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a 90-es években; a vajdasági eredmények
ről Göncz Lajos számol be.

A 4. fejezet tanulmányai az (idegen)nyelv- 
oktatás nehézségei köré csoportosulnak. Hi
dasi Judit ezt a kínai nyelvoktatásra vetíti, 
Majorosi Anna a felnőttkori idegennyelv-ta- 
nulásra, és megismerkedtet bennünket a té
maközpontú interakció módszertani model
lel is. G. Molnár Barbara napjainkban még 
kevesek által gyakorolt, tendenciájában azon
ban előretörő tudományterülettel, a szaknyelv
oktatással jelentkezik: mérnököknek szóló né
met szaknyelvi jegyzet gyakorlati használha
tóságát elemzi egyetemi hallgatók bevonásá
val. A kötetet záró tanulmány nyelvészeti és 
zenei kutatásokon alapszik, melyek genetikai 
kapcsolódásúak - olvashatjuk Lentvorszki 
Annától, aki eredményeit a szlovák nemzeti
ségi nyelvoktatásban hasznosítja.

A Tanulmányok III. kötete az előző fel
építését követi. A három nagy fejezet: Két- 
és háromnyelvűség, Pszicholingvisztika és 
Nyelvpedagógia. Annyiban tér el viszont 
az előzőtől, hogy nemzetközi előadókat 
vonultat fel: A kötetet két olyan szerző is 
megtisztelte, mint Elisabeth Lanza (Nor
végia, Oslo) és Charlott Hoffmann (Nagy- 
Britannia, Salford). Részvételük azt is jel
zi, hogy a közép-európai alkalmazott nyel
vészet európai színvonalat képvisel.

E. Lanza az 1. fejezetben rávilágít arra, 
hogy a kisgyermekkori nyelvkeverés meg
értéséhez nem elegendő csupán a szülői ol
dalról megközelíteni a kétnyelvű gyermek 
elsőnyelv-elsajátítását, hanem azt elméleti 
keretbe kell helyeznünk. C. Hoffmann sze
rint a lexikális-szemantikai eredmények fel
mutatása mellett a különböző időszakokban 
és módon fellépő szocio-kulturális hatáso
kat is szükséges megismernünk ahhoz, hogy 
teljes képet kapjunk a trilingvis magatartás
ról. A kétnyelvűség egy-egy aspektusát mu
tatja be Knipf Erzsébet és Komlósi László 
(a kifejezés és fogalmi hozzáférés konfron
tációja a kódváltás folyamatában), Jaroslav 
Turcan (szlovák nyelvmegőrzés a Vajdaság
ban) és András István (hazai görög telepü
lés szociolingvisztikai megközelítésben).

Mindössze három tanulmányból áll a 
2. fejezet, melyben Gósy Mária két cikke 
mellett Ulrike Jessner és Doris Atzl szer
zőpáros keres választ a nemiségen alapuló, 
fiúk és lányok közötti nyelvhasználati kü
lönbözőségekre.

A 3. fejezetben két tanulmány a szerb
magyar óvodai kisebbségi kétnyelvű neve
léssel foglalkozik, melyben hangsúlyt kap a 
másodnyelvi megértési készség, és amely 
bemutatja egy e témában íródott óvodai ké
zikönyv nyelvpedagógiai hátterét (Marijana 
Marelj és Mikes Melánia, Vajdaság). Az 
internet térhódítása napjainkban vitathatat
lan, az idegennyelv-oktatásban azonban 
csak akkor válik eredményessé, ha a tan
órai internetes keresési folyamat didakti
kailag is megfelelően előkészített (Laetitia 
Van Den Heuvel).

Tanulmánykötetet talán nem is lehet min
denki kedvére szerkeszteni. Lesznek olya
nok, akiket a két kötetből csupán a pszicho
lingviszitika vagy nyelvpedagógia érdekel, 
és bizonyosan vannak olyanok is, akik más 
tudományterületek jelenlétét hiányolják. Le 
kell szögeznünk azonban: válogatásról, kon
ferencián elhangzott előadásokról van szó, 
melyek megjelentetésében a szerkesztők 
igyekeznek megfelelni sokrétű igényeinknek.

Herr Judit

András István
Termelés, kultúra, nyelv 
Külföldi tulajdonosi 
érdekeltségű vállalások 
nyelvi-kommunikációs sajá
tosságai a Dunaferr 
Csoportnál
Dunatáj Kiadó Kft., Dunaújváros, 
1999, 167 p.

A könyv általános érdeklődésre számot tartó 
tudomány területet dolgoz fel: a vállalati 
kommunikációt vizsgálja nyelvészeti és 
vállalati szociológiai szempontból. András
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István a Dunaferr Csoport munkatársa (és 
alkalmazott nyelvész).

