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Különösen figyelemre méltó az a törekvés, amely szecessziósnak tartott művet, alkotót ko-
rabeli magyar alkotásokkal, művészekkel vet össze stílusjegyek alapján (Kemény, Murvai), illetve 
az a próbálkozás is, amely az angol irodalmi szecesszióval állítja párhuzamba a magyart (Ajtay-
Horváth). 

Szabó Zoltán az általa vezetett stilisztikai műhely munkálatait úgy irányította, hogy a stílust 
a tanulmányírók a meghatározó tényezők függvényében szemlélték. Szinte mindegyik tanulmány-
ra igaz, hogy a szecesszió stílusának társadalmi, eszmei, szociokulturális hátterével is foglalkozik, 
kitér a szecessziós életérzésekre, nemegyszer pedig stílustörténeti indítékra is hivatkoznak a szer-
zők a stílusirányzat kialakulása kapcsán. 

A kötet tanulmányai gazdag bibliográfiát tüntetnek fel, ezenkívül a szerzők dolgozatuk be-
vezető részében felvázolják, mit vettek alapul a szakirodalomból vizsgálatukhoz. Ezek az indokol-
ható ismertetések ugyanakkor természetszerűleg átfedéseket is eredményeznek, és nem is minden 
esetben képezik szerves részét a dolgozatnak. 

Kár, hogy a kötet technikai szerkesztése nem egységesebb, nem kellően következetes tipog-
ráfiájú. Ennek ellenére is a már felsorolt értékek miatt nagy haszonnal forgathatják ezt a kötetet 
mind a szakemberek, mind a téma iránt érdeklődők. És sajnálhatjuk, hogy ez a kötet – amelynek 
tanulmányai 1995–96-ban születtek, és 1997-ben kerültek a Kriterionhoz – csak 2001-ben jelent 
meg a Tinta Kiadónál. 

Szabó Zoltán szerkesztő érdeme, hogy a szecesszióval foglalkozó szakemberek tevékenysé-
gét összehangolva, olyan tizenkét szerzős stílusmonográfia készült el, amely a részterületek vizs-
gálatával hozzájárult a szecesszióról kialakítandó teljesebb képhez. A kötet jelentősége abban áll, 
hogy lendületet ad a szecesszió további kutatásának az eddig feltárt eredményeivel, illetve a sok-
szor vitára sarkalló észrevételeivel, és így „továbbindázik” a szecesszióról való gondolkodás. 

Szikszainé Nagy Irma 

Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, 
Budapest 2001 

Adamikné Jászó Anna az ELTE Tanárképző Kara Magyar Nyelvi tanszékének vezetője. Új 
módszertani könyve elsősorban a gyakorló magyartanárokat, tanítókat, valamint a magyar szakos 
tanár- és tanítójelölteket célozza meg, hiszen a könyv fejezeteiben a szerző döntően a „normál” 
(átlagos fejlődésű) gyermekek anyanyelvi nevelésének részterületeivel foglalkozik. Mivel az átla-
gostól eltérő gyermekek (tehetségesek és hátrányos helyzetűek) anyanyelvi fejlődése és a velük 
való bánásmód egy fejezetben szintén helyet kapott, így a kézikönyvet minden bizonnyal a fejlesz-
tő pedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok is hasznosan forgathatják. Mindehhez nagymér-
tékben hozzájárul a könyv szerkezete is, amely nemcsak jól áttekinthető és nyomon követhető
fejezetekre tagolódik, de az egyes fejezetek azonos módon is épülnek fel. A szerző először elméle-
ti úton közelíti meg az anyanyelvi nevelés részterületeit, majd minden esetben módszereket, gya-
korlati megoldásokat közöl. Ez utóbbiak közül fontosnak tartom a javasolt óravázlatokat, valamint 
azokat a gyakorlatokat, feladattípusokat, amelyeket a szerző mintaként közöl az egyes fejezetek-
ben, ám azok minden bizonnyal segítséget jelentenek a gyakorló pedagógusok munkájában. Noha a 
könyv alaposan és részletesen az anyanyelvi nevelésben az olvasás, az írás, a helyesírás és a 
nyelvtan, valamint a fogalmazás tanításának elveit és módszereit mutatja be, jónak tartom, hogy 
helyet kapott a retorika és tanításának módszere, továbbá határterületek, mint a szövegtan, a szo-
ciolingvisztika, a nyelvművelés és a stilisztika tudományához kapcsolódóan olyan gyakorlatok, ame-
lyek a tanításban alkalmazhatóak. Ráadásul a szerző a könyvtárhasználattal és annak tanításával is 
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foglalkozik, amely különösen napjainkban nagyon fontos, amikor közismert, hogy a könyv és az 
írott szöveg nem éppen kedvelt „időtöltése” a mai ifjúságnak. 

