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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
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a nyelvelsajátítási folyamat hatékonyságá
nak fokozásához, a nyelvtanár munkájának 
eredményességéhez.

A nyelvdidaktika egyik kiváló kutatójá
nak, Renzo Titonénak a neve a hazai tudós
társadalom előtt nem ismeretlen. Titone, a 
Római La Sapienza Egyetem Pszichopeda- 
gógiai Tanszékének aktív vezetője, az Alkal
mazott Nyelvészet Olaszországi Központjá
nak igazgatója, megszámlálhatatlanul sok és 
igen jelentős tanulmány, kötet, tudományos 
folyóirat szerzője, szerkesztője. Többek kö
zött a nyelvdidaktika legfontosabb kutatási 
területeivel foglalkozik, a didaktikai mód
szerek kritikai vizsgálatát, illetve új utak, 
lehetőségek kidolgozását keresi, s minden
hol visszatérő javaslatként fogalmazza meg, 
hogy a nyelvoktatásban hangsúlyozni kell a 
kulturális ismereteket és az eltérő kultúrák 
közötti kapcsolatokat. Felvázolja a mai Eu
rópa többnyelvű és interkulturális képét, s 
szerinte a nyelvi nevelésnek is alkalmazkod
nia kell ezekhez a körülményekhez.

Ezt a gondolatmenetet követi az a tanul
mánykötet, mely nemrégiben magyar fordí
tásban is megjelent. Igen szerencsés válasz
tás volt a szerkesztőtől (Farkas Mária), hogy 
Titonénak éppen ezt a könyvét fordították le, 
és adták ki magyar nyelven, hiszen a „kötet
ben megjelent tanulmányok az európai és 
interkontinentális folyamat legjellemzőbb 
tendenciáit kívánják bemutatni és dokumen
tálni.”

A könyv hét fejezetbe rendezve olyan 
tanulmányokat közöl, melyek konferencia
előadásként már elhangoztak, avagy olasz és 
külföldi folyóiratokban, cikk formájában 
már megjelentek. Az első fejezet „A nyelvi 
sokféleség Európában és a többnyelvű okta
tás” címet viseli, mely az 1996-os, hasonló 
elnevezésű amszterdami konferencia vezér
motívumait idézi fel, programját, javaslatait, 
célkitűzéseit ismerteti. A többnyelvű Európa 
nem nézheti tétlenül a nemzeti nyelvek és a 
helyi etnikumok nyelvének térvesztését, az 
angol-amerikai nyelv és kultúra egyre na
gyobb mértékű hegemóniáját. A nemcsak 
nyelvi örökségünket, de történelmi, kulturá

lis tradícióinkat is fenyegető tendenciák el
len egységes és hatékony nevelési progra
mokkal léphetünk fel, amiben a két vagy 
több nyelv oktatásának és a kulturális neve
lésnek kulcsfontosságú szerep jut.

A második fejezet a kétnyelvűség meg
határozására, leírására tesz kísérletet a szak
irodalomban fellelhető értelmezések és a 
kétnyelvűség különböző állapotainak tipo
lógiai leírása alapján. - A harmadik fejezet 
a kétnyelvű nevelés néhány aspektusát tárja 
fel: a második nyelv korai elsajátításának 
fejlődési szakaszait vizsgálja; a többnyelvű 
beszélő magasabb metakognitiv és meta- 
nyelvi szintjét állapítja meg az egynyelvű 
beszélővel szemben; illetve összegzi a leg
utóbbi kétnyelvűségre irányuló pszicholing- 
visztikai kutatások eredményeit. A pszicho- 
pedagógusok és a nyelvtanárok figyelmét 
kívánja felhívni azokra a lényeges következ
tetésekre, melyek az anyanyelv mellett a 
korai második nyelvi nevelés pozitív ered
ményeiből adódnak.

A negyedik részben a korai kétnyelvű 
oktatás olaszországi tapasztalatait összegzi, 
röviden áttekinti az óvodai és általános isko
lai idegennyelv-oktatás itáliai bevezetését, s 
a kísérleti programok eddig feldolgozott ku
tatási eredményeit vázolja fel. A könyvnek 
ez a szakasza különösen érdekes és hasznos 
lehet a nyelvtanár számára, mert a tanulmá
nyok konkrét esetek bemutatására is kitér
nek, s a levont tapasztalatokat, következteté
seket a nyelvoktatási gyakorlatban bárki si
kerrel hasznosíthatja. Önálló tanulmány 
foglalkozik az írás-olvasás szerepével a ko
rai kétnyelvű oktatásban, s a végén azt a 
meggyőződést sugallja, hogy a korai írás
olvasás mindenképpen pozitív hatással van 
a gyermek intellektuális fejlődésére és álta
lában a nyelvi nevelés eredményességére.

