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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-
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sának fontosságáról, az idegennyelv-tudás- 
ról, és ezzel együtt az „idegen”, a más kul
túra megismeréséről és befogadásáról.

Ez a téma német nyelvterületen nem új, 
hiszen a 60-as évek eleje óta - amikor az első 
vendégmunkások érkeztek és telepedtek le 
Németországban - ilyen vagy olyan politi
kai, szociológiai, kulturális felfogások és né
zetek alapján már többször is górcső alá 
vették az „idegen” kultúra és nyelv kérdését, 
annak a német kultúrába történő el- vagy 
befogadását. Most mintegy 30 év elteltével, 
egészen új perspektívából láthatjuk a téma 
újraértékelését, az „idegen” fogalmának új
raértelmezését az idegen nyelv és idegen 
kultúra kapcsán.

A tanulmánykötet egy interdiszciplináris 
munkacsoport zárószimpóziumának anya
gát mutatja be, amelynek megrendezésére 
1996-ban került sor Berlinben. A munkacso
port neves szociológusok, nyelvészek, poli
tológusok, etnológusok, germanisták, roma- 
nisták és japanológusok részvételével dol
gozott három éven át azon a témán, melynek 
középpontjában az „idegen” fogalma mint 
szellemi kihívás állt. Ez a kihívás valójában 
két nézőpontot helyezeti előtérbe: az idegen 
gondolkodást és az idegen nyelveket.

Kezdjük mindjárt a fogalmi szinttel: mi 
is a szemantikája az „idegen” szónak? Ha 
megnézünk néhány nyelvet, láthatjuk, hogy 
a német fremd szónak mennyi megfelelője 
van a különböző nyelvekben: pl. az angol
ban foreign, strange és alien, vagy az olasz
ban forestiero, starnerò és alieno. Milyen 
érdekes, hogy ezek a jelentések önmaguk
ban is egymásra utalnak, etimológiai hason
lóságuk nyilvánvaló és szinte egymásra „ját
szanak”. Minket azonban most nem is a szó 
etimológiája érdekel, hanem valójában csak 
az, hogy a szónak egy adott nyelvközösség
ben mi az aktuális használata napjainkban.

A tanulmányokat olvasva kirajzolódik 
előttünk a fremd szónak két jelentésdimen
ziója: az egyik értelemben a kifejezést mint 
„nem odatartozót” használjuk, a másik érte
lemben pedig „nem ismeretet, nem megszo
kottat” értünk rajta. Mindkét értelemben vi

szonyról van szó. Deborah Tannen a You just 
don 7 understand című könyvében a nemek 
közti „idegenségről” ír, amikor elénk tárja, 
hogy a férfiak és a nők nyelvi idegensége 
milyen sok problémához tud vezetni. Meg
mutatja, hogy a két nem kommunikációs 
szokásai mennyire eltérőek, hiába beszélik 
ugyanazt a nyelvet, használják ugyanazt a 
grammatikát, fonetikát és szókincset. Meg
fogalmazza, hogy merőben más - szinte ide
gen - a két nem nyelvi viselkedése. A nyel
vek idegensége tehát ebben az esetben nem 
eltérő struktúrájukban rejlik, hanem a cso
portok, a nyelvközösségek, a nemek külön
böző beszédstílusában, nyelvi viselkedés
formájában.

így talán nem megdöbbentő Locke-nak 
az a megállapítása, hogy minden egyénnek 
megvan a maga nyelve, senki nem ugyanazt 
gondolja és képzeli el ugyanazon szó kap
csán. Mindenki a másiknak nyelvileg ide
gennek tűnik, még ha ugyanazon nyelven 
kommunikálnak is. Mégsem tartható ez a 
megállapítás sem, hiszen a kommunikáció 
általános értelmében nem idegen számunk
ra, mégha idegen nyelven történik is, mert 
tudjuk, hogy az is egy természetes, emberi 
nyelv, és tudjuk azt is, mi annak a másik 
nyelvnek a célja. Ennyi erővel tehát az előző 
locke-i megállapításnak az ellenkezője 
ugyanúgy igaz: amennyire idegen számunk
ra a másik beszéde, olyannyira ismerős is 
számunkra minden emberi beszéd. És még
is, az a más, az idegen, alapvetően hozzátar
tozik az életünkhöz: ez az ára az együttélés
nek. Ha nem lennénk szociális egyedek, nem 
kellene egymással beszélgetnünk, ha nem 
lenne a másik más, idegen, akkor nem kelle
ne vele kommunikálnunk. Éppen azért kom
munikálunk, mert nem vagyunk egyedül, és 
mert a másik nem én vagyok, tehát van egy
másnak mondanivalónk: azt akarjuk, hogy a 
másik értsen meg bennünket és mi is meg 
akarjuk érteni őt, azaz át akarjuk hidalni a 
köztünk lévő másságot.

