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rétegeket, a japán eredetű szavak, a kínai ere
detű szavak és az egyéb eredetű, főleg angol 
jövevényszavak viszonyát, valamint az ang- 
licizmusok beáramlásával bekövetkező 
beszédbeli és írásbeli változásokat. Ezek 
után kitér a tiszteleti kifejezések összekeve
redése vagy eltűnése okára, valamint a na
gyon különböző férfi és a női nyelv lassú 
összefolyására, ami mind azt mutatja, hogy 
a fiatalok nem illeszkednek be a hagyomá
nyos konfuciánus és nemi szerepekbe. így 
például a személyes névmások esetében a 
női és a férfi szerepek összemosódnak, mint 
a boku névmás esetében, amely a kínai szol
ga szóra vezethető vissza, majd a férfiak va
zallusi szerény névmásává vált, de manap
ság már a fiatal nők is használhatják. Egy 
olyan nyelven belül, ahol szinte mindent el 
lehet követni, hogy a személyreferenciát el
ködösítsük, nagyon jelentős paradigmavál
tásnak nevezhető a rendszeres egyértelmű 
személy-jelölés és az a tény, hogy az indivi
duumot speciálisan kiemeljük. A szerző igen 
pontosan rámutat ezen tény hihetetlen jelen
tőségére. Az én-centrikus kifejezések növe
kedése, ami főként a fiatalok nyelvében je
lenik meg (én gondolom, „én szerintem”, 
„én így látom”, „én szerintem így van, te 
meg fogadd el”), szintén azt mutatja, hogy 
az új szemléletet hordozó szófordulatok, ki
fejezések gondolkodási változást hoznak, de 
az idősebb generáció számára valóban ért
hetetlenek. A tanulmányban szereplő továb
bi pragmatikai új „mintaalkotó stratégiák” is 
azt bizonyítják, hogy a szerző kiváló megfi
gyelő készséggel rendelkezik, amennyiben 
pontos érzékkel választotta ki a tengernyi 
laikus és szakértői véleményből a jövőre 
nézve legfontosabb elemeket és az olyan vál
tozásokat, amelyek mögött látható az új 
nyelvezet kontúrja. Tehát nemcsak gazdasá
gilag, hanem nyelvészetileg is kimutatható 
egy új szociálpszichológiai jelenség, ugyanis 
valóban úgy tűnik, hogy az én-tudat a japán 
nyelv használói körében egyre inkább erő
södik. Minden bizonnyal igaza van Székács
nak, hogy a nyelv és a kommunikáció vál
tozásait az oktatásban egyre tudatosabban

kell kezelni, és a tanulókat a különböző va
riációkra fel kell készíteni. A nyelvet hasz
náló idegen és a nyelvtanár csak folyamatos 
mérlegeléssel érheti el, hogy a kommuniká
ció sikeres legyen. A társadalmi és a mana
gementen belüli változások miatt pedig egy
re több interkulturális tanulmányra lenne 
szükség a térkezeléssel, időkezeléssel és a 
gesztusokkal kapcsolatban.

Ha még valaki emlékszik a Shógun nevű 
filmre, eszébe juthat, hogy a navigátor több 
hónap elmúltával is kétségbe volt esve a 
XVII. század eleji bonyolult japán nyelv 
miatt. Szerencséjére megismerkedett a por
tugál misszionáriusok nyelvészeti munkái
val, amelyek megoldották minden problémá
ját, hisz’ bennük az akkori nyelv és társada
lom szerkezetének mély analízise olvasható. 
Azt ugyan nem állíthatjuk, hogy az ismerte
tett tanulmányok minden problémát megol
danának, de a jelenlegi kötet jól tükrözi a 
magyar japanisztikának azt a törekvését és 
képességét, hogy az érdekelt tudományok 
közös erőfeszítésével egyre több oldalról és 
differenciáltabban közelítse meg a nyelv és 
a társadalom kapcsolatának szerteágazó prob
lémakörét.