A következő nagyobb logikai egység a 
kétnyelvűség interdiszciplináris (szocio- 
lingvisztikai, pszicholingvisztikai, pszicho- 
pedagógiai) jellegét tárja fel egy kanadai 
esettanulmány bemutatásával, melynek 
mozgatórugója a kétnyelvű bemerítéses, az
az immerziós módszer. A módszer lényegét,
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a kísérleti program tipológiáját, megtervezé
sének lépéseit, a programban résztvevő taná
rok nyelvi és didaktikai képzését részletesen 
tárgyalja, s végül egy német-olasz immerzi- 
ós programra tesz javaslatot.

A hatodik fejezet azzal a napjainkban 
egyre inkább előtérbe kerülő kérdéssel fog
lalkozik, hogy a nyelvi nevelésnek többnek 
kell-e lennie „pusztán” lexikai elemek, szin
taktikai kapcsolatok stb. megtanításánál, 
vagy szükségszerű-e az adott nyelvet beszé
lő nép kultúrájával, szokásaival, társadalmi 
jellegzetességeivel megismerkedni. A vá
lasz - amennyiben komplex nyelvi fejlődés 
a célunk - egyértelműen igen. Nehezen kép
zelhető el például a lexikai ismeretek elsajá
títása anélkül, hogy reflektálnánk a szavak, 
kifejezések belső tartalmára. A számunkra 
idegen nép megismerése, civilizációjának, 
kultúrájának, irodalmának bemutatása pozi
tív irányba tereli mind nyelvtanulásunk mo
tivációit (mely bizonyítottan a nyelvelsajátí
tási folyamat egyik fontos tényezője), mind 
annak eredményességét. Más nemzet irodal
mi örökségének olvasása nemcsak szelle
münk gazdagodását eredményezi, de nyelvi 
kifejezőeszközeinkre is ösztönzőleg hat, 
magasabb rendű megnyilvánulásokra is ké
pessé tesz. Az irodalom újbóli beszivárgása, 
megjelenése a nyelvi órákon kívánatos len
ne, mert az irodalom „egy nép kulturális 
életének legfönségesebb szférája, nem vá
lasztható el a népet jellemző élet bemutatá
sának komplex egészétől.”

Végül a könyv utolsó fejezete az olasz
országi nyelvtanárképzés rövid történetét 
vázolja fel, amiből kitűnik, hogy a didaktikai 
elmélet, a különféle módszerek kritikai 
szemlélete már megvalósult, a gyakorlat te
rén azonban az itáliai nyelvdidaktikának ko
moly lemaradást kell behoznia a külföldi 
szakemberekhez és képzési programokhoz 
képest.

A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik a 
kétnyelvűség vizsgálatával foglalkoznak, 
akár pszicholingvisztikai, akár szocioling- 
visztikai megközelítésből, főleg azoknak a 
nyelvtanároknak, akik tanulóikat nem kizá

rólag nyelvi oktatásban kívánják részesíteni, 
hanem az idegen kultúra, civilizáció nyújtot
ta lehetőségeket kiaknázva egy interkulturá- 
lis, komplex nyelvi nevelésben látják a jö
vőt.

Kovács Judit

Csernusné Ortutay Katalin 
és Forintos Éva (szerk.)
Nyelvi jogok
Veszprémi Egyetemi Kiadó: 
Veszprém, 2000. 200 p.

Kevés időszerűbb társadalmi alkalmazott 
nyelvészeti témát találhatunk napjainkban a 
nyelvi jogoknál. A „Nyelv, politika, oktatás 
kiskönyvtár” sorozat 3. köteteként, Nyelvi 
jogok címen megjelent oktatási segédköny
vet a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kará
nak két oktatója szerkesztette; a sorozatszer
kesztő a fakultás dékánja, Lengyel Zsolt. A 
válogatás nagyrészt Szépe György profesz- 
szor munkája, aki a témát a veszprémi tanár
képzésben bevezette. A tanulmányok túl
nyomó többsége olyan másodközlés, ame
lyet egyetemi oktatás számára hasznosnak 
találtak Veszprémben és Pécsett. Az egyes 
írásokat nem sorrendben, hanem műfaji cso
portosításban mutatom be.

Nemzetközi dokumentumok magyar 
fordításaiból hármat tartalmaz a kötet.

A Barcelonában (1996. június 6-9) elfo
gadott „Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatko
zata” (pp. 28-44) a nyelvi jogok, elsősorban 
közösségi nyelvi jogok átfogó alapdoku
mentuma. Egy nemzetközi csapatnak sike
rült a katalán szociolingvisták koordinálásá
val olyan szöveget szerkesztenie, amelynek 
alapján az anyanyelv használatának elidege
níthetetlen joga elvileg bármely helyzetben 
biztosítható. Tudomásunk szerint ez a kiin
dulópontja egy ENSZ szintű egyetemes 
nyelvi chartának, amely elfogadásának 
hosszú folyamata már elkezdődött. Ugyan
úgy nem lehet kivonatolni, mint egy alkot-