Érdekes látni, hogy akár napjainkban is 
mily kevéssé vagyunk felkészülve az idegen 
nyelv és kultúra befogadására, megértésére.
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Ma már rengeteget utazhatunk, számtalan 
könyvet olvashatunk idegen tájakról, vidé
kekről, kultúrákról, nevezetességekről, de 
igen ritkán olvashatunk és kaphatunk ezzel 
együtt információkat az adott kultúra nyel
véről, annak milyenségéről. A zene, a törté
nelem, a kultúrkincsek részletesen kifejtésre 
kerülnek, de a nyelvről általában nem ka
punk tájékoztatást. Holott a nyelv, éppúgy, 
mint egy katedrális, az adott nép, kultúra 
műalkotása.

Jürgen Trabant tanulmányában („Fremd
heit der Sprache” - A nyelv idegensége) 
többek között világosan megfogalmazza az 
egyetemen oktatott idegennyelv-szakok lé
tező és aktuális nagy dilemmáját: mennyire 
készítjük fel idegennyelv-szakos hallgatóin
kat az idegen nyelvre és kultúrára? A nyelv 
tanulása az egyetemi tanulmányok tárgya is 
lehet, mégpedig úgy, hogy az idegen nyel
vek tanulásának a kizárólagos célja nem az 
idegennyelvi kompetenciánk tökéletesítése, 
és nem is az, hogy „angolokat”, „franciá
kat”, „olaszokat” stb. képezzünk, hiszen 
azokból van már elég a saját országukban. A 
bölcsészképzésen belüli idegennyelvi kép
zés célja magának a nyelvnek és a kultúrá
nak a megismertetése, mely más, mint a mi 
nyelvünk és kultúránk. Amióta az iskolák
ban az idegennyelv-tanulásban a nyelvtan 
kisebb szerephez jut, azóta a nyelvi idegen- 
ség még erősebbé, szembetűnőbbé vált: 
amióta a nyelvtudás célja az iskolákban az 
idegen nyelv(ek) mindinkább magas színvo
nalú elsajátítása, birtoklása, kommunikatív 
kompetenciának magas szintű fejlesztése, 
azóta egyre kevesebbet hallunk, ismerünk 
meg az idegen nyelv struktúrájáról, belső 
szépségéről. Minél inkább a gyakorlati 
nyelv, a kommunikáció áll a tanulás közép
pontjában, annál kevésbé nyílik lehetősé
günk a nyelvről való elmélkedésre, a nyelv 
felépítésére történő reflektálásra, arra, hogy 
adott esetben összevessük saját anyanyel
vűnkkel. Azáltal, hogy bizonyos szinten au
tomatizáljuk az elsajátítandó nyelv techni
káját, azáltal válik számunkra mindinkább 
idegenné, nem megértetté, valamivé, amibe

nincs belátásunk, mert csak automatikusan 
használjuk, de nem ismerjük mélyen.

A másik az idegen nyelv és kultúra meg
ítélésével szervesen összefüggő kérdés Tra
bant szerint a fordítás státusza a mai ember 
értékítéletében. A fordítás azzá degradáló
dott, hogy egy adott nyelven kifejezett tarta
lomhoz egy másik nyelvben használatos 
szignifikánst rendelünk hozzá, amely min
denki számára elérhető. Ha azonban a fordí
tást úgy fogjuk fel mint egy kultúrához kö
tött tartalom megfogalmazását egy másik 
kultúrában, egy idegen kultúrában, vagy 
akár fordítva, akkor nem egyszerűen meg
felelő szignifikánsokat keresünk a nyel
vekben, hanem a szignifikánssal együtt a 
kultúra megértésére és megismertetésére is 
törekszünk, és ez valójában a fordítás lénye
ge.

Az „idegen” fogalmának egy másik as
pektusa a saját és az idegen szembeállításá
val érzékeltethető. Itt nem arról van szó, 
hogy egy más, idegen kultúrában lévő, azt 
reprezentáló intézményi keretbe tartozás 
vagy tagsági részvétel valamely más szerve
zetben mit jelenthet, hanem arról van szó, 
hogy a kognitív kompetenciának és az affek
tiv közelségnek milyen fontos szerep jut a 
másság, a nem megszokottság elfogadásá
ban. A kulturálisan megélt idegen tapaszta
latokat enyhíteni lehet az idegen nyelv elsa
játításával, de a kulturális és kommunikációs 
stíluskülönbségek idegenséghez, sokszor ir- 
ritációhoz, konfliktushoz vezethetnek.

