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A Föld egész lakosságát tekintve, az oktatástól 
az írástudatlanság felszámolását és az egyetemle
ges elemi oktatás megvalósítását várják el, amihez 
legalább 4 éves iskolai oktatás szükséges. Ha azon
ban az oktatás olyan nyelven történik, melyet a 
tanuló nem ért, 4 évig sem tartható meg iskolaláto
gatónak. Sok helyen a lakosság 50 %-a írástudatlan.

A szerző véleménye szerint szükséges a nyelvi 
emberi jogok (az anyanyelv tökéletes szóbeli és 
írásbeli elsajátítására és a közéletben történő hasz
nálatára, valamint - ha az anyanyelv nem hivatalos 
nyelv, úgy - a hivatalos nyelv megtanulására és a 
kétnyelvűségre való jogok) kodifikálása államilag 
és államközi szerződésekben. Elsőrendű követel
mény, hogy minderre az oktatás megteremtse a 
lehetőséget, és főként ez vár még megfelelő törvé
nyes biztosításra. Skandináv eredete folytán a szer
ző főként az ENSZ-nek, s annak oktatási, tudomá
nyos és kulturális ügyekkel foglalkozó szervezeté
nek, az UNESCO-nak az intézkedéseivel foglalko
zik. Utóbbit bízta meg a helsinki záró dokumentum 
a kisebbségek nyelvi védelmével. A nyelvi jogok az 
egyezményekben a tiltástól, a tűrésen át a megkü
lönböztetést tiltó rendelkezésekig, és onnan folya
matosan tovább az engedélyezésen keresztül, a tá
mogatásig változnak, nyíltan vagy burkolt formá
ban. A legtovább Dánia és Hollandia ment: a 
felsőoktatás angolul történik, a nemzeti nyelvek 
rovására.

A legelső ilyen rendelkezés az ENSZ Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948). Ennek 26 
§-a foglalkozik oktatással, a szülők beleszólási jo
gát kimondja ugyan, de az oktatás nyelvéről nincs 
szó. - Az ENSZ őshonos jogok egyetemes nyilatko
zattervezete (1988) 10. pontja szerint a kisebbsé
geknek joguk van saját nyelvükön történő minden
féle oktatáshoz. - Említés történik az Európa Ta
nács „Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartájáról” (1992). Preambulumának 27. cikke 
szerint a regionális vagy kisebbségi nyelv ma
gán- és közéletben történő használata elidegenít
hetetlen jog. - Ugyanebben az évben az ENSZ 
nyilatkozatot tett a „Nemzeti vagy Etnikai, Vallási, 
Nyelvi Kisebbséghez Tartozó Személyek Jogairól”: 
4.3: az államoknak megfelelő rendelkezéseket kel
lene hozniuk ... a kisebbségi személyek számára... 
anyanyelvi oktatásra. - 1997-ben Recifében nyilat
kozatban szólították fel az ENSZ-t a Nyelvi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának elfogadására és érvé
nyesítésére (anyanyelv és második nyelv oktatása). 
- A legtöbb ilyen kodifikációnak hibája, hogy konk

rétan nem nyilatkozik az oktatási nyelvről, sem 
arról, hogy mely rendelkezés kötelező, és milyen 
szankcióval.

A szerző szerint a teendők: 7) A tanuló számára 
érthető nyelven kell végezni az írás-olvasás tanítá
sát. 2) Magas szintű kétnyelvű oktatást kell meg
valósítani a kisebbségi gyermek számára. 3) A 
gyarmati országok önállósulásakor a megtanult má
sodik nyelv elfelejtése és az anyanyelv újratanulása 
kívánatos. 4) Mindezek érdekében első lépés a világ 
népeit nyelvi jogokhoz juttatni.

A szerző kiindulópontja, miszerint az uralkodó 
népcsoport egyetlen célja a hatalom és a javak 
megtartása, túl kategorikusnak tűnik. Az ördög so
hasem oly fekete, amilyenre festik: hol kevésbé 
fekete, hol még feketébb (O. Wilde). Igaz, hogy 
minden nyelv és kultúra azonos szintre emelhető, 
de ehhez sok munka, tehetség és főként idő szüksé
ges. Nem fogadható el, hogy „az európai és 
európaizált (pl. Ausztrália, Kanada [!]) országok 
óvodái, iskolái naponta követnek el nyelvi népir
tást” (p. 65), sőt „a tudatosság miatt nyelvgyilkos
ságot” (p. 63). S főként kultúra-gyilkosságba tor
kollanék, ha ephemer politikai változások miatt 
nemzedékek szándékosan elfelejtenék mindazt, 
amit a Sorbonne-on vagy Cambridge-ben megta
nultak (a teendők 3. pontja). Helyesebb az utóbbi
aknak az örökölt hagyományokkal való békés 
összeolvasztása.

