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A Nyelvek Európai Éve 2001 című rendez
vénysorozat záróeseményének, a Közép- 
Európa: egység és sokszínűség címmel ren
dezett tudományos konferenciának a szom
bathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Filoló
giai Intézete adott otthont. Pusztay János 
megnyitó beszédét, majd Gadányi Károly 
rektori köszöntőjét követően a rangos szak
mai rendezvényen a plenáris előadásokat 
követően 5 szekcióban folytatódott a mun
ka, a konferencia szempontjából releváns 
témakörökben: Nyelvi helyzet Európában; 
A Kárpát-medence nyelvi helyzete; Veszé
lyeztetett nyelvek és nyelvi tervezés; Nyelvi 
helyzet Olaszországban; valamint A nyelv
oktatás kérdései.

A plenáris előadások: Náray-Szabó Gá
bor előadásának gondolatai A Nyelvek Eu
rópai Évének legfontosabb céljai köré cso
portosultak: a nyelvi örökség védelme, az 
állampolgárok idegennyelv-tudásának ösz
tönzése, az egész életen át tartó nyelvtanulás 
támogatása stb. Ezt követően az európai 
„modellt” vázolta, majd az Európa Tanács
nak „A nyelvtanulás, nyelvoktatás, nyelvi 
értékelés közös európai referenciakerete” 
című alapművének magyar közoktatásra gya
korolt hatásait vizsgálta. Szépe György a 
nyelvpolitikák történetét kísérte végig Pan
nónia térségében az ókortól napjainkig. Is
mertette az európai szervezetek nyelvpoliti
káját, s azt, hogy ebben hol fog elhelyezked
ni az összmagyarság ügye. Két példamutató 
külföldi modellről is említést tett: a francia 
éveil linguistique-ről (=nyelvi felébresztés), 
valamint az ausztrál LOTE-ről ^Langua
ges Other Than English). Előbbi „változatos 

nyelvi cselekvések révén ébreszti fel a tanu
ló érdeklődését a nyelvi problematika és az 
idegen nyelvek iránt,” az utóbb említett 
ausztrál program keretében az ausztrál gye
rekek 12 éves koruktól két évig - féléven
kénti forgásban - négy nyelvvel ismerked
nek meg; ezek közül kettő közeli keleti nyelv, 
illetve az ausztrál bevándorlók nyelve. - 
Mart Rannut tallinni nyelvészprofesszor az 
észt nyelvpolitika periódusairól - pere
sztrojka és glasznoszty -, Észtország szuve
renitásának restaurációjáról beszélt; amíg 
Észtországban az 1992-es alkotmány elfo
gadása a nemzetépítés, az emberi jogok vé
delmének jegyében zajlott, az 1990-es évek 
végére a nyugati demokráciába való integ
ráció, valamint a gazdasági, közigazgatási 
és biztonságpolitikai kérdések kerültek elő
térbe a politikában.

Nyelvi helyzet Európában: Banczerow
ski Janusz összegző, több témát felölelő elő
adásában más egyéb mellett a kultúrökoló
giai és a globalizációs (=az angol terjedése 
paradigma) paradigmákat jellemezte; Ver
ses István az EU polgárainak nyelvi kompe
tenciáiról, valamint az EU polgárainak 
nyelvtudáshoz való hozzáállásáról számolt 
be a Special Eurobarometer adatainak fel
használásával, továbbá az EU akcióprog
ramjait tekintette át. Megerősítette, hogy a 
kis nemzetek sokkal inkább rá vannak szo
rulva az idegen nyelvek ismeretére, mint a 
versenyképes országok polgárai. Gúti Erika 
Hollandia idegennyelv-politikájának mo
dellértékű, koherens akcióprogramját is
mertette, amelynek hatóköre túllép az okta
táson, és cselekvési körébe vonja a gazdasá
gi és kereskedelmi szektort. A program ma
gyarországi adaptációja megfontolandó és 
ajánlott. Eliisa Pitkäsalo az 1987-ben Vaasá
ban beindított példaértékű, korai teljes bele
merítési program eredményiről számolt be. 
Hatására Finnországban további 20 tenger
parti településen működik sikeresen a prog
ram; érdekessége, hogy a diákok az idegen



