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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 
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személyi adatokról, a beszélők nyelvismereté-
ről, nyelvi szokásairól, a német nyelv járáshoz 
való viszonyulásáról kértek infor mációt. A 
válaszok értékelését táblázatok, grafikonok 
szemléltetik. Az eredményekből az derül ki, 
hogy a faluban ma is él mindhárom nyelv, s 
a három közül a friuli van visszaszorulóban. 
Az olasz nyelv szerepköre egyre tágul, ami 
a német nyelvjárás háttérbe szorulását ered-
ményezi. A szerző úgy látja, hogy a helyi 
kezdeményezések és a szakemberek érdeklő-
dése viszont ösztönzően hatnak a nyelvjárás 
fennmaradására.

A záró fejezet az 1999. évi kisebbségi 
törvényről és annak fogadtatásáról szól. A 
kisebbségeknek a törvénnyel megadatott 
lehetőségeit és azok eddigi megvalósulását 
tárgyalja. Emellett kitér az olasz nyelvpolitika 
egyéb új irányaira, így a bevándorlókkal kap-
csolatban felmerülő problémákra, az idegen 
nyelvek tanítására és az olasz nyelv külföl dön 
való terjesztésére.

A bibliográfiát függelék követi, ahol ol-
vashatók a kutatáshoz használt kérdőívek és a 
kisebbségi törvény magyar fordításban.

Kettős feladatot lát el a könyv: egyrészt 
áttekinti az olasz nyelvpolitikát, másrészt 
bemutatja egy kis nyelvközösség mai nyelvi 
állapotát. A nyelvi jogokkal kapcsolatos kér-
désekről történeti áttekintést is kapunk, így a 
jelen problémái világosabbá válnak. Szó esik 
az olasz dialektusok sokféleségéről, a standard 
olasz nyelv születésének körülményeiről. Az 
egyes dialektusok helyzete, a mindennapok-
ban betöltött szerepe még ma is vita tárgya a 
szakemberek körében. A választott falu a maga 
három nyelvével hűen reprezentálja az olasz 
nyelvi valóságot. Észak-Olaszország nagy 
részéről elmondható, hogy településein több 
kisebbség él együtt. Ezt a nyelvi tarkaságot 
árnyalják az olasz dialektusok és az olasz 
köznyelv regionális változatai, amelyeknek a 
standard nyelvváltozat mellett fontos szerep 
jut.

A kutatásban felhasznált kérdőív önbeval-
lásra épül, s mint minden ilyen módon készült 
felmérés esetében a kapott eredményeket a 

válaszadók pillanatnyi hangulata, a feltett 
kérdések irányultsága, esetleg sorrendje is 
befolyásolhatja. Mégis a kérdőíves vizsgálatok 
a legalkalmasabbak arra, hogy feltérképezzék 
egy adott területi egységen belül élők nyelv-
használatát, nyelvi szokásait, s feltárják a 
különböző nyelvek egymáshoz való viszonyát. 
A kutatás többszöri megismétlésével nyomon 
követhetővé válnak a változások, megfigyel-
hetők bizonyos törvényszerűségek, időben 
fény derülhet egy nyelv visszaszorulására, 
ezáltal pedig lehetőség nyílhat nyelvmentő 
intézkedések bevezetésére. Fontos kiemelni, 
hogy a saurisi vizsgálatot magyar kutató 
végezte, s most Magyarországon teszi közzé 
eredményeit.

Hoppa Enikő
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Mintha csak tegnap történt 
volna
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Az újlatin nyelveket tanulók számára isme-
rősen cseng az Editio Mediterranica neve. 
Előző kiadványaikról többek között a Modern 
Nyelvoktatás-ból is értesülhetett az olvasó. 
2005-ben az olasz nyelvet tanulókat örven-
deztették meg egy kétnyelvű kiadvánnyal. A 
vékony kis kötet egy idehaza kevéssé ismert 
kortárs író, Luciano De Crescenzo néhány 
novelláját tartalmazza eredetiben és Herczeg 
Ildikó, az ismert olasztanár és italianista szép 
fordításában.

A nyelvoktatás történetéből jól ismert, 
hogy az egyes módszerek meglehetősen vég-
letesen viszonyultak az irodalmi szövegek 
felhasználásához: hol az irodalmi szöveg 
egyeduralma, hol annak teljes kizárása volt 
a jellemző. Ugyancsak eltérő hagyományok 
jellemezik a kérdés tekintetében a brit és az 
olasz didaktikát. (Amíg az előbbi az irodalmi 


