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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-
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repjáték, s ezek kombinációját is alkal
mazzák.

Sziklai Lászlóné (Budapest) „Nyelvok
tatásunk és a magyar EU-integráció” című 
írásából megtudjuk, hogy a Külkereskedel
mi Főiskola idegennyelvi képzési program
jába bevezették a „Nemzetközi szervezetek 
és szerződések” tantárgyat; egy féléven ke
resztül magyar nyelven oktatják, majd a di
ákok a választott idegen nyelven is megta
nulják a téma legfontosabb részeit. A kurzus 
alapos nyelvi előképzettséget igényel orosz 
nyelven is: foglalkozik az ENSZ-szel és sza
kosított intézményeivel, a gazdasági világ
szervezetekkel és az Európai Unióval. A 
hallgatók megismerkednek a legfontosabb 
szakterminológiával, szövegfeldolgozással, 
fordítással foglalkoznak, tudatosulnak ben
nük az idegennyelvi eltérések.

Hatoss Anikó (Győr) beszámol az általa 
Ausztráliában tapasztalt multikulturalizmus
ról és nyelvpolitikáról; a föderáció az utóbbi 
időben jelentős lépéseket tett a nyelvi jogok 
érvényesítésében. A nyelvi jogok ausztrál ér
telmezése szerint a nyelvtanulás és a kultúrák 
közötti kapcsolatok hatékonyan csökkentik a 
gazdasági, politikai és társadalmi egyenlőt
lenséget; nyelvpolitikájuk pedig a nyelvi és 
kulturális pluralizmus és gazdaság irányába 
mutat, amely nemcsak szociológiai, hanem 
gazdasági megfontolásokon is alapul.

Dudics Pálné (Debrecen) a megyei terü
letfejlesztési koncepció közoktatási, ezen 
belül idegennyelv-oktatási vonatkozásával 
foglalkozik. A jövő követelménye a több
nyelvűség, vagyis egy idegen nyelvet aktí
van használjon, egy másikat legalább értsen 
minden ember. Azt vizsgálja, vajon reális-e 
a fenti cél elérése a jelenlegi feltételek kö
zött. Konklúziója az, hogy a problémák ke
zelése, a kiútkeresés nemcsak az egyének
nek és az iskoláknak a feladata, hanem ese
tenként nagyobb, térségi, megyei, régióbeli 
vagy akár országos összefogást igényel.

Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyháza) a 
kommunikatív kompetencia kialakítását 
vizsgálja idegen nyelvi órán; ezeknek kiala
kulása az embert megtanítja a mindennapi 

önérvényesítés technikáira és a társai iránti 
tolerancia kifejezni tudására.

Lannert István (Budapest) a drámapeda
gógiának a nyelvoktatásban betöltött szere
pével foglalkozik. A drámapedagógia leg
eredményesebb típusa a „globális szimulá
ció”: általános vagy szakmai témájú dráma. 
A játék szemiotikailag három szinten értel
mezhető: nyelvi, pszichológiai és társadalmi 
kommunikációs szinten.

Tompos Anikó (Győr) a reklámok nyelv
használatát vizsgálja tanulmányában. A rek
lám négy alapfunkciója az információköz
lés, a meggyőzés, a figyelemfelkeltés és a 
szórakoztatás; néhány reklámszöveg és 
szlogen azonban - a tömörség, a meghök
kenés jegyében - a nyelvet már nem eszköz
nek, hanem célnak tekinti (s a nyelvművelők 
ilyenkor szólalnak fel a nyelv védelmében). 
A szerző példák sorával igazolja, hogy a 
reklámszlogenek és szövegek íróinak nyelvi 
leleménye határtalan, leggyakrabban azon
ban a szójátékot alkalmazzák, mert az gya
korol a befogadóra maradandó hatást.

Kósáné Oláh Júlia (Nyíregyháza) „Háti
zsákos vándorkönyvtár” címmel arról érte
kezik, hogy az idegennyelv-oktatás mód
szertana rendkívüli érzékenységgel követi a 
társadalmi és szellemi élet változásait és sa
ját szakterületén hasznosítja a társadalomtu
dományok felfedezését. Ez történt a „Rück- 
sackbibliothek-projekt” esetében, amelynek 
lényege, hogy „irodalmi projekt, tanulóktól 
tanulóknak”. Talán nem utópia egy „mód- 
szertanos hátizsák”, amellyel a tanárképző 
intézmények nyelvi tanszékei bekopognak a 
szomszéd intézménybe, hogy hírét vigyék 
saját módszertani kísérleteiknek és nyitottan 
váiják a beszámolókat mások próbálkozása
iról.

