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lag-fonológiailag is integrálódtak a román
ba, addig az utóbbi évtizedekben átvett ma
gyar szavak fonetikailag-fonológiailag nem 
(csak morfológiailag és szintaktikailag) in
tegrálódtak. A változás oka a magyar nyelv 
széleskörű ismeretével és kiterjedt haszná
latával magyarázható. 4.) A vizsgálati ered
mények szerint a vendégszavak a kisebbsé
gi nyelvet alig használó fiatal generációnál 
(18-39 évesek) szignifikánsan gyakrabban 
fordulnak elő, mint az időseknél. így ebben 
a közösségben a vendégszavak előfordulása 
nyelvcsere-helyzetben lényegesen megnő. 
5.) A vendégszavak az erős kisebbségi in- 
dentitással rendelkező beszélőknél a stílus
váltások jegyeként is értelmezhetők. Ezek a 
személyek ugyanis formális helyzetben ke
rülik a vendégszavak, különösen a többsza
vas kódváltások használatát, ami a vendég
elemek iránti negatív attitűddel magyaráz
ható.

A szerző általános következtetései sze
rint a kétegyházi románok közösségében a 
román nyelv háttérbe szorul, ez összefügg a 
beszélőknek a két nyelvvel kapcsolatos atti
tűdjével. Ez azt jelenti, hogy a nyelvcsere 
velejárója az attitűdbeli változás. Az adatok 
szerint a kétnyelvűségben élők számára a 
nyelv sokkal fontosabb szerepet tölt be, 
mint egy egynyelvű közösség tagjainál. 
Ezért olkkal feltételezhető, hogy az anya
nyelvét elveszített kétegyházi román egy
ben elveszíti román identitástudatát is. A ro
mán etnikai öntudat gyengülése elsősorban 
a fiatal nőknél volt megfigyelhető. A közös
ségen belüli nyelvcsere a román és a magyar 
nyelvtudásbeli különbséggel igazolható. A 
helyi román nyelvváltozatot elsősorban az 
idősebbek ismerik, a gyermekeknél a ma
gyar nyelv a domináns. A gyermekek román 
nyelvtudása a szülők magasabb iskolai vég
zettségével, az otthoni gyakoribb román 
nyelvhasználattal függ össze. A román 
nyelv használata a közösség lakóhelyén be
lül kizárólag a templomra és vallásgyakor
lásra korlátozódik, egyéb színtereken (mun
kahely, vásárlás) a magyar nyelv választása 
a gyakoribb.

Más magyarországi kisebbségi nyelvek 
(horvát, szerb, szlovák, szlovén) vizsgálatá
nál tapasztalt jelenségekkel összhangban a 
kétegyházi románoknál is egyértelműen 
kiderült, hogy megváltoztak a közösség nyelv
választási szokásai, ez a kisebbségi nyelv 
egyre ritkább használatát és a magyar 
nyelv növekvő dominanciáját jelenti. A fo
lyamatnak ez a stádiuma a közösségen belü
li nyelvcsere előrehaladott fázisát mutatja.

A szerző érdeme, hogy az adatokat több 
összefüggésben (életkor, nemek aránya, is
kolázottsága, nyelvhasználati színterek, a 
nyelvválasztást befolyásoló tényezők, nyel
vi attitűdök, etnikai identitás tudat stb.) érté
keli, némiképp hiányérzetet okoz azonban 
az a tény, hogy a pillanatnyi, rendkívül 
aggasztó nyelvcsere folyamatának megfordí
tására nem keres perspektivikus javaslatokat.

Koósz Margit

H. Szabó Sára
Pour l'enseignement précoce 
obligatoire de langues 
étrangères en Hongrie à 
l'exemple du français
Kaposvár: Csokonai vitéz Mihály 
Tanítóképző Főiskola kiadványai. 
Tankönyvsorozat, 11. szám.
1999. 71 p.

