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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.
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A dokumentumok új tantárgyi progra
mok kidolgozására és szerkezeti minőség
váltásra adtak és adnak lehetőséget az isko
láknak. Azóta rájuk van bízva annak megíté
lése, hogy a körülményeikhez képest a köz
ponti tantervek és az „alulról” indult inno
vatív és elfogadott programok milyen minő
ségű adaptációját vállalják fel.

Újító tendenciát mutató törekvése a lap
nak az 1997-től induló „Tankönyvek bemu
tatása és bemutatkozása”. A szerzők révén 
kapunk ajánlást és metodikai segítséget 
újonnan megjelent tankönyveikről, prog
ramjaikról (1997/1). De nem ritkán szaklek
torok nyilatkoznak a praxist szolgáló tan
könyvekről, tanítási segédletekről (1998/1)

Az újabb évfolyamokban egyre inkább 
helyet kapnak a tantárgyi programok tanme
netjavaslatai is (1996/4; 1997/5; 1998/2).

A Magyartanítás alcímében módszerta
ni folyóiratként feltüntetve jelöli ki helyét a 
szaklapok sorában. Kérdéses, hogy metodo
lógiai szempontból mennyit vállal(t) fel az 
anyanyelvi nevelés fejlesztése érdekében.

Átnéztem a folyóirat 1994-1998 kö
zötti számait az anyanyelvi nevelést bemu
tató, illetve értékelő írások után kutatva. 
Csak azokat a munkákat vettem figyelem
be, amelyeknek a tanítási-tanulási folya
matra vagy a tanítási lépéssorra vonatkozó 
didaktikai vagy metodológiai vonatkozása 
is volt.

Tanulni tanítást bemutató, elemző vagy 
értékelő szakcikkeket, óraleírásokat nem ta
láltam.

Szövegalkotást, fogalmazástanítást elem
ző, segítő írás is mindössze öt számban je
lent meg. Közülük az 1997/1-es szám Mel
léklete egészében fogalmazástanítást felvál
laló munkák gyűjteménye, amely közalapít
ványi támogatással és tipográfiailag is eltérő 
szedéssel került be a lapba.

Kifejezetten kommunikációtanítással 
foglalkozó írást sem találtam a folyóiratban.

Tudom, az elmúlt öt év megjelent írásai 
alapján nem lehet messzemenő következte
tésekre jutni. De a jelzések figyelemre mél
tók lehetnek.

Többet és egyszersmind kevesebbet vál
lal fel a Magyartanítás a szakmódszertani 
folyóiratokhoz képest.

Többet, mert felvállal irodalom- és mű
velődéstörténeti írásokat. Népszerűsítő for
mában megírt tudományos igényű szakcik
kek is helyet kapnak, elsősorban a modem 
nyelvtudomány köréből. De az irodalomtu
dományt reprezentáló írások és versinterpre
tációk is megtalálhatók a rovatokban.

Kevesebbet, mert hiányoznak a nyelvé
szeti szempontból a nyelvet az emberi kom
munikáció eszközeként bemutató és a taní
tását elősegítő didaktikai és metodológiai 
szempontokat is beemelő szakcikkek, órale
írások.

Csak a hiányosságok pótlásával együtt 
járulhatna hozzá a folyóirat a napi praxist 
gyakorló szaktanárok mindennapi munkájá
hoz és elméleti felkészültségéhez.

Sárái Edit

David Graddol
The Future of English?
British Council, London, 1997, 64 p.

A XX. század végéhez közeledve laikusok, 
pedagógusok, politikusok és nyelvészek 
egyaránt szembesülhetnek az angol mint vi
lágnyelv szerepének és használatának válto
zásával, annak ellenére, hogy számtalan s 
gyakran emlegetett érv szerint a világnyelv 
ellenáll a változásnak és érintetlen marad. 
Az utóbbi időben tudományos értekezések 
egész sora igyekszik magyarázatot találni és 
bizonyítékkal szolgálni ezen két egymásnak 
ellentmondó nézet valamelyikére, eddig 
hasztalan. David Graddol könyvében külön
böző kutatások eredményeit gyűjti össze és 
a jövőkutatásban használt prognosztizáló 
technikák alkalmazásával igyekszik választ 
keresni azokra a kérdésekre, melyek az an
gol nyelv jövőjével kapcsolatban manapság 
felmerültek. Mivel a mű, a jövőkép elemzé
sén kívül a British Council és egyéb szerve-


