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gálat során a nyelvi mód (egynyelvű/kétnyel-
vű) nem befolyásolta nagy mértékben a 
meg akadás-jelenségek számát, csak típusát: 
egynyelvű módban inkább szerkesztési, két-
nyelvű módban inkább szemantikai hibák 
fordultak elő.

Navracsics kutatásainak eredményei je-
lentősen bővítik ismereteinket a kétnyelvű 
mentális lexikonról. A részletesen leírt és 
elemzett (Magyarországon egyedülálló) ku-
tatások a mentális lexikonnal, illetve kétnyel-
vűséggel foglalkozó kutatók számára szak-
módszertani útmutatóként is szolgálhatnak.

A kötet oktatási anyagként jól felhasználha-
tó a pszicholingvisztika, illetve a kétnyelvűség 
kérdéseinek MA, illetve PhD szintű kurzuso-
kon történő oktatásában. Gyakorlati haszonnal 
forgathatják a kötetet nyelvtanárok is, mivel a 
kísérletek és elemzések során számos olyan je-
lenség leírását megtalálhatják, amellyel nyelv-
oktatói tevékenységük során naponta találkoz-
nak. Így a kötet – áttételesen – a nyelvoktatás 
minőségének javítását is elősegítheti.

Kovács László
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A kötet két tanulmányt tartalmaz, melyeket 
az kapcsol össze, hogy mindegyik tárgya az 
olasz nyelv és a nyelvi helyzet, valamint hogy 
szerzőik a Szegedi Tudományegyetemhez 
kötődnek. Az első látásra meghökkentő (de 
mindenképpen figyelmet felkeltő, tehát sze-

rencsés) címet a kötet előszavában megvilá-
gítják a szerzők, elmagyarázva, hogy miként 
jelenik meg az olasz nyelv sokszínűsége az 
általuk vizsgált területen.

Az első tanulmányt jegyző Farkas Mária, 
a Szegedi Tudományegyetem oktatója, több 
mint 80 tudományos közlemény (monográfi-
ák, tanulmányok, recenziók, fordítások, tan-
anyagok) szerzője, nem szorul bemutatásra. 
Bár azon sokoldalú italianistáink közé tarto-
zik, akiknek az érdeklődése nem korlátozó-
dik egyetlen szűk téma kutatására, s a szoros 
értelemben vett nyelvészet mellett szívesen 
kirándulnak más területekre is, fő kutatási te-
rülete kétségtelenül a magyar–olasz kont-
rasztív vizsgálatok. Ebben a témában publi-
kált hézagpótló munkái rendkívül pozitív fo-
gadtatásra találtak, elismertek és közismertek 
a szakmában, a hazai olasz tanszékek kurzu-
sainak programjaiban a kötelező olvasmá-
nyok között szerepelnek.

A nyelvek közötti összehasonlítás sokkal 
előbb volt mindennapi tantermi és tankönyv-
írói gyakorlat, mint tudományág. Régebbi 
kiadású hazai tankönyveinket forgatva szá-
mos értékes megjegyzéssel találkozunk. A 
XIX. század közepétől kifejezetten azért szü-
letnek olasz nyelvtanok (Szépváry, Palóczy), 
hogy „ne kényszerüljön a Magyar előbb ide-
gen nyelvet tanulni, hogy abból ismét rosszul 
tanulhassa meg a művészhon szép és hang-
kellemes nyelvét” és „az egész mű elméleti 
részét mindenekelőtt teljesen átdolgoztam és 
a magyar nyelvhez mindenben, alkalmaztam 
… ebben a könyvben csakis a magyarra tör-
ténnek utalások”. A magyar anyanyelvű 
nyelvtanulóknak szánt olasz és az olasz anya-
nyelvűeknek szánt magyar nyelvkönyvek 
szerzői (Honti, Móritz, Király, illetve Fest, 
Kőrösi, Fábián) sokszor hívják fel a figyel-
met a nyelvek közötti egyezésekre és különb-
ségekre.