A bemutatott munkában a gazdasági és a 
nyelvészeti analízis példamutatóan egészíti 
ki egymást. Minden japánt tanulónak és taní
tónak ajánljuk a könyv olvasását.

Eschbach-Szabó Viktória
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Az Eurydice európai oktatási információs 
hálózat számos kiadványt tesz közzé az eu
rópai oktatási rendszerekről és politikákról 
rendszeresen frissített monográfiák, egy 
adott témát elemző összehasonlító tanulmá
nyok, valamint mutatók és statisztikák for-
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májában. Az egyes témák között a nyelvok
tatás kiemelt szerepét jelzi, hogy a kiadány 
előzményeként két tanulmány is foglalkozott 
már a nyelvoktatás helyzetével Európában 
(„Iskolai nyelvoktatás Európában” 2001, 
„Az idegen nyelvek helyzete az európai ok
tatási rendszerekben” 1999/2000). Másrészt 
a „Kulcsadatok az európai oktatásról” címet 
viselő, kétévente megjelenő kiadványsorozat 
immáron nemcsak egy alfejezetében elem
zi az európai nyelvoktatást, hanem önálló 
kötetet szán az e témában gyűjtött adatok, 
mutatók ismertetésének, melyet ezentúl két 
évente kívánnak megjelentetni. (A kiadvány 
angol, francia, német és olasz nyelven elektro
nikus formában is elérhető a www.eurydice.org 
honlapon.)

Az Európai Bizottság által támogatott ön
álló kiadvány egy több évtizedes folyamat 
újabb állomásának is tekinthető, melyben az 
idegen nyelvi kommunikáció fontossága és 
ennek eredőjeként a nyelvtudás fejlesztése 
fokozatosan a tagállamok közötti oktatási 
együttműködés prioritásai közé került. Leg
utóbb az EU tagállamok állam- és kormány
főinek lisszaboni (2000) csúcstalálkozója a 
tudásalapú társadalommá fejlődéshez szük
séges öt alapkészség közé emelte az idegen 
nyelvek ismeretét. Majd 2002-ben a barce
lonai csúcs megfogalmazta az „1+2” formu
lát, azaz azt az ajánlást, mely szerint minden 
európai polgárnak anyanyelve mellett két 
idegen nyelvet kell elsajátítania már a korai 
életkortól kezdve. A barcelonai ajánlás fé
nyében is hasznosnak tűnik egy pillanatkép 
nyújtása az európai országokban folyó 
nyelvoktatásról, amely lehetőséget ad ten
denciák megállapítására, következtetések 
levonására és összehasonlító elemzésekre.

Fontos azonban megjegyezni azt is, hogy 
a kiadvány célja nem az európai polgárok 
tényleges nyelvtudásának feltérképezése 
volt. Az adatok kizárólag a (nyelv)oktatás- 
irányítás központi dokumentumaiban előír
takra vagy ott szereplő ajánlásokra épülnek, 
melyeket az Eurydice hálózat tagjai gyűjtöt
tek össze, és továbbítottak a brüsszeli Eury
dice Európai Központnak, ahol azokat 37

szempontból (mutatóval) vizsgálták. Az eu
rópai polgárok tényleges nyelvtudásának eu
rópai szintű mérése azonban csak egy egy
séges indikátor segítségével lehetséges, mely
nek kidolgozása - ugyancsak a barcelonai 
csúcs felhívására - már folyamatban van.

Az összeurópai értékelésen túl Magyaror
szágnak különösen hasznos lehetőséget 
adhat az újonnan csatlakozó országok nyelv
oktatás-politikáját a csatlakozás előtti EU- 
15-ökével összevetni. Megfigyelhető ugyan
is, hogy különösen a közép-kelet-európai 
országok általában azonos módon szervez- 
ték/szervezik nyelvoktatásukat.

