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arra, hogy kifejezze a szövegkoherenciát 
biztosító referenciális azonosságot (pl. egy
mást követő mondatok azonos alanyát), va
lamint a történet fő szála és a háttér közötti 
különbségtevést. A minimalizált szövegvá
zat a tanuló szinte automatikusan hozta létre, 
tudatos figyelmét a számára nehezebb dol
gokra fordíthatta (morfológiai egyeztetés, 
lexémakeresés a lexikonban). így alkalma
zása nagyon gazdaságos volt.

Több hónap eredményes tanulás után a 
gyermekek az ellentét, koherencia, egyide
jűség kifejezésére többféle megoldást is al
kalmaztak, szövegeik természetesebbekké, 
az anyanyelvűekéhez hasonlóbbakká váltak. 
A szerző adatai szerint azok a gyermekek 
teljesítettek jól (hoztak létre jó angolságú 
szövegeket), akik szövegépítésnél a (jobb 
agyfélteke vezérelte) holisztikus megoldá
sokat részesítették előnyben. A kísérletben 
részt vevő egyik kislányra jellemző (bal agy
félteke dominanciájú) szélsőségesen analiti
kus megközelítés rosszabb eredményre ve
zetett. Ugyanakkor világos az is, hogy a 
nyelvtanulás során mind a holisztikus, mind 
az analitikus megközelítés szerephez jut, a 
holisztikus megközelítés elsősorban a 
szövegkoherencia kialakításakor, az analiti
kus pedig elsősorban a szókincsfejlesztés
nél. A nem tudatos - és ezért kevés energiát 
igénylő - nyelvelsajátítási folyamatok első
sorban a szövegkoherencia eszközeinek, va
lamint egyes morfémák jelentésének, pl. az 
igeaspektus használatának elsajátításánál 
játszanak szerepet. A tudatosan (elemzéssel, 
magyarázattal) elsajátított szabályok mindig 
felidézhetők, a nem tudatosan „vérünkké 
vált” tudáselemek nem.

A tanulónyelv kialakítása és továbbfej
lesztése a szerző bizonyítékai szerint nagyon 
hasonló módon zajlik le a különböző tanu
lóknál, sőt erős hasonlóságok állnak fenn 
eltérő anyanyelvek és a célnyelvek esetében 
is. Vannak, akik ebben az Univerzális Gram
matika létének bizonyítékát látják. Pishwa 
ezzel szemben az első nyelvét tanuló kis
gyermek beszédének, valamint a pidgin 
nyelvek szintaktikai szerveződését irányító

protogrammatika (Givón) működését véli 
megtalálni a tanulónyelvben is. A Givón ál
tal leírt grammatika-előttes szabályok az 
egyes elemek sorrendjére, kimondására 
vagy elhagyhatóságára vonatkoznak, ezekre 
épülnek rá a teljes nyelvi rendszert kitevő 
bonyolultabb és a szimbolikus elemeket is 
magába foglaló szabályok. A protogram- 
matikai szabályok Givón szerint nem magát 
a nyelvi megformálást, hanem az azt meg
előző kognitív szerveződést modellálják.

Bár Pishwa disszertációjának tanulságait 
elsősorban a tananyagfejlesztők figyelmébe 
ajánljuk, a könyvet minden gyakorló nyelv
tanár is haszonnal forgathatja. Értelmezési 
javaslatokat kaphatnak belőle a nyelvtanítás 
mindennapjai során tapasztalható olyan je
lenségekre, melyek az anyanyelv és a cél
nyelv között létrejövő transzferhatással nem 
magyarázhatók. Alkalmazható ötleteket is 
nyerhetnek belőle arra nézve, hogyan segít
sék elő a tanulónyelv rugalmas közeledését 
az anyanyelvi kompetenciához.

Huszár Ágnes

Peter Sherwood
A Concise Introduction 
to Hungarian
School of Slavonic and East 
European Studies, University of 
London, 1996. 139 p.

A Nemzetközi Hungarológiai Központ 
1995. augusztusi lektori konferenciáján egy 
szegedi kollégám, aki épp Hollandiában volt 
magyar lektor, azt találta kérdezni tőlem, 
hogy miért nincs még mindig egyetlen hasz
nálható tankönyvünk sem, amiből angolaj- 
kúakat vagy az angolt közvetítő nyelvként 
használókat magyarra lehetne tanítani. Kol
légám el volt keseredve, hangjából tehetet
lenség és indulat érződött. „Nem volt ez 
másként 1978-81-ben sem, amikor én vol
tam Amerikában magyar lektor - válaszol-
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tam -, amíg hozzáértő, áldozatos tanárok 
ilyen könyvet nem írnak, nem is lesz.” Az 
itthonról kiküldött lektorok, általában ala
csony fizetésért, igen sokat dolgoznak. Taní
tanak, magyar kultúrát közvetítenek (ha 
módjuk van rá), s mivel nulláról kezdik 
munkájukat, de 2-3 év múltán be is fejezik, 
tankönyveket nem írnak - ezt nem is lehet 
elvárni tőlük. A tankönyvtelenséget tehát 
maradandónak láttam. A magyar lektorok 
nem ír(hat)nak jó tankönyveket, a magyar 
állam pedig, ami állítólag fontosnak tartja 
nyelvünk és kultúránk külföldi terjesztését, 
eleddig egyetlen állami megrendeléssel sem 
sietett változtatni ezen a boldogtalan helyze
ten. Állami megrendelés nélkül nem várha
tó, hogy a legfontosabb világnyelvet beszélő 
külföldiek, ha magyarul akarnak tanulni, ne
kik szóló, korszerű, élvezetes könyvekből 
tanulhassanak.

