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dolgoz ki, 52-55), problémafelvetéseik nem 
mentesek az előítéletekről, megoldási javasla
taik pedig nehezen megfoghatóak, és - mint 
Deme példája is mutatja - jóval túlnőnek egy 
magyar nyelvi kutatás keretein, hiszen valójá
ban társadalmi problémákat kívánnak tár
gyalni, csak épp nyelvi köntösbe burkolva.

Nyelvészek másik csoportja a fentiekről 
eltérő nézeteket vall. Benkő Loránd, Balázs 
Géza, Bánréti Zoltán, Szépe György és Kie
fer Ferenc - amellett, hogy rámutatnak a 
konzervatív álláspont előítéleteire, s meg
próbálják azokat a valódi tartalomról levá
lasztani (lásd Benkő alapkérdéseit és Szépe 
jól kidolgozott érvelését) - kutatási terveket 
vázolnak fel a mai társadalom nyelvi igénye
inek feltérképezésére és az igények által tá
masztott feladatok elvégzésére. Balázs Géza 
a nyelvstratégia adta olyan konkrét teendő
ket gyűjti össze jól megfoghatóan, nagy prob
lémaérzékenységgel, mint a szókincsfelmé
rés, rétegződés-vizsgálatok, beszélt nyelvi fel
mérés, a szókészlet megújítása stb. Kiefer Fe
renc a nyelvi technológiák fejlesztésének leg
égetőbb feladatait részletezi, elektronikus 
szótárak és adatbázisok, számítógépes be
szédfelismerők kidolgozását szorgalmazza. 
Kiemelendő az értelmező szótár megírásá
nak fontossága; erre nemcsak Kiefer, hanem 
majd' minden szerző felhívja a figyelmet. 
Bánréti és Szépe a nyelv modernizálásának 
kapcsán egy új, mind a pszichológia, mind a 
modem nyelvészet eredményeit beépítő 
anyanyelv-oktatás szükségességét hangsú
lyozza. Ezek a javaslatok kiemelkedő jelen
tőségűek, hiszen - mint ahogy a kötet egyes 
empirikus tanulmányai is beszámolnak erről 
- a magyar nyelv tanítása sok tekintetben 
nem éri el a kívánt eredményeket.

A kötet néhány cikke a nyelvhasználat és 
az információs társadalom kölcsönhatását 
empirikusan, felmérések alapján vizsgálja. 
Kontra Miklós arra mutat rá, hogy a magyar
országi romák anyanyelvi oktatás hiányában 
magyarul kénytelenek tanulmányaikat elvé
gezni, ami nagy mértékben hozzájárul isko
lai kudarcaikhoz, és csökkenti esélyeiket a 
munkaerőpiacon. Kontra arra is felhívja a

figyelmet, hogy a legújabb (1997-es) szo- 
ciolingvisztikai felmérések szerint - egyes 
nyelvészek vélekedésével ellentétben - a ha
táron inneni, illetve túli magyar nyelv nem 
egységes. - Kutatási eredményei alapján 
Hunyady György arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az anyanyelv, az állampolgárság mel
lett, fontos kritérium a nemzetiségi hovatar
tozás és identitás megítélésének kérdésében.
- Terestyéni Tamás a mai kommunikációs 
kultúrát két szempont alapján, az írás-olva
sási készségek, valamint az idegennyelv-tu- 
dás alapján vizsgálta. Eredményei azt mutat
ják, hogy egyik téren sem kielégítő az álta
lános színvonal. - Az informatikának a min
dennapokban való megjelenésével kapcso
latban részben Tölgyesi János írása, részben 
Angelusz Róbert és Tardos Róbert közös 
cikke szolgáltat statisztikai adatokat. Az 
utóbbi szerzőpáros 1997/1998-as felméré
sek alapján kimutatja, hogy a számítógépek, 
főleg az internet rohamos sebességgel ter
jednek, bár az idősebb korosztály és az al
sóbb társadalmi rétegek körében jelentős le
maradás tapasztalható ezek használatában.

Úgy vélem, hogy a változó témakörű és 
színvonalú cikkek közül azok tarthatnak szá
mot komolyabb figyelemre a stratégiai ku
tatási program megtervezése során, amelyek
- Szépe György szavaival élve-elválasztják 
a „funkcionális megoldásokat az előítéletek
től” (125), s amelyek valós problémákra 
konkrét megoldásokat tudnak kínálni.

Gervain Judit

Bárdos Jenő
Az idegen nyelvek 
tanításának elméleti alapjai 
és gyakorlata
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
2000. 300 p.