Tekintsük át az egyes fejezeteket röviden! 
A könyv bevezető fejezete az anyanyelvi nevelés elveit (például a beszédre alapozás, a 

nyelvi tudatosság, az egész-rész problémája, felosztás és részekre bontás, a kiegyensúlyozottság 
elve, sémaelmélet, a memória és a figyelem stb.) foglalja össze. A szerző nemcsak egyszerűen 
felsorol és ismertet 12 olyan alapelvet, amely az anyanyelvi nevelés összes területét átfogja, hanem 
az egyes elvek lényegét és fontosságát gyakorlati példákkal szemlélteti. A következő rövid fejezet 
az anyanyelvi nevelésnek az 1995-ben elfogadott Nemzeti alaptantervben, valamint a 2000-ben 
megjelent kerettantervben elfoglalt helyzetével foglalkozik. A szerző egy táblázatban összevetette 
a korszakhatárnak számító 1978-as tantervben (ekkor vezettek be számos újítást és valósítottak 
meg máig érvényes törekvéseket) és a 2000-ben érvénybe lépett tantervben előírt heti anyanyelvi 
óraszámokat az 1. évfolyamtól a 12.-ig, amelyből jól nyomon követhető a szerző által is elemzett 
csökkenő anyanyelvi órák száma. A csökkenő óraszámok káros következményei – mind a szöveg-
értés, mind a helyesírás, mind a nyelvtani készségek vonatkozásában – pedig, mint tudjuk, nem-
csak az általános, de a középiskolában is tapasztalhatók. 

Az anyanyelvi nevelés részterületeivel foglalkozó fejezeteket a gyermek nyelvi fejlődéséről
szóló rész vezeti be. Ez egyrészt a beszédprodukció, másrészt a beszédészlelés fejlődési szakaszait 
tekinti át vázlatosan a szakirodalom alapján, s a szerző szól a nyelvi tudatosság fejlődéséről, vala-
mint a beszéd és a gondolkodás összefüggései alapján megkülönböztetett beszédfajtákról (egocent-
rikus, szituatív, kontextusos) is. 

Az anyanyelvi neveléssel foglalkozó terjedelmes részben néhány oldalt a kommunikációs 
ismeretek ((két)személyes, kisközösségi, tömegkommunikáció) tanítása képvisel. A gyakorlati javas-
latok átfogják az anyanyelvi nevelést az alsó tagozattól a középiskoláig. A tájékozódást és a szem-
léletes áttekintést a táblázatos elrendezés is segíti. A beszédfejlesztés – joggal – terjedelmesebb 
részt képvisel, a szerző a beszélés és a beszédhallás fejlesztését egyaránt érinti mind a diákokat, mind 
a pedagógusokat illetően. Így utal arra, hogy a beszédhangok képzése, a pontos artikuláció kialakítá-
sa, a szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazása nemcsak az élő beszédben, hanem az olvasás-
tanításban is fontos. Ezért kapott helyet e fejezetben a felolvasás tanításának néhány „aranyszabá-
lya”; valamint a leggyakoribb beszédhibáknak és ejtéshibáknak a vázlatos áttekintése és a pedagó-
gusok ezzel kapcsolatos feladata. Ezt a részt a beszéd tartalmi oldalának (szókincs, mondatalkotás, 
szövegalkotás) a fejlesztését szolgáló módszertani javaslatok zárják. 