A kérdés szisztematikus kutatása azonban, 
mint köztudott, csak az utóbbi évtizedekben 
kezdődött meg. Aki érdeklődik az olasz–ma-
gyar kontrasztivitás iránt, olvashatja – a tel-
jesség igénye nélkül – Antal Lajos, Benedek 
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Nándor, Fábián Zsuzsanna, Fogarasi Miklós, 
Laczik Mária munkáit.

Farkas Mária ebben a tárgykörben számos 
szakcikket és két önálló kötetet publikált. 
(Lingue a confronto, Szeged, JATEPress, 
2000 és Aspetti teorico-pratici della cont-
rastività linguistica italo-ungherese, Szegedi 
Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Főiskola Ki-
adója, 2006). Ennek újabb fejezete a mosta- 
ni tanulmány, a határozós szószerkezetek.  
A kérdés régóta foglalkoztatja a szerzőt, a 
helyhatározós szerkezeteket már korábbi 
munkáiban is bemutatta. (Lingue a confronto, 
III. Aspetti teorico-pratici V.)

A helyhatározós és időhatározós szerkeze-
tek tanulmányozása, a magyarral való össze-
vetése számos kérdést vet fel, s érdekes elmé-
leti és gyakorlati tanulságokat ígér. A nyelvta-
nulást igen megnehezíti, hogy számos viszony 
kifejezésére többféle lehetőséget is felkínál a 
nyelv, s nem mindig világos, hogy az adott 
esetben valódi alternatíváról, esetleg regioná-
lis használatról vagy árnyalatnyi jelentéskü-
lönbségről van-e szó. Ráadásul a nyelvtanulás 
egy bizonyos szintjéig ezek a kérdések (az a 
vagy az in elöljárószó a helyes?) eltörpülnek a 
sokkal súlyosabb (vagy annak érzett) nehéz-
ségek mellett, mint amilyen az igeidők és a 
módok használatának elsajátítása. Annál in-
kább előtérbe kerül a kérdés felsőfokon, ami-
kor már az igényes és választékos nyelvhasz-
nálat is követelmény. Azon a szinten, amely 
megközelíti a kétnyelvű, anyanyelvi beszélő 
kompetenciáját („competenza quasi bilingue / 
quasi nativa”), ez a hibatípus mindegy szinte-
zi a nyelvtudást.

Tanulmánya bevezetőjében a szerző ismer-
teti a vizsgálat célját; a két nyelv közötti meg-
felelés és „meg-nem-felelés” arányainak vizs-
gálatát és a két nyelvtudomány felfogásainak 
közös nevezőre hozását, majd kijelöli a kutatás 
kereteit. Kizárja például a névelő használatá-
nak rendszerszerű vizsgálatát, mivel az külön 
dolgozat témája lehetne. Ez nem jelenti azt, 
hogy a dolgozatban ne történne sok esetben 
utalás a névelő használatára is (kontinensek, 
országok, szigetek, tartományok stb. nevei).

Fontos kitétel, hogy a dolgozat normatív 
jellegű, sorra veszi mindazokat a lehetősége-
ket, melyekkel a nyelv élhet, tekintet nélkül 
az egyes formák gyakoriságra, vagy haszná-
latuk stiláris korlátaira. A szerző az írott 
nyelvhasználatból hozza példáit, igaz, széles 
értelemben véve, többféle műfajú és rendel-
tetésű forrásanyagból merít (napilap, a XX. 
század különböző évtizedeiből származó nar-
ratív irodalmi szövegek, történeti munkák, 
egynyelvű és kétnyelvű szótárak). Ahol szük-
séges, önálló, anyanyelvi beszélők által min-
den esetben ellenőrzött, önálló példamonda-
tokat is felhasznál.

Tanulmánya első fejezetében Farkas Má-
ria összefoglalja a szintagmákkal kapcsolatos 
általános kérdéseket, rámutatva a fogalom 
fejlődésére, az egyes iskolák és hagyomá-
nyok közötti eltérésekre, majd tisztázza, hogy 
munkája során milyen fogalmakkal és definí-
ciókkal dolgozik. Mivel az olasz nyelv a 
szintagmatikus viszonyt gyakran prepozíció 
segítségével fejezi ki, szükségesnek tartotta 
helyesen tisztázni a prepozíció fogalmát is.