A szerző a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály 
Tanítóképző Főiskola Idegen Nyelvi Lekto
rátusának vezetője, a magyarországi korai 
francia nyelvoktatás példáját alapul hozva 
hívja fel a figyelmet a korai nyelvoktatás je
lentőségére. A francia nyelv oktatásakor el
ért sikerekre támaszkodva igyekszik bátorí
tani és motiválni a más idegen nyelveket ta
nítókat arra, hogy kisgyermekekkel foglal
kozzanak, ismertessék meg a gyerekekkel a 
nyelvek szépségét. (Erről a franciatanárok 
2000 júliusában, Párizsban rendezett X. vi
lágtalálkozóján is hallhattuk előadását.)
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Könyve bevezető fejezetében megemlí
ti, hogy az elmúlt néhány évben a politikai 
változások következtében az orosz egyre in
kább háttérbe került, lehetőség nyílt más 
idegen nyelvek elsajátítására, többek között 
a franciáéra is. Utal a francia nyelv oktatásá
nak hagyományaira és kitér a francia nyelv 
napjainkban való egyre nagyobb térhódítá
sára, ami a francia vállalatok, kulturális in
tézmények és a francia szaknyelvi képzés 
megjelenésének köszönhető. A változások 
azonban nagy mértékben sújtották az orosz 
nyelvet tanítókat, akik közül sokan három, 
illetve négy éves „egyszakos” átképzésen 
vettek részt, többek között a kaposvári Taní
tóképző Főiskolán is. A képzés alapja ott a 
hallgatók kisgyermekkori kommunikatív 
nyelvoktatásra való felkészítése, nagy fi
gyelmet fordítva a gyermekek nyelvi szint
jére és életkori sajátosságaira.

A következő egység első részben H. 
Szabó a Tanítóképző Főiskolán folyó fran
cia nyelvi, négy évre kiterjedő képzési hálót 
mutatja be. A közölt táblázatból megtudhat
juk, milyen tantárgyak keretein belül, heti 
hány órában sajátítják el a hallgatók a nyelv 
tanításához szükséges ismereteket: nyelv
tan, fonetika, írás- és stílusgyakorlat, or
szágismeret, kultúrtörténet, gyermek és if
júsági irodalom, drámapedagógia, mód
szertan (szemléltető eszközök készítése), 
pedagógiai gyakorlat. Ezek után a tantár
gyak részletes leírását olvashatjuk, valamint 
az órákon alkalmazott könyvek listáját. A 
fejezet második részében az 1991-1992-es 
tanévet alapul véve mutatja be a szerző a fő
iskolán folyó francia nyelvoktatás menetét. 
A problémák között említi, hogy a hallgatók 
a jó érettségi eredmények ellenére alig be
széltek franciául, valamint, hogy a tanszé
ken nem volt francia anyanyelvi lektor, ezért 
a Pécsi Egyetem francia lektorát hívta segít
ségül. Több úton igyekezett a hallgatók szá
mára lehetőséget biztosítani a francia anya
nyelvűekkel való találkozásra és beszélge
tésre. Ezek közül a franciaországi Vence- 
ban működő Freinet iskola tanárának, Mi
reille Renard asszonynak az előadását emeli

ki. Az iskoláról annyit érdemes tudni, hogy 
a tanárnő maga is itt folytatta tanulmányait. 
Édesapja pedagógustársa és barátja volt a 
névadónak. Az iskola pedagógiájának lé
nyege a munka által az életre való felkészí
tés. Freinet a XX. század elején dél-francia
országi száműzetése során megalapította a 
„Gyermekek értelmes neveléséért” nevű 
nemzetközi ligát, melynek elnökeként tevé
kenykedett. Alelnöke Anatole France volt. 
Freinet művei közül az előadásra való felké
szülés gyanánt a Les Dits de Mathieu és a La 
Santé Mentale címűből olvastatott részlete
ket a szerző. Ebből kitűnik a freinet-i re
formpedagógia lényege: szakítva a tradicio
nális oktatási elvekkel, a természetességre, 
a gyermeki aktivitásra építve, a gyermekek 
kreativitását kihasználva lehet személyisé
güket kibontakoztatni. Ezt az elvet igyekez
nek követni a főiskolán, amely partneri vi
szonyt alakított ki a francia iskolával. Ennek 
köszönhetően több hallgatónak volt lehető
sége gyakorlati tapasztalatszerzésre Fran
ciaországban. A szerző kitér más, a hall
gatóknak szervezett külföldi továbbképzé
sekre is (Brüsszel, Nantes, Saint-Sébastien, 
Erasmus Program).

