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segítségével új tanulási formák, mint pl. a 
„tele-kooperatív” tanulás is megvalósítható. 
A szerzők meggyőződéssel vallják, hogy a 
telekommunikáción keresztül kialakítható 
új nyelvoktatási fonnák a tanulás egészére 
hatással lesznek.

A kötet harmadik részében az új techno
lógiák gyakorlati alkalmazását mutatják be. 
A 8. fejezet a technikai és szervezési feltéte
lek megteremtésének módjára ad tanácsot. A 
9. fejezetben példák segítségével mutatják 
be - didaktikai szempontból - az ismertetett 
programok konkrét alkalmazásának széles 
spektrumát. Egyes alkalmazások elsősorban 
az oktatás előkészítésénél hasznosíthatók, 
így pl. a különböző teszt- és gyakorlóanya
gokat készítő programok; mások felhasznál
hatók az előkészítő szakaszban és a konkrét 
oktatásban egyaránt: itt a BOOKMAKER, 
valamint a WIDA szoftver-sorozattal ismer
kedhetünk meg, egy külön részben pedig 
konkordancia-alkalmazásokkal. Harmadik 
csoportot alkotnak a felfedező, vagy explo
rativ programok (pl. szövegrekonstrukció) 
és a forrásanyagok (pl. tanulói szótárak).

A 10. fejezeteiben a telekommunikációs 
alkalmazásokra kapunk ötleteket, például a 
www-nek és egyéb információs hálózatok
nak, valamint az e-mailnek az idegennyelv
oktatásban való kiaknázására. Mindebben a 
cselekvés-orientáltság játssza a főszerepet. 
Ilyen összefüggésben mutatnak be egy tu
catnyi - részben már kipróbált - projektu
mot mindhárom iskolai szintről.

Az összegező 11. fejezetben azt a követ
keztetést vonják le, hogy az új technológiák 
bevonása az oktatásba olyan tanuló-orientált 
oktatási közeget hoz létre, mely által az ide- 
gennyelv-oktatás egésze nagymértékben 
megváltoztatható. - A könyv utolsó fejezete 
válogatott bibliográfiát, beszerzési források
kal is ellátott szoftverlistát és hasznos címe
ket és on-line információ-forrásokat tartal
maz. Itt hiányolom a tárgy- és névmutatót.

Az igényes munka ötletgazdag és izgal
mas olvasmány mindazok számára, akik ku
tatva, tanítva és tanulva arról elmélkednek, 
hogyan viszonyul egymáshoz a számítógé

pes technológia és az idegennyelv-oktatás. 
Továbbgondolkodásra, kutatásra és kísérle
tezésre ösztönöz.

Balaskó Mária

Christian Meier (szerk.)
Sprache in Not?
Zur Lage des heutigen 
Deutsch
Wallenstein: Göttingen, 1999. 112 p.

A kötet a német nyelv helyzetét elemzi; ezen 
belül többé-kevésbé az értelmiség nyelv
használatára vonatkozik és az angol nyelv 
befolyását tárgyalja. A szerkesztő bevetőjé
ben (pp. 7-14) vázolja a problémát és né
hány részletre hívja fel a figyelmünket. Ilyen 
például az angolos - de nem angol eredetű - 
szavak és kifejezések (pl. Handy ’mobil te
lefon’, p. 7) kérdése. Utal Goethének mon
dására az idegen nyelvi elemekről: „Die Ge
walt einer Sprache ist nicht, daß sie das 
Fremde abweist, sondern daß sie es ver
schlingt”; p. 8). Majd bemutatja a cikkek 
szerzőit, akik az irodalomtudomány, nyelvé
szet, közgazdaságtudomány, filozófia, törté
nelem, illetve a német mint idegen nyelv (a 
Goethe Intézetben) köréből jönnek.

Az 1. fejezet címe: „Úton a »Denglitsch« 
felé. Mennyi angol-amerikait bír ki a német 
nyelv?” (pp. 15-31 ). Jörg Drews az angolból 
történő tömeges átvétel egyik fontos indíté
kát tárja fel, tudniillik hogy a trekkingboots 
asszociatív háttere miatt (ami Nepálra, az 
Andokra utal stb.) divatosabban hangzik, 
reklámban jobban alkalmazható mint a né
met Wanderschuh, illetve Wanderstiefel 
(melyek asszociatív háttere például a Bajor
erdő). Ezután felvázolja a német nyelvmű
velés lehetséges alapjait. Ez azért érdekes és 
értékes, mert német nyelvterületen alig léte
zett nyelvművelés az utóbbi évtizedekben; 
és a nyelvészek tartózkodtak ilyen irányú 
megnyilvánulásoktól. Ennek megfelelően 
Drews is óvatosabban fogalmaz mint ma-
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gyár kollégái teszik, de néhány alaptétele 
számunkra is érdekes lehet. Leszögezi, hogy 
a nyelvművelés élesen elkülönítendő a nyel
vészettől; de mivel az adatait nyelvészeti 
elemzésből meríti, ezért fontos volna, hogy 
nyelvészek (is) műveljék ezt a területet. A 
nyelvművelés - a szerző szerint - nem vé
gezhető purista alapon; németesítő törekvé
seinek megalapozottaknak kell lenniük, de 
még így sem fogad majd el a beszélőközös
ség minden javaslatot. Majd a német nyelv 
mai (és jövőbeli) helyzetét elemzi; megálla
pítja, hogy egy olyan világban, ahol a meg
nevezendő tárgyak egyre inkább külföldről, 
főleg angol nyelvterületről érkeznek, az a 
nyelv, amely ezeket megjelöli - minden 
igyekezet ellenére - szintén nem lehet „tisz
tán” német.