Ez a reménytelen helyzet 1996-ban meg
változott: megszületett egy könyv London
ban, amiből angolajkúaknak lehet a magyar 
nyelvtant tanítani. A szerző, Peter Sher
wood, nem állami megrendelésre (pláne 
nem a magyaréra), hanem szakmai önbecsü
lésből írta. Évtizedek óta tanít magyart a 
londoni egyetemen, tanítványai között tud
hat sok-sok „egyszerű” diákot épp úgy, mint 
a British Library kelet-európai részlegének 
mai vezetőjét, vagy néhány Pestre küldött 
nagykövetet.

A könyv bevezetőből (Introduction, pp. 
1-14), 20 leckéből (Lessons 1-20, pp. 
15-104) és a gyakorlatok megoldásaiból 
(Answer Sheets, pp. 105-139) áll. A beve
zetőben Sherwood kijelenti: azért koncent
rál a nyelvtanra, mert a magyart idegen 
nyelvként tanulóknak nem áll rendelkezésé
re olyan könyv, ami a nyelvtant átfogóan 
tárgyalná. A 20 lecke célja annak a tudniva
lónak a bemutatása, amely szótárakban nem 
lelhető fel. A könyv megtanulása után - ígéri 
a szerző - a diák egy középszótár használa
tával képessé válik arra, hogy elolvasson 
mai magyar novellákat vagy újságcikkeket.

Sherwood tehát pedagógiai nyelvtant írt, 
olyan könyvet, amelyben a magyar nyelvtan

bemutatása egyetlen célt szolgál, azt, hogy a 
tanulók megtanulhassanak magyarul. A 
nyelvtan különféle részeinek tárgyalásakor 
mindig az angol anyanyelvű tanuló igényeit 
tartja szem előtt, s a különösen nehéz részek
nél, jó tanárhoz illően, azt is megmondja, 
miért fontos ezt vagy azt megtanulni. Példá
ul a magánhangzó-harmónia (illeszkedés) 
kapcsán arra bíztatja a diákot, hogy különös 
gonddal memorizálja az alszabályokat is, 
mert ezek később nagyon jól fognak kama
tozni (1).

Ahhoz, hogy a tanuló megállapíthassa, 
melyik harmónia-csoportba tartozik (milyen 
hangrendű) egy szó, a következő 5 szabályt 
kell alkalmaznia (11):

1) Nézze meg a szótári címszó utolsó 
magánhangzóját.

2) Ha ez a hang a/á/o/ó/u/ú, akkor a szó 
hátul képzett (mély hangrendű).

3) Más esetekben a szó elöl képzett (ma
gas hangrendű).

4) Ha azonban az utolsó magánhangzó z, 
í vagy é, ezeket figyelmen kívül kell hagyni 
és az előttük levő hangot kell számításba 
venni, illetve szükség esetén tovább haladni 
balra mindaddig, amíg a 2) vagy 3) szabály 
nem alkalmazható. Például: boríték ’enve
lope’: ? borít_k ? bor_t _k, és most az o 
eldönti, hogy a szó hátul képzett.

5) Ha így jobbról balra haladunk, s nem 
marad már magánhangzó, akkor a szó elöl 
képzett. Vannak azonban fontos kivételek, 
főleg egy szótagú, z-t vagy z'-t tartalmazó 
szavak, amelyek hátul képzettek (tehát hátul 
képzett toldalékokat kapnak), ezek a szavak 
listájában külön meg vannak jelölve, pl. ír 
(BV) [értsd: back vowel word], de a szék 
után nincs jelölés, az tehát az elöl képzett 
csoportba tartozik.

A váltakozó toldalékokat görög betűk 
jelölik a könyvben: a kétalakúakat alfa (pl. 
gyerek-BaN, koc si-BaN) vagy delta (pl. ta- 
nul-8NK, ül-ôNK), a háromalakúakat pedig 
béta (pl. tanul-ßK, beszél^K, ül-ßK).

