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ismerősen cseng az átlagolvasónak is, de 
most újabb megközelítésben tanulmányoz
hatjuk elméleteiket. George Dalgamo, John 
Wilkins, Francis Lodwick és Leibnitz neve 
jelzi a következő fejezeteket. Elgondolkod
tató táblázatok, tendenciák - amelyek lát
szólag ellentétesek a modem logikai gondol
kodással -, újabb jelrendszerek, a nyelv új 
osztályozásának grafikai módszerei arra 
késztetik az olvasót, hogy a művet újra és 
újra kézbe vegye.

Ha még mindig nem győztem meg ennek 
a recenziónak az olvasóit, hogy ezt a könyvet 
el kell olvasni, ha el akarnak igazodni a 
tökéletes nyelv keresésének útvesztőjében, 
akkor talán a tizenötödik és a tizenhatodik 
fejezet - „Filozófia nyelvek a felvilágoso
dástól napjainkig”, illetve „A nemzetközi 
segédnyelvek” - tanulmányozását ajánlom. 
A XVIII. századi tervezetek a tökéletes 
nyelvről szőtt álomról kiegészülnek az űrbé
li nyelvekkel - Lincos -, a mesterséges in
telligenciával - értelmes kapcsolat ember és 
gépek között - és a tökéletes nyelv néhány 
kísérletével. Figyelemre méltó, hogy éppen 
a nyelvi széttagoltság ellen „létrejött” össze
kötő nyelvek közül jószerint csak azok nem 
szakadtak szét, amelyek nem terjedtek el. 
Melyek a nemzetközi nyelv „politikai esé
lyei” és korlátái? Tényeket és állításokat kö
zöl a szerző, amelyeket figyelembe kell ven
ni mindenkinek, akik egy nemzetközi segéd
nyelv bevezetése mellett szavaznának.

Csodálkoztam volna, ha az utolsó fejezet 
- „Konklúziók” - nem idézetekkel indít, s 
álljon itt számomra a legigazibb: „Minden 
egyes nyelv a mindenség egy adott modell
jét, a világról alkotott egyfajta szemiotikái 
rendszert tükröz, s ha a világot négyezer 
különböző módon írhatjuk le, ettől csak gaz
dagabbak leszünk. Ugyanannyi gondot kel
lene fordítanunk a nyelvek megőrzésére, 
mint a környezetvédelemre”. (V. V. Ivanov: 
Recostructing the Past, 1992.)

Összegzésül: Ez a kötet nemcsak a témá
val foglalkozó nyelvészek számára élveze
tes olvasmány, hanem azok is élvezettel for
gathatják, akiket „a tökéletes nyelvnek” csak

bizonyos aspektusai érdekelnek. Komplex 
képet kaphatunk erről az érdekes témáról. 
Nagyon érdekes és izgalmas olvasmány, 
megfelel a címének.

Ablonczyné Mihályka Lívia

Anna Lietti
Pour une éducation bilingue 
Guide de survie à l'usage des petits 
Européens

Petite Bibliothèque Payot, Paris, 
1994, 205 p.

„Ez a könyv egy nagy erejű eszme hordozó
ja: a kétnyelvűség a tolerancia iskolája és a 
túlélés egyik lehetséges módja” (3).

Ezekkel a szavakkal kezdi a könyvhöz írt 
bevezetőjét Amin Maalouf, s ez a két mondat 
akár a mű mottója is lehetne. Az írónő, Anna 
Lietti, nyelvészeti tanulmányai befejeztével 
jelenleg újságíróként dolgozik a Nouveau 
Quotidien című lapnál, Lausanne-ban él és 
a kétnyelvűséggel, a kétnyelvű iskolákkal 
foglalkozik. A bilingvizmus napjainkban a 
nyelvészek érdeklődésének középpontjában 
áll. A könyv egyik fejezetéből azonban az is 
is kiderül, hogy - a határok nélküli új vilá
gunkban - a szülők és a nevelők számára is 
igen fontos.

Ha a római patríciusok görög rabszolgáira, 
vagy a francia nevelőnőkre gondolunk, akkor 
teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy minden 
kor elitje gondoskodott arról, hogy gyermekei 
egészen kicsi koruktól kezdve jól megtanulja
nak egy idegen nyelvet. Akkor ez a gazdagok 
privilégiuma volt. Ma viszont az emberek 
többsége nem tudja igazán, hogyan is viszo
nyuljon ehhez a kérdéshez. Európa iskoláiban 
a gyerekek többsége több ezer órát tölt nyelv
tanulással - általában lehangoló eredménnyel. 
A kétnyelvű intézmények, ahol valódi nyelv
tanulás folyik, ma még kivételnek számítanak. 
Pedig az európai mobilitás időszakában sok
kal több ilyen iskolára lenne szükségünk.
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Más népek nyelvének megismerése 
nemcsak egy kommunikációs eszköz meg
szerzése, hanem valódi felfedezés, egy más 
gondolati világ megismerése, a szellem ka
landja. Európa nagyon gazdag kulturális 
örökség hordozója. Ha az angol lesz az egye
düli kommunikációs eszköz a különböző or
szágok lakói között, a kontinens szellemi 
elszegényedése elkerülhetetlenné válik. A 
többnyelvűség segíthet elkerülni ezt az egy
színű jövőt, ugyanakkor toleránssá tesz a 
„mássággal” szemben. Anna Lietti könyve 
ezeknek a gondolatoknak a jegyében íródott.