Wolfgang Bader, a Goethe Intézet egyik 
vezetője „Német nyelv belföldön - német 
nyelv külföldön: Viszonyítási problémák a 
Goethe Intézet szemszögéből” (pp. 33-51) 
című írásában a német nyelv helyzetét elem
zi. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a német 
ipar külföldi térhódítása nem a német nyelv 
megerősödéséhez vezet(ett); sőt, a nemzet
közivé váló vállalatok egyre inkább német
országi központjukban is az angol érintkezé
si nyelvre térnek át. Ennek a hatását a német 
nyelvet terjesztő Goethe Intézet érzi legjob
ban, amikor egyre nehezebb számára külföl
dieket a német nyelv tanulásának fontossá
gáról meggyőzni. A szerző a probléma iránti 
érzékenységet hiányolja, a főleg a kormány
körökben is felbukkanó fogalomzavart, 
amely összetéveszti a német nyelvnek és 
kultúrának belföldi és külföldön történő 
ápolását, illetve népszerűsítését a kulturális 
imperializmussal.

A 3. és 4. fejezet sokban hasonlít egy
másra. Az egyikben Knut Borchardt „A né
met mint a gazdaságtudomány nyelve. Meg
éri hosszabb távon?” című írásában (pp. 
53-64) utal arra, hogy a tudomány néhány 
ágazatában - már az országos belföldi kon
ferenciákon is - szinte teljesen áttértek az 
angol nyelvű kommunikációra. Amit nyer
nek a nemzetközi érintkezésben az angol 

nyelvre való áttéréssel, azt ezzel a másodla
gos egynyelvűséggel elvesztik, mivel az el
méleti kutatás elveszti az összefüggést a bel
földi, gyakorlati gazdasági élettel. - Andreas 
Kemmerling „A német mint a filozófia nyel
ve. Mennyire lehetséges ez jelenleg és a 
jövőben?” (pp. 65-76) című írásában arról 
ír, hogy a német filozófia is már erőteljesen 
elangolosodott. Ez meglepi a laikust, aki a 
nagy német filozófusok egész sorát ismeri. 
Ennek a résznek a legfontosabb tanulsága 
az, hogy a filozófiai fogalmak is torzulnak 
az átvételkor. A filozófiai szakkommuniká
ción túlmutat (bár itt biztos kiéleződik a 
probléma, mivel a filozófia igyekszik a fo
galmakat tisztázni), hogy az idegen szóhoz 
más jelentést rendelni hozzá, akkor is, ha az 
megegyezik egy rég honos lexéma jelenté
sével. Ebből adódhatnak olyan problémák, 
hogy az új - pontosabbnak vélt - kifejezés 
kiszorítja a régit, s feltűnhetnek olyan új 
műszavak is, amelyek pontosabb elemzés
kor csak elterjedt helytelen fordításnak bizo
nyulnak.

A német nyelvnél nagyobb körre vonat
kozik Robert Picht cikke: „Információk, ta
lálkozások, érzelmek és kreativitás: A nyel
vek sokféleségének használatáról a poliglott 
környezetben” (pp. 77-84). A szerző szoci
ológiaprofesszor a brüggei Európa-Kollégi
umban; soknyelvű környezete mindennap
jainak tapasztalatait osztja meg velünk. Ez a 
rész talán a legfontosabb az egész kötetben, 
mert az itt tárgyalt tapasztalatok mindnyá
junkat érintenek, akik gyakrabban vagy rit
kábban idegen nyelven igyekszünk kifejezni 
magunkat. Ebből csak két gondolat emelek 
ki. Bizonyos - főleg emocionális - helyze
tekkel csak akkor és úgy tudunk megbirkóz
ni, ha kölcsönösen ismerjük valamennyire 
egymás anyanyelvét és kultúráját. S még a 
műszaki kommunikáció is hatékonyabb, ha 
az anyanyelven folyik, vagyis a felek köl
csönösen értik egymás anyanyelvét.

