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tan mindenhatóságáról és úgy vélik, a nyelvtanilag 
korrekt mondatalkotással nyelvileg minden szem
pontból helyes közléseket lehet produkálni. A szer
ző Eugenio Coseriu nyelvelméletét tartja megfele
lőnek arra, hogy a diákok feladják merev nyelvtan
felfogásukat és rugalmasabban értelmezzék a »he
lyesség” fogalmát.

Szatmári Petra vizsgálatának tárgya a visszaható 
igék nyelvészeti és didaktikai feldolgozása. Megálla
pítása szerint ezt a nyelvi jelenséget a nyelvkönyvek 
mostohán kezelik. Hosszú példasor után a szerző arra 
a következtetésre jut, hogy míg a nyelvészeti leírások 
megkülönböztetik az ún. „valódi” és „nem valódi” 
visszaható igéket, addig ezt az oktatásban használt 
nyelvkönyvek nem teszik.

Szklenár Judit a képek szerepét tárgyalja a szó
kincsfejlesztés terén. A képek a szókincsfejlesztésben 
már régóta hatékony és gazdaságos eszköznek bizo
nyulnak. A kommunikatív nyelvoktatás ezt tudatosan 
kihasználja és a képeket didaktikai funkcióval ellátva 
alkalmazza a nyelvoktatás egyes fázisaiban.

Tóth József írása a lexikai szemantika egyes kér
déseire kívánja felhívni a figyelmet, elsősorban a 
szómezőkutatás fontosságára. A nyelvtanulót ugyanis 
arra kell képessé tenni, hogy az éppen megfelelő szót 
vagy kifejezést válassza ki arendelkezésre álló, hason
ló jelentésű szókészletből. Ehhez nagyban hozzásegít
het a szómezőelmélet gyakorlatban való alkalmazása.

Uzonyi Pál cikke az időközben megjelent 
Rendszeres német nyelvtan keletkezését mutatja be. 
Egy magyarul megírt német nyelvtankönyv létjogo
sultságát egyrészt a célcsoport indokolja: a németül 
tanulók nagy része nem germanista, így nem ismerke
dik meg a német nyelvű grammatikai terminológiával, 
másrészt a németül írt német nyelvtanok figyelmen 
kívül hagyják a kontrasztivitás szempontját. Ez a 
nyelvtan épp abban különbözik a germanisták által 
gyakran használt egynyelvű nyelvtanoktól, hogy szá
mos kontrasztív példát tartalmaz.

Zsigmond Anikó az irodalmi szövegek elemzésé
nek egy lehetséges módját ábrázoló írása záija a köte
tet. Irodalmi szövegpéldának Marie von Ebner- 
Eschenbach egy novellájának részletét választotta, 
amin bemutatja, hogy hogyan lehet a beszédelemzést 
az irodalmi szövegfeldolgozásban hasznosítani.

A kötet színvonalas cikkeit csak egyetlen szép
séghiba árnyékolja be, ami valószínűleg a minden 
főiskolát sújtó pénzszűkéből és az ebből eredő „taka
rékosságból” adódik: a cikkeket illusztráló példák 
némelyikét oly mértékben sikerült lekicsinyíteni, hogy 
azok még nagyítóval sem olvashatók (11, 26, 62 és

91). A 86. lapon pedig a számítógép űzött tréfát, 
amikor ciril betűk helyett más jeleket írt le. Ezek a 
technikai szépséghibák azonban mit sem vonnak le 
a kötet szakmai színvonalából, ezért jó szívvel aján
lom mindazon germanisták és német nyelvtanárok 
figyelmébe, akiket egyaránt érdekelnek a nyelvé
szeti kutatások eredményei és azok alkalmazható
sága a német nyelv oktatásában.

Petneki Katalin
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Faculté des Lettres de l'Université de 
Nice, 1996, 254 p.

Csécsy Magda e kötetben összegyűjtött tanulmá
nyainak nagy részét Franciaországban írta, kisebb 
részüket pedig Magyarországon és Kanadában 
(1960 és 1993 között). Ez a kötet 20 francia és 3 
magyar nyelvű tanulmányt tartalmaz (4+1 fejezet
be osztva). A könyvben nemcsak szinkron váloga
tás található, hanem bizonyos mértékig a szerző 
fejlődésképe is.

Csécsy tanárnő a negyvenes évek végén a buda
pesti egyetem elvégzése után franciaországi ösztöndí
jat kapott, majd - elsősorban politikai okokból - kint 
maradt. Először egy párizsi középiskolában tanított 
franciát franciáknak; majd külföldieknek tanított fran
ciát a legjobb intézményekben: az Alliance Fran$aise, 
utána a Bureau d’Enseignement de la Langue et 
Civilisation Fran^aises és az Insitut des Professeurs de 
Fran^ais á l’Étranger de la Sorbonne keretében; majd 
1969 és 1986 között a nizzai egyetemen lett nyelvész
professzor. -1956 után a Párizsba érkezett magyaro
kat tanította franciára. - A nyolcvanas évek végén a 
pécsi egyetemen adott elő vendégprofesszorként (a 
magyar mint idegen nyelv és a magyar-francia kont
rasztív nyelvtan témakörében).

