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Tolcsvai Nagy Gábor könyve jól alkal
mazható az egyetemi alapképzésben és a 
posztgraduális stúdiumokban, de olvas
mányként ajánlható a tárgykör iránt érdek
lőd értelmiségi nagyközönségnek is.

Huszár Ágnes

Drescher J. Attila és Herr Judit (szerk.)
Válogatás a XI. Magyar 
Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszus (Veszprém) 
nemzetiségi tárgyú 
előadásaiból
Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi 
Főiskolai Kara: Szekszárd, 2001. p.

A Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füze
tek című új sorozat első kötetét üdvözölhet
jük. Az indító, tematikus szám tartalmából 
fakadóan is felhívja magára a figyelmet, 
hiszen a nemzetiség-kutatás fontos kérdése
ivel foglalkozik. AIX. Alkalmazott Nyelvé
szeti Kongresszuson, Veszprémben elhang
zott nemzetiségi tárgyú előadásokból jelen
tet meg tizennégyet. A tizenötödik, a kötet
ben az első írás, Szépe György tollából, a 
fenti konferencián „Világnyelv - regionális 
nyelv és néhány egyéb nyelvpolitikai kér
dés” címmel rendezett kerekasztal-beszél- 
getés írásos összefoglalása. Szépe György 
annak a meggyőződésének ad hangot, hogy 
minden tanuló legalább két idegen nyelvet 
tanuljon, egy regionális nyelvet és egy glo
bális nyelvet, amely jelenleg az angol. Ma
gyarországon európai regionális nyelv a né
met. A tanulmányban pontokba szedve (aj
tói (o)-ig ismerhetjük meg a német nyelv 
magyarországi funkcióit. Értelmiségieknek 
ajánlott még egy harmadik nyelv is, ez lehet 
egy szomszédos ország nyelve. A latint pe
dig nem mint idegen nyelvet, hanem mint 
kulturális ismeretek hordozóját és mint a 
nyelvi képzés alappillérét szükséges elsajá
títani.

A következőkben rátérek az egyes írá
sok bemutatására.

Blaschtik Éva (Corvina Könyvkiadó) 
esettanulmánya egy korai kétnyelvű gyer
mek nyelvi és kognitív fejlődését mutatja 
be. Leírja kudarcát német-magyar kéttan- 
nyelvű iskolában, majd kibontakozását an
gol emelt szintű osztályban.

Borbély Anna a magyarországi románok 
közösségében végzett szociolingvisztikai 
vizsgálatának eredményét mutatja be. A 
kódváltás gyakoriságát megfigyelve, pozi
tív összefüggést talált a nyelvcsere folyama
tának előrehaladtával.

Beatrix Daul (Németország) azokat a 
problémákat veszi sorra, amelyek abból 
adódnak, hogy a nemzetiségi általános isko
lák alsó tagozatában egyes tantárgyakat né
metül oktatnak. Nehézséget okoz a gyerme
kek teljesen különböző nyelvi felkészültsé
ge, a jó tankönyvek hiánya és a tanárok 
képzetlensége. Megállapítja, hogy űr tátong 
a feltételek és az elérendő cél között.

Drescher J. Attila - kötet egyik szerkesz
tője - szerint Magyarország lakossága nyel
vi szempontból még nincs kellőképpen fel
készülve az Európai Unióhoz való csatla
kozásra. Jelentős szerepet tulajdonít a 
szükséges fejlődés elindításában a nyelv
tanároknak és a nemzetiségi pedagógusok
nak, akiknek a képzésével összefüggő né
hány elvi és gyakorlati kérdést taglal.

Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván arról szá
mol be, hogyan őrzik a határainkon túl élő 
magyar írók anyanyelvűket, különválasztva 
a nyugati magyar írók és a kisebbségi írók 
helyzetét.

Gemer Zsuzsanna (PTE Német Nyelvé
szeti Tanszék) a magyarországi német csa
ládok gyermekeinek elsődleges nyelvi szo
cializálását vizsgálja. Az adatokat az anyák
kal a saját nyelvi biográfiájukról folytatott 
interjúk szolgáltatják. Hipotézise, hogy az 
oktatási forma kiválasztását a lehetőségek, 
azaz a német mint idegen nyelv vagy a né
met mint nemzetiségi nyelv közül részben a 
szülők etnikai hovatartozása, másrészt a sa-
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ját maguk és a gyermekük nyelvi szociali
zációja közötti párhuzam motiválja.