A határozós szószerkezet vizsgálatakor 
tisztázandó, hogy mit ért a „fogalom”-on az 
olasz és a magyar nyelvtudomány, de a dol-
gozat célja nem lehet ennek részletekbe menő 
ismertetése, ezért a szerző egy példán keresz-
tül szemlélteti a két nyelvtudományban hasz-
nált definíciót. Majd sorra veszi a határozók 
szófaját, alakját és a különbségeket. A 3. alfe-
jezet témája a határozók fajtái és felosztása; 
áttekinti a szakirodalmat és a vitás eseteket. 
Megállapítja, mely esetekben mutatkozik 
inkongruencia a két nyelv között.

Az elméleti bevezetőt követő I. fejezet a 
helyhatározókat vizsgálja részletesen: Föld-
rajzi nevekkel alkotott helyhatározós szintag-
mák a magyar és az olasz nyelvben, Köznév-
vel kifejezett földrajzi nevek, Kontinensek, 
államok, országok, városok stb. földrajzi ne-
vei); minden egyes pontot gazdag példa-
anyaggal illusztrál, amit értékelés követ, 
melyben a kutató levonja a következtetése-
ket, megállapítja a szabályszerűségeket vagy 
a szabályszerűség hiányát.
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A II. fejezet az időviszonyokkal foglalko-
zik (8 jól strukturált alfejezetben); az időha-
tározó meghatározásában a két nyelv kongru-
ens. Felsorolja és az árnyalatokra is kitérve 
alaposan megvizsgálja a lexikai kategóriákat 
(időegységet jelölő szavak, időszakaszok, 
emberi élet, napszakok, időegységek részei). 
Jelen dolgozatnak nem feladata elemezni, de 
az időegységek kérdése más szempontból is 
érdekes, részben az itáliai diatopikus változa-
tok közti eltérések, részben a magyar és olasz 
nyelv közti, a valóság különböző tagolására 
visszavezethető különbségek miatt, de ez már 
egy másfajta nyelvészeti leírás hatáskörébe 
tartozik.

A szerző következtetése szerint bizonyos 
prepozíciók jelentésváltozás nélkül alterná-
lódhatnak. A munka végén táblázat segít an-
nak tudatosításában, hogy mikor felel meg az 
olasz nyelvben a magyar névutóknak prepo-
zíció és mikor preposizione impropopria 
vagy locuzione prepositiva. (A szakkifejezé-
seket a szerző olasz nyelven használja.)

A tanulmány szakszerű, rövid, lényegre-
törő, pontos, jól tagolt, gondolatmenete vilá-
gos, nyelvezete úgy olvasmányos, hogy sem-
mit sem veszít tudományos jellegéből. A ta-
nulmányt gazdag és naprakész szakirodalom 
egészíti ki. A kötet jól hasznosítható nyelv-
fejlesztő, leíró nyelvtani, kontrasztív, fordí-
tói, didaktikai, szakdolgozatírói szemináriu-
mok keretében. Az a gyakran tapasztalható 
tévhit, miszerint a kommunikatív nyelvokta-
tás háttérbe szorította a nyelvtan oktatását, 
tévedés: a nyelvi tudatosság szerepe nem 
csökken, legfeljebb a nyelvtanulás folyama-
tának más fázisában tanítunk másfajta nyelv-
tant. Ezt a szemlétet erősítik a KER doku-
mentumok is, és ehhez nyújt hasznos segítsé-
get Farkas Mária új tanulmánya is.

A kötet második tanulmányának szerzője, 
Lanteri Edina fiatal kutató, szociolingvisztikai 
tanulmánya készülő PhD dolgozatának ösz-
szefoglalása: A ligur dialektus egy szocioling-
visztikai kutatás tükrében címet viseli.