Goldman Leonóra

A nyelvtanár-továbbképzés 
egy lehetséges modellje
Nyelvészeti füzetek 5., Generalia, 
Szeged, 1996, 316 p.

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola által 
a tanári továbbképzés témakörében szervezett nem
zetközi kollokviumon elhangzott előadások anya
gát mutatja be a Nyelvészeti Füzetek 5. száma. A 
kollokvium résztvevői dolgozták ki azt a „nyelvta
nár-továbbképzési modellt, amely biztosítani kí
vánja a francia-, latin- és olasztanároknak, hogy 
tudatosabban gondolkodhassanak el a nyelvokta
tásban alkalmazott/alkalmazandó módszerekről, 
pontosabban tudják megfogalmazni saját oktató
munkájuk célkitűzéseit és elemezni annak eredmé-
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nyeit, továbbá képesek legyenek folyamatosan 
megújulni.” (Nyelvészeti Füzetek 5., Bevezető)

A kötet a kollokvium bevezető előadásával in
dul, amelyben Körmendy Mariann a nyelvtanárok 
továbbképzési modelljét mutatja be, a jelenlegi 
helyzet elemzéséből kiindulva ismerteti a tervezett 
képzés rendszerét, célját, tartalmát, arányait. Ez
után három témakörben (Lehetőségek, Módszerek, 
Kultúra) csoportosítja a kollokvium anyagát, majd 
egy úgynevezett összegzéssel zárul.

A „Lehetőségek” témakörben tíz előadás került 
bemutatásra. A nyelvtanárképzés és továbbképzés 
„látleletét”, hiányosságait, a problémák megoldásá
nak lehetőségeit ismerhetjük meg Keményné 
Gyimes Erzsébet, illetve Madarász Klára tollából. 
Nagy Erzsébet a távoktatásnak a nyelvtanári to
vábbképzésben betöltött szerepét vizsgálja, míg 
Havas László, Havas Lászlóné és N. Horváth Mar
git a latin nyelv oktatásának különböző színtereit, 
illetve a Nemzeti alaptanterv műveltségi területei 
között lehetséges koordináló szerepét vázolja. A 
helyes próza- és versolvasás fontosságára, annak 
egy továbbképzési modul keretében történő, mód
szertani problémákat is elemző elsajátítási lehető
ségére hívja fel a figyelmet Jávor György.

Antoine Roosen szerint azért kell megújíta
nunk oktatási rendszerünket, hogy megszűnjön a 
most még olyan gyakran megjelenő improviza- 
tivitás és inkoherencia. A képzés három lehetőségé
nek az általános, a speciális-szakmai, illetve kultu
rális továbbképzést tartja. Az iskolának nyitnia kell 
a külső világra, erre ösztönzi a nemzetközi és gaz
dasági kapcsolatok kényszere. Völgyes Gyöngy
vér a Külkereskedelmi Főiskola pozitív példáján 
mutatja be, hogyan is lehet ma Magyarországon a 
változások elé menni.

A „Módszerek” fejezetben igen változatosak 
mind a témák, mind pedig azok nyelvi vonatkozá
sai. Csernusné Tóth Annamária cikke a már hasz
nálatban lévő és készülő kétnyelvű francia szótá
rak összehasonlítása kapcsán érdekes problémákat 
vet fel.

A szóbeli kezdő szakasz fontosságát, a tanár
nak abban betöltött szerepét, felelősségét, a további 
nyelvtanulásra gyakorolt hatását elemzi és hangsú
lyozza Józsa György. Szászné Veidner Katalin a 
fordítás helyét, szerepét, funkcióját vizsgálva for
dítási eljárásokat, technikákat, stratégiákat mutat 
be. A fordítás problémájával foglalkozik Czeglédi 
Sándor tanulmánya is, melyben a szerző a fordítási 
készség fejlesztésének kereteit vizsgálja a latin

nyelv vonatkozásában és figyelemre méltó össze
függésekre hívja fel az olvasó figyelmét.

