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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-
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jességre (mindazonáltal bőséges szakirodal
mi utalásokat tesznek), s talán éppen ezért 
érezheti úgy a dialektológiában kevéssé já
ratos külföldi olvasó, hogy lassanként átte
kinthetően kirajzolódik előtte Itália dialek- 
tális térképe.

A második fejezet az olasz nyelv társa
dalmi változatairól (varietà diastratiche) 
szól. A mindennapi beszédből vett jellemző 
példák segítségével vezet rá az egyszerű és 
a művelt olasz ember nyelvhasználata kö
zötti (nem csupán lexikai, hanem grammati
kai) különbségek tudatosítására, s bemutatja 
néhány kiválasztott társadalmi csoport 
nyelvhasználatának jellemzőit. Különösen 
érdekes a fiatalok igen gyorsan, s leginkább 
szókészletében változó kommunikációjáról 
szóló rész, valamint a férfiak és a nők társa
dalmi szerepének különbségein alapuló jel
lemző nyelvhasználat ismertetése. E fejezet
ben ízelítőt kapunk néhány további szakte
rület (bűnüldözés, börtönnyelv) speciális 
szókincséből is. Az egyes társadalmi nyelv
változatok, illetve csoportnyelvek bemuta
tására szolgáló eredeti dokumentumok érde
kes és egyébként csak nehezen hozzáférhető 
nyelvi forrásanyagot jelentenek.

A harmadik fejezet a nyelvhasználat 
kontextusának változásaiból születő nyelv
változatokról (varietà diafasiche) szól, va
gyis a téma, a szituáció, a kommunikációs 
cél és a funkció függvényében vizsgálja a 
nyelvet. A szövegfajták osztályozása kér
désköréhez kapcsolódóan a szerzők Jakob
son és Halliday elmélete mellett más nyel
vészek rendszerezési szempontjait is bemu
tatják. Érdekes a köszönések és üdvözlések, 
illetve udvarias kér(d)ések számos formális 
és informális alakjának közlése, és külön 
figyelmet érdemel az interakcióban szereplő 
felek közötti névmás-használatról (tu, voi, 
lei, lui, loro) szóló rész. A szerzők külön 
alfejezetben mutatják be a reklámok jelleg
zetes nyelvezetét, valamint a külföldiek, a 
kisgyermekek, a fiatalok és a külföldön élő 
olaszok kommunikációjának speciális jel
lemzőit. Az elméletet illusztráló dokumen
tumokból megismerhetjük többek között a 

képregények jellemző nyelvi fordulatait, a 
politikai programok sajátos nyelvezetét, ol
vashatunk kézzel írt naplórészleteket, jegy
zeteket stb.

A negyedik fejezet az írott, a beszélt és a 
közvetített nyelvváltozat (varietà diame- 
siche) ma jellemző sajátosságairól és a 
sztenderd olasz nyelv kialakulásához vezető 
útról szól. A szerzők nem feledkeznek meg 
a modem tömegkommunikációs eszközök 
meghatározó szerepének hangsúlyozásáról, 
s itt szólnak a legfontosabb anyanyelvű be
szélőknek, illetve külföldieknek készült le
író nyelvtankönyvekről, szótárakról, kézi
könyvekről, valamint az egyes korszakok
ban a követendő nyelvi modell megtestesí
tőinek tekintett művekről. A közvetített 
nyelv kapcsán külön alfejezetek tárgyalják a 
rádió, a televízió és a mozi speciális nyelv
használatát. A televízió esetében műsorfaj
ták szerint összegyűjtve is tanulmányozhat
juk a legmarkánsabb nyelvi (nyelvtani, lexi
kai stb.) sajátosságokat.

A felsorolt témák változatossága láttán 
könnyen érhetné a felszínesség vádja a köny
vet, hiszen egyetlen kötetben ennyi minden
ről érdemben szólni, s újat mondani nagyon 
nehéz. Az itt található információk ebben a 
formában azonban mégsem közhelyek, vagy 
legalábbis csak egy szűk szakmai elit számá
ra azok, a külföldi nyelvtanuló - és talán 
még az érdeklődő anyanyelvi beszélő szá
mára is - rendkívüli csemegék. Egyrészről 
azért, mert ilyen általános törvényszerűsé
gek megállapításához csak hatalmas meny- 
nyiségű forrásanyag feldolgozása, és a szak
irodalom hoszszadalmas tanulmányozása 
során lehetne eljutni, másrészről pedig azért, 
mert az olvasó e kötettel olyan segédanyagot 
kap kézbe, amely megkönnyíti idegen nyelvi 
kommunikációs kompetenciájának tudatos 
(tovább) fejlesztését. Az elmélet elsajátítását 
a fejezetek végén található, grafikai kivitele
zésében is változatos ismétlő feladatsorok 
segítik. A mű egyik legnagyobb érdeme, 
hogy mintegy 90 lapnyi terjedelemben olyan 
forrásokat, nyelvi dokumentumokat közöl, 
amelyek - a globalizáció minden eredménye
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ellenére - Olaszországon kívül ma is csak 
nehezen elérhetőek, illetve összegyűjthető- 
ek. Jó lenne, ha a Le varietà deli italiano 
minél több olasz nyelvet tanuló, illetve taní
tó kollégához eljutna.

