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A szerző Val Bregaglia (a svéci Graubüm- 
den kantonban levő) község lakosainak 
nyelvhasználatát mutatja be. Bregaglia lako
sainak nagy része kétnyelvű (bregagliai és 
svájci német). Mivel azonban földrajzilag 
érintkezik az olasz nyelvi területtel, szüksé
gük van az olasznak mint hivatalos nyelvnek 
az ismeretére is. A családi kommunikáció
ban a bregagliaiak egymás között néha 
átváltanak olaszra vagy németre. Ha egy 
német nyelvűvel társalognak, a bregagliai is 
nagyrészt a svájci németet használja. Az 
írott nyelvben két típus figyelhető meg. Az 
egyik a kézművesség, turizmus területén, 
ahol a németet előnybe részesítik üzleti 
megfontolásból (Schuhe und Reperaturen, 
Metzgerei stb.). A másik típus viszont az 
olaszt részesíti előnybe (pl. átjelzések).

A bregagliai dialektust minden ott szü
letett és ottani lakos beszéli. Használatos 
mind a családi, mind a hivatalos szférában, 
politikai gyűléseken stb. A második helyet 
a svájci német foglalja el. Ezt a németekkel 
való kommunikáció során sajátítják el. Har
madikként pedig az olasz nyelv említendő, 
melyet a nem svájci német anyanyelvűekkel 
való kommunikációban használnak.

Nyelvtörténeti áttekintés után a szerző 
külön fejezetet szentel a Bregagliában be
szélt olasz nyelvnek. Az utóbbi harminc év
ben olyannyira megnőtt az olasz jelentősé
ge, hogy ma már inkább beszélhetünk bre
gagliai háromnyelvűségről. Ez az olasz 
azonban nem azonos sem a lombard, sem 
pedig a Ticino kantonban beszélt nyelvvel. 
A fonológiai jegyeken túl (mint pl. az r erős 
uvuláris ejtése) morfológiai, szintaktikai és 
lexikai jellegzetességeket hordoz. Ez utób
bira bizonyíték a manolavoro (lavoro ma
nuale), e così avanti (di seguito), sovras
tala (municipio), rimarca (osservazione). 
A manolavoro és az e così avanti esetében

érezhető a német nyelv hatása (Handarbeit, 
und so weiter). A német nyelv jelenlétét 
további példák igazolják, ezek közül kie
melném a következőket (dialektus/né- 
met/standard olasz sorrendjében): apricose, 
Aprikose, albicocca; bärli, Bär, orsac
chiotto; narr, Narr, matto; rucsac, Ruck
sack, zaino.

Az óvoda s az általános iskola ad lehe
tőséget az olasz nyelv elsajátítására. Az óvo
dában olasz tanítók dolgoznak, mely hát
rány a bregagliai dialektusra nézve, előny az 
italianizálódás folyamatára. A standard 
olasz nyelvvel szemben a gyerekeknél olyan 
jellegzetességeket észlelt a szerző, mint: ro
konnevek előtt határozott névelő használata 
(il mio nonno), határozott névelő tulajdon
név előtt (VAntonio), vagy agli határozatlan 
személyes névmás használata nőnemre (gli 
chiede /a LeU).

A helyi nyelv életképességének igazi 
mértéke az Bregagliában letelepültek nyelvi 
integrációja. A bevándorló munkások első 
generációja ugyan teljességében megtartot
ta saját nyelvét, s csak különleges esetekben 
sajátította el az olasz vagy a bregagliai nyel
vet. Gyermekeik azonban a helyi iskolában 
kétnyelvűtekké váltak, s nagy részük beszéli 
a bregagliai dialektust. Interjúalanyok sora 
számol be egyéni tapasztalatairól, ezzel alá
támasztván a jelenséget.

A Maloja és Bregaglia közti összevetést 
követi egy felmérés elemzése. A felmérés 
olasz nyelvű kötetlen beszélgetés formájá
ban zajlott, öt témakörben: identitás érzése; 
nyelvek Bregagliában; kulturális modellek; 
iskola és munka, gazdaság; a jövő kérdése.

Az identitás érzését a dialektus, a családi 
környezet s maga a természeti környezet 
határozza meg. A dialektus funkciójának 
kérdésében egyetértenek a megkérdezettek: 
a felnőttek számára a szóbeli kommuniká
ció eszköze a dialektus, amely jelzi mássá
gukat a többi területtől.

