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kívül az ezekkel kapcsolatos, jól használha
tó kifejezések, szituációk is megtalálhatók a 
könyvben.

Az angol anyanyelvűek és az angolul 
tudók számára is nehézséget jelent a névelők 
megtanulása, ezen úgy segítenek, hogy az új 
szavak bevezetésénél a főnevek nemét szí
nekkel is jelölik (kék, piros, zöld).

Változatos tanítást és tanulást tesz lehe
tővé az első szempontnál már említett sok
féle, a célcsoport számára releváns szöveg
típus. Felhívja a figyelmet bizonyos szöveg
típusok sajátosságaira, tudatosítja ezeket (pl. 
a levélformát).

A munkafüzet változatos, kommunika
tív gyakorlatokkal segíti a készségfejlesz
tést, a szókincs, a nyelvtan, a helyesírás és a 
szótárhasználat elsajátítását. Hangsúlyos a 
hallás utáni értés fejlesztése. A tanulóknak 
lehetőséget ad arra is, hogy saját magukról, 
környezetükről közöljenek fontos dolgokat. 
A gyakorlatok egy részét páros vagy csopor
tos munkában kell elvégezni.

Egyetlen egy gondom van a könyv ma
gyarországi forgalmazásával kapcsolatban. 
Egy angol anyanyelvű számára nem jelent 
problémát már a tanulás kezdetén sem, hogy 
megértsen jó néhány német szót, egyszerűbb 
mondatot, és nagyon sok nyelvtani struktúra 
is ismerős számára (szenvedő szerkezet, 
konjunktív stb.). Nem így van ez egy magyar 
tanuló esetében, főleg annál, aki első idegen 
nyelvként tanulja a németet, hiszen a magyar 
köztudottan nem indoeurópai nyelv. Szá
mukra bizonyos nyelvtani jelenségek begya
korlásához, de a receptív készségek fejlesz
téséhez is több időre és több és más gyakor
lási lehetőségre van szükség. Ez lenne a 
regionális munkafüzetet készítők feladata. 
Egyébként a tanárra hárul majd az adaptálás 
felelősségteljes és időigényes munkája. Ha 
ez nem történik meg, nem lehet elég haté
kony a Projekt Deutsch tankönyvvel a mun
ka, a koncepció sok pozitívuma ellenére.

Szablyár Anna

Bart István
Ungarn. Land und Leute
Ein kleines 
Konversationslexikon der 
ungarischen Alltagskultur 
Corvina: Budapest, 2000. 24O.p.

A „helyünk a világban” kérdése a történelem 
minden szakaszában másként vetődött fel 
bennünk, magyarokban. Az Európához való 
tartozás igénye és szükségszerűsége, ugyan
akkor nyelvi különállásunk furcsa tudatha
sadásos állapotot hozott létre, mely rányom
ta bélyegét a kultúra, a művészetek minden 
területére. A hasonlítani, illetve megfelelni 
akarás keveredik a sajátosságok hangsúlyo
zásával; az idegenség tisztelete és csodálata 
békésen megfér akár a nemzeti jelleg túl
hangsúlyozásával is.

Ha az önismeret bizonytalan lábakon áll, 
hogy is várhatnánk el, hogy biztató, pozitív, 
egyértelműen rokonszenves képet sugároz
zunk magunkból, magunkról a külvilágnak! 
Hogy ez hiányzik, azt már nagyjaink közül 
többen felismerték - nem új keletű ez a 
probléma - , de maradéktalanul megoldani 
nem sikerült. Kísérletek történtek, de félő, 
hogy az eredmény még egy darabig várat 
magára.

Addig is érdemes kézbe venni, s néme
tül, (angolul) beszélő ismerőseinknek kezé
be adni Bart István kislexikonját. A műfaji 
megjelölést hallva sokakban ellenérzés tá
mad: annyi száraz, unalmas, emészthetetlen 
szöveget olvashattunk, melyek a lehető leg
tisztább és legnemesebb célzattal íródtak, de 
érdektelenségbe torkolltak. Az okokat kutat
va több magyarázatot is találhatunk, ezek 
közül hármat emelnék ki:

- A száraz, tényszerű adatok nélkülözhe
tetlenek, de csak azok tanulmányozzák őket, 
akikben már eleve feltámadt az érdeklődés. 
Történelmi tények, kultúrában, tudomány
ban elért teljesítmények vagy földrajzi kü
lönlegességek felsorolása csak azoknak a 
szakembereknek a figyelmét köti le, akik
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már kiválasztották maguknak az adott terü
letet - esetünkben Magyarországot.