A tanulmányok öt nagyobb kérdéscso
port köré rendezőnek:

1) az idegenség és a nyelv,
2) a nyelv és a nemzet,
3) idegen német,
4) a francia nyelv és kultúra Afrikában,
5) a japán okcidentalizmus.
Mind az öt tematikus egység középpont

jában a nyelv fundamentális szerepet játszik. 
A nyelvi idegenség - bármennyire is sajná
latos és sokszor kellemetlen a megléte, bár
mily érdekesnek és izgalmasnak is éljük 
meg - elkerülhetetlen. Az idegenség a nyelvi 
viselkedés alappillére, alkotó eleme, ugyan-
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úgy jelen van a nyelvben, mint a vele szem
ben álló saját, azaz a nem idegen.

Ez az igen érdekes olvasmány mindenki 
figyelmébe ajánlható, aki idegen nyelvek és 
kultúrák közvetítésével, megismerésével 
foglalkozik, aki közelebbről és mélyebben 
szeretne betekinteni az idegenség, a másság 
filozófiai, nyelvészeti és szociológiai aspek
tusaiba. Stílusa, szakmai közérthetősége 
szakembereknek és nem szakembereknek 
egyaránt élvezetes és olvasmányos.

Knipf Erzsébet

Péntek János
A megmaradás esélyei 
Anyanyelvű oktatás, 
magyarságtudomány, 
egyetem Erdélyben
A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága: Budapest, 
1999. 189 p

Péntek János könyvében azzal foglalkozik, 
hogy az anyaországon kívül élő magyar 
nemzeti közösségek hogyan teremthetik 
meg a megmaradás, a jövő feltételeit az 
anyanyelvű oktatásban. A könyv az elmúlt 
tíz év során, a szerző által tartott előadások 
és megjelent publikációk gyűjteményét tar
talmazza négy fő téma köré csoportosítva. 
Az első három fejezet az anyanyelv oktatás
sal kapcsolatos különböző kérdésekkel fog
lalkozik, a negyedik részben megemlékezik 
a kolozsvári egyetem hat volt oktatójáról.

Az „Anyanyelvi oktatás kisebbségben” 
című első fejezetben nyolc rövidebb-hosz- 
szabb írást találunk. - Az „Anyanyelvű ok
tatás és az anyanyelv oktatása Erdélyben“ 
(11-25). Az 1989-es fordulat utáni helyzet
ről, az általános iskolák anyanyelvoktatásá
ról, az új oktatási törvénytervezet nemzeti
ségi kisebbségekre vonatkozó törvényről tu
dunk meg részleteket. Az oktatásban újabb 
gondok megoldásával kell szembenézni,

úgy mint a pedagógus és a tankönyv-hiány. 
- „Az iskola kétnyelvűsége és kettősnyelvű
sége kisebbségben” (26-31) című írásában 
arról ír, hogy az anyanyelvi környezetben 
felnövő magyar gyerekek számára nehézsé
get jelent a román nyelv elsajátítása. Ez a 
jelenség komoly gondot okoz a magyar diá
kok számára, mivel az iskola megköveteli az 
államnyelv ismeretét, de azt nem oktatja ide
gen nyelvként. Ezzel a magyar tanulók to
vábbtanulási esélyei is csökkennek. A cikk 
további részében a környezet helyi nyelv
használata és a standard közötti eltéréssel, 
valamint a regionális nyelvi változat értéke
inek kiemelésével foglalkozik a szerző. Vé
gül egy figyelemre méltó új mozzanatról: „a 
szaknyelvek regionalizálódásáról” olvasha
tunk. - „Az oktatás hagyományai, lehetősé
gei és esélyei a határokon túl” (32-43). Eb
ben a tanulmányban bemutatja, hogy az is
kolás kor előtti nyelvtanulás nem teljesen 
spontán módon működik. Egyes közössé
gekben, szűk családi környezetben az ima
szövegek és az archaikus népművészeti mű
fajok megtanulásán keresztül hosszú időre 
szóló kötődés alakul ki az anyanyelv iránt a 
gyermekekben. Ezzel kapcsolatban részletet 
olvashatunk egy 1995-ben Csíkszeredán 
megjelent archaikus imádságokat tartalma
zó könyvből. - A jelenkor problémája az, 
hogy ma már nem a hagyományok határoz
zák meg a közösségek nyelvhasználatát és 
az anyanyelv oktatását, hanem a nyelv és 
oktatáspolitika; erről is szól a „Szocioling- 
visztikai dilemmák” (44-53) című tanul
mány. Ebben a szerző több példával illuszt
rálja, milyen félreértésekhez vezethet az el
térő nyelvi környezetből származó magyar 
anyanyelvű emberek beszélgetése. Ehhez 
kapcsolódva foglalkozik azzal, hogy a nyel
vi környezet és az oktatás nyelve hogyan 
viszonyul egymáshoz. Az esetek nagy több
ségében az oktatásnak és a környezetnek 
ugyanaz a nyelve (országhatáron belül szin
te mindig), de többnyire eltérő a nyelvválto
zata, a belső nyelvi kódja. Az iskolának fi
gyelembe kell vennie a környezet nyelvét, 
beszédmódját, tiszteletben kell tartania a


