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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-
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mányt sem; az egész szöveg érdemes arra, 
hogy a nyelvvel foglalkozók, valamint a jo
gászok és politikusok megismerjék; ez a do
kumentum a nemzeti kisebbségek nyelvi jo
gainak szempontjából különösen fontosnak 
látszik. - A kötetben a négy eredeti nyelvű - 
angol/francia/katalán/spanyol - dokumen
tumnak a Gálfalvi Zsolt által készített fordí
tása olvasható (kisebb igazításokkal): Nyel
vünk és Kultúránk, vol. 94/95, pp. 140-151 
(1996).

A következő két dokumentumot az Eu
rópai Biztonsági és Együttműködési Szerve
zet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosá
nak a felkérésére készítette egy nemzetközi 
szakértőcsoport. Jelenleg ez a két ajánlás 
szolgál a kontinens nyelvi és etnikai konflik
tusai megelőzésének iránymutatójaként. 
(Mindkét dokumentumot Lengyel Zsolt és 
Navracsics Judit fordította magyarra; a má
sodik itt jelenik meg először. A dokumentu
mokat az EBESZ több nyelven is kiadta; így 
magyarul is.)

„A nemzeti kisebbségek oktatási jogai. 
Hágai ajánlások és értelmező megjegyzé
sek” (pp. 13-27); ezen belül: Szépe György 
„Előszó a magyar fordításhoz” (pp. 13-15). 
- Az ajánlásokban azok a témák olvashatók, 
amelyek - az EBESZ tapasztalatai szerint - 
konfliktusát okozhatnak; az értelmezések 
pedig visszacsatolják ezeket a témákat a 
(nemzetközi) jogi egyezmények kontextu
sába. A németalföldi Hágában elfogadott 
ajánlások témái a következők: a nemzetközi 
jogi dokumentumok szelleme; a szükséges 
intézkedések és erőforrások; a decentralizá
ció és az államok részvétele; a köz- és ma
gánintézmények; alap- és középfokú ki
sebbségi oktatás; a szakoktatás; a kisebbségi 
nyelvű felsőoktatás (ezt mintha a kolozsvári 
magyar egyetemre szabták volna); valamint 
a tanterv-fejlesztés. A témák egy része elég
gé szokatlan egy nemzetközi jogi ajánlás
sorban; ebből is látszik, hogy a nemzeti nyel
vi kisebbségek jogainak létezik egy nagyon 
fontos technikai szintje, amely messze túl
haladja a szokásos politikai-jogi diskurzus 
határait.

„A nemzeti kisebbségek nyelvi jogai. 
Oslói ajánlások és értelmező megjegyzések” 
(pp. 151-173). - A norvégiai Oslóban elfo
gadott ajánlások az iskolán kívüli nyelv
használat következő területére terjesztik ki 
az ajánlásokat: a névhasználat; vallás; kö
zösségi élet és nem kormányzati szerveze
tek; média; gazdasági élet; adminisztratív 
hatóságok és közszolgáltatás; független or
szágos intézmények; a bíróságok; a szabad
ságtól való megfosztás. Ne feledjük, hogy ez 
a figyelemre méltó tematika a nemzeti ki
sebbségek nyelvi emberi jogaira vonatko
zik.

Klasszikus írások magyar fordításaiból 
szintén hármat tartalmaz a kötet.

Töve Skutnabb-Kangas: „Nyelv, oktatás 
és a kisebbségek” (pp. 45-117). - A nyelvi 
emberi jogok kiemelkedő kutatójának ezt a 
művét a Teleki László Alapítvány önálló 
könyvként kiadta 1997-ben (91 p.) ebbe a 
segédkönyvbe történő beiktatását az indo
kolja, hogy a kis könyv pillanatok alatt elfo
gyott. A finnországi svéd származású pro
fesszor asszony szisztematikus összefogla
lását adja az egész témakörnek (lásd Gold- 
mann Leonóra ismertetetését, Modern 
Nyelvoktatás vol. 4., nr. 1., pp. 72-73).

A következő két - később keletkezett - 
írás kiegészíti az előző, szinte teljes panorá
mát.

Francisco Gomes de Matos: „A tanulók 
és tanárok jogai” (pp. 1-12). - Az ismert 
brazíliai alkalmazott nyelvész elindítója és 
szervezője volt a nyelvi jogok kidolgozási 
folyamatának. Ezen kiváló tanulmányát 
ehelyütt részletesen nem kell bemutatni, mi
vel a Modern Nyelv oktatásban jelent meg: 
vol. 3, nr. 4, pp. 3-13 (1997); a magyar 
fordítás Borvölgyi Katalin munkája.

François Grosjean: „A siket gyermekjo
ga a kétnyelvűvé váláshoz” (pp. 174-178). 
- Hasonló a helyzet a kiváló svájci francia 
pszicho-lingvista írásával: Modern Nyelvok
tatás. vol. 4, nr. 4, pp. 5-8 (1999); a fordítás 
Lengyel Zsolt és Navracsics Judit munkája.

