
135

A könyvet elõször gyorsan kezdtem el olvasni, mint nem nyelvész, de
mint nyelvvel foglalkozó szakember, aztán szépen és észrevehetetlenül
lelassult az olvasás sebessége, mert magával ragadott a nyelvek világának
sokszínûsége és az a rengeteg új szempont, amivel a tanulmányok szerzõi
megközelítették az egyes problémákat. Több oldal ötletet jegyzeteltem ki,
amiket majd a mindennapok során (a beszélgetésektõl kezdve a leendõ
cikkekig vagy a szakterületemnek megfelelõ mindennapos problémák
„kezeléséig”) alkalmazni tudok, és használni fogok. 

Ezek után a könyvet csak ajánlani tudom mindenkinek. Fõleg azoknak,
akik nap mint nap a nyelvvel foglalkoznak, legyenek akár nyelvtanárok,
középiskolai tanárok, logopédusok vagy nyelvtanulók, de azoknak is, akik
néha utánanéznének egy-egy adatnak, névnek, információnak, vagy akik egy
ritka értékes, enciklopédikus igényû munkát szeretnének könyvespolcukról
idõnként leemelni. 

(Az Európai nyelvmûvelés címû kötet kapható a nagyobb könyves-
boltokban, illetve megrendelhetõ közvetlenül a kiadótól a info@prae.hu
címen.)
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Tracy Hogg és Melinda Blau: 
A suttogó titkai I-II.
EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 2007.

Suttogónak eredetileg azt nevezték, aki különleges képessége folytán
türelemmel és halk szavakkal lecsillapított egy megvadult lovat. Tracy
Hoggnak ilyen rendkívüli tehetsége van a síró kisbaba megnyugtatásához.
Ezért hívják õt is suttogónak a hálás szülõk. Saját bevallása szerint a suttogás
alapja a tisztelet, az odafigyelés és az értelmezés. Mindez megtanulható, ha
tudjuk, mire kell figyelni. Jó szülõ abból lesz, aki tiszteli gyermekét. Szem
elõtt tartja, hogy gyermeke önálló egyéniség, párbeszédet folytat vele,
nemcsak beszél hozzá, és figyeli õt, hanem tudatja gyermekével azt is, hogy
mi a dolgok rendje. Rámutat arra, hogy amire a kicsiknek mindennap
szüksége van, az az állandóság, a rendszer és a kiszámíthatóság. 
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Az Amerikában rendkívül népszerû szerzõpár könyvének elsõ kötetébõl az
olvasó mindent megtudhat, amit egy csecsemõ gondozásáról és nevelésérõl
tudnia kell: mitõl eszik és alszik jól, miért sír, mitõl nyugszik meg, milyen
„szórakozásra” vágyik, hogyan lehet elejét venni annak, hogy a gyermekbõl
az egész családot uralma alá hajtó kis zsarnok váljék. Kitér arra is, hogy
hogyan szoptassa vagy tápszerezze, fürdesse és masszírozza az anya, vagy
mikor és mivel kezdje meg a szilárd étel bevezetését, miként szervezze meg a
saját életét és hogyan törõdjön magával. Foglalkozik az iker- és
koraszülésbõl, valamint az örökbefogadásból adódó kérdésekkel és prob-
lémákkal. A kötet babatesztet és anya önismereti tesztet is tartalmaz. 

A második kötet a kisgyermekkor elejének (1-2. év) egyszerre gyötrelmes
és örömteli idõszakával foglalkozik. Minden kérdést tárgyal, ami ebben az
életkorban felmerülhet. Részletes gyakorlati útmutatást ad a rossz szokások
rögzülésének megelõzéséhez, vagy a megváltoztatásukhoz, a hisztizés
kezeléséhez és megszûntetéséhez, a fegyelmezéshez és az önfegyelemre
neveléshez, az úgynevezett érzelmi intelligencia fejlesztéséhez. Segítséget
nyújt a gyermeknyelv megértésében, a napirend kialakításában, a játék-
tevékenység irányításában és a beszédfejlesztésben. 

A könyvek stílusa olvasmányos, üdítõ, csevegõ és gyakorlatias. Haszonnal
és élvezettel forgathatja minden kezdõ (és tapasztalt) szülõ, de
kisgyermekekkel foglalkozó pedagógus vagy korai fejlesztéssel foglalkozó
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szakember is. A munka egységes, elfogadható és követhetõ-követendõ
gyermeknevelési filozófiát képvisel.

A könyv szerzõje Tracy Hogg, jelenleg az Egyesült Államokban él, ápoló-
nõként és tanácsadóként több mint húsz éve foglalkozik kisgyermekekkel és
családjukkal. 

Melinda Blau írói tehetségével mûködött közre a munkában. 
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Felelõsség korlátokkal?
(FILMISMERTETÉS)

Úgy gondoljuk, napjainkban már senki nem vonja kétségbe, hogy a sérült
embereket ugyanolyan jogok illetik meg, mint ép testû és értelmû
embertársaikat. Ugyanúgy élhetnek, dolgozhatnak és alapíthatnak családot,
akár a többiek, s ebbõl következõen gyereket, gyerekeket is világra
hozhatnak. De mi történik akkor, ha két értelmileg sérült ember, akik nem
vagy csak alig-alig képesek arra, hogy önmagukat ellássák, nemcsak az életét
köti össze, hanem gyermeket, netán gyermekeket vállal. Kinek a gondja,
netán a kötelessége lesz az, hogy ezt a gyermeket – akinek ugyancsak vannak
jogai – ellássa, fölnevelje, s ha véletlenül ép, vagy mert ez sem zárható ki,
átlagon felüli intelligenciával születik, akár a szülei „ellenében” is
képességeinek megfelelõen taníttassa.

Ezekre a kérdésekre keres választ Nordin Eszter filmrendezõ 7 év címû
dokumentumfilmje, amely meghatározása szerint „szokatlan mese egy
szokatlan család életérõl”, és távolságtartóan, mégis érzékenyen mutatja be
egy sérült család életét. A problémafelvetés meglehet, elsõsorban szakmai
kérdés, szakmai vitákat is kivált majd, mégis mindannyiunknak el kell
gondolkodnunk arról, hogy a gyermekvállalás felelõsségteljes döntés, mert
már nemcsak a magunk, hanem egy másik ember életével is kapcsolatban van.

A film a Dialektikus filmfesztiválon elismerõ oklevelet kapott.
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