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A csupa „e” magánhangzóval megírt rejtvé-
nyek nagyon népszerűek a tanulók körében. 
Még nagyobb kreativitást igényelne a feladat 
megfordítása, ha egy megadott fogalmat kel-
lene csupa „e” magánhangzóval elmondani.

A jelentéstannal és a helyesírással foglal-
kozó fejezetek feladatai kevésbé újszerűek, 
inkább a hagyományos típusokba sorolhatók, 
de ettől még jó gyakorlófeladatok.

Nagyon praktikus, hogy a könyv végén a 
megfejtéseket is megtalálhatjuk, így könnyen 
ellenőrizhetjük a válaszainkat, vagy megnéz-
hetjük azt, amire végképp nem sikerült rájön-
nünk.

Akár a tananyag kiegészítéseként, akár 
otthoni társasjátékként használjuk a könyvet, 
biztos, hogy a nyelvi fejlődés és a jókedv 
nem fog elmaradni.

Győrffy Lilla

Lõrincz Ildikó (szerk.)
Nyelvek és kultúrák dialógusa
(Apáczai-füzetek 3.)
Gyõr: Nyugat-magyarországi Egyetem,
Apáczai Csere János Kar, 2008. 180 p.

A viszonylag új, 2007 elején indult Apáczai-
füzetek sorozat döntően a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemen folyó alkalmazott nyelvé-
szeti és irodalmi kutatások termésének bizto-
sít publikációs lehetőséget. A most megjelent 
harmadik kötetben helyet kapott cikkek a 
kulturális pluralizmus meglehetősen tág fo-
galmához kapcsolódó területeket ölelik fel.

Az első Apáczai-füzet hármas tagolása 
(irodalmi, nyelvészeti és gyakorlati blokkra) 
alapjaiban véve változatlan maradt, csak a 
szekciók száma nőtt, számuk jelenleg négy 
(nyelvpolitikai, idegennyelv-oktatási, anya-
nyelvi nevelési és irodalmi szekció), ehhez 
mintegy függelékként kapcsolódik egy saját 
empirikus kutatás és egy önrecenzió jellegű 
könyvismertetés a használó diákok bírálatai 
alapján.

Amint kinyitjuk a könyvet, sajnos rögtön 
feltűnnek komoly formai-szerkesztési hiá-
nyosságai, a szedési hibák rendkívül nagy  
száma. Mindezt tovább súlyosbítja a nem egy-
ségesen megkövetelt formázás, hivatkozás-
rendszer és jegyzetapparátus, jellemző a 
helyes írás-ellenőrző program javításainak kri-
tikátlan elfogadása is. Szóhiány, betűhibák, 
szóközhiányok és felesleges szóközök fordul-
nak elő nemhogy a könyv írásaiban, már a tar-
talomjegyzékben is. A kisebb illusztrációk is 
sokszor darabosak. A grazi képek jók és han-
gulatuk illik a könyvhöz, viszont nem világos 
számomra, miért éppen Graz került bele, ami-
kor grazi vonatkozású cikk egy sincs. Talán 
szerencsésebb lett volna, ha az egyes témakö-
rökhöz illő képet választanak mindenhova.