A könyv legterjedelmesebb részét az anyanyelvi nevelésben meghatározó jelentőségű olva-
sás tanítása, annak elvei és módszerei adják. Úgy vélem, nem véletlenül emeli ki a szerző részben 
az olvasás technikai oldalának, részben a szövegértés tanításának és fejlesztésének a szempontjait, 
hiszen jól ismert, hogy a legkülönfélébb olvasástanítási módszerek ellenére igen nagy a különböző
típusú és mértékű olvasási nehézséggel küzdő gyermekek száma, nem is szólva a szövegértési 
vizsgálatok (nemzetközi viszonylatban is) lesújtó eredményeiről. (Ezt támasztják alá a legutóbbi, a 
2001-ben készült nemzetközi olvasásvizsgálat – amelyben az adott iskola tanulóinak eredményét 
az országos átlaghoz is viszonyították – „elszomorító” adatai is. A lesújtó eredményeket a felmé-
résben részt vevő iskolák is megkapták.) Ebben a fejezetben a szerző a szakirodalom alapján vá-
zolja az olvasás fogalmát, típusait, valamint sorra veszi azokat a tudományterületeket, amelyeknek 
eredményei nélkülözhetetlenek a sikeres olvasástanításhoz (így a pszicholingvisztika, a nyelvtu-
domány, az olvasástörténet, a filozófia és a didaktikai kutatások legfontosabb eredményeit). Az 
olvasástanítás módszereit tárgyalva összegzi azokat a szempontokat, amelyeket célszerű figye-
lembe venni az olvasástanítási program kiválasztásakor. A tanításban kiemeli az előkészítő szakasz 
jelentőségét éppen a későbbi olvasási nehézségek megelőzése érdekében, azaz vázolja azokat a 
készségeket és részkészségeket, amelyeknek e szakaszban a megerősítésére van szükség, s mind-
ezekhez gyakorlati segítséget is ad. Ezzel összefüggésben kiemeljük a szótagolásról írtakat, hiszen 
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a szerző – felhasználva a nyelvészeti és pszicholingvisztikai kutatások eredményeit – több ponton 
is alátámasztja az olvasástanításban a szótagolás meghatározó szerepét. Fontos szempont az is, 
hogy a hangok tanítása előzze meg a betűkét, így a szerző sorra veszi a hang és betűtanítás lépése-
it is. Az olvasás technikai oldalának fejlesztését szintén gyakorlati megoldások segítik. A szöveg-
értésről szóló rész egyfelől a szövegértési készség fejlesztésének módozataival (szavak, mondatok 
és szöveg, /mondattömbök, bekezdések/ tanítása) foglalkozik, másfelől a szövegértés fokozatait 
veszi sorra (szó szerinti olvasás, értelmező olvasás, bíráló olvasás, alkotó olvasás), harmadsorban 
pedig a műközpontú, valamint az olvasóközpontú elemzéshez ad támpontokat és javaslatokat. E 
részben a szerző is kiemeli a szójelentés tudatosításának és ellenőrzésének különféle módjait, 
amelynek fontosságát saját vizsgálataink (sőt tanítási tapasztalataink) is több ízben alátámasztották 
nemcsak az általános, de a középiskolai tanulókra vonatkoztatva is. Már az olvasás tanításáról 
szóló fejezetben utal a szerző arra, hogy az olvasás és az írás (amely történetileg egyidős az olva-
sással) megtanítása az anyanyelvi nevelés alapja, így az olvasásról szóló fejezetet az írás tanításá-
val foglalkozó fejezet követi. 

Az írás szakaszait, típusait, tudományos alapjait vázolva a szerző szól az álló írás és a dőlt 
betűs írás jellegzetességeiről, az írás előkészítő fázisában foglalkozik a betűelemek írásával és 
kapcsolásukkal, majd a kisbetűk és a nagybetűk írásával és kapcsolásuk módjaival. Ezúton javasla-
tokat kaphatunk az írástechnika fejlesztésére vonatkozóan, valamint hasznos tanácsokat az írás 
egészségi feltételeinek megteremtéséhez (helyes testtartás, az írószerszám fogása).  