Hans-Martin Gauger „A nyelvészet te
hetetlensége” (pp. 85-101) cím alatt a nyel
vészetnek igen kritikus elemzését adja. 
Alaptétele az, hogy a nyelvvel kapcsolatos
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sok közérdekű kérdés - például a nyelv jö
vője - a szokványos nyelvészet keretében fel 
sem tehető. Ebben messzemenően igaza van, 
bár több - tágabb értelemben - erre vonat
kozó kérdést a nyelvtudomány egyes újabb 
diszciplínái, például a szociolingvisztika, 
képes tárgyalni.

A kötet végét egy Grimm mesének - 
igen humoros, olvasmányos és szórakoztató 
- adaptációja olvasható, ezzel a címmel: 
„Német a szerencsében - Egy német mese 
Grimm nyomán szabadon és bosszankodva” 
(pp. 103-108). A szerző Harald Weinrich, a 
híres nyelvész, aki itt kissé különbözik a 
kötet többi írásától, mivel - ha árnyaltan is - 
nyelvromlásról beszél.

Igen érdekes és olvasmányos kötet lévén 
a könyv nyelvésznek és nem nyelvésznek 
egyaránt ajánlható. Viszontláthatjuk benne - 
a hazánkban is folyó - német és angol nyelvi 
versengést. Továbbá kiolvashatjuk belőle 
nyelvművelésünk jövőbeli feladatait.

Beckl János Miklós

Cs. Jónás Erzsébet (szerk.)
Nyelvpolitika és 
Nyelvoktatás 
Könyv Bakonyi Istvánnak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat Megyei Pedagógiai 
Intézete és Továbbképző Központja: 
Nyíregyháza, 1999. 300 p.

A kötet Bakonyi Istvánnak, a győri Széche
nyi István Főiskola Idegen Nyelvi Tanszéke 
vezetője, ismert russzista és nyelvpedagó
gus 60. születésnapjára jelent meg. A 36 
írásból egy-egy angolul, illetve németül, 16 
magyarul olvasható: 18 szerző pedig orosz 
nyelvű - az ünnepelt szakmai profiljának 
megfelelően. Az ünnepelt barátai és tisztelői 
által írt tanulmányok egyúttal keresztmet
szetét is adják a nyelvoktatás aktuális kérdé
seinek (határokon innen és túl).

A szerkesztő az előszóban rámutat a 
nyelvpolitika és a nyelvoktatás kulcsfontos
ságú szerepére, mert az Európai Unióba 
igyekvő országnak rendkívül fontos, hogy 
nyelveket beszélő, tárgyalóképesen kommu
nikáló munkavállalókat képezzen, ehhez pe
dig szükség van a kisiskolás korban elkez
dett, magas óraszámú, beszédközpontú, pi
acképes nyelvi képzés megvalósítására. - Az 
előszót Bakonyi professzor szakmai életraj
za követi: kirajzolódik belőle, milyen érde
mei vannak az általa kidolgozott videotech
nika, az oktatófilmek, audiovizuális eszkö
zök felhasználása, az oktatási folyamatba 
történő integrálása területén; mindezek 
módszertanában és felsőoktatási meghono
sításában.

Valamennyi írás megérdemelné a bemu
tatást; ehelyütt csupán az alkalmazott nyel
vészeti szempontból érdekesebb írásokat re
ferálom.

Szépe György (Pécs) angol nyelvű írásá
ban az 1996. év két nevezetes nyelvi jogi 
dokumentumát hasonlítja össze: A Nyelvi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (Barcelona) 
és A Nemzeti Kisebbségek Oktatási Jogai
nak Hágai ajánlásait (a szerző mindkét do
kumentum előkészítésében és megvitatásá
ban részt vett).

Székely Gábor (Nyíregyháza) német 
nyelvű írásában az abszolút felsőfok és a 
fokozó szók kérdéskörét vizsgálja.

Hidasi Judit (Budapest/Szombathely) 
magyar nyelvű írásában az interkulturális 
ismeretek szerepével foglalkozik. A japa- 
nista és alkalmazott nyelvész szerző szerint 
a kultúrát tanulnunk kell: mind a saját kul
túránkat, mind az idegen kultúrát, hogy 
elboldoguljunk kultúraközi interakcióink 
során. A világban sok helyen intézményes 
keretek között folyik az interkulturális 
kommunikáció oktatása már az alsó és kö
zépfokú oktatásban is, s az felvehető önálló 
egyetemi szakként is. Elterjedtek úgyneve
zett „ország-orientációs” szemináriumok az 
üzletember képzés és továbbképzés része
ként, amelyek formája lehet előadás, „kom
munikációs baleset”, esettanulmány és sze-


