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képeken kívül más segédanyag, szöveg nincs 
a tétellapon, a képek alapján kell kb. nyolc 
perc alatt véleményt mondania a képeken 
bemutatott témáról. Ha segítségre van szük
sége, néhány, csak a vizsgáztató tétellapján 
található kérdéssel segíthetik a téma önálló 
kifejtésében. Ezért nagyon fontos, hogy a 
képek véleményformálásra, a képeken ábrá
zolt témában állásfoglalásra ösztönözzenek. 
A jó kép-párok tehát általában két, egymás
tól eltérő nézőpontot képviselnek. A kötet
ben szereplő kép-párok nagyobbik része 
ilyen, igen jól sikerültek a telefonnal, az ét
kezéssel, családdal foglalkozó kép-párok. 
Viszont meglehetősen egysíkú, állásfogla
lásra kevéssé ösztönző szerintem a falusi 
nyaralást, a közlekedést és a fiatalok divat
ját bemutató képsor illetve kép. Kicsit nehéz
nek találom a 4. tételsor Modeberufe és az 
5. tételsor Schule in Ungarn und in Deutsch
land című szóbeli tételét, mert az egyik eset
ben diagram, a másik esetben eléggé bonyo
lult összehasonlítandó táblázatok mutatják 
be a témát. Bár sem a minta-feladatsorban, 
sem a próbaérettségin nem voltak ilyen se
gédanyagok, a vizsgaleírás szerint szerepel
hetnek az emelt szintű szóbelin, ennélfogva 
jelenlétük a gyakorlókönyvben mégis in
dokolt.

Nem a szerzők tehetnek arról, hogy a ké
pek fekete-fehérek. Esetleg egy későbbi ki
adásban érdemes lenne megfontolni színes 
képek kiválasztását. Ez nemcsak szebb, a 
tételkifejtést is megkönnyíti, mert a képek 
részleteit egyértelműbbé és jobban felismer
hetővé teszi.

Összefoglalva: Mindkét kötet hézagpótló 
és igen jól sikerült. Jelentősen megkönnyíti 
mind a tanárok, mind a tanulók munkáját, 
segítségükkel bizonyosan eredményesebbé 
válik majd a felkészülés az új, kétszintű 
érettségire.
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A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozá
sához XXX. kötete örömteli meglepetéssel 
szolgálhat a magyarországi hispaniszták szá
mára, minthogy a spanyol nyelvvel, iroda
lommal és kultúrával foglalkozó tanulmá
nyokkal, sajnálatos módon, csak elvétve ta
lálkozhatunk a hazai kiadványokban. De 
nemcsak a szűkebb értelemben vett „szak
ma” számára jelenthet újdonságot Géró 
Györgyi tanulmánykötete, hanem a spanyol 
nyelv iránt egyre nagyobb érdeklődést mu
tató „nagyközönség” is olyan ismeretek bir
tokába juthat általa, mely ismeretek elsősor
ban a nyelvet tanulók számára lehetnek igen 
hasznosak és tanulságosak.

A változatos témákat felölelő kötet a szer
ző sokirányú érdeklődésének tanúbizonysá
ga, ahogy arról az „Utószó”-ban maga is 
nyilatkozik: „ ...a szerző személye az, ami 
egységbe foglalja e témákat: ...a spanyol 
nyelv és a hispán kultúra, a kulturális antro
pológia, valamint a nyelvoktatás, nyelvpoli
tika iránti kitartó érdeklődésének megnyilat
kozásai, melyekben átadásra érdemesnek 
ítélt élményeit, gondolatait és tapasztalatait 
gyűjtötte csokorba.” A kiadvány célja, hogy 
népszerűsítsen egy Magyarországon háttér
be szorult szakterületet, a hispanisztikát, ér
zékeltetve azt az ellentmondásos helyzetet, 
ami a spanyol nyelv világban betöltött jelen
tős szerepe és hazai elterjedtsége között hú
zódik.