Meglepően sok tanulmány foglalkozik a latin
tanítás problémájának egy-egy területével. Keresz
tény Éva azt mutatja be, „milyen sajátos eljárásai 
vannak a latin szókincs tanításának, és hogyan 
használhatja fel az élő nyelvek gyakorlattípusait.” 
A latin mondattan tanításának kérdéseivel foglalko
zik M. Nagy Ilona, illetve Gesztesi Enikő. M. Nagy 
Ilona a latin nyelvtankönyvek megállapításainak 
összehasonlítása segítségével, míg Gesztesi Enikő 
a négyosztályos gimnáziumi tankönyvek megfelelő 
anyagának felhasználásával válaszol a felvetett kér
désekre. , Az utóbbi években a felsőoktatási intéz
ményekben megnőtt az érdeklődés a latin nyelv 
szóbeli és írásbeli használata iránt”, állapítja meg 
Sz. Galántai Erzsébet. Hogy miből és hogyan fej
leszthetők a különböző készségek - erről tájéko
zódhatunk a tanulmányban megadott bibliográfia 
és melléklet anyagának áttanulmányozása során. A 
kisdiákok latinra tanításának módszertani problé
máit elemzi gazdag példaanyag bemutatásával 
Wágner Gyöngyi.

Az olasz nyelvtanítás és vizsgáztatás problé
májával is több tanulmány foglalkozik. A magyar 
állami olasz nyelvvizsga és az olaszországi nyelv
vizsgák jellemző sajátosságait, az ezekre történő 
felkészülési lehetőségeket ismerhetjük meg Doró 
Gézáné tollából. Bolla Mária az olasztanítás terén 
felvetődő szövegelemzési kérdésekre keres választ. 
Milyen lehetőségek vannak a játékra, illetve a játék 
milyen lehetőségeket biztosít a nyelvoktatás számá
ra - ezeket a kérdéseket vizsgálja Kotzián Tamás, 
és a választ olasz nyelvtanítási tapasztalatára tá
maszkodva adja meg.

Edith Madeleni „Milyen kritériumok alapján 
válasszuk meg módszereinket?” című tanulmányá
ban megállapítja, hogy elsődleges oktatói felada
tunk az, hogy gondolkozzunk azokon a kérdéseken, 
melyeket szakmánk állít elénk, azaz hogy mit és 
hogyan oktassunk. Második tanulmányában az elő
zőben leírt elveket próbálja illusztrálni Christian 
Puren módszerével, melynek középpontjában a 
kommunikáció áll. Berthe Lecocq-Roosen a gyakor
laton lévő hallgatók és szakvezető tanárok kapcsolatát 
vizsgálva megállapítja, hogy a szakvezető és a gyakor
lók viszonyát a szakmai ismeretek, a program, a teljes 
folyamat és a szakmai ismeretek átadása határozzák 
meg. S ebben a keretben minden szituációt értékelni 
kell, mégpedig úgy, hogy mindent a gyakorlathoz 
és az elmélethez kell hozzávetni.
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A „Kultúra” című fejezet tanulmányainak sorát 
Újfalusi Németh Jenő „Kultúrák kommunikációja, 
nyelvtanítás és klasszikus irodalom” című tanulmá
nya nyitja, melyben a különböző nyelvi kultúrák
ban nevelkedett partnerek nyelvben is tükröződő 
látásmódjának eltérő sajátosságait tálja fel a szerző 
a francia nyelv vonatkozásában. Egy diákcsere
program és továbbképzési modellként történő al
kalmazásának bemutatása a témája Darabos Zsuzsa 
előadásának. Fried Ilona az olasz irodalom és kul
túra megismerésének módszertani kérdéseivel fog
lalkozik, miközben a témához kapcsolódó publiká
ciókat, előadásokat, tanulmány köteteket mutat be. 
Mit tehet a latintanár annak érdekében, hogy bebi
zonyítsa, a latin holt nyelvként is hasznos - ezt a 
kérdést vizsgálja Jávor György munkája. A nem 
klasszikus szövegek és a magyarországi latinitás 
tanításának problémáit elemezve Tóth Sándor meg
állapítja, hogy „Kevés lehetőséget adnak tanköny
veink a nem klasszikus szövegek és a magyarorszá
gi latinság históriájának bemutatására.” A művé
szeti emlékek bemutatásának lehetőségét, célját, 
értelmét, illetve az elemzés módjait ismerhetjük 
meg Czeglédi Sándor tollából. Az antik orvostudo
mány tanulmányozásához jól használható művek 
bemutatásán keresztül ismerkedhetünk meg az óko
ri görög-római világ orvostudományával Dér Teré
zia kalauzolásával.

