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ezek a kifejezések a szóbeliségre jellemző
ek, írásban ritkábban használatosak. A szó
lások egy része lassan eltűnik a használatból 
különféle okok miatt, másokat a politikai 
korrektség érdekében szándékosan nem 
használnak manapság.

Azok figyelmébe ajánlom elsősorban Var
ga Haszonits Zsuzsa írását („A kontraszti- 
vitás szempontjai és az interlingvisztika”, 
pp. 73-76), akik az eszperantó, vagy más 
szerkesztett nyelv ügyének elkötelezettjei. A 
szerző tanulmányában tisztázni igyekszik az 
interlingvisztika és az eszperantológia fogal
mát, a kettő találkozási pontjait, kutatási te
rületeit és szerepüket. A fennálló nézetek 
ismertetése és elemzése után azt a következ
tetést vonja le, hogy „az interlingvisztika tár
gya az évszázadok során megalkotott min
den egyes humán mesterséges nyelv tanul
mányozása” (az eszperantó csak egy ezek 
közül). Leszögezi: „az interlingvisztikának 
csupán egyik ága az ún. nyelvi modellálás”, 
ez viszont feltételezi a tervezett (szerkesz
tett) és etnikus nyelvek összehasonlítását, az 
univerzálé-kutatást.

A kötetet Zrínyi Andrea „A magyar árnya
ló partikulák a diskurzusban” (pp. 77—81) 
című tanulmánya zárja. Két definíciót idéz 
a szerző bevezetésképpen, amelyek tisztáz
zák az árnyaló partikula fogalmát. Kutatása 
korpuszának Örkény István egyik drámáját 
választotta, mert az egy teljes dialógus (egy 
riport). A riportalany beszédében nagy szám
ban előforduló árnyaló partikulákat elemzi 
ezután két megnyilatkozás-típusban. Megál
lapítja, hogy a diskurzusban előforduló ár
nyaló partikuláknak pragmatikai funkciói 
vannak, és használatukat erősen befolyásolja 
a beszélők közötti viszony és a szituáció.
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A kiadvány a grazi Európai Élőnyelvi Köz
pont (1994) működése első szakaszában ké
szített tíz tanulmány sorában az ötödik. Té
mája a kisgyermekkori nyelvoktatás nyelv
politikai, oktatáspolitikai és nyelvpedagógiai 
háttere. A 292 számozott oldalt tartalmazó 
kötet 14 európai országban, nevezetesen 
Ausztria, Magyarország, Horvátország, Olasz
ország, Németország Svájc, Cseh Köztársa
ság, Románia, Bulgária, Lengyelország, Bel
gium, Észtország, Svédország, Egyesült 
Királyság, valamint Kanada, az Egyesült Ál
lamok, Hong-Kong és Ausztrália esetében 
tekinti át a nyelvoktatás jelenlegi helyzetét 
és történelmi hátterét. A kötet tematikai vál
tozatossága miatt a szerkesztő elv az Auszt
riához viszonyított földrajzi távolság volt. Az 
egyes országokat bemutató fejezetek bemu
tatják a kisgyermekkori nyelvoktatás (az 
egyes tanulmányok általában 5-12 éves kor
osztályt vizsgálják) területén már működő 
különböző programokat (ráhangolás, nyelvi 
fogékonyság-fejlesztés, nyelvoktatás ala
csony- illetve emelt óraszámban, alámentő 
és kéttannyelvű programok). Tájékoztat a si
keres megoldásokról (lásd Svédország, Hor
vátország, Kanada), valamint összefoglalja 
a vizsgált korosztályra a nyelvoktatás, tanár
képzés, tantervfejlesztés, tananyagkészítés 
eredményeit és nehézségeit. A kötet alapján 
megállapítható, hogy elvi szinten a nyelvok
tatás oktatási-nevelési céljai nagy vonalak
ban megegyeznek. Ezek az életkornak meg
felelő kommunikációs készég, valamint kul
turális és nyelvi nyitottság kialakítása, a 
tanulási készségek fejlesztése az autonóm 
tanulói autonómiát célozva. Gyakran a nyelv
oktatás integrált formában jelenik meg a tan
tervekben, vagyis a nyelv nemcsak cél, ha-
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nem eszköz is egyes ismeretek elsajátításá
ra. Például Ausztriában az idegen nyelvet 
használják a többi tanórán a dátum jelölésé
nél, köszönéskor, vagy egy, az „alámerítést” 
közelítő változatban a kisiskolások részben 
a tanult idegen nyelven sajátítanak el mate
matikai, zenei stb. ismereteket és készsége
ket.

