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nyelvtudományi intézetek sorsát a háború 
idejétől a 90-es évek elejéig. A cikk végén a 
jelenlegi helyzettel foglalkozik. - A „Lehe
tőségek és távlatok a néprajzkutatásban” 
(137-142) című írása után a „Kötöttségek, 
lehetőségek, esélyek” (142-149) című írása 
kerül sorra. A kolozsvári egyetem a magyar
ságtudomány műhelye szeretne lenni, de a 
magyar nyelvet és irodalmat idegen nyelv
ként szívesen oktatnák románok számára, ha 
lenne rá igény. A cikk a kisebbségi magyar 
tanszék helyzetével, a tanár és kutatóképzés
sel foglalkozik. - Ezt a témakört folytatja a 
„Nyelvészeti tárgyak oktatása a kolozsvári 
egyetemen” (150-154) című írásában, 
amelyben a magyar nyelvészeti tantárgyak
ról, valamint egyéb nyelvészeti diszciplínák 
magyar nyelvű oktatásáról szól. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy össze kell hangolni az 
anyaországi és a környező országokban mű
ködő műhelyek kutató és oktató tevékenysé
gét. Ehhez szükséges az, hogy a tanszékek 
megismerjék egymást és koordinálják mun
kájukat.

A könyv utolsó, „Tudós tanárok a kin
cses városban” című fejezetének egyes cik
keiben a kolozsvári múltnak három különc 
országos hírű nyelvészéről: Brassai Sámuel
ról, Bálint Gáborról és Hermann Antalról, 
valamint a kolozsvári közelmúlt három ki
emelkedő nyelvész professzoráról - Szabó 
T. Attiláról, Márton Gyuláról és Nagy Jenő
ről - emlékezik meg szép írásokkal tanítvá
nyuk és kollegájuk, illetve utódjuk, Péntek 
János.

A könyv átfogó képet nyújt az erdélyi 
anyanyelv-oktatás lehetőségeiről, a kolozs
vári egyetem jelenlegi helyzetéről, a nemze
tiségi kultúra és a magyarságtudomány ala
kulásáról a téma iránt érdeklődő olvasó szá
mára.

Jámbor Emőke

Nikolov Marianne (főszerk.)
English Language Education 
in Hungary. A Baseline Study 
The British Council of Hungary: 
Budapest, 1999. 257 p.

1. Ilyen még nem volt a magyarországi 
idegennyelv-oktatás történetében. Egy nyelv 
(az angol) oktatásának szemszögéből szinte 
teljes leírását és elemzését kapjuk meg a 
magyarországi idegennyelv-oktatásnak. 
Mindez nemcsak az extenzív pedagógiai fel
mérések mifelénk szokásos - egyre maga
sabb szintű - módszereivel történik, hanem 
az angoltanítás folyamatainak olyan orszá
gos intenzív vizsgálata keretében, amely az 
egész magyarországi neveléstudományban 
is legfeljebb háromszor fordult elő (az IEA, 
a PREFER és a Monitor vizsgálatokban), a 
magyarországi alkalmazott nyelvészetben 
pedig még egyszer sem. Ráadásul ez a kuta
tás a kibontakozó nyelvpolitikai és termé
szetesen az oktatáspolitikai kutatások kere
tébe is beleilleszkedik. (A régió angol-okta
tásáról folyóiratunkban nemrég megjelent 
áttekintés: Enyedi Ágnes és Medgyes Péter. 
„Angol nyelvoktatás Közép- és Kelet-Európá- 
ban a rendszerváltás óta.” in: Modem Nyelvok
tatás. vol. 4, nr. 2-3, pp. 13-32 (1998).)

2. Az angol nyelvű kötetben a következő 
nyolc fejezet található [a címeket én fordí
tottam magyarra]: 1. A vizsgareform neve
lésszociológiai és szociolingvisztikai kerete 
(7-20); 2. A magyarországi érettségi 
(21-53); 3. Az egyetemi és főiskolai felvé
teli követelmények (55-62); 4. A magyaror
szági nyilvános nyelvvizsgák (63-92); 5. A 
tanulói teljesítmény elemzése (93-136); 6. 
Az érdekeltek attitűdvizsgálata (137-204);
7. Az értékelés a tanárképzésben (205-220);
8. A tantermi megfigyelés projektuma (221— 
245). A fejezetek előtt és után olvasható a 
főszerkesztő által írt Bevezetés (1-5) és Kö
vetkeztetések és javaslatok (247-253); vala
mint a Hivatkozások (255-157) és a rövidí
tések jegyzéke. A 8. fejezet, valamint a Kö
vetkeztetések és javaslatok magyar változata
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folyóiratunkban olvasható Nikolov Marian
ne tollából. „Osztálytermi megfigyelés átla
gos és hátrányos helyzetű középiskolai an
golos csoportokban.” in: Modem Nyelvokta
tás. vol. 5, nr. 4, pp. 9-31 (1999).