- A túlzottan érzelmes hangvételű írá
sok, melyek tragikus, hősies eseményeket 
taglalnak s mindenáron magukkal akarják 
ragadni az olvasót, nemegyszer céljukat té
vesztik: nem várhatjuk el ugyanazt az érzel
mi töltést egy más vérmérsékletű, más kul
túrában gyökerező külfölditől.

- A legtöbb esetben egyszerűen hiányzik 
az a közös ismeretanyag, mely a közlésfo
lyamatban közlő és címzett között fenntartja 
a kontaktust. A kultúra legkülönbözőbb te
rületein más-más nemzetek tagjai között 
mások az axiómák: eleve tudottnak tétele
zünk fel olyan dolgokat, amelyek bizony 
csak számunkra mindennapiak.

Bart István műve elegánsan kiküszöböli 
a fent felsorolt buktatók mindegyikét. A szá
razságot s ellentétét, a túlzott érzelmességet 
okos, finom humorral, elegáns öniróniával 
teszi élvezetessé; a kislexikon célja épp a 
harmadik akadály legyőzése, az alapfogal
mak tisztázása.

A lexikonforma telitalálat. Épp az általá
nos ismeretterjesztő művek első, megoldha
tatlannak látszó feladatát oldja meg (vagy 
kerüli meg): nem jelöl ki bárki számára vi
tatható kezdő- és végpontot, hanem az ábé
cére s az olvasó kénye-kedvére bízza, hogy 
honnan indul, s milyen sorrendben járja be 
egy ország művelődéstörténetének rögös út
jait. Természetesen a (kis)lexikon sem oldja 
meg a teljességre törekvés és a véges oldal
szám okozta örök dilemmát. (Előrebocsá
tom, hogy különösen a lexikonba felvett sze
mélyeket illetően vannak, lehetnek kérdése
im s ellenvetéseim. Ez azonban mitsem von 
le a mű értékéből.)

Tetszőleges útvonalunk kiindulópontjá
ul a honfoglalást választottam. (El tudom 
képzelni, hogy egy hazánk iránt érdeklődő 
külföldi elsőként nem ezt a szócikket lapoz
za fel - de valószínűleg nem tudtam szaba
dulni a magyar mint idegen nyelv tanköny
vek alapos, mindenre kiterjedő bevezetőitől. 
Az említett művek szerzői ugyanis meg van
nak győződve arról, hogy a rettenetesen ne

héz magyar nyelv elsajátításához csak és 
kizárólag attól kap kedvet a szerencsétlen 
külföldi, ha előzőleg felcsigázzák képzeletét 
a honfoglalás részleteivel, s a finnugor 
nyelvrokonság legrejtettebb titkaival.) Te
hát: a kislexikonból maradéktalanul meg
tudjuk a nélkülözhetetlen adatokat, de nem 
a megszokott száraz körítéssel. Az író és 
olvasó rögtön megtalálja a közös, kicsit szin
te családias hangvételt: hangulati bevezető
ként utalást találunk arra, hogy az 1100. 
évfordulót korántsem oly pompával ünne
pelte az ország, mint az ezrediket (-► Mille
nium)', s azt is, hogy a honfoglalás tulajdon
képpen logisztikai mestermű volt. A finn
ugor rokonság szócikk egyúttal tisztázza azt 
a tévhitet, mely szerint más finnugor nyel
vek - főként a finn - ismeretében már gye
rekjáték elsajátítani a magyart; s emellett 
említést tesz egyéb nyelvhasonlítási kísérle
tekről is. A magyar nyelv részletes bemuta
tása két hasábban lehetetlen; de lehetséges 
megsejtetni azt a szinte misztikus kötődést, 
amely a nyelvet beszélőket, értőket összefű
zi. S biztosan lesznek olyanok, akik e „titkos 
közösségnek” tagjaivá akarnak válni. A ma
gyar nyelv, hajlékonyságát, gazdagságát a 
német nyelvterületen is ismert Orbán Ottó 
szavai dicsérik, de röviden szó esik anya
nyelvűnk morfológiájáról és szintaxisáról is. 
Egy dologról, hál’ Istennek, nem esik szó: a 
magyar nyelv bonyolultságáról, válogatott 
nehézségeiről s a nyelvtanulóra váró ször
nyű megpróbáltatásokról.

Bart István lexikonának varázsa közvet
len hangvételével, választékos humorával s 
talán azzal az tapintattal magyarázható, 
amellyel a tájékozatlan külföldit barátként 
kezelve kalauzolja az ismeretlen, de vonzó 
terepen. Külön meg kell említenünk az élve
zetes fordítást: az Akácos út németül is éne
kelhető, a Mit sütsz kis szűcs?-be a német 
olvasó nyelve is beletörik, s a krumplistészta 
illata talán még egy német számára is íny
csiklandozó lehet.