A következő fejezet a nyelvtan tanításának kérdéseit tárgyalja. Mielőtt sorra veszi a nyelv-
tan tanításának alapelveit és a nyelvtani ismeretek tanításának módozatait, definiál olyan fontos 
fogalmakat, mint a nyelv, a nyelvleírás és a nyelvtan, valamint vázlatosan összefoglalja a modern 
nyelvészeti irányzatok (a strukturalista elemzési módok, a transzformációs generatív grammatika, 
a pragmatika, a valenciaelmélet) lényegét és a nyelvtantanításra gyakorolt hatásukat. Az új nyelv-
tani ismeretek tanításának szakaszai (előkészítés, szemléltetés, elemzés, általánosítás, nyelvi-
logikai megformálás, megszilárdítás) mellett fontos szerepet kap a gyakoroltatás és a nyelvtani 
(hangtani, szófajtani, szóalaktani, mondattani) elemzés, amelyekhez gyakorlattípusok is találhatók. 
A helyesírás tanításának alapelvei és a helyesírási készség fejlesztése külön fejezetben kapott helyet. 
A fejlesztés legfontosabb formáin túl (magyarázat szabály alapján, a szóalak felbontása, a másolás, 
a tollbamondás, az emlékezetből írás, a helyesírási fogalmazás íratása) támpontokat ad a szerző a
hibák megítéléséhez, és az iskolai oktatásban fontos osztályozáshoz is.  

A fogalmazástanítás nyelvészeti, pszicholingvisztikai, történeti alapjainak az áttekintése, 
valamint a szöveg mikro- és makroszerkezetének a gyakoroltatásához javasolt szempontok össze-
foglalása adja a következő fejezetet. A retorikáról szóló fejezet szintén vázlatosan végigköveti a 
retorika történetét, kezdve az antik retorikától napjainkig, de emellett a szerző foglalkozik a retori-
ka tanításának módszertani kérdéseivel is, amihez gyakorlatokat is közöl javaslatképpen.  

A határterületeket (szövegtan, szociolingvisztika, nyelvművelés, stilisztika) összefoglaló fe-
jezet mindegyike azonos módon épül fel. Egyrészt az adott tudomány szemléletmódját, másrészt 
annak tananyagként való kezelését tartalmazza. Ez utóbbihoz a szerző mindegyik tudomány eseté-
ben gyakorlati megoldásokat is ad. A könyvtárhasználatról szóló fejezetet egyrészt a manapság 
nagyon népszerű tánc- és drámapedagógiai javaslatok, másrészt a tanulási képességek fejlesztését 
célzó tanácsok egészítik ki.  

A könyv záró fejezete a hátrányos helyzet különböző változatainak (a rosszul látó, rosszul 
halló, rosszul beszélő gyermekek, a lassan tanuló gyermekek, a magatartási zavarokkal küszkö-
dők, a különböző kulturális háttérrel rendelkezők) az osztályban történő kezeléséhez ad támpon-
tokat, s a szerző érinti a nyelvjárást beszélő gyermekek, valamint a kétnyelvűség kezelésének 
eshetőségeit is. E fejezetben kapott helyet az igencsak népszerűnek számító diszlexiás és 
diszgráfiás gyermekekkel való bánásmód, továbbá néhány hasznos tanács a tehetséggondozásra 
vonatkozóan. 
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Az alapos elméleti, módszertani és gyakorlati megoldásokat tartalmazó kötet irodalomjegy-
zékében találhatók meg azok a módszertanok, háttérkönyvek, háttértanulmányok és folyóiratok, 
amelyekre a szerző hivatkozik, illetve amelyek a könyv egyes fejezeteihez kiegészítő olvasmány-
ként ajánlhatók. 

A Trezor Kiadó gondozásában 2001-ben megjelent összefoglaló kötet nyelvezete jól érthe-
tő, a szerzőt a lényeg megragadása, az átláthatóság és a didaktikai szempontok vezérelték, ezért a 
kötet a főiskolai, egyetemi hallgatók oktatásában fontos szerepet játszhat. A gyakorló pedagógu-
soknak a könyv „szöveggyűjtemény” jellege miatt lehet hasznos, igaz a gyakorlatok zöme inkább 
az általános iskolai anyanyelvi nevelésben használható. 