3. A könyv az 1997. évet veszi célba; 
1999-ben jelent meg. A tárgyalt kérdések 
megoldásának folyamata azóta sem áll meg. 
Az állami nyelvvizsgázás területén - új ren
deleti keretben - megkezdődött a nyelvvizs
gáztató központoknak az akkreditálása. A 
Nemzeti Alaptanterv mellett megjelent a 
„kerettanterv” koncepciója. Változóban 
vannak az egyetemi és főiskolai felvételek
kel és oklevélszerzéssel kapcsolatos nyelvi 
követelmények is. S nem szűntek meg a 
nyelvtanárok képzésének fejlesztésével 
kapcsolatos erőfeszítések sem. (Sajnos, az 
elsősorban Báthory Zoltán és Medgyes Pé
ter nevéhez fűződő, minisztériumi nyelvok
tatási reformkoncepció nem került nyilvá
nosságra, voltaképpen csak inspiráló háttér
anyag maradt.)

4. A kötet alig recenzeálható a szokásos 
eljárásokkal. Voltaképpen bőséges széljegy
zetekkel láthatnám el az egész gazdag tartal
mú kötetet; erre azonban nincs elegendő te
rem. Helyette csak két témát emelek ki a sok 
tucatnyi megválaszolandó probléma közül 
(annak hangsúlyozásával, hogy mindezt 
mint „nem angoltanár” teszem).

Az egyik az iskolai számonkérés és az 
iskolán kívüli nyelvvizsgák együttes átte
kintése; szemmel láthatóan az országos kö
zépiskolai tanulmányi versenyeknek kisebb 
a szakmai kihatása. Az a szemlélet, amely
nek segítségével egységben tudják ezeket 
kezelni, arról tanúskodik, hogy egy ország 
egészében nagyon fontos az iskolarendszer, 
az idegennyelv-tanulásnak a színhelye azon
ban ennél szélesebb. S ha az idegen nyelvek 
elsajátítását kiterjedésében és mélységében 
segíti ez az átfogó szemlélet (beleértve a 
belföldi és külföldi magán nyelvtanulást is), 
akkor az nemcsak magukra az elsajátítókra 
(vagyis az ország fiatal és munkaképes korú 
lakosságára nézve) lesz nyilvánvalóan nagy 
nyereség, hanem egyúttal rést üt az elmúlt

századokból itt maradt belteijes iskolarend
szeren és annak értékelési rendszerén is.

Számomra a másik nagy tanulság a ta
nárképzésre vonatkozik. A nyelvtanárok kép
zésében érvényesíteni kellene azt a szempon
tot is, hogy ez nem pusztán pedagógusképzés, 
illetve értelmiség-képzés, hanem szakkép
zés is, mégpedig egy olyan összetett szak
máé, amelyben a nyelvelsajátítás (annak in
terdiszciplináris: pszicholingvisztikai és al
kalmazott nyelvészeti, de egyre inkább sa- 
játlagos) diszciplínája a legfontosabb meg
határozó elem. A kötet rendkívül alapos és 
sokoldalú kutatásai révén demonstrálja, hogy 
ez a szakma máris elérte azt az egyetemi 
szintet, amelynek keretében kibújhat a hagyo
mányos filológusképzés árnyékából. Legin
kább pedig az válik még világosabbá a könyv 
elolvasásával, hogy nem lehet tovább elo
dázni a magyarországi idegennyelv-tanárok 
képézésének gyökeres átalakítását.

5. Néhány további megjegyzés. - Ami
lyen öröm, hogy ez a kötet elkészült, ugyan
olyan szomorúság, hogy ez - legnagyobb
részt - csak egyetlen nyelvre vonatkozik.

A kötet célba vett olvasója, hajói látom, 
elsősorban az angoltanár (bárhol is legyen); 
s ezen belül kiemelten a magyarországi an
goltanár. Az alkalmazott nyelvészek általá
ban errefelé olvasnak angolul; míg a más 
nyelvet oktatók nyelvtanárok egy része, va
lamint másféle érdeklődők nem feltétlenül. 
- A kötetnek nincs feltüntetett ára; tudomá
som szerint nem került bele a könyvárusi 
forgalomba. Mindezen okok miatt, s hang
súlyozom: főleg értékei miatt, érdemes vol
na magyar nyelven is kiadni a könyvet (mi
nimális korszerűsítéssel és kiegészítések
kel). Egy másik magyarországi intézmény
nek (csoportnak) pedig el kellene készíteni 
a többi nyelvre vonatkozóan is ezt az orszá
gos helyzetképet.