A témaválasztás nagyon izgalmas, hiszen 
köztudott, hogy Olaszország nyelvileg igen 

tagolt ország. A dialektusok közti nagy kü-
lönbségekről, melyek miatt egy északi és egy 
déli dialektust beszélő csak tolmács segítsé-
gével érti meg egymást, sok közismert anek-
dota terjeng (bár ezek inkább egy több évti-
zeddel ezelőtti állapotra voltak jellemzőek). 
A kérdés iránt érdeklődő magyarországi ol-
vasóközönségnek kevés információja van ar-
ról, hogy milyen is napjainkban nyelv és 
nyelvjárás vonatkozásában a valós helyzet. 
Ezért minden olyan kutatás, amely erről tu-
dósít, már témaválasztásánál fogva is üdvö-
zölendő.

A szerző abból a felvetésből indul ki, hogy 
a dialektus alacsony presztízsű kódot jelent 
Észak-Olaszországban. Véleményünk szerint 
a valóságban a kép árnyaltabb, a dialektus vi-
talitása igen változó képet mutat, társadalmi 
megítélése régiónként és korszakonként na-
gyon eltérő: a két szélsőség, a dialettofobia 
és a dialettomania között ingadozik. Történe-
ti szempontból nézve a kérdést a helyi nyelv 
presztízse nem független az erős kulturális 
központ meglététől vagy hiányától. Ahol nem 
alakult ki ilyen, a dialektus könnyebben vált 
alacsony presztízsű, jobbára az iskolázatlan 
réteg által használt kóddá a műveltek által 
beszélt toszkánnal szemben.

Sok információval rendelkezünk arra vo-
natkozóan, hogy mit gondolnak a dialektus-
ról a romanisták, az antropológusok, a nyelv-
politikusok, a költők. Jóval kevesebbet arról, 
hogy mit gondolnak maguk a beszélők. A 
szerző célja, hogy felmérje a ligur dialektus 
két változatának használatát egy nagyváros-
ban (Genova) és egy kisvárosban (Impéria).

A dialektus kiválasztása – bár személyes 
okok motiválták – azért is szerencsésnek 
mondható, mert észak-olaszországi viszony-
latban a liguriai helyzetről és általában a nyu-
gati tartományok nyelvi helyzetéről jóval ke-
vesebbet tudunk, mint a hozzánk történelmi-
földrajzi-nyelvi okoknál fogva is közelebb 
álló keleti régiókról. (Trentino, Friuli, Veneto, 
Dalmazia és Istria nyelvi helyzetének a XX. 
század folyamán magyar szerzők is szenteltek 
fontos résztanulmányokat).
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A kutatás bevezető fejezete elméleti jelle-
gű: ismerteti az olasz verbális repertoárral 
kapcsolatos elméleteket és modelleket, a dia-
lektus terminus történetét, a fogalom kialaku-
lását és értelmezését az egyes kultúrákban. 
(Egy későbbi változatban esetleg a példák so-
rát a szintén nem tanulságok nélküli magyar 
helyzet bemutatásával is lehetne gazdagítani.)

A dolgozat bevezető része meggyőzően bi-
zonyítja szerzője elméleti tájékozottságát, jár-
tasságát a nemzetközi és olasz szakirodalom-
ban, elemző és szintetizáló képességét. (Aki 
pedig, mint a jelen sorok írója is, szintén kény-
telen néha magyar nyelven írni olasz nyelvé-
szettel kapcsolatos fogalmakról, együtt érzően 
állapítja meg, hogy mennyire nehéz feladat is 
megfelelő terminusokat találni vagy létrehoz-
ni…)

A nyelv és dialektus közötti különbség 
megragadása köztudottan nehéz, nincs olyan 
definíció, amely minden helyzetre és minden 
kultúrára kielégítő lenne, reménytelenül kul-
túrafüggő viszonyfogalom marad. A szerző 
által is idézett definíciók éppen az olasz nyel-
vi helyzetre nem mindig jellemzőek, ahol sok 
olyan dialektus létezik (nápolyi, velencei), 
amely évszázados irodalmi hagyománnyal is 
rendelkezik.