Kis kitérés után a szerző ismét hangsú
lyozza a kisgyermekkori nyelvoktatás jelen
tőségét. Beszél a francia nyelv az angollal és 
némettel szembeni hátrányos helyzetéről, 
amely a NAT 1998-as bevezetése óta tovább 
mélyül. A NAT ötödik osztálytól egy idegen 
nyelv oktatását írja elő, hat éven keresztül, a
10. évfolyamig. A korábbi nyelvtanításra, 
valamint a második nyelv elsajátítására csak 
akkor van lehetőség, ha az iskola megterem
ti az ehhez szükséges feltételeket. Ebből az 
következik, hogy sok középiskolás csak a
11. évfolyamon kezdi meg a második idegen 
nyelv tanulását. Több ellentmondás lép fel 
az óraszámok csökkentésével, és a második 
nyelv kései elsajátításával nehezen megva
lósítható az az elképzelés, hogy a diákok 18 
éves korukra haladó szinten beszéljenek két 
nyelvet. A kor igényei alapján első idegen 
nyelvként sokan választják az angolt, máso
dikként a németet. Kevesen vannak viszont,
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akik a franciát első, vagy második nyelvként 
választanák. A kialakult helyzet miatt a 
Franciatanárok Szövetsége tiltakozását fe
jezte ki. Ugyanakkor veszélybe került a kis
gyermekkori nyelvoktatásban résztvevők 
képzése is. Erről a kérdésről a budapesti 
Francia Intézetben tartottak az általános is
kolák vezetői jelenlétében megbeszélést. A 
kisgyermekkori nyelvoktatás fontosságá
nak hangsúlyozására ismét önmagát idézi a 
szerző (p. 21,22). Ezen túlmenően egy fran
ciaországi továbbképzésen bemutatott pél
dát hoz fel (CEI Sans frontière). Lényege, 
hogy a gyermekeket hét éves koruktól foko
zatosan, játékos formában készítik fel a 
nyelvtanulásra napi 15 perces foglalkozá
sok keretén belül. A gyerekek videó és ka
zetták segítségével, rengeteg ismétléssel, já
tékkal, kellemes környezetben és jó hangu
latú órákon sajátítják el az adott idegen 
nyelv alapjait. A cél a gyermekek kommuni
kációs készségének, hallás utáni értésének, 
kreativitásának fejlesztése, néhány ország
ismereti elemet „csempészve” az órákba.

A következő egységben a szerző külön
böző eljárásokról ír. Az első, az audiovizuá
lis módszer a beszélt nyelvre, a hallás utáni 
értési képesség és kifejezőkészség fejleszté
sére helyezi a hangsúlyt. A gyermek egysze
rű nyelvi struktúrákat sajátít el a magnóhall
gatás, utánzás és memoriterek révén, melye
ket a későbbiekben a reprodukció során al
kalmazni tud. Az eljárás épít a gyermekek 
más órákon elsajátított képességeire is. 
Ezek után a szerző a korábban említett CEI 
Sans frontière című módszer részletes leírá
sát adja. Utána az Egyesült Államokban al
kalmazott módszereket mutatja be, legelő
ször a FLEX („Foreign Language Explora
tory” vagy „Ezperience”) programot elem
zi. Ezek a programok csak 3 hetesek, az óvo
dában vagy az általános iskola alsó tagoza
tán alkalmazzák. A gyermekek néhány gya
koribb szót, kifejezést sajátítanak el hallás 
után. Az órán az idegen nyelvi jelenségeket 
azonban anyanyelvükön beszélik meg a ta
nárral. A program célja gyakorlatilag az, 
hogy a gyermek érdeklődését felkeltse az