A könyvet Cseh Sándor és Szilágyi Mag-
dolna előszava után Lőrincz Ildikó figyelem-
re méltóan gazdag bibliográfiájú cikke nyitja, 
amely a JaLing-program kísérleti magyaror-
szági alkalmazásának eredményeit mutatja 
be. A Janua Linguarium névre hallgató pro-
jekt keretében speciális tananyagot dolgoztak 
ki, melynek részét képezi egyes nyelvek pár-
huzamos figyelése, összevetése, a nyelvek 
közötti hangzás- és hangkészletbeli különb-
ségeknek, a nyelvek működésének, eredeté-
nek, valamint a különböző nyelvcsaládoknak 
az ismertetése, különös tekintettel az európai 
nyelvekre. Mindehhez megfelelő segédletek 
és hangzó anyagok is készültek. Ezek fel-
használásával a gyerekek például ismeretlen 
nyelvű mondatokat fordítanak úgy, hogy csak 
néhány előre megadott kulcsszó magyar 
megfelelőjét látják. A metanyelvi tudatosság 
szintje és a nyelvi fogékonyság látható fejlő-
dést mutatott már a rövid kísérleti program-
ban is. Azt kell azonban mondanunk, hogy az 
iskolai nyelvtanórák anyaga (például Szende 
Aladár: A magyar nyelv tankönyve, Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.) döntően 
még mindig a régi történeti-leíró, sőt néhol 
még a latinos logikai szemlélet nyomait is 
magán viselő paradigmán alapszik, és ebbe, 
úgy tűnik, nem férnek bele olyan újítások, 
mint a JaLing-program. Sok tanuló attitűdje a 
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nyelvtan, a nyelvi jelenségek, struktúrák iránt 
negatív, ennek alakulásában az akár 10–15 
évvel ezelőtti nyelvállapotot tükröző példák 
mellett az eltúlzott matematikai-logikai szem-
lélet is egészen biztosan szerepet játszik. 
Azonban a határok lebontásának, a szo cio-
lingvisztikai szemlélet hazai térhódításának, 
valamint az alternatív oktatási módszerek 
mind nagyobb térnyerésének együttes hatása 
alól az anyanyelvi nevelés a legkevésbé sem 
vonhatja ki magát. Ha mindez kikényszeríte-
ne egy szemléletváltást a nyelvi jelenségek 
oktatásában, akkor az új paradigma alapján 
létrejövő tananyagnak már integráns részét 
képezhetnék a JaLing-programon és a hozzá 
hasonlókon alapuló oktatási módszerek adap-
tációi is. Mindennek azonban a magyar okta-
táspolitikai légkör nem igazán kedvez.

Görcsné Muzsai Viktória első cikke klasz-
szikus nyelvpolitikai, oktatási problémát vesz 
górcső alá. Hosszú bevezetőjében bemutatja 
a „kétnyelvű”, illetve kisebbségi oktatás kü-
lönböző típusait (Garcia és Skutnabb-Kangas 
osztályozása alapján), majd rátér az Európai 
Iskolákban, valamint a bécsi Európai Közép-
iskolában működő oktatási rendszer és felfo-
gás ismertetésére. Így a cikk egy létező, erős 
többnyelvűséget biztosító oktatási rendszer-
rel ismerteti meg az olvasót; kár, hogy még 
mindig csak a „kiválasztott” keveseknek van 
esélyük ezt közelebbről megismerni. A más 
kultúrák iránt az iskolának köszönhetően nyi-
tottabb emberek ugyanis kevésbé lesznek fo-
gékonyak az ostoba nacionalista, idegenelle-
nes szólamokra, szélsőséges ideológiákra, 
átlátnak bizonyos csapdát rejtő politikai tö-
rekvéseken, ugyanakkor államuk és kultúr-
nemzetük öntudatos, szilárd identitású polgá-
raivá válnak. A montesquieu-i záró mondat – 
„Szükségképpen vagyok ember, és véletlenül 
francia” – szellemét minden demokratikus 
ország oktatáspolitikájának követnie kellene.

Björn Freiberg angol nyelvű cikkében a 
Civilizációk Szövetsége nevet viselő 2005-ös 
spanyol-török ENSZ-kezdeményezésről ír, 
melynek kimondott célja a vallási fundamen-
talizmus elleni fellépés a terrorizmus elleni 