A svájci német tekintetében hagyatkoz
zunk most egy gimnazista véleményére. 
Olyan iskolába jár, ahol majdnem mindenki 
német nyelvű. Társaival svájci németül be-
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szél. Vannak ugyan olasz órák, de ólcet ez 
kevésbé érdekli. Hozzászoktak, hogy néme
tül beszélnek velük. Tény, hogy nem tekint
hető' az olasz nélkülözhetetlen nyelvnek a 
bregagliai dialektus és a német jelenléte 
miatt, azonban annyi változás történt, hogy 
az oktatás során nőtt az olasz nyelvi kom
petencia. A társadalmi-gazdasági változá
sok során pedig a nyelvek helyzete is vál
tozni fog, így teret adva valószínűleg nem
csak az olasznak, hanem az angolnak is.

Meghatározó tényező az ingázó munká
sok nagy száma. A bregagliaiak nagy része 
a kanton egyéb régióiban, vagy más kanton
ban dolgozik. A bregagliaiaknak kötelezően 
ki kellett dolgozni egy gazdasági tervet, 
mely megfékezi az elnéptelenedést, s mun
kahelyeket biztosít. Azonban a hetvenes 
évekig tartó kritikus időszak után is pesszi
misták a lakók.

Sandro Bianconi tanulmányában meg
próbálja felmérni, veszélyeztetve van-e az 
olasz nyelv a német által a Bregaglia-völgy
ben. A kb. 1700 lakos gazdasági függősége 
a svájci német gazdaságtól nem kérdéses. 
Olaszországgal való kapcsolata inkább csak 
a történelmi hagyományokra épül. Nemzeti 
szinten azonban az alkotmány védi a kisebb
ségi nyelveket, s támogatja azok előmozdí
tását. Bianconi abban bízik, hogy könyvével 
hozzájárul ahhoz, hogy mindenki számára 
megvilágosodjon egy nyelvi-kulturális poli
tika szükségessége, mely az olasz nyelvet is 
életben tartja.

Az olvasó pedig betekintést nyerhet egy, 
az olasz Svájchoz tartozó völgy nyelvi sok
színűségébe, ahol - az interjúk alapján - 
nem elkülönített szektorai vannak a bre
gagliai dialektus, a svájci német és az olasz 
nyelv használatának. A számtalan interjúval 
betekintést nyújt a hétköznapi ember életé
be, s lehetővé teszi, hogy beleéljük magun
kat az ott élők problémáiba, a többnyelvű
ség mindennapjaiba.

Szóka Bernadett

Kurtán Zsuzsa
Idegen nyelvi tantervek
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
2001.204 p.

A Nyelvpedagógia sorozatban megjelent 
könyv új szemléletet tükröz. Az interdisz
ciplináris megközelítés, az elmélet és a gya
korlat közötti összefüggések feltárása az ed
digiektől eltérő, korszerűbb megvilágításba 
helyezi ezt a területet. Kurtán Zsuzsa köny
ve a döntések hierarchiáját, a tantervkészí
tés mozzanatait, a visszacsatolás lehetséges 
pontjait, módjait, a kész produktum sajátos
ságait tárja fel olvasói előtt. Mindezt törté
nelmi keretbe helyezi, nemzetközi kutatá
sok eredményeivel támasztja alá és egyben 
kitekint a jövő felé is.

Az előszó után a könyv tíz fejezetre ta
golódik, melyek mindegyike a témakörök 
felsorolásával indul és összefoglalással, az 
anyag gyakorlati feldolgozását segítő kér
désekkel, feladatokkal, valamint ajánlott 
irodalommal végződik. A mű logikája és a 
kutatási szempontok az egymásra épülő fe
jezeteknek köszönhetően egyszerűen átlát- 
hatóak, követhetőek. A tizedik fejezet után 
fogalomtár található, majd ezt követi egy 
terjedelmes bibliográfia.

A tankönyv a tantervelmélet általános 
kérdéseivel indul, meghatározza a tanterv 
fogalmát, leírja a különböző tantervtípuso
kat és számos tantervelméleti modellt mutat 
be. Az irányzatok ismertetése történelmi át
tekintés, amely a XIX. századtól napjainkig 
számba veszi a tantervmodellek főbb jel
lemzőit. A XX. század végének globális 
kérdései, valamint a kognitív tudományok 
és a tanulásfogalom árnyaltabb megfogal
mazása új perspektívába helyezi a tanterv
készítést.

Mivel a tantervek döntési folyamat ered
ményeként jönnek létre, lényeges a második 
fejezetben részletezett döntési szintek, 
résztvevők és dokumentumok ismerete. Az 
oktatáspolitikai szempontok országonként 
változnak ugyan, de bizonyos általános kér-