A könyv három részből áll, az első részt 
egy „Entracte” követi, majd a két másik 
fejezet és a „Coda” után részletes bibliográ
fia található. Az első fejezet előtt található 
„Prologue” az írónő gyermekkorába kalau
zol el minket, amelyből azt is megtudhatjuk, 
miként vált maga a szerző is többnyelvűvé.

A szerző ugyanis kétnyelvűnek vallja 
magát, hiszen, bár szülei olasz anyanyelvű
ek voltak, gyermekeiket a milánói német 
iskolába járatták, ahol minden tárgyat néme
tül tanultak. Hét éves volt, amikor szülei 
Svájcban, Lausanne-ban telepedtek le, ek
kor ismerkedett meg tehát a francia nyelv
vel.

Tizenegy é vesen aztán újra elkezdett né
metül tanulni a svájci iskolában, heti 4-5 
órában, de az eredmény nagyon lehangoló 
volt - csupa rossz jegy és szenvedés -, s a 
gyermekkorában oly kedves és csodálatos 
nyelv egyszeriben idegenné vált. Ezek a 
gyermekkori tapasztalatok vezettek ahhoz, 
hogy megírja ezt a könyvet, a korai kétnyel
vű oktatás védelmében. Nem titkolt szándé
ka az is, hogy felhívja az európaiak figyel
mét arra, hogy minél több nyelvet tanuljanak 
meg, hogy ezáltal jobban meg tudják őrizni 
e soknyelvű kontinens kulturális identitását.

Az első rész három nagyobb fejezetből 
áll. Az első fejezetben az írónő a kétnyelvű
ség történetével foglalkozik, ezután külön
böző felmérések példáival próbálja igazolni 
a hagyományos iskolai nyelvoktatás kudar
cát, hatástalanságát. - A második fejezet 
nyelvpolitikai kérdésekkel foglalkozik, a

nyelvi imperializmus jelenségére hoz fel 
példákat. - A harmadik fejezet címe: „Le 
bilinguisme rend-il idiot?” [vagyis: Elhü- 
lyít-e a kétnyelvűség?] s ez a cím már sejtet
ni engedni, miről is lesz szó a következők
ben. Számos példát hoz fel a szerző a két
nyelvűséggel kapcsolatos előítéletekre, té
ves nézetekre.

Az első rész után az „Entracte” követke
zik, amely szórakoztató interjú a negyven 
nyelven beszélő ausztrál nyelvésszel, 
Stephen A. Wurmmal. (A világhírű nyelvész 
eredetileg osztrák származású, de fiatalkori 
magyarországi élményei alapján magyarnak 
is tartja magát.) Igen érdekes és szórakoztató 
gondolatokat olvashatunk az egynyelvűek- 
ről, valamint a többnyelvűek identitásáról, 
oktatásáról ebben a beszélgetésben.

A könyv második része rövid kirándulás 
a kéttannyelvű iskolákba. A szerző különbö
ző iskolákba kalauzol el bennünket, ahol 
más és más programok és módszerek szerint 
történik a nyelv-elsajátítás. Az utazás egyik 
állomása, meglepő módon, Magyarország. 
A szerző felkeresett több magyarországi 
kéttannyelvű gimnáziumot és beszélgetett 
az igazgatókkal, diákokkal a kétnyelvűség
ről, a nyelvtanulás fontosságáról, jövőké
pükről. Rövid történelmi áttekintés után, 
amelyben a nyelvoktatás fejlődését, alakulá
sát ismerteti Magyarországon, elsőként a 
pásztói francia kéttannyelvű iskolába láto
gatott. A Balatonalmádiban található angol
magyar gimnáziumot is felkereste a szerző, 
valamint a mosonmagyaróvári német-ma
gyar iskolát is.

A harmadik részben a családi kétnyelvű
ség kérdését járja körül a szerző. A kétnyel
vű családok sajátos helyzetüknél fogva 
számtalan olyan problémával kerülnek 
szembe, amelyek egy átlagos családban fel 
sem merülnek.

A könyv rövid utolsó fejezete a „Coda”, 
amelyben az írónő mintegy összegzi a leír
takat.

