ritkább -  formákat mu
tatja be.

Nincs könnyű dolga a két szerzőnek, 
amikor fegyelmezetten kell ellenállni a 
bőség zavara okozta kísértéseknek. Kár 
lett volna viszont lemondani a frazeoló
giai egységek részletesebb tárgyalásáról, 
a helyesírás reformjáról, szótárakról. Si
került tömör és lényegláttató fonetikai is
meretekkel szolgálniuk, valamint olyan

információhalmazzal (pl. Grégoire apát 
1794 évi jelentése, számolás, statisztikák, 
levélírás, „a” CEDEX, kitekintés latin, 
angol és egyéb gyökerekre, hatásokra, te
lefonálás, közlekedés stb.), amely, hogy a 
reklámot idézzem: több mint érdekes. 
Kár, hogy e tájékoztatások egy része a 
szövegben lappang, a pontos tárgy-, szó- 
és névmutató viszont többnyire megadja 
a szükséges útbaigazítást, olykor több he
lyen. Ez éppúgy helyeselhető, mint a -  
más-más címszó alatt, de -  nem ritkán 
előforduló szószerinti ismétlés-kényszer.

Ha egyetértek is némely nyelvtani 
anyagrészek rövid jelzésével mindenütt, 
ahol nincs szükség többre (pl. a craindre 
utáni ne), azt mégsem érzem meggyőző
nek, hogy indokolt lenne egyes nyelvé
szeti szakkifejezések feltüntetése ‘(szine- 
rézis, apokopé), noha a használók egy ré
sze épp itt keresi, ahelyett, hogy a Bakos
szótárban nézne utánuk.

Minthogy a könyv lapjainak képi össz
hatásában a betű(k) szerepe az elsődle
ges, ezért hadd ajánljam a későbbi kiadá
sok előkészítőjének figyelmébe némi ag
gályomat: mintha ugyanis a kelleténél 
több betűtípussal élnének a szerzők. íme 
a dilemma: jól látjuk ugyan a kiemelke
dőt, e sokféleség miatt azonban kicsit 
vibrálóvá, nyugtalanná válik az olvasott 
szöveg. Ide tartozik, hogy milyen hasznos 
a szép és jó minőségű térképek, tábláza
tok, rajzok gondos összeválogatása és hi
bátlan kivitelezése. Ez is kitűnő szemlél
tető anyaga a francia nyelv elterjedtségé
nek, nyelvjárásainak, vagy akár a jelleg
zetes gesztusoknak. Ami a sajtóhibákat il
leti: alig találtam néhányat.

Azt ellenben nem remélhetem, hogy a 
magyarban szokásos ,szótárak’ helyett 
szerepeltetett ,szótárok’ o-ja véletlen el
írás lenne. Sokszor fordul elő. Inkább az 
tételezhető fel, hogy nem az elfogadott 
forma analógiáiból (könyvtárak stb.) in
dultak ki. Kár.
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Apróbb kifogásaim végén ismét egy le
hetséges kiegészítést javaslok. Ezúttal az 
imponálóan „célirányos” összetételű bib
liográfiához: a magyar-francia kontrasztív 
szempontok kiemelésében jól hasznosít
ható írásokat Nyéki Lajostól, Csécsy 
Magdolnától.

Nem kívánok azonban eltérni attól az
alaptételtől, amelynek érvényességét kár/lenne tagadni. Éppen a szellemi alkotó
munkát tekintve (is?) indokolt abból kiin
dulni, hogy egy-egy mű létrejöttét a szer
zőik) hozzáértésének köszönhetjük. Mi 
több: a sajnálatos, de szerencsére ritka 
fércműveket kivéve mindig úgy születik 
meg az adott munka, hogy alapos, meg
bízható anyaggyűjtés és -elrendezés, el
lenőrzés és a nélkülözhetetlen szelekció 
előzi meg a kiadvány piacra kerülését. Ez 
azt is jelenti, hogy a szerző érti-tudja a 
legjobban, hogy mit, miért, kinek és ho
gyan kíván megírni.

Ha aztán az elkészült kötet úgy érik be 
a használat során, hogy újabb ismeretek 
és tapasztalatok nyomán valamely módo
sítás látszik célszerűnek, akkor ezzel ele
ve számolhatunk. Akár új elméletek (per
sze kellő, elfogulatlan megvitatás után) 
kerülnek a szakértői „köztudatba”, akár 
újdonsült denotátumok nyomán iktatan- 
dók új elemek a szókincsbe, akár a nyelv
használói realitás változik, ezt előbb- 
utóbb mindenképpen tükrözi egy új ki
adásban az ún. pótlás.

De éppen e gondolat kapcsán juthat 
eszünkbe, vajon hol is lesz a helye az 
ilyetén többlet(ek)nek. Köztudottan nagy 
számban állnak rendelkezésünkre francia 
grammatikák, szótárak, nyelvkönyvek, 
tankönyvek, valamint encikloédiák, szak
monográfiák, cikkgyűjtemények, folyóira
tok. Ezért aztán a bármely mű megjelené
sekor fölvethető észrevételeket („még” 
avagy „már” kell? netán felesleges!) 
tárgykörünkben szívesen terelném át az 
imént felsoroltak kompetenciájába. Ne a

jelen mű hiányait bogarásszuk, lévén 
adott a terjedelem, nem lépheti át az 
ésszerű határokat, meg aztán amúgy is el
múlt a „homo unius libri” divatja.

Hát akkor netán nem is érdeme e lexi
konnak, hogy egyszerre képes ellátni 
ennyiféle funkciót? Dehogyisnem! Csu
pán azért nem nevezném az egykötetes 
megoldást hézagpótlónak, mert csak most 
ébred rá az olvasó, hogy lám, ez a „mű
faj” is lehetséges. (Azelőtt nemigen mű
velték, az olvasónak aligha lehetett volna 
hiánytudata.)

Apropó, végül: hogyhogy az olvasó? 
Olvasnivalót, olvasmányt vesz kézbe? 
Fogyasztónk szerintem is igennel felel. 
Megvan rá az oka: a logikus, világos fo
galmazás nyelvi igényessége éppúgy lebi
lincseli, mint a fentiekben sajnos csak 
vázlatosan ismertetett tartalmi építkezés.

A jó könyvet nem is akaródzik letenni. 
Nehéz abbahagyni. Tovább olvassuk. 
Mintha ez a lexikon egy izgalmas utazá
son segítene részt venni, állomásról-állo- 
másra új értékeket kínálva. Esetünkben: 
címszóról címszóra haladva okosodunk 
belőle.

Mikó Pál né

Bárdosi Vilmos -  Karakai Imre
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