A magyar szerzők írásai közül az első két 
tétel Szépe György egy-egy idevágó írásá-
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nak újraközlése. A pécsi nyelvész két írása 
jól kiegészíti egymást. Az első az általános 
nyelvpolitika/nyelvi emberi jogok témakö
rébe tartozik; a második folytatja az elsőt, de 
emellett külön kifejti a (magyar) anyanyelv
vel kapcsolatos emberi jogokat. A viszony
lag friss két írás jól hozzáférhető, ezért nem 
kommentálom őket. - Szépe György: „A 
nyelvi jogok a nyelvész szemével” (pp. 
118-131). A javított szöveg a Lengyel Zsolt 
és társai Szocio-lingvisztika Ó-tc (Budapest, 
Pécs, Veszprém, 1996) című tankönyvének 
egyik fejezete: némileg rövidebb változata 
megjelent a VígíZíóban az 1996. évi 7. szám
ban, pp. 501-507. - Szépe György: „Az 
anyanyelv-használat, mint emberi jog” (pp. 
132-150). Ez pedig eredetileg a Nyelvünk és 
Kultúránk című periodikában jelent meg: 
vol. 94-95, pp. 101-117 (1996).

A harmadik magyar írás szerzője Nádasi 
Edit, címe „Nemzetiségi jogok alkalmazása 
a magyarországi német kisebbség oktatásá
ban” (pp. 179-200). A szerző (a Veszprémi 
Egyetem oktatója) ezt a tanulmányt ezen 
kötet számára készítette, ezért részleteseb
ben írok róla. írásában a szerző azt vizsgálja, 
hogy az 1993. évi LXXVII. törvény (a nem
zeti és etnikai kisebbségek jogairól) milyen 
nyelvi, művelődési és oktatási jogokat biz
tosít a magyarországi németajkúak számára, 
és ezek mennyiben valósultak meg a min
dennapok gyakorlatában. Rövid történeti át
tekintés után rátér a magyarországi német 
nemzeti kisebbség jelenlegi nyelvhasznála
tának kérdéseire. Megállapítja, hogy három 
kommunikációs eszköz játszik benne szere
pet: a helyi német nyelvjárások, a német 
irodalmi nyelv és a magyar nyelv (annak is 
több változata). Leszögezi, hogy a német 
kisebbség oktatása és művelődése - a sta
tisztikát tekintve - biztosítva van az óvodá
tól az egyetemig. A vonatkozó törvényes 
előírásokat szembesíti a gyakorlatban való 
érvényesülésükkel. Ennek alapján megálla
pítja, hogy feléledtek azok az önszerveződő, 
a megvalósítás módjait kereső törekvések, 
amelyek az identitástudat erősödését ered
ményezik, és segítik a kisebbségeket abban,

hogy helyüket megtalálják az egész társada
lomban.

Mindent összevéve elmondhatom, hogy 
ennek a hasznos gyűjteménynek az elolva
sása minden nyelvvel foglalkozó szakember 
számára ajánlható. Lassanként eljön annak 
az ideje, hogy az emberi jogok és ezen belül 
az emberi nyelvi jogok az értelmiségi mű
veltség nélkülözhetetlen részei legyenek.

ÚzÉva

Lendvai Endre (szerk.)
Applied Russian Studies in 
Hungary
Krónika Kiadó: Pécs, 2000. 170 p.

A szerkesztő előszavában (pp. 3-4) írja, 
hogy ezt a kötetet a Papp Ferenc szerkeszté
sében megjelent Contrastive Studies: Hun
garian-Russian (Akadémiai Kiadó: Buda
pest, 1984) című tanulmány  gyűjtemény je
lenkori folytatásának tekinti. A kötetben 
szereplő 11 (8 orosz és 3 angol nyelvű) 
tanulmányban a magyarországi orosz alkal
mazott nyelvészet főbb kutatási területei és 
eredményei tárulnak elénk. Az orosz nyelv 
presztízse az utóbbi évtizedben nagy mér
tékben csökkent; ez a kötet azt demonstrálja, 
hogy a magyarországi russzisták ebben a 
helyzetben össze tudtak fogni eredményeik 
bemutatásában és terjesztésében. - A tanul
mányokat tematikai csoportonként mutatom 
be; a következőkben az egyes írások címét 
saját magyar fordításomban adom meg; jel
zem a közlés nyelvét is.

A humán interakciók interkulturális jel
legére mutat rá Bakonyi István (Budapest/ 
Győr) orosz nyelvű cikke: „Kultúrakutatás 
és üzleti kommunikáció a századfordulón” 
(pp. 5-13). A szakmai nyelvhasználat egyik 
legmarkánsabb és legfrekventáltabb válfa
ját, az orosz nyelvű üzleti kommunikációt 
vizsgálva rávilágít a kulturális háttérismere
tek jelentőségére. - A kulturális ismerkedés