Mielőtt röviden ismertetnénk az egyes fe
jezetek mutatói alapján levonható következ
tetéseket, ismertetjük az elemzett országok, 
nyelvek, témacsoportok körét, és egyben fel
hívjuk a figyelmet néhány fontos paramé
terre:

• Az elemzésben részt vevő országok kö
re felölelte nemcsak az Európai Gazdasági 
Térség országait (azaz az EU tagállamok 
mellett Norvégiát, Liechtensteint és Izlandot 
is), hanem a csatlakozó országok közül Bul
gáriát és Romániát úgyszintén.

• Nehezíti ugyanakkor az értékelést, hogy 
egyes esetekben nem teljes körűek az ada
tok, azaz bizonyos országoknál nem találunk 
információt.

• Az adatok elsősorban a 2002/2003-as 
tanévre épülnek (kivételt képeznek az 
Eurostat adatok, ahol 2001/02 a bázisév). 
Érdemes azonban elolvasni a keretes jegy
zeteket is, hisz a szerzők utalnak a 2004-ben 
bekövetkezett változásokra is.

• Egyes ábrák több időszakot is felölel
nek, ami lehetővé teszi az elmúlt évtizedben 
lezajlott minőségi és mennyiségi változások 
nyomon követését, tendenciák megállapítá
sát.

• A kiadvány csak a nemzeti tantervekben 
idegen nyelvként megjelenő nyelveket veszi 
számba, illetve a kisebbségi és regionális 
nyelveket akkor, ha ezeket a tanterv alterna
tívaként említi. Az ábrák vizsgálatakor így 
nem szabad elfeledkezni arról, hogy a több 
hivatalos nyelvet elismerő országok tantér-

http://www.eurydice.org
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veiben e nyelvek szerepelhetnek idegen és 
nem idegen nyelvként is. Példa erre Írország, 
ahol mindkét hivatalos nyelvet (angol, ír) 
nem idegen nyelvként tanulják a diákok, míg 
Luxemburgban a német és a francia, ugyan
így hivatalos nyelvek, már idegen nyelvként 
szerepelnek a tantervben. Emellett a kötele
zőjelleg nem mindig mutat reális képet, hisz 
elképzelhető, hogy a gyakorlatban az adott 
szempont (pl. második idegen nyelv oktatá
sa) a szabad választás lehetősége mellett is 
megvalósul.

• A mutatók elsősorban az Eurydice háló
zat (az Eurydice Európai Központ és a Nem
zeti Irodák szoros együttműködésében) 
összesített adataira épülnek, de felhasznál
ták az Eurostat és más nemzetközi vizsgá
latok, így a PISA és a PIRLS vizsgálatok 
adatait is. E két utóbbiról részletes ismerte
tőt is találhatunk a statisztikai eszközök fe
jezetcím alatt.

• Az oktatási szintek megnevezésére az 
ISCED 97 nemzetközi szabványt alkalmaz
ták.

• Az összehasonlító elemzést nagyban se
gíti, hogy az öt fejezet ábráinak címjegyzé
két tematikus csoportosításban is megtalál
hatjuk a kiadvány egy mellékletében.

• Hasznos fellapoznunk a kiadvány végén 
található fogalommagyarázatokat is.

Az alábbiakban a fejezetek rövid össze
foglalásával ismertetjük az ábrákból levon
ható főbb következtetéseket.

Az első fejezet a nyelvek státuszával és a 
diákok által otthon és az iskolában beszélt 
nyelvek arányával foglalkozik. Átfogó képet 
kaphatunk arról, hogy mely nyelvek rendel
keznek hivatalos státusszal az állam egész 
területén, illetve az államnak csak egy meg
határozott részén, azaz regionális és kisebb
ségi nyelvek státusszal. Egyedülálló módon 
három nyelvet ismer el hivatalos nyelvként 
Luxemburg (német, francia, luxemburgi) és 
Belgium (német, francia, flamand), két 
nyelvnek pedig négy ország adja meg ezt a 
státuszt: Írország (ír, angol), Ciprus (görög, 
török), Málta (angol, máltai) és Finnország 
(finn, svéd). Számos ország (Németország,

Spanyolország, Olaszország, Hollandia, 
Ausztria, Szlovénia, Finnország, Nagy-Bri
tannia, Norvégia) ismer el regionális és ki
sebbségi nyelveket. A táblázat szerint a ma
gyart Ausztria és Szlovénia ismeri el ki
sebbségi nyelvként. Nem szabad azonban 
elfeledkezni arról, hogy a hivatalos nyelv 
nem mindenhol kodifikált, és a hivatalos és 
államnyelv megnevezésnek is eltérő lehet az 
értelmezése.