Görcsné Múzsái Viktória (Győr-Moson- 
Sopron Megyei Pedagógiai Intézet) tanul
mányában megvilágítja, hogyan válnak egy 
európai középiskolában a nemzeti nyelvek 
gyakorlatilag kisebbségi nyelvekké. Meg
tudhatjuk, hogy Bécsben három éve kísérle
ti jelleggel a régió országainak közös pro
jektumaként működő Európai Középiskolá
ban a különböző tantárgyakat angolul, né
metül vagy nemzeti nyelveken (cseh, ma
gyar, német, szlovák) oktatják. Kihívást je
lent a tantervkészítők számára a még eltérő 
oktatáspolitikai szemléletek egyeztetése, 
valamint - a nemzeti műveltség és identitás 
megőrzésével - a tanulók többnyelvű euró
pai polgárrá nevelése.

Gúti Erika (PTE Nyelvtudományi Tan
szék) Dél-Afrika nyelveiről szóló írásából 
megismerhetjük a fiatal Dél-Afrikai Köztár
saság nyelvpolitikáját, az afrikánsz és az 
angol nyelv várható jövőbeli szerepét, vala
mint a tizenegy nyelvi csoportból érkező 
tanulók oktatásának nehézségeit.

Herr Judit - kötet másik szerkesztője - 
a még érvényben levő és a már a NAT (Nem
zeti Alaptanterv) hatására bevezetett nem
zetiségi oktatási formák kusza sokszínűsé
gét tárja elénk a nyelvi-jogi keretfeltételek 
tükrében. A német nemzetiségi oktatás fel
tételeinek hiányát alapvetően abban látja, 
hogy nincsenek olyan német nyelvű szak
tantárgyi tankönyvek, amelyek megfelelné
nek a magyarországi követelményeknek, il
letve hiányoznak a teljes körűen, nyelvileg 
és szakmódszertanilag is képzett szaktaná
rok, akik a szakképzettségüknek megfelelő 
tárgyat tanítják.

Kollár Andrea (Szegedi Tudomány
egyetem, Olasz Tanszék) az itáliai kisebb
ség nyelvi-nyelvhasználati jogainak leg
újabb változását, az 1999-ben elfogadott, a 
kisebbségek védelméről szóló törvényt mu
tatja be történelmi háttérismeretekkel kiegé
szítve. Ez a törvény nem módosítja a külön
leges státuszú tartományokra (mint pl. Dél- 
Tirol) vonatkozó, államközi egyezményen

alapuló korábbi szabályozást, hanem továb
bi, ezideig rendezetlen státuszú kisebbsé
geknek ad kollektív jogokat, és egyben biz
tosítja a szükséges állami forrásokat.

Koósz Margit (PTE Bölcsészettudomá
nyi Kar, Idegennyelvi Lektorátus) a kéttan- 
nyelvű és nemzetiségi osztályokban vizs
gálja kérdőíves módszerrel a tanulók nyelv
választási motivációit. Feltételezi, hogy a 
14-15 éves gimnazisták nyelvválasztását 
nagy mértékben gyakorlati szempontok ve
zérlik, amit empirikus adatokkal is alátá
maszt.

Nádor Orsolya (Károli Gáspár Reformá
tus Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék) 
végigvezeti a XX. századon a magyarországi 
nemzetiségek nyelvi jogainak alakulását, a 
nyelvi és kulturális beolvadási folyamat okát 
keresve. A Magyarországon napjainkban 
megvalósuló nemzetiségi politikát alkalmas
nak tartja ezen folyamat feltartóztatására.

Nagy Szilvia (PTE Bölcsészettudomá
nyi Kar, Idegennyelvi Lektorátus) kérdőíves 
módszerrel vizsgálja szülők motivációját 
arra vonatkozóan, hogy miért döntenek gyer
mekeik kétnyelvű német-magyar iskolai 
szocializálása mellett. Az okokat elsősorban 
az iskola és a német nyelv presztízsében véli 
felfedezni.

Sticklné Rábai Márta (Illyés Gyula Gim
názium, Dombóvár) a német mint nemzeti
ségi nyelv tanításának helyzetét a statiszti
kai adatok (a tanulói létszám) alapján pozi
tívnak értékeli. Hangsúlyozza, az iskolák 
arra kényszerültek, hogy a nyelv-átörökítés
ben átvállalják a családok szerepét.

A legújabb kutatási eredményeket be
mutató kötetet mindazok számára ajánlom, 
akik a kisebbségek nyelvhasználati szoká
sai, a kisebbségi nyelvek fennmaradásának 
esélye és az iskolák ebben betöltött szerepe 
iránt érdeklődnek.

Örvendetes, hogy ez a sorozat épp Szek- 
szárdon indult meg; ez város és főiskolai 
kara a magyarországi német és nemcsak 
német nemzetiségi kutatások egyik bázisá
nak látszik.

Reder Anna