A könyv első részében nyolc francia nyelvű 
tanulmány olvasható a franciának mint idegen 
nyelvnek a tanításáról (ezek 1960 és 1983 között 
jelentek meg). Ezek között találhatók a nem francia 
anyanyelvűek tanítása szempontjából készített kris
tálytiszta összefoglalások olyan témákról, mint a 
francia igeidők, tagadás, partitivus, ‘accent’-ok, il-
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letve a franciául tanulók tipológiája. (Itt jegyzem 
meg, hogy Csécsy Magda nevezetes könyve: De la 
linguistique ä la Pédagogie. Le verbe fran^ais [A 
nyelvészettől a pedagógiáig. A francia ige.] Hachette 
-Larousse: Paris, 1968. 128 p.)

A második rész három francia-magyar kont
rasztív nyelvészeti írását tartalmazza (1968 és 1977 
közötti dátummal). Ismét az igeidő-használat 
összevetése a két nyelvben; amely ma már a kont
rasztív nyelvészet egyik klasszikusa („Observations 
sur l’emploi des temps en fran^ais et en hongrois”, 
pp. 85-92); a francia prepozíciók, valamint a ma
gyar magánhangzó-rendszer (és mindkét esetben 
ezeknek a franciául tanuló magyarokra gyakorolt 
interferenciája).

A harmadik részben a magyar nyelvvel kapcso
latos elemzéseket és pedagógiai alkalmazásokat be
mutató hat francia nyelvű tanulmány található (ezek 
évszámai 1981 és 1988 közé esnek). Ezek az írások 
elengedhetetlenek a - franciáknak vagy másoknak 
- magyar nyelvet oktatók számára; nagy vonalak
ban az egész magyar grammatikát, különösképpen 
egyes - indoeurópai szempontból - különlegessé
geit (pl. a nominális mondat, az agglutinálás és a 
kötőhangzók) tekinti át ebből a szempontból. Ebbe 
a fejezetbe iktatja be Kosztolányiról írt szép esszé
jét: „Kosztolányi, le linguiste, ou la science du 
langage reformulée par un poéte” (pp. 201-209).

A negyedik részben három - 1983 és 1993 
között írt - magyar nyelvű írását tette közzé. Ezek 
között olvasható pályakép-tanulmánya: „Magyar
tanítás Párizstól Nizzáig” (pp. 219-224), amely a 
szakma történetének érdekes dokumentuma. S itt 
olvasható a „Miért nehéz nyelv a magyar?” (pp. 
225-232), amely pedagógiai szempontokat szem 
előtt tartó rövid nyelvkarakterológia.

A kötet függelékeként olvasható két egyéb té
mában írt tanulmánya; ezek közül a második hoz
zászólás a Kanadában is divatos nyelvi feminizmus 
vitájában (amelyben nyelvészként elutasítja azt, 
hogy ott is megkülönböztessék a női és férfi 
fogalkozásneveket, ahol a francia nyelvben eddig a 
‘masculin’ forma nyelvtörténeti okokból ‘semleges 
nem’-ként működött).

Csécsy Magda - magyar származású, magyar
ral is eredményesen foglalkozó - franciaországi 
alkalmazott nyelvész. Hivatkozásainak túlnyomó 
többsége francia; kisebb része magyar vagy más 
országbeli (ez utóbbiak műveinek általában francia 
változata fordul elő). A referencia-lista kulcsfigurá
ja a legendás Aurélien Sauvageot professzor, aki

hosszú időn keresztül volt a magyar nyelvvel fog
lalkozó francia nyelvészek doyenje. Mellette - töb
bek közt - megtalálhatók a következő francia 
klasszikusok: Benveniste, Gougenheim, Martinet, 
Meillet és Wagner, illetve más országbeli klasszi
kusok: Hjelmslev, Jakobson, Lotz János, Trubeckoj 
és Ullmann István. Ez a kollekció a generatív hul
lám előtti legjobb európai hagyományokra utal.

Csécsy tanárnő több területen eredményes gya
korlati nyelvtanár, egyetemi professzor és alkalma
zott nyelvész kutató. Munkássága lefedte a magyar 
és a francia nyelv alkalmazott célú leírását, ezen 
nyelvek összevetését, illetve idegen nyelvként való 
tanítását. Szép példája annak, hogy a) az alkalma
zott nyelvész elfogadja a felmerülő kihívásokat, b) 
kutatja mind az alkalmazással összefüggő témákat, 
mind pedig - ahol szükséges - azoknak az alapku
tatásokkal érintkező kérdéseit.

Egy kreatív személy gazdag munkásságának 
termését mutatja be ez a jól átgondolt szerkesztésű 
tanulmánykötet.

(Idáig csak franciául megjelent írásai közül érde
mes volna többet magyar nyelven is közzétenni.)
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Figyelemre méltó olvasmány lehet a magyarorszá
gi, európai idegennyelv-oktatás iránt érdeklődők 
számára a négy, szakterületén ismert és elismert 
szerző által megírt, az ausztráliai nyelvpolitikával 
foglalkozó mű.

Az ausztráliai iskolák osztályaiban előforduló 
nyelvi különbözőségeket tárgyalja az első fejezet. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az ausztrál nyelvpo
litika egyre fontosabbnak tartja az angol nyelv ok
tatásán kívül más nyelvek oktatását is, melynek 
következményeképpen mind több állam általános 
és középiskolájában tanítanak egyéb nyelveket is, 
nemcsak angolt.