idegen nyelvek és más kultúrák iránt. A má
sodik módszer, melyet a szerző említ, a 
FLES (Foreign Languages in Elementary 
Schools). Ez egy kisgyermekkori nyelvok
tatásban alkalmazott alapprogram. Az órák 
20-60 percesek és hetente egy-öt alkalom
mal vannak. Más tantárgyak anyagát is in
tegrálhatják az órákon, de főként a célnyelv 
és kultúra megismerése a cél. A program a 
gyermekek szóbeli értési készségét és ki
fejezőkészségét igyekszik fejleszteni. A 
könyv az ún. „belemerítéses” programok 
bemutatásával folytatódik. A szerző az aláb
bi fajtákat említi: részleges belemerítés, tel
jes belemerítés, korai belemerítés, elemi is
kola 2-3. osztályában történő belemerítés, 
rövid távú belemerítés, dupla belemerítés, 
folyamatos belemerítés. (A belemerítés 
alatt azt értjük, hogy a gyermeket „nyelvi 
fürdőbe” helyezik, vagyis olyan körülmé
nyeket teremtenek köré, ahol az idegen 
nyelvet tanulhatja és alkalmazhatja.)

A korai nyelvoktatást illetően Annett 
Tannuly észrevételeit osztja meg velünk a 
könyv szerzője. Tannuly szerint a kommuni
kációs képesség a kompetenciából és a per- 
formanciából tevődik össze: kompetencián 
azt érti, hogy mit tud a 8 éves gyermek a 
nyelvről, és hogyan tudja ezt konkrét kom
munikációs helyzetekben alkalmazni. A 
performancia a kompetencia aktualizálása. 
A kommunikációs kompetencia globális 
kompetencia, melynek az idegen nyelven 
való társalgási képesség csak egy alkotóele
me. A fejezetben ezen kívül olvashatunk 
még néhány érdekes megállapítást: a kom
munikációs makro- és mikrokompeten
ciáról, a hallás utáni értési képesség fejlesz
tésének fontosságáról, a gyermek életkori 
sajátosságainak figyelembevételéről, a 
gyermek azon képességéről, hogy figyelmét 
a tárgyalt témára összpontosítsa, a tanórán 
kialakítandó kommunikációs hálózat jelen
tőségéről, a motiváció jelentőségéről, a Ja
kobson által javasolt kommunikációs séma 
két elemének a metanyelvi és poétikai ké
pességek jelentőségéről, a gyermek szemé
lyiségfejlődéséről, hogy hogyan jut el a
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gyermek a játékos, kreativitást igénylő fel
adatokon keresztül az egocentrizmustól ad
dig, hogy egy másik ember bőrébe képzelje 
magát és szándékait felismerje.

Ezek után a kaposvári Tanítóképző Főis
kola Gyakorlóiskolájában René Vulbert 
anyanyelvi lektor óráján tapasztaltakat oszt
ja meg a szerző az olvasóval. A lektor a 
„Frère Jacques”-módszert használta. Hét
köznapi szituációt mutatott be a gyermekek
nek filctáblán mozgatott bábok segítségé
vel. Először lassan, majd gyorsabban be
szélve mutatta be a szituációt, utána pedig 
metanyelvi eszközök segítésségével próbál
ta mondanivalóját a gyermekek számára ért
hetővé tenni. A gyerekek ezután az elhang
zott mondatokat ismételték és memorizál
ták. Idővel a gyerekek eljátszották a szituá
ciót a bábok segítségével. A játékot struktu
rális feladatok követték a jobb bevésés érde
kében.