Leendő és gyakorló nyelvtanárok, nyelvta
nárképzésben és nyelvtanár-továbbképzés-
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ben munkálkodó szakemberek körében egy
aránt nagy érdeklődésre tarthat számot ez a 
kötet, mely a veszprémi nyelvpedagógiai 
műhely Nyelvpedagógia című tankönyvso
rozatának első tagjaként jelent meg. A könyv 
különös értéke, hogy a szerző és egyúttal a 
sorozat szerkesztője a nyelvpedagógiát szán
déka szerint a maga multidiszciplináris tel
jességében mutatja be, mégpedig magyar 
nyelven, így a nemzetközileg elfogadott el
méletek és gyakorlati tudnivalók bármely 
idegen nyelvi tanárképzés, továbbképzés 
számára hozzáférhetővé válhatnak.

A mű öt fejezetből tevődik össze. Az 
első, „A nyelvpedagógia fogalma” a tudo
mány értelmezésébe vezeti be az olvasót, 
ráirányítva a figyelmet arra a napjainkban is 
megmutatkozó, nyugtalanító tényre, misze
rint „... hiányzik még a harmónia az elmélet, 
az alkalmazott nyelvészeti kutatás és a tanári 
intuíció között” (17). Ennek a harmóniának 
a keresése végigvonul az egész könyvön. A 
következő két terjedelmes fejezet részlete
sen taglalja a nyelvi tartalom közvetítésének 
és a készségek fejlesztésének lehetőségeit, 
lépésről lépésre felkészítve a leendő nyelv
tanárt a készségfejlesztéshez szükséges 
nyelvpedagógiai, didaktikai, módszertani 
tudásra, megalapozva benne az integrált 
készségfejlesztési szemléletet és a nyelvta
nulási és nyelvtanítási folyamat reflektálásá
nak igényét. Feltétlenül kiemelésre méltó itt 
(a könyv különböző fejezeteiben más-más 
aspektusból felbukkanó) autentikusság 
nyelvpedagógiai értelmezése, a fogalom 
változásának fejtegetése. A két záró fejezet 
„A nyelvtanár és az osztálytermi munka sa
játosságai” és „A tanuló személyisége és a 
nyelvtanulási folyamat”. A nyelvtanulásnak 
és a nyelvtanításnak, ennek az állandóan 
mozgásban lévő, változó és változtatandó 
folyamatnak árnyalt bemutatása elgondol
kodtatja, kérdésfelvetései pedig önvizsgálat
ra, a tanulás-tanítás egyes mozzanatainak 
reflektálására késztetik a nyelvtanár olvasót.

A fejezetek azonos módon épülnek fel: 
az adott jelenség történeti fejlődésének be
mutatását a mai irányzatok, elméletek, mód

szerek, elvek és dilemmák taglalása követi. 
Minden egyes fejezet végén kiváló összefog
lalást és ajánló bibliográfiát találunk, mely az 
angol nyelvű műveken túl a vonatkozó német 
és francia nyelvpedagógiai szakirodalom 
alapvető munkáit is tartalmazza. Csupán a 
negyedik és ötödik fejezetben hiányoltam a 
90-es évek néhány német nyelvű irodalmá
nak megnevezését, különösen a Henrici-féle 
idegennyelv-didaktikai diskurzus-elemzést.

A szerző stílusát magas fokú szakmai 
igényesség, szemléletesség és nyelvi találé
konyság jellemzi. Néhol élcelődő, az egyes 
idézett elméletek gyengéit is kritikusan fel
táró, többször provokatív, ezáltal gondolko
dásra, kétkedésre késztető.

A könyvet tanulmányozva az olvasóban 
kialakul, illetve megerősítést nyer az a szem
lélet, miszerint az idegen nyelvet tanuló 
nemcsak hogy a tanulási-tanítási folyamat 
középpontjában áll (és így reá irányul min
den), de cselekvő részese annak, nem meg
történnek vele a dolgok, hanem idővel maga 
veszi át saját tanulási folyamatának irányítá
sát. A nyelvtanár pedig tanításán keresztül 
folyamatosan megteremti mindennek lehe
tőségét.

Az olvasó nem egy statikus, lezárt rend
szert tartalmazó könyvet tart a kezében, ha
nem egy, a nyelvpedagógiát sokrétűen be
mutató, a nyelvtanulási, nyelvtanítási folya
matok tudatos szemlélésére ösztönző művet. 
Ez a könyv tanár szakos hallgatók számára 
alapmű, a nyelvpedagógiával régóta foglal
kozó tanárok, oktatók számára pedig szelle
mi élmény.

Boócz-Barna Katalin

Jürgen Trabant és Dirk Naguschweski 
(szerk.)
Was heisst hier „fremd"
Akademie Verlag: Berlin, 1997. 265 p.

Az Európába vezető úton mostanság idehaza 
is sokat hallani az idegen nyelvek elsajátítá-