Milyen olvasóközönségre számíthat a 
kötet? Ajánlhatjuk elsősorban általában a 
magyar kultúra iránt érdeklődők számára,
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kezdve az idelátogató turistáktól egészen ad
dig az értelmiségi rétegig, amely nyitott Eu
rópára. Ajánljuk azoknak a magyar gyöke
rekkel rendelkező németeknek, akik köze
lebbről is meg akarják ismerni a mai Ma
gyarországot. Ajánljuk azoknak az üzletem
bereknek, akik munkájukkal kapcsolatban 
Magyarországra kerültek, s szeretnék alapo
sabban megérteni azt az országot, amely rö- 
videbb-hosszabb ideig otthont ad nekik. 
Ajánljuk azoknak a diákoknak és tanáraik
nak, akik a magyar nyelv és kultúra tanul
mányozásával foglalkoznak. Végezetül 
ajánljuk azoknak a honfitársainknak, akik 
nem idegenkednek némi ironikus önvizsgá
lattól.

Hegedűs Rita

Lorenzo Coveri, Antonella Benucci 
és Pierangela Diadori
Le varietà dell'italiano. 
Manuale di sociolinguistica 
italiana
Università per Stranieri di Siena - 
Bonacci Editore: Siena - Roma, 1998. 
322 p.

Az alábbiakban ismertetett mű az olasz 
nyelv tanulásában és tanításban igen hasz
nosnak ígérkező gyakorlati kézikönyv, 
amely egyaránt hasznára lehet az olasz nyel
vet mint idegen nyelvet tanulóknak és taní
tóknak. Összefoglalja, rendszerezi és nem 
utolsósorban érdekesen, példákkal illuszt
rálva írja le a külföldiek számára csak körül
ményesen megszerezhető, illetve elsajátít
ható ismereteket a dialektusok jellemzőiről, 
az etnikai, kulturális stb. kisebbségek, speci
ális társadalmi csoportok jellemző nyelv
használatáról. Áttekintést és számos hasz
nos információt nyújt a sztenderd olasz 
nyelvről és nyelv változatairól. A kötetben 
található 23 lapnyi bibliográfia elsősorban 
az 1980-as, 1990-es években megjelent 
szociolingvisztikai és olasz nyelvtanítási- 

módszertani írásokról szolgál informá
ciókkal.

A kötet három nyelvész részben már ko
rábban kidolgozott, de eddig nem publikált 
írásain és didaktikai kísérleteinek eredmé
nyein alapul. Lorenzo Co veri a Genovai 
Egyetemen tanít, dialektológiával, szocio- 
lingvisztikával és az olasznak idegen, illetve 
második nyelvként való oktatásának mód
szertanával foglalkozik, speciális kutatási 
területe a tömegkommunikáció és a fiatalok 
nyelvhasználata. A Rivista italiana di diale- 
tologia felelős szerkesztője. A társszerzők 
külföldiek olaszra tanításának elméletével 
és gyakorlatával, valamint nyelvtanárok (to- 
vább)képzésével foglalkoznak: Antonella 
Benucci szociolingvisztikát, Pierangela 
Diadori pedig nyelvészeti módszertant tanít 
az Università per Stranieri di Siena-n.

A Lorenzo Co veri professzor által 1998- 
ban Budapesten is bemutatott kötet bevezető 
fejezetben Antonella Benucci röviden ösz- 
szefoglalja az olasz szociolingvisztika múlt
ját, vázolja korábbi és jelenlegi fő kutatási 
irányait. A vizsgálati szempontok ismerteté
se után csak röviden esik szó a nyelv időbeli 
változatairól (varietà diacroniche), mert e 
témát a szerzők inkább a nyelvtörténet fel
adatkörébe tartozónak tekintik.

Az első fejezetben a földrajzi elhelyez
kedés alapján osztályozható nyelvváltoza
tokról (varietà diatopiche) olvashatunk. A 
szerzők hangsúlyozzák, hogy az olasz nyelv 
esetében ez jelenti a nyelvi különbségek leg
fontosabb alapját. Számos friss, a minden
napi nyelvhasználatra jellemző -sa köny- 
nyebb megjegyezhetőség kedvéért tábláza
tokba rendszerezett - példán keresztül is
merhetjük meg az olasz nyelv és egyes dia
lektusai közötti fonológiai, fonetikai, into
nációs, lexikai, morfo-szintaktikai stb. ha
sonlóságokat és különbségeket. A szerzők a 
dialektusok rendszerbe foglalásakor nem
csak a „hagyományos” északi, közép-itáliai 
és dél-itáliai kategóriákat használják, hanem 
külön csoportként kezelik a toszkánai dia
lektusokat is. A regionális nyelvváltozatok 
leírásakor bevallottan nem törekednek a tel-