Wallendums Tünde

Giay Béla és Nádor Orsolya (szerk.)
A magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia 
Tankönyv és 
szöveggyűjtemény
Janus/Osiris Kiadó: Pécs/Budapest, 
1998. 582 p.

Jelentős eseménynek tekinthető, hogy meg
jelent Giay Béla és Nádor Orsolya több év
tizedes kutató munkájának eredményekép
pen ez a hiánypótló könyv. A Pécsi Tudo
mányegyetemen ma már a magyar szakon 
belül specializációként vagy külön diplomát 
nyújtó „B”-szakként egyaránt felvehető a 
magyar mint idegen nyelv/hungarológia 
szakterület; ennek hallgatói számára készült 
ez összefoglaló jellegű mű. A szerkesztők 
tudatosan törekedtek arra, hogy minden ér
demi kérdést érintsenek, illetve bemutassák 
a magyar mint idegen nyelv/hungarológia 
elméleti és gyakorlati területein született, 
egymástól eltérő álláspontokat is. Erre jó 
példa mindjárt a könyv elején a hungaroló
gia tartalmának és fogalmának meghatáro
zása.

A könyv tekintélyes terjedelme első lá
tásra elriaszthatja a tanulni szándékozókat 
(eredetileg három különálló könyv össze- 
szerkesztését tervezték, de a tematikai ösz- 
szetartozás és a kiadói szempontok miatt lett 
egyetlen kötet); ne felejtsük el, hogy szöveg
gyűjteményként is funkcionál ez a vastag 
kötet. Dicsérendő az a koncepció, amely 
szerint a fejezetek elején írt bevezető tanul
mányok a szöveggyűjteményben szemelvé
nyeivel együtt válnak hitelessé és teljessé, 
így a hallgatók érdekes, és esetleg könyvtár

ban nehezen hozzáférhető cikkekkel, tanul
mányokkal gazdagíthatják tudásukat (tud
ván azt is, hogy a szemelvények nem pótol
ják a teljes művek ismeretét). Külön érdeme 
a könyvnek, hogy a további kutatást, hozzá- 
olvasást segítik a tanulmányok, illetve feje
zetek végén gazdag és pontos bibliográfiai 
mutatók.

A könyv három nagy fejezetre oszlik. Az 
első fejezetben a hungarológia és a magyar 
mint idegen nyelv fogalmát járja körül Giay 
Béla. Majd az eltérő álláspontot képviselő 
szakemberek fogalom-meghatározási kísér
leteit is közli, kezdve a „hungarológia” szót 
először használó Gragger Róberttól Keresz- 
tury Dezsőig. Míg a hungarológia tartalmá
nak megértéséhez és definiálásához elen
gedhetetlen annak történeti vonatkozásait fi
gyelembe venni, addig a magyar mint ide
gen nyelv esetében a tipologizálás: elsősor
ban a nyelvhasználat alapvető kategóriáinak 
elemzése (a magyar mint a) anyanyelv, mint 
b) idegen nyelv, mint c) kömyezetnyelv, s 
mint d) származásnyelv) visz közelebb a 
fogalom meghatározásához.

A második fejezet a magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia oktatástörténeti kérdé
seit tárgyalja. A fejezet bevezető, történeti 
áttekintést nyújtó tanulmányát Nádor Orso
lya írta, aki a szöveggyűjteménybe kiválasz
tott cikkeket hat tematikus egységbe csopor
tosította. Az első rész „Magyartanítás a tör
téneti Magyarországon” címet viseli, és a 
magyar nyelv XVIII. század végi, XIX. szá
zadi állapotát tárja elénk többek között Czu- 
czor Gergely írásában, aki Vörösmarty vai 
együtt részt vett a középiskolák I. és II. osz
tálya számára írt nyelvtankönyvek összeál
lításában. - Bepillantást kaphatunk a horvát- 
szlavón iskoláztatási rendszerbe, illetve a 
fiumei közoktatásba is.

A második rész „Magyartanítás külföl
dön - a magyar kulturális diplomácia” a 
magyar mint idegen nyelv/hungarológia in
tézményrendszerének formálódásáról szóló 
írásokat tartalmazza. A két világháború köz
ti időszak kulturális külpolitikájának - sze
mély szerint Klebelsberg Kunónak - kö-


