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Végső következtetéseit Reder nyolc pont-
ban foglalja össze. Ezek közül kiemelem 
azt a javaslatot, amely szerint szükség lenne 
kimondottan szókapcsolat-szótár (Kolloka-
tionswörterbuch) összeállítására. Reder 
megállapítását, amely szerint a szókapcso-
latok vizsgálata a francia és az angol nyelv 
vonatkozásában nagyobb hagyományokra 
épül, mint a német nyelv vonatkozásában, 
kiegészíthetjük azzal is, hogy az orosz nyelv 
esetében is több figyelmet fordítottak a szó-
kapcsolatok vizsgálatára. A szókapcsolatok 
tudatos tanítása, rendszerszerű feldolgozása, 
tanulása nemcsak a nyelvtanuló szókincsét 
fejleszti jelentős mértékben, hanem hozzájárul 
a grammatikai ismeretek megszilárdításához 
és a beszédkészség fejlesztéséhez is.

A könyv végén a szerző – az említett függe-
lék előtt – közreadja a kollokációval kapcso-
latos szakirodalmat, azoknak a szótáraknak és 
tankönyveknek az adatait, amelyeket munkája 
során használt.

A Kollokationen in der Wortschatzarbeit 
című könyv érdeklődésre tarthat számot a 
német nyelvet jól ismerő nyelvészek, lexi-
kográfusok körében. Haszonnal forgathatják, 
egyes fejezeteit a mindennapi gyakorlatban 
közvetlenül is alkalmazhatják az általános és 
középiskolákban, illetve magániskolákban 
dolgozó német szakos tanárok.

Székely Gábor

Kovács Judit
Magyar-angol kéttannyelvû 
általános iskolai programok 
közoktatásunkban
Eötvös József Könyvkiadó: 
Budapest, 2006. 186 p.

Kovács Judit főiskolai tanár az angol nyelvű 
tanítóképzés sokszínű elméleti és értékes 
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező, or-
szágosan ismert szakembere. Több mint egy 
évtizede igényesen és sikeresen készíti fel 

hallgatóit a kisiskolásokat vonzó és folyamatos 
motivációt sugárzó angol nyelvoktatásra a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanítóképző Főiskolai Karán. Az angol két ta-
nítási nyelvű általános iskolai és középiskolai 
képzés kutatójaként és szaktanácsadójaként 
segíti a tartalom alapú képzés gyakorlatát; 
ezenkívül pedagógus-továbbképzéseken is 
közkinccsé teszi szakmai tapasztalatait.

Most megjelent könyve igazi újdonság, és 
jó útmutatást ad a két tanítási nyelvű képzések 
iránt érdeklődő kollégáknak, igazgatóknak, 
hallgatóknak és szülőknek. Ez a könyv a jövő-
nek és a jelennek is az egyik legizgalmasabb 
közoktatási témájával, a két tannyelvű oktatás 
gyakorlatával foglalkozik a legkorszerűbb 
nyelvpedagógiai és nyelvpolitikai háttér-isme-
retek bemutatásának és azok alkalmazásának 
keretében.

A két tannyelvű oktatást minden olvasó szá-
mára érthetően mutatja be. A szaktantárgyak és 
a készségtárgyak egymáshoz való közelítése 
során az angol nyelv célból eszközzé válik, 
és kettős érdeklődést, ennélfogva kettős kö-
tődést jelent a gyermek számára. A kisiskolás 
élményszerűen angol nyelven is megismeri a 
saját környezetét, az ének–zenét, a történelmet 
és egyéb más témákat a nem magyar anyanyel-
vén tanult szaktantárgyakkal való folyamatos 
megismerkedés során.

A szerző a nemzetközi, főleg angol nyelvű 
nyelvészeti, nyelvpedagógiai szakirodalom 
ismeretében igyekszik a két tannyelvű oktatás 
megfelelő tudományos tartalmát és definíció-
ját megadni. Nem véletlenül és véleményem 
szerint igen megalapozottan idézi a téma 
hazánkban egyik legismertebb kutatójának, 
Vámos Ágnesnek a meghatározását. Majd 
ezt a sajátos oktatási formát, a tartalom alapú 
oktatást a közoktatás-politikai törvényekkel 
szembesíti.

Az angol szakirodalom mély ismerete 
alapján a „multi-kompetencia” elméletét 
szemléletesen tárja az olvasó elé a nemzetközi 
tanítás, oktatás egyéb formái bemutatásával 
kiegészítve. Így az immerziós kanadai forma 
jellemzésére is kitér. A két tannyelvű oktatás 
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gyakorlatát az angol szakirodalomban már 
koncentrált formában megtalálható előnyök 
feltárásával szemlélteti, miközben a két tan-
nyelvű oktatás eredményességének gyakor-
lati feltételeiről is tájékoztat. Körültekintően 
határozza meg azokat a sajátos feltételeket, 
amelyek a két tannyelvű oktatás optimális 
hatását biztosíthatják.

