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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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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 
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művet egy lehetséges szövegtípusként kezeli, 
a másik csak a nyelvtanulás felsőbb régiójá-
ban tartja elfogadhatónak a felhasználását, 
amikor a nyelvtanuló a szöveg irodalmiságát 
is érzékelni tudja.)

A nyelvpedagógia berkeiben zajló elmé-
leti viták ellenére folyamatosan jelentek meg 
Olaszországban azok a segédanyagok, amelyek 
elsősorban modern írók elbeszélésein vagy 
ezek részletein keresztül kívánták bevezetni az 
olvasót az olasz nyelv rejtelmeibe (Contesti, 
La bottega del caffé, Aria d’Italia).

A magyar anyanyelvű olasztanuló számára 
is jelentek meg elbeszélések, általában adap-
tált, rövidített változatban, vagy a nehezebb 
fordulatokat, szerkezeteket lábjegyzetben ma-
gyarázva (például Móritz: Fiabe e racconti). 
Kétnyelvű olasz–magyar kötetek, elsősorban 
költői antológiák is láttak már napvilágot, ezek 
azonban más célközönség számára készültek. 
Az utóbbi években a Noran kiadó az Olasz 
Kultúrintézet támogatásával indított útjára egy 
sorozatot, amely szintén elsősorban irodalmi 
igényt elégít ki.

A Luciano De Crescenzo elbeszéléseit 
tartalmazó kötet célja, hogy az irodalmat, a 
szórakoztatást és a nyelvi fejlesztést összekap-
csolja. A nyelvtanulás kétségkívül erőfeszítést 
igényel, munka, de lehet szórakoztató is. 
Ma sokféle segédeszköz áll rendelkezésre: a 
televízió, a videó, a dvd, az internet, a színes 
magazinok. Ezek mellett azonban nem szabad 
elfeledkezni az egyik leginkább elérhető, jól 
bevált és élményt adó módszerről sem, a meg-
felelően kiválasztott szépirodalmi szövegek 
olvasásáról.

De Crescenzo elbeszélései alkalmasak arra, 
hogy felkeltsék az olvasó érdeklődését. Az 
1926-ban született nápolyi írónak 23 könyve 
jelent meg. Az írónak volt alkalma arra, hogy 
a valóság különböző szeleteit megismerje, 
hiszen volt mérnök, rendező, szövegkönyv-
író, színész, filozófus. Munkáit 19 nyelvre 
fordították le. Magyarul a Helena, szerelmem 
című műve volt eddig olvasható (Európa 
Könyvkiadó, 1993).

Elbeszéléseit egyszerű, világos, a beszélt 
nyelvhez közelítő nyelven írja. Olaszul, de 
regionális színezetű nyelven, mint annyi sok 
elődje és kortársa: Pasolini, Gadda, vagy a 
szintén nápolyi Erri di Luca. Sok szeretettel, 
iróniával és humorral (ami az író szerint nem 
feltétlenül szórakoztatást jelent) ábrázolja kör-
nyezetének, a nápolyi embereknek a világát.

De Crescenzo elbeszéléseinek kétnyelvű ki-
adása nem csak hasznos kiegészítő olvasmány 
lehet, jól használható az osztályteremben is, 
az országismeret, a szociolingvisztika, az iro-
dalomoktatás céljaira egyaránt. A fordítókép-
zésben az átváltási műveletek illusztrálására 
kínál gazdag példaanyagot.

A kötetet haszonnal forgathatják mindazok, 
akik az olasz nyelv elsajátításában legalább 
középhaladó szinten állnak, akik újrakezdik 
a nyelv tanulását, akiknek nincs sok idejük, 
akiket érdekel az olasz világ, akik szeretnek 
olvasni. Javasoljuk felnőtteknek, akik még 
emlékeznek az író által megidézett világra, „az 
eltűnt generációra”, és fiataloknak, akik szá-
mára mindez már elképzelhetetlenül távoli.

Józsa Judit