A könyv megírása óta nagyon sok fontos 
esemény történt Európában; s ezek az ese
mények nagyon is kapcsolódnak a több-
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nyelvűség és kulturális sokszínűség kérdé
séhez. Összezavarodott értékrendű vilá
gunkban nagyon nehéz eligazodni, de a ne
velés, nyelvoktatás nagymértékben hozzájá
rulhat ahhoz, hogy ezt az értékrendet újra 
sikerüljön megalkotni. A többnyelvűség va
lódi segítséget nyújthat ehhez.

Végezetül mindenkinek ajánlani szeret
ném ezt a könyvet, nemcsak a nyelvészet - 
elsősorban alkalmazott nyelvészet - iránt 
érdeklődőknek, hanem szülőknek, nevelők
nek is, hiszen napjaink egyik legfontosabb 
kérdésével foglalkozik. Az olvasó olyan 
könyvet vehet a kezébe, amelyet nem lehet 
letenni, ugyanakkor olyan alapeszmék hor
dozója, amelyeknek a mi hétköznapi életün
ket is meg kell határozniuk.

Csernusné Ortutay Katalin

Folyóiratbemutatás 
Magyartanítás 
Szakmódszertani folyóirat 
Szerk. A. Jászó Anna. Trezor Kiadó, 
Budapest

A Magyartanítás harminckilenc évfolyamá
val a több generációt felnevelő és számos 
korszerűsítési törekvést megélt magyartaná
rok szakfolyóirata. Profilját tekintve a felső 
tagozatos tanárok mindennapi praxisához 
kíván(t) évtizedeken keresztül metodikai se
gítséget nyújtani, elsősorban az irodalom- és 
nyelvtanórák leírásával és elemzésével.

A szerzők között találunk egyetemi és 
főiskolai oktatókat; szakmetodikusokat; a 
praxis felől érkező közép- és általános isko
lai tanárokat; de nem egyszer helyet kapnak 
egyetemi és főiskolai hallgatók írásai is a 
lapban.

Az évente ötször megjelenő kiadvány
ban állandó rovatok mellett tematikus szer
kesztésű számok is előfordulnak. Ilyen az 
1996. évfolyamból három is. - A januári 
kiadás 13 tankönyvről tartalmaz ismerteté
seket, kritikákat. Zömében felső tagozatos

és középiskolás irodalom-, nyelvtankönyve
ket, valamint fogalmazás-munkafüzeteket 
és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagaikat 
elemzi és ajánlja. - A márciusi kiadás Ezer 
év tanárai címen tantárgytörténeti szám. - A 
májusban megjelenő a gyermek- és ifjúsági 
irodalomé. Ajánl nyári olvasmányokat, és 
előkészíti az olvasmánynapló írását.

Állandó helyen, a második oldalon önálló 
rovatot kapott Széplaki György „Levél” soro
zata. Szépírói eszközökkel, levél formában 
megírt, „glosszaszerű” írásokat tartalmaz az 
éppen aktuális és közérdeklődésre számot tar
tó témákról. (Pl. Tankönyveket választunk 
1996/1.; Millecentenárium 1996/2. stb.)

A „Műhely/munka” rovat ad helyet a 
Petőfi S. János és munkatársai által kifej
lesztett prózaelemzési eljárás bemutatására, 
nyomon követésére. „Szövegtani kaleidosz
kóp” címet kapta a cikksorozat, amely egy
ben a kaleidoszkóp-kötetek népszerűsítését 
is célozzák. Ugyanezen rovatban jelennek 
meg rendszeresen ismertetések modem iro
dalmi és nyelvészeti irányzatokról. (Például: 
Kiss Jenő: A szociolingvisztikáról 1996/2.; 
Adamik Béla: Dependenciagrammatika 
1997/1. című tanulmányok.)

A nyelv ápolását és hagyományőrzését 
szolgálják a „Nyelvművelés” rovat írásai.

A „Könyvszemle” a frissen megjelenő 
könyvek széles műfaji skáláját vonultatja 
fel. Olvashatunk ajánlásokat nyelvészeti és 
irodalomelméleti szakkönyvekről, gyer
mek- és ifjúsági irodalomról, de tankönyvek 
recenziói is helyet kapnak a rovatban.

A pedagógusok napi praxisát segítő köz
érdekű közleményeket, pályázati felhíváso
kat is rendszeresen közzétesz a lap.

Végezetül Raátz Judit „Ön hányast adott 
volna?” elnevezésű levelező rovata zárja a 
Magyartanítást a leközölt tanulói fogalma
zásokra reagáló észrevételekkel és olvasói 
válaszokkal.

Az anyanyelvoktatás fejlesztése terén je
lentős előrelépést jelentett: az iskolák intéz
ményi autonómiája; az 1993-as közoktatási 
törvény; az 1995-ben megjelent, és az azóta 
bevezetésre került Nemzeti alaptanterv.