A kommunikációs stratégia a vállalati 
siker fontos tényezője, és ezzel ma már a 
gazdasági élet szereplői tisztában vannak. 
András István témaválasztásának jelentő
sége éppen az aktualitásban rejlik. Egy a 
jelenben élő és működő nyelvközösség vizs
gálatát célul tűzni tiszteletreméltó vállalko
zás, ugyanakkor azonnali haszonnal kecseg
tető komoly feladat. A kifejtés módszere a 
dolog természetéből adódóan csakis inter
diszciplináris lehet, és így eredmény is több 
területen várható egyszerre. A dolgozat 
egyrészről hozzájárul a szaknyelvkutatás és 
szaknyelvoktatás tervezhetőségéhez, más
részről pedig a szerző által megfogalma
zott interkulturális, pragmatikai, valamint 
szociolingvisztikai tételek a nyelvészeti 
kutatásban hasznosulnak. Eredményesen 
tanulmányozhatják vállalatvezetők és gaz
dasági szakemberek is a könyvet. Dönté
seik meghozatalakor, a személyzetfejlesz
tésben vagy a munkakörelemzésben valódi 
segítséget nyújtanak azok a modellek, me
lyekben a szerző azt szemlélteti, hogyan 
helyezkedik el az idegennyelv-tudás a vál
lalati kultúrában és struktúrában. Gondol
junk arra, hogy a gazdaság minden szerep
lőjének folyamatosan alkalmazkodnia kell 
új nyelvi és idegen nyelvi kihívásokhoz. A 
vállalatvezetés feladata a rendelkezésre álló 
nyelvtudás hatékony kihasználása, illetve 
annak állandó továbbfejlesztése. A nyelvé
szet tehát nemcsak elméleti, absztrakt tu
domány, hanem a gyakorlati életben is ered
ményes, ily módon kézzelfogható gazda
sági érdeket szolgál.

A könyv első fejezetei sok érdekes ada
tot tartalmazó, élvezetes történelmi, gaz
daságtörténeti áttekintést nyújtanak a Vas
mű létrehozásától kezdve a Dunaferr Cso
port megalakulásáig. Különösen a közel
múlt nagy horderejű változásairól szóló 
tudósítás izgalmas. Tanulságos és példaér
tékű az a felelősségteljes személyzeti poli
tika, mely az egyént állítja a központba és 
amelynek célja, hogy posztgraduális kép

zés, átképzés, illetve szervezett nyelvokta
tás révén megkönnyítse a gazdasági és po
litikai átmenetet a vállalati hierarchia kü
lönböző szintjein dolgozó munkatársak szá
mára.

A negyedik és ötödik fejezet, a könyv 
legjobban sikerült fejezetei szolgálnak a 
Dunaferr Csoportnál tapasztalt kommuni
kációs sajátosságok, interkulturális hatások 
bemutatására. Az esettanulmány során 
empirikus vizsgálati módszerekkel, elsősor
ban célzott kérdőívek felhasználásával tör
tént az adatgyűjtés. A kérdőíves módszer 
számos buktatót rejt magában, az önérté
kelés szubjektivizmusától kezdve a mani
pulációs hatáson keresztül a sematizmusig; 
ezeket a veszélyeket a szerzőnek általában 
sikerült kikerülnie. Egyéb vizsgálati mód
szerek, pl. mélyinterjúk, valószínűleg még 
jobb eredményre vezettek volna.

A könyv igazi erőssége az interkultura- 
litás szakirodalmának és kutatási eredmé
nyeinek áttekintése. Az elmélettel párhu
zamosan itt is megjelenik a gyakorlati fel
használhatóság igénye. A tanulmány a kul
túraközi kommunikáció zavaraira és konf
liktusaira kínál megoldásokat, stratégiákat. 
A vizsgálat tárgya lényegében a nyelv és a 
nyelvhasználat, abból a tételből kiindulva, 
hogy több kultúra találkozásakor a kom
munikáció előfeltétele a közös nyelv.

A tanulmány formai megjelenítése, a 
könyv külalakja, tipográfiája, grafikája im
pozáns és kifogástalan. Értékes, terjedel
mes, több tudomány területet átfogó bibli
ográfia található a kötetben. Úgy tűnik, a 
közgazdasági szakirodalom dominál, de a 
nyelvészeti, szociológiai áttekintés is re
mek.