6. A kötet legelején olvasható a szerzők 
és szerkesztők hosszú stáblistája. A kiváló 
csapatmunkában részt vettek a következők 
[a zárójelben olvasható sorszámok az egyes 
fejezetekre utalnak]: Nikolov Marianne fő
szerkesztő, egyik szerkesztő, szerző [1. és 8.,
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konklúzió és ajánlások]; Fekete Hajnal szer
kesztő [2., 4. és 5.] és társszerző [4. és 5.], 
Major Éva szerkesztő [3., 6. és 7.] és társ
szerző [5.]; a társszerzők: Ábrahám 
Károlyné [2. és 5.], Bárány Ferenc [5. és 6.], 
Halápi Magdolna [3. és 7.], Jilly Viktor [2. 
és 7.], Katona Lucia [4. és 5.], Király Zsolt 
[3. és 7.], Lukács Kriszta [5.], Marisa Sán
dor [6.], Marisa Sándorné [6.], Nagy Ildikó 
[6. és 7.J, Nemes Anna [5. és 6.], Szabó Teréz 
[5. és 6.], Szálkáné Gyapay Mária [5.] és 
Vándor Judit [6.]. Hadd tegyük hozzá Hor
váth József nevét, aki a ritka szép kötetnek a 
tervezője és technikai szerkesztője volt. A 
többi közreműködőnek és segítőnek a nevét 
nem tudjuk felsorolni.

A kötet kiadását Charles Anderson pro
fesszor (University of Lancaster, Depart
ment of Linguistics) kezdeményezte és segí
tette; ő az elmúlt években a magyarországi 
British Councilnak - igen sikeres - tudomá
nyos irányítója volt.

Említtessenek meg azok a magyar intéz
mények, amelyek segítették a kutatást: bu
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
és a pécsi Janus Pannonius Tudományegye
tem, valamint az Országos Közoktatási Inté
zet budapesti Értékelési Központja és szege
di Alapműveltségi Vizsgaközpontja.

Valamennyiüknek köszönet jár nemcsak 
a magyarországi angoloktatásban érdekel
tektől, hanem ennél sokkal szélesebb körből. 
Ez most már megkerülhetetlen dokumentu
ma az egész magyarországi nyelvoktatás
nak.

Szépe György

Szűcs Tibor
Magyar-német kontrasztív 
nyelvészet a 
hungarológiában
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
1999. 315 p.

A Pécsi Nyelvészeti Tanulmányok negyedik 
köteteként megjelent könyv hézagpótló je

lentőségű és példamutató munka, több okból 
is. Mindenekelőtt kiváló bizonyítéka annak, 
hogy a külföldön nyelvoktatói, lektori mun
kát végző szakemberek egy újabb generáci
ójának sikerült - a korábbi hagyománynak 
megfelelően, ám a hetvenes évek óta először 
ilyen eredményesen - az oktatói alaptevé
kenység mellett, magas színvonalú tudomá
nyos kutatási feladatokat is elvégeznie. Ezt 
a benyomást erősíti meg egyebek mellett 
például Maticsák Sándor (volt jyväskyläi 
lektor) 1995-ben Debrecenben kiadott 
könyve (A Mordvin Köztársaság település
neveinek rendszere), Forgács Tamás (volt 
göttingai lektor) 1996-ban Szegeden megje
lent vaskos munkája (A valenciaelmélet 
nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és 
gyakorlati kérdései), és talán nem tűnik sze
rénytelenségnek a recenzens (jelenleg is 
hamburgi lektor) 1999-ben Hamburgban 
megjelent, a magyar szépirodalom német 
nyelvű fordításait egybegyűjtő, német nyel
vű bibliográgiáját (Bibliographie der in 
selbständigen Bänden erschienenen Werke 
der ungarischen Literatur in deutscher 
Übersetzung 1771-1999) is ebbe a sorba 
illeszteni.

Hézagpótló a mű abban az értelemben, 
hogy a nyelvoktatáshoz nélkülözhetetlen 
nyelvtani kézikönyvek szerény körét Ke
resztes László (volt helsinki és jyväskyläi 
lektor) 1992-ben a Debreceni Nyári Egye
tem kiadványainak sorában megjelent köny
ve (Praktische ungarische Grammatik) után 
kifejezetten a szerző magyar-német kont
rasztív nyelvészeti elméleti és oktatási gya
korlatára épülő tapasztalatai alapján elké
szült új gyakorlati magyar nyelvtant vehet 
kezébe az olvasó. Az is a munka újdonságát 
jelzi, hogy a szerző kísérletet tesz a német 
anyanyelvű tanulók számára készült korábbi 
nyelvtanaink szinte örök problémájának 
megalapozott és helyesnek tűnő megoldásá
ra. A magyar és a német nyelv szerkezete, 
működése közötti alapvető különbségek 
megértetésére korábban ugyanis nagyjából 
háromféle kényszermegoldást alkalmazott a 
szakma. Az elsőben a magyar nyelvet a né-