A hivatalos státusszal összefüggésben 
vizsgálható az is, hogy az oktatás nyelve és 
a diákok által otthon beszélt nyelv mennyi
ben tér el egymástól. Az adatok a 2000-es 
PISA és a 2001-es PIRLS vizsgálatokra 
épülnek, a következtetéseket azonban torzít
hatja, hogy az országok közel feléről nincs 
adat. Összességében mégis megállapítható, 
hogy kevés diák nő fel kétnyelvű környezet
ben, a második nyelvüket, azaz az első ide
gen nyelvet az iskolában sajátítják el. Torzít
hatja azonban a képet ismét, hogy az adatok 
csak a tantervben idegen nyelvként szerep
lő nyelveket veszik számításba, amely elté
rő lehet az egyes országokban.

A barcelonai csúcs ajánlása fényében, mely 
szerint az anyanyelven kívül két idegen nyelv 
elsajátítása a cél már korai életkorban, kü
lönös fontossággal bírnak az ebben a fejezet
ben elemzett szempontok, úgy mint a taní
tott nyelvek száma, a nyelvtanulás kezdete 
és az angol nyelv szerepe.

A kiadvány adatai azt támasztják alá, hogy 
az ajánlásnak a tagországok többsége meg
felel, hisz lehetővé teszi diákjai számára leg
alább két idegen nyelv tanulását, elsősorban 
a középiskolában. Érdekes megjegyezni, hogy 
Liechtenstein, Svájc és Norvégia mellett va
lamennyi közép-kelet-európai országban 
(így Magyarországon is) kötelező a második 
idegen nyelv tanulása a középiskolákban. 
Vannak olyan országok, ahol a diákoknak 
már az általános iskolában meg kell kezde
niük a második idegen nyelv tanulását. Az 
első idegen nyelv tanulását vizsgálva még 
kedvezőbb a kép, hisz Írországot és Skóciát 
kivéve valamennyi vizsgált európai ország
ban már az általános iskolában kötelező egy
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idegen nyelv tanulása. Általános és a barce
lonai ajánlásnak ugyancsak megfelelő ten
dencia, hogy egyre korábbi évekre teszik a 
nyelvtanulás kezdetét. Fontos kitérni az ún. 
tartalomalapú oktatást (CLIL-content and 
language integrated learning) elemző ábrá
ra is, hisz Magyarországon a többi közép-ke- 
let-európai országhoz hasonlóan ez az okta
tási forma hagyomány. Luxemburg egyedül
álló abban, hogy hivatalos nyelvein keresztül 
valamennyi iskolájában megjelenik a tarta
lomalapú oktatás.