KÖNYVSZEMLE 71

nyelvet is a belemerítési módszer alapelvei 
szerint tanulják. Hasonló program működik 
Kanadában és Katalóniában. Nemzetközi 
szinten 1993-ban alakult meg a nyelvi bele
merítési program intézete, két kihelyezett 
intézete Vaasában és Barcelonában műkö
dik. A rigai Daiga Baltaiskalna előadásában 
kiemelte, hogy Lettországban a geopolitikai 
és etnodemográfiai helyzet komplikáltsága 
egy hosszú távú, határozott nyelvpolitikai 
koncepció kidolgozását teszi szükségessé. 
Hangsúlyozta, hogy Lettország etnikai szer
kezete, az ismert történelmi tények, a gazda
ságban tapasztalható regionális különbsé
gek és migrációs folyamatok alapján kiraj
zolódó nyelvi helyzet és ezzel párhuzamo
san a nyelvi attitűd vizsgálata a XXI. század 
hajnalán elengedhetetlen. Jankovics Mária 
az Oroszországban is zajló demokratizáló
dási folyamat negatív nyelvi hatásait mutat
ta be, előadásában a sajtónyelvet elemezte. 
Több nyelvi példán keresztül érzékeltette, 
hogy a mai orosz sajtónyelv megértése le
galább alapszintű angolnyelv ismeretet elő
feltételez, ezért elengedhetetlen a szakszó
tárak, egyáltalán a szótárak anyagának mo
dernizálása és felülvizsgálata.

A Kárpát-medence nyelvi helyzete: A 
szekció sokrétűsége, az előadások sokszí
nűsége indokolja, hogy egy-egy előadásról 
rövidebben ejtsek szót. Kopasz Filoméla a 
magyarországi német kisebbség helyzetét 
mérlegelte az oktatásügyben, Márkus Éva a 
Buda környéki német nyelvjárásokról, Don- 
csev Toso a magyarországi bolgárok nyelv
szociológiái sajátosságairól beszélt. A pécsi 
Barics Ernő előadásában rámutatott arra, 
amennyiben a magyarországi horvátság kö
zösségként nem találja meg a megfelelő 
„túlélési” stratégiát, hallgatólagos asszimi
lációja továbbfolytatódik. Hasonlóan véle
kedett Koósz Margit is, aki a horvát nemze
tiségi oktatás jövőjét vázolta Pécsett. Mind
ketten egyetértettek abban, hogy a horvát
ság fennmaradása elsősorban attól függ, 
hogy nemzetiségi jogaikat mennyire tudják 
hathatósan érvényesíteni.

A médiát képviselő Kimpián Péter Sze

gedről, az 1980 júliusában indult román rá
diózásról beszélt, amelynek hazai közönsé
ge a 20-25 ezres román közösségből kerül 
ki. Szerkesztőségük nyelvi ismeretterjesz
tést is folytat, a magyarországi román értel
miségiek által létrehozott ún. Nyelvi Aka
démiával a háttérben. A pécsi Taragyia 
Györgyné a hazai horvát rádiózás nehézsé
geit vázolta: hiányzik az anyaország médiá
jával való partnerkapcsolat, a regionális 
horvát adó csak három megyében fogható 
(Baranya, Bács-Kiskun és Somogy) - pedig 
máshol is lenne rá igény; nincs kétnyelvű 
szótár az intézmények ekvivalenciájára, az 
eltérő államigazgatási, társadalmi beren
dezkedésből fakadó különbségekből adódó
an nehézséget okoz a szakfordítás, stb.

Homokné Uhrin Erzsébet a békéscsabai 
felnőttek szlovák nyelvtanulásának motivá
cióját vizsgálta. Megállapította, hogy mind 
az integrativ, mind az instrumentális moti
váció hat a szlovák nyelvet tanulóknál. A 
szombathelyi Vörös Ottó egyebek mellett a 
magyarországi kereskedelmi nyelvtörvény 
kapcsán kifejtette, hogy egy normálisan 
működő demokratikus államban nincs 
szükség nyelvtörvényre, hiszen az állam
nak nincs nyelve, csak az állampolgárnak. 
Az állam feladata az, hogy biztosítsa, hogy 
az állampolgár nyelvhasználatával érvénye
sülni tudjon.

A maribori Kolláth Anna a muravidéki 
magyar nyelvváltozatra vonatkozó nyelvi 
tervezésről szólt, aláhúzta, hogy a muravi
dékiek anyanyelvváltozata éppen olyan ér
tékű, mint az anyaországbeli. A lendvai 
Göncz László a magyar nyelv státusa és 
gyakorlati haszna közötti ellentmondásra 
mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy az adott 
jogi keret nem a tartalma, csupán feltétele 
lehet minden nyelv-, illetve tágabb értelem
ben kisebbségpolitikának. A gyakorlatban 
történő megvalósulás a kisebbség-többség 
viszonyrendszerében aszimmetrikus, hi
szen többnyire a kisebbség alkalmazkodik a 
többséghez, pl. a többnemzetiségű területe
ken általában csak a nemzeti kisebbség 
multikulturális. Ennek hatásaként általáno-
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san tapasztalható a magyar nyelv presztízs
vesztése, közömbösség a nyelv iránt, stb. 
Guttmann Miklós is csatlakozott az előtte 
szólókhoz; kifejtette, hogy a muravidéki 
magyar közösségek anyanyelvhasználatát 
erőteljesen jellemzi a nyelvjárásiasság, il
letve a nyelvi interferencia hatásaként nyelv- 
használatukban jelentkezik a szlovénizmus. 
Mindkét esetben nélkülözhetetlen megfele
lő pedagógiai magatartást tanúsítva a helyes 
nyelvi forma tudatosítása és a kétnyelvű ok
tatás támogatása.