A valóságban azonban módszertanilag több 
országban tapasztalható hiányosság, a kom
munikatív módszert nem megfelelően 
alkalmazzák, vagy tankönyvhiánnyal kell 
szembenézni (Bulgária, Románia). Előfor
dul, hogy a történelmi, kulturális hagyomá
nyok, valamint a demográfiai kontextus okoz 
nehézségeket, mint például Hong-Kongban, 
ahol a konfuciánus hagyomány (türelem, fi
gyelem, hallgatás, passzív befogadás) és a 
magas osztálylétszámok nehezítik meg a 
kommunikatív nyelvtanulás meghonosodá
sát. Más országokban a képesített tanárok 
hiánya okoz problémát, részben politikai pa
radigmaváltás nyomán. Erre példa Ausztrá
liában az ázsiai nyelvek előretörése (bár itt 
speciális problémaként jelentkezik a tanulók 
motiválatlansága az elzárt területeken), vagy 
a posztkommunista országokban a nyugati 
nyelvek iránti fokozott igény. Az Egyesült 
Államok izolációs politikájának következ
ményeként a nyelvtanulás a 90-es évekig 
nem szerepelt a súlyozott tantárgyak között, 
aminek következménye a népesség gyenge 
idegennyelv-tudása. Ezt felismerve 19 ál
lamban standard készségméréssel („K-12”) 
igyekeznek a nyelvtanítás folytonosságát 
biztosítani az iskolázás 12 évfolyamában. A 
kötet szerzői többségükben igazolják a tényt, 
hogy a kilencvenes években megnőtt a tár
sadalmi igény a kisgyermekkori nyelvokta
tás iránt, sokszor szülői nyomásra kell beve
zetni a nyelvoktatást azokban a korosztá
lyokban, ahol nemzeti tanterv ezt nem írja 
elő, mint Nagy-Britannia, Lengyelország, 
Magyarország stb. esetében. A vizsgált or
szágok döntő többségében azonban a tanító- 
és tanárképzés nem tud lépést tartani a foko
zódó igényekkel, az átképző és továbbkép
ző programok ellenére sok a nyelvileg és

módszertanilag felkészületlen oktató. Kö- 
zép-Kelet-Európában súlyosbítja a helyzetet 
a pályaelhagyás a szakma alacsony társadal
mi és anyagi elismertsége miatt.

A nyelvi kínálat tekintetében az angol 
nyelv áll az első helyen, a többi nyelvet 
messze megelőzve. Más nyelvekkel kapcso
latosan főként angolszász országokból mu
tattak be eredményes (Kanada) nyelvoktatási 
programokat. A változatos nyelvi kínálatot, 
a nyelvi sokféleség fenntartásának szüksé
gességét a hivatalos dokumentumok általá
ban megfogalmazzák, de a megvalósításnak 
a legtöbbször objektív akadálya (forráshiány, 
tanárhiány) van. A többnyelvűség úgy pró
bálják elérni, hogy két kötelező idegen nyel
vet írnak elő, a másodikat általában a 8-10. 
évfolyamtól.

A kötetben az oktatáspolitika iránt érdek
lődők jól kidolgozott fejezeteket találnak a 
különböző iskolarendszerekről. A nyelvpo
litikában járatosak tájékozódhatnak a tár
gyalt országok szociolingvisztikájára, első
sorban a nyelvi oktatáspolitikára (Belgium, 
Kanada) vonatkozóan. Az adatolás különö
sen Ausztria, Németország, Bulgária, az 
Egyesült Államok, Magyarország tekinteté
ben alapos. Ajánlható a mű gyakorló nyelv
tanároknak, valamint tantervfejlesztéssel 
foglalkozóknak is.

A kiadvány angol nyelven is megjelent, An 
Early Start: Young Learners and Modern 
Languages in Europe and Beyond címmel.
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