Bár a dolgozat nem dialektológiai jellegű, 
szívesen olvastunk volna pár szót a ligur dia-
lektusról, különösen a genovairól, amely 
1814-ig a Genovai Köztársaság hivatalos 
nyelve volt. Ehhez sokféle szakirodalom áll 
rendelkezésre (például Fiorenzo Toso mun-
kája, Grammatica del genovese, varietà 
urbana e di koiné). A genovai nyelv/dialektus 
görög, arab, francia, spanyol stb. eredetű szó-
készlete értékes lenyomatként őrzi a régi vá-
rosállam, a fontos tengeri hatalom kiterjedt 
kapcsolatainak történetét. Ugyancsak érde-
kes lett volna olvasni a genovesével kapcso-
latos sztenderdizációs és nyelvfejlesztő tevé-
kenységekről (például a zeneize írásmódjá-
nak megalkotásáról).

A kutatás kombinált (kvantitatív és kvali-
tatív) eljárásokat egyaránt alkalmaz, komoly 
tudományos apparátus bevonásával készült. 

Minden momentuma, a tervezéstől a minta-
vételig, a 124 résztvevő kiválasztásától az 
adatok feldolgozásig, az eredmények értéke-
léséig, a korrelációk sokaságának kimutatá-
sáig gondos, körültekintő, szakszerű, pontos, 
alapos, egyszóval mintaszerű. A tanulmányt 
táblázatok, ábrák, diagramok teszik még 
szemléletesebbé. Mindezek alapján Lanteri 
Edina tanulmánya bizonyára fontos szakiro-
dalmi tétel lesz olasz nyelvtörténeti, szocio-
ling visztikai, nyelvpolitikai kurzusok olvas-
mánylistáján.

A kérdőív minden fontos változóra kiter-
jed, talán csak azt hiányolhatjuk, hogy az 
olasz és a ligur elsajátításának sorrendjére 
nem kérdez rá, és nem számol azzal, hogy a 
ligur nemcsak szóbeli kód lehet. Egy esetle-
ges későbbi vizsgálat során érdemes lenne 
bővíteni a kérdéseket ilyen irányban is. A 
kérdőív megfogalmazásába bekerült elíráso-
kat (pl. un croce) egy újabb kiadás során bi-
zonyára korrigálja a szerző.

Az értékelés során Lanteri Edina először 
külön-külön, majd egybevetve elemzi az ada-
tokat, érdekes megállapításokat téve a nagy-
város és kisváros közti hasonlóságokról és 
különbségekről: egyes változók ugyanazt az 
összefüggést mutatják, míg mások esetében 
épp ellentétes tendenciákat tapasztalunk.

Az eredmények elgondolkoztatóak, a nyert 
adatokat nagyon érdekes lenne összevetni 
más hasonló felmérésekkel, ha rendelkezésre 
állnának ilyenek, azonban még olaszországi 
kutatók is ritkán végeztek ilyen mélységű ku-
tatásokat. Ami a jelen helyzetet illeti, egy 
2000-ben készült országos felmérés szerint 10 
olasz közül 9 mindkét nyelvet, az olasz köz-
nyelvet és a dialektust is használja. Tullio de 
Mauro szerint: „Se c’è bisogno di una comuni-
cazione rapida, diretta, efficace, amichevole, 
affettuosa o colorita per più della popolazione 
il dialetto è lo strumento più efficace.”

Mindazok számára, akik értéknek érzik a 
kis nyelvek fennmaradását, igen biztatóak a 
tanulmány utolsó sorai, melyekből kiderül, 
hogy mindkét városban szinte minden meg-
kérdezett úgy ítélte meg, hogy dialektusban 
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beszélni érték, olyan többlet, melyet meg kell 
őrizni.

Összefoglalva: A sokszínű olasz nyelv 
című kötet mindkét írása nagy szolgálatot 
tesz a magyarországi italianisztikának. Mivel 
azonban a tanulmányok magyar nyelven 
íródtak, joggal számíthat sokkal szélesebb ol-
vasóközönségre. Számos egyetemi kurzus 
anyagát gazdagíthatja, módszertani szem-
pontból mintául szolgálhat kutatószemináriu-
mok számára.

A szerzők kitűnő munkája minden elisme-
rést megérdemel. Eredményeik, megállapítá-
saik bizonyára további gondolkodásra, az olasz 
nyelv (és más nyelvek) színeinek és árnyalata-
inak felmutatására ösztönzik az olvasót.
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A könyvesboltok polcainak gazdag szótárkí-
nálata sokszor elbizonytalanítja a vásárlót.  
A Grimm Kiadó gondozásában idén megje-
lent angol–magyar/magyar–angol szótár nem 
fog csalódást okozni azoknak, akik érettségi-
re vagy nyelvvizsgára készülnek: az esztéti-
kus külső minőségi tartalmat fed. Ezt tá-
masztja alá, hogy az MTA Szótári Bizottsága 
„Kiváló magyar szótár 2007” címmel illette.

Szótárról recenziót írni nemes, s egyben 
nehéz feladat. A kiadványt ugyanis nem cél-
szerű az elejétől a végéig tüzetesen átolvasni, 
majd a fejezetek sorrendjének megfelelően 
bemutatni, értékelni az olvasottakat. Más 
megközelítésre van szükség a szótári minő-
ség és a szótárkritika megfogalmazásakor. A 
szótár ismertetéséhez és értékeléséhez ezért 
segédletként a Rihmer Zoltán által összeállí-

tott szempontrendszer főbb pontjait haszná-
lom, mely kortárs lexikográfia-elméleti isme-
retekre épül (Fóris – Rihmer 2007: 112–
113).

Magyarországon a 90-es évek közepéig az 
Akadémia Kiadó angol szótárai uralták a 
könyvpiac ezen szegmensét, alapvetően há-
rom szótártípus (kis-, kézi- és nagyszótár) 
formájában. Napjainkban sokkal szélesebb a 
választék mind a kiadók, mind a típusok te-
rén. A Grimm Könyvkiadó Kft. mára a két-
nyelvű szótárakkal is foglalkozó két jelentős 
kiadó egyikeként tesz szert egyre nagyobb 
népszerűségre és elismertségre nemcsak az 
olvasók, hanem a szakértők körében is. A 
vállalkozás 1996-ban alakult azzal a céllal, 
hogy igényes nyelvkönyveket és szótárakat 
jelentessen meg a nyelvtanulók és a nyelvta-
nárok számára. A névadó Grimm-testvérekre 
kiemelkedő nyelvtörténeti és lexikográfiai 
munkásságuk miatt esett az alapítók választá-
sa. Az elmúlt 12 évben több mint 30 új szer-
kesztésű szótárt adtak ki: ez egyedülálló tel-
jesítmény, mivel magánkiadónál erre mintegy 
150 éve nem volt példa. Szótáraikra jellem-
ző, hogy többszín-nyomással készülnek, a 
színek alkalmazásánál pedig a következetes-
ség jellemző: a címszavak egységesen kék 
színűek a gyorsabb keresés érdekében. A ko-
rábbi kategóriák (kis, kézi, nagy) helyett 
nyelvtudásszint, korcsoport és tematika sze-
rint alakítanak ki típusokat, ilyen például a 
tanulószótár kategóriája. A kiadó precizitását 
jelzi, hogy szótárai minden kiadással meg-
újulnak. Kiadványaik között találunk még 
többek között albumokat, útikönyveket, nyel-
vészeti jellegű könyveket, valamint nyelv-
vizsgára felkészítő segédanyagokat. (További 
információk: www.grimm.hu)

A szótár tartalmi ismertetésekor érdemes 
kitérni a fizikai jellemzőkre, a szerkezetre, 
illetve a szűkebb tartalmi jegyekre a szótár 
mikrostruktúrája alapján (Fóris – Rihmer 
2007: 112). A hagyományos kéziszótár-mé-
retnél valamivel kisebb, de semmivel sem 
karcsúbb ez a tanulószótár: súlya 1.080 
gramm. Színes, puhafedeles borítóján nem a 