harc részeként. Az írás igen kemény, bíráló 
hangnemű. Szerzője durva párhuzamot von a 
kezdeményezés és a hitleri Németország po-
litikája között, megjegyzi, hogy a pokolba, 
vagyis egy pokoli diktatúrába vezető út is 
jószándékkal van kikövezve. Mivel azonban 
néhány fontos dologról bántó módon elfeled-
kezik, a cikk végkövetkeztetésével sem ért-
hetünk egyet. El kell fogadni, hogy igenis 
vannak abszolútnak vehető, veendő értékek, 
jogok, mint például az élethez való jog (ENSZ 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 
1948), és a terrorizmus fő vonása éppen en-
nek semmibevétele. Természetesen rögzíteni 
kell azt is, hogy a jogok ütközése esetén me-
lyik az elsődleges. Sokkal szerencsésebb lett 
volna, ha a szerző az Emberi Jogok Egyete
mes Nyilatkozatá-ból mint alapdokumentum-
ból kiindulva próbálja vizsgálni a szerveze-
tet. A recenzens szerint ugyanis az élethez 
való jogot egyetlen más jog sem írhatja felül, 
így az előbbre való, mint például a szabad 
vallásgyakorlás joga, tehát igenis lehet legiti-
mitása egy ilyen ENSZ-szervezetnek. Azt is 
meg kell jegyeznünk, hogy az államok szuve-
renitását nemzetközi jogi eszközökkel korlá-
tozni kell (a cikk az 56. lapon ennek aláásásá-
ról ír), mert ha egy ország szabadon tehet 
bármit a saját állampolgáraival és a területére 
lépő idegenekkel a mai világban, ahol az 
adatrögzítés és a média eszközei félelmetes 
fegyverré válhatnak az államhatalom kezé-
ben, az valóban orwelli diktatúrákhoz vezet-
het és vezetett is már.

A második blokkban az idegennyelv-tanu-
lás motivációs faktorait, az idegenként tanult 
nyelvek, konkrétan a magyar, az olasz, az 
orosz és a cigány (lovári) presztízsviszonyait 
tárgyaló cikkek kaptak helyet. Itt meg kell 
említenünk a könyv egy további, igen fájó 
formai hiányosságát is: a cikkek előtt nincs 
kötelező jelleggel absztrakt (kivonat), így 
nem döntheti el az olvasó, hogy a cikket ér-
demes-e elolvasnia; különösen áll ez az ide-
gen nyelvű cikkekre.

Kis Zita Margitnak a magyar mint idegen 
nyelv pozíciójáról, presztízsviszonyairól szó-
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ló cikke objektív, jól megírt, az olvasót magá-
val ragadni képes dolgozat, bár van néhány 
hiányossága is. Empirikus vizsgálaton alapul, 
azonban hiányolom a táblázatokat, grafikono-
kat, ezek nélkül a kutatási eredmények nem 
világosak az olvasó számára. Ha nem szám-
szerűsíthető módon vettük fel az adatokat, 
akkor a szöveges válaszok kategorizálása után 
az eredmények szintén táblázatba foglalha-
tók. Ezt a hiányt leszámítva személyes tapasz-
talataim is alátámasztják az írottakat.

Sok tekintetben hasonló Kissné Pintér 
Zsuzsanna cikke. A magyarországi olaszok-
tatás történetének rövid bemutatása után rátér 
a kérdőív, a gyűjtött adatok ismertetésére, vé-
gül megállapítja, hogy az amúgy igen magas 
presztízsű olasz nyelv választásánál még 
mindig inkább a pozitív nyelvi attitűd, a 
szubjektív motiváció a döntő, és az idegen-
nyelv-tudás fontosságának tudatosulása csak 
ez után következik.

Görcsné Muzsai Viktória második, orosz 
nyelvű cikkében az orosz nyelv presztízsvi-
szonyairól ír világszinten és magyar viszony-
latban, továbbá stratégiákat fogalmaz meg az 
orosz nyelv nyugat-magyarországi helyzeté-
nek javítására. Az 1980 után született magyar 
fiatalok már semmit nem tanultak oroszul.  
A régi rendszernek való hátat fordítás szán-
déka együtt járt az orosz nyelv szinte teljes 
kiszorulásával, mivel azt az elnyomás, a poli-
tika nyelvének bélyegezték a magyarok. Az 
orosz napjainkban ismét kezd divatba jönni, 
hiszen mégiscsak egy százmilliók által be-
szélt világnyelvről van szó, melyet a szláv 
nyelvterület más részein is (a volt Szovjet-
unión kívül főleg Szlovákiában és Bulgáriá-
ban) jól megértenek.