Eltérés figyelhető meg az újonnan csatla
kozott közép-kelet-európai országokban, va
lamint az EU-hoz 2004. május 1. előtt csat
lakozott 15 tagállamban az első idegen nyelv 
megválasztását illetően. Utóbbiak ugyanis 
meghatározzák, mely nyelvet kell elsőként 
tanulniuk a diákoknak. Tizenhárom ország
ban kötelező az angol tanulása, ezek az or
szágok már a 80-as évek elején kötelezővé 
tették az angol tanulását. Az újonnan csatla
kozott országok ebben a tekintetben sajáto
sak, hisz az orosz kötelező feloldása után a 
szabad nyelvválasztás mellett döntöttek. 
Igaz ugyanakkor az is, hogy ahol a nyelvvá
lasztás szabad, a választás ott is mindenek
előtt (90 százalékban) az angolra esik. A leg
inkább tanított nyelv így mind az általános 
iskolában (Belgium és Luxemburg kivételé
vel), mind a középiskolában (Belgium, Lu
xemburg és Románia kivételével) az angol. 
Az angol után a német és a francia a leggyak
rabban választott nyelv, összességében pe
dig a középiskolákban tanított nyelvek 95 
százalékát teszi ki az angol, francia, német, 
spanyol és az orosz. Ezektől eltérő nyelve
ket elenyésző számban tanulnak a diákok. 
Azokban az országokban, ahol ez megvaló
sul, ott az a nyelv speciális helyzetének tud
ható be (így Észtországban az észt, melyet 
az orosz kisebbség tanul idegen nyelvként, 
vagy Finnországban a svéd, mely második 
hivatalos nyelv). E tendencia ellenére azon
ban valamennyi ország nagy jelentőséget tu
lajdonít általában a nyelvek tanításának, és 
igyekeznek a második és a harmadik nyelv

tanulására ösztönözni, és a nyelvek széles 
választékát kínálni.

A negyedik fejezet középpontjában a ta
nárképzés áll. Megtudhatjuk, hogy míg az 
alapfokú oktatásban nem, addig a középis
kolában általában szaktanárok tanítják az 
idegen nyelveket, és e szaktanárok az orszá
gok többségében egy másik szaktárgy taní
tására is szereznek képesítést, többnyire 
egyetemi tanulmányok keretében. Mivel a 
nyelvtanárképző intézmények a legtöbb or
szágban szabad kezet kapnak az oktatás tar
talmi elemeinek meghatározásában, ezért 
nehéz a központi ajánlásokból, előírásokból 
következtetést levonni. Ahol ez lehetséges, 
ott megállapítható, hogy az országok több
ségében a módszertanra és a tanítási gyakor
latra helyezik a hangsúlyt, de mindössze két 
ország, Luxemburg és Nagy-Britannia (Skó
cia) teszi kötelezővé nyelvtanár-jelöltek szá
mára egy meghatározott időszak célnyelvi 
országban töltését. Természetesen a mobili
tás ennél szélesebb körű lehet az uniós és 
egyéb programoknak köszönhetően. A Co- 
menius program keretében külföldi tanítási 
gyakorlatra jelentkezők nyelvválasztásáról 
is elmondható azonban, hogy messze (60%- 
ban) az angol tanítási nyelvű kurzusokat 
részesítik előnyben. A nyelvtanárjelöltek 
preferenciái is követik tehát a tanulók (sza
bad) nyelvválasztásánál megfigyelhető ten
denciát.

Az utolsó fejezet az első és második nyelv 
oktatására szánt időkerettel, a nyelvi osztá
lyok tanulószámával és a migráns gyerme
kek oktatásával foglalkozik.

Ahol a nyelvtanításra fordított óraszám 
kötelezően előírt, ott ez a keret az alapfokú 
oktatásban nem sokat változott az elmúlt 
években, általában évi 30-50 óra körül mo
zog, míg a középfokú oktatásban az orszá
gok felében valamelyest nőtt. A tanköteles 
oktatás ideje alatt az idegen nyelv mint kö
telező tantárgy oktatása átlagosan 10-15 
százalékát teszi ki az összóraszámnak. Ahol 
két nyelv tanulása kötelező, ott általában az 
első nyelv tanítására fordítanak több időt.
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Az országok legtöbbjében a külföldi anya
nyelvű migráns gyermekek számára biztosí
tanak speciális programot, kivételt képez ez 
alól Málta, Bulgária és Magyarország. Fon
tos itt azonban megjegyezni, hogy 2004-től 
a külföldi állampolgárságú gyermekek, tanu
lók nevelésének oktatásának irányelve sze
rint közoktatási célú kiegészítő normatívát 
kapnak azok az iskolák, amelyek az inter
kulturális pedagógiai program szellemében 
foglalkoznak a migráns gyermekekkel, ami
nek része a magyar mint idegen nyelv okta
tása e gyermekek számára.