A pedagógiai cél aztán végig következe
tesen érvényesül a könyvben. Például az -A- 
ra vagy -E-re végződő szavakról nemcsak
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azt írja a szerző, hogy ezek a magánhangzók 
toldalék előtt „meghosszabbodnak” (ORa: 
óra: órák/órát/órákat, KÖRTa: körte: kör- 
ték/körtét/körtéket), hanem külön felhívja a 
figyelmet arra is, hogy ez az alfa-jelölés 
megakadályozhatja a harmónia csoport 
meghatározását, ezért az ilyen esetekben zá
rójelben feltünteti a harmónia csoportot is, 
pl. Béla (B V): Béla: Bélát (25). Az igekötők 
és az aspektus bemutatásakor (41) az igekö- 
tős igéket potenciálisan lefilmezhető ese
ményt jelölőként jellemzi, pl. Bemegyek a 
városba Tm going into town’ (a trip with 
phases; a film), de az igekötő nélkülieket 
leíró, lefényképezhető eseményt jelölőként: 
Megyek a városba ’I’m on my way into 
town, I’m townbound’ (a photo). Néha még 
gyakorisági megjegyzést is találunk egy-egy 
szerkezet kapcsán: Sherwood úgy véli, a 
célhatározói mondatot bevezető hogy ritkáb
ban törlődik, mint a többi: Azt hitte, (hogy) 
nem kerül sokba., de Azt akarta, hogy men
jünk. (81) Ezzel az én intuícióm is megegye
zik, de hogy valójában helyes-e ez a megér
zés, azt csak akkor fogjuk megtudni, ha lesz 
már olyan magyar korpusz, amelyen ez kér
dés megvizsgálható.

Az egyes leckék azonos felépítésűek: 
mindegyikben nyelvtan, gyakorlatok és 
ezek megoldásai találhatók. Párbeszédek és 
szövegek is szerepelnek, s a szavak szükség 
esetén morfológiailag elemzett formában 
kerülnek a diák szeme elé, pl. OLVAS-j-ak » 
olvas-s-ak, olvas-s(-ál), olvas(-s-a)d (79).

Noha a könyv bevallott célja a nyelvtani 
struktúrák átfogó bemutatása, Sherwood 
időnként „engedményeket tesz” a kommu
nikatív nyelvtanításnak is. Például a 18. lec
ke a feltételes módot tárgyalja, de a hozzá 
tartozó fordítási feladatban a kérések külön
féle formáit gyakoroltatja: Kinyitnád az ab
lakot?, Kérlek (szépen), nyisd ki az ablakot!, 
Légy (oly(an)) szíves, nyisd ki az ablakot!, 
Lenne olyan szíves, kinyitná az ablakot? stb. 
(87).

Sherwood nyelvtana rendkívüli ökonó
miával van megírva, néha az alkalmazott 
rövidítések, jelek megértése kisebb kutató

munkát igényel. Például a 79. lapon levő DA 
rövidítést első olvasásra nem értettem, de 
visszalapozva a lecke elejére rájöttem, hogy 
a The mood of directed action-t, vagyis a 
felszólító és kötőmódot rövidíti. Az ilyen 
apró bosszúságok, vagy az alig előforduló 
sajtóhibák azonban alig vonnak le valamit a 
könyv értékeiből. A tömör nyelvtant némi 
humor is oldja, például egy Bar Kochba 
játék (28), vagy Örkény A megváltó című 
egypercese.

Azzal, hogy közzétette saját nyelvtani 
jegyzeteit, Peter Sherwood nagy szolgálatot 
tett a magyart idegen nyelvként tanító taná
roknak. Könyvét a következő címen lehet 
megrendelni: Publications and Conferences 
Office, SSEES, Senate House, Malet Street, 
London WC1E 7HU, England.

Kontra Miklos

Renzo Titone
A többnyelvű és 
interkulturális nevelés 
megvalósításáért
JATEPress: Szeged, 2000. 154 p.

Olaszországban, a 80-as évek elejétől kez
dődően a nyelvdidaktika rohamos fejlődés
nek indult, mely annak a felismerésnek kö
szönhető, hogy az olasz mint idegen nyelv 
oktatása mind politikai, gazdasági, társadal
mi szinten egyre sürgetőbb igénnyé vált. 
Tudósok, nyelvészek vizsgálták és kutatják 
máig ennek a tudományterületnek a specifi
kumait; felmérések, esettanulmányok ké
szültek a nyelvelsajátítás folyamatára vonat
kozóan; konferenciákat rendeztek, az olasz 
mint idegen nyelv oktatásának témájában. 
Két olaszországi egyetem (Siena, Perugia) a 
külföldiek nyelvi képzését tűzte ki elsődle
ges feladatának. Az itáliai könyvpiacon is 
egyre több kiadvány - tanulmány, didaktikai 
kézikönyv - jelenik meg, mely mind az el
mélet, mind a gyakorlat oldaláról hozzájárul