A hatodik fejezet tartalmazza a Dunaferr 
Csoportnál készült felmérés eredményeinek 
összevetését más hasonló felmérésekkel. 
Felmerül a kérdés, hogy a hasonlóságok 
vagy a különbözőségek adekvát módon 
meghatározhatók-e, vagy csak véletlensze
rűek abban az esetben, ha egy országos és 
egy lokális vizsgálatot hasonlítunk össze. 
A szempontsor megfogalmazása és a prob-



80 Könyvszemle

lémafelvetések mindenképpen érdekesek, 
egyúttal további elemzések tematikáját is 
kijelölik.

Aligha téved, aki azt jósolja, hogy And
rás István könyvének népes, sokféle szak
ma képviselőit egyesítő olvasótábora lesz, 
és a benne megfogalmazott tételek továb
bi kutatásokat, szakmai vitákat fognak el
indítani.

A könyv a 2. sorszámú tagja a Nyelv, 
politika, oktatás című sorozatnak, amelyet 
a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyel
vészeti Tanszéke indított Lengyel Zsolt 
szerkesztésével. A könyv egyébként Pécsett 
- frissen megvédett - Ph. D. értekezés az 
alkalmazott nyelvészet témaköréből.

Garai Anna

Nádor Orsolya - Komlós Attila (szerk.)
Kiút a csapdából?
Nyelvi és nyelvhasználati 
jogok a Kárpát-medencében
A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága, Budapest, 
1998,199 p.

A könyv az 1997 decemberében megrende
zett Anyanyelvi Konferencia tanácskozásá
nak anyagát tartalmazza. Mottója utalásnak 
tekinthető a könyv tartalmára nézve: „A 
magyar a legnagyobb nemzeti kisebbség 
Európában. Nyelvi egysége a térség még fel 
nem ismert értéke...” Szerkesztői előszavá
ban Komlós Attila beszél a könyv megjele
nésének apropójáról, tartalmáról és céljai
ról. Ezek után 17 rövidebb-hosszabb hoz
zászólást, cikket, illetve egy kerekasztal- 
beszélgetés szövegét olvashatjuk.

Tabajdi Csaba: „Nyelvi jogok határa
inkon belül és kívül” (9-18). A nyelvpoli
tika és anyanyelvhasználat nélkülözhetet
len fogalom egy kisebbség esetében, ezért 
először ezeket kell definiálni. Az anyanyelv 
megőrzésének, illetve elvesztésének esete
it, lehetőségeit vizsgálja ezután, szerinte a

nyelvhasználat a döntő ebben a kérdéseben. 
Rengeteg hazai és külföldi példával illuszt
rálja mindezt. Végül leszögezi, hogy a cél 
nem csupán az anyanyelv megtartása len
ne, hanem a kétnyelvűség az anyanyelv 
dominanciája mellett. A Kárpát-medencé
ben ezért a legfontosabb feladat a nyelvi 
jogok védelme, a többségi nyelvhez hasonló 
esélyek megszerzése és mindennek a tör
vényi szabályozása.

Bagi Gábor: „A kisebbségi jogok és a 
demokrácia” (19-20). Arról a hatásról be
szél, amelyet a térségben végbement hata
lomátalakulás eredményezett. Hiszen a sa
ját önmeghatározásuk fázisában lévő új ál
lamokban felerősödnek a nacionalista 
vonalak, s ez nemzeti szembenálláshoz ve
zet. Vagyis az egész kérdés demokrácia
függő.

Kovács Péter: „Az anyanyelvhasználat 
jogi szabályozása az európai nemzeti ki
sebbségek esetében” (21-36). Bevezető
képp először a hivatalos nyelv/államnyelv 
használatának jogi szabályozottságáról szól, 
definiálja a hivatalos nyelv fogalmát. Majd 
a kisebbségi nyelvek használatának jogi 
szabályozottságának indokait veszi sorra. 
Azután a nemzeti kisebbségek anyanyel
vének szabályozottságát és a belső jogi meg
oldásokat vizsgálja. Áttekinti a nemzeti ki
sebbségek anyanyelvhasználatának biztosí
tékait a nemzetközi jogban: sorraveszi az 
egyes dokumentumokat (az ENSZ Közgyű
lés nyilatkozata, Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezlet koppenhágai 
dokumentuma, Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyességokmánya, Emberi 
Jogok Európai Egyezménye, Regionális 
vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartá
ja, Nemzeti Kisebbségek Védelmének Eu
rópai Keretegyezménye). Végül levonja a 
konklúziót: megállapítja, hogy a nyelvhasz
nálati intézmények biztosítása különböző 
formában ugyan, de szerepel a nemzetközi 
jogi dokumentumokban, és a kisebbsége
ket kitartásra szólítja fel.

Balogh András: „A nyelvi jogok nem
zetközi képviseletének lehetőségei, módsze-