A kötet első, legterjedelmesebb fejezete az 
„Új nyelvi nagyhatalom születőben?” címet 
viseli, és az ezredforduló spanyol nyelvpo
litikájával foglalkozik. A tanulmány beveze
tő részében a szerző az érintett szakterület 
alapfogalmairól nyújt áttekintést, a nyelv és 
a hatalom viszonyáról, a világnyelv, nemzet-
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közi nyelv, globális nyelv kifejezések miben
létéről, majd ebbe a keretbe ágyazva elemzi 
a spanyol nyelv világban elfoglalt helyét, 
napról-napra növekvő gazdasági és politikai 
jelentőségét. Megállapításait minden eset
ben statisztikai adatokkal illusztrálja, illet
ve más nyelvekkel összevetve támasztja alá.

A fejezetcímre a választ nyelvpolitikai 
szempontok mentén keresi, történelmi átte
kintést nyújtva a spanyol nyelvet beszélők 
számának alakulásáról, a nyelvterület nagy
ságáról, a spanyol írásbeliség elterjedtségé
ről, ezen belül pedig a nyelv sztenderdizá- 
ciójának főbb állomásairól, mint presztí
zsének egyik legfontosabb alappilléréről. 
A spanyolországi nyelvpolitika egyik legje
lentősebb intézményének, a Cervantes Inté
zet tevékenységének, céljainak bemutatása 
a magyar olvasó számára különösen aktuá
lis téma, tekintettel arra, hogy 2004 őszén, 
hosszú várakozás után, Budapesten is meg
nyitotta kapuját a szóban forgó intézet.

A nyelvpolitikához kapcsolódó könyvki
adásról és a spanyolországi magánszektor
nak a nyelvpolitikai célok végrehajtásában 
betöltött szerepéről szintén olvashatunk a ta
nulmányban. Ezt követően a legfontosabb 
nyelvtervezési feladatokról kapunk áttekin
tést, azokról a korpusztervezési és státuster
vezési feladatokról, amelyek a spanyol nyelv 
jövője szempontjából nagy jelentőséggel 
bírnak. Ezek között említendő: a megfelelő 
spanyol szakterminológia létrehozása - el
sősorban az angol nyelvtől való függés fel
számolása érdekében - főképpen a tudomá
nyok és az informatika területén.

A tanulmány külön vizsgálja a spanyol 
nyelvterület zömét kitevő amerikai földrész 
nyelvi problémáit és sajátosságait, felhívva 
a figyelmet arra, hogy Latin-Amerikában és 
az Egyesült Államokban elsősorban a fele
lős spanyolországi nyelvpolitika segíthetné 
elő a nyelvi egységtudat és identitás megerő
sítését, a nyelvi-kulturális hovatartozás érzé
sének megszilárdítását, valamint a spanyolnak 
mint nemzetközi nyelvnek a térhódítását.

A tanulmányt záró melléklet az 1995 óta 
Spanyolországban, illetve spanyol közremű

ködéssel kiadott fontosabb spanyol nyelvű 
szótárakról ad áttekintést, a spanyol nyelv
politikához tartozó könyvkiadás hiteles bi
zonyítékául, és a téma iránt érdeklődők tá
jékoztatásául.

Az „Amit Jancsi megtanult, János sem 
felejti” című fejezetben a korai kétnyelvű
ségről olvashatunk érdekfeszítő tanulmányt. 
A szerző a vizsgált jelenség sajátosságainak 
bemutatását követően annak társadalmi 
megítélését, a hozzá kapcsolódó előítélete
ket elemzi, majd egy konkrét esetleírással 
teszi még érzékletesebbé a szóban forgó té
mát. A kétnyelvűséget elsősorban a határa
inkon túl, szórványban élő magyarok nyel
vi helyzete, másrészt a határainkon belül élő 
nyelvi-etnikai csoportok kapcsán tarthatjuk 
különösen aktuális kérdésnek, ugyanakkor 
globalizált világunk egyre gyakrabban előfor
duló jelenségének is tekinthetjük, melynek 
mibenlétét szülőnek, pedagógusnak, nyelv
tanulónak egyaránt ismernie kellene. A füg
gelékben találjuk meg az esetleírás alapjául 
szolgáló nyelvi feladatokat és szövegeket.