Szilágyi Magdolna cigány nyelvű cikké-
nek címe: „Miért jó, ha cigányul tanulsz?”  
A cigány nyelvből szerzett nyelvvizsga nép-
szerűsége vitathatatlan, a cikkíró kollégája, 
Kolompár Hajnalka által a romapage.hu ol-
dalon említett esetet továbbgondolva talán 
nem felelőtlen az a kijelentés, hogy a lovári 
nyelvnek a nem romák általi elsajátítása so-
kat javíthat a cigányság és a többségi magyar 

társadalom viszonyán, elsősorban persze 
hosszabb távon.

A nyelvi nevelési, valamint az irodalmi 
szekcióban helyet kapott cikkek érdemi bírá-
latához, elemzéséhez igen komoly nyelvok-
tatási tapasztalatra, sőt filozófiai háttérisme-
retekre volna szükség, ezért ezeket nyelvész-
ként csak válogatás szintjén, vázlatosan 
ismertetjük.

Helen Sherwin felvetése, érvelése a gyer-
mekirodalom alkalmazásáról az általános is-
kolás gyermekek idegennyelv-oktatásában 
elég meggyőző, a cikk gazdag angol nyelvű 
bibliográfiára épül. „Icing on the cake” – ma-
gyarul „hab a tortán”-nak fordíthatjuk: a 
gyermekirodalom a nyelvtanításban periféri-
ára szorul, és csak ilyen „jutalom”-szerepben 
jelenik meg. Sherwin felsorol fejlesztési, 
emocionális, intellektuális, motivációs és 
nyelvészeti érveket, szükségleteket, melyek a 
gyermekirodalom kiterjedtebb alkalmazása 
mellett szólnak. A cikk döntően az anyanyel-
vi nevelés klasszikus eszköztárát hozza fel, 
melyre azonban a tárgyalt korosztály esetén 
az idegennyelv-tanításban is lehet és kell is 
építenünk. Sajnos, itt is kívánnivalót hagy 
maga után a formai tagolás, a felsorolásjelek 
használata nem egységes, ahogy a helyesírás-
ellenőrző által ki nem javított elütések is ben-
ne maradtak a cikkben.

A másik két tanulmány már átmenetet ké-
pez az irodalmi szekció felé. Makkos Anikó 
műve tulajdonképpen egy jól megírt könyv-
ajánló, könyvismertetés, Kate DiCamillo 
Penny miatt című ifjúsági regényét elemzi 
klasszikus „arisztotelészi” módon, életrajzi 
párhuzamok megvonásával. A cikk végén is-
mertetett amerikai tanítási módszereket Ma-
gyarországra sajnos nehéz adaptálni, mert a 
regény tanítása Amerikában egy nagyobb 
egész részeként, a többi tárgy tanmenetével 
összhangban és nem azoktól elszigetelten 
történik. Az adaptáció még leginkább a 
Waldorf-iskolákban oldható meg, ahol példá-
ul az amerikai irodalmat jól ismerő osztályta-
nító és angoltanár együttműködésére fel lehet 
építeni egy Amerika-epochát vagy általában 
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a regény tanítása beilleszthető az „epochális” 
tanmenetbe.

Szénási Annamária az amerikai irodalom 
indiánképének és a kapcsolódó fogolytörté-
neteknek mint műfajnak a változásáról ír an-
gol nyelven. Leginkább J. F. Cooper életmű-
vét, ezen belül is főleg a „Bőrharisnya-cik-
lus”t, valamint Coopernek (és másoknak) a 
mai világ indiánképére gyakorolt hatását mu-
tatja be. Összehasonlítja a mű által sugallt 
képet a kutatások révén feltárt vagy éppen 
teljesen fel nem tárható valódi történeti hát-
térrel. A cikkből kiviláglik az író felelőssége 
is a születendő mű cselekményének tárgyával 
kapcsolatos kép alakulásában; a valóság 
ugyanis nemegyszer teljesen mást mutat, 
mint az irodalmi romantika, de irodalmi mű-
vet többen olvasnak, mint történeti tárgyú 
tudományos cikkeket. A fogolytörténet ma is 
létező műfaj, megfilmesítve képes megtölteni 
a mozikat. Míg régen az indiánok jelentették 
az egzotikust, az ismeretlent, ma, amikor már 
mindent tudunk szinte az egész Földről, át-
vették a helyüket a különböző thrillerek, sci-
fik szereplői. Mindezt a szerző az alapvető 
emberi természetnek tulajdonítja: sokan egy-
fajta kielégülést éreznek, amikor a filmben 
látható horrorisztikus jelenetektől reszketnek, 
de közben tudják, hogy nekik maguknak nem 
eshet bajuk.