A két tannyelvű oktatás eredményességét 
Nikolov Marianne négy feltétele alapján tud-
ja csak elképzelni, vagyis (a) az intenzitás, 
(b) a tanár jó felkészültsége, (c) a program 
folyamatossága és (d) a kedvező szülői háttér 
meglétével. Mindegyik felsorolt összetevő 
igen lényeges, mert a motivációteremtés és an-
nak fenntartása a gyermek és a szülő számára 
egyaránt fontos. A kisiskoláskori idegennyelv-
tanításban a két tanítási nyelvű oktatás kulcs-
fontosságú tényezője a jól felkészült, szépen, 
helyesen beszélő, szakmailag a kisiskoláskorra 
jól kiképzett nyelvtanár.

A szerző kérdésfelvetése egyértelműen 
helyeselhető, miszerint erre a sajátos képzési 
formára a szakmailag és pedagógiailag jól fel-
készített nyelvtanárok, vagy ahogyan a szerző 
sugallja – véleményem szerint igen helyesen 
–, „az idegen nyelvi műveltségterületi tanítók” 
vállalkozhatnak, akik az alsó tagozatban a 
készségtárgyak tanítását is el tudják látni az 
adott idegen nyelven, és még a felső tagozat 
ötödik és hatodik osztályában is taníthatnak.

A szerző alapos szempontrendszert állít fel 
az eddig és jelenleg is működő két tannyelvű 
képzés bemutatására. A hazai két tannyelvű 
oktatás gyakorlatát méltatja, és igyekszik 
feltárni a sajátos képzésnek a közoktatástól 
eltérő idegen nyelvi és tantárgyi előnyeit, a 
programok létrejöttének történeti áttekintése 
és működésük empirikus bemutatása alapján. 
Ennek során jól érzékelteti a különbséget a 
nemzetiségi nyelvi képzéssel kapcsolatban. 
A szerző jól átlátható táblázatokat készített 
a jelenleg is működő két tannyelvű képzések 
saját felmérése alapján történő szemléletes 
bemutatására.

A táblázatok – a sokszínű osztályozásból 
fakadóan – rengeteg adatot tartalmaznak. A 

szerző az alapos kitekintést még fokozni is 
tudja, mert az általános iskolai angol progra-
mok bevezetésének okait és az angol nyelv 
választásának miértjét is felmérte az egész 
országban. Ugyancsak itt olvashatjuk az erre 
irányuló kérdőívet és a kapott válaszokat, 
mivel a szerző még azok elemzésére is vál-
lalkozott.

A korai, az első osztálytól kezdődő cél-
nyelvi képzés érzékeny dilemmájára is kitér 
Kovács Judit, ami a szakirodalomban és a 
közoktatásban is elég vitatott kérdés A korai 
célnyelvi oktatással kapcsolatos oktatáspoliti-
kai érdekek megfelelőképpen kapnak hangot 
a könyvben. Oktatás-szociológiai felmérése 
tükrözi a szülők tájékozottságának mértékét 
és az angol célnyelvi oktatás iránti érdeklő-
dés forrásait. A gazdag empirikus anyagban 
különlegesen fontos az a felmérése, amely 
azt is vizsgálja, hogy milyen indokok alapján 
vállalkoznak az intézmények igazgatói, illet-
ve a tantestület egyes tagjai erre a speciális 
képzésre.

Igazán érdekes az oktatáspolitikában dol-
gozó személyiségeket is megszólaltató mély-
interjú-sorozat, amelynek összegzése alapján 
a szerző megállapítja, hogy „a döntéshozók 
célja a programmal kapcsolatban az általános 
iskolai fokon nem tűnt releváns kérdésnek, 
mivel nem központi kezdeményezés volt”  
(p. 134).

A könyv utolsó alfejezete csokorba gyűjti 
azokat a változásokat, amelyeket a célnyelvi 
tantárgyi programok bevezetése okozott. A 
befejező rész az angol nyelvű összefoglalót 
tartalmazza, valamint a mellékletet a felméré-
sek adatai gazdagságával és diagramjaival.

A mű értékes és igazi szakmai újdonság, 
mivel az egyéni kutatással feltárt színes 
empirikus anyag közlésével és elemzésével, 
a magyar és az angol nyelvű szakirodalom 
ismeretében megfelelően megalapozott és 
bizonyított előnyökkel rendelkező angol két 
tannyelvű oktatás fontosságát bemutatja és 
azt a már meglévő gyakorlati tapasztalatokkal 
ütközteti. Logikus és megalapozott érvrend-
szere az oktatáspolitika számára szemlélteti, 
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hogy az általános iskola korai szakaszában is 
érdemes, sőt az EU ajánlásai alapján szükséges 
ösztönözni – akár anyagilag is – annak minél 
szélesebb körű bevezetését, mivel az angol 
műveltségterületi tanítóképzés megfelelő 
szakembereket bocsát ki az általános iskolai 
két tannyelvű képzés elindításához. Jó lenne, 
ha minden iskolába eljutna ez az európai 
személetet nyújtó, jelenleg még hiánypótló 
könyv.