Bácskai Mihály „A francia irodalom tanítása a 
franciatanárok továbbképzésében” című tanulmá
nyában az elmélet, a módszer és a gyakorlat hármas 
egységét hangsúlyozza; és arra a végkövetkezte
tésre jut, hogy az irodalom egy olyan kulturális 
mikrokozmosz, amely nemcsak hasznos lehet, 
hanem élvezetessé is teheti a nyelvoktatás-tanulás 
folyamatát.

A kötetet záró összegzésben a nyelvtanárok 
továbbképzéséhez javasolt curriculum leírása talál
ható. Ebből kiderül, hogy egyetértés van a nyelv
tanárok és a kormányzat között abban, hogy „Ma
gyarországon is szükség van államilag finanszíro
zott, a tanári karrierbe illesztett olyan nyelvtanár
továbbképzési rendszerre, amelynek feladata minő
ségileg garantálni a tanár munkájának magas szín
vonalát egész pályafutása során”. A curriculumból 
megismerhető a képzési programok modulkínálata 
- külön változatban a latin, illetve az élő idegen 
nyelvek kívánalmainak megfelelően -, valamint a 
különféle kurzusok profilja, tematikája. Mindebből 
kiviláglik a szisztéma sokoldalúsága, rugalmas
sága, melynek köszönhetően minden nyelvtanár

választhat érdeklődésének megfelelő, szakmai, tu
dományos felkészültségét fejlesztő programot ma
gának.

Bányai Sándor - Kocsis Margit

öt esztendős a Nyelv*info, 
a nyelvtanárok lapja

Örvend a szakma és ünnepel: a Nyelv*info, a nyelv
tanárok lapja hatodik évfolyamába lépett. Eddig 
megjelent huszonnégy lapszáma az igényességgel 
párosult hivatástudat iskolapéldája lehet minden 
szakfolyóirat számára. Még értékesebb ez az évfor
duló akkor, ha a megmaradásért, a folyamatosságért 
vívott küzdelem kínjait is elképzeljük: az oktatással 
oly mostohán bánó világunkban ez a komoly-barna 
folyóirat megjelenik, él. Igazi fóruma a tanároknak, 
vitára hív, tájékoztat, oldalain szót kaphat a tanyasi 
elemi iskolai tanító éppúgy, mint a tudós szakkuta
tó. Kommunikációra serkent az újság, jó arány ér
zékkel válogatva össze a különböző műfajú közle
ményeket. A Nyelv*info eddigi tevékenysége során 
tiszteletet parancsolóan következetes maradt vá
lasztott útjához, elég tehát a tények felsorolása. Az 
igazi ünnepet - évfordulótól függetlenül - az jelen
ti, hogy van egy szakmai folyóirat, amely segít 
mindnyájunknak hinni és e hitet napi tanítási-ku
tatási gyakorlatra váltani. Az pedig, hogy ez a kö
szöntő egy másik szakmai lapban jelenhet meg, 
igazán okot ad a bizakodásra.

A Nyelv*info 1993. februárjában jelentette be 
megalakulását. Alaptó főszerkesztője, Berényi Pál, 
független szakmai lap indulását hirdette meg, a 
kiadó a Nyelvtanárok Országos Egyesülete. A szak
mai információk mellett az elsődleges cél az volt, 
hogy a lap eszmecsere-fórum legyen tanárok, intéz
mények és programok között. Szakmai és alkotó
közösségek állásfoglalását, hivatalos dokumentu
mait szívesen közli ugyan, de közlönnyé nem kíván 
válni. Módszertani, didaktikai vagy egyéb szakkér
désekkel foglalkozó cikkeket elfogad, de - nem 
lévén olyan kutatói háttérbázisa, amely a műveket 
érdemi szakmai kritikával tudná kísérni - ezek az 
írások a szerzők álláspontját tükrözik. Vitára ösztö
nöznek, van, hogy a téma, van, hogy egy-egy meg
fogalmazás készteti továbbgondolásra az ország 
távoli táján, egészen más oktatási körülmények kö
zött dolgozó nyelvtanár kollégákat. így készül a 
lap: az olvasók a szerzők. A beküldött cikkek igazán