A maribori Zinka Zorko a szlovén nyelv 
helyzetét elemezte, Csire Márta a Bécsi 
Egyetem Finnugor Intézetében magyarul ta
nulók nyelvi motivációját vizsgálta, Éva Er
zsébet pedig a Nyelvek Európai Évének 
programjait tekintette át, és azt üdvözölen
dő a nyíregyházi programsorozatot ismertet
te. Drescher J. Attila a veszprémi MANYE- 
kongresszus nemzetiségi tárgyú előadá
saiból készült kötetet mutatta be, ami a 
Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füze
tek első kiadása.

Veszélyeztetett nyelvek és nyelvi terve
zés: Pappné Farkas Klára a Velence Bizott
ság ajánlása nyomán a veszélyeztetett ki
sebbségekről rendezett budapesti konferen
cia (2001) jelentéseit és ajánlásait ismertet
te. Elizabeta Bemjak a magyarországi szlo
vén kisebbség nyelvi szempontjait tekintet
te át. Rámutatott, hogy szükség van a szlo
vén nyelv státusának újratervezésére, és 
korpusztervezésre is. Guttmann Miklóshoz 
hasonlóan kiemelte, hogy a nyelvi tervezés
ben is figyelembe kell venni a regionalizá- 
ciót, vagyis az egy régióban élő kisebbségek 
lemaradását kompenzáló oktatási formák 
kialakításakor a megfelelő szakirányokat 
össze kell (kellene!) hangolni a régió gazda
sági-társadalmi szükségleteivel. A határ
menti régiókban a szomszédos népek nyel
veinek oktatását is szem előtt kell tartani. 
Pusztay János a kis finnugor (uráli) népek 
nyelvi tervezéséről, a közös problémákról 
beszélt. Az oroszországi demokratizálódási 
folyamatok egyik eredménye a finnugor né
pek öntudatra ébredése. Az uráli népek jogi

státuszuk szerint különbözőek; státuszuk 
tükrözi, hogy nyelvük milyen fejlettségi 
szinten van, ami árulkodik arról is, hogy mi
lyen szinten funkcionál a nyelv. Alihoz, 
hogy a társadalmi-politikai szinten, anya
nyelvükön érvényesülni tudjanak, a kis 
finnugor népeknek meg kell kezdeni, illetve 
tovább kell folytatni a korpusztervezést. A 
korpusz tervezését azonban nehezíti, hogy 
az egységes irodalmi nyelv létrehozását te
kintve az uráli nyelvek némelyike megosz
tott, ezért a terminológiát két nyelvi válto
zatra kell kidolgozni. Az általa mondottakat 
alátámasztotta Margarita Kuznecova a mari 
nyelv mai helyzetéről tartott előadásában, 
illetve a karjalai Santeri Torvinen, aki a kar- 
jalaiak nyelvi helyzetét és perspektíváját la
tolgatta. A feladatok mellett Pusztay János 
felhívta a figyelmet, hogy a cél elérését hát
ráltathatja, illetve megakadályozhatja a po
litikai szándék megváltoztatása, a divide et 
impera továbbélése. A nyékvárkonyi Meny
hárt József a Dunaszerdahelyen működő 
GRAMMA Nyelvi Iroda tevékenységéről 
beszélt, amely 2002januárjától működik, és 
a nyelvi tervezési feladatok mellett fordítási 
feladatokat lát el.

Nyelvi helyzet Olaszországban: a szege
di Kollár Andrea és a pécsi Józsa Judit is hi
vatkozott az 1999. évi 482. számú kisebb
ségvédelmi törvényre, amellyel bár az olasz 
parlament célja az egységes szabályozás 
megteremtése volt, azonban megnyugtató 
megoldást ez a törvény sem jelent/jelentett, 
mivel csak az ún. történelmi kisebbségek 
védelmével foglalkozik, és hatálya nem ter
jed ki az ún. elsődleges dialektusokra - ame
lyek a vulgáris latin önálló fejlődése útján 
kialakult változatok -, holott az EU és az 
UNESCO dokumentumok ez utóbbiakat re
gionális nyelvként említik: ellenben Olasz
országban semmilyen hivatalos elismerés
ben nem részesülnek. Ezen túl Józsa Judit 
foglalkozott a kisebbségi nyelvek állapotá
val, a nyelvi hovatartozás kérdésével is. Sa
lamon Észter a friuli és szárd nyelv kapcsán 
- melyeket a fent említett törvény elfogadá
sáig dialektusként, ma nyelvi kisebbségként
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tartanak számon -, az utóbbi esetében a 
sztenderdizáció szükségességéről szólt, a 
friuli esetében a standard elterjesztéséről az 
oktatásban. Antonio Donato Sciacovelli „Az 
olasz mint világnyelv: nyolc évszázad inga
dozás centrum és periféria között” címmel 
tartott előadást.