H. Szabó Sára

Kollár Andrea
Sauris/Zahre – Nyelvpolitika 
és nyelvi jogok olaszország-
ban egy többnyelvû közös-
ség tükrében
JATEPress: Szeged, 2006. 118 p.

Kollár Andrea könyve olyan témát mutat be, 
melyről keveset hallani Magyarországon. 
Az olasz nyelvpolitikával ismerteti meg az 
ol vasót, s ezen keresztül betekintést nyújt az 
ország nyelvi sokszínűségébe is. A nyelvi jogi 
helyzet bemutatását egy általa végzett szocio-
lingvisztikai kutatás köré építi. A kutatást az 
olaszországi Saurisban végezte, egy olyan 
faluban, ahol archaikus német nyelvjárást 
beszélő kisebbség él. Sauris az ország észak-
keleti részén fekszik, és egyike annak a három 
falunak, ahol ma még beszélik az ún. karintiai 
német nyelvjárást. A karintiaiak nevüket 
onnan kapták, hogy elődeik a középkorban 
Karintiából vándoroltak át erre a területre. 
Ezzel a témaválasztással a szerző egy kevéssé 
ismert nyelvcsoportra irányítja a figyelmet.

A könyv a bevezetésen és a zárszón kívül 
hat fejezetre tagolódik, melyek közül az első 
az országban beszélt különféle nyelvváltoza-
tokat, dialektusokat tekinti át. Magyarázatot 
ad kialakulásukra, s tisztázza a standard olasz 
fogalmát. A kétnyelvűséggel és többnyelvű-
séggel kapcsolatos terminusok között felhívja 
a figyelmet a „dilália” jelenségére, mely a 

standard olasznak és dialektusainak viszonyát 
jellemzi. A következő fejezet az őshonos 
nyelvi kisebbségeket mutatja be, kitérve bete-
lepülésük idejére, földrajzi elhelyezkedésükre, 
létszámukra, nyelvismeretükre. Köztük említi 
a németeket és azoknak karintiai csoportját 
is, akiknek a szerző a későbbiekben külön 
fejezetet szentel. A harmadik rész a nyelvpo-
litika kérdésére tér át: létrejöttének európai 
előzményeit tárgyalja, s a nyelvi jogokat érintő 
nemzetközi dokumentumokat ismerteti. Ezt 
követően szűkül a kör, és Itália nyelvpoliti-
kája kerül a középpontba. A könyv az olasz 
egység megalakulásáig, 1861-ig megy vissza 
az időben. Így nyomon követhető, milyen ál-
lomásokon keresztül jutott el Olaszország az 
oly jelentős 1999. évi nyelvtörvényig, mely a 
bevezető sorok fő témája, s mellyel a hatodik 
fejezet részletesen foglalkozik. A történeti 
áttekintés keretében a szerző kiemeli azt a 
három tartományt (Trentino–Alto Adige, Valle 
d’Aosta, Friuli–Venezia Giulia), ahol ma a ki-
sebbségek területi autonómiával rendelkeznek. 
Ennek kapcsán felhívja a figyelmet azokra a 
nyelvcsoportokra is, akiket az állam az idők 
folyamán elhanyagolt.

Az ötödik fejezet a szerző által végzett kuta-
tás leírása, mely harmincnyolc oldalt tesz ki, s 
címe: Sauris/Zahre, egy többnyelvű közösség a 
szociolingvisztika és a nyelvpolitika tükrében. 
A szociolingvisztikai felmérés 2000 júliusában 
készült a négyszáz fős településen. A kutatás 
ismertetése és elemzése előtt a szerző bemu-
tatja Friuli–Venezia Giulia tartományt, ahol 
Sauris is található: ezen a vidéken a friuli, a 
szlovén, a német és az olasz nyelv egyszerre 
van jelen. Említést tesz a másik két karintiai 
nyelvjárásszigetről, Sappadáról és Timauról. 
Saurisra rátérve bemutatja a közösséget tör-
téneti, földrajzi, gazdasági és demográfiai 
szempontból. A szociolingvisztikai vizsgálat 
célja az volt, hogy tisztázza a Saurisban hasz-
nált három nyelvnek – a német nyelvjárásnak, 
a friulinak és az olasznak – a használati körét 
és gyakoriságát, illetve a nyelveknek az egy-
máshoz való viszonyát. A felnőttek és a diákok 
számára készített olasz nyelvű kérdőívek a 