Az irodalmi szekciót Vajda Károly her-
meneutikával foglalkozó egyetemi docens 
cikke nyitja, melyben Johannes Bobrowski 
„Lábnyom a homokban” című versét elemzi, 
mégpedig nem klasszikus arisztotelészi, ha-
nem ontológiai, gadameri szemléletből kiin-
dulva. A szerző elismert germanista, s a 
hermeneutika művelőjeként is komoly publi-
kációs tevékenység áll mögötte. Az amfibolia: 
kétes, kettős értelmezést magában rejtő tétel. 
A mű elemzéséhez elengedhetetlen a zsidó 
hitéleti és kulturális hagyományok, továbbá a 
gadameri filozófia teljes körű ismerete, ezért 
a bírálatot kompetensebb személyekre bí-
zom. Pár mondatot írok csak a nagyon bo-
nyolult hermeneutikai érveléseket tartalmazó 
cikkről kóstolóként: a Soá, vagyis a holo-

kauszt óta már maga a „választott nép” kife-
jezés is amfiboliát hordoz magában. A szerző 
értelmezése szerint ugyanis az isteni kegye-
lemre való kiválasztottság mellett ugyanúgy 
jelenti a Soára történő kiválasztottságot is. 
Ennek oka a (jelen esetben keresztény-zsidó 
közösségi léptékben vett) testvéri létnek a 
Bibliában is kifejtett problémáiban és a test-
vérhez kötődő érzelmi konnotációknak e 
problémákból fakadó változásaiban (életkö-
zösség – szeretet > elkülönbözés – gyűlölet > 
trauma utáni egymásra találás – megbékélés 
stb.) keresendő. Itt sem mehetünk el azonban 
a formai problémák mellett: a görög nevek 
átírása a cikkben nem a jelenleg érvényes 
magyar helyesírás szerint (Arisztotelész stb.) 
történt, valamint a tekhné szó görög betűs 
változata is lemaradt a rossz szedés miatt.  
A szerző másik, német nyelvű Amsel-
elemzése nem követi az új német helyesírás 
szabályait, míg Horváth Viktorné Ingeborg 
Bachmann-elemzésében („A harmincadik 
év”) hiperkorrekt alakot (verschliesst) is talá-
lunk.

A másik, röviden ismertetni kívánt írás 
Szabó Erika tollából a középkori német iro-
dalom egyetlen ránk maradt hősi eposza (lo-
vagregénye?), a Nibelung-ének műfaji hova-
tartozásának kérdéseit, illetőleg az ezzel kap-
csolatban kifejtett álláspontokat ismertető 
helyzetkép. A kérdés nyitott marad, hiszen a 
hármas tagolás a középkorban teljesen isme-
retlen volt, XVIII. századi módszerekkel pró-
bálunk kategorizálni egy 1200 körül keletke-
zett művet. Az irodalom nem egzakt tudo-
mány, ezért minden meghatározás valódi 
értelme függ a definiáló és a definíciót fel-
használó cikk írójának egyéni beállítódásától, 
olvasmányi hátterétől is. Nem célszerű tehát 
a műfajokat, sőt a három műnemet sem me-
rev kategóriákként kezelni, hanem sokdimen-
ziós, az átmeneti formákat is magában fogla-
ló alakzatként kell felfogni az irodalmat, 
melyben a műfajok, sőt a műnemek is „át-
folyhatnak” egymásba. A Nibelung-ének egy 
fontos mű az „epiká”-t képviselő alakzatnak 
az „eposz”-t és a „regény”-t összekötő szaka-
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szán – valahol. Hogy hol, arról az egyes 
elemzők mást és mást állítanak.