Laczkó Mária 

Gyula Décsy: The Linguistic Identity of Europe. In collaboration with John R. Krueger. 
Part I–II. (folyamatos számozás). Eurolingua. Bloomington, Indiana 2000. 507 oldal. 

1. Décsy Gyula jelzett munkáját érdemben méltatni, taglalni, erényeit felismerni és elismerni 
nem kis feladat. A szerző tollából már korábban is kikerült hasonló témájú munka: Die linguisti-
sche Structur Europas. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft címmel (Wiesbaden, 1973). A szerző
Európa 62 nyelvét akkor (1973-ban) 300 oldalon taglalta, míg a jelen mű immár két kötetre duz-
zadt, és 507 oldalon elemzi a 62 nyelvet, sok-sok új szempontot, új elvi-elméleti átgondolást, megkö-
zelítést felvonultatva, beleszőve ebbe a hatalmas ívű nyelvi áttekintésbe. Az 1973-as munkáról 
szólva mind Balázs János (1977: 301–7 és 1983: 19–22), mind Kálmán Béla (1975: 364–71) elis-
merik Décsy rendkívüli felkészültségét, tájékozottságát. Kálmán Béla külön is kiemeli, hogy „pá-
ratlanul gazdag és olvasmánynak is lebilincselő könyv” (Kálmán 1975: 364 ). 

A 2000-ben megjelent kétkötetes, tudományos alapossággal megírt munkáról ugyanez még 
inkább megállapítható: hasznos, ugyanakkor lebilincselő olvasmány. Olyannyira gazdag, oly sok 
érdekesen fontos részletre terjed ki, hogy lehetetlen minden felvetésére, tényközlésére, eredeti 
megközelítésére reflektálni, azokat érdeme szerint méltatni, így csak a saját tudati szűrőmön átfutó 
legfontosabb elvi, ténybeli összefüggéseket feltáró mondanivalókra összpontosíthatok. 

2. Tudjuk, hogy megközelítőleg hasonló szándékkal már A. Schleicher is megpróbálta át-
fogni Európa nyelveit 1850-ben (Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht, Bonn), majd 
jóval később, 1918-ban és 1928-ban A. Meillet (Les langues dans l’Europe nouvelle, Paris). Emlí-
tést tehetnénk a különböző mélységű areális nyelvészeti törekvésekről, a „nyelvszövetség” (Sprach-
bund) híveiről, de Décsy újból és újból feltámadó sikeresen makacs kísérleteit igazán csak akkor 
értjük meg, ha tudjuk, hogy Európa nyelvi egysége hitének régtől fogva voltak megszállottjai. Említ-
hetnénk akár Dantét is, de akit igazán megigézett ez a meggyőződés, az éppen a neves Jos. Just. 
Scaliger volt, aki 1610-ben hátrahagyott munkájában, a Diatriba de Europaeorum Linguis című fe-
jezetben megkísérelt az európai nyelvekről egyfajta áttekintést nyújtani, bár mai szemmel nézve, 
kevés sikerrel. Jellemző, hogy az általa (egyebek közt) felsorolt úgynevezett 7 kis nyelv között a magyar 
éppen a finn nyelv mellett foglalt helyet anélkül, hogy Scaliger bármiféle (tipológiai, genetikai) egye-
zést látott volna a két nyelv között. Megemlíthetnénk A. Jäger nevét (De lingua vetustissima Europae, 
Stockholm, 1686), de akár Leibnizre is hivatkozhatnánk. Fontos állomás ezen az „eszmetörténeti” 
úton a spanyol Hervas Y Panduro, aki 1800–1805-ben, hat kötetben foglalta össze a világ (akkor 
ismert) nyelveit, s a hat kötetből három kötet kizárólag Európa nyelveivel foglalkozik, több mint 
ezer oldalon. Természetesen Hervas is sajátos nyelvi egységnek fogta fel Európát, de úgy, hogy fel-
tételezett egy (ma már alig értelmezhető) kelta, illetve szkíta-kelta „egyesítő” szubsztrátumot. A ma-
gyar – szerinte – teljességgel szkíta eredetű.