Az ezt követő fejezetben a szerző az 
előbb vázolt módszer előnyös tulajdonsága
it foglalja össze: a gyerekek a legáltaláno
sabb, illetve leggyakrabban előforduló szi
tuációkban használt kifejezéseket könnyen 
elsajátították a játékos feldolgozás során. A 
gyermekek szerepjátékokban alkalmazhat
ták ismereteiket, mozoghattak, amitől a zár- 
kózottabb gyermekek gátlásossága is oldó
dott, így azok könnyebben vettek részt a 
munkában. A gyerekek bátran szólaltak 
meg, még az anyanyelvi lektorral is ügyesen 
társalogtak.

Ezek után számos, különböző szerzőktől 
vett idézet következik, mely az olvasó szá
mára eléggé zavaró. A fejezet végén ismét 
arról számol be a könyv szerzője, milyen 
módon történik a francia nyelv oktatása a 
Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolájának 
első és második évfolyamán. A gyermekek 
számos mondókát és dalt tanulnak. Ezek el
vezetik őket a szerepjátékokhoz, amikor le
hetőség van a mókára. A gyerekek feloldód
nak, így az óra jó hangulatban telik és eléri 
célját. Kedvcsinálóként néhány mondókát is 
közöl a szerző, majd a pedagógiai célokat 
taglalja: az anyanyelvi funkcionális kompe

tenciákhoz hasonló képességek kialakítása 
a francia nyelvet illetően is, amihez a tanító 
a mozgást irányító funkciókat aknázza ki, 
amikor a gyerekeket szerepjátékra ösztönzi; 
a gyermekek hallás utáni értési képességé
nek fejlesztése.

A kisdiákok a mondókák segítségével a 
család, számok, testrészek, iskola, állatok 
témaköréből sajátítanak el szavakat és kife
jezéseket, melyeket különböző beszédszitu
ációkban alkalmaznak. A pedagógiai célok 
illusztrálására a szerző két óravázlatot kö
zöl. Leírja, meddig jutnak el a gyermekek az 
első osztály végére. Arról is beszámol, mi
lyen erőfeszítéseket tesznek már az óvodás 
gyermekek és szüleik körében, hogy a fran
cia nyelv szépségeit bemutatva motiválják 
őket a francia nyelv választására és elsajátí
tására

A könyvben csak a francia és angol 
szakirodalomra támaszkodó hivatkozások 
jegyzékét találjuk, és az is hiányos. A könyv 
nagyon ömlesztett jellegű, nincsen nagyobb 
fejezetekre osztva, nem egyértelmű az olva
só számára, milyen logika szerint követik 
egymást az egyes részei. Nincs irodalom
jegyzék, név- és tárgymutató, így meglehe
tősen nehéz a tájékozódás. Mivel kevés az 
összefoglaló jellegű táblázat, nincsenek a 
fontosabb gondolatok kiemelve, sok a felso
rolás, és többször botlik az olvasó idézetek
be (melyek közül néhány több alkalommal 
is előfordul), nehéz a mű alapgondolatának 
megragadása és értelmezése. Több olyan 
eleme is van a könyvnek, ami nem tartozik 
szorosan a tárgyhoz. A lektorálás ellenére 
több elírás (gépelési hiba) van a szövegben. 
Emiatt a kezdeti örömbe üröm vegyült.

Sajnálatos, hogy a szerző a címben jel
zett gondolatot nem bontotta ki részleteiben, 
nem vitte végig, és kár, hogy a kezdeménye
zését ilyen formában tárja az olvasók elé. A 
könyv francia nyelvezete eléggé behatárolja 
az olvasóközönség nagyságát. Hasznos vol
na átdolgozott formában (táblázatokkal, 
fényképekkel, részletes óravázlatokkal ki
egészítve) magyar vagy más idegen nyelven 
megjelentetni. Ilyen módon valóban elérné
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célját: a korai nyelvoktatás meghonosítását 
a magyarországi óvodákban és általános is
kolák alsó tagozatán.

Szabolcsi Zsuzsanna

Zsolnai József - Huszár Ágnes (szerk.) 
Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program 
Nyelvi, irodalmi és kommunikációs 
nevelési program
Jubileumi konferencia 
Pápa: Veszprémi Egyetem 
Tanárképző Kar Pedagógiai 
Kutatóintézete, 2002. 221 p.