Az utolsó két cikk mintegy függelékként 
kapcsolódik a könyvhöz. Az első Stefan 
Aubreville empirikus vizsgálata a győri diá-
kok egyetemi terheléséről. A vizsgálat csupán 
az alapvető számonkérési formákra terjedt ki, 
finomabb tagolást nem tett lehetővé. A recen-
zens szerint is szükség van a tanulmányi ter-
helés egyenletesebb elosztására annak érde-
kében, hogy a hallgatói érdeklődés fennma-
radjon. A folyamatos feladatok kiadása 
amúgy is bevett gyakorlat, és ha ezek teljesí-
tése, akár csak bizonyos feltételekkel is, de 
elegendő a jegymegajánláshoz, akkor talán 
kevesebben hívnák a vizsgaidőszakot „kiké-
szülési időszak”-nak. Várható továbbá, hogy 
folyamatosan és nem kampányszerűen tanul-
nak majd a hallgatók.

A könyvet a „Tourismus einmal bunt” 
című, idegenforgalmi szakmenedzser szakon 
alkalmazott könyv ismertetése, Csapóné Hor-
váth Andrea „szerzői önrecenzió”-ja zárja.  
A hallgatói kritikákból a szerző valós képet 
kapott arról, hogy műve mennyiben segítette 
a tananyag elsajátítását, mindenre kiterjedt-e, 
mik voltak az erényei, hiányosságai. A tétele-
sen levont következtetések alapján a második 
kötetben a felmerült hiányosságokat pótolni 
igyekszik majd.

Összességében a cikkek sokfélesége jól 
érzékelteti a cím által felvetett probléma sok-
rétűségét, nyelvpolitikai, nyelvi nevelési-ok-
tatási, irodalmi vonatkozásait is. A záró is-
mertetés is a címnek egy újabb vonatkozását, 
a turisztikait helyezi az olvasó látókörébe.

Az egyes cikkek tartalmi bemutatását, to-
vábbgondolását (a terjedelmi korlátok szem 
előtt tartásával), bírálatát befejezve azt kell 
mondanunk, hogy egymásutániságukat, te-
matikus csoportosításukat illetően a könyv 
jól felépített, logikus, de a szerkesztői munka 
jó oldala ebben, sajnos, ki is merül. Az egyes 
cikkek kisebb-nagyobb egyedi hiányosságai-
ra már felhívtam a figyelmet, ezek jobb szak-
mai lektorálással kiküszöbölhetők volnának. 
A fentiekben említett néhány, esetenként ko-

molyabb hibát leszámítva jó, sőt nemegyszer 
kiváló cikkeket nyelvtanároknak, nyelvé-
szeknek, irodalmároknak egyaránt ajánlom 
elolvasásra. Az egyetemhez méltó minőségi 
könyvkiadás érdekében kulcsfontosságú vol-
na ugyanakkor a professzionális nyomdai és 
szerkesztői háttér biztosítása, az országban 
oly sokszor hangoztatott pénzhiányt ellen-
érvként nem fogadhatjuk el. Csak remélhet-
jük tehát, hogy az Apáczai-füzetek sorozat 4. 
kötetének megjelentetésekor a gyenge nyom-
dai előkészítést és a cikkek formázásának 
egységességét az Apáczai Kar jelentősen fel-
javítja.
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A közelmúltban jelent meg a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka 
Antal Intézete munkatársának, Márku Anitá-
nak a munkája Érvényes történetek. Nyelvvá
lasztási és kódváltási kommunikációs straté
giák a kárpátaljai magyar fiatalok körében 
címmel.

Két nyelvet beszélőként a társalgási célok-
hoz igazítva minden egyes társalgási szituá-
cióban el kell döntenünk, hogy melyik nyel-
vet választjuk a beszélgetéshez. Ezek a dön-
tések sokszor nem tudatosan, nem előre 
megfontolt szándékkal jönnek létre. A könyv 
azokról a kommunikációs stratégiákról szá-
mol be, amelyeket az imént említett döntések 
mögött alkalmaznak kétnyelvű beszélők.

A bevezető részben Márku a kétnyelvűség 
meghatározása mellett olyan fontos kérdé-
sekre is kitér, mint a kétnyelvű beszélő nyelvi 


