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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.
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Az 1970-es évekig az idegennyelv-oktatáson 
Ausztráliában kizárólag a francia nyelv oktatását - 
helyenként a latint - értették, az asszimilációs politi
kának megfelelően. Manapság az indonéz, a koreai, a 
kínai és a japán nyelv kerül előtérbe. A tanulmány 
célja, hogy összegyűjtse a legfrissebb információkat a 
nem angol nyelvet tanulók nyelvi hátteréről, majd a 
vizsgálat eredményeit figyelembe véve az alábbi terü
leteken kíván javaslatokat tenni. 1) Szeretné felhívni a 
figyelmet egy olyan területre, ahol rengeteg az előítélet 
és a téves informáltság. 2) Segíteni kívánja a tanárok 
munkáját abban, hogy milyen elvárásaik legyenek a 
különböző nyelvi háttérrel rendelkező diákjaikkal 
szemben. 3) Megvitatja a lehetséges tanmenetet, mód
szereket és értékelést, illetve javaslatokat tesz. A tanul
mány abból a feltételezésből indul ki, hogy az oktatás 
célja az egyén képességének maximális kiaknázása.

Ausztráliában a közösségi nyelvek léte és fenn
maradása, a bevándorlás, a nyelv és a kultúra fenntar
tásának, valamint a nyelv szociolingvisztikai helyze
tének a terméke. A kísérlethez három nyelvet válasz
tottak a szerzők - a kínait, a németet, az olaszt -, 
melyek mindegyike más-más korszakot képvisel az 
ausztrál betelepülés történetében.

A kínai (mandarin) nyelvet egy nemrégiben 
Ausztráliába érkezett csoport beszéli. A három nyelv 
közül a németet beszélő közösség él a leghosszabb 
ideje a kontinensen. Nagy valószínűséggel a német, 
illetve az olasz nyelvet beszélő diákok a második, míg 
a mandarint beszélők az első generációhoz tartoznak.

A könyv egyértelmű választ ad arra a kérdésre, 
hogy nemzetközi problémával állunk-e szemben. Azt 
az álláspontot tükrözik, hogy Ausztrália etnoling- 
visztikai sokfélesége, különbözősége nagymértékben 
hasonlít Kanadáéhoz és az Egyesült Államokéhoz, 
ezért a kutatás eredménye hasznosnak bizonyulhat az 
említett országokban is.

A mű második fejezete háttér-információval szol
gál a tanulmányról. Bemutatja, hogy a vizsgálat tár
gyát képező három nyelvet beszélő hallgatók milyen 
nyelvi élményeknek vannak kitéve a tantermen kívül, 
Megvizsgálja, hogy milyen mértékben maradtak fenn 
az adott nyelvek a közösségekben, ismerteti azt a 
módszert, amelyet a kísérlet során alkalmaznak, hogy 
a nyelvi háttérbeli különbözőségeket és a nyelv válto
zásait vizsgálják. Egy kérdőív segítségével válogatták 
ki azokat a hallgatókat, akiknek a segítségével a vizs
gálatot elvégezték. A kiválasztott diákokat két fő cso
portba osztották attól függően, hogy rendelkeznek-e 
etnikai háttérrel. Az alkategóriák kialakításánál olyan 
tényezőket is figyelembe vettek, hogy a vizsgált sze

mélyek az első, a második vagy a harmadik gene
rációhoz tartoznak-e; jártak-e abban az országban 
vagy országokban, ahol a célnyelvet beszélik; korábbi 
tanulmányaik során cserediákként foglalkoztak-e a 
nyelvvel. A kérdőív kitöltését követően egy interjút is 
készítettek velük a célnyelven, amelyet magnószalagra 
rögzítettek. A kísérletben 30 fő vett részt a német 
nyelvet, 34 a kínait és 36 az olasz nyelvet vizsgálandó.

A könyv következő három fejezete a vizsgálat 
során összegyűjtött adatok és eredmények elemzésé
vel foglalkozik. A tapasztalatokat felhasználva általá
nos következtetéseket vonnak le a szerzők a hetedik 
fejezetben, amelyben rámutatnak arra, hogy tanulmá
nyuk célja a diákok nyelvi fejlődésének elősegítése 
volt; a hallgatók vizsgakövetelményeknek való meg
felelését másodlagos dolognak tartják. A nyelvpoliti
kát tekintve azt tanácsolják, hogy a megfelelő tanme
net és értékelési rendszer kialakításával bátorítani kell 
a diákokat arra, hogy az angol nyelven kívül más 
nyelvet is tanuljanak, még abban az esetben is, ha 
nyelvi háttérrel nem rendelkeznek. Az utolsó fejezet
ben a osztályteremben végzett kísérletek tapasztalatait 
összegzik a szerzők.

Amint azt az elején leszögeztük, a szerzők által 
végzett vizsgálatok nemzetközi érdeklődése tarthat
nak számot. Érdemes lenne hasonló kísérleteket vé
gezni minden olyan országban, ahol a hivatalos nyelv
től eltérő, olyan idegen nyelvet oktatnak, melynek 
hátterével, kultúrájával a gyerekek családjuk körében 
találkozhatnak. A hatékonyabb eredmény elérése ér
dekében olyan nyelvpolitikát kellene kialakítani, 
amely bátorítja azokat a diákokat, akik ilyen háttérrel 
rendelkeznek, mint ahogy ezt tesszük olyan tárgyak 
esetében is, mint a zene, a művészet és a matematika.
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Az interkulturális kommunikáció évek óta az ide- 
genny elv-oktatás egyik fontos témája, mellyel szá
mos publikáció és előadás foglalkozik hazai és 
nemzetközi szakmai fórumokon. A kérdésfelvetés 
általában úgy szól, mennyiben és mely területeken