Zsolnai József neve senkinek nem ismeret
len a magyar pedagógiában, sem az alkal
mazott nyelvészetben, különösképpen pe
dig annak anyanyelvi nevelési dimenziójá
ban. Az általa megálmodott és csapatával 
közösen létrehozott Nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs (NYIK) nevelési program
ról és az Értékközvetítő és képességfejlesztő 
programról (ÉKP) mindenki hallott. 
Ugyanakkor sokan nem látunk bele a részle
tekbe, nem ismerjük a létrejött tantervek, 
tananyagok motívumait és az egész munka 
történetét sem.

A most bemutatásra szánt kiadvány - 
amely nem más, mint a 2002. május 
25-26-án Veszprémben és Pápán megren
dezett jubileumi konferencia előadásainak 
írott változata - tájékoztató jellegű beveze
tőként is szolgálhat az említett programok 
megismeréséhez, de egyben visszatekintő 
összegzés is lehet a programokat mélyen is
merők számára.

A könyv elsőjelentős hányada a 30 éves 
Nyelvi, irodalmi és kommunikációs prog
ramjubileumi előadásait tartalmazza. Az ál
talános köszöntéseket és jubileumi jókíván
ságokat nem említve hadd idézzek egy-egy 
gondolatot a felszólalóktól.

A nyitó beszédet Gaál Zoltántól, a

Veszprémi Egyetem rektorától hallhatták a 
jelenlévők, melyben elhangzott, hogy a 
NYIK olyan nagyszabású program, mely 
(az ÉKP-val egyetemben) évekkel megelőz
te korát, s a benne dolgozók „centiméterek
kel nőttek környezetük fölé”. Pápa város al
polgármestere, Áldozó Tamás szerint a min
denkori pápai tanítók annak köszönhették 
(el)ismertségüket, hogy mindig képesek 
voltak befogadni a reformgondolatokat, és 
ez a megállapítás természetesen a NYIK-kel 
kapcsolatban is helytállónak bizonyul. And
rásfalvy Bertalan néprajzprofesszor levél
ben köszöntötte a jubiláló közönséget, ki
emelve az ÉKP-beli játék, tánc és népha
gyomány-oktatás jelentőségét. Ugyanakkor 
buzdítva a résztvevőket arra, hogy dolgoz
zák ki az osztatlan iskolákra alkalmazott 
utat. Vekerdy Tamás pszichológus szintén 
levélben küldte a programot illető minden
kori támogatását. Ezt követően a program 
„atyja”, a Veszprémi Egyetem Tanárképző 
Kar Pedagógiai Kutatóintézetének igazga
tója, Zsolnai József köszöntötte az egybe
gyűlteket, megemlékezve mindenekelőtt 
azokról az alkotókról, akik ma már nem él
nek, de életükből sok évet áldoztak a prog
ram fennmaradására és fejlődésére. Ezek 
után megemlítette a NYIK történetének szá
mos buktatóját, és röviden kifejtette, hogy 
mit is jelentett akkoriban a kommunikáció 
ügye.

(Itt jegyzem meg, hogy a tavalyi év vé
gén megjelent Zsolnai József lebilincselő 
életrajzi kötete, melynek kiadási előkészü
leteiről ő maga már a konferencián is szót ej
tett: Zsolnai József: Vesszőfutásom a peda
gógiáért. Egy pedagógus-életút sikerei és 
botrányai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda
pest, 2002)

Szépe György pécsi professor emeritus 
az alkalmazott nyelvészet, azon belül is az 
anyanyelvi nevelés hazai történetét vázolta 
fel röviden, különös tekintettel annak kor
szerűsítési törekvéseire, ezen a ponton kap
csolódva az ünnepelt 30 éves pedagógiai 
programhoz. Lengyel Zsolt, a Veszprémi 
Egyetem dékánja beszédében a kommuni-