A további értékes magyar nyelvű tanul
mányokban olvashatunk a kompenzáció 
szerepéről a fordításban, a minőségi idegen
nyelv-oktatás esélyeiről, szemantikai meg
jegyzésekről egy fordítás kapcsán, a hazai 
nyelvoktatás tantárgypedagógiai kérdései
ről, az első magyarországi ruszin nyelv
könyvről és más témákról is.
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Az orosz nyelvű munkák sorában első
ként a moszkvai V. Kosztomarov és N. Bur- 
vikova az orosznak mint idegen nyelvnek 
jelenlegi nemzetközi helyzetét elemzi. Re
ményeik szerint a XXI. század Európájában 
második vagy harmadik idegen nyelvként az 
orosz következik majd. Magyar szempontból 
jelentős a moszkvai A. Sukinnak a külföldi 
bölcsészhallgatók részképzésével foglalko
zó írása is. - A kötetben olvashatunk továbbá 
érdekes orosz nyelvű írásokat a többnyelvű
ség és az idegen nyelv oktatásának meto
dikájáról, az orosz mint idegen nyelv okta
tásának fejlesztési céljairól, a tükörszók „in- 
terlexémák” (vagy lexikai párhuzamok) elő
fordulásáról az üzleti nyelvben, a verbális 
humor vagy az összehasonlító frazeologiz- 
musok tanítási problémáiról. Egy írás a re
torika lehetőségeit vizsgálja a nyelvoktatás 
optimalizálásában; egy másik pedig egy 
orosz-magyar, magyar-orosz szlengszótárt 
ajánl a figyelmünkbe. Találunk útmutatást a 
„normán kívüli” szavak használatáról az 
orosz népnyelvben, valamint Viszockij dala
inak az orosz oktatásában való felhasználha
tóságáról.

A kötet végén érdekes áttekintés olvas
ható az orosz nyelv magyarországi történe
téről. Ennek a kezdete a XIX. század köze
pére esik a pesti egyetem jóvoltából; a szá
zadfordulótól a Keleti Kereskedelmi Akadé
mián voltak orosz nyelvtanfolyamok keres
kedők, üzletemberek számára; a nyelvisme
ret szintjét a gyakorlati élet igényei határoz
ták meg, és annyi ember sajátította el a nyel
vet, amennyinek szüksége volt rá. Azt re
méljük, hogy ez az érdek határozza meg a 
nyelv helyzetét a jelenben és jövőben is.

A kötet legfőbb érdeme az, hogy egy 
viszonylag új tudományág, a nyelvpolitika 
kutatói számára lehetőséget nyújt a megszó
lalásra, az új vizsgálati eredmények, szem
pontok bemutatására. Reprezentatív szerzők 
friss tanulmányaival ismerkedhetünk meg 
igen szerteágazó tudományterületeken.

Koósz Margit

Hans Max és Jürgen Mattusch 
Vielsprachigkeit: Fluch oder 
Segen für die Menschheit? 
Zu Fragen einer 
europäischen und globalen 
Fremdsprachenpolitik
Peter Lang Verlag: Frankfurt am 
Main, 1999. 321 p.

Átok vagy áldás a soknyelvűség az emberi
ség számára? - teszik fel a kérdést a szerzők 
könyvük címében, arra utalva ezzel, hogy 
teológiai és filozófiai szempontból hol isteni 
átok tragikus következményeként, hol ál
dásként értelmezik az emberiség számára a 
soknyelvűséget.

A választ keresve a szerzők német ala
possággal először a soknyelvűség kialakulá
sát mutatják be. Erősen foglalkoztatja őket a 
nyelvek kihalása, illetve a nyelveknek az 
államok által történő diszkriminálása. Lát
ják, hogy a nyelvi kisebbségek kihalását, 
illetve túlélését az állam nagy mértékben 
befolyásolhatja. Az állam negatív hatásának 
példájaként említik a kurdok sorsát Törökor
szágban, a németül beszélők történetét a volt 
Szovjetunióban és a kelet-európai országok
ban. Az állam azonban - hangsúlyozzák - 
úgy is árthat, ha nem tesz semmit a nyelv 
érdekében; példának hozzák fel a szárd és 
ladin nyelv sorsát Olaszországban, s a baszk 
helyzetét Spanyolországban.

Szólnak a nyelv azon variációiról, ami
kor egy nyelv, melyet több (országban élő) 
nemzet beszél, az idő folyamán nemzeti (az 
újabb magyar szakirodalom egy részében: 
állami) nyelvváltozattá alakul. Ez a folya
mat jól megfigyelhető az angolnál (ameri
kai, kanadai, ausztrál, dél-afrikai, új-zélandi 
angol esetében), vagy a franciánál (elsősor
ban a kanadai francia példáján), illetve a 
dél-amerikai spanyol és portugál változatok 
esetében. A német nyelvterület nyelvpoliti
kai tagolódásának bemutatásában rámutat
nak arra, hogy legnagyobb mértékben a 
Schwyzerdütsch tér el a többitől. A nyelvi