A nyelvoktatás kérdései: Balaskó Mária 
az európai nyelvoktatási modellekkel, illet
ve az Európai Unió Iskola modelljével fog
lalkozott; Molnár Katalin az Európa Tanács 
közép-európai keretrendszerét ismertette; 
Szűcs Judit a BDF Angol Nyelv és Irodalom 
Tanszékén beindított távoktatási program 
tapasztalatairól beszélt. Nagyné Foki Lívia 
az általa készített kérdőíves adatfeldolgozás 
tanulságait összegezve rámutatott arra, 
hogy a kommunikatív megközelítés hatását 
az osztálytermi gyakorlat nem támasztja alá, 
és a készségek fejlesztése elhanyagolt. Bár a 
kommunikatív megközelítés a leghatáso
sabb elméletek egyike, az osztályteremben 
leggyakrabban használt tevékenységek ezt 
nem tükrözik, és a valóságban az önálló ta
nulás is a legkevésbé hatásos elméletek kö
zött szerepel: A mindennapokban a témák 
feldolgozása hagyományos módon történik. 
Pólay Veronika a BDF-en a TEMPUS támo
gatásával, a fegyveres testületek számára 
beindított szaknyelvi tanfolyamok tapaszta
latairól, az újvidéki Papp György a helyes
írási interferenciajelenségekről beszélt 
szerb-magyar viszonylatban; Tóth József 
pedig a kétnyelvű szótárkészítés kapcsán a 
szómezőkutatás továbbgondolását emelte 
ki. A kétnyelvű, kontrasztív igei mezőszótár 
elkészítése egy specifikusan jellemző szó
cikkstruktúra kidolgozását igényli, valamint 
szótáralkotó munkacsoport felállítását felté
telezi.

Szatmári Petra szintén az interferenciá
ról beszélt, Kovács László pedig az e-mailen 
keresztül történő nyelvtanulás előnyeit 
ecsetelte, az 1998 tavaszán indított, az 
amszterdami Hogeschool van Amsterdam, 
Edjucative Faculteit, valamint a BDF 
EECALL Központja közötti közös projekt 
tapasztalata alapján.

A konferencia sikeréhez nagyban hozzá
járult a résztvevők között kialakult baráti, 
családias légkör, és a szervezők munkáját 
dicséri a hangulatos kirándulás Bozsokra. A 
közös nyelvi, nyelvstratégiai problémák, a 
közös feladatok közelebb hozták a résztve
vőket, akik hasonló érzékenységgel, hason
ló módon gondolkodnak a globalizálódó vi
lágban a nyelvi kérdésekről. Ezúton is gra
tulálunk a szervezőknek a magas színvona
lú, nagyszerű szervezéshez.

Gáti Erika

Dárdai Ágnes
A tankönyvkutatás alapja 
Budapest - Pécs: Dialóg Campus 
Kiadó, 2002. 156 p.

Napjaink iskoláiban használatos taneszkö
zeink olyannyira hozzánk nőnek, olyannyi
ra természetesnek tűnnek, hogy talán sok
szor fel sem merül az a gondolat, hogy mi le
hetett az oka a tankönyv kialakulásának, 
hogy hogyan is tudta a mai modem iskolák 
elengedhetetlen eszközévé kinőni magát.

Nem véletlen, hogy a társadalom na
gyon fontos problémának tekinti az oktatást 
és ezen belül természetesen az oktatási tan
eszközök minőségét is. Érthető tehát, hogy 
miért oly fontos annak a taneszköznek a ku
tatása, amely a tárgyi tudáson kívül a társa
dalom berendezkedésének, filozófiájának, 
értékrendszerének is valahol a gyűjtemé
nye. A tankönyv kétélű dolog, mellyel em
bereket a csillagokba repíthetünk, de a neve
lést hatalmi alapon ellenőrző állam eszköze 
is lehet.

Saját tapasztalatunkból kiindulva tud
hatjuk, hogy a tankönyv az a taneszköz, 
melynek időszerűsége ugyanolyan fontos 
tendenciákat mutatott a múltban, mint nap
jainkban. S bár sokkal modernebb eszkö
zökkel is rendelkezik a mai tanítási rend
szer, a tankönyv jelentősége ma is vitatha
tatlan. A mai modem tankönyvpiac óriási