A következő, „A »fej« és a »lélek« a spa
nyol és a magyar frazeológiában” című írás 
a két, mindkét nyelvben kulcsszónak számí
tó szóhoz kötődő kifejezések, szólások ösz- 
szehasonlító elemzésébe nyújt bepillantást. 
A cikk abból az alapelvből indul ki, hogy két 
nyelv frazeológiai egységeinek összehason
lításakor a két nyelv rendszerét egymástól 
függetlenül kell leírni, és ezek összevetése 
lehet a két kultúra szemléletbeli és művelő
déstörténeti hasonlóságainak és különbsége
inek alapja. A szerző a kiválasztott fogalom
körön belül szemléletes példákkal illusztrál
ja a feltárt párhuzamok meglétét, illetve 
hiányát.

„A mondástól a közlésig” című fejezet 
szintén a frazeológiával foglalkozik, azon
ban elméleti síkon közelíti meg a frazeoló
giai egységek jelentésbeli sajátosságainak 
feltárásában alkalmazható módszereket. A 
témában kevésbé járatos olvasó számára, 
éppen ezért, talán szerencsésebb lett volna 
ezzel az elméleti cikkel kezdeni a téma tár
gyalását.
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„Az idegennyelv-oktatás története a Bu
dapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 
és jogelőd intézményeiben” című tanulmány 
az egyetem 1945 és 1994 közötti oktatói és 
kutatói tevékenységét mutatja be. A vizsgált 
időszakot a nyelvoktatással szemben tá
masztott követelmények és az elérendő cé
lok változásait bemutatva tárja elénk, min
den esetben a magyarországi nyelvpolitika 
általános keretébe foglalva az intézményi 
sajátosságokat, és kellő mennyiségű szám
adattal támasztva alá a mondottakat. A cik
ket olvasva a spanyol nyelvnek az Egyetem 
oktatási rendszerében betöltött szerepéről is 
képet kaphatunk. Reméljük, nem várat sokat 
magára egy olyan tanulmány sem, amely a 
vizsgált időszak utáni változásokat és a mai 
helyzetet fogja bemutatni. A tanulmány 
mellékletében az Egyetem nyelvoktatáshoz 
kapcsolódó kiadványainak tematikus jegy
zékét találhatjuk.

A kötet záró, „Idegennyelv-tudás és ide
gen nyelvekkel szembeni attitűdök magyar 
egyetemi hallgatók körében” című tanulmá
nyának bevezető része az Európai Unió és 
Magyarország nyelvpolitikai irányelveivel 
foglalkozik, majd a felsőoktatási intézmé
nyek hetvenes évektől datálható idegen-

nyelv-oktatásáról ad helyzetértékelést. A 
vizsgált téma kapcsán a szerző a Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem hallgatói körében, 2000/2001. tan
évben végzett kérdőíves felmérés eredmé
nyeit ismerteti, olyan aktuális kérdésekre 
keresve a választ, mint a beszélt nyelvek faj
tája és száma, a nyelvtudás foka, az egyes 
nyelvekkel szembeni attitűd, a nyelvi 
globalizáció megítélése, hogy csak a legfon
tosabbakról tegyünk említést. A cikkhez tar
tozó függelék a felsőoktatásban folyó 
idegennyelv-oktatásra és a vizsgált intéz
ményre vonatkozó számadatokat mutatja be.

A kötet spanyol és angol nyelvű rezümé
vel zárul.

Géró Györgyi tanulmánykötete a 
hispanisztika tudományos és népszerűsítő 
elemzésének sikeres ötvözete. Érdekes kör
képet ad a hazánkban kevéssé ismert szak
területről, remélhetőleg publikálásra buzdít
va a hispanisztika magyarországi művelőit 
és Cervantes nyelvének elsajátítására ösztö
kélve az érdeklődőket. Hasznos segítséget 
nyújthat ehhez az egyes cikkek után található 
bőséges bibliográfia.

Czöndör Klára