Összességében elmondhatjuk, hogy a kiad
vány eredményei segítséget adnak az Euró
pa más országainak nyelvpolitikáját jellem
ző tendenciák megismeréséhez, így hozzá
járulnak az egymástól való tanulás, a közös 
európai gondolkodás kialakításához. Az 
egyes mutatók, ábrák mindemellett csak ak
kor adnak pontos(abb) képet, ha az ábrák 
elemzését kiegészítjük az egyes fejezetek 
magyarázataival, keretes jegyzeteivel, és fi
gyelembe vesszük azt is, hogy egyes fogal
mak eltérő jelentéssel bírhatnak a különbö
ző országokban.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az 
Eurydice kiadvány mutatói az egyes tagál
lamok tantervekben manifesztálódott szán
dékára engednek csak következtetni. Egy 
következő vizsgálat tárgya lehet, hogy ez a 
szándék mennyire van összhangban a tanu
lók tényleges nyelvtudásával. Erre a készü
lő európai nyelvtudás-indikátor adhat vá
laszt, amely már Európa polgárainak tény
leges nyelvtudásából kiindulva vizsgálná, 
hogy mennyiben valósul meg a barcelonai 
ajánlás, azaz valóban rendelkeznek-e a pol
gárok anyanyelvükön kívül két idegen nyelv 
ismeretével.

Mindezeket figyelembe véve is biztosan 
állítható, hogy a kiadványt haszonnal forgat
hatják mind az oktatáspolitikusok, mind az 
oktatási szakértők, pedagógusok, és azok is, 
akik általában érdeklődnek a többi európai 
országban folytatott nyelvoktatás(politika) 
iránt.

Fischer Márta

Parkinson, Dilys
Phrasal Verbs
Tanuljuk meg a 100 legfontosabbat! 
Oxford University Press: Oxford, 
2003. 122 p

A phrasal verbs, vagyis egy igéből és hatá
rozói viszonyszóból, illetve prepozícióból 
álló igei szerkezetek (bring sy up, get over 
sg) kétségtelenül az angol szókincstanulás és 
-tanítás rettegett területét képezik, részben 
mert olyan nagy számban fordulnak elő, 
részben mert nem kompozicionális jelentés
szerkezettel rendelkeznek. Mindemellett a 
tanárok hajlamosak nagy mennyiségben, 
mintegy rázúdítani a tanulókra őket. Fontos
ságukat alátámasztja az a tény is, hogy az 
angol anyanyelvű beszélők igen gyakran 
használják ezeket az igei kifejezéseket a 
nyelv köznyelvi beszélt változatában, de az 
írott, formális nyelvben is szép számmal elő
fordulnak.

Az említett problémák felismerésének 
eredményeképpen számos szótár és gyakor
lókönyv jelent meg az elmúlt néhány évben, 
hogy csak a legújabbakat említsük, pl. a 
Cambridge International Dictionary of Phra
sal Verbs 2005-ös bővitett kiadása, valamint 
Micheál Mc Carthy és Felicity O’Dell Eng
lish Phrasal Verbs in Use (2004) című gya
korlókönyve, szintúgy a Cambridge Univer
sity Press kiadásában. A fent említett szótár 
6000 nemcsak a brit, hanem az amerikai és 
ausztrál angolban is használt frazális igét 
(jobb híján a továbbiakban ezt a kifejezést 
használom) tartalmaz, és a gyakorlókönyv 
elsősorban erős középhaladó, illetve haladó 
szintet képvisel, s mintegy 1000 frazális igét 
dolgoz fel.

Az Oxford University Press által kiadott 
Phrasal Verbs. Tanuljuk meg a 100 legfon
tosabbat! (2003) nem csak egy újabb könyv 
az angol nyelvkönyvek piacán. Ez a nagy
szerű kiadvány a Really learn 100 phrasal 
verbs (2002) című angol gyakorlókönyv ki
mondottan magyar tanulók számára átdolgo
zott változata, amely a leggyakrabban hasz